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وأجهزته االتحاد أنشطة عن تقرير  

 2018 ديسمبر حتى يناير من للفترة
 

 مقدمة -ألف

 تمهيديةمالحظات  .أوالً 

وبصفتي رئيس  ،المتخصصة ووكاالته األفريقي التحاداوأجهزة  المفوضية عن نيابة يشرفني، .1

 ،2018 ديسمبر إلى يناير من وأجهزته للفترة االتحاد أنشطة عن السنوي التقرير أقدم أن المفوضية،

 .2017الصادر في يناير  EX.Cl./Dec.943 (XXX) التنفيذي رقم بمقرر المجلس عمال

لى ، إالمتخصصة والوكاالت االتحاد أجهزة من وغيرها عملت المفوضية االستعراض، قيد السنة خالل .2

 وعلى األفريقي التحادل 2063أجندة  تنفيذعلى  األعضاء الدول مساعدةعلى  جانب أنشطتها المقررة،

 المتوسطة والخطة األولى العشرية التنفيذ خطةفي  تحديدها تم التيئيسية الر المشاريع الخصوص وجه

 2018 يونيو في التنفيذي المجلسو ما اعتمدها حعلى ن 2023-2018 األجل

[EX.CL./Dec.1008(XXXIII]] 

 التعاون تعزيز على الضوء تسلط بطريقة التقرير تصميم تم السياسة، صنع أجهزة بتوجيهات عمالا و .3

 تأثيرهاو المحققة النتائج أوالمخرجات  على التركيز مع االتحاد أجهزة مختلف بين والتآزر والتنسيق

أجهزة  نم تطلب التي السياسة مع التصميم هذا ويتماشى. األفريقية الشعوب وحياة ملهاع تحسين على

 الوالياتو األطر تنفيذ في واإلسراع اإلفريقي االتحاد إصالحات تطبيق المتخصصة هووكاالت االتحاد

 2063األولى ألجندة العشرية  التنفيذ خطةب المتعلقة القارية

 ألفريقيةا اآللية ذلك في بما ،ها المستقلةووحداتالمفوضية  إدارات قامت التقرير، هذاتاريخ صدور  وحتى .4

لقة بتقديم المتع التزاماتها بمواءمة ،للنيباد والتنسيق التخطيط ووكالةللمراجعة المتبادلة بين األقران 

 مع مشاورات جرتقد و. 2063العشرية األولى ألجندة  التنفيذ التقارير مع معالم وإنجازات خطة

 احلمر خالل المتخصصة هووكاالت األخرى األفريقي االتحاد وأجهزة اإلقليمية االقتصادية المجموعات

تمشيا مع مقرر المؤتمر  ،. ويجري العمل حاليا2063العشرية األولى ألجندة  التنفيذ خطة إعداد

Assembly/AU/Dec.588(XXVI) أجهزة جميعمن أجل ضمان استيعاب  ،2016 يناير في الصادر 

مة برامجها معها. ومن المتوقع ومواء 2063العشرية األولى ألجندة  التنفيذ خطة األفريقي االتحاد

االنتهاء من هذا العمل بعد عقد االجتماع التنسيقي المرحلي األول لهيئة مكتب المؤتمر والمجموعات 

 . 2019في يونيو/يوليو االقتصادية اإلقليمية 

 وتحقيق ريدهان التي إفريقيا تحقيق في رئيسياا محركاا القاري التكامل ظل االستعراض، قيد الفترة خاللو .5

 حاإلصال عملية فيأيضا المفوضية  شرعت. ريقييناألف لمواطنينل زدهاراالو المستدامة التنمية

 لوفاءل جاهدة عملتبينما  ،2018 نوفمبر فيللمؤتمر التي عقدت  ةاالستثنائي للقمة تحضيراا  المؤسسي

 2019 لعام االتحاد ميزانية واعتماد إعداد شهد. 2020 عام بحلولبنادق ال إلسكات النهائي بالموعد

 العملية. خالل 15الـ المالية وزراء لجنة تمارسها التي الرقابة بفضل وذلك ملحوظة تحسينات
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 تهالليةاالس المذكرة في هامن بعض إبرازتم  التحديات من العديد مواجهة في االتحاد استمر ،السنة وخالل .6

 تحاداال مقررات تنفيذ معدل انخفاض: ينتحديوتجدر اإلشارة إلى . التقرير هذال المفوضية لرئيس

 .دفع المساهمات المقدرةوتيرة  بطءو وسياساته،

 ً  الرئيسية واإلنجازات ألنشطةل البارزة النقاط. ثانيا

 والوكاالت ياألفريق االتحادالمفوضية وأجهزة  حققتها التي الرئيسية النتائج بعض التالي القسم يبرز .7

 .االستعراض قيد السنة خالل يةالتمثيل بعثاتالو المتخصصة

 ليهع وصادقت فريقية،األ القارية الحرة التجارة منطقةالمؤسس ل تفاقاال علىعضوا  دولة 49 وقعت .8

وثائق  التالية( 9) التسع األعضاء الدول أودعت ،2018 عام نهاية وفي .عضوا دولة (16)ستة عشر 

 ذلك، لىع وعالوة. وأوغندا سواتينيا ،النيجر ،رواندا ،كينيا ،غينيا ،غانا ،ديفوار كوت ،تشاد: تصديقها

وثائق  إيداع يتم لم ولكنعلى االتفاق  ( المتبقية7) السبع األعضاء للدول الوطنية الجمعياتصدقت 

وقد . وجووت أفريقيا وجنوب وسيراليون وناميبيا ومالي الكونغو جمهوريةهذه الدول هي و. بعد التصديق

 الحرة ةالتجار منطقةالمؤسس ل تفاقبعد اال توقع لم التي المتبقية( 6) الست األعضاء الدولتعهدت إحدى 

 علىيع على االتفاق بالتوق وزامبيا ونيجيريا بيساو وغينيا وإريتريا وبوتسوانابنين وهي  فريقيةاأل القارية

ظلت  ذلك، غضون وفي. وطنية مشاورات تجري دول ثالثفيما ال تزال  ،2019 فبراير قمة هامش

 وقت أسرع يفعلى االتفاق  همايتوقيع تسهيلطرق  بشأنمع الدولتين المتبقيتين  تتشاورالمفوضية 

 حلولب فريقيةاأل القارية الحرة التجارة منطقةالمؤسس ل قتفااال علىا تصديق 22هو  مطلوبوال. ممكن

 هذا لتحقيقالمطلوبة  تصديقاتكان عدد ال ،2018 ديسمبروحتى . 2019 يوليوفي  النهائي الموعد

 فقط.تصديقات ( 6) ستة األفريقي التكامل نحو الهام التاريخي المعلم

نفق ذات م حدودية مراكز أربع في مرور إشارات نظام التنمية لالتحاد األفريقي / النيباد ت وكالةأنشأ .9

 ياوزامب أفريقيا وجنوب الديمقراطية الكونغو وجمهورية بوتسوانا هي بلدان خمسة بين تربطواحد 

 زامبياو بوتسوانا وقد قامت. اإلقليمية والتجارة القاري التكامل تسهيل إلى النظام هذا يهدفو. وزمبابوي

 .النظام هذا بدمج وزيمبابوي

والحق في  ،األشخاص بحرية تنقل المتعلق البروتوكول على اعضو دولة( 32) وثالثون اثنتان وقعت .10

 مطلوبوال. عليه صدقتهي التي  – رواندا- فقط واحدة دولةغير أن  اإلقامة والحق في االستقرار

 .التنفيذ حيز( دولة عضوا عليه لكي يدخل 15ة )عشر خمس تصديق

 .الجوي لنقلالموحدة ل ةاألفريقي سوقال إلى ا فقطعضو دولة( 2826) وعشرون ثماننية تانضم .11

 منطقة يسية وهيرئ مشاريع ثالثة فقد حققت. مختلفة بوتيرة الرئيسية المشاريع تنفيذ على العموم، يتم .12

 حد ي إلىالجو األفريقية الموحدة للنقل التجارة الحرة القارية األفريقية وحرية تنقل األشخاص والسوق

ا  ما  وهناك مشروعان اثنان. إليها انضمت عليها أو وقعت التي األعضاء وفقا لتقدير الدول كبيراا  تقدما

 – 2020 عام بحلول البنادق وإسكات السرعة العالية األفريقية المتكاملة الحديدية السكة شبكة - آخران

 .المتبقية ةالرئيسي المشاريع يف اإلطالق لم يتم إحراز تقدم يذكر أو أي تقدم على ذلك، ومع. قيد التنفيذ
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منع ل التحتية والقدرات الخاصة بأمن الفضاء األمريكي وأنشأت آلية البنية بتحديث المفوضية قامت .13

 وذلك من أجل ردع الطوارئ الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتأهب لها واالنتعاش في حال حدوثها

 .لها الفضاء اإللكتروني واالستجابة أمن تهديدات

 موضوعية قضايا عدة بشأن قرراتم 2018 نوفمبر مؤتمر فيال عقدها التي االستثنائية القمة اعتمدت .14

 األفريقي حادالتا وكالة وواليةمفوضية ال هيكل ذلك في بما األفريقي، لالتحاد المؤسسي باإلصالح تتعلق

 .االتحاد تمويل بشأن ،ذلك من واألهم ،حديثا أنشئت التيللتنمية 

 أربع وكانتيتقدم بخطى حثيثة.  االتحاد تمويل بشأن 2015 لعام ساندتون قمةمقرر  تنفيذ أن كما .15

 تقاموقد  .األفريقي لالتحاد االستيراد ضريبة تفعيل من مختلفة مراحل في اعضو دولة( 24) وعشرون

 من المقدرةمساهماتها  بدفع دولتين باستثناءا جميعه وقام الضريبة بجمعمن بينها ( 14) ةعشر أربع

 مليون 80.4 السالم صندوق في األعضاء الدول مساهمات بلغت ذلك، إلى وإضافة. الجديد النظام خالل

 .أمريكي دوالر

 ،2018 بعام مقارنة 2019 ميزانية في % 12 بنسبة انخفاضا الجديدة والميزانية البرنامج عمليات حققت .16

نظم لل الاالمتث وتعزيز التنفيذ معدالت انخفاض قضية ومعالجة الزائدة والميزانيةبمنع الهدر  سمح مما

 .األفريقي لالتحاد المالية واللوائح

 نم اأمريكي ادوالر 844,629مبلغ  جمعب إيراداتها، قاعدة لتوسيع جهودهاقامت المفوضية، في إطار  .17

 أحدث شراء خالل من التكاليف تخفيض تم كما. مرافقها تأجير خالل من 2018 نوفمبر إلى يناير

 .الحمراء دون الالسلكية المؤتمرات نظاماقتناء ب والتكليف المؤتمرات إلدارة المعدات

 (ISO)المعيار  اإلثيوبية الوطنية االعتماد منحت منظمة ،اتاللقاح جودة اختبار في لخبرته تقديرا .18
 .العالمي المستوى ذات المختبراتللقاحات، مما وضع المركز ضمن  اإلفريقي مركزلل 17025

 لىع لرقابةل خططوضع  في اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء للدول المقدمة المساعدةأدت  .19

. جعةمش نتائج تحقيق لىإ وتحقيق سالمة األغذية عموما الوطنية الخطط فيإدراجها و األفالتوكسين

 ألفريقي،ا االتحاد شركاء من مالية ومساعدة أفريقيا في األفالتوكسينكافحة م أجل من الشراكة من بدعمو

ية نظمت المفوض .األفالتوكسينمكافحة ل الوطنية لخططها التمويل بزيادة األعضاء الدول بعض قامت

بحضور  2018االجتماع الثالث للشراكة من أجل مكافحة األفالتوكسين في أفريقيا في دكار في أكتوبر 

ستستضيف المفوضية، بالتعاون مع ، 2019رئيس وزراء السنغال ورئيس المفوضية. وفي فبراير 

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو( ومنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا دوليا لسالمة األغذية 

 في أديس أبابا.

 الالدول األعضاء في مج قدرات تعزيز في النباتية للصحة اإلفريقي المجلس خالل من تقدم إحراز تم .20

الحشد  دودة مكافحة أجل من جهودها وتنسيق وانتشارها اآلفاتظهور  منعمن أجل  النباتية الصحة

 الخريفية.

 الميالع لصندوقدى ال نيبادال وكالة اعتمادال تزال عملية و. لالتحاد قلق مصدر المناخ تغير يزال ال .21

 .بنجاح اكتمالها قبل سنتين أو سنة العملية تستغرق سوف. جارية للمناخ



EX.CL/1134 (XXXIV 

Page 7 

 ربعأأطلقت  ،لمفوضيةا بذلتها التي الدعوة لجهود ونتيجة. زخما األطفال زواج إلنهاء الحملة اكتسبت .22

 .الضارة الممارسات من وغيره األطفال زواج إلنهاء حمالت عضوا دولة( 24) وعشرون

اد حملة االتح تنفيذ خالل منمواليد واألطفال وال هاتاألم صحة وصون تعزيز في أيضا العمل استمر .23

 شاركتو. ذهاتنف وبدأت حملةال عضوا دولة 48 أطلقت قداألفريقي للحد من وفيات األمهات في أفريقيا. و

 رئيس قيادة حتت أفريقيا في األنثوية التناسلية األعضاء تشويه على القضاء في بنشاطالمفوضية أيضا 

 خططت .المتحدة األمم مع بالشراكةو .كابوري كريستيان مارك روك فاسو فخامة السيد بوركينا

 هامش لىع األنثوية التناسلية األعضاء تشويه إلنهاء قاريةال األفريقي االتحاد حملة إطالقالمفوضية 

 .2030 عام بحلول أفريقيا في الرهيبة الممارسة هذه على القضاء بهدفوذلك  2019 فبرايرقمة 

 حملةالالمفوضية  وكثفت. تصديقا 41 على اآلن حتىبحقوق المرأة  المتعلقمابوتو  بروتوكولحصل  .24

 .جميع الدول األعضاءمن قبل وتعميمه مابوتو  بروتوكول على تصديقالمن أجل 

 المتطوعين من 156تقبال ستم ا. اهتماما ومكانة األفريقي لالتحاد التابع الشباب المتطوعين اكتسب فريق .25

 جانبها، منو. الذكور من %41.6و اإلناث من %58.4من بيهم  2018 عام من الثاني الربع في الشباب

من  %29فإن  اإلجمال، وجه على. الثالثة معاهدها في متقدمة شهادات منحة فريقياأل جامعةال واصلت

 الجامعة تلتزمو. الذكور من %70 من وأكثرمن اإلناث  860 البالغ 2018 عام في الطالب عدد مجموع

 األثناء، هذه في. و2019-2018 األكاديمية في السنة األقل على %40 إلى الطالبات عدد برفع اإلفريقية

 .ياوندي إلى رسميا رئاسة الجامعة نقل تم

تم  برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا. وقد مشاريع تنفيذ في ملحوظا تقدما األعضاء الدول حققت .26

 :2018 عام في التالية النتائجتحقيق 

 القارة أنحاء جميع في الطرق من كيلومترا 16,066 حوالي ُشيد (1)

 .الحديدية السكة من كيلومتر 4077 بناء تم (2)

 ؛رمت كيلو 3056تمتد لحوالي  نقلخطوط  إضافة تمت (3)

 وماتالمعل تكنولوجيا قطاع في اإلقليمية البصرية األلياف بكابالت بلداا  عشر سبعة ربط تم (4)

  واالتصاالت؛

 مشاريع خالل منفرص عمل غير مباشرة  49000و فرص عمل مباشرة 112900توفير  تم (5)

 .والتشغيلية المشيدةالبرنامج 

 :ذلك في بما ،2018 عام في القانونية الصكوك من اعتمد المؤتمر العديد .27

 ؛بريه حسين لضحايا االستئماني للصندوق األساسي النظام (1)

 المالية؛ للتحويالت األفريقي للمعهد األساسي النظام (2)
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قل بحرية تن والمتعلقة األفريقية االقتصادية للجماعة المنشئة بالمعاهدةالبروتوكول الملحق  (3)

 االستقرار؛ وحق اإلقامة وحق األشخاص

 لمعاقين فيا والمتعلق باألشخاص والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق المرفق البروتوكول (4)

 أفريقيا؛

  األفريقية؛ الفضاء لوكالة األساسي النظام (5)

 .ومالحقه وبروتوكوالته األفريقية القارية الحرة التجارة لمنطقة المؤسس االتفاق (6)

 الصكوك مواءمة المفوضية في شرعت ،EX.CL/Dec.193 (VII) التنفيذي المجلس بمقرر وعمالا  .28

 المستشار مكتبقدم . العمل لغات بجميع المعاهدات نصوص مواءمة لضمان مؤخراا  المعتمدة القانونية

 .االنضمام/التصديق عملية لتيسير األعضاء للدول طبق األصل مصدقة وثائق القانوني

 ،2018 نوفمبر نهاية وفي. 2018 عام في تتوقيعا( 108) وثمانية مائة مجموعه ماالمفوضية  سجلت .29

 المعاهدات مختلف على توقيعا( 136) وثالثون وستة مائة مجموعه ما القانوني المستشار مكتب سجل

ا ( 40) وأربعون القارية  الحرة التجارة لمنطقة المنشئ التفاقعلى ا (7) سبعة ذلك في بما، تصديقا

 شرع كما. 2017 عام في وردت التي( 18) عشر الثمانيةالتصديقات  مجموع تجاوز وبالتالي، األفريقية

لدى  األفريقي االتحاد/ األفريقية الوحدة منظمة معاهدات تسجيل عملية في القانوني المستشار مكتب

 .2018 عام نهاية بحلولة معاهد 11 تسجيل المقرر من وكان. المتحدة لألمم العامة ألمانةا

 2018 في اتالمعاهد على التوقيع وأسبوع األفريقي االتحاد قانون بأسبوع االحتفال خالل .30

[EX.CL/Dec.459(XIV]] ،الحالي  زخمالعلى  بقاءاإل على األعضاء الدولالمفوضية  شجعت

 على ةلبرهنالتي صدقت عليها ل المعاهدات تنفيذ ذلك من األهمبل  اتالمعاهدعلى  توقيعبخصوص ال

 .األفريقي الشعب حياة تحسين أجل من االتحاد أعمال بجدول بالنهوض االتزامه

 الحمصل األخرى والمنظمات األفريقية غير الدول مع العالقات زيتعز ضمان في المفوضيةاستمرت  .31

 2005 ويولي في التنفيذي المجلس اعتمدها كما المراقبصفة  منح معاييرعلى أساس  الفضلى االتحاد

 [.EX.CL./Dec.230 (VII)]بموجب المقرر 

 إقليمية منظمات( 4) وأربع أفريقية غير دولة( 11) عشرة إحدى من اعتماد طلباتالمفوضية  تلقت .32

 المعتمدة ليةالدو والمنظمات األفريقية غير الدول عدد بلغ التقرير، هذاالمشمولة ب فترةال نهاية في. ودولية

( 24) نووعشر وأربعة إفريقية غير دولة( 90) نوتسع منها( 114) عشر وأربعة مائة االتحاد لدى

 .دوليةة وإقليميمنظمة 

المفوضية  أوفدتقد و. 2018 عام في وبرلمانية رئاسية انتخابات عضوا( 11) دولة عشرة إحدى أجرت .33

 إدارة يف ملحوظ تحسن هناك كان عام، بشكل. االنتخابات جميعإلى  األجل وقصيرة طويلة مراقبة أفرقة

 بعض يف مرتفعة االنتخابات نتائج في والطعون االنتخابي العنف حوادث ظلت ذلك، ومع. االنتخابات

 .األماكن
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بشكل  عائالتهموريقيين األف والدبلوماسيين األفريقي االتحاد لموظفي الطبية االحتياجات تلبية ومن أجل .34

 األفريقي حاداالت مقر في الصحية الرعاية لتقديم فريقياأل االتحاد نظام بتحديث المفوضية قامت ،أفضل

 ألفريقيا االتحاد ألفراد الطبية الرعايةالمفوضية  عززت كما. الطبية المعدات أحدث اقتناء في وشرعت

 لموظفي الوفاةو لإلعاقة أفضل تقييمإجراء  وتم. األفريقي لالتحاد التابعة السالم دعم عمليات في العاملين

 وإفريقيا الوسطى. الصومال في األفريقي االتحاد بعثتي

 توالوكاال االتحادأجهزة  من وغيرها المفوضية في المساءلة تعزيز األخالقيات مكتب واصل وأخيراا، .35

 اتذ األخرى األفريقي االتحاد وقواعد األفريقي لالتحاد السلوك مدونة تنفيذ خالل من المتخصصة

 المنتخبين نالمسؤولي بين الوعي زيادة إلى افةوالتبليغ عن المخالفات إض المضايقة سياسات مثل الصلة،

 .اإلفريقي االتحاد لقيم وفقاا ومسؤولياتهم حقوقهمب والموظفين اإلفريقي االتحاد في

 المشاريع الرئيسية إحاطة حول -باء

 عشر اثني 2015 يناير فيالصادر  Assembly/AU/Dec.565(XXIV)المؤتمر في مقرره  حدد .36

ا القسم هذا يقدم. 2063خطة التنفيذ العشرية األولى ألجندة  من كجزءئيسيا ر مشروعاا وضع  عن تقريرا

 .2018 عام نهايةحتى  التنفيذ

 للسلع ستراتيجية األفريقيةاال -أوالً 

 بوضع ،2014 يناير في إثيوبيا، ردار،حب في تعقدالتي  التنفيذي للمجلس ةالوزاريت الخلوة أوص .37

 التصنيع تشجيع نع فضال األساسية السلع قطاع في األسعار لتقلبات للتصدي األساسية للسلع استراتيجية

 .القيمة إضافة خالل من السلع على القائم

 .ألساسيةا للسلع األفريقي االتحاد استراتيجية مشروعأعدت المفوضية  االستعراض، قيد السنة وخالل .38

. الطاقةو والتعدين الزراعة وهي األساسية للسلع أساسية قطاعات ثالثة في التحدياتالمشروع  ناولتوي

 وأسعارها السلع أسواق( 1: )التاليةاألربع  االستراتيجية الركائز أيضا السلع استراتيجية مشروع يحدد

 وستساعد. والتطوير والبحث المهارات تنمية( 4) التمكينية والبيئة الحوكمة( 3) والتنويع الروابط( 2)

 االقتصادي والتنويع المستدام التصنيع خالل من األفريقية للسلع األمثل االستخدام توجيه على الركائز

 .التجارة وتعزيز والتنمية الهيكلي والتحول

مفوضية لل عةالتاب والصناعة التجارة إدارة تستضيفها أمانة إنشاء أيضا السلع استراتيجية مشروع يقترح .39

 .اآلخرين المصلحة أصحاب مع بالتعاون عملتو

 فبراير مةق في السياسةصنع  أجهزةإلى وخطة العمل الخاصة بها  السلع استراتيجية مشروع تقديم سيتم .40

 لبحثه. 2019

 ً  األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة -ثانيا

 2018 مارس 21 في اليجكي في األفريقية القارية الحرة التجارة منطقةالمؤسس ل تفاقاال على التوقيع تم .41

 بروتوكوال( 1) قتفااال تتضمن. والحكومات الدول رؤساءمؤتمر ل العاشرة االستثنائية الدورة خالل
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 القواعد  بشأنبروتوكوالو( 3الخدمات ) في التجارة بشأن بروتوكوالو( 2)في السع  تجارةال بشأن

 .المنازعات بتسوية المتعلقة واإلجراءات

 مارس في كيغالي فيالمنعقدة  االستثنائية القمة طلب على ناءوب .42

[Ext./Assembly/AU/Dec.1(X)]، ويوليالمفوضية إلى المؤتمر خالل قمة نواكشوط في  قدمت 

 بشأن 1لحق الم( 1: )العتمادها وهي السلع في التجارة بشأن بروتوكولبال مالحق (9)تسعة  2018

 الجمركي التعاون بشأن 3لحق الم (3) المنشأ قواعدبشأن  2 الملحق( 2) ةيالتعريف متيازاتاال جداول

 غير الحواجز بشأن 5 الملحق( 5) التجارة تيسير بشأن 4لحق الم( 4) المتبادلة اإلدارية والمساعدة

 وتدابير الصحية التدابير بشأن 7لحق الم( 7) التجارة أمام الفنية الحواجز بشأن 6لحق الم( 6) التعريفية

 .التجارية المعالجات بشأن 9لحق الم( 9) النقل بشأن 8لحق الم( 8) النباتية الصحة

 علقةالمت واإلجراءات القواعد بشأن لبروتوكولمالحق با ثالثة نواكشوط قمة إلىالمفوضية  قدمت كما .43

 مراجعة بشأن 2 الملحق( 2) التحكيم فريق عمل إجراءاتبشأن  1لحق الم( 1) وهي المنازعات بتسوية

 وأعضاء الفريق العتمادها. للمحكمين السلوك قواعد مدونة بشأن 3لحق الم( 3الخبراء )

الصادر  Assembly/AU/Dec.692(XXXI)المؤتمر بموجب المقرر  اعتمد ذلك، على وعالوة .44

وهي  الخدمات في التجارةفي مجال  األولوية ذات الخمسة القطاعات قائمة 2018 ويولي/ ويونيفي 

 . التجارية األعمال وخدمات والسياحة والتمويل واالتصاالت النقل قطاعات

 لقةالعا األعمال جميع استكمالب التجارة عن المسؤولين األفريقي االتحاد وزراءف المؤتمر أيضا كل   .45

 ذلك ويشمل. 2019 فبراير/يناير قمة فيمؤتمر ال إلى النتائج وتقديم األولى المرحلة مفاوضات بشأن

 المتعلق البروتوكولب 1 الملحقاستكمال ( 2) الخدمات في التجارة بشأن المحددة االلتزامات جداول( 1)

ين بالمعالجات الخاصلحقين المو( 3) ةيالتعريف متيازاتاال جداول يتناول الذيو السلع في بالتجارة

 ستثمارباال المتعلقة الثانية المرحلة مفاوضات اختتامب أيضاكلف المؤتمر و. المنشأ وقواعد التجارية

 .2020 يناير بحلول المنافسة وسياسة الفكرية الملكية وحقوق

 التجارة منطقةالمؤسس ل تفاقاال على دولة( 49) نووأربع تسع وقعت التقرير، هذاحتى تاريخ إعداد  .46

 ونيجيريا يساوب وغينيا وإريتريا وبوتسوانا بنندول وهي  ستبينما لم توقع عليها فريقية األ القارية الحرة

 ةمنطقالمؤسس ل تفاقاال على بعد توقع لم التي المتبقية( 6) الست األعضاء الدول ومن بين وزامبيا

 قمة هامش علىبالتوقيع على االتفاق  1، تعهدت دولة عضو واحدة )فريقيةاأل القارية الحرة التجارة

ظلت المفوضية  ذلك، غضون وفي. وطنية مشاورات تجري دول ثالثفيما ال تزال  ،2019 فبراير

 ممكن وقت أسرع في همايتوقيع تسهيلطرق  بشأنمع الدولتين المتبقيتين  تتشاور

 فترةال نهاية في فريقيةاأل القارية الحرة التجارة منطقةالمؤسس ل تفاقعلى اال تصديقاتوفيما يلي وضع ال .47

 يوه تصديقها بالتصديق على االتفاق وإيداع وثائق ءأعضا دول( 9) تسعقامت : التقرير هذاالمشمولة ب

صدقت  ذلك، على وعالوة. وأوغندا سواتينيإو والنيجر ورواندا وكينيا وغينيا وغانا ديفوار وكوت تشاد

 قالتصديوثائق  إيداع يتم لم ولكنعلى االتفاق  المتبقية( 7) السبع األعضاء للدول الوطنية الجمعيات

. وجووت أفريقيا وجنوب وسيراليون وناميبيا وموريتانيا ومالي الكونغو جمهورية بعد. وهذه الدول هي

 الموعد بحلول فريقيةاأل القارية الحرة التجارة منطقةالمؤسس ل تفاقاال علىا تصديق 22هو  مطلوبوال
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 المعلم هذا لتحقيقالمطلوبة  تصديقاتكان عدد ال ،2018 ديسمبروحتى . 2019 يوليوفي  النهائي

 .فقطتصديقات ( 6)ستة  األفريقي التكامل نحو الهام التاريخي

 واصلت ،2012 ينايرالصادر في  Assembly/AU/Dec.394(XVIII)المؤتمر  مقرر مع تمشيا .48

 منطقة إنشاءب التعجيلو األفريقيةالبينية  التجارة تعزيز إلى الرامية واألنشطة البرامج تنفيذالمفوضية 

. ريقيةاألفالبينية  التجارة تعزيزبشأن  العمل خطةل السبع المجموعات إطار في الحرة للتجارة قارية

ا  السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي  مع بالشراكة ،المفوضية نظمت الغاية، لهذه وتحقيقا

 في ةالتجاري السياسات بشأن الحوارابر من تعزيز حول األفريقي لالتحاد األول االجتماع الكوميسا،)

 اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع مماثلة أنشطة إجراء المقرر ومن. 2018 سبتمبر في لوساكا

 .2019 عام في األخرى

 دعمل التسويةو لدفعأفريقية ل منصة إلنشاءالمفوضية مع البنك األفريقي لالستيراد والتصدير  عملت .49

لهاتف ا باستخدام بالتجزئة والمبيعات التجارة لمدفوعات البنوك بين والتحويالت العمالء تحويالت

 األموال وتحويل المدفوعات األدوات هذه وستسهل. اإلنترنت وبوابات واإلنترنت المحفظة/المحمول

 من أولية مجموعة مع 2019 ها في عامإطالق المقرر ومن. الحدود عبر واالستثمار التجارة أجل من

 ناعةوالص التجارة إدارة نظمت ،أيضا البنك األفريقي لالستيراد والتصدير مع وبالتعاون. البلدان

 بثالثة 2018 رديسمب في القاهرة في األول للتجارة البينية األفريقية لمفوضية االتحاد األفريقي المعرض

 الرئيسية مثل المعرض أحد المخرجاتوي. فتراضيةاال عادلةال تجارةالو مؤتمرالو معرضال: أجزاء

 . 2018لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في عام 

 التجاريةحول اإلحصاءات أعدت المفوضية، من خالل إدارة الشؤون االقتصادية، قاعدة بيانات شاملة  .50

وهي . 2011إلى  2005الفترة من  2017إلى اليوم. وشملت طبعة  2005لجميع الدول األعضاء من 

ا اتجاهات التجارة ا  ألفريقية البينية والتدفقات التجارية بين أفريقيا وبقية العالم.تبي ن أيضا

 ً  السلع تنقل حرية يخص فيما المبذولة والجهود ألشخاصا تنقل حرية بشأن البروتوكول -ثالثا

 مغلقة ريقياإف أن إفريقيا في التأشيرات أنظمةللتنمية حول  األفريقي بنكال أجراها حديثة دراسة كشفت .51

 سيما وال األخرى القارات مواطنيأمام  هامصراعي على مفتوحة أنها حين فيريقيين األف أمام

 للسفر راتتأشي إلى يحتاجونريقيين األف أن إلى الدراسات وتشير. نوالشمالي نوواألمريكي نواألوروبي

 بعرفي  الوصول عند ةتأشير على الحصول يمكنهمو. االتحاد في األعضاء الدول نصف من أكثر إلى

 من طلبيُ  المقابل، في. فقط أفريقية بلدان عشرة إلى للسفر تأشيرة إلى يحتاجونهذه الدول بينما ال 

 الحصول يمكنهمو. األفريقية البلدان من %45 إلى السفر قبل تأشيرة على الحصول الشماليين األمريكيين

 البلدان من %20 في تأشيرة إلى يحتاجون وال األفريقية البلدان من %35 في الوصول عند تأشيرة على

 .األفريقية

 لتنقلا يستطيعون ال ناحية، فمن. مزدوج لخطر ريقييناألف المواطنين المتناقض الوضع هذايعرض  .52

 والشعوبية األجانب وكراهية العنصرية موجة تزايدفي ظل  أخرى، ناحية منو. قارتهم في بحرية

 ستار حتتريقيين األف المواطنينأمام  حدودها الشمالية وأمريكا أوروبا مثل قارات تغلق الضيقة، القومية

 .الشرعيين غير المهاجرين احتواء
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تنقل  حريةب والمتعلق األفريقية االقتصادية للجماعة بالمعاهدة المؤسسة الملحق البروتوكول اعتماد منذو .53

التنفيذ الخاص به  االستقرار وخارطة وحق اإلقامة وحق األشخاص

[Assembly/AU/Dec.676(XXX)] ( 32) وثالثون اثنتان وقعت ،من قبل المؤتمر 2018 يناير في

قد أطلقت و. عليها صدقتهي التي  – رواندا - فقط واحدة دولة لكنو البروتوكول على اعضو دولة

 نفاذ لبدء الالزمة( 15) عشرة الخمس الحصول على المصادقات بهدفتوعية  حملةالمفوضية 

الجميع على البروتوكول  تصديقالهدف هو  فإن ذلك، ومع. الزمن من قصيرة فترة خاللالبروتوكول 

 .تحفظات دون الكامل هوتنفيذ األعضاء الدول جميع من التاريخي الصك اعتماد هذا جانب إلى

 وهما مجالال هذافي متقدمتين  إقليميتين اقتصاديتين مجموعتين التصديق حملة من جزء استهدف قدل .54

 المجموعات تجاهل دون. )اإليكواس( مجموعة شرق أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 وبيةاألور االقتصادية الجماعة بين مشتركة مشاورةالمفوضية  نظمت األخرى، اإلقليمية االقتصادية

 توعية على المجموعتين لتشجيع 2018 أكتوبر في داكار في أفريقيا غرب لدول االقتصاديةوالمجموعة 

( 21) وعشرين إحدىوتضم المجموعتين . البروتوكول على التصديق تسريع إلى بالحاجة امأعضائه

 دولة للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 15دول لمجموعة شرق أفريقيا و 6بواقع  دولة

 ثيوبياإعلى األفريقيين حيث تُعتبر  التأشيرات أنظمة لتخفيف مشجعة اتخطوبدأت الدول األعضاء تتخذ  .55

( 2وهناك دولتان عضوان ) .الدخول تأشيرات نظم تخففالتي  األعضاء الدول أحدث وناميبيا وكينيا
( 17هما بنين وسيشل ال تفرضان التأشيرة على األفريقيين، بينيا تمنح الدول األعضاء السبع عشر )

ر، جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، غانا، غينيا بيساو، التالية التأشيرة عند الوصول وهي: الرأس األخض

 كينيا، مدغشقر، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، رواندا، السنغال، الصومال، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

اريقيين لألف التأشيرة متطلبات إلغاء يعد ذلك، ومع  من ولىأ كمرحلة الدخول حق لتسهيل ضرورياا أمرا

 . البروتوكول

 قدتع االستعراض، قيد الفترة وخالل. األفريقي السفر جواز إصدار على أيضا البروتوكولينص  .56

 لوضع 2018 يونيو في نيروبي في األعضاء الدول جميع من الهجرة دوائر لرؤساء اجتماعاالمفوضية 

لمتخصصة االلجنة الفنية  اعتمدتقد و. األفريقي السفر جواز وإصدار وإنتاج لتصميم التوجيهية المبادئ

ا النازحين و والالجئين لهجرةل  نوفمبر/أكتوبر في مالبو في والعائدين تلك المبادئ التوجيهية داخليا

. ويمكن للدول األعضاء، فور 2019 فبرايرفي  قمةال إلى التوجيهية المبادئ هذه موستُقد  . 2018

 .لمواطنيها فريقياأل سفرال جواز إصدار في لبدءمؤتمر، اال قبل من اعتمادها

 هوريةللتنمية وجم المشتركة الحكومية والهيئة للهجرة، الدولية المنظمة مع بالتعاون عقدت المفوضية، .57

 من االستفادة" شعار تحت 2018 نوفمبر في جيبوتي في الهجرة حول الرابع األفريقي المنتدى جيبوتي،

 إنجازات على المشاركون وركز. أفريقيا" في المستدامة التنمية أجل من األشخاص حرية تنقل فوائد نظام

ين لتنقل العامل الفعالة اإلدارة تعزيز إلى الملحة والحاجة األشخاص تنقل أنظمة حرية وتحديات أنظمة

 ركأم المجاورة البلدان بين التعاون أهمية إلى األعضاء الدول ممثلو أشار جانبهم، ومن. أفريقيا في

 التنمية لضمان للهجرة متوازنة نظرة إلى الحاجة على وشددوا أقوى، حدودية أنظمة إلنشاء أساسي

 .السواء على واألمن

ا و .58  ،ريكا()موف أف والسلع األشخاص تنقل على خاص بشكل التركيز معو والقاري اإلقليمي للتكامل دعما

مراكز حدودية ذات ( 4) ةأربع في 2018 يونيو فيمرور ال إشارات نظام بتفعيل النيباد وكالة قامت
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هي التي تربط بين خمسة بلدان و –بيت بريدج، شيروندو، كاسومباليسا، وكاسونجوال  –المنفذ الواحد 

 بتسوانا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي. 

 أشيراتت، الحدود عبر البري النقل تصاريح: على تركز مؤشرات تسعة من المرور إشارات نظام يتألف .59

 تأمين، ورالعبو ضمانات، والسندات تخليص عملية، الطرق على المركبات وطواقم المحترفين للسائقين

 الحدود رعب تيسيرال ترتيباتو( الزائد التحميلمراقبة ) - المركبات حمل/أوزان، للسائقين المركبات

 .والسالمة والصحة لشاحناتل التحتية البنية ومستوى التحتية البنيةو

 مع بالشراكة 2018 سبتمبر في شيروندو في البحرية السالمة إدارة لنظام تقييم أول النيباد وكالة أجرت .60

 وندوشير أن إلى التقييم أشار. زيمبابوي في وهيئة اإليرادات زامبيا في اإليرادات وهيئة الكوميسا

 امبياوز بوتسوانا قامتوقد . نسبياا المحس ن األداء بعض إلى يشير مما أصفر، أنه على حالياا فمصن  

 لمبادرة "موف النهائي الهدف يتمثلو. أفضل أداء لتحقيقبتبني نظام إشارات المرور  وزيمبابوي

 كلفةالت ستؤدي حيث ،التنافسية والقدرة العمل فرص خلقو التجارية الحواجز من الحد في أفريكا"

توفير  تاليوبالة فريقيالبينية اإل التجارة وزيادة المنافسة على قادرة السلع جعل إلى األقل اللوجستية

 فرص العمل.

 ً   األفريقية االفتراضية الجامعة -رابعا

 والعلوم البشري المال رأس تنمية تسريع إلى األفريقية واإللكترونية االفتراضية الجامعة تهدف .61

 االستفادةب يقياأفر في والمستمر العالي التعليم إلى الوصول إمكانية زيادة خالل من واالبتكار والتكنولوجيا

 تنميةجيل ببشأن التع األفريقية واالستراتيجيات المبادرات وتعزيز العالمية والمعرفة الرقمية الثورة من

 منصة تهدف األساسية، التعلم أهداف إلى إضافةو. واالبتكار والتكنولوجيا العلومو البشري المال رأس

 ومساعدتهم اإلنترنت على الناشئة التكنولوجياتريقيين على األف الطالبإطالع  إلى اإللكتروني التعلم

 .اليوم عالم في حاسمة تعتبر التي التواصل مهارات اكتساب على

 مبادئ اإلطار ويشمل .األفريقية واإللكترونية االفتراضيةالجامعة  تنفيذ إطار وضع منالمفوضية  انتهت .62

 .أخرى فاعلة جهات مع المحتملة والشراكات الموظفين ومالك للمعهد اإلدارية الهياكل بشأن توجيهية

. األفريقية واإللكترونية االفتراضيةللجامعة  يةسحاب استضافة خدمات بتقديمأُشير على المفوضية  وقد .63

 يانةالص إلى الحاجة إزالة طريق عن التكاليف خفضعلى  التكنولوجيا هذه في االستثمار وسيساعد

. القائمة الهياكل إلدارة الموظفين من كبيرال عددالو القديمة التكنولوجية االستثمارات واستبدال الدورية

 اإلضافةب والبحوث واإلدارة التعلم موارد لدعم يكفي بما قوية تحتية وبنية شبكةإيجاد  يلزم ذلك، ومع

 عةالجام رئاسةتعمل  الحالي، الوقت في. المهجرو األعضاء الدول جميع في المتعلمين استيعاب إلى

 اإلنترنت الالسلكية. شبكة عبر محدود نطاق لىع األفريقية واإللكترونية االفتراضية

 عام في- اإلنسان وحقوق الجنس ،إفريقيا تاريخ- اإلنترنت على دورتينتجريب  الممكن من يكن لم .64

 مكوناتد إعداو التدريبية، لدورةإعداد نموذج لو الميسرين، لتدريب الوقت من المزيد توفير يلزم. 2018

 نظام داماستخب الطالب وتوجيه اإلنترنت، على التدريبية الدوراتوتجميع  للدورات المتعددة الوسائط

 .بها الموصى التعلم دارةإل "مودل"

 الجامعةنشاء بشأن إ والتكنولوجيا والعلوم لتعليماللجنة الفنية المتخصصة ل توصية لىالمؤتمر ع وافق .65

 فياألفريقية  جامعةال مقر في وموقعهاألفريقية  للجامعة كمعهد األفريقية واإللكترونية االفتراضية



EX.CL/1134 (XXXIV 

Page 14 

ا بالنيابة  األفريقية واإللكترونية االفتراضية الجامعة منسقانتقل . ياوندي  أغسطس فيياوندي  إلىأيضا

 المعلومات تكنولوجيا مجموعة في عضو األفريقية واإللكترونية االفتراضية الجامعة . إن2018

 من كلناصب م نع اإلعالن تم كماالتابعة الستراتيجية التعليم القارية ألفريقيا.  التعليم في واالتصاالت

( وكبار 3ية )مالتعليم إخصائي تصميم المناهجو( 5)ماألفريقية واإللكترونية االفتراضية الجامعة منسق

 .ياوندي لمكتب المكتبية المعدات مواصفات في النظر ويجري. التعليمية التقنياتإخصائي 

 ً  المنتدى االقتصادي األفريقي -خامسا

التجارية  األعمال وقادة ينالسياسي ادةالق بين المنتظم للتفاعل سنوي منتدى هو األفريقي االقتصادي المنبر .66

 االقتصادي التحول وقضايا 2063 أجندة تنفيذب فيما يتعلق والمثقفين، والجامعات الخاص والقطاع

 يوليو في الصادر EX.CL/Dec.924 (XXX) التنفيذي المجلس قررمل متابعة. أفريقيا في والتصنيع

 األفريقي، االتحاد مؤسسة من وبدعم موريشيوس حكومة مع بالشراكة ،المفوضية نظمت ،2016

 .2017 مارس في موريشيوس في األول المنتدى

 على ،2017 يوليو فيالصادر  Assembly/AU/Dec.643(XXIX) مقرره في المؤتمر وافق .67

 ارسم في الثاني األفريقي االقتصادي المنتدى الستضافة موريشيوس جمهورية من المقدم العرض

 المضيف البلد مع بشكل وثيق العمل األفريقي االتحاد ومؤسسة المفوضية من وطلب ،2018

 2018 في األفريقي االقتصادي المنتدى لم يُعقد ذلك، بالرغم من. المنتدى نجاح لضمان موريشيوس

 .األفريقي االتحاد لمؤسسة اإلداريو التشغيلي بالوضع المتعلقة لتحدياتل نظرا

 اقتراح لىع وبناء الوقت، نفس في. المعلقة المسائل لحل األفريقي االتحادمؤسسة  مع المفوضية تعمل .68

 مايو في 2019 لسنة األفريقياالقتصادي  منتدىال عقد مبدئيا المقرر من موريشيوس، حكومة من

2019. 

 ً  القارية والنقدية المالية المؤسسات -سادسا

شاء إن- أبوجا معاهدة باسم أيضا المعروفة- األفريقية االقتصادية لجماعةالمؤسسة ل معاهدةتتوخى ال .69

 ريقيةاألف العملة لتمرير كمؤسسة األفريقي المركزي والبنكاألفريقي  والنقدي االقتصادي االتحاد

 األفريقي دالنق صندوق هماو إضافيتين مؤسستين األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون وأضاف. واحدةال

 النقد ندوقوص األفريقي المركزي البنكوهي  الثالث المؤسسات يجعل مما الستثمار،األفريقي ل بنكالو

 ذلك، إلى فةوإضا. االفريقي التحادل األساسية الماليةالمؤسسات  الستثماراألفريقي ل بنكالو األفريقي

المفوضية  2006 يناير فيالصادر  Assembly/AU/Dec.109(VI)كلف المؤتمر بموجب مقرره 

 سوق أفريقية لألوراق المالية. إنشاء حول جدوى دراسة بإجراء

 .فريقيةألا المالية المؤسسات مجتمعةلألوراق المالية  األفريقيةسوق وال الثالث المالية المؤسسات وتشكل .70

 األفريقي المركزي البنك 

 وسيسبقها .أفريقيا في الصرف سعر وسياسة النقدية السياسة إدارة إلى اإلفريقي المركزي البنك يهدف  .71

 .تدريجي اسأس على األفريقي المركزيبنك ال إلنشاء التحضيري العمل سيقود الذي األفريقي النقد معهد
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 ارطةوخ مشتركة ستراتيجيةاو دراسة مجموعة األفريقية المركزيةبنوك ال ورابطةأطلقت المفوضية  .72

لبنوك ا محافظي مجلس قبل من االستراتيجية اعتماد تم وقد. اإلفريقي المركزي البنك إلنشاء طريق

جنة لل المشترك السنوي االجتماعإلى  تقديمها تم وقد. 2015 أغسطس في مالبو في األفريقية المركزية

 االقتصادي لوالتكام االقتصادي والتخطيط والنقدية لماليةالمتخصصة للشؤون ااالتحاد األفريقي الفنية 

ين عن األفريقيين المسؤول لوزراءل واألربعين التاسع ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة ومؤتمر

 العتمادها. 2016 أبريل-مارس في أبابا أديس في عقد يذال االقتصادية والتنمية والتمويل التخطيط

السوق األفريقية لألوراق  حول فنية دراسة بإجراء 2012 عام في االستشاريين الخبراء من فريق قام .73

 والذي 2014 مارس في أبوجا في المنعقد والمالية االقتصاد وزراء مؤتمر إلى النتائجوتم تقديم . المالية

إلى  لدراسةا تقرير تقديم سيتم. ستعراضاال من لمزيداألعضاء  الدول إلى الدراسة تقرير بتقديم أوصى

 .2019 عام في والتكامل االقتصادي والتخطيط النقديةو المالية لشؤوناللجنة الفنية المتخصصة ل

 مع بشأنه التفاوض يتم مقر اتفاقأعدت المفوضية مشروع  األفريقي، المركزي البنك إنشاءللتعجيل ب .74

 للحكومة نالمعي الممثل بصفته النيجيري المركزي والبنك المضيف البلد االتحادية، نيجيريا جمهورية

 هي لتاليةا الخطوة ستكون المقر، اتفاق مشروع إبراموفور . فريقياأل المركزي البنك إلنشاء النيجيرية

ا ، األفريقية المركزية البنوك رابطة مع بالتعاون األفريقي النقدي المعهد إنشاء  لتوصيات وفقا

 .المشتركة االستراتيجية

على  قياألفري المركزي البنك في الرئيسيين المصلحة أصحاب مع المفوضيةتعمل  ذلك، غضون وفي .75

 التابعة االقتصادية الشؤون إدارة وحضرت. األفريقي المركزي البنك أعمال جدولالمضي قدما ب

حيث  2018 فبراير في داكار في األفريقية المركزيةبنوك ال لرابطة الفنية اللجنة جتماعمفوضية الل

 .القاري التكامل خطة تنفيذ أجل منالمفوضية  مع بالعمل التزامها تأكيد الفنية اللجنة أعادت

 في يخالش شرم في األفريقية المركزيةبنوك الرابطة  اجتماع أيضا االقتصادية الشؤون إدارة وحضرت .76

 كاملالت إلى بالحاجة األفريقية المركزية البنوك في المسؤولين كبار توعيةمن أجل  2018 أغسطس

 .أفريقيا في والمالي النقدي

 األفريقي النقد صندوق 

 التجارية يودالق إلغاء طريق عن األفريقية االقتصادات تكامل األفريقي النقد صندوق يسهل أن المتوقع من .77

 سيما الو األعضاء، الدول إلىفنية ال المساعدة وتقديم النقدي التعاون وتعزيز يالتمويل عجزومعالجة ال

 .نووالدي الفقر من الحد باستراتيجيات يتعلق فيما

 فقط اءأعض دول عشر كانت التقرير، هذالحظة إعداد  وحتى. بعد األفريقي النقد صندوقلم يتم تفعيل  .78

 لقمرا وجزر وتشاد والكاميرون بنينوهي  األفريقي النقد لصندوق المنشئة الصكوك على وقعت قد

 دولة أي قتصد لم. وزامبيا وبرينسيبي تومي وساو وموريتانيا بيساو وغينيا وغانا الكونغو وجمهورية

 .للصندوق القانونية الصكوك على عضو

 الكاميرون جمهورية مع المضيف البلد اتفاق 2018 أبريل في ياوندي فيالمفوضية  وقعت جانبها، منو .79

 .النفاذ لبدء المطلوبة( 15) عشر الخمسة لتصديقاتا بروتوكولهلقي فور ت المؤسسة هذه تشغيل لبدء



EX.CL/1134 (XXXIV 

Page 16 

 الستثماراألفريقي ل بنكال 

التالية على الصكوك القانونية ذات الصلة للبنك  22، وقعت الدول األعضاء الـ2018في ديسمبر  .80

 األفريقي لالستثمار: أنجوال، بنين، بوركينافاسو، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، جمهورية الكونغو،

 مدغشقر، ،ليبيريا، ليبيا غينيا، بيساو، غينيا غانا، غامبيا، ابون،الج الديمقراطية، الكونغو جمهورية

 مسخغير أنه لم تصدق عليه سوى . وزامبيا توغو وبرينسيبي، تومي ساو ،سيراليون السنغال، النيجر،

 .وجوتو وليبيا الكونغو وجمهورية فاسو وبوركينا نيبن دول فقط وهي( 5)

 قصارى بذل اءاألعض للدول ينبغي والتكامل، التنميةأجندة  تحقيق نحوبتة ثاخطى ب االتحادبينما يتحرك  .81

 يجب اإلشادة بالدول .ممكن وقت أقرب في عملياتها المالية المؤسسات هذه تبدأ أن لضمان جهدها

 هذهب التعجيلعلى  الجميع وحث المؤسسات لهذه القانونية الصكوك على وصادقت وقعت التي األعضاء

فحسب  لماليا الذاتي اكتفائها تحقيق على أفريقيا قدرة تعزز ال القارية المالية المؤسسات هذه إن. العملية

ا  ستساعد ولكنها  واقاألسموثوقية  وعدمت لعمالالدولي با التالعب من األعضاء الدول حماية على أيضا

 .العالمية المالية

 ألساسيا والقانون والبروتوكوالت الرئيسية السمات على الضوء يسلط اكتاب 2018 في المفوضية نشرت .82

 األداءو المسبقة الشروط اأيض المنشور يناقش. األفريقي النقد وصندوق األفريقي االستثمار لبنك

فضال  والنقدي، االقتصادي االتحاد إنشاء في اإلقليمية االقتصادية المجموعات تواجه التي والتحديات

 لبنكا إلنشاء رابطة المصارف المركزية األفريقية - فريقياأل التحادل المشتركةعن االستراتيجية 

 .األفريقي المركزي

 مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد األبعاد 

 من راءخب مع بالتعاون ،في المفوضية االقتصادية الشؤون إدارة قامت االستعراض، قيد الفترة خالل .83

 نالعامي المديرين ولجنة المركزية األفريقية،ورابطة المصارف  اإلقليمية، االقتصادية المجموعات

 ليمياإلق التكامل وتقييم لرصد ومتسقة شاملة أداة لتطوير دراسة إجراءب الوطنية، اتاإلحصاء معاهدل

 األبعاد دالمتعد األفريقي اإلقليمي التكامل مؤشر اعتمد الخبراء فنية، اجتماعات عدة بعد. أفريقيا في
 .2018 سبتمبر في كمباال في الجديد

 تنقل حرية( 1) :التالية اإلقليمي التكامل أبعاد إلىد األبعا المتعدد األفريقي اإلقليمي التكامل مؤشر يستند .84

( 5) االجتماعي؛ التكامل( 4) ؛التجاري التكامل ؛(3) والمؤسسي السياسي التكامل( 2) ؛األشخاص
 المفوضية وتخطط. البيئي التكامل( 8) ؛النقدي التكامل( 7) المالي؛ التكامل( 6) ؛التحتية البنية تكامل

 والتكامل االقتصادي والتخطيط النقديةو المالية لشؤونل اللجنة الفنية المتخصصة إلى المؤشر لتقديم

 نيامي في السياسة صنع أجهزة لتبحثه تقديمه ذلك بعد وسيتم. 2019 مارس في ياوندي فيالمقرر عقدها 

 .2019 يوليو في

 ً  الكبير اجإن سد -سابعا

 بعداض لالستعر الديمقراطية الكونغو جمهورية في" للطاقة الكهرمائية الكبير إنغاسد  مشروع" يخضع .85

 ميغاوات 44,000 من أكثرالبالغة  الكاملة قدرتهاتحقيق  إلى تهدف( 8 إنغا إلى 3 إنغا) شاملة خطة

 .بأكملها القارة وإلى الديمقراطية الكونغو جمهورية إلى الكهرباء مداداتإ في والمساهمة



EX.CL/1134 (XXXIV 

Page 17 

 يتبق   لم التقرير هذاحتى تاريخ إعداد  ولكن 2015 أغسطس في الخاص المطور اختيار عملية بدأت .86

 حكومة قررت أخرى، ناحية نوم. ProIngaوشركة  China Inga 3 وهما شركة فقط منافسين سوى

 4800 طاقتها األولية وهي من 3تصميم إنغا  تغيير 2017 يونيو في الديمقراطية الكونغو جمهورية

 ركمشت مشروع اقتراح تقديم المتبقيين االتحادين من وطلبت ميجاوات 12000-10000 إلى ميجاوات

. ميجاوات 11,000 بقدرة الجديد 3على أساس تصميم إنغا  2018 يونيو فياالقتراح  تقديم تم. نمحس  

 في المشروع مطوري مع اتفاقية الديمقراطية الكونغو جمهورية حكومة وقعت ،المطاف نهاية وفي

 .للسد واالجتماعي البيئي األثر تقييم ذلك في بما الفنية، الدراسات بإجراء واالتزم وقد. 2018 أكتوبر

 فتقارا ذلك في بما إنشائه، منذ كبيرة تحديات واجهالكبير قد  إنغا سد مشروع أن إلى اإلشارة المهم ومن .87

 المشروع هذاإنجاز  فيللمساهمة  بها خاصة موارد تعبئة على القدرة وعدم نيةفال القدرة إلى الحكومة

 المشروع هذا بتفعيل ملتزمةالمفوضية  تزال ال وغيرها، التحديات هذه من الرغم علىو. ئيسيالر

 .ئيسيالر

في جمهورية الكونغو الديموقراطية من  3 للمفوضية الفريق المعني بسد إنغا المالية المساعدة مكنت .88

 مارس يف نواكشوط في للجنة الفنية المتخصصة التابعة للطاقة الفرعية اللجنة اجتماع في لمشاركةا

 لمشروع قاري يتنسيق ترتيب وضع( 1) هما رئيسيتين توصيتين للطاقة الفرعية اللجنة وقدمت. 2018

 لطاقةا ومجمعات اإلقليمية االقتصادية المجموعات مثل الصلة ذات المؤسسات بين جمعي الكهرمائى إنغا

 مع إنغاالمتعلقة بسد  المختلفة االتفاقات جميع مواءمة( 2)والمفوضية  قيادة تحت التنظيمية والهيئات

 .ونيجيريا أفريقيا جنوبب إنغاأي ربط  لها التخطيط يجري التي البيني الربط مشاريع

 كابيال جوزيفالسيد  الديمقراطية الكونغو رئيس جمهورية إلى برسالة المفوضية رئيس بعث ،وعليه .89

 لجنة" شاءإن واقترحئيسي الر المشروع هذا بتحقيق األفريقي االتحاد التزام فيها أكد 2017 ديسمبر 5 في

 الكونغو يةجمهور لدعم( نيبادال - البنك األفريقي للتنمية – األفريقي االتحاد مفوضية" ) استراتيجية

 غوالكون جمهورية حكومةأيضا أن تقدم  لمفوضيةا رئيس اقترح. الرئيسي المشروع هذا الديمقراطية

 نم ابتداءا  إنغا مشروع في التطورات حول فريقياأل االتحاد قمم إلى منتظمة تقارير الديمقراطية

 .2018 يوليو/يونيو

 موافقةلضمان  الديمقراطية الكونغو جمهورية حكومة مع مشاورات إجراء في المفوضية تشرع .90

 من به ىالموص النحو على الكهرمائية، للطاقة إنغا لمشروع قارية تنسيق ترتيبات إعداد على السلطات

 الجهات لىإ منتظمة تقارير تقديم وضمان التابعة للجنة الفنية المتخصصة للطاقة الفرعية اللجنة قبل

 إنغا الكبير. مشروع تنفيذعن وضع  األفريقي االتحادوقمم  أعاله المذكورة

التابعة  2063أجندة  تنفيذالمفوضية واللجنة المعنية ب بين تشاوري اجتماع وخالل ذلك، غضون وفي .91

 في نيروبي يف قدعُ  لتنميةاألفريقي ل بنكالو اإلقليمية االقتصادية والمجموعات للجنة الممثلين الدائمين

ا الديمقراطية الكونغو جمهورية وفد قدم ،2018 سبتمبر  وضع يوجزالكبير  إنغا مشروع حول عرضا

ا المضيطريق ب المتعلقة والتوصيات تواجهه التي والتحديات المشروع تنفيذ  .قدما
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 ً  الكبير أفريقيا حفمت -ثامنا

 طلب على وبناء. 2018 عام في زخما العاصمة الجزائر في الكبيرأفريقيا  متحف إنشاء عملية اكتسبت .92

 ويوني في اآلخرين المصلحة وأصحاب الجزائر حكومة معالمفوضية  عملت التنفيذي، المجلسمن 

 تشاريةواالس الفنية اللجنة عقدت .الكبيرأفريقيا  لمتحف واالستشارية الفنية اللجنة إلنشاء 2018

. 2018 ديسمبر في العاصمة الجزائر فياجتماعا آخر و 2018 يونيو في أبابا أديس في األول اجتماعها

 .القارة مستوى على بمعرض 2022 عام في الكبير أفريقيا متحف افتتاح لمتوقعومن ا

 ً  السريع للقطار المتكاملة األفريقية الشبكة -تاسعا

ربط ل ضيةالمفو تقودها مبادرة هو أفريقيا في السرعة عاليةال المتكاملة الحديدية السكك شبكة مشروعإن  .93

 تكنولوجياب الرئيسية السياحيةو الصناعية المواقع من وغيرها االقتصادية والمراكز األفريقية العواصم

 نطاقلللكهرباء والطاقة وا األخرىوالخدمات  التحتية البنيةو المناسبة السرعة عاليةال الحديدية السكك

 واالتصاالت. المعلومات كنولوجيالت العريض

 - األولى المرحلة لتنفيذ CPCS Transom Ltd JV ية وهياستشار شركةقامت المفوضية بتعيين  .94

 التركيز سيكون ذلك، بعدو. للمشروع الشاملة الجدوى قبل ما لدراسة - التفصيلية االستطالعية دراسةال

 400,000 المفوضية خص صت ذلك، غضون وفي. كاملة جدوى دراسة أجل من كبيرة موارد حشد على

 .التفصيلية االستطالعية الدراسةإجراء  في نيبادال وكالة لدعم 2018 عام ميزانية من أمريكي دوالر

 دراسةالمن أجل إجراء  CPCS Transom Ltd JVالعقد مع الشركة االستشارية  نيبادال وكالة وقعت .95

ا 2019. وسيتم إجراء الدراسة من يناير إلى يونيو التفصيليةاالستطالعية  . وتقوم وكالة النيباد أيضا

 أدوات مجموعةحيث وضعت  الجدوى ودراسات األولية الجدوى لدراسات الموارد تعبئة بتيسير

 .يةتمويل

 

 

 

 الخارجي الفضاء استراتيجية -عاشرا

المضي  إلى 2016 ينايرفي الصادر  Assembly/AU/Dec.589(XXVI)رقم  مقرره فيا المؤتمر دع .96

 إنشاء لىع المترتبة والمالية والهيكلية القانونية اآلثار تقييم إلى باإلضافة اإلدارة هيكلقدما في وضع 

 .المقترحة الخارجي الفضاء وكالة

بموجب المقرر  2018 يناير في األفريقي الفضاء لوكالة األساسي النظامالمؤتمر  اعتمد .97

[Assembly/AU/Dec.676(XXX)]. ىعل المترتبة والمالية الهيكلية اآلثار دراسةأكملت  ذلك، وبعد 

 ترتيب ةعملي أطلقت المفوضيةو. لبحثه السياسة صنع أجهزةإلى  وقدمها األفريقي الفضاء وكالةإنشاء 

 وتم .األفريقية الخارجي الفضاء وكالة استضافة إبداء رغبتها في إلى األعضاء الدول بدعوة مؤسسي
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 وكالة تضافةباس اهتمامها عن أعربت التي البلدان لتقييم الفضاء خبراء من المستوى رفيع فريق تعيين

 .األفريقية الخارجي الفضاء

 المالحةو رضاأل رصدسيتم االستناد إليهما لوضع برامج  ينتيئاستقصاأجرت المفوضية أيضا دراستين  .98

بل من ق األرض رصدوضع  األولى. تناول الدراسة األفريقية الفضاء وكالة جانب من المواقع وتحديد

 .أفريقيا في المواقع وتحديد المالحةوضع  واألخرى أفريقيا فيالقطاع الخاص 

 ألفريقيةا الفضائية القيادة مؤتمر في الشباب والعلماء المهندسين من العشرات مشاركةرعت المفوضية  .99

 إلسكندرية،ا فيالمعقود  البيئة أجل من بعد عن لالستشعار األفريقية الرابطةمؤتمر و أبوجا في عقد الذي

 .مصر

 مجال في األوروبية المفوضية مع يةتعاون ترتيبات 2018و يوني في بروكسل فيالمفوضية  وقعت .100

 مؤسساتال جميع قبل من كوبرنيكوس لبرنامج الرصد بيانات واستخدام البيانات إلى المجاني الوصول

 المنتديات نم العديد في األفريقية الفضاء واستراتيجية سياسة أيضا ونشرت. في أفريقيا والمواطنين

 .الدولية

 صدالر برنامج تمويل في اإلفريقي االتحاد ومفوضية األوروبية المفوضية شاركت ،2018 عام في .101

 لخارجيا فضاءالمشروع الرئيسي لل مكونات أحد الذي يُعتبر إفريقياالعالمي من أجل البيئة واألمن و

 علوم استخدام إلى برنامجال يهدفو. التوالي على يورو مليون 0.5و يورو مليون 29.5 بمبلغ فريقي،األ

 ريةالبح المناطقات مخدفضال عن  الطبيعية والموارد المياهفي مجال خدمات  األرض رصد وتكنولوجيا

 .والساحلية

الستثارة الحرص الواجب لبرنامج الرصد العالمي من اجل  عثاتببالمفوضية  اضطلعت ،ذلك تابعةمو .102

 ألرضارصد  مجاالت في المؤسسية قدراتها تقييم بهدف االتحادات لبناء البيئة األمن وأفريقيا وذلك

لتي تمت الرائدة ا الدولوتشمل . المنحدفع  قبل والمشتريات والمالية واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا

 ابونوالج ومصر الديمقراطية الكونغو وجمهورية الكونغو وجمهورية بوتسوانا الفترة هذه خالل زيارتها

 .وناميبيا وموريشيوس

 لبرنامج الرصد العالمي من أجل البيئة واألمن واالتصاالت التدريب استراتيجيات ونشر اعتماد تم .103
 تحاداتاال أداء لرصد دائمة أداة ستكون للبرنامج جغرافية بوابةإعداد و تصميم في البدء تم. وأفريقيا

مديرية  ةبمساعدللبرنامج  اإللكتروني الموقع تصميم من االنتهاء تم كما. البرنامج تنفيذ في والتقدم

 .التشغيل قيد اآلن وهوللمفوضية  التابعة واالتصاالت المعلومات

 فريقيةاأل اإللكترونية الشبكة -عشرحادي 

 لألطراف المؤتمر الثاني المفوضية عقدت ،الرئيسي المشروع هذا ركود إزاء انشغالها عن أعربت إذ .104

 أجهزة صنع طلب على بناء. 2018 ديسمبر في أبابا أديس في األفريقية اإللكترونية لشبكةل المستخدمة

 الخدمات نم لمزيد األفريقية التحتية البنية باالستفادة من المتعلقة الخيارات االجتماع حدد ،السياسة

طورته  الذي الشامل األفريقي لتعليما تلفزيون حول التمهيدية الجدوى دراسة ذلك في بما اإلضافية،

 توفرها التي المرافق تستخدم التي( 10) العشر األعضاء الدول ممثلي االجتماع وجمع. المفوضية

 .الشبكة
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 2018 ايوم في األفريقية اإللكترونية الشبكة استدامةعن  المفوضية رئيس تقريرإعداد  من االنتهاء تم .105

اللجنة الفنية  إلى النهائي التقرير تقديم وسيتم. 2018 ديسمبر في المستخدمين إلى مجموعةيمه قدتو

 .2019 نوفمبر في واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا التصاالتالمتخصصة ل

نشطة في تعزيز الرقمنة من خالل تنفيذ مختلف المشاريع، ال سيما برنامج تطوير البنية كانت المفوضية  .106

ي النظام األفريقي لنقاط التبادل على اإلنترنت )أكسيس(، والقيادة األفريقية فالتحتية في أفريقيا )بيدا(، و

اسم رقمية )بريدا(، ومبادرة السياسة والتنظيم من أجل أفريقيا التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و

يبراني وحماية سالنطاق الرفيع المستوى لدوت أفريكا وتنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي المتعلقة باألمن ال

 البيانات الشخصية.

  الجوي لنقلل الموحدة األفريقية السوق -عشر ثاني

 بنين،: للنقل الجوي الموحدة األعضاء في السوق األفريقية (28) عشرونالو الثمانية الدولفيما يلي  .107

 نغو،الكو جمهورية الوسطى، أفريقيا مهوريةج الكاميرون،الرأس األخضر، بوتسوانا، فاسو، بوركينا

 ،موزمبيق ،مالي ،ليبيريا ليسوتو، كينيا ،غينيا غانا، غامبيا، غابون،ال إثيوبيا، مصر، تشاد، ديفوار، كوت

 .وزيمبابوي توغو إستواني، ،فريقياأ جنوب ،سيراليون ،رواندا ،نيجيريا ،النيجر

 داريواإل التنظيمي اإلطار شكلالذي ت ياموسوكرو قررمل والمؤسسية التنظيمية النصوصاعتماد  تم .108

المفوضية خبيرا استشاريا  عينت وقد. 2018 يناير للسوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي خالل قمة

 .ومؤسساتها المنازعات تسوية آلية صياغة إلعادة

 ي اجتماعهللنقل الجو الموحدة السوق األفريقية وتفعيل إنشاء لقيادة أنشئ الذي الوزاري العمل فريق عقد .109

التي  ياموسوكرو قررم تنفيذ مذكرة اعتماد المهمة النتائج من وكان. 2018 مايو في لومي في الرابع

ير تعزيز المفوضية بتيس قامت للنقل الجوي. الموحدة المنضمة إلى السوق األفريقية الدول جميع استوقعه

قدرات الوكالة التنفيذية لمقرر ياموسوكرو، واللجنة األفريقية للطيران المدني، بما في ذلك تعيين أمينها 

 العام الجديد.

 تنفيذي ف تباطؤالوللنقل الجوي  الموحدة إلى السوق األفريقية األعضاء لدولانضمام ا وتيرةبطء  ال يزال .110

وتُحث الدول األعضاء التي وقعت وصادقت على االتفاق المؤسس  .تفعيلها أمام تحد   أكبر الفورية التدابير

لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية على االنضمام إلى السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي إذا لم 

شكل كبير ب تقم بعد بذلك، من أجل التمكين من تفعيلها. وسيساهم تحرير السوق األفريقية للنقل الجوي

للنقل  لموحدةاتأييد السوق األفريقية  جانبها، من ،المفوضية واصلتقد وفي التجارة األفريقية البينية. 

 الوكالة يهالتي  األفريقية المدني الطيران لجنة فعالية لتعزيز نيةفوال المالية الموارد وتعبئةالجوي 

 للمشروع. المنفذة
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 2020 عام بحلول البنادق إسكات -عشر ثالث

 لمدة عمل ورشةعقد ب رمضان العمامرة البنادق، إلسكات السامي قام الممثل التنسيقي، دوره مع تمشيا .111

 تعزيز مجال في نشطة مؤسسات من وممارسين خبراءبحضور  2018 مارس في أبابا أديس في يومين

تفعيل للتعجيل ب الطرق أفضل في التفكير هو العملورشة  من الهدف وكان .أفريقيا في واألمن السالم

 .2020 عام بحلول أفريقيا في المدافع إسكات مجال في االتحاد مشاريع أهم أحد

 العنيف فالتطر مثل التقليدية التهديدات ذلك في بما القارة، في واألمن السالم اتجاهات المشاركون ناقش .112

 نع فضال الخفيفة واألسلحة الصغيرة باألسلحة واالتجار الوطنية عبر المنظمة والجريمة واإلرهاب

 السريع يالحضروالتوسع  المناخ بتغير المتعلقة األخيرة التحديات أيضا ولكنالطائفية  الصراعات

 الساحل ةمنطق فياإلقليمية  عبر الرئيسيةنزاعات التعقيدات  على ركزوا كما. الشباب بطالةارتفاع و

 في بما) األفريقي والقرن الكبرى البحيرات ومنطقة أفريقيا وشمال( تشاد بحيرة حوض ذلك في بما)

 (.السودان جنوب ذلك

 نم أكثر التركيز، إلى الحاجة أوال،. القارة فيالبنادق  إلسكات مهمين أمرين على العمل ورشة دتشد   .113

 وفي. نزاعاتلل الهيكلي المنع أجل من االتحاد جهود وتعزيز العنيفةاندالع النزاعات  منع على ،ذي قبل

 ناكه ثانيا، نزاعات.ال لحل العسكرية القوة استخدام زيادة إزاء قلقهم عن المشاركون أعرب الصدد، هذا

 أجل نم العملب اقوي اشخصي االتزام المستويات، جميع على ،ريقيونفاأل قادةألن يبدي ال ملحة حاجة

عات نزاال بعض إنهاء إلى مؤخرا أدت التيالحكيمة  قيادةالب المشاركون رحب السياق، هذا وفي. السالم

 .وإريتريا وبياإثي بين التقارب أعقاب في األفريقي، القرن في سيما ال ،القارة في أمدها طال التي اإلقليمية

 نيهالمواط الحكومية والمساءلة السياسية الشرعية تعزيز ضرورة على توافق في اآلراء هناك كان كما .114

 تحديد تم وعليه،. 2020 بحلول أفريقيا البنادق فيصوت  إسكات في المتمثل الطموح الهدف لتحقيق

 بل ي،السياس واالستقرار األمن السلم لتعزيز فقط ليس كاألصل الوحيد األكثر أهمية، الرشيد الحكم

 .الشاملة أيضا لتحقيق التنمية

 سبتمبر في رالقم جزر إلى بزيارة أفريقيا في البنادق إلسكات صوت األفريقي لالتحاد السامي الممثل قام .115

 يف بكين في ُعقد الجتماع متابعة الزيارة وكانت. في جزر القمر األطراف بين الحوار لدعم ،2018

 شقرمدغ إلى سافر كما. المفوضية ورئيس أسوماني، أزالي القمر، جزر اتحاد رئيس بين 2018 سبتمبر

 التحضير في مدغشقر جمهورية الرامية لمساعدة األفريقي االتحاد جهود من كجزء 2018 سبتمبر في

يعتبر نجاح االنتخابات الرئاسية وقبول جميع األطراف الملغاشية  .2018 لسنة الرئاسية لالنتخابات

ا كبيرا في تعزيز الديمقراطية وقرار المحكمة الدستورية العليا  من  تسوية المنازعات االنتخابيةتقدما

ا في دعم مبادرات السالم التي خالل الوسائل الدستورية. استمر الممثل السامي لالتحاد  األفريقي أيضا

لإليجاد في  ىالمستواالنتعاش الرفيع  األفريقي ومنتدىأطلقها فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد 

 ، على التوالي.السودان وجنوب السودان

 على تحث والتي ،(2006) األفريقي الشباب ميثاق من 17 المادة تنفيذ إلى الرامية جهودها من كجزء .116

 في ااستشاريا  اجتماعاا المفوضية عقدت واألمن، السلم في مجال الشباب مع والتعاون النشطة المشاركة

 دتحدي بهدف االجتماع ُعقد. واألمن السلم تعمل في مجال شبابية منظمات مع ،2018 نوفمبر في الغوس

 في هاجهود ودعم النزاعات نشوب منع في الشبابية المنظمات إلشراك التنفيذ واستراتيجيات طرائق

 ولح مفتوحة جلسة واألمن السلم مجلس عقد جانبه، من. السالم بناء في للشباب المفوضية عمل إطار
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 إلشراك كطريقة سنويا الجلسة هذه عقد وقرر 2018 نوفمبر في أفريقيا في واألمن والسلم الشباب

 .السالم جهود في األفريقي الشباب

 خطة وضع نحو جهودها واألمن السلم إدارة واصلت اإلقليمية، االقتصادية المجموعات مع وبالتعاون .117

 ترجمة إلى تسعى والتي الخفيفة، واألسلحة الصغيرة األسلحة بشأن صوت البنادق إلسكات لقارية العمل

 األفريقي إلى إجراءات لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة التي تنص عليها األسلحة الحد من أولويات

 وأخيرا،. التوالي على 2018 ونوفمبر مايو في أفريقيا وشرق غرب فرعي على التصديق تم. عملية

 التي المشروعة، غير األسلحة بتدفقات المتعلقة القارية التخطيطية الدراسة واألمن السلم إدارة أكملت

 .2019 مطلع في واألمن السلم مجلس إلى الدراسة وستُقدم. 2018 سبتمبر في الخبراء اعتمدها

 ،2015 في واألمن السلم مجلس أيده الذي النزاعات لمنع اإلفريقي القاري الهيكلي االتحاد إطار ضمن .118

الهيكلية والقدرة على الصمود  ألوجه الضعف الهيكلي تقييمها األولي المفوضية تقريرا عن أصدرت

 .2018ر ية غانا في أكتوبللبلدان لجمهور الهيكلية التخفيف من حدة أوجه الضعف واستراتيجية للبلدان

 إلسكات المبذولة الجهود من كجزء العملية هذه في الرائد غانا دور لجميع الدول األعضاء تكرار ينبغي

 .النزاعات من خالية قارة والتشجيع على صوت البنادق

 اإلصالحات المؤسسية والتمويل الذاتي -جيم

 األفريقي لالتحاد المؤسسي اإلصالح بشأن مقرره في المؤتمر حدد .119

Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) األفريقي لالتحاد شاملة إصالح أجندة ،2017 يناير الصادر في 

. والقارة هافي األعضاء للدول المتنامية االحتياجات لتلبية أساسي بشكل المنظمة تنظيم إعادة إلى تهدف

 ،2007 أديديجي لسنة مراجعة سيما ال السابقة، اإلصالح مقترحات االعتبار في اإلصالح مقرر أخذ

 لألسف، .لالتحاد الشاملة الفعالية تحسين طريقة حول المدى وبعيدة النطاق واسعة توصيات قدمت التي

 .التوصيات تلك معظم تنفيذ يتم لم

 الرئيسية األولويات على التركيز( 1: )التالية األساسية اإلصالح أولويات المؤتمر حدد الغاية، تحقيقا لهذه .120

 ربط( 3) األولويات؛ بتلك للوفاء األفريقي االتحاد مؤسسات تنظيم إعادة( 2) القاري؛ النطاق ذات

 اسيالسي المستويين على وفاعلية بكفاءة األفريقي االتحاد أعمال إدارة( 4) بمواطنيه؛ األفريقي االتحاد

 .األعضاء للدول كاملة وبملكية مستدام نحو على األفريقي االتحاد تمويل( 5) والتنفيذي؛

 كاغامي بول رئيس رواندا بتعيين اإلصالح عملية على اإلشراف قرر المؤتمر أن ذلك من واألهم .121

لمعنية ا اللجنة الثالثية )الترويكا( مع كاغامي الرئيس يعمل أن وقرر. التنفيذ عملية على لإلشراف

 والرئيس ديبي، تشاد إدريس رئيس 2016 لسنة لالتحاد واليته المنتهية الرئيس من تتألف التي باإلصالح

 عن رتقري تقديم كاغامي الرئيس من المؤتمر وطلب. كوندي غينيا ألفا رئيس 2017 لسنة لالتحاد المقبل

 .العادية دوراته من دورة كل في أجندة اإلصالحات تنفيذ في المحرز التقدم

 اإلصالح، تنفيذ عملية حول المشاورات تعميق من كجزء أنه المؤتمر قرر ،2018 يناير قمة خالل .122

 إنشاء يضاأ المؤتمر وقرر. االتحاد مؤتمر هيئة مكتب لتشمل المعنية باإلصالح الترويكا توسيع ينبغي

 استشاري بدور لالضطالع إقليم، كل من ثالثة للخارجية، وزيرا( 15) عشر خمسة من تتألف مجموعة
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، تم توسيع مجموعة وزراء الشؤون الخارجية إلى 2018وفي نواكشوط في يوليو  .اإلصالح في عملية

ا.20عشرين )  ( عضوا

 :يلي ما أبرز النقاط تشمل. المؤسسي اإلصالح تنفيذ في كبير تقدم إحراز تم .123

 :تمويل االتحاد 

 بالمصداقية، تتسم ميزنية وضع تم ،2018 يناير قمة في المالية لإلدارة" الذهبية القواعد" اعتماد بعد  .124

 .2018 بميزانية مقارنة %12 بنسبة 2019 األفريقي لسنة االتحاد ميزانية تخفيض نتج عنها

ا في( دولة 25خمس وعشرون ) كانت التقرير، هذا إعداد عند .125  ضريبة تنفيذ من مختلفة مراحل عضوا

 نحوب األعضاء الدول ساهمت ذلك، عالوة على. لالتحاد به التنبؤ يمكن مستقل تمويل لضمان %0.2 الـ

 .األفريقي لالتحاد السالم صندوق في أمريكي دوالر مليون 80.47

 والمستدام به التنبؤ يمكن الذي التمويل بشأن 2378و 2320 الدولي رقم األمن مجلس قرارا مثل كما .126

 الثابت الموقف تأكيد في كبيرا تقدما اإلفريقي، االتحاد بها أذن أو/ و التي فوضها السالم دعم لعمليات

 بها أذني والتي األفريقي االتحاد يقودها التي السالم دعم تمويل عمليات بأن يكون األفريقي لالتحاد

 .المتحدة لألمم المقررة االشتراكات من الدولي، األمن مجلس

 عمل أجهزة صنع السياسة طرائق:  

 تم وضع. والحكومات الدول لرؤساء فقط سنويا واحدة عادية قمة هناك ستكون ،2019 اعتبارا من .127

 سيتم ذلك، على عالوة .رئيسية فحسب استراتيجية قضايا ثالث على يركز للقمة مبسط أعمال جدول

 قواعد في بالفعل عليه المنصوص 2019 من ابتداءا القرارات صنع لعملية المنتظم التصنيف في البدء

 .التنفيذ عام وتعزيزبشكل  القرارات صنع عملية جودة تحسين بهدف المؤتمر إجراءات

 التمثيل الجنساني وتمثيل الشباب : 

 في المناصب – 2025 بحلول %35 - والشباب - 2025 بحلول % 50 - للمرأة حصص تخصيص  .128

 .الحصص هذه مع تماشيا التوظيف ويجري االفريقي االتحاد أنحاء جميع في

 االتحاد في العمل وتقسيم السياسات اتساق: 

 الاالتص ومسؤولي الخبراء من مشتركة لجنة المفوضية رئيس أنشأ االستعراض، قيد الفترة خالل .129

قررات مختلف م تنفيذ لمتابعة األفريقي االتحاد مقر في اإلقليمية االقتصادية المجموعات مختلفل

 طلب يالذ ،2018 يوليو يالصادر ف Assembly/AU/Dec.690(XXXI) المقرر (1) ؛المؤتمر

 اإلقليمية اديةاالقتص والمجموعات األفريقي االتحاد بين العمل تقسيم توضيح بشأن الطريق خارطة تنفيذ

الصادر  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) المقرر (2) ؛القارية والمنظمات األعضاء والدول

 األفريقي االتحاد بين الفعال والتعاون للعمل واضحال تقسيمال إلى دعا يالذ ،2017 يناير في

بما  األخرى القارية والمؤسسات األعضاء والدول اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 ويوليالصادر في  Assembly/AU/Dec.112 المقرر (3) الوالية االحتياطية؛ مبدأ معيتماشى 
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 معو بينها فيما سياساتها ومواءمة تنسيق على اإلقليمية االقتصادية المجموعات حثي يالذ ،2006

 .أفريقيافي  تكاملال بعملية التعجيل بغية المفوضية

 حول قررم مشروع اإلقليمية االقتصادية المجموعات- اإلفريقي االتحاد مفوضيةالمشتركة ل لجنةال قدمت .130

 ،لقاريةا والمنظمات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات اإلفريقي االتحاد بين للعمل فعال تقسيم وضع

 2018 نوفمبر في أبابا أديس في المنعقدة عشرة الحادية االستثنائية قمته في المؤتمر اعتمده يذال

[Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI).] 

 دراسات ثثال بإجراء القدرات، لبناء األفريقية المؤسسة من فني بدعم المفوضية، قامت ذلك، إلى إضافة .131

 جميعل الوظيفية األدوار األولى الدراسة استعرضت. االتحاد في العمل وتقسيم السياسات اتساق حول

 لمداخلا تحديد منها هو الهدف وكان. والحكم اإلنسان بحقوق التي تتعلق واليتها األفريقي االتحاد أجهزة

 القائمة البرامج وتنفيذ المنسقة، والميزنة السياسات، تنسيق لتحسين واآلليات والنظم العمليات الستحداث

 .األجهزة هذه عبر واإلبالغ المعارف، وإدارة والتقييم، والرصد النتائج، على

 وضع( 1: )منها الهدف وكان. المتخصصة والوكاالت المفوضية بين العالقة الثانية الدراسة تناولت .132

( 3) المتخصصة؛ للوكالة متسق قانوني تعريف وضع( 2) المتخصصة؛ الوكاالت لجميع شاملة قائمة
 اقتراح( 4) المستقلة؛ للمؤسسات المتخصصة" "الوكالة صفة لمنح قياسية معايير مجموعة استعراض

 واإلدارات المتخصصة الوكاالت بين العمل لتقسيم خريطة رسم( 5) الوكاالت؛ هذه لتفعيل متسقة عملية

 .الوكاالت هذه استدامة لضمان الممكنة التمويل نماذج بحث( 6) المفوضية؛ في المعنية

 لمفوضيةا أجرت الدائمة، التمثيلية مكاتبها مع الوظيفية العالقة تعزيز لضرورة وإدراكا ذلك، عالوة على .133

 لتحسين فعالة آليات تصميم الدائمة بهدف التمثيلية المكاتب وقدرة استراتيجية لتقييم أخرى دراسة

 .المؤسسي التماسك

 أصحاب جميع مع المشاورات من المزيد وعقد مقرر المؤتمر تنفيذ نحو 2019 في العمل سيستمر .134

 .الثالث الدراسات في الواردة والخيارات القضايا بشأن المصلحة

 البرلمان األفريقي واألجهزة القضائية : 

 كثرأ تقييم ويجري إجراء القضائية، واألجهزة اإلفريقي للبرلمان أوليا استعراضا المفوضية أنهت .135

 .األجهزة هذه فعالية تعزيز طريقة حول مفصلة أكثر بتوصيات للخروج تفصيال

 الشراكات االستراتيجية:  

 شرعت ،جانبها من. األفريقي لالتحاد االستراتيجية للشراكات أوليا أيضا استعراضا المفوضية أنهت .136

 شاملة يجيةاسترات صياغة في للجنة الممثلين الدائمين للتعاون المتعدد األطراف التابعة الفرعية اللجنة

 اليةبفع الشراكات بشأن التفاوض على االتحاد قدرة وتعزيز واضحة، مبادئ وضع بهدف للشراكات

 .األفريقية الشعوب وتأثيرها على تنفيذها ورصد

 ة يوكالة االتحاد األفريقي للتنم: 

 Assembly/AU/Dec.691(XXXI) المقرر يوليو في نواكشوط في المؤتمر المنعقد اجتماع اعتمد  .137

 في افق المؤتمرو كما. األفريقي للتنمية االتحاد وكالة إلى للنيباد والتنسيق التخطيط وكالة تحويل بشأن

 .األفريقي الجديدة للتنمية االتحاد لوكالة اإلدارة هيكل على نواكشوط
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 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران: 

 الذي لتمويلا تحديد على األقران للمراجعة المتبادلة بين األفريقية اآللية تعزيز طريقة مقترحات ركزت  .138

 عن يسنو تقرير وإعداد األفريقي االتحاد ميزانية في دمجها طريق عن المؤسسة لهذه به التنبؤ يمكن

 .أفريقيا على نحو شامل في الحكم لتتبع كأداة أفريقيا في الحكم حالة

 مجلس السلم واألمن : 

 تعزيز طريقة منها أمور، للتفكير في جملة 2018 أكتوبر القاهرة في في خلوة واألمن السلم مجلس عقد .139

 .وإدارتها النزاعات نشوب منع في ودوره عمله أساليب

 التي فريقياأل لالتحاد المؤسسي اإلصالح بشأن االستثنائية قمته في المؤتمراعتمد  الخلفية، هذه ظل في .140

مقرره  ،2018 نوفمبر 18و 17 يومي األفريقي االتحاد مقر في عقدت

Ext/Assemlby/AU/Dec.1(XI) 

. املةالش الكفاءة وتحسين العليا القيادة محافظ لترشيد أعضاء، 8 إلى 10 من المفوضية حجمتقليص  (أ

( 6) ستةو الرئيس ونائب المفوضية رئيس من للمفوضية العليا القيادة ستتألف ،2021 ابتداءا من
 مفوضين؛

 فريق ليهع يشرف الكفاءة أساسه جديد تقييم استحداث خالل من العليا القيادة اختيار عملية تعزيز (ب

 مستقلة؛ أفريقية استشارية شركة من بمساعدة البارزة الشخصيات األفريقية من

 تمي التي األداء عقود استحداث خالل من العليا القيادة مستوى على والمساءلة األداء إدارة تعزيز (ج

 سنوي؛ أساس على رصدها

 للمفوضية؛ العليا للقيادة الخدمة إنهاء إجراءات توضيح (د

 .المناسب الوقت في مساهماتها سداد لعدم األعضاء الدول ضد ومعزز جديد عقوبات نظام اعتماد (ه

 2063لتنفيذ أجندة  العشرية األولى خطةالتنفيذ  -دال

 2063الرصد والتقييم ألجندة  إطار -أوال

 صاديةاالقت واللجنة النيباد، ووكالة اإلقليمية، االقتصادية المجموعات مع بالتعاون ،المفوضية قامت .141

 الرصد طارإ بإعداد اإلحصاءات، بتنمية المعنية األفريقية والندوة للتنمية، والبنك األفريقي ألفريقيا،

 التنفيذي المجلس واعتمد. المستدامة التنمية وأهداف 2063 لتنفيذ أجندةاألولى  العشرية للخطة والتقييم

 [.EX.CL./998 (XXXII)] 2018 يناير في والتقييم الرصد إطار

 د،والرص للتنفيذ موحدة خطة حول اتفاق منها إلى جملة خطوات، والتقييم الرصد إطار أفضى اعتماد .142

 إطار في. المستدامة التنمية هدافأل 2030خطة و 2063 إلعداد التقارير عن أجندة نموذج فضال عن

 من مؤشر لكل ةتفصيلي بيانات على يحتوي كتي ب بإعداد النيباد وكالة قامت اإلطار، لتفعيل التحضيرات

 للمواءمة المقابلة األدوات يتضمن التنفيذ لدعم وهيكل تدريب دليل إلى باإلضافة األساسية، المؤشرات
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 راتيجيةاست في الشروع تم ذلك، عالوة على. وعرض البيانات التقارير وإعداد والتحليل البيانات وجمع

 .2030 المستدامة التنمية وأهداف 2063احتياجات أجندة  لتلبية أفريقيا في اإلحصاءات مواءمة

 2063 لتنفيذ أجندة العشرية األولى خطةالتعميم  -ثانيا

ا، حيث  الوطنية التخطيط أطر في 2063 لتنفيذ أجندة األولى العشرية خطةالتكتسب عملية تعميم  .143 زخما

 .التقرير هذا إعداد عند بذلك عضوا دولة( 40) أربعون قامت

 لتقييم ،2018 سبتمبر في نيروبي في 2063 حول أجندة التنسيقية الثانية العمل ورشة المفوضية نظمت .144

 عن فضال العملية، هذه من المستفادة والدروس الخبرات وتقاسم المجال، هذا في المحرز التقدم

 منذ المستدامة التنمية وأهداف 2063 أجندة مدى التقدم المحرز في دمج حول األفكار استخالص

 .2016 ديسمبر في ماسيرو في عقد الذي األخير االجتماع

 دهاجهو في المفوضية من المطلوبة األخرى واالحتياجات الفنية المساعدة نوع نيروبي اجتماع وحدد .145

 األعضاء عن إبالغ الدول المحرز في التقدم االجتماع تناول كما. العملية هذه في األعضاء الدول لدعم

 .األفريقيين على المواطنين 2063 أجندة نشر طرق وحدد األفريقي، االتحاد قمم إلى 2063 أجندة

 2063تعبئة الموارد المحلية ألجندة  -ثالثا

 المفوضية عقدت ،2018 يناير في المحلية الموارد تعبئة الستراتيجية التنفيذي المجلس اعتماد بعد .146

 يوف. االستراتيجية لتفعيل أبابا أديس في 2018 يونيو في للتنمية األفريقي البنك مع تحضيريا اجتماعا

 وهي - المصلحة الرئيسيين ألصحاب األساسية المؤسسات يضم منبر إطالق على االتفاق تم الصدد، هذا

 2019 برايرف في - النيباد ووكالة ألفريقيا، االقتصادية واللجنة للتنمية، األفريقي والبنك المفوضية

 دولال مع جميع تقاسمها وسيتم المحلية، الموارد لتعبئة التوجيهية والمبادئ الطريق خارطة لوضع

 .2019 في الطريق وخارطة االستراتيجية في تنفيذ البدء المتوقع ومن. األعضاء لتعميمها

 وأهداف التنمية المستدامة 2063اإلطار المشترك لالتحاد األفريقي/ األمم المتحدة حول تنفيذ أجندة  -رابعا

 كال يستوعب والتقييم للرصد إطار وضع ذلك يشمل. 2015 في األجندتين اعتماد منذ تقدم إحراز تم .147

 .واحد دوري أداء تقرير إعداد في سيساعد الذي المشترك اإلبالغ وإطار األجندتين

 جندةأ لتنفيذ المتحدة األمم-األفريقي االتحاد إطار المتحدة لألمم العام واألمين المفوضية رئيس وقع .148

 االتحاد إطار يحدد. 2018 يناير 27 في أبابا أديس المستدامة في التنمية ألهداف 2030 وأجندة 2063

 شطةأن ستشمل والتي المتحدة، واألمم األفريقي االتحاد بين التعاون شروط المتحدة األمم-اإلفريقي

 .األجندتين على نحو فعال عن واإلبالغ والتقييم والرصد التنفيذ لضمان مشتركة وبرامج

 طريقة ولح األفريقية البلدان من العديد في ومختلف وكاالتها المتحدة األمم مع اتصاالت المفوضية بدأت .149

 .لتفعيله الالزمة القدرات هي وما 2063 ألجندة والتقييم الرصد إطار تطبيق

 أفريقيافي  المستدامة التنمية "تقرير عنوان تحت األول السنوي التقرير من االنتهاء تم نفسه، الوقت في .150

 إطالق وتم. 2017 في ونشره المستدامة" التنمية وأهداف 2063 ومتابعة التقدم المحرز في أجندة

 .2018 ديسمبر في رواندا في 2018 لسنة الثاني التقرير
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 2063اللجنة الوزارية المعنية بأجندة إعادة تنشيط  -خامسا

 2018 يناير في 2063 بأجندة المعنية الوزارية اللجنة تفعيل بشأن للمقرر التنفيذي المجلس اعتماد بعد .151

[EX.CL./998(XXXII)،] قواعد إجراءاتها وصياغة 2063 بأجندة المعنية السفراء لجنة تشكيل تم. 

 االجتماع وتعتزم. 2018 يوليو في نواكشوط قمة هامش على رسمي غير بشكل الوزارية اللجنة اجتمعت .152

 وعملية 2063 أجندة تنفيذ عن المرحلي تقريرها على األخيرة اللمسات لوضع 2018 ديسمبر في

 لبحثه أكثر المؤتمر إلى التقرير تقديم وسيتم ،2019 مارس إلى االجتماع تأجيل تم ذلك، مع. تفعيلها

 .2019 يوليو قمة خالل

 هاء تنفيذ مقررات أجهزة صنع السياسة

 مقررا وتسعين سبعة أصل من( 55) وخمسين خمسة المفوضية نفذت االستعراض، قيد الفترة خالل .153

 وأ االنتخابات نتائج تؤكد التي تلك مثل- المقررات بعض أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع(. 56.7%)

 نم الفئة هذهتخفض . إجراءات اتخاذ ينتج عنها ال - االتحاد مقم ستضافةال األعضاء الدولب تشيد

 .التنفيذ معدل راتمقرال

 عضاءاأل الدول أنشطة حول معلومات طلبل استبيانا المفوضية أرسلت األعضاء، بالدول يتعلق فيما .154

 .والمغرب وموريشيوس ماليهي  – فقط ردت على االستبيان ثالث دول. تنفيذلل

 ألجهزةا مختلفمن  بدعم األعضاء الدول عاتق على األولى بالدرجة االتحاد مقررات تنفيذ مسؤولية تقع .155

. العملية ذهه تعوق القيود من العديد تزال ال ،إيجابيا الحالي االتجاه يبدو وبينما. المتخصصة والوكاالت

 :يلي ما وتشمل

 عدم حال يف تنفيذها يمكن ال وبالتالي ةالحالي السنة ميزانية اعتماد بعد قرراتمال أغلب اعتماد يتم (1

 الميزانية؛ في مخصصاتال توافر
 ليها؛ع تترتب التي الباهظة المالية التكلفة بسبب قرراتمال بعض تنفيذ المحتمل غير من (2
 دورات بين دالمحدو الزمني الفاصل بسبب للغاية قصيرة تنفيذ فترة قرراتمال بعض تواجه ما غالبا (3

 السياسة؛صنع  أجهزة
 والاألم عن اإلفراجفي  الشركاءتأخر و النظامية لمساهماتها األعضاء الدول دفع في التأخر أن كما (4

 التنفيذ؛ أمام تحدياتهذه ال في أيضا انهمايس
 دورات من دورة كل من تنفيذهل الكثير هناك يزال ال قررات،مال عدد انخفاض من الرغم على (5

 .السياسةصنع  أجهزة

 ،أبدا ذهاتنفي يتم لن التي المقررات اعتماد منعو المقررات واعتماد تقديم إجراء إصالح أيضا المفيد من .156

 (2) المتاحة؛ والمالية البشرية الموارد مع المقررات مشاريع ضمان اتساق( 1) أخرى، أمور ضمن
 المقررات مشاريع توافق ضمان( 3) السياسة؛ أجهزة صنع إلى المقدمة المقررات مشاريع عدد من الحد

 .األفريقي لالتحاد القانونية الصكوك مع

 لتسهيل يةالمفوض إلى المتعلق بالتنفيذ ستبياناال علىإرسال ردودها  على األعضاء الدول تم تشجيع كما .157

 .المحددة الزمنية المهلة ضمن المقررات تنفيذ عن التقرير إعداد
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 . تنفيذ األطر والواليات القاريةواو

 أوال. التحول االقتصادي والنمو الشامل والحد من الفقر

 أسبوع التصنيع في أفريقيا 

 عمال ،2018 نوفمبر 23 إلى 18 من أبابا أديس في أفريقيا في التصنيع بأسبوع المفوضية احتفلت .158

 في الصادر - AHG/Res.180 (XXV) - األفريقية الوحدة منظمة وحكومات دول رؤساء بمقرر

 التزام عبئةت بهدف" سنويا به يُحتفل أفريقيا في للتصنيع نوفمبر 20 تخصيص أعلن والذي ،1989 يوليو

 ".أفريقيا في التصنيع نحو الدولي والمجتمع األفريقية البلدان

 هدفب ألفريقيا االقتصادية واللجنة واليونيدو النيباد وكالة مع بالشراكة 2018 الحدث لسنة تنظيم تم .159

 نبرا وواجهةم وفر كما. القارة في بدفع عجلة التصنيع المرتبطة والتحديات الفرص وفهم الوعي تعزيز

 .االستثمار وتعزيز التجارية الشراكات تطوير آفاق لتعزيز التجارية لألعمال

 خطة التعجيل بالتنمية الصناعية ألفريقيا 

 بالتنميةللتعجيل  العمل لخطة -Assembly/AU/Dec.175(X )) - 2008 في المؤتمر إجازة بعد .160

 عضاءاأل الدول مع وثيق بشكل والصناعة التجارة إدارة خالل من المفوضية عملت ألفريقيا، الصناعية

 .ألفريقيا التصنيع مخطط لتنفيذ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 ناآل لديها اإلقليمية االقتصادية المجموعات معظم نظرا ألن الصدد هذا في ملحوظ تقدم إحراز تم وقد .161

 خالل يجيةاالسترات تنفيذ كان القاري، المستوى على ذلك، مع. بها خاصة إقليمية تصنيع استراتيجيات

ا ( 2018-2008) األخيرة سنوات العشر  فيذتن لدفع مؤسسية آلية وجود عدم إلى أساسا ذلك ويرجع. بطيئا

 لمخصصةا المالية الموارد نقص عن فضال ألفريقيا، الصناعية خطة التعجيل بالتنمية أنشطة وتنسيق

 .البرنامج لهذا

 مالي بدعم ية،المفوض قامت ألفريقيا، الصناعية خطة التعجيل بالتنمية تنفيذ وتيرة لتسريع محاولة في .162

 نميةخطة التعجيل بالت وتقييم ورصد تنفيذ لتنسيق 2018 مايو في التنفيذ تنسيق وحدة بإنشاء اليونيدو، من

 .ألفريقيا الصناعية

 ذلك في لالفض ويرجع أفريقيا، في التصنيع أجندة في واعدة نهضة الخاصة االقتصادية المناطق شهدت .163

 بعضل الملهمة اإلنجازات عن فضال الصناعية القدرات تنمية في الصين مع التعاون إلى خاص بشكل

 ميةاإلقلي االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول من العديد أدرجت. الصدد هذا في األفريقية البلدان
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 النمو يزلتعز واستراتيجياتها للتصنيع سياساتها في أساسي كعنصر الخاصة االقتصادية المناطق

 .التنافسية والقدرة االقتصادي

 ةتجار منطقة ألكبر األولى المرحلة إطالقفي  المفوضية شاركت المجال، هذا في المبادرات من كجزء .164

 الحكومة مع بالشراكة بناؤها تم التي الحرة، التجارة منطقة. 2018 يوليو في جيبوتي في حرة أفريقية

 ألفريقيا االقتصادي المنتدى خالل افتتاحها وتم. الصينية األفريقية المبادرات من جزء هي الصينية،

 .والخاص العام القطاعين بين التجاري التعاون لضمان جيبوتي استضافته الذي الصيني

 البينية األفريقية التجارة لتعزيز العمل خطة تنفيذ 
فإن  جمركي،ال والتعاون التجارة تيسير مجال في األفريقية البينية التجارة لتعزيز العمل خطة إطار في .165

 عليها ومتفق شتركةم آليةيتطلب وضع  الدولية السوق في األفريقية والسلع للبلدان التنافسية القدرة تعزيز

ا . متماسك نهجعلى تبني  المصلحة أصحابلمساعدة  عامين للمديرين ال الفرعية اللجنة لتوجيهات ووفقا

 سهيلت في والصناعة، التجارةإدارة  خالل من ،المفوضية استمرت فريقي،األ تحادلالللجمارك التابعة 

 مشروع ضعو تم المنوال، نفس وعلى. ية تنقل السلعحر تسريع أجل من المختلفة البرامج أنشطة وتنسيق

 منظمة اقاتف مثل الممارسات وأفضل الدولية الصكوك مع تمشيا ،التجارة لتيسير االتحاد استراتيجية

تبار أيضا ، أخذا في االعالعالمية الجمارك لمنظمة المعدلة كيوتو واتفاقية التجارة لتيسير العالمية التجارة

 تراتيجيةسيتمثل الهدف النهائي ال. قليميواإل الوطني ينالصعيد على القائمة التجارة تيسير مبادرات

 .أفريقيا في والتنمية االقتصادي النمو تعزيز في التجارة لتيسير اإلفريقي االتحاد

 للتجارة مرصد االتحاد األفريقي 

 وخارطة العمل إطار ،2012 ينايرلصادر في ا Assembly/AU/Dec.394(XVIII) مقرره في ،المؤتمر أقر .166

 تعزيزل العمل وخطة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إنشاءب التعجيل أجل منالهيكل و الطريق

 أخرى، رأمو بين من ،هيكل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية شمليو. األفريقية البينية التجارة

صد المر سيقدمو. مفوضيةلل التابعة والصناعة التجارة إدارةللتجارة داخل  األفريقي التحادا مرصد إنشاء

 عملية ةمراقب وسيسهل التجارية والقرارات السياسات لدعمبها  وموثوق حديثة تجارية ومعلومات بيانات

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. تنفيذ

 مركزو األوروبي واالتحاد المفوضية بين تعاونياا مشروعاا ةلتجارل االتحاد األفريقي مرصد عتبريُ  .167

 للجنةوا لإلحصاء األفريقي المركزإن . شركاءك اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع الدولية، التجارة

 بمبلغ ألوروبيا االتحاد قبل من المشروع تمويل سيتم. التوجيهية اللجنة فيعضوان  ألفريقيا االقتصادية

ا عنه اإلعالن تم يورو مليون 50 تهقيم مظروف من يورو ماليين 4  األوروبي االتحاد قبل من مؤخرا

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. تنفيذ لدعم

  )االستراتيجية البحرية )االقتصاد األزرق 

 لوزراء األفريقيينمؤتمر مالكي السفن  2018 أبريل في بشكل مشترك سيشل وحكومة المفوضية نظمت .168

 تحاداال تعيين ضرورة على المشاركون أكد. البحري القطاع في المصلحة وأصحاب األفريقي االتحاد

 مناصرا وريف داني رئيس سيشل ُعي ن الحق، وقت وفي. أفريقيا في األزرق لالقتصاد لمناصر األفريقي

 .2018 في نوفمبر أبابا أديس في المنعقدة للمؤتمر االستثنائية الدورة في األزرق لالقتصاد
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 فريق بتفعيل المفوضية قامت ،2014 يونيو في الصادر EX.CL/Dec.822 (XXV) بالمقرر وعمال .169

 يتعلق فيما امالتك أكثر تدابير اتخاذ لضمان القانوني المستشار مكتب مع بالتنسيق اإلدارات بين مشترك

 ألفريقيا اديةاالقتص اللجنة - األفريقي لالتحاد جانبي حدث تنظيم كان اه،االتج هذا وفي. البحرية بالمسائل

 . هامة خطوة ،2018 نوفمبر في نيروبي في األزرق االقتصاد مؤتمر خالل

ا  ،ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون ة،المفوضي نظمت نيروبي، مؤتمرأثناء  .170 ا  حدثا  جانبيا

 :التالية النتائج حقق

 لداخليةا والمياه والبحرية الساحلية األفريقية اإلدارة أمام والفرص للتحديات أفضل فهم إيجاد (1)

 وبياألور االتحاد استراتيجية في ستسهم التي الملموسة المقترحات تحفيز إلى باإلضافة

 والشباب؛ المرأة لمشاركة واضحة أولوية إيالء مع، 2019 لعام األزرق لالقتصاد
 لتركيزا مع، الخاص القطاع من محسنة مشاركة تتطلب التي البارزة الرئيسية القطاعات تعزيز  (2)

 ةوتربي المتجددة، والطاقة، والنقل، والسياحة األسماك، مصائد تشمل وهي. المرأة مشاركة على

 لبيولوجي؛ا والتنقيب الحيوية والتكنولوجيا البح، قاع في االستخراجية واألنشطة المائية، األحياء
 صناعاتوال والمؤسسات القائمة القطاعات بين التزامن وتيسير لتنسيق منبر إنشاء في البدء (3)

 افاالعتر ومنح الممارسات أفضل على الضوء تسليط خالل من األزرق باالقتصاد الصلة ذات

 لىع خاص بشكل التركيز مع المتعاونين والشركاء والصناعة الرئاسة مستوى على ألبطال

 وتوجو وسيشيل وموريشيوس غينيا - دول رؤساء أربعة تلقى. األزرق االقتصاد نظام في النساء

 تصاداالق في ممتازة تجريبية منظمة وهي أفريقيا في البحرية النساء منظمة إلى باإلضافة -

 يسرئ من األزرق باالقتصاد مرتبطة جوائز - كينيا من كاريجينثي نانسي السيدة - األزرق

 المفوضية؛
 لعام املةالمتك البحرية أفريقيا استراتيجية في عليها المنصوص اآلليات من واحدة إطالق أيضا  (4)

 نالمناصري تسمية وتعد. للمناصرين العليا الكلية وهي الجوائز، توزيع حفل خالل 2050

ا تنفيذاا المدني والمجتمع والحكومات الدول رؤساء من التقدير جوائز ومنحهم  مباشرا

 - وريشيوسم رئيس فور الرئيس - والمناصر. المذكورة المتكاملة البحرية أفريقيا الستراتيجية

 تصادلالق اإلنمائية الجوانب ومحاذاة قارية أكثر له محددة والية ولكن العليا الكلية في عضو هو

 .األزرق

 ثرواتها نم أفريقيا استفادة لضمان األزرق االقتصاد استراتيجية تطوير على العمل المفوضية بدأت .171

 .2019 مارس في االستراتيجية من االنتهاء المتوقع ومن. الطبيعية البحرية

 الخطة األفريقية لصناعة األدوية 

 بقيادة افي أفريقي األدوية نظم تنسيق مبادرة إطالق عن األدوية األفريقية لصناعة الخطة تنفيذ أسفر .172

 بعد قارية ظيميةتن كهيئة لألدوية األفريقية الوكالة ستعمل. األفريقية لألدوية الوكالة وإنشاء النيباد وكالة

عضو  دولة( 15) عشر خمسة عن يقل ال ما ومصادقة 2019 في المؤتمر قبل من اعتماد صكوكها

 .عليها

. طاعالق الحتياجات واالستجابة التمويل على الحصول عدم الدوائية الصناعات قطاع تطوير أعاق وقد .173

 يف المخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية اللجنة أوصت التحديات، هذه ضوء وفي
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األفريقية  الخطة يذبتنف للتعجيل أفريقيا في الصيدالنية المستحضرات لتنمية صندوق بإنشاء 2017 مارس

 .لصناعة األدوية

 

 

 رؤية التعدين األفريقية 

 فهبوص المعادن تنميةل األفريقي لمركزل المنشئ األساسي النظام 2016 يناير قمةاعتمد المؤتمر خالل  .174

 نللتعدي أفريقيا رؤية تنفيذ تنسيق عن ومسؤولة األفريقي لالتحاد متخصصة وكالة

[Assembly/AU/Dec.589(XXVI)] .بموجب المقرر  ،المؤتمر قرر الحق، وقت وفي

Assembly/AUDec.697(XXXI) المركز  غينيا جمهورية تستضيف أن ،2018 يوليو في الصادر

ة للمركز مؤقتلا العامة األمانةاألفريقي لتنمية المعادن. وكلف المؤتمر أيضا بأن تستضيف المفوضية 

. األساسي هنظام على المصادقة تسريع وكذلكه اإلداري هيكل ووضعالمقرر  اتفاقاستكمال  لتسهيل

 مؤقتين موظفين لتعيين أموال على الحصول وتمفي المفوضية  للمركز المؤقتة األمانة وتوجد حاليا

 ،ممكن توق أقرب في منها االنتهاء وسيتم االنتقال عملية بدأت وقد. جري عملية تعيين موظفين جددوت

 .2019 عام نهاية بحلول حال، أي وعلى

 األعضاء الدول قامت ،2009 عاممن قبل رؤساء الدول والحكومات في  لتعدينية أفريقيا لرؤ اعتماد منذ .175

 غانا - هاب الخاصة التعدين قوانين الستعراضها استخدم أو - ليسوتو -قوانينها الوطنية  إدراجها فيب إما

ا تم األعضاء، الدول جانب وإلى. وغيرها وناميبيا وكينيا  ذلك في بما المؤسسات، من عدد تعزيز أيضا

الجيولوجية  االستقصائية الدراسات مع اآلن تشارك التي ألفريقيا الجيولوجية المسوحات منظمة

 يسمى يورو ماليين 10 بقيمة الجيولوجية العلوم مجال في القدرات بناء برنامج تنفيذاألوروبية في 
PanAfGeo مختلفة مناطق فيمن العلماء الجيولوجيين الشباب  1200 من أكثر تدريب سيتولى والذي 

 .2012-2018 المقبلة الثالث السنوات خالل

 المناجم فلغر رابطة نشئتأُ  المعدنية، الموارد قطاع في الخاص القطاعقوية دور وت تعزيزفيما يتعلق ب .176

 القطاع يثاقم بالفعلت أيد. وقد التعدين في للمرأة األفريقية والرابطة أفريقيا في أخرى تعدين وجمعيات

واءمة م في للمساعدة لتعدينبشأن ا ينموذج قانونوضع  يجري كمالرؤية أفريقيا للتعدين.  الخاص

 النطاق صغيرالو ِحرفيال تعدينلل استراتيجيةتم أيضا وضع يو. المتعلقة بالتعدين األفريقية قوانينال

 تماعيةاالج التنمية خطة في األمثل النحو على النطاق والضيق الحرفي التعدين قطاع يسهم أن لضمان

 .للقارة واالقتصادية

 

 

 الحجم والمتوسطة الصغيرة المشاريع 
 تددح ألفريقيا، االقتصادية التنمية في المساهمة في الخاص القطاع يقوده الذي النمو ألهمية إدراكا .177

 2013 يونيو في نيروبي في تُعقدالتي  الصناعة لوزراء األفريقي االتحاد مؤتمرالدورة العشرون ل
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دعا  كما. المستدام التصنيع دعم في حاسما دورا الخاص القطاع. ويلعب لتنميةا أساس بوصفه التصنيع

 والمتوسطة الصغيرة المشاريع وتشغيل إلنشاء مواتية بيئةإلى تهيئة  األعضاء الدولالمؤتمر 
 والمتوسطة؛ الصغيرة والصناعات

في  طةوالمتوس الصغيرةاريع للمش أساسية وخطة استراتيجيةومتابعة لذلك، قامت المفوضية بوضع  .178

إلى  والمتوسطة الصغيرةمشاريع ال استراتيجية لتقديمالمفوضية  خططت وقد ،(2023-2019) أفريقيا

 عتمادهاللنظر فيها تمهيدا ال 2019 يناير في والمعادن والصناعة لتجارةاللجنة الفنية المتخصصة ل

 .2019 فبراير قمة في السياسةصنع  أجهزة قبل من نهائيال

  الشبكة األفريقية للمشاريع 

والمصرف  الخاص القطاع منظمات مع وثيق بشكل المفوضية عملت االستعراض، قيد السنة خالل .179

 الخاص، لقطاعا في القطاع واالستثمار األفريقية للتجارة اللجنة إحياء على األفريقي للتصدير واالستيراد

 ياغةص في األفريقي الخاص القطاع مشاركة إلى تعزيز للدعوة منبرا لتكون 2011 في إنشاؤها تم والتي

 وقعاتت وتوجيه - التجارية االتفاقات وتنفيذ المفاوضات ذلك في بما - واالستثمار التجارة سياسات

 ايرفبر في نيروبي في عقد الذي العمل مجموعة اجتماع بعد. السياسات صانعي نحو الخاص القطاع

 لخاص فيا في القطاع واالستثمار األفريقية للتجارة للجنة االفتتاحي االجتماع المفوضية عقدت ،2018

 .للمشروع توجيهية لجنة إنشاء عنه نتج والذي ،2018 أكتوبر في أبابا أديس

 لمشاريعا تواجهها التي المشاكل لمعالجة سبل إيجاد إلى المفوضية سعت االستعراض، قيد الفترة خالل .180

 كاتالشر استراتيجية إلى إضافة الجهود هذه كانت. نفسها إعالة إلى سعيها في والمتوسطة الصغيرة

 قمة في صنع السياسة أجهزة لتبحثها تقديمها وسيتم 2017 في تطويرها تم التي والمتوسطة الصغيرة

 طارإ في" األفريقية للمشاريع الشبكة" حول جدوى دراسة إجراء في المفوضية شرعت. 2019 فبراير

 .األوروبي تحاداال يمولها التي األوروبي واالتحاد أفريقيا بين المشتركة االستراتيجية لدعم اآللية الثانية

 في للكاسافا تدامةمس قيمة سلسلة تطوير في المفوضية بدأت اإلقليمية، القيمة سالسل بتطوير يتعلق فيما .181

 أربع ويوجد. العالمية السوق من %55 حوالي وتنتج العالم، في للكسافا منتج أكبر تُعتبر أفريقيا. أفريقيا

 وغانا راطيةالديمق الكونغو وجمهورية نيجيريا هي أفريقيا، في العالم في للكسافا منتجين عشر أكبر من

 أصحاب من الكسافا منتجي قدرات دعم في المفوضية والصناعة التجارة إدارة واصلت. وأنجوال

 نظام إلى عالقطا تحويل لترسيخ الوقت نفس في برامج مع تنفيذ بالسوق، لربطهم الصغيرة الحيازات

 .اجوقبل اإلنت المزرعة الدخل بالسعر عند التسليم في أعلى لتعزيز قيمة يتميز بسلسلة إنتاج

 كنولوجياالت من واالستفادة العالمية القيمة سالسل من جزءا يكون أن أفريقيا في الخاص للقطاع ويمكن .182

 الخاص القطاع في الفاعلة الجهات مع األخرى الشراكة وأشكال المشتركة المشاريع خالل من الالزمة

 ريقياإلف االتحاد استراتيجية بصياغة المفوضية قامت سبق، ما ضوء في. العالم من أخرى أجزاء في

 الخاص القطاع قدرات تعزيز نحو عملية كخطوة 2015 نوفمبر في 2020-2016 الخاص القطاع لتنمية

ا ليكون  نشاطب المفوضية شاركت االقتصادية، الشؤون إدارة خالل ومن. العالمية القيمة سالسل من جزءا

 يقييناألفر المشاريع أصحاب قدرات وبناء والخاص العام القطاعين بين التعاون لتعزيز مبادرات في

 الدول ةالمفوضي ساعدت كما. المشاريع تنظيم ومهارات المبتكرة باألفكار لتزويدهم من الشباب والنساء

 زعزيت على خاص بشكل التركيز مع الخاص، القطاع لتنمية مواتية سياسات وضع في األعضاء

 .والصغيرة والمتوسطة الصغرى المحلية المشاريع
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 اومنبر مع البلدان في األعمال التجارية الزراعية، للشراكات إطارا النيباد وكالة أنشأت جانبها، من .183

 الفاعلة الجهات بين االتصال وتمكين الخاص، القطاع موارد الستغالل المصلحة أصحاب متعدد

. الوطنية يةالتنم خطط في إطار األعمال بفرص المستثمرين وربط الزراعية، القيمة سالسل في الرئيسية

 اتللمنتج المتعددين المصلحة أصحاب منابر من األولى المرحلة في التالية األعضاء الدول وشاركت

 (.البطاطا) كينيا ،(المانجو) فاسو بوركينا ،(األرز) ديفوار كوت ،(األناناس) بنين: التالية

امشروع  يمثل .184  نميةللت الشامل البرنامج األفريقي تنفيذ عملية من يتجزأ ال "زراعة أفريقيا" جزءا

 .في مجال الزراعة الوطنية لالستثمار الخطط دعم في الخاص القطاع مشاركة يشجع حيث الزراعية،

 الرفيع( السياسي) االلتزام تعبئة( 1: )هي للنتائج رئيسية مجاالت حول أربعة المشروع تركز عمل

 الشركاء ربط( 3) في مجال الزراعة؛ لالستثمارالوطنية  الخطط في الخاص القطاع تعميم( 2) المستوى؛

 .لالبتكار المعارف تقاسم( 4) القيمة؛ في سالسل

 قانون االستثمار األفريقي 

 ،2008 ايوم في أبيدجان في عقد الذي المسؤولين عن التكامل األفريقيين للوزراء الثالث المؤتمر خالل .185

 وتسهيل اأفريقي إلى االستثمار تدفقات من المزيد لجذب مواتية بيئة تهيئة المفوضية من الوزراء طلب

 استثمار انونق بوضع" المفوضية الوزراء وكلف. الوطنية للحدود األفريقية البينية العابرة االستثمارات

 ".الخاص القطاع مشاركة تعزيز بهدف ألفريقيا شامل

 القتصاديا والتخطيط والنقدية المالية للشؤون اللجنة الفنية المتخصصة إلى القانون مشروع تقديم تم .186

 قانون الوزراء بحث. 2017 أكتوبر في أبابا أديس في األفريقي االتحاد مقر في ُعقدت التي والتكامل

 والصناعة تجارةلل اللجنة الفنية المتخصصة إلى تقديمه المفوضية من وطلبوا المعدل، األفريقي االستثمار

 توىمس على للجنة الفنية المتخصصة االستشاري االجتماع إلى المشروع المفوضية قدمت. والمعادن

 قانون باستخدام االستشاري االجتماع أوصى. 2018 أكتوبر في أبابا أديس في المنعقد المسؤولين كبار

ة القارية منطقة التجارة الحر اوضاتفي مف االستثمار لفصل إطارية مرجعية كوثيقة األفريقي االستثمار

 .األفريقية

 لألسواق األفريقية الشاملة االمتياز مركز إنشاء 

 إنشاء على التنفيذي المجلس وافق ،2018 يناير الصادر في EX.CL./Dec.987 (XXX) مقرره بموجب .187

 رائقالط بحث أخرى، هيئات بين من المفوضية، من الشاملة وطلب األفريقية لألسواق االمتياز مركز

 والعض الدولة اختيار وضمان األفريقي، االتحاد إجراءات قواعد مع تماشيا لتفعيل المركز العملية

 السنغالو بنين هي أعضاء، دول ثالث عرضت اآلن، حتى. الصلة ذات للمعايير وفقا للمركز المستضيفة

 البلد ياراخت المفوضية عملية ستختتم. الشاملة األفريقية لألسواق االمتياز مركز استضافة وتونس،

 .2019 مطلع المضيف في

 ً  اإلنتاجية واإلنتاج الزراعيين: تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية -ثانيا

 دعم البلدان والنظم اإلقليمية 
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 بشأن مالبو إعالن - Assembly/AU/Decl.1(XXIII) - 2014 يونيو في المؤتمر أن اعتمد منذ .188

 المعيشة سبل وتحسين المشترك الرخاء أجل من الزراعيين والتحول بالنموالتعجيل 

[Doc.Assembly/AU/2(XXIII) ]الشامل البرنامج األفريقي لتنفيذ التوجيهية المبادئ ووضع 

 النيباد، ةووكال اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع بالتعاون قدمت المفوضية الدعم، الزراعية، للتنمية

 الزراعي، لالستثمار الوطنية الخطط في مالبو إعالن تعميم في عضوا دولة( 27) عشرينو سبعة إلى

 مواءمة الخطط على الدعم ركز وقد. 2019 في دولة أخرى( 20) عشرين إلى الوصول مع وضع هدف

 .لدانللب الميزانية وعمليات إعداد التخطيط المحدثة مع دورات أو المعدلة الزراعي لالستثمار الوطنية

 طنيةالو خططها تنفيذ على األعضاء الدول لمساعدة رئيسيين قاريين إطارين المفوضية أطلقت كما .189

 كما. الحصاد بعد ما خسائر إدارة بشأن والثاني الزراعية الميكنة حول األول الزراعي، لالستثمار

 لخاصةا االستثمارات لتعبئة كأداة الزراعية الوطنية لألعمال التجارية الشراكة إطار المفوضية طورت

 دول( 5) خمس في الزراعية الوطنية لألعمال التجارية الشراكة إطار إطالق تم. الزراعي القطاع في

 إلى الوصول مع وضع هدف( وأوغندا وتنزانيا والسنغال ومالوي غانا) األفريقي االتحاد في أعضاء

 .2019 في دولة عضوا (15) خمسة عشر

 2025 بحلول أفريقيا في القضاء على الجوع حول اإلعالن - والتغذية الغذائي األمن تعزيز 

 تسريع وقررت 2025 بحلول أفريقيا في الجوع بالقضاء على األعضاء الدول تعهدت ماالبو، إعالن في .190

 ولالد التزمت كما. األقل على الحالية الزراعية اإلنتاجية مستويات مضاعفة من خالل الزراعي النمو

 روةوالث للمحاصيل الدعم ونظم المالءمة والمؤسسية السياساتية الظروف وتعزيز بتهيئة األعضاء

 .الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة وحماية وتعزيز أخرى، أمور بين من األسماك، ومصائد الحيوانية

 تحقيق يف األعضاء الدول لمساعدة مختلفة تدخالت في المفوضية شرعت االستعراض، قيد السنة خالل .191

 السنوي األفريقي باليوم المفوضية احتفلت كما. 2025 بحلول أفريقيا في الجوع على القضاء هدف

 اليوم نُظم. 2025 بحلول أفريقيا الجوع في للقضاء على الالزم الوعي لخلق والتغذوي الغذائي لألمن

 في السالم دار في السنة هذه احتفال سيقام حين في ديفوار، كوت في والتغذوي الغذائي لألمن األفريقي

 .2018 ديسمبر 5

 وغانا وإثيوبيا فاسو بوركينا - األعضاء دول( 10) العشر في تحضيرية دراسة في النيباد وكالة ساهمت .192

 غذاءال مبادرة تنفذ كانت التي - والسودان والسنغال ونيجيريا وموزمبيق ومالوي ومدغشقر وكينيا

 الغذاء لمبادرة الوطنية العمل استراتيجيات عملية إعداد الدراسة وستسترشد بنتائج. أفريقيا في والتغذية

 توفيرو والتغذوي الغذائي األمن بشأن التدخل إلجراءات األولوية ستعطي والتي أفريقيا، في والتغذية

 الغذاء مبادرةل الوطنية العمل حول استراتيجيات استشارية عمل ورشة تنظيم تم. لتنفيذها توجيهية مبادئ

 والممارسات الدروس لتبادل 2018 أبريل في داكار في أفريقيا حضرتها اللبلدان العشرة في يةوالتغذ

 تشاد -فريقيا أ في والتغذية الغذاء مبادرة من إضافيين بلدين إلى استشارية فنية بعثة إيفاد تم. الجيدة

 .التوالي على 2018 وسبتمبر أغسطس في - وموريتانيا

لدعوة ل المستوى رفيع حدث تنظيم في األفريقي البرلمان مع النيباد وكالة اشتركت ،2018 مارس في .193

 بشأن ارقر تم اعتماد. المحلية المجتمعات مستوى على التغذوية لالستثمارات والغذاء التغذية نظم حول

 أيضا وعقدت. اإلفريقي للبرلمان السادسة العادية الدورة خالل ،2018 مايو في األغذية ونظم التغذية
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 في األعضاء للدول ،2018 أغسطس ورشة عمل لبناء القدرات في جوهانسبرغ في النيباد وكالة

 كتوبرأ في دورته خالل. اإلقليم في التغذية جدول أعمال الجنوب األفريقي بهدف تعزيز مجموعة تنمية

 في والتغذية الغذائي األمن حول نموذجي قانون إعداد حول قرارا اعتمد البرلمان األفريقي ،2018

 .أفريقيا

 يف األصلية المحاصيل إلدراج الفني للتعاون مشروعا النيباد ووكالة والزراعة األغذية منظمة وضعت .194

 الشرق يف المشروع تكلفة وتقدر. والتغذية الغذائي األمن تحسين أجل من األفريقية المغذية األطعمة سلة

 وقعت قد األطراف تكن لم التقرير، هذا إعداد وعند. أمريكي دوالر 500,000 بمبلغ األفريقي والجنوب

 .الفني التعاون مشروع على بعد

 سنتين التي تجري كل المراجعة وعملية المتبادلة المساءلة تعزيز 

نامج للبر يجري كل سنتين استعراض تقرير أول إلى المؤتمر المفوضية قدمت ماالبو، بإعالن عمال .195

 التقدم رصد إلى التقرير يهدف. 2018 يناير المنعقدة في قمته في األفريقي الشامل للتنمية الزراعية،

 هذا يف األعضاء للدول المتبادلة للمساءلة كأداة والعمل الزراعي للتحول االتحاد خطة تنفيذ في المحرز

 المفوضية استخدمتها التي القطرية تقاريرها عضوا دولة (47) قدمت سبع وأربعون. الجماعي المسعى

 السبعة البلدان بين بلدا من( 20) عشرون كان. سنتين كل االستعراض الذي يجري تقرير إعداد في

 .2025 بحلول مالبو وغايات أهداف تحقيق نحو طريقها في واألربعين

 دولال الشركاء، مع بالتعاون النيباد، ووكالة اإلقليمية االقتصادية والمجموعات المفوضية ساعدت .196

 مالبو أهداف لتنفيذ مساءلة ووضع آلية السنوي االستعراض لنتائج الفعال االستخدام طريقة في األعضاء

 .الشعوب معيشة سبل على أكبر وتأثير النتائج من المزيد لتحقيق القطري المستوى على

 صياغة في األعضاء الدول لدعم طريق خارطة وطورت مخصصة آلية المفوضية وضعت وقد .197

ريقي للبرنامج األف الثاني تقرير االستعراض تقديم وسيتم. 2019 يونيو بحلول وتقديمها المقبلة مساهماتها

 .2020 يناير قمة في السياسة أجهزة صنع الشامل للتنمية الزراعية إلى

 السياسات وإطار أفريقيا في الحيوانية الثروة تنمية استراتيجية 

 الهدف منها. ريقياأف في الحيوانية الثروة لتنمية مخطط أفريقيا هي في الحيوانية الثروة تنمية استراتيجية .198

 أفريقيا يف واالقتصادية االجتماعية التنمية في المساهمة تعزيز أجل من الحيوانية الثروة قطاع تحويل هو

 ميزة مع األولوية ذات الحيوانية الثروة قيمة سالسل تعزيز خالل من ذلك تحقيق ويتم. الشامل والنمو

 الحيوانية الثروة ميةتن استراتيجية بتنفيذ حاليا المفوضية تقوم. واإلقليمي الوطني الصعيدين على نسبية

 إلى عىيس الذي سبل العيش أجل من الحيوانية للثروة المستدامة التنمية مشروع خالل أفريقيا من في

 .القيمة سلسلة نهج خالل من القارة في الحيوانية الثروة مسائل معالجة

 2018 من لاألو النصف في سبل العيش أجل من الحيوانية للثروة المستدامة التنمية مشروع تنفيذ تأخر .199

 انتعش ك،ذل من بالرغم. الشركاء تمويل عن اإلفراج وتأخر الموظفين ونشر التعيين عمليات لبطء نظرا

 األعضاء للدول تقديم الدعم ذلك في بما األنشطة، من بالعديد 2018 من الثاني النصف في األنشطة تنفيذ

 سمىي الذي الصغيرة المجترات مرض إلدارة استراتيجيات لوضع اإلقليمية االقتصادية والمجموعات
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 في الرئيسيين المصلحة ألصحاب قارية وجمعيات منابر وإنشاء طاعون الحيوانات المجترة الصغيرة،

 .الحيوانية الثروة تنمية

 مع ،2018 يوليو في البيطري التعليم لمؤسسات األفريقية الرابطة المفوضية أنشأت ذلك، على عالوة .200

 كما. أفريقيا يف البيطري والبحث والتدريب التعليم جودة لتعزيز األفريقي للثروة الحيوانية المكتب أمانة

 في لعاملةا األفريقية ومؤسسات البحوث األكاديمية المؤسسات بين التعاون تعزيز على الرابطة ستعمل

 .المناهج وتنسيق الرائدة واالبتكارات البيطري مجال التعليم

 لبيطري،ا التعليم ومؤسسات البيطرية، النظامية للهيئات األفريقية الرابطة تم إنشاء وعلى نحو مماثل، .201

 والزراعة واألعمال الحيوانية الثروة مجال في األفريقية البيطرية، ومنظمة المرأة النظامية والهيئات

 سماكاأل مصائد حاضنات وشبكة الماشية، تربية العامل في فريقياأل والشباب التجارية الزراعية،

 غياب تحدي والشبكات الجمعيات هذه تعالج أن المتوقع من. 2018 يوليو في المائية، األحياء وتربية

 الموارد تربية في االستثمار من المزيد وتشجيع البيطري، التدريب وتعزيز البيطرية، القواعد التنظيمية

 قطاع يف للشباب العمل فرص خلق وتعزيز النساء، تقودها التي الزراعية التجارية واألعمال الحيوانية

 .2019 في الشبكات/ الجمعيات هذه أنشطة تعميم وسيتم. الحيوانية الموارد

 علوماتم نظام على الحفاظ تم سبل العيش، أجل من الحيوانية للثروة المستدامة التنمية مشروع خالل من .202

 ولوية،األ ذات الحيوانية القيمة سالسل تحديد وتخطيط يجري ذلك على عالوة. أيضا الحيوانية الموارد

 .2019 من األول الفصل في تحقيقها المتوقع ومن

 إطار السياسات واستراتيجية إصالح مصائد األسماك واألحياء المائية في أفريقيا 

 سياساتال أطر بوضع والزراعة الريفي لالقتصاد إدارة المفوضية قامت االستعراض، قيد الفترة خالل .203

 االقتصاد يف على نحو مستدام واستغاللها المائية األحياء وتربية مصائد األسماك بحفظ للنهوض التالية

( 2) البحرية؛ األسماك لمصائد الوصول وأحكام شروط من األدنى الحد صياغة إطار( 1: )األزرق
 غرب في اإلقليمية األسماك مصائد لهيئات المشروع األسماك غير صيد لمكافحة اإلقليمية العمل خطة

 مبنى في أفريقيا لوسط واإلشراف والمراقبة للرصد اإلقليمي التنسيق مركز إنشاء إطار( 3) أفريقيا؛

 .ليبرفيل في( غينيا لخليج اإلقليمية اللجنة) اإلقليمية األسماك مصائد هيئة

 المائية حياءاأل وتربية األسماك لمصائد اإلصالح واستراتيجية السياسات إطار لتفعيل المفوضية تخطط .204

 قياسال على واإلشراف والمراقبة الرصد مراكز إنشاء دعم خالل من األفريقية القارة مناطق مختلف في

 نشطةأ التنظيمية المفروضة على للضوابط االمتثال قضايا على المستمرة للحفاظ والمتابعة والتنظيم

 .صيد السمك

 لمبادئا تنفيذ في اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول المفوضية دعمت ذلك، جانب إلى .205

في  عضوا دولة( 30) ثالثين ساعدت كما المستدامة؛ الصغيرة األسماك مصائد لتأمين الدولية التوجيهية

 ةواستراتيجي السياسات إطار مع المائية األحياء وتربية األسماك لمصائد الوطنية سياساتها مواءمة

 .ةالداخلي األسماك لمصائد الرشيدة لإلدارة قارية إستراتيجية تطوير تم ذلك، عالوة على. اإلصالح

 في واالستراتيجيات األطر هذه تعميم على األعضاء الدول مساعدة 2019 في المفوضية وتعتزم .206

 .المشتركة للموارد المتسقة اإلدارة أجل من الوطنية ونظمها سياساتها
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 أفريقيا في لمائيةا األحياء لتربية الحكومية الدولية الشبكة - المائية لتربية األحياء القارية الشبكة تم نقل .207

 ساعدت. 2018 يوليو في األفريقي للثروة الحيوانية مكتب االتحاد إلى والزراعة األغذية منظمة من -

 لمصائد ميةاإلقلي والهيئات اإلقليمية االقتصادية المجموعات بين الروابط وتعزيز نقل في النيباد وكالة

 روعمش خالل من. المائية األحياء تربية وتطوير األسماك مصائد إدارة المساءلة بشأن لتعزيز األسماك

 هي - أعضاء دول( 4) ألربع الدعم النيباد وكالة قدمت لوضع العالمات البيئية في أفريقيا، تجريبي

 وائحلل وفقا األسماك مصائد تحسين إلى الرامية جهودها في - ونيجيريا اوغيني والجابون الكاميرون

 فيما ملحوظ نجاح تسجيل تم وقد. السمك العالمية أسواق إلى وصولها فرص وزيادة والدولية اإلقليمية

 .غينيا في الزينة أسماك وتجارة مصائد إدارة بتحسين يتعلق

 لقطاعا رابطات بين فيما التجارة زيادة في النيباد وكالة مساعدة أسهمت والسنغال، ديفوار كوت وفي .208

 لمائيةا األحياء منتجيإلى جانب للمعالجين والمتاجرين في األسماك  مخصص دعم تقديم تم وقد. الخاص

 ركاتالش خالل من المتنامية التجارية الفرص من االستفادة بشكل أفضل على لمساعدتهن النساء من

 ألفريقيةا الشبكة وتفعيل القدرات تنمية أيضا المقدم الدعم وشمل. المنافسة الحجم والمتوسطة الصغيرة

 .األسماك للنساء العامالت في تجهيز وتجارة

 استخدام الموارد الحيوانية ونظمها البيئيئة وإدارتها والحفاظ عليها على نحو مستدام 

على صياغة السياسات واألطر ( دولة عضوا 25، ساعدت المفوضية خمسا وعشرين )2018خالل عام  .209

التنظيمية المناسبة للموارد الحيوانية. كما وضعت أيضا خمسة مبادئ توجيهية إقليمية لصياغة ومواءمة 

 بتهجين الحيوانات. السياسات المتعلقة

تم وضع تشريعات وسياسات إلدارة الموارد الوراثية والتصديق عليها من قبل الدول األعضاء  .210

ن للموارد الوراثية الحيوانية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ورابطات المزارعين والمنسقين الوطنيي

والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في جميع أقاليم االتحاد األفريقي 

( مذكرة للسياسات بشأن مختلف جوانب 18الخمسة. وحتى صدور هذا التقرير، توفرت ثمان عشرة )

دارة وتنمية الموارد الوراثية الحيوانية لالستخدام من قبل الدول األعضاء. وفي الوقت نفسه، من المتوقع إ

. وسيكون 2019لمعلومات الموارد الوراثية الحيوانية في الربع األول من عام  إطالق نظام أفريقي

 .لتبادل المعلومات حول الموارد الوراثية الحيوانية بمثابة المنصة القارية

 نظم الحوكمة البيطرية والصحة الحيوانية 

. ترمي هذه 2018في ديسمبر  للصحة الحيوانية استكملت المفوضية صياغة االستراتيجية األفريقية .211

إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في توفير سبل المعيشة وتحسين الصحة العامة  االستراتيجية

مواءمة وتنسيق البرامج والمبادرات، وتعزيز تدعيم من خالل تحسين تقديم الخدمات البيطرية؛ و

من خالل إدارة  ،ستقوم المفوضية تربية المواشي.المصلحة اآلخرين في  بحاصأ نيبالشراكات 

للصحة الحيوانية من قبل  اد الريفي والزراعة، ببدء وإتمام عملية إجازة االستراتيجية األفريقيةاالقتص

 .2019يوليو  -المجلس التنفيذي والمؤتمر في يونيو 

هذه الشبكة  تسعى للصحة الحيوانية. وخالل السنة قيد الدراسة، وضعت المفوضية أيضا المنصة القارية .212

لجهات الفاعلة العامة والخاصة العاملة في مجال الصحة الحيوانية إلى التي تضم على نطاق القارة ا

 .للصحة الحيوانية ةتعزيز تنفيذ االستراتيجية األفريقي
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 المركز األفريقي للقاحات البيطرية 

دفعة من عينات من اللقاحات  330ما مجموعه ، 2018األفريقي للقاحات البيطرية، خالل  المركزتلقى  .213

( نوعا مختلفا من اللقاحات من مختبرات اثنتين 36الجودة. إجماال، تم تلقي ستة وثالثين )مراقبة الختبار 

، مما يدل على زيادة %85( دولة عضوا. وقد تجاوز معدل النجاح في مراقبة الجودة نسبة 32وثالثين )

لقاحات يقي لف الجمهور بالمركز األفرعر  تفي عدد الدفعات من اللقاحات التي تم اختبارها في السنة و

جرعة من  912،187،289.00ويمثل العدد اإلجمالي للدفعات التي تم اختبارها ما مجموعه  البيطرية.

 .اللقاحات الحيوانية

المركز األفريقي للقاحات البيطرية للدول األعضاء في تم توفير أدوات تشخيصية وكواشف منتجة  .214

سطى، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو بوتسوانا، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الو التالية:

 .الديمقراطية، جيبوتي، غينيا االستوائية، الجابون، المغرب، ساو تومي وبرينسيبي وزامبيا

 ،التزام االتحاد األفريقي بالقضاء على جميع سالالت فيروسات الطاعون البقريب وكجزء من الوفاء  .215

اء المسؤولين عن الصحة الحيوانية في أفريقيا الذي عقد في المركز قرارات المؤتمر الثامن للوزر نفذ

في  [EX.CL/Dec. 610 (XVIII)]التي أجازها الحقا المجلس التنفيذي  بالصيغ، 2010عنتيبي في مايو 

 بالفعل بنقل الفيروسات البرية وسالالتمن بين ثالثين بلداا بلداا  12قام  . في الوقت الحالي،2011يناير 

دمرت جميع البلدان المواد غير لقد على نحو آمن.  عليهااللقاحات الالزمة إلى المركز ليتم الحفاظ 

تي ال -الفيروس الضاريعينات األنسجة والمواد غير المطه رة األخرى التي تحتوي على -الضرورية

. لقد كان التدمير في نيجيريا بمثابة اختتام 2018سبتمبر  27، وكان آخرها نيجيريا في حوزتها كانت في

 .2017لعملية بدأت باكتشاف المواد في إحدى الجامعات في شمال نيجيريا في نوفمبر عام 

مركز االتحاد األفريقي للقاحات  افتتح رئيس المفوضية البنك القاري للقاحات ضد الطاعون البقري في .216

ماليين جرعة  10وإيداع  إنشاء مختبر حديث للمركز هود جارية لدعم. والج 2018البيطرية في يناير 

ا لقرار االجتماع  الطاعون البقري الذي حول احتجاز من لقاحات التأهب لحاالت الطوارئ في البنك وفقا

لطاعون حاليا مخزونات لبذور ل المضادة. يحتفظ البنك القاري للقاحات 2015في  الشيخ شرم عقد في

مليون جرعة من اللقاحات الستخدامها عند أي انتشار للطاعون البقري على الصعيد  1.5و اللقاحات

 .العالمي

جرعة من اللقاحات  250.000مركز االتحاد األفريقي للقاحات البيطرية أيضا عملية شراء  استكمل .217

تخزينها في البنك، باإلضافة إلى غرفة باردة يمكن  لحاالت الطوارئ بغية البقريضد الطاعون 

 .استخدامها في تخزين اللقاحات

األفريقي للقاحات البيطرية عدة دورات تدريبية للدول األعضاء على إنتاج اللقاحات  االتحادمركز  عقد .218

تم  2018فبراير  -يت، إثيوبيا، في يناير ز-ومكافحة األمراض الحيوانية. وشمل ذلك دورة في دبري

 التأهب لحاالت الطوارئ علىي الدول األعضاء مختبرات التشخيصات واللقاحات ف تنظيمها لتدريب

الناجمة عن انتشار مرض الطاعون البقري. باإلضافة إلى ذلك، تم عقد ورشة عمل حول إنتاج ومراقبة 

( دول 10المخيف "مرض نيوكاسل" لصالح عشر ) ىدجاجات القر لقاحات ذات جودة ضد مرض

( عاملي مختبرات آخرين على تقنيات 4ة ). تم تدريب أربع2018زيت في نوفمبر -أعضاء في ديبري

ا باسمامراقبة جودة اللقاحات. تم تقديم الدعم الفني لمك  فحة مرض األغنام والماعز، المعروف أيضا
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، بوروندي في يناير حتى فبراير 2018لكل من بوتسوانا، في يناير  "طاعون المجترات الصغيرة"

فنيي المختبرات على تشخيص  17تم تدريب  ، بينما2015، وجيبوتي في أبريل إلى مايو 2018

 .األمراض الحيوانية بشكل عام

وتقديرا لقدراته وخبرته في إجراء اختبارات ذات جودة للقاحات، تلقى المركز من  ،وفقا للمعايير الدولية .219

 17025 (ISO) شهادة منظمة المعايير الدولية 2018نوفمبر  22اإلثيوبية في  الوطنيةمنظمة االعتماد 
 كونيويعتبر ذلك أعلى تقدير يمكن أن يحوزه أي مختبر اختبار على الصعيد العالمي. وبهذا التقدير،  .

 .المختبرات المعترف بها من الطراز العالمي في عدادالمركز 

 الحملة األفريقية للقضاء على ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات 

تسي وداء المثقبيات تنسيق جهود االتحاد من  يواصلت حملة االتحاد األفريقي للقضاء على ذبابة تس .220

وخالل الفترة قيد الدراسة، تلقى خمسة  أجل إنشاء مناطق خالية من ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات.

وثالثون مشاركا من ثمان وعشرين من البلدان المتأثرة تدريبا على تخطيط وإدارة البرامج الواسعة 

ظت كل من إثيوبيا، مالي، بوركينا فاسو، كينيا، أوغندا، غانا، النطاق للتخفيف من وطأة المرض. حاف

زمبابوي، نيجيريا، السنغال، وزامبيا على المكاسب المحققة في المناطق التي انخفضت فيها وطأة تسي 

 .تسي وداء المثبقيات

 (،2018( وموزامبيق )أبريل 2018ُعقدت أيضا دورات تدريبية لبناء القدرات في تنزانيا )مارس  .221

شرق أفريقيا )أغسطس  وإقليم( 2018فضال عن المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )مايو 

لى مشاريع القضاء ع على( حول تطبيق تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية المفتوح المصدر 2018

على ذبابة حملة االتحاد األفريقي للقضاء  ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات. وباإلضافة إلى ذلك، أوفدت

(، وكوت ديفوار )أكتوبر 2018تسيت تسي وداء المثقبيات بعثات رصد وتقييم إلى رواندا )مارس 

 .( بشأن حالة تنفيذ مبادرات حملة االتحاد األفريقي للقضاء على ذبابة تسيت تسي وداء المثقبيات2018

ت في إدارة التدخالفي قليمي دراكا ألهمية المجموعات االقتصادية اإلقليمية في التعجيل بالتكامل اإلو .222

مجال ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات، أجرت حملة االتحاد األفريقي للقضاء على ذبابة تسي تسي وداء 

المثقبيات مشاورات مع جميع المجموعات االقتصادية اإلقليمية المتأثرة )مجموعة تنمية الجنوب 

كومية المشتركة للتنمية، اإلكواس والمجموعة األفريقي، الكوميسا، جماعة شرق أفريقيا، الهيئة الح

اإلكواس والمجموعة االقتصادية  االقتصادية لدول وسط أفريقيا(، باإلضافة إلى اجتماعين ثنائيين مع

في المستقبل، سوف تضطلع المجموعات االقتصادية اإلقليمية بدور أكبر في تعبئة  لدول وسط أفريقيا.

 قضاء على ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات.الموارد لصالح برامج ترمي إلى ال

حملة االتحاد األفريقي للقضاء على ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات ثمانية أنشطة مشتركة أيضا نفذت  .223

فيما يتعلق بمكافحة ذبابة تسيي تسي وداء المثقبيات، ال سيما مع منظمة األغذية والزراعة والوكالة 

الحملة بشكل وثيق مع مكتب  العالمية للصحة الحيوانية. كما عملتالدولية للطاقة الذرية والمنظمة 

إطار من خالل المشاركة في اجتماعات المجموعات التوجيهية في  للثروة الحيوانية االتحاد األفريقي

 .للصحة الحيوانية عملية صياغة استراتيجية أفريقية

  دارة المخاطر الزراعيةمع تغير المناخ وتحسين إعلى التكيف نظم اإلنتاج  قدرةتعزيز 
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صاحبات المزارع الصغيرة الحجم حوالي نصف األيدي العاملة في قطاع الزراعة في إفريقيا. في  تمثل .224

من %80من العمل الزراعي وتنتج  %75من السكان وتساهم بنسبة  %52الكاميرون، تمثل النساء نسبة 

من إنتاج الغذاء  %70ملة الزراعية ومن األيدي العا %48الغذاء. في إثيوبيا، تمثل النساء حوالي 

من الغذاء  %70من األيدي العاملة الزراعية في البلد وتنتج  %70المنزلي. تساهم المرأة المالوية بنسبة 

من المزارعين في البلد. ويقال إنهن يقضين ما ال يقل عن  %49.5المنزلي. وتمثل النساء في النيجر 

ني الزراعي. تساهم النساء في رواندا مساهمة ضخمة في سلسلة خمس ساعات في اليوم في العمل الميدا

افة باإلض والتحويلالقيمة الزراعية من خالل توفير العمالة للزراعة وإزالة األعشاب الضارة والحصاد 

 .إلى األنشطة اإلنجابية والعمل المجتمعي

سة بلدان، ائل الجنسانية في خمالمسوويجري تنفيذ المشاريع المتعلقة بحلقة الوصل بين الزراعة والمناخ  .225

 هي الكاميرون، إثيوبيا، مالوي، النيجر ورواندا. وكان الهدف يتمثل في زيادة نشر التكنولوجيات الذكية

في مجال المناخ بين النساء الشباب من صغار المزارعين وتعزيز قدرتهم على التكيف وآلية المواجهة 

تقديم المشورة بدوالر أمريكي و 700،000بمبلغ  الة النيبادمع العوامل الخارجية للمناخ. وقد ساهمت وك

 .2018الفنية لهذه الدول خالل 

 وسالمة األغذية الشراكة من أجل مكافحة األفالتوكسين في أفريقيا 

واصلت المفوضية، من خالل الشراكة من أجل مكافحة األفالتوكسين في أفريقيا، دعمها للدول األعضاء  .226

االقتصادية اإلقليمية في اإلدارة الفعالة والمستدامة لألفالتوكسين بغية تعزيز سالمة والمجموعات 

األغذية واألمن الغذائي والتغذوي، وكذلك تحسين التجارة والقدرة التنافسية للمنتجات الغذائية األفريقية 

 . على الصعيد العالمي

 ي داكارفحة األفالتوكسين في أفريقيا فالشراكة من أجل مكا نظمت المفوضية االجتماع الثالث لمنتدى .227

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية لتطبق جميع في أكتوبر. ورسم االجتماع خارطة طريق 

لنموذج القطري لمكافحة األفالتوكسين الذي تقوم الشراكة في أفريقيا بتجربته منذ المطبقة لاإلقليمية 

وي، نيجيريا، السنغال، تنزانيا وأوغندا. كما في ست دول أعضاء، هي جامبيا، مال 2015/2015

األحداث القارية والعالمية إلبداء اهتمام االتحاد بسالمة األغذية والجهود التي يبذلها  جضرت الشراكة

يندرج في هذا اإلطار حدثان جانبيان تم تنظيمهما خالل االجتماع الرابع عشر لمنتدى الشراكة .حاليا

(، ومنتدى الثورة الخضراء 2018للتنمية الزراعية في ليبرفيل )أبريل للبرنامج األفريقي الشامل 

(، 2018ول سالمة األغذية في أفريقيا في بريتوريا )يونيو ح(، وورشة عمل 2018اإلفريقية )سبتمبر 

(، وورشة عمل حول سالمة 2018والندوة اإلفريقية الثانية حول السموم الفطرية في مومباسا ) يونيو 

 (.2018الصحية التي عقدت في الفاتيكان )سبتمبر  والتغذيةاألغذية 

إدماج سالمة األغذية  إلىالشراكة من أجل مكافحة األفالتوكسين في أفريقيا  دعت المفوضية، من خالل .228

ومكافحة األفالتوكسين في األطر القارية. ونتيجة لذلك، أدرجت سالمة األغذية في تقرير مراحعة إعالن 

المؤشر األفريقي لسالمة األغذية. حصلت المفوضية،  بإنشاءمرة كل سنتين؛ وذلك  ماالبو الذي يصدر

يورو من المركز الفني للتعاون الزراعي والريفي  800،000من خالل الشراكة، على تمويل بقيمة 

المشترك بين مجموعة دول أفريقيا والبحر والكاريبي والمحيط الهادي واالتحاد األوروبي لدعم تتبع 

 .األغذية ومنح األولوية لها في الدول األعضاء سالمة
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جامبيا، مالوي،  –( دول أعضاء 6تتوفر منشورات عالية الجودة عن مكافحة األفالتوكسين في ست ) .229

الشراكة لألوضاع القطرية وتخطيط  حيث تندرج في تحليالت –نيجيريا، السنغال، تنزانيا وأوغندا 

األلمانية للتعاون الفني، بإصدار كتاب  بالتعاون مع الوكالة ة،قامت الشراك، باإلضافة إلى ذلك .العمل

التركيز على األساليب السريعة"، ويوفر تحليالا سريعاا ومنخفض التكلفة  السموم الفطري: حول "تحليل

أيضا رسوما بيانية لألسئلة العشرة األكثر  الشراكة لألفالتوكسين وغيره من السموم الفطرية. أنتجت

وضعية  فرت عرضا مرئيا مبسطا للموضوع المعقد. نشرت الشراكةووألفالتوكسين، شيوعا حول ا

األفالتوكسين في أفريقيا باستخدام بيانات من قطاعات الزراعة والتجارة والصحة العاملة مع الدول 

 .اختبار ورصد األفالتوكسينعلى الست المذكورة التي تلقت الدعم من المفوضية في بناء قدرات 

 الكوميسا وأمانة الشراكة، مع الدول الست المذكورة ومفوضية اإلكواس فوضية، من خاللعملت الم .230
على تطوير خطط لمكافحة األفالتوكسين، وتعميمها في االستراتيجيات الوطنية أو اإلقليمية، ودعم 

تنفيذها. وبفضل الدعم الفني الذي تقدمه المفوضية، بلغ تمويل خطط العمل الوطنية لمكافحة 

خطط العمل الوطنية  من ميزانية %4.6التوكسين من الميزانيات الوطنية ومن أموال الشركاء األف

خطط العمل الوطنية  من ميزانية %93و في السنغال، %42و في مالوي، لمكافحة األفالتوكسين

 .لمكافحة األفالتوكسين في تنزانيا

اتفاقية منحة بقيمة  ،في أفريقيا الشراكة من أجل مكافحة األفالتوكسين المفوضية، من خالل أبرمت .231

لدعم  2018 في يورو منها 233 731الوكالة األلمانية للتعاون الفني، تم صرف  مليون يورو مع

ودعم من  في ماالوي. وبمبادرة للفول السودانيالمكافحة المتكاملة لألفالتوكسين في سالسل القيمة 

مليون دوالر أمريكي موله  20منحة بقيمة الشراكة، ساعدت المفوضية تنزانيا على إطالق مشروع 

كما نشرت المفوضية خبراء بدوام كامل لتنسيق خطط التنفيذ  .للزراعة واألمن الغذائي البرنامج العالمي

 .( المذكورة6الوطنية في الدول الست )

ظمة منستنظم المفوضية بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية )فاو( ووفي هذا السياق،  .232

. 2019فبراير  13و 12لسالمة األغذية في أديس أبابا يومي الصحة العالمية، المؤتمر الدولي األول 

تحديد االستراتيجيات واإلجراءات الرئيسية لمعالجة التحديات الحالية ( 1وتتمثل أهداف المؤتمر في: )

االلتزام بتوسيع نطاق سالمة تعزيز ( 2والمستقبلية التي تواجهها سالمة األغذية على الصعيد العالمي، )

ألهداف التنمية المستدامة.  2030األغذية على أعلى المستويات في كافة االلتزامات القارية وفي خطة 

  مشارك. 600في هذا الحدث أكثر من  ومن المتوقع أن يشارك

 حلةمشروع االتحاد األفريقي للبحث والتطوير في الحبوب الغذائية في المناطق شبه القا 

لغذائية الحبوب افي تطوير الحوث ولب، واصل مكتب االتحاد األفريقي الفني المتخصص ل2018خالل  .233

جهود الترويج لتطوير سالسل القيمة للسلع االستراتيجية الزراعية من حيث  في المناطق شبه القاحلة

 .قدرتها التنافسية وكفاءتها وموثوقيتها

والتطوير في الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة بتدريب قام مشروع االتحاد األفريقي للبحث  .234

باحثين وعلماء شباب على طرق تحسين التنمية الزراعية، وال سيما خطط تطوير الري للمزاريع 

الجزائر، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تشاد،  التالية:من الدول الخمس والعشرين  . وكانواالصغيرة الحجم

، مدغشقر، مالي، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي الجابون، غانا، كينيا
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أفريقيا، السودان، تنزانيا، جامبيا، توجو، تونس  وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب

 .وأوغندا

حواراا حول السياسات لتعزيز دور االتصاالت ووسائل اإلعالم في التكيف مع تغير  استضاف المشروع .235

ي سبل المعيشة الريفية ف قدرةالمناخ والتخفيف من آثاره ومكافحة قضايا التصحر التي تؤثر على 

، . ناقش المشاركون من بنين، بوركينا فاسو، جيبوتي، الكاميرونعلى التكيف األراضي الجافة في أفريقيا

ندا ووكالة النيباد كوت ديفوار، الحابون، جامبيا، غينيا، موريتانيا، السنغال، توجو، رواندا وأوغ

الموضوع المذكور وحددوا التحديات الرئيسية وتوصلوا إلى توصيات سيتم تقديمها إلى اجتماع اللجنة 

ادية مع المجموعات االقتص اللزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة وسيتم متابعته الفنية المتخصصة

 اإلقليمية والجمعيات الشبابية في أفريقيا.

صالح بشأن تدهور األراضي ل 2018وع تنفيذ برنامج تدريبي خاص في واجادوجو في مايو بدأ المشر .236

جدار هات التنسيق للجِ مراسلي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في المجالين العلمي والفني و  

فاسو،  بنن، بوتسوانا، بوركينا -( 29األخضر الكبير في أفريقيا من الدول التسع والعشرين التالية )

الرأس األخضر، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غينيا االستوائية، 

إريتريا، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، مالي، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، ساو 

وأوغندا. وكان الهدف هو إنشاء منبر فعال  اتينيإسوتومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، السودان، 

لتعزيز وتنسيق المجموعة األفريقية لمراسلي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في المجالين العلمي 

والفني. ساعد مشروع االتحاد األفريقي للبحث والتطوير في الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة 

، المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا في تحديد 2018وأغسطس  خالل شهري يوليو ،أيضا

 .قليميةأولويات سلعها االستراتيجية الزراعية اإل

، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق 2023-2019خطتها االستراتيجية للفترة  المشروع صياغة استكمل .237

حقيق ذلك، ه القاحلة في أفريقيا. ولتاألمن الغذائي المستدام وتحسين سبل المعيشة الريفية في المناطق شب

تعتمد الخطة على ضرورة تعزيز بيئة السياسات والمؤسسات لتحسين قدرة سبل المعيشة الريفية على 

ع البحث في اإلنتاجية الزراعية والتكيف م علىالتكيف في المناطق شبه القاحلة في أفريقيا، والقدرة 

 .تغير المناخ لتعزيز قدرة سبل المعيشة الريفية على التكيف في المناطق شبه القاحلة في أفريقيا

 الرعي 

ق العمل المشترك بين اإلدارات المعني بمنع الصراعات في المفوضية ورشة عمل دامت يومين يفر نظم .238

تنقل المواشي بحثا عن الكإل في الناجنة عن نزاعات البشأن  2018في مقر االتحاد األفريقي في سبتمبر 

ع سياسة قارية وضأفريقيا، للتفكير في األسباب المؤدية إلى الصراعات العنيفة بين المزارعين والرعاة و

معالجة هذه الصراعات. ضم المشاركون ممثلين عن رابطات المزارعين وشبكات الرعاة  طرقبشأن 

لوضع خطة للتنفيذ. سيتم  2018في األقاليم الخمسة. ُعقد اجتماع متابعة في واجادوجو في نوفمبر 

 .2019 استكمال صياغة خارطة الطريق لتنفيذ خطة العمل في مارس

 ة البنية التحتيةإطار سياس 

قامت إدارة االقتصاد الريفي والزراعة في المفوضية بوضع مشروع إطار للسياسات بشأن البنية التحتية  .239

في نيروبي جرى خالله استعراض  2015الريفية والوصول إلى األسواق. ُعقد اجتماع للخبراء في 
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شاورات المتابعة مع المجموعات . ومن المقرر إجراء مبطريقة نقدية تهاصياغتحسين وثيقة السياسة و

 .2019االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين خالل الربع الثاني من 

  المجلس اإلفريقي للصحة النباتية 

 للمجلس واستناداا إلى التوصيات الصادرة عن االجتماعات األخيرة للجمعية العامة ولجنة التسيير .240

 2018، كان تركيز أنشطة المجلس 2017التي عقدت في القاهرة في أبريل  األفريقي للصحة النباتية

ار وانتش دخولالصحة النباتية للدول األعضاء ومساعدتها على منع نظم منصبا على تعزيز قدرات 

 اآلفات.

جاهداا على مواءمة الموقف األفريقي من المعايير الدولية في مجال الصحة  المجلس ، عمل2018خالل  .241

المعايير  بشأنورشة عمل إلعداد األطراف المتعاقدة األفريقية  المجلس ، عقد2018ة. في مارس النباتي

( دولة 12اجتمعت اثنتا عشرة ) الدولية للصحة النباتية، وشارك في دورة لجنة تدابير الصحة النباتية.

اتية وصياغة ة للصحة النبأبابا لمناقشة المعايير الدولي عضوا من أقاليم االتحاد األفريقي الخمسة في أديس

 .رؤية وموقف أفريقيين موحدين. وتم في وقت الحق تقاسم تقرير هذا االجتماع مع جميع الدول األعضاء

في مناقشات الدورة الثالثة عشرة للجنة تدابير  المجلس األفريقي للصحة النباتية ، شارك2018في أبريل  .242

والحاويات  زيلال فاستيديوزا أمراضوذباب الفواكه، في روما حول المعايير الدولية ل الصحة النباتية

، شارك المجلس في اجتماعات لجنة المعايير لالتفاقية الدولية لحماية 2018البحرية. في يونيو ونوفمبر 

توعية المشاركين باحتياجات البلدان األفريقية في مجال معايير الصحة النباتية بغية تصحيح بغية  النباتات

ا بشأن مختلف قضايا الصحة  142اعتمدت االتفاقية الدولية لحماية النباتات حتى اآلن األمور. وقد  معيارا

 النباتية.

ورشة عمل ، 2018في سبتمبر  ،نظم المجلس، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، في مدغشقر .243

روع معايير تعراض مشإقليمية ألفريقيا في نطاق االتفاقية الدولية لحماية النباتات. قام المشاركون باس

مل على استخدامها. كما نظم المجلس ورشتي ع االفريقيةالصحة النباتية ألفريقيا وأوصوا بتدريب الدول 

لتوعية الدول األعضاء بكيفية مكافحة هذه اآلفة.  2018في مارس وسبتمبر  يةالخريف الجيش ةحول دود

 يةيفجيش الخرالريبي آخر على مكافحة دودة م برنامج تدييخطط المجلس ومنظمة األغذية والزراعة لتنظ

 .2019جميع الدول األعضاء في يناير  لصالح

 االستدامة البيئية -ثالثا 

 مشاركة أفريقيا في المفاوضات العالمية حول تغير المناخ 

 2018على هامش قمة يناير  تغير المناخب المعنيةاجتمعت لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقييين   .244

 والعشرين واالجتماع الثالث عشراألطراف في أديس أبابا واعتمدت المقرر بشأن نتائج مؤتمر الثالث 

مؤتمر قاد عند انعلألطراف في اتفاقية كيوتو ومشاركات أفريقيا في المؤتمر العالمي حول تغير المناخ 

 .طراف في اتفاقية كيوتواألطراف الرابع والعشرين واالجتماع الرابع عشر لأل

، الدورة الثامنة واألربعون للهيئات الفرعية 2018مايو  10أبريل إلى  30في بون، ألمانيا، من  انعقدت .245

 الثامنة واألربعون، والمشورة العلمية والتكنولوجية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
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باتفاق باريس. اندرجت نتائج هذه  العمل المخصصة المعنيةوكذلك الجزء الخامس من اجتماع مجموعة 

االجتماعات كمساهمة في مفاوضات المناخ في مؤتمر األطراف الرابع والعشرين التفاقية األمم المتحدة 

 .2018في ديسمبر  اإلطاري حول تغير المناخ

غير مشترك المعني بتفريق العمل الحكومي اللشاركت المفوضية أيضا في الدورة الثامنة واألربعين  .246

في سونغدو، كوريا. اعتمد اجتماع فريق العمل لصناع السياسات  2018التي انعقدت في أكتوبر  المناخ

درجة مئوية. وكانت الدورة مهمة  1.5موجزا من التقرير الخاص عن االحتباس الحراري العالمي البالغ 

المناخ.  شأن النتائج العلمية المتعلقة بتغيربالنسبة لموظفي المفوضية الذين تلقوا إحاطة بالمستجدات ب

توصية رئيسية تتعلق بضرورة تقديم الدعم للعلماء األفريقيين للمشاركة في إعداد  وقد قدمت المفوضية

 المعني بتغير المناخ المشتركتقارير الفريق الحكومي 

ضية، بدعم من المفو ،عقد المنسقون الرئيسيون لمجموعة المفاوضين األفريقيين بشأن تغير المناخ .247

، قاموا خالله بتنسيق المواقف األفريقية بشأن 2018في القاهرة في نوفمبر  ةستراتيجيالاحول اجتماعا 

لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  القضايا الناشئة تحضيرا للمؤتمر الرابع والعشرين

. تبادل المنسقون الرئيسيون مع المفوضية 2018 رتغير المناخ الي عقد في كاتوفيتشي، بولندا، في ديسمب

 وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه الدول األعضاء في اإلبالغ عن المساهمات المحددة وطنيا.

 .ستساعد هذه المعلومات المفوضية على دعم الدول األعضاء بشكل أفضل في تنفيذ اتفاقية باريس

ن باريس من خالل تقديم دعم في شكل التدريب وبناء القدرات للدول دعمت وكالة النيباد تنفيذ أحكام إعال .248

األعضاء بشأن تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في القطاع الزراعي. اجتذبت الدورة التدريبية األولى 

 .مشاركين من كل من غانا، كينيا، رواندا، تنزانيا، جنوب إفريقيا وأوغندا

الوطنية لتعبئة تمويل المناخ من أجل االستثمار في قطاع الزراعة.  قدمت وكالة النيباد الدعم للحكومات .249

بوتسوانا، الكاميرون، جمهورية الكونغو،  هي-( دولة عضوا 12وعلى وجه التحديد، تلقت اثنتا عشرة )

 صياغةلدعما فنيا  -وأوغندا وزامبيا  غانا، كينيا، مالوي، موزمبيق، النيجر، جنوب أفريقيا، تنزانيا،

مقترحات مشاريع بشأن التكيف الزراعي وتغير المناخ للحصول على الدعم المالي من الصندوق 

 . األخضر للمناخ

إن عملية اعتماد وكالة النيباد لدى صندوق المناخ العالمي تمضي قدما. وقد تم تقديم طلب رسمي في  .250

 آخرين. ستغرق إتمام هذه العملية بنجاح فترة عام أو عاميني. وقد 2018نوفمبر 

 

 

 الحفاظ على الحيوانات والنباتات البرية 

اجتماع فريق الخبراء للمفوضية حول تنفيذ استراتيجية  2018استضافت جمهورية أنجوال في يوليو  .251

االتحاد األفريقي لمكافحة استغالل الحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا والتجارة فيها بشكل غير 

ي للحياة د اإلفريقمشروع. صدقت مجموعة الخبراء على إطار الرصد واإلبالغ لتنفيذ استراتيجية االتحا

البرية، واعتمدت مشروع خارطة طريق وخطة عمل لموقف أفريقي موحد بشأن اتفاقية التجارة الدولية 

الثامن عشر  مؤتمر األطرافموجهتين إلى في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للخطر 
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 تراتيجية على الصعيدين اإلقليمي، وكذلك خطة لتعبئة الموارد لتنفيذ االس2019المقرر عقده في مايو 

  .2018تم استكمال صياغة مشروع الوثيقة في ديسمبر والوطني. 

  للبيئة لشراكة األفريقيةاتعزيز اإلدارة البيئية من خالل المؤتمر الوزاري األفريقي للبيئة ومنصة 

 نصة الشراكة األفريقيةدورته الخاصة السابعة واالجتماع األول لم عقد المؤتمر الوزاري األفريقي للبيئة .252

، بدعم من المفوضية ووكالة النيباد. وقد قامت الدورة بالتحضير 2018في نيروبي في سبتمبر  للبيئة

الرابع عشر لألطراف في اتفاقية األمم  المؤتمر( 1لمشاركة الوزراء في ثالثة أحداث عالمية، هي )

( المؤتمر الرابع والعشرين 2؛ )2018المتحدة للتنوع البيولوجي الذي ُعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 

 ؛2018لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في كاتوفيتشي، بولندا في ديسمبر 

 .2019المقرر عقدها في  م المتحدة للبيئة( الدورة الرابعة لمؤتمر األم3)و

 واالستراتيجية األفريقيا لألرصاد الجوية رصد البيئة واألمن في أفريقيا 

 ،يبوروألا دحاتالا من ويلتمبو قياريفأ في منألوا لبيئةا رصدل جهامابرن لالخ مناختتمت المفوضية،  .253

أقاليم المجموعة االقتصادية لدول وسط  من اا وعض لةدو( 49) نعيبع وأربرأل راتدلقعملية لتعزيز ا

المحيط  لجنة ، الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية،قياريفأ برغ ولدل ةيدالقتصاأفريقيا، المجموعة ا

لتمكين الدول  داتعملوا بيدرتلا ريفوتدرات لقا زيزعت لشمالهندي، ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي. 

والبحار والمناخ من األقمار الصناعية ومن  ةبيئلحول ا تاموعلم رنشو جمع ومعالجةمن  ءاضألعا

 .الميدان

  :اختارت األقاليم المؤسسات الفنية اإلقليمية السبع التالية لقيادة التنفيذ .254

بغية للخدمات المناخية  -ومقره نيامي  - المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية  (1)

 بأكملها؛ لحد من مخاطر الكوارث للقارةا

 -مقره نيروبي  - مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية في الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية )اإليجاد(  (2)

 إلقليم اإليجاد ؛

 إلقليم اإلكواس؛ –مقره نيامي  -للزراعة والمياه واألرصاد الجوية  لخدمات اإلقليمي مركزال  (3)

 إلقليم اإلكواس؛ –ره في جامعة غانا في أكرا ومق -مركز الموارد البحرية والساحلية لإلكواس   (4)

وإدارة خدمات األرصاد الجوية  مركز الخدمات المناخية لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي )الساديك(  (5)

 إلقليم الساديك؛ –ومقره جابورون  - في بتسوانا

 ندي؛ المحيط اله لجنة إلقليم –مقره ألبيون، موريشيوس  -معهد موريشيوس لعلوم المحيطات  (6)

إلقليم المجموعة لدول وسط  -ومقرها كينشاسا  - سانجا -أوبانجي  -اللجنة الدولية للكونغو   (7)

 . أفريقيا/المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا

تدريب  مراكز( 4تدريبية ألربعة ) وبرمجياتولضمان استدامة األنشطة، قدمت المفوضية معدات  .255

إقليمية أفريقية معترف بها من قبل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وهي معهد التدريب والبحوث في 
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، ومقره نيروبي، والمعهد األفريقي لألرصاد الجوية والطيران المدني، ومقره ةمجال األرصاد الجوي

يا؛ وخدمات موريشيوس وكالة األرصاد الجوية لجنوب أفريقيا، ومقرها بريتورونيامي، النيجر؛ 

لألرصاد الجوية في موريشيوس. يساعد التدريب الدول األعضاء على إنتاج معلومات عن حالة البيئة 

 .والموارد الطبيعية

الفنية والمجاالت  المجاالتخبير من الدول األعضاء والمؤسسات اإلقليمية في  1500دربت المفوضية  .256

األقمار ريب رصد الطقس والبيئة في الموقع وعبر الموجهة نحو السياسات. وقد شمل بعض التد

 .، ومعالجة ونشر المعلومات البيئية والمناخيةالصناعية

مليون يورو لتعزيز  52باشرت المفوضية كذلك تعبئة موارد إضافية من االتحاد األوروبي بما يبلغ  .257

وتمكين  ،ي الوقت المناسبتوليد وتوفير المعلومات المناخية الدقيقة والمصممة حسب الحاجة والمتاحة ف

الدول األعضاء من معالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي والحد 

من مخاطر الكوارث، والطاقة، والصحة، والموارد المائية. سيتم القيام بهذا النشاط من خالل تنفيذ اإلطار 

فريقية المتكاملة بشأن األرصاد الجوية )خدمات الطقس ضمن االستراتيجية األ العالمي لخدمات المناخ

 والمناخ(.

 الجدار األخضر الكبير لمبادرة الصحراء والساحل 

ستراتيجية ا لوضعخالل الفترة قيد الدراسة، تعاونت المفوضية مع أمانة مجموعة تنمية الجنوب األفريقي  .258

ل ء والساحل في الجنوب األفريقي. ويتمثلتنفيذ مفهوم الجدار األخضر الكبير في إطار مبادرة الصحرا

الهدف في مساعدة إقليم الجنوب على تعزيز جهوده في مكافحة تدهور األراضي والتصحر وبناء القدرة 

على التكيف في أراضيها الجافة. كما تم تقديم الدعم لحكومتي الكاميرون وغانا لوضع خطط عمل وطنية 

 والساحل.للجدار األخضر الكبير لمبادرة الصحراء 

وفي غضون ذلك، واصلت إدارة االقتصاد الريفي والزراعة في المفوضية تعاونها مع الشركاء، بما  .259

الجدار األخضر الكبير  أنشطةيشمل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتعبئة الموارد من أجل دعم 

ية أيرلندا بتقديم الدعم لمبادرة الصحراء والساحل. ومن خالل هذه األنشطة، تعهدت حكومة جمهور

يورو في مختلف األنشطة، بما في ذلك دراسات التقييم  40000للمبادرة وسوف تساهم بأكثر من 

الجدار على مدى عقد من الزمن. باإلضافة إلى ذلك، وصلت المناقشات إلى مرحلة  التفصيلية لتأثير

 .يكمتقدمة لتمويل وضع استراتيجية لتنفيذ المبادرة في إقليم الساد

 االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 

 2018االقتصاد الريفي والزراعة في المفوضية ورشة عمل في الخرطوم في أغسطس  إدارةنظمت  .260

بشأن التنفيذ التآزري لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف وااللتزامات ذات الصلة. ووضعت المفوضية 

كذلك و أيضا أدوات ومبادئ توجيهية لإلدارة المتكاملة للنفايات، بما في ذلك المواد الكيميائية الخطرة،

ملت كل عإدماج التنوع البيولوجي في العمليات الوطنية لسياسات التخطيط والتنمية. ومنذ ذلك الحين، 

المبادئ التوجيهية لصياغة برامجها الخاصة باإلدارة بزامبيا  ،ليبيريا ،الجابون ،بوركينا فاسو من

 .المتكاملة للنفايات، بما في ذلك المواد الكيميائية الخطرة

 تيجيات اإلقليمية األفريقية بشأن الحد من مخاطر الكوارث وبرنامج العمل لتنفيذ إطار سينداي االسترا

 في أفريقيا 2030-2015للفترة 
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والتي أسفرت عن  2018قامت إدارة االقتصاد الريفي والزراعة للمفوضية بالعديد من األنشطة خالل  .261

االجتماع الرفيع  من قبلذ إطار سينداي اعتماد إطار الرصد واإلبالغ لبرنامج العمل من أجل تنفي

. تم تقديم "إعالن تونس" 2018الكوارث في تونس في أكتوبر  المستوى السادس حول الحد من مخاطر

 .2019قمة االتحاد اإلفريقي في فبراير  لإلجازة خاللالسياسة صنع أجهزة إلى 

رة على مواجهة الكوارث إزاء ونشر التقرير األول عن برنامج "بناء القدبإعداد المفوضية قانت  .262

المخاطر الطبيعية في األقاليم والبلدان والمجموعات األفريقية جنوب الصحراء الكبرى". يتناول التقرير 

اإلنجازات التي تحققت بشأن الحد من مخاطر الكوارث في إطار بناء القدرة على مواجهة الكوارث في 

خاطر الحد من ممجال ؟ وسيساعد في رفع الوعي بعمل االتحاد في متاح للجمهورأفريقيا. التقرير اآلن 

 .الكوارث في أفريقيا

  ( تمشيا مع التزام رؤساء دول 2025تنفيذ مبادرات المياه والصرف الصحي )المياه األفريقية

 2008وحكومات االتحاد اإلفريقي في يونيو 

األسبوع األفريقي السابع للمياه  تنظيمل عملت المفوضية مع مجلس الوزراء األفريقي المعني بالمياه .263

. وفي هذه المناسبة، أطلق 2018والمؤتمر العام الحادي عشر للمجلس في ليبرفيل في أكتوبر ونوفمبر 

، 2025لتحقيق الرؤية األفريقية للمياه لعام  (2030 -2018) للفترة المجلسالمؤتمر العام استراتيجية 

 .مةوأهداف التنمية المستدا 2063وأجندة 

 مرتفعات فوتا جالون برنامج 

، سلمت 2017الصادر في يوليو  EX.CL./Dec.971 (XXXI) تمشيا مع قرار المجلس التنفيذي .264

أكتوبر  24في  اإلكواس اإلدارة المتكاملة لمرتفعات فوتا ديالون إلى سكرتارية المفوضية رسميا برنامج

 .برنامج أعضاء في اإلكواسجميع الدول األعضاء في هذا ال مبرر حيت أن. النقل 2018

 اإلدارة المستدامة للغابات واألراضي 

دولة عضوا التزامها بتنفيذ المبادرة األفريقية إلصالح المناظر الطبيعية للغابات، حيث تم  26أبدت  .265

مليون هكتار( من األراضي لإلصالح. وهي على النحو التالي: بنين،  86)حوالي  %86تخصيص 

جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، الكاميرون، 

إثيوبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، مالوي، موزامبيق، نيجيريا، النيجر، جمهورية الكونغو 

فريقية األ ،وواندا، السنغال، لسودان، جنوب أفريقيا، إسواتني، توجو، تنزانيا وأوغندا. إن أمانة المبادرة

 .تؤدي اآلن كامل وظائفها ،النيباد إلصالح المناظر الطبيعية للغابات، التابعة لوكالة

للبرامج الرائدة اإلقليمية لعرض  <nepad.org>وخالل الفترة قيد الدراسة، أطلقت وكالة النيباد بوابة .266

 ي بالبيئة. لقدري األفريقي المعنالتقدم المحرز في تنسيق وتنفيذ المشاريع الرائدة اإلقليمية للمؤتمر الوزا

أدى الدعم المستمر في هذا المجال إلى إطالق منصة الشراكة البيئية ألفريقيا، والتي بلغت طور التشغيل. 

 .2018لمنصة الشراكة البيئية ألفريقيا في نيروبي في سبتمبر  تم إطالق أول منصة شراكة
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 والنساء واألطفال االستثمار في األفريقيين، وال سيما الشباب -واو 

 العلم والتكنولوجيا واالبتكار -أوال

  2024 -ولوجيا واالبتكار ألفريقيا كنالعلم والت استراتيجيةتنفيذ 

لتحالف من أجل التعجيل بالتميز في العلم في أفريقيا، شكلت ل 2015المؤتمر في يونيو  عقب اعتماد .267

 -باعتبارهم مناصرين للتعليم والعلم والتكنولوجيا ( رؤساء دول 10المفوضية لجنة تكونت من عشرة )

 .تشاد، الجابون، مصر، كينيا، ماالوي، موريشيوس، ناميبيا، السنغال، سيراليون وتونس

بُذلت جهود لوضع استراتيجية جديدة للبحث واالبتكار في مجال الصحة بغية دعم تفعيل استراتيجية  .268

 .اتيجية قيد التطزير لمزيد من المراجعة والتصديق. ال تزال االستر2030-2016الصحة ألفريقيا 

خالل السنة قيد الدراسة، أكملت وكالة النيباد إعداد التقرير عن توقعات أفريقيا بشأن االبتكار. يقدم  .269

ا لمؤشرات مختارة من مؤشرات األداء بشكل عام  في العلم والتكنولوجيا واالبتكار التقرير تحليالا ثاقبا

، على وجه الخصوص. ويسلط الضوء على 2024 والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا واستراتيجية العلم

بوتسوانا، مصر،  –( بلدان 8األداء في البحث والتطوير واالبتكارات ويجمع المعلومات من ثمانية )

( دولة 23سواتيني وأوغندا( من أصل ثالث وعشرين )إإثيوبيا، موزمبيق، ناميبيا، جنوب إفريقيا، 

 .اسات استقصائية حول البحث والتطويرأجرت در

ا التدريب على البحث والتطوير واالبتكار، مع التركيز على مكاتب اإلحصاء  .270 قدمت وكالة النيباد أيضا

( بلداا، وهي بوتسوانا، بوركينا فاسو، 15الوطنية ومجالس تخصيص المنح العلمية من خمسة عشر )

وزامبيق، ناميبيا، رواندا، السنغال، تنزانيا، أوغندا، زامبيا كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، كينيا، مالوي، م

م والتكنولوجيا واالبتكار والبحث والتطوير، وتزويد لوزمبابوي، وذلك بهدف زيادة الوعي بمؤشرات الع

 البلدان بالمهارات الالزمة لتطوير وتنفيذ نظم لتتبع هذه المؤشرات.

راجعة أدوات جمع البيانات للبحث والتطوير وكذلك تلقت هذه الدول األعضاء أيضا تدريبا على م .271

عشر أعاله وأربعة أخرى، وهي  الخمسة-( بلدا 19اآلن تسعة عشر ) االبتكار. ونتيجة لذلك، اعتمدت

ا لقياس وتتبع استخدام مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار -سواتينيإمصر ومالي وسيشيل و  .نظاما

توصياته إلى قمة االبتكار  فيع المستوى المعني بالتكنولوجيات الناشئةقدم فريق االتحاد األفريقي الر .272

حول كيفية تسخير التكنولوجيات الناشئة الثالث التالية  2018األفريقية التي عقدت في كيجالي في يونيو 

( طائرات 2( محركات الجينات لمكافح المالريا والقضاء عليها )1من أجل إحداث التحول المستدام: )

)ج( شبكات صغيرة لتمكين المجتمع. وقد أجاز المجلس و طيار لرفع مستوى التحول الزراعي؛ بدون

وتم إصدار تقارير عن التكنولوجيات الثالث في يونيو  2018التنفيذي التوصيات خالل قمة يناير 

 .، خالل قمة االبتكار األفريقية2018

 الجامعة األفريقية 

في ياوندي في أبريل  األفريقية اتفاق مقر الستضافة رئاسة الجامعةوقعت حكومة الكاميرون والمفوضية  .273

. وقد أُقيمت في 2015في يناير الصادر  AU / Dec.552 (XXIV) / ، وفقا لمقرر المؤتمر2018

 .لنقل الرسمي لرئاسة الجامعة األفريقية من أديس أباباتكريسا لمراسم التسليم  2018يوليو  31
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. قام االجتماع 2018التنسيق للجامعة األفريقية في نيروبي في يونيو تم عقد اجتماع التخطيط و .274

باستعراض حالة األنشطة في الجامعة وبتقييم التقدم المحرز نحو جعلها أداة أكاديمية فعالة لتنمية رأس 

 .المال البشري في أفريقيا على الوجه المناسب

. كما وافق 2018جلس الجامعة في يوليو تم انتخاب السيدة أودري نثابيسينج أوجودي نائبة لرئيس م .275

ا  16،209،157. وتبلغ قيمتها 2019المجلس التنفيذي على ميزانية الجامعة اإلفريقية لعام  دوالرا

ا أمريكياا كميزانية برنامجية 138،137،180أمريكياا، منها  دوالراا كميزانية  2 821 977و دوالرا

 تشغيلية.

التخرج في معهد الجامعة  حفالتوأقيمت  .ادات في معاهدها األربعةواصلت الجامعة األفريقية منح الشه .276

األفريقية لعلوم الحياة واألرض، بما في ذلك الصحة والزراعة، ومعهد الجامعة األفريقية للحوكمة 

ومعهد  والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومعهد الجامعة األفريقية للعلوم األساسية والتكنولوجيا واالبتكار

من  237 -طالبا  327عة األفريقية للمياه والطاقة، بما في ذلك تغير المناخ. لقد تخرج ما مجموعه الجام

منهم درجة الماجستير ودرجة  32و 295ونال  .من معاهد الجامعة األفريقية -من اإلناث  90و الذكور

 .الدكتوراه، على التوالي

. 2019-2018للسنة األكاديمية  األفريقية الجامعةتم توجيه نداء لتقديم الطلبات لاللتحاق بمختلف معاهد  .277

في المائة منها من  77.93( دولة عضوا، 53طلبا من ثالث وخمسين ) 13 038وتم تلقي ما مجموعه 

 .في المائة من اإلناث 22.07و الذكور

 -في المائة من الذكور  70.8و في المائة من اإلناث 29.2 -طالبا  919، تابع ما مجموعه إجماال .278

، تلتزم الجامعة اإلفريقية 2019-2018تهم في المعاهد األربعة التابعة للجامعة. بالنسبة للفترة ادراس

 .من جميع الطالب المقبولين %40برفع نسبة تمثيل المرأة إلى ما ال يقل عن 

رحب ت، تلقت الجامعة األفريقية الدعم المالي من الشركاء لتمويل برامجها. وبينما 2014منذ إنشائها في  .279

اء، من الدول األعض المقدمالدعم التزايد في المفوضية بالمساهمات المالية المقدمة من المانحين وبعض 

دوالرا أمريكيا يحد  من قدرتها على تطوير برامج  16،209،157فإن سقف ميزانية الجامعة البالغ 

تذاب نما تجري المبادرات الجتعليمية وبحثية ذات مستوى عالمي، باإلضافة إلى تزايد أعداد الطالب. وبي

ع الدول األعضاء على زيادة دعمها النقدي والعيني معا، من أجل التعجيل بتحقيق  شركاء جدد، تُشج 

 أهداف تطوير جامعة أفريقية ذات مستوى عالمي. 

  االستراتيجية القارية للتعليم في أفريقيا تنفيذ 

 ضمان هوو ألفريقيا القاري التعليم ستراتيجيةا تنفيذ بشأن 2018 عام في للمفوضية الرئيسي النشاط كان .280

 جديدة برامج أربعة إطالق خالل من الهدف هذا تحقيق تم وقد. لـالستراتيجية األعضاء الدول ملكية

 مارس في والتعليم السالم( 1) حول المواضيعية المجموعات وهي لالستراتيجية، المواضيعي للمجال

 المبكرة الطفولة رعاية وعن( 3)؛ 2018 أبريل في والمهني الفني والتعليم التدريب وبشأن( 2)؛ (2018

 الثمانية المجموعات فئة إلى باإلضافة هذا كانو، 2018ديسمبر وفي؛ 2018 سبتمبر في والتعليم

 تنسيق وفريق للطريق خريطة مجموعة لك ولدى. 2018 عام لقب أطلقت التي( 8) لبالفع المعروفة

 إلى المفوضية.  نصف سنوية وكاالت تقوم، من جملة أمور أخرى، بتقديم تقاريرو الدول األعضا من
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 االستراتيجية القارية للتعليم في أفريقيا، تعليم البنات والنساء في أفريقيا 

 وصول لصالح األنشطة من بالعديد أفريقيا في والنساء الفتيات لتعليم الدولي األفريقي االتحاد مركز قام .281

( 1: )محاور أربعة تضم( 2020-2018) إستراتيجية خطة المركز وضع. التعليم إلى والنساء الفتيات

 ة؛الجنساني لالعتبارات المراعية والتعلم التعليم بيئات( 2) التعليم؛ في الفتيات لحقوق القانوني اإلطار

 .واالتصال الدعوة( 4)و والمهني الفني المجال في والتدريب التعليم( 3)

 المستوى لرفيعا الثاني الحوار أفريقيا في والنساء الفتيات لتعليم الدولي األفريقي االتحاد مركز نظم كما .282

 ركزي الذي والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم لتعزيز والممارسات السياسات تعزيز" حول

 للوزراء ،2018 ريناي في أبابا أديس في عقد الذي" والفتيات للنساء والفني المهني والتدريب التعليم على

 لتعزيز اتالممارس أفضل المشاركون وحدد. والمالية الجنسين ومسائل التعليم عن المسؤولين األفريقيين

 لمهنيا والتدريب والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجاالت في والنساء الفتيات مصلحة

 المهنيو الفني المجال في والتدريب عليمالت مجال في للنساء السياسي الدعم تأكيد وأعادوا والفني،

 .الذكور عليه يهيمن مجال وهو والمهارة، والتدريب والتعليم والتربية

 هامش على 2018 مارس في نيويورك في الجنسين مسائل عن المسؤولين للوزراء استشاري اجتماع .283

 تحقيق في والفرص التحديات المشاركون وناقش. نيويورك في المرأة وضع للجنة والستين الثانية الدورة

 .الريفيات والفتيات النساء وتمكين الجنسين بين المساواة

 األفريقي االتحاد وأجهزة األفريقي والبرلمان اإلقليمية، االقتصادية المجموعات مع مشاورات إجراء .284

 التصديق إلى أدى مما ،2018 مايو في أفريقيا، جنوب ميدراند، في المتخصصة والوكاالت األخرى

 .وتفعيله فريقياأ في والنساء الفتيات تعليم بشأن القائمة والسياسات الصكوك تنفيذ لرصد عمل إطار على

 أفريقيا يف والنساء الفتيات لتعليم الدولي األفريقي االتحاد مركز مبادرة تعميم في الحدث هذا ساعد كما

 اللجنةو والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة مع التعاون وشجع األفريقي البرلمان أعضاء بين

 في والنساء الفتيات لتعليم خاص مقرر بتعيين المشاركون أوصى كما ورفاهيته الطفل لحقوق األفريقية

 .أفريقيا

فمبر أفريقيا ورشة عمل في داكار في نو في والنساء الفتيات لتعليم الدولي األفريقي االتحاد عقد مركز .285

و، والرياضيات بالتعاون مع اليونسك والهندسة والتكنولوجيا العلوم، حول تدريب المدربين بشأن 2018

 ضمت أكثر من عشرين مدربا للمدربين من البلدان الناطقة بالفرنسية.

 القارية األهداف تلبية" عنوان تحت 2018 أكتوبر في داكار في التعليم في االبتكار معرض عقد تم كما .286

 رضالمع وقدم". والعشرين الواحد القرن في بالجودة المتسم والتحويلي الجامع والتدريب للتعليم

 .والتدريب التعليم مجاالت في واالجتماعية الفنية االبتكارات

 المتحدة األمم رةمباد مع أفريقيا باالشتراك في والنساء الفتيات لتعليم الدولي األفريقي االتحاد مركز قام .287

 التعليم طاعق تخطيط حول القدرات لبناء عمل بتنظيم ورشة للتعليم، العالمية والشراكة البنات لتعليم

 أمور أخرى، بين من االجتماع، وأوصى. 2018 نوفمبر في نيروبي في لمسائل الجنسين المراعي

 تنفيذ ةخط ووضع لمسائل الجنسين المراعي التعليم قطاع تخطيط بشأن القطاعات المتعددة بالتوعية

 .الجنسين بين يكون من شأنها مراعاة الفوارقسنوات  ثالث لمدة التعليم لقطاع

 االستراتيجية القارية للتعليم في أفريقيا، المعهد األفريقي للتعليم والتنمية 
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 دليل ياغةص المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية وتخطيط التعليم قاد بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .288

 من، لذلك ةونتيج. واإلبالغ للرصد إطار وضع جانب إلى يا،استراتيجية التعليم القارية ألفريق مؤشرات

 منبر تطوير وتم. 2019 عام في استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا لتنفيذ شامل تقييم أول إجراء المقرر

 والعلوم يةالبشر الموارد إدارة قبل من واالبتكار والتكنولوجيا والعلوم للتعليم اإلدارية المعلومات ألنظمة

والمعهد  المرصد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار باالشتراك مع في للمفوضية التابعة والتكنولوجيا

 .فريقياأ في التعليم تطوير ورابطة وتخطيط التعليم والنيباد األفريقي للتعليم من أجل التنمية

  يقياألفر االتحاد الستراتيجية تنفيذاً لتعليم العالي وضمان الجودة في االمنح الدراسية والمواءمة 

  العالي التعليم لتنسيق

 إلنشاء األفريقية الجامعات قدرات بناء في دعمها األوروبي، االتحاد من بدعم المفوضية، واصلت .289

 وقد .العلمية للوحدات المقارنة آلية توفير مع الكفاءة نحو الموجهة الدراسية المناهج تطوير عمليات

 المشروع من الثانية المرحلة وانتهت. الجهد هذا في عضوا دولة 43 من جامعة 200 اآلن حتى شاركت

 .الدراسية المناهج نشر مع العام، هذا

 تقرير نشر موت. العالي التعليم في الجودة لضمان القارية األفريقية والقواعد المعايير من االنتهاء تم كما .290

. العالي للتعليم مؤسسة 15 لنحو األفريقية الجودة تقييم آلية باستخدام الثالثة المؤسسية التقييمات عن موحد

 مانض لتعزيز منتظمة أداة األفريقية الجودة تقييم آلية تصبح أن لضمان 2019 عام في الجهود وستبذل

 العالي، يمالتعل لمجموعة المنسقة الوكالة بصفتها األفريقية، الجامعات رابطة وستضمن. المستمر الجودة

 .األفريقية والمعايير األفريقية الجودة تقييم آللية ترويجال في االستمرار

 لواتيال الشابات على األفريقية الدراسية للمنح الدراسية نيريري مواليمو دعوة ركزت ،2018 عام في .291

 وتم. وراهوالدكت الماجستير مستويات في والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم دراسات يتابعن

 ومنذ .عنهم نيابةا  الفصل في األول القسط دفع وتم تنافسي، بشكل جديداا طالباا( 20) عشرين اختيار

 األفريقية، الجامعات في يدرسون طالباا 250 حوالي اللجنة رعت هذا، الدراسية المنح برنامج إطالق

 أفريقيا، في والمشردين والعائدين الالجئين عام سيكون 2019 عام أن وبما. بلدانهم خارج معظمهم

 .الجوائز على الحاصلين بين كالجئين يعيشون الذين الشباب إلشراك الجهود ستبذل

 شريك جبرنام وهو األوروبي، االتحاد برعاية األفريقية البلدان بين األكاديمي التنقل برنامج استكمل .292

 لمنح جزئية أو كاملة منحا اآلن حتى أفريقياا 1255 تلقى وقد. الرابع النداء اختيار عملية للمفوضية،

 .البرنامج هذا إطار في الموظفين تنقل ومخططات والدكتوراه الماجستير درجة

 النهوض بالمعلمين

 أفريقيا يف والمعيشة العمل وظروف المعلمين بتدريب المتعلقة الدراسة توصيات تنفيذ في العمل يجري .293

 اليونسكو معهد كان بالمعلم، النهوض لمجموعة وكمنسق. 2014 يوليو في االتحاد مؤتمر طلبها والتي

 دراسة وتوصيات ألفريقيا القارية التعليم استراتيجية تنفيذ في فعاالا  أفريقيا في القدرات لبناء الدولي

 .المعلم

خالل الفترة قيد االستعراض، انتهت المفوضية من البروتوكول القاري لتنقل المعلمين بالشراكة مع  .294

المعهد الدولي لبناء القدرات في أفريقيا التابع لليونسكو. ويعد البروتوكول القاري لتنقل المعلمين 

لك زيد فيها العرض إلى تضروريا للمساعدة في إدارة إدارة تنقل المعلمين من األقاليم والبلدان التي ي
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التي يزيد فيها الطلب. ومن أجل تعزيز وكاالت تنظيم المعلمين، شرعت المفوضية في وضع إطار 

قاري لتأهيل المعلم بالشراكة مع اتحاد الوكاالت األفريقية لتنظيم المعلم إلثراء الحاجة للتحقق المتبادل 

ألفريقي. كما تم وضع المعايير والخطوط للمؤهالت كما يحدث في إقليم مجموعة تنمية الجنوب ا

 تعزيز المهنية في هذا المجال. التوجيهية القارية لمهنة التدريس بغرض

 المخدرات كافحةوم الضعيفة والفئات االجتماعية الرعاية- االجتماعية التنمية -ثانيا

 االجتماعية حمايةال 

فوضية م، وضعت العمالةاالجتماعية والعمل واللتنمية لكمتابعة لتوصيات اللجنة الفنية المتخصصة  .295

حقوق المواطنين في الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي وقدمته إلى حول  بروتوكولالمشروع 

 ألول مرة خالل الدورة شروع. تمت مناقشة المالستعراضه اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

. وتم التصديق عليها في نوفمبر 2018نسان والشعوب في أغسطس لحقوق اإل ةفريقياألجنة االستثنائية لل

في مارس الة عملتنمية االجتماعية والعمل واللمن قبل اللجنة الفنية المتخصصة استعراضه تم يوس 2018

2019. 

هدف إلى تفعيل األهداف تي تال 2063 ة لعاماالجتماعياألجندة ة مشروع مفوضيكما وضعت ال .296

وغيرها من أدوات االتحاد األفريقي ذات الصلة في مجال التنمية  2063أجندة ي االجتماعية الواردة ف

المتخصصة  وسيتم تقديمه إلى اللجنة الفنية 2018االجتماعية. تم التصديق على المشروع في نوفمبر 

 .2019في مارس عمالة لتنمية االجتماعية والعمل والل

 زواج األطفال •

واصلت حملة إنهاء زواج األطفال جهودها لمعالجة قضية زواج األطفال في أفريقيا من خالل تنفيذ  .297

ء زواج نهاإلالعديد من األنشطة. وقام فريق االتحاد األفريقي بقيادة المقرر الخاص لالتحاد األفريقي 

 لتوالي. وكان الهدفمصر وإريتريا وموزامبيق وزامبيا على اإلى  بعد الحملة زياراتاألطفال، بأربع 

التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء التي أطلقت الحملة في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بشأن رصد هو 

مستوى حماية الطفلة ضد زواج األطفال. كما أتاحت الزيارات طالع على إنهاء زواج األطفال واال

لمصلحة اآلخرين في إنهاء زواج وأصحاب ا اتفرصة لفريق االتحاد األفريقي لتقييم دور الحكوم

 .األطفال

، أطلقت الدول األعضاء األربع والعشرون التالية حمالتها مفوضيةونتيجة لجهود الدعوة التي بذلتها ال .298

، تشاد، الكاميرون، بوركينا فاسو، : بننوهي إلنهاء زواج األطفال وغيره من الممارسات الضارة

 ،مدغشقر، بريالي، ليسوتو، كينيا، امبيا، جغانا، ابون، الجإثيوبيا ،إريتريا، الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

 .زامبيا وزيمبابوي، أوغندا، السودان، سيراليون، السنغال، نيجيريا، النيجر، مالي، مالوي

ي االتحاد األفريقي ف ةمرجعي لمنظمات المجتمع المدني لحملال فريقللُعقد االجتماع السنوي الثاني  .299

من أجل التحضير للقمة الثانية للفتيات األفريقيات بشأن إنهاء زواج األطفال  2018أديس أبابا في مايو 

 .2018اتجاه الحملة بعد عام  بشأنووضع خارطة طريق 

لشباب وقمة الفتيات حول امؤتمر القمة اجتماع ما قبل وحكومة غانا في تنظيم  مفوضيةشاركت ال .300

 2018يقيات الثانية بشأن إنهاء زواج األطفال وغيره من الممارسات الضارة في أكرا في نوفمبر األفر
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". وتناول المشاركون عدة مسائل تهم الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين، سكوتاتحت عنوان "كفى 

ات الممارسوالعنف القائم على نوع الجنس، وتعزيز دور الشباب في مكافحة زواج األطفال وغيره من 

 .الضارة

االت تصبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة واالتحاد الدولي لال مفوضيةوعالوة على ذلك، أطلقت ال .301

. وتهدف هذه المبادرة التي مدتها أربع سنوات على الترميز الحاسوبيات األفريقيالفتيات قدرة مبادرة 

االتصاالت للفتيات والنساء، وبالتالي زيادة ( إلى تعزيز إتقان تكنولوجيا المعلومات و2018-2022)

في أديس أبابا في أغسطس للترميز  مساهمتهن في ابتكارات أفريقيا في هذا القطاع. ُعقد أول مخيم

دولة أفريقية تم تدريبهن على مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  32فتاة من  88وشمل  2018

 .والبرمجة

مع اللجنة األفريقية لحقوق  هيتحقوق الطفل ورفاهحول  لخبراءل األفريقيةلجنة الومن جانبها، عملت  .302

إنهاء زواج األطفال. والهدف هو توضيح حول في إطالق التعليق العام المشترك  اإلنسان والشعوب

( من 2) 21)ب( من بروتوكول مابوتو والمادة  6الناشئة عن المادة  األطرافطبيعة التزامات الدول 

، التي تحظر زواج األطفال. يصف التعليق العام المشترك تهورفاهي الطفل فريقي لحقوقالميثاق األ

التدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها من التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول األطراف إلعمال الحظر 

 .أو المتأثرين بزواج األطفالوحماية حقوق األشخاص المعرضين للخطر 

 

 

 كبار السن 

من خالل إدارة الشؤون االجتماعية جهودها للدعوة إلى التصديق على بروتوكول  مفوضيةالواصلت  .303

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أفريقيا والبروتوكول 

التزام  راألفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن في أفريقيا، إلظها بالميثاقالملحق 

الدول األعضاء بكرامة وتمكين وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء القارة. أصبحت مملكة 

ليسوتو أول دولة عضو تصادق على البروتوكول المتعلق بكبار السن في حين أصبحت جمهورية أفريقيا 

 .البروتوكول المتعلق باإلعاقةعلى الوسطى أول دولة عضو توقع 

حوالي -بالمعهد األفريقي إلعادة التأهيل المنحل، فقد صرفت المفوضية مدفوعات جزئية وفيما يتعلق  .304

عة المتاب مفوضيةالسابقين. وتواصل الالمعهد  أجور موظفي سديدمن أجل ت-دوالر أمريكي  200000

يمكن  لتقديم مساهماتها حتى المعهد األفريقي إلعادة التأهيل المتبقية األعضاء في عشرمع الدول السبع 

 .هم بعداترتبماستكمال مدفوعات االستحقاقات النهائية للموظفين السابقين. لم يتم دفع 

  10+ واجا  –العمل والعمالة والحماية االجتماعية 

  العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملةحول إعالن وخطة عمل 
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 –العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة حول األولويات للسنوات الخمس األولى  برنامجيركز  .305

إيجاد فرص عمل الئقة للشباب والنساء، بهدف تحقيق نمو أكثر شموالا  على-2022-2017للفترة 

 .واستئصال الفقر على نحو مستدام

ريقيا فأفي  فرص العمل توفيرمليون شاب أفريقي إلى قوة العمل كل عام، يشكل  12إلى  10مع دخول  .306

ا. ولألسف، لم يوتحدياا  النمو في أفريقيا وظائف كافية لتحقيق الحد من الفقر على نطاق واسع. فر ملحا

ونتيجة لذلك، يعمل كثير من الشباب بشكل غير متناسب في القطاع غير الرسمي. أسفر تنفيذ برنامج 

 :عن النتائج التالية 2018السنوات الخمس في عام 

تحت إشراف  2017أجريت دراسة جدوى في عام  :االجتماعيإنشاء صندوق العمل والترابط  .307

االقتصادية ألفريقيا، ومنظمة العمل الدولية لتوضيح الشروط التي يمكن  األمم المتحدة ، ولجنةمفوضيةال

التخطيط لشؤون المالية والنقدية ول بموجبها إنشاء الصندوق. وقدمت النتائج إلى اللجنة الفنية المتخصصة

. وبناء على طلب اللجنة الفنية المتخصصة، تم 2018تكامل في أديس أبابا في أبريل االقتصادي وال

الخمسة  ةوزراء الماليإلى لجنة  آلية التشغيل والتنفيذ وتقديمها في وقت الحقحول إجراء دراسة إضافية 

 نةللجا مكتبهيئة و للشؤون المالية الفنية المتخصصة نةمكتب اللجهيئة واالجتماع المشترك لعشرة 

 .2019قمة فبراير لبحثها خالل  أجهزة السياسةإلى التالي إلحالتها بلعمل ل الفنية المتخصصة

والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد غير الرسمي:  بالغة الصغرتعزيز العمل الالئق في المؤسسات ال .308

ول في تنفيذ مشروع مدته خمس سنوات تحت عنوان "العمل الالئق من أجل التح مفوضيةبدأت ال

يتم ( ". 2022-2018الصغر والصغيرة والمتوسطة ) البالغة االقتصاد غير الرسمي: تنمية المشاريع

ير فريقية والمرأة في االقتصاد غنيباد ومؤسسة بناء القدرات األالشراكة مع وكالة بالالمشروع تنفيذ 

-الكاميرون وكينيا والسنغال وتنزانيا وزامبيا -وتلقت خمسة بلدان رائدة  .الرسمي والعولمة والتنظيم

ا  ا من الفدعما م . كما تةالوطني مشاريعها الدولية من أجل تطوير وتنفيذ العملومن منظمة  مفوضيةنيا

انت مبابوي. كما كيلكاميرون وغانا وكينيا والسنغال والسودان وتنزانيا وزلتقديم دعم لبناء القدرات 

في عام  ""تقرير إحصاءات االقتصاد غير الرسمي األول في أفريقياإعداد لتحضيرات جارية من أجل ا

2019. 

، وبرنامج األولويات شاملالعمالة والقضاء على الفقر والنمو الحول اإلعالن وخطة العمل إدماج  .309

ل غرب عة االقتصادية لدووجمممع ال مفوضية(: عملت ال2021-2017للسنوات الخمس األولى )

رب عة االقتصادية لدول غوجممالإقليم أطر السياسات القارية المتعلقة بالعمالة في إدماج أفريقيا على 

عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا إطارها السياسي الجديد المتوافق مع إطار وجممأفريقيا. اعتمدت ال

السادك وجماعة شرق  وهياالتحاد األفريقي وشاركت المجموعات االقتصادية اإلقليمية األخرى، 

 .دماجعملية اإلعملية تعلم  ، فيأفريقيا واإليجاد والكوميسا واإليكاس

لشامل: لنمو امن أجل ا الوظائف الالئقةتوفير  تعزيز أطر الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشأن .310

الوظائف والتنمية توفير بشأن  إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2015في يناير مؤتمر اعتمد ال

، التي تعمل مع منظمة األعمال مفوضية. واعتمدت ال [Assembly/AU/Decl.6(XXIII)] الشاملة

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، خارطة طريق في داكار  للمجموعةالعمل  صحابفي أفريقيا ومنظمة أ

قليمية في تنفيذ أطر الشراكة العمل اإل صحاببشأن إشراك الدول األعضاء ومنظمات أ 2018في نوفمبر 

 .بين القطاعين العام والخاص
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هي بنن والكاميرون ومالوي  -( دول أعضاء 4نيباد المساعدة ألربعة )الومن جانبها، قدمت وكالة  .311

في وضع خطط عمل وطنية خاصة بعمالة الشباب وتنمية المهارات، مع التركيز بشكل خاص  -والنيجر 

( األعضاء بتجربة مجموعة 4االقتصادية الريفية.. وقامت جميع الدول األربع )على سالسل القيمة 

حافزة من التدخالت من خالل الصندوق االستئماني للتضامن األفريقي لتصميم وتطوير وتنفيذ مشاريع 

( شابا من البلدان األربعة في زيارات التعلم وتبادل المعرفة 16لتنمية قدرات الشباب. شارك ستة عشر )

بين األقران حول توظيف الشباب الريفيين وريادة األعمال في مجاالت الزراعة واألعمال الزراعية. 

في مالوي( على مشاريع  43في الكاميرون و 91في بنن و 44شابا ) 178وتم تدريب ما مجموعه 

 5ون وفي الكامير 10في بنين و 5خطة عمل ) 20 وضعسلسلة القيمة الزراعية. باإلضافة إلى ذلك، تم 

 .في مالوي( وتم تقديمها لتمويلها

مليون دوالر أمريكي كمساهمة في تنفيذ حاضنة األعمال  1,3كما قامت وكالة النيباد بصرف مبلغ  .312

 .والكوميسا)اإليكواس(  عة االقتصادية لدول غرب إفريقياوجممفي الريقيين لرجال األعمال األف

، سيراليون، : بوركينا فاسو، بوروندي، كينيايوه استفادت الدول األعضاء التالية من المساهمة

 .إسواتينيوالسودان، 

  الهجرة والتنمية 

نُفذت األنشطة التالية في إطار البرنامج المشترك بين االتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية واللجنة  .313

 .التنمية والتكاملدارة هجرة اليد العاملة من أجل إلالدولية للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 واتسن ثالثل أولوية اذ دارة هجرة اليد العاملة من أجل التنمية والتكامليعتبر البرنامج المشترك إل .314

ماليين دوالر أمريكي.  9د بقيمة ي(: تم تنفيذ هذا المشروع بدعم مالي من مملكة السو2018-2022)

 .آلمنة والمنظمة والمنتظمة في أفريقياوالهدف هو تحسين إدارة هجرة اليد العاملة لتحقيق الهجرة ا

في أفريقيا: تم إطالق التقرير على هامش مؤتمر  ةلمالعا اليد الطبعة الثانية من تقرير إحصاءات هجرة .315

. 2018في ديسمبر  مراكاش، فيمنتظمةاألمم المتحدة حول الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية وال

على و( مكتباا وطنياا لإلحصاء. 37) وثالثين سبعة 2017ارس التقرير األول الذي نشر في مشمل 

 .إحصائيات وبيانات للتقرير الثانيبفقط مكتبا ( 50ن )والنقيض من ذلك، ساهم خمس

ي داكار ف ول: عقدت اللجنة اجتماعها األاليد العاملة لهجرة لالتحاد األفريقي تفعيل اللجنة االستشارية .316

ها وإجراءاتها وخارطة الطريق للسنوات الثالث القادمة. وهي تضم قواعد اعتمدتحيث  2018في مايو 

، يقفرياألبرلمان الممثلين عن المجموعات االقتصادية اإلقليمية، ومنظمات الشركاء االجتماعيين، و

والشركاء  ةاألكاديمياألوساط عبر الحدود، والتاجرات والمجلس االقتصادي واالجتماعي للمرأة، و

 .الدوليين مثل منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة االقتصادية ألفريقيا

دارة إلالبرنامج المشترك  الوصول إلى الضمان االجتماعي وقابلية النقل للعمال المهاجرين: في إطار .317

تنفيذ مشروع  2018ة في فبراير ، بدأت منظمة العمل الدوليهجرة اليد العاملة من أجل التنمية والتكامل

لمدة سنتين حول الوصول إلى الضمان االجتماعي وقابلية النقل للعمال المهاجرين، والذي يشمل ثالث 

جماعة شرق أفريقيا، اإليكواس  -ولوية هياألذات  للمنطقة الجغرافية مجموعات اقتصادية إقليمية

 مفوضيةالمشروع من قبل ال تنسيق ون يورو، يتمملي 2بتمويل من االتحاد األوروبي بقيمة و والسادك.
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كعنصر من البرنامج المشترك بين االتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة 

 .واللجنة االقتصادية ألفريقيا

جل أدارة هجرة اليد العاملة من إلالبرنامج المشترك استراتيجية االتصال حول هجرة اليد العاملة: وفقا  .318

، تم اعتماد استراتيجية االتصال لهجرة اليد العاملة بمشاركة جميع المجموعات التنمية والتكامل

االقتصادية اإلقليمية ومنظمات الشركاء االجتاعيين مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة 

لشامل بتنسيق التنفيذ ا للمفوضيةمديرية اإلعالم واالتصال  قومستواللجنة االقتصادية ألفريقيا. 

 .تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرينفي الهدف ويتمثل لالستراتيجية. 

من جانبه حملة التوعية الخاصة به بشأن أطر سياسة االتحاد األفريقي بشأن  يفريقاألبرلمان ال واصل .319

لالتحاد األفريقي د وحالهجرة وهجرة اليد العاملة، وال سيما إطار سياسة الهجرة المتجدد والموقف الم

زيز قي إلى تع. كما دعا البرلمان األفريمنتظمةبشأن الميثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة وال

 .حركة اليد العاملة داخل أفريقيا وإليها

 

 

 راالتجار بالبش 

 المفوضية من ،2018 يناير الصادر في EX.CL/987 (XXX) رقم مقرره طلب المجلس التنفيذي في .320

 إلى نطاقها وتوسيع وتكرارها األفريقي األفريقي للقرن االتحاد لمبادرة التشغيلية اآلليات على الحفاظ

 .األخرى والمناطق القارة عبر األخرى والتهريب االتجار طرق

 عبر - الشرقي الطريق( 1: )وهي للهجرة، طرق ثالث األفريقي للقرن االتحاد األفريقي مبادرة تغطي .321

 الشرق في أخرى ودول السعودية العربية المملكة وصوال إلى واليمن، الصومال وشمال جيبوتي

 عبر - الجنوبي الطريق( 3)و .وأوروبا وليبيا ومصر السودان عبر - الشمالي الطريق( 2. )األوسط

 أفريقيا.جنوب  إلى وموزامبيق وزيمبابوي وماالوي وزامبيا وتنزانيا كينيا

 لتبادل) ومالخرط في اإلقليمي العمليات مركز بإنشاء التعجيل المفوضية من التنفيذي المجلس طلب كما .322

 وتسهيل ،القاهرة في القانون إلنفاذ التدريب ومركز( المهاجرين وتهريب بالبشر االتجار حول المعلومات

األفريقي للقرن األفريقي  االتحاد األطراف في مبادرة غير األخرى األعضاء الدول مشاركة

 .طلبها على بناء اإلقليمية قتصاديةاال والمجموعات

 الخرطوم في اإلقليمي العمليات مركز إنشاء بصدد المفوضية كانت التقرير، هذا إعداد وقت في .323

 القانون إنفاذ لشركاء اإلقليمي التعاون الخرطوم مركز وسيسهل. المغرب في للهجرة األفريقي والمرصد

 المنشأ انبلد بين فيما واالستخبارات المعلومات تبادل خالل من والتهريب بالبشر االتجار مكافحة في

 ولواإلنترب المنظمة األفريقية للتعاون بين أجهزة الشرطة مع الوثيق بالتعاون والمقصد والعبور

 وتبادل الهجرة بيانات جمع على جانبه، من المغربي، المركز وسيركز. األخرى اإلقليمية والهيئات

 أفريقيا.ي ف الهجرة تدفقات لتحديات بفعالية التصدي أجل من األعضاء الدول بين والتنسيق المعلومات
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 في وضيةالمف عقدتفريقي بشأن االتجار بالبشر وتهريب المهاجرينلقرن األلالتحاد األفريقي امبادرة  .324

 األفريقي القرن مبادرة بين والتعاون الحوار تعزيز" حول عمل ورشة 2018 ديسمبر في ماسيرو

. "الجنوبي المهاجر طريق على النظامية غير الهجرة معالجة في تنمية الجنوب األفريقيومجموعة 

للقرن األفريقي ومجموعة تنمية  األفريقي مبادرة االتحاد في األعضاء للدول منبرا االجتماع ووفر

 تعاونية لياتآ إنشاء بهدف النظامية غير للهجرة التصدي بشأن الخبرات وتبادل للتداول الجنوب األفريقي

 الهجرة قطري طول على( المهاجرين وتهريب بالبشر االتجار وبالتحديد) النظامية غير للهجرة للتصدي

 .الجنوبي

 ألعضاءا مبادرة االتحاد األفريقي للقرن األفريقي والدول بين بالتعاون المتعلقة التوصيات إلى باإلضافة .325

 االتجار حةمكاف في القضائية والمالحقة والحماية الوقاية مجاالت في مجموعة تنمية الجنوب األفريقي في

 بشأن ماألقالي بين الحوار على الرسمي الطابع بإضفاء المشاركون أوصى المهاجرين، وتهريب بالبشر

 أيضاا المشاركون اقترح". الهجرة حول األفريقي البيني الحوار" المفوضية بعنوان إشراف تحت الهجرة

 نأ األفريقي البيني حول الهجرة للحوار يمكن. أخرى إقليمية اديةاقتص مجموعات الحوار يشمل أن

 .للهجرة األفريقي للمنتدى األساس يشكل

 من ةالنظامي غير الهجرة إدارة تحسين أجل من والتعاون التنسيق تعزيز أيضا في المفوضية ساهمت .326

 األممو األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد من المكونة الثالثية العمل لفرقة المشتركة الجهود خالل

 العمل، منذ تأسيسها، بتسهيل عودة قامت فرقة. ليبيا في الوضع لحل 2017 عام في أنشئت التي المتحدة

. التوالي على أخرى، وبلدان األصلية بلدانهم إلى الجئاو مهاجراا  20,138 وإجالء توطين إعادة أو

ا 1,334 الرقم ويشمل  مطالبتهم معالجة في اإلسراع أجل من النيجر إلى ليبيا من إجالؤهم تم شخصا

( 24) نوعشري أربعة تفكيك إلى الليبية السلطات مع المستمرة االشتباكات أدت وقد. التوطين بإعادة

 .احتجاز مركز

من  األعضاء والدول األوروبي االتحاد مع مشتركة عمل المفوضية حلقة نظمت ذلك، على وعالوة .327

 وأثارأفريقيا. في  العائدين محنة معالجة لتحسين ،2018 نوفمبر في أبابا أديس في وأوروباأفريقيا 

 ان،الحسب في تأخذ اإلدماج وإعادة القبول وإعادة القارية للعودة توجيهية مبادئ إلى الحاجة المشاركون

 .ومجتمعات العودة األفراد احتياجات أخرى، أمور بين من

يا أفريقوحكومات  دول رؤساء اعتمدها التي الهجرة بشأن المشتركة فاليتا عمل خطة في إطار متابعة .328

ا ،2017 نوفمبر في مالطا، فاليتا، في وأوروبا  -األوروبي  بين االتحاد الخامسة القمة إلعالن وتعزيزا

 اجتماع في 2018 نوفمبر في أبابا أديس في المفوضية شاركت ،2017 نوفمبر في األوروبي االتحاد

االجتماع،  وأكد. 2018 لعام المشتركة فاليتا عمل خطة حول واألوروبيين األفريقيين المسؤولين كبار

ومبادرة االتحاد  والخرطوم الرباط عمليات) اإلقليمية للعمليات الشامل الدور أخرى، أمور بين من

 كذلك شجعو األفريقي، والقرن الغرب في النظامية غير للهجرة التصدي في( األفريقي للقرن األفريقي

 .تنسيقها على

  

 2030-2018 إطار سياسة الهجرة ألفريقيا وخطة العمل  

 ا،وعبرهأفريقيا مناطق داخل الهجرة حركات وتعقد المهاجرين من باستمرار المتزايد العدد ضوء في .329

( 2030-2018) عمله وخطة( 2030-2018) ألفريقيا الهجرة سياسة إطار التنفيذي المجلس اعتمد
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 لعام إطار سياسة الهجرة يبرز. 2018 يناير في الصادر EX.CL/987(XXXII)مقرره  بموجب

 حديدت خالل منأفريقيا في  الهجرة إلدارة األقاليم وبين الدول مشترك ين نهج تطوير إلى الحاجة 2018

 يذالتنف أجل من والعمل الممارسات، وأفضل واآلراء الخبرات لتبادل الفرص وتوفير واضحة، أهداف

 التحدث إلى بالحاجة إطار سياسة الهجرة ألفريقيا توصي ذلك، على عالوة. والبرامج للسياسات المنسق

 مستمرة خطوة وهي حاسمة، كخطوة القسري والنزوح الهجرة قضايا مع التعامل عند" موحدة بلغة"

 .ومتطورة

 األعضاء الدول بين لنشرها المفوضية جهوداا بذلت ألفريقيا، الهجرة سياسة إطار اعتماد منذ .330

 ورش تنظيم خالل من ذلك في بما اآلخرين، المصلحة وأصحاب اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

أمر  ينب المشاركون، حددأفريقيا. وشمال  وشرقأفريقيا ووسط  وغرب األفريقي للجنوب إقليمية عمل

 قليمية،اإل االقتصادية المجموعات/  بلدانهم في للهجرة المتسقة اإلدارة دون تحول التي التحديات أخرى،

 نسخة 300 من أكثر توزيع تم وقد. القضية هذه في والزخم التماسك لضمان المقترحة واإلجراءات

 االقتصادية والمجموعات األعضاء، الدول على ورقية وإلكترونية من إطار سياسة الهجرة ألفريقيا

 .المناسبة هذه في والشركاء المدني المجتمع ومنظمات اإلقليمية،

 إدارة لأج من اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول احتياجات تقييمب المفوضيةقامت  كما .331

 االقتصادية والمجموعات األعضاء للدول القارية القدرات لبناء األوسع الجهود من كجزء الهجرة

 برنامجل األساس يشكل وسوف األعضاء الدول قبل من التقييم تقرير على المصادقة وتمت. اإلقليمية

 .الهجرة إدارة مجال في سنوات 5 لمدة القارية القدرات بناء

 بمكان األهمية فمن، األفريقية القارة داخل تحدث األفريقية الهجرة من المائة في 80 حوالي أن وبما .332

 اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول قدرات بناء نحو والموارد الجهود من المزيد توجيه

ا  المهم ومن. الظاهرة هذه إدارة على  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول تستمر أن أيضا

أن ومن ش. الهجرة قضايا إلدارة بينها فيما الممارسات وأفضل التحديات حول النظر وجهات تبادل في

 االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول أن يزيد التقارب بين الهجرة بشأن األقاليم بين الحوار

 أوروبا خاصة) أخرى مناطق مع حوار إجراء عند واحد بصوت التحدث من االتحاد اإلقليمية، ويمِك ن

 .الهجرة قضايا بشأن( الخليج ودول

  ً  ونوعية الحياة الرفاهية -ثالثا

 الطبية النظم الصحية  •

النموذجي بشأن المنتجات الطبية من قبل اثني عشر  قانون، اعتمد اآلن ال2016في عام  إجازته بعد .333

ليسوتو، موزمبيق ناميبيا،  ،امبياجكوت ديفوار،  ،( دولة عضو، هي بوركينا فاسو، بوروندي12)

 سيشيل، إسواتيني، تنزانيا وزيمبابوي.، رواندا

 المركز األفريقي لمكافحة األمراض 

المركز ، 2015في يناير  الصادر Assembly/AU/Dec.554 (XXIV)، من خالل مقرره المؤتمرأنشأ  .334

سين تحفي متخصصة لدعم الدول األعضاء  باعتباره وكالة األمراض والوقاية منها لمكافحة األفريقي

شي تفالعدوى والمراقبة واالستجابة لحاالت الطوارئ )بما في ذلك  من صحة مواطنيها من خالل الوقاية

واألحداث الصحية العامة ذات االهتمام ، صنع اإلنسانمن  هي الكوارث الطبيعية التيو األمراض
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باعتبارها واحدة من وظائفه واإلقليمي والدولي(، وبناء القدرات للحد من عبء األمراض في القارة. 

 ألمراضتفشي المكافحة األمراض والوقاية منها باألنشطة التالية خالل فريقي األساسية، قام المراكز األ

 .2018في عام 

لصحة، عن ل تهاأبلغت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خالل وزار، 2018مايو  11في  .335

تفشي ال عن، 2018أغسطس  1ثم في ، االستوائية، يبوال التاسع في مقاطعة بيكورواإلتفشي فيروس 

رض الم بعد تفشي تفشالعاشر ثاني أكبر  التفشسالعاشر في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري. وقد اعتبر 

 .حالة وفاة 377حالة وما مجموعه  645وجد حاليا ت، حيث امستمر المرض غرب أفريقيا. وما زالفي 

جمهورية الكونغو  فيوقدم المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها الدعم لوزارة الصحة  .336

ا في التخصصات  63من خالل توفير تفشي المرض الديمقراطية للرد على  التالية: فريق عامالا صحيا

ن في الوقاية من و(؛ المتخصص24علماء األوبئة )؛ (4فريق التنسيق الوطني )؛ (11الدعم المركزي )

مدير ؛ (3(؛ خبراء االتصاالت )1(؛ عالم األنثروبولوجيا )4) المخابر(؛ علماء 14العدوى ومكافحتها )

 .(1) ( واللوجستي1البيانات )

قاية منها في أفريقيا أنشطة االستجابة بما في ذلك المراقبة وتتبع مركز مكافحة األمراض والو دعمكما  .337

 ،في الوفيات الجماعيةتحقيقات ومدافن آمنة وكريمة؛ و؛ العدوى ومكافحتها والوقاية مناالتصال. 

غضروف اختبار لالستخدام  3000مع  (GeneXperts) ( أجهزة تشخيص مختبرية6شراء ستة )و

وبيني ومانغيانا وتشميا. درب مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في في مناطق غوما وبوتيمبو 

والمعالجين التقليديين والمعلمين في مجال الوقاية من ، من العاملين الصحيين المحليين 469أفريقيا 

 ومستشفىا بمعدات الحماية الشخصيةصحيا  ( مركزاا 13وزود ثالثة عشر )، العدوى

ا  دعم، خالل السنة قيد االستعراض .338 الدول  ةاستجابمركز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا أيضا

في  ياوشيكينكون؛ التالية: الكوليرا في الكاميرون وزمبابوي ومالوي األمراض لمواجهة تفشياألعضاء 

حالة من  640تم اإلبالغ عن ، وحمى الوادي المتصدع في شرق أفريقيا. وفي الكاميرون، السودان

بما في ذلك ، حالة 9557و ،زمبابوي تم اإلبالغ عنها في، حالة وفاة 43بما في ذلك ، وليراحاالت الك

حمى الوادي فيما يتعلق بحالة وفاة. أما  30و حالة 900وفي مالوي تم اإلبالغ عن ، حالة وفاة 55

وفاة  حالة 11حالة وفاة مع  13978و حالة وفاة 11حالة منها  21المتصدع والشيكونغونيا فقد سجلت 

على التوالي. وقد دعم مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا هذه البلدان من خالل توفير 

 .ورش عمل تدريبية في مختلف المجاالت وشراء مستلزمات المختبرات والمواد االستهالكية

بتطوير كما قام المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها بالتعاون مع شركاء آخرين  .339

 واستعراض الحزمة األساسية لمواد التدريب التي سيتم استخدامها لبناء قدرات الدول األعضاء في

 -هي الصومال وجنوب السودان وزامبيا  -أجرت ثالثة بلدان لعمليات الطوارئ.  مراكز الصحة العامة

سين. لدعم والتحالوضع الحالي والثغرات والمجال للحصول على ا لتشخيصعملية تقييم خط األساس 

مراكز  رودليل تطويلعمليات الطوارئ  للمراكز الصحة العامةمثل اإلطار القانوني  الفنيةتخضع الوثائق 

 .للمراجعة لعمليات الطوارئ الصحة العامة

لمواقع الرسمية واإلعالمية لقوم مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا باستمرار بمسح ي .340

ا للكشف ع ودة عن عالية الجالن األحداث ذات األهمية الصحية العامة وتقييمها. وستمكن البيانات أسبوعيا

الدول األعضاء من تخصيص الموارد بفعالية لمنع الوفيات التي يمكن تجنبها وإطالة ، عدد وأسباب الوفاة
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األعضاء لديها  من الدول عددا قليالالعمر المتوقع. وعلى الرغم من أهمية هذه البيانات، إال أن متوسط 

دولة  55حول أسباب الوفاة. من بين الفرعي  الوطنيوبيانات عالية الجودة على الصعيدين الوطني 

 .2016إلى  2010( أية بيانات موثوقة حول أسباب الوفاة من ٪69) 38 سوى قدمتلم ، أفريقية

تماعات مع مؤسسة بيل اجمكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا  لمعالجة هذا الوضع، عقد مركز .341

اقتراح حول كيفية مساعدة الدول  لتقديم 2018وميليندا غيتس في أبريل )سياتل( ويونيو )أديس أبابا( 

ع أكثر حول عدد وأسباب الوفاة. ومن المشجتتسم بالمصداقية األعضاء في بناء قدراتها على جمع بيانات 

اعتبارا من ، مليون دوالر 2.6أفريقيا قد منح في  مكافحة األمراض والوقاية منهاأن نالحظ أن مركز 

درات ومبا، والعمل مع الدول األعضاء في إطار مراقبة الوفيات، اثنين الكتتاب موظفين، 2019يناير  1

 .مختارة لتحسين مراقبة الوفياتالعضاء األدول الالدعم في 

مستوى القارة لتحديد  عمل على ورشة في أفريقيا مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ظمنكما  .342

لمقاومة  ألفريقيا لتنفيذ إطار مركز مكافحة األمراض والوقاية منها القصوىاألنشطة ذات األولوية 

يمثلون قطاعات الصحة البشرية ، مضادات الميكروبات. تضمنت الورشة شركاء من جميع أنحاء القارةال

 .والحيوانية

يروس ف لمكافحةية منها بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة قام المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقا .343

إلدماج بيانات المراقبة الصحية التي يتم جمعها بشكل روتيني. "غرفة بر من بإقامةنقص المناعة البشرية 

 سماحللفيروس نقص المناعة البشرية  لمكافحةيديره برنامج األمم المتحدة  منبرالوضع" عبارة عن 

( دول أعضاء لتقديم 7في سبع ) "مباشرة إلى "نظام معلومات الصحة في المناطق لبرنامج بالوصولل

 وفيروسفي مجال مكافحة السل ، تقارير مفصلة عن حاالت اإلصابة باألمراض، وإدارتها، وبرنامجها

 لمكافحةعقد برنامج األمم المتحدة ، 2018نقص المناعة البشرية. والظروف ذات الصلة. في مايو 

عمل مع هذه  ورشةالمناعة البشرية / ومركز أفريقيا لمكافحة األمراض والوقاية منها  فيروس نقص

جل من أ -كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو، ناميبيا، أوجندا، زامبيا وزيمبابوي-الدول األعضاء السبع

ثل م، استعراض مقترح بشأن توسيع غرفة الوضع ليشمل جمع وتحليل األمراض المعرضة للوباء

ا وحمى التيفوئيد والتهاب السحايا والحمى الصفراء. والحصبة. تم تأجيل االجتماع القاري المقرر الكولير

لتقديم هذه البيانات إلى جميع الدول األعضاء والحصول على دعم لتوسيع غرفة  2018في نوفمبر 

 .2019الوضع إلى الدول األعضاء األخرى تم تأجيله إلى فبراير 

لصحة العامة ووضع لمعاهد الوطنية الض والوقاية منها في أفريقيا شبكة عزز مركز مكافحة األمرا .344

 ألمراضا مكافحةمركز  أصدرلصحة العامة في أفريقيا. لمعاهد الوطنية ال معايير لتوجيه ومراقبة إنشاء

ما في ب، العديد من المنشورات، لصحة العامةلمعاهد الوطنية ال بالتعاون مع، في أفريقياوالوقاية منها 

في  لصحة العامةلمعاهد الوطنية ال لصحة العامة، لدعم وتعزيزلمعاهد الوطنية الذلك بطاقة مراقبة 

للدول األعضاء، وهي كينيا ومدغشقر والصومال  الفنيالقارة. وقد شارك مستشاران لتقديم الدعم 

 ة.وظيفيال لصحة العامةلمعاهد الوطنية ال وجنوب السودان، في عملية إنشاء

تعزيز نظم وشبكات مختبرات الصحة السريرية والعامة في أفريقيا من بين األهداف الرئيسية  يعتبر .345

 وركن الشبكة في أفريقيا. في مارسالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  لنظم مختبر

رفيل ليب في، لمكافحة األمراض والوقاية منها اجتماعين إقليميين المركز األفريقيعقد ، 2018مايو و

على التوالي. وكان الهدف هو تحديد وترتيب األولويات ، الجنوب إلقليمولوساكا ، وسط أفريقيا إلقليم
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 لتعزيز النظم المختبرية الوطنية واإلقليمية، وتحسين معايير وتتسم بالكفاءةوالدعوة إلى تدخالت فعالة 

 .الجودة وتعزيز شبكات المختبرات

فرصة للحصول على  األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها للمركزوفرت هذه االجتماعات  .346

وتقييم حالة ، رسم خرائط األصول المختبرية داخل الدول األعضاء فيمن الدول األعضاء  إسهامات

الدول فيما يتعلق بالخطط اإلستراتيجية المختبرية الوطنية وحالة الشبكات المختبرية الوطنية واإلقليمية 

. وكانت هذه المعلومات ضرورية للتخطيط والتنفيذ الفعالين ألنظمة المختبرات قليميناإلداخل  القائمة

 األقاليم.وأنشطة تقوية الشبكات في 

 إطالق شبكة إقليمية للمراقبة المتكاملةفي أفريقيا الوسطى ، تم رسميا 2018بعد ذلك في نوفمبر  .347

. ةمساالتحاد األفريقي الخ أقاليمي كل من تهدف إلى تسخير أصول الصحة العامة الحالية ف، والمختبرات

، وضيةالمفمن خالل عملية الشراء التي تقوم بها ، األمراض والوقاية منها في أفريقيا مكافحةوقام مركز 

 قليمية للمراقبة المتكاملةاإلشبكة اللدعم تنفيذ أنشطة  بتوظيف شريك هو حل النظم الصحية العالمية

في  مكافحة األمراض والوقاية منها مركز نظم، . وفي وقت الحقىالوسط في أفريقياوالمختبرات 

أول تدريب على ، 2018في برازافيل في نوفمبر عام  بالتعاون مع حل النظم الصحية العالمية افريقيا

جمهورية ، الكونغو برازافيل، مدير مختبر من ستة بلدان: تشاد 35لصالح  نظم إدارة الجودة المختبرية

جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا االستوائية وغابون. وشملت التدريبات األخرى ، إفريقيا الوسطى

 .ليراخالل تفشي الكو لدعمهملتنمية القوى العاملة تدريبا على إدارة جودة المختبرات لمالوي وزمبابوي 

ا أمام التشغي الموظفين يشكل ونقصال يزال عدم كفاية الميزانية والحيز المكتبي،  .348 كز اكامل لمرل التحديا

ض لتفشي االمرامكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن االستجابة 

 .في الوقت المناسب في معظم الحاالت بسبب العمليات البيروقراطية الطارئة

  2030-2016للفترة  االستراتيجية الصحية ألفريقيا  

(. ويتمثل هدفها 2030-2016االستراتيجية الصحية المنقحة ألفريقيا ) 2016في عام أجاز المؤتمر  .349

الرئيسي في تعزيز أداء النظم الصحية وزيادة االستثمارات في الصحة وتحسين العدالة ومعالجة 

. كما قدمت 2030المحددات االجتماعية للصحة للحد من أعباء األمراض ذات األولوية بحلول عام 

وخطة عمل  ،صحية توجيهات شاملة لتنمية استراتيجية أفريقيا اإلقليمية للتغذيةإستراتيجية أفريقيا ال

 .يااإليدز والسل والمالر للقضاء علىوخطة التصنيع الدوائية ألفريقيا واإلطار التحفيزي ، مابوتو

ون من خالل إدارة الشؤ المفوضيةمن أجل دفع عجلة تنفيذ اإلستراتيجية الصحية ألفريقيا، وضعت  .350

ماعية وبالتعاون الوثيق مع شركائها آليات لتحسين المساءلة ورصد تنفيذها. وهي تشمل الموقع االجت

والذي يوفر بيانات معتمدة من الدول األعضاء حول العديد من المؤشرات ، اإللكتروني الخاص بأفريقيا

بشأن  اللتزاماتلالصحية والتقدم المحرز نحو تنفيذ خطة عمل مابوتو، ودعوة أبوجا واإلطار التحفيزي 

 .اإليدز والسل والمالريا القضاء على

، والحملة ألفريقيا وتشمل أدوات المساءلة األخرى إطار المساءلة الخاص باالستراتيجية الصحية .351

وموقع الويب الخاص برصد صحة األمهات  معدل وفيات األمهات في أفريقيا بتسريع تخفيضالخاصة 

 تيت""أفريكاهلثس بيانات منبريه الخصوص. تم تعديل كل من واألطفال والمراهقين، على وج والرضع

 2018في عام  - واالطفال في أفريقيا، بطاقة األداء لحملة التعجيل بالحد من وفيات األمهات، والرضعو
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لتشمل مؤشرات من قطاعات أخرى من المحددات الصحية مثل التغذية واألدوية والممارسات الضارة. 

مكافحة والسكان و للصحةالثالثة  اللجنة الفنية المتخصصةإلى  المستحدثةوسيتم تقديم هذه األدوات 

 ..2019 المخدرات إلقرارها في عام

 

 2030 عام بحلول والمالريا والسل اإليدز للقضاء علىالتحفيزي  اإلطار 
 رؤساء التزم ملموسة، إجراءات إلى 2063الواردة في أجندة  بالصحة المتعلقة سعيا لتجسيد االلتزامات .352

 اإلطار اعتماد خالل من والسياساتية االستراتيجية التوجهات من جديدة بمجموعة والحكومات الدول

 جريئة يتضمن أهدافا الذي ،2030 عام بحلول أفريقيا والمالريا في والسل للقضاء على اإليدز التحفيزي

 ولبحل العامة التي تهدد الصحة الثالثة األمراض إلنهاء استراتيجية وأولويات ودراسة حالة وطموحة،

 النظم من أجل تعزيز( 2030-2016) ألفريقيا الصحية األفريقيون االستراتيجية القادة أيد كما. 2030

 من كل المفوضية جهود تنفيذ قادت ،2018 عام في. للجميع صحيةال التغطية وتحقيق الصحية

 بحلول أفريقيا في والمالريا والسل للقضاء على اإليدز التحفيزي واإلطار ألفريقيا الصحية االستراتيجية

 .2030 عام

ا  أفريقيا في ببرنامج رصد حالة اإليدز والحكومات المعنيون الدول رؤساء عقد .353  المستوى رفيع اجتماعا

 حملة وهي يبدأ بي" اإلنهاء التام للمالريا" حملة وأيدوا. نواكشوط في 2018 قمة يوليو هامش على

 عام وفي. 2030 عام بحلول العامة الصحة الذي يهدد مرض المالريا إلنهاء االجتماعية والتعبئة للدعوة

 يجروالن وموزامبيق موريتانيا: المالريا لمكافحة وطنية حمالت التالية األعضاء الدول أطلقت ،2018

 اجتماع أيد كما. 2019 عام في بالمالريا خاصة وطنية حملة إلطالق آخرون ويخطط. وزامبيا وأوغندا

 اتالمفاوض على وذلك للتأثير السل الموحد بشأن األفريقي الموقف برنامج رصد حالة اإليدز في أفريقيا

 والتي( 2018 سبتمبر في إقرارها تم التي) السل بشأن المتحدة لألمم السياسية اإلعالنات بشأن العالمية

 .النهائي العالمي الميثاق على كبير بشكل أثرت

 يروسبف الجديدة اإلصابات على للقضاء جديدة قارية األوليات حملة السيدات المفوضية ومنظمة تقود .354

 امشه على الحملة هذه إطالق وقد تم. الحياة قيد على األمهات وإبقاء لدى األطفال البشرية المناعة نقص

 .2018 عام حمالتها في أعضاء دول أربع أطلقت. 2018 يناير قمة

كأداة للدعوة  2018أعدت المفوضية سجل نتائج أفريقيا في مجال التمويل المحلي للصحة لعام  .355

 المساءلة تعزيزو النفقات تتبع في تساعد التي المؤشرات من على العديد والمساءلة. ويحتوي سجل النتائج

 اإلنمائيين. والشركاء الحكومات قبل من المتزايدة

. 2019 فبراير 9 في أبابا أديس في الصحة بتمويل المعنيين األفريقيين القادة اجتماع عقد المقرر من .356

 المحلي التمويل بزيادة الخاص والقطاع والحكومات الدول رؤساء التزامات ضمان هو ذلك من والغرض

 قرارهاالمؤتمر إل إلى االجتماع نتائج تقديم سيتم. الصحية موارد الصناديق تجديد إلى والدعوة للصحة

 .2019 فبراير قمة في

فريقيا المنطقة التي توجد فيها أعلى معدالت اإلصابة بالسل بين أقاليم منظمة الصحة العالمية تعتبر أ .357

لكل  591الجنوب األفريقي، يقدر العبء بـ إقليم في و. 100000لكل  275الخمسة، والتي تقدر بـ 

إلى  3000يعاني قطاع التعدين من أعلى معدل حوادث السل في العالم، حيث يقدر بنحو و. 100،000
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 نيباد التدريب على الصحةالشخص. وخالل الفترة قيد االستعراض، قدمت وكالة  100،000لكل  7000

( أطباء 10من مالوي. كما تم تدريب عشرة ) 22يسوتو و( خبيراا من ل12ثني عشر )الوالسالمة المهنية 

ا من ليسوتو على تصنيف منظمة العمل الدولية لألشعة السينية وأداء 23)ثالثة وعشرين و ( عامالا صحيا

 .ة، على التوالييالصحتحسين العمل في الخدمات الرئة، و

ا دراستين بحثيتين تشغيليتين تغطيان ليس .358 -ق وزامبيا وتو ومالوي وموزامبيأطلقت وكالة النيباد أيضا

 .تنظيم الصحة المتعلقة باأللغام وخدمات الصحة والسالمة المهنية في الجنوب األفريقي بشأن

 .لسل في قطاع التعدينابرنامج ل نيباد كأمانةالوقد تم تعيين وكالة  .359

 هات والرضع واألطفال صحة األم •

. 2018في دار السالم في مايو هات والرضع واألطفال اجتمعت فرقة العمل المعنية بصحة األم .360

واستعرض المشاركون، الذين يتألفون من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء 

 . كما استعرضوا معايير جائزةة لصحة األمهات والرضع واألطفالجندة القارياألالمعنيين، حالة تنفيذ 

المؤشرات المعدلة للموقع اإللكتروني إلحصائيات الصحة اإلفريقية وبطاقة م بتمت موافاتهو ماما أفريكا

، إلى جانب إطار االتحاد األفريقي )كارما( أداء حملة التعجيل بالحد من وفيات األمهات في أفريقيا

التقدم  حول ثبتةبيانات موثوقة وم المنقحة األداءتوفر المؤشرات وبطاقات . للمساءلة في مجال الصحة

هات بما في ذلك التزامات صحة األم، الذي تحققه الدول األعضاء نحو الوفاء بالتزاماتها الصحية

 .واألطفال

قارة. ال فيكما ناقشت فرقة العمل التقدم البطيء لألسف في إنهاء تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  .361

لصحة ل اللجنة الفنية المتخصصةن قبل منظر فيها للوستقدم نتائج المداوالت وتوصيات فرقة العمل 

تكون حملة الحد من وفيات  . وفي وقت إعداد هذا التقرير،2019والسكان ومكافحة المخدرات في عام 

التعجيل بالحد  حملة ادولة عضوا  (50وقد أطلقت خمسون ) األمهات في أفريقيا قد بلغت سنتها العاشرة.

إلى اللجنة الفنية  2017تقديم تقييم الحملة الذي ُشرع فيه عام . وسيتم من وفيات األمهات في أفريقيا

 .2019المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات في 

برنامج األمم  شراكة معمفوضية بالفي أفريقيا، عقدت ال لإلناثفيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية  .362

ا دولياا في واناث لإل لقضاء على تشويه األعضاء التناسليةلالمتحدة المشترك  ي أكتوبر و فجادوجمؤتمرا

لى العمل السياسي للقضاء ع ،رئيس بوركينا فاسو، ، تحت قيادة روش مارك كريستيان كابوري2018

ا، وثالثة وعشر12تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. جمع المؤتمر اثني عشر ) ( 23ن )ي( وزيراا أفريقيا

ا قرروا إنهاء مشارك، معظمه 300دولة عضو وأكثر من  ا سياسيا م من أكثر البلدان تضرراا. تبنوا إعالنا

 لإلناث.الممارسة وأعلنوا إطالق الحملة اإلفريقية القارية إلنهاء تشويه األعضاء التناسلية 

، حيث 2019إطالق حملة االتحاد اإلفريقي، المعروفة باسم سليمة، خالل قمة فبراير  ومن المقرر .363

شويه القضاء التام على تفي الطموح يتمثل . مناصرا لهاكريستيان كابوري سيكون الرئيس روش مارك 

 .2030في أفريقيا بحلول عام لإلناث األعضاء التناسلية 

 (2025-2016) االستراتيجية األفريقية اإلقليمية للتغذية •
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. وشاركت 2018في بوروندي في يونيو  تنمية األغذية والتغذيةلاجتمعت فرقة العمل اإلفريقية العاشرة  .364

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء اآلخرون في االجتماع في استعراض 

ي أفريقيا، ف تكلفة الجوع الدراسات حول التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات القارية الحالية، بما في ذلك

ا14وإطالقها من قبل أربع عشرة ) التي تم استكمالها ريقيين الزعماء األفمبادرة أعدت  . وقد( دولة عضوا

. وسيتم تقديم النتائج والتوصيات إلى االجتماع الثالث للجنة بطاقة أداء خاصة بالتغذية التغذيةمن أجل 

وغير ذلك من األجهزة اإللكترونية ذات الصلة كافحة المخدرات لصحة والسكان ومل الفنية المتخصصة

 .2019في عام 

وأكتوبر، تناول البرلمان األفريقي مسألة نظام التغذية والغذاء في أفريقيا واعتمد ايو موطوال جلسات  .365

 .استراتيجية االتحاد بشأن التغذية وسالمة األغذية توصيات لدعم

  السكان والتنميةحول إعالن أديس أبابا  •

 2013في أكتوبر من قبل الوزراء  2014عام لفترة ما بعد السكان والتنمية  حول اعتمد إعالن أديس أبابا .366

قامت  .[EX.CL/Dec.799 (XXIV)] بموجب المقرر 2014 وأقره المجلس التنفيذي في يناير

بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وصندوق األمم المتحدة للسكان، في عام  المفوضية،

قبل  من االستعراضقرير ت تم إعتمادبإجراء استعراض قاري لخمس سنوات إلعالن أديس أبابا.  2018

 . 2018في أكتوبر  للصحة والسكان ومكافحة المخدرات المتخصصة عمل اللجنة الفنيةمجموعة 

 اآلخرين ط االستعراض الضوء على ضرورة قيام الدول األعضاء والمفوضية وأصحاب المصلحةل  س .367

التعليم ، ال سيما في مجاالت الصحة واشروع التنمية الزراعية في أفريقيبالتعجيل في التنفيذ الكامل لم

بالغ األهمية لتحقيق التحول في أفريقيا،  اأمرا باعتبار ذلك ومواءمة البيانات وتنمية الشباب والعمالة 

 ..وما بعده 2014واالستفادة من عائدها الديموغرافي اعتبارا من عام 

 للجنة الخمسين الدورة انعقاد قبل ،2018 مارس في نيويورك في ُعقد ،للتشاور سابق اجتماع خالل .368

 أفريقي قفمو وضع إلى المفوضية نيويورك في األفريقية الدائمة البعثات ممثلو دعا والتنمية، السكان

 عملية موضوع وسيكون األولى مراحله في التقرير مشروع يزال ال والتنمية. السكان مسائل بشأن موحد

 .2019 عام من الثالث الربع من ابتداءا  األعضاء الدول مع تشاورية

 خطة عمل مكافحة المخدرات والوقاية منها  •

عقد في منفي اجتماعها الثاني ال ،لصحة والسكان ومكافحة المخدراتالفنية المتخصصة لاللجنة  أوصت .369

، الدول األعضاء بزيادة االستثمار في االستراتيجيات الوطنية المتعلقة 2017أديس أبابا في مارس 

المخدرات بميزانية كافية ونهج متكامل على مستوى السياسات واالستراتيجيات والتنفيذ. مكافحة ب

مع الدول األعضاء على وضع إطار قاري استراتيجي جديد لمكافحة  مفوضية، عملت اللذلك وكمتابعة

لتي (" وا2023-2019"خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ) -المخدرات 

في اجتماعها نصف  لصحة والسكان ومكافحة المخدرات العتمادهال ريقيونسينظر فيها الوزراء األف

 .2019السنوي المقرر عقده في أبريل 

مراقبة الستخدام المخدرات في خمس دول أعضاء جديدة، ليصل الأيضا إنشاء شبكات مفوضية سهلت ال .370

امبيا، غانا، غينيا، مالوي، جكاميرون، الرأس األخضر، دولة، هي أنغوال، بوتسوانا، ال 15المجموع إلى 
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أوغندا وزامبيا. وتهدف الشبكات إلى مساعدة الدول األعضاء ، تونس، وجتو، سواتيني، تنزانياإناميبيا، 

 .رعايةالو المخدراتإدمان  على صياغة السياسات والبرمجة في مجال عالج اتفي بناء القدر

. كما أنتجت 2018علم األوبئة القاري لالتحاد األفريقي في ديسمبر أول تقرير عن  مفوضيةأطلقت ال .371

 قليلتأول خالصة وافية للممارسات الجيدة بشأن منع وعالج اضطرابات تعاطي المخدرات بما في ذلك 

 .الضرر

 راتخدوالجمعية الدولية للوقاية والعالج من تعاطي الم حكومة كينيا، بالتعاون مع مفوضيةعقدت ال .372

 أول حدث 2018في ديسمبر  الواليات المتحدة المعني بالشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانونمكتب و

 2000. شارك أكثر من خدراتيركز على الوقاية والعالج والرعاية الضطرابات استخدام المللجمعية 

دولة في المعرفة والخبرات في مجال الوقاية من اضطرابات تعاطي المخدرات  84مندوب من 

معالجتها. وعقدت عدة دورات تدريبية وأحداث متزامنة، بما في ذلك الحوار األول بشأن سياسة أفريقيا و

وأمريكا الالتينية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في وضع وتنفيذ سياسات قوية مستندة إلى أدلة 

ا الحاجة إلى  .لمنع استخدام العقاقير وعالجها ورعايتها تعزيز الحوار فيما بين ناقش المشاركون أيضا

لعلم األمراض الناجمة عن المخدرات. واستعرضوا القارات حول إنشاء وتفعيل الشبكات الوطنية 

عمل االتحاد األفريقي حول  خطة-بالمخدراتلتوجيه إعداد السياسة الخاصة مشروع اإلطار الجديد 

الفنية المتخصصة للصحة ها اللجنة التي ستبحث -(2023-2019مكافحة المخدرات ومنع الجريمة )

 .2019/ أبريل والسكان ومكافحة المخدرات في أديس أبابا في مارس

مع منظمات دولية أخرى لتدريب الموظفين الفنيين على الوقاية من تعاطي  مفوضيةكما عملت ال .373

ة سخم نشاءمع هذا، يتعاون االتحاد األفريقي مع منظمات دولية أخرى إل تزامنوعالجها. وبال خدراتالم

 .لجريمة المنظمةل مؤشر األفريقيالمراصد إقليمية للجريمة المنظمة في أفريقيا باإلضافة إلى 

تم إطالق مشروع جديد لتعزيز القدرات واإلجراءات اإلقليمية والوطنية لمكافحة االستغالل الجنسي  .374

نية لموظفي فالقدرة ال. في إطار هذا المشروع، فإن 2018في أفريقيا في يوليو  لألطفال على اإلنترنت

والفريق التعاوني المشترك بين اإلدارات باإلضافة إلى اللجنة مفوضية االتحاد األفريقي  مشروع

 ةكان الخبير االستشاري قيد التعيين للتحقيق في حالته. ورفاهي حقوق الطفلحول  لخبراءلاألفريقية 

 .لرسم االستجابات الوطنية المناسبةفي أفريقيا وكذلك  اإلنترنت عبر لألطفال الجنسي االستغالل

 لألدوية األفريقية وكالةال 

الفنية المتخصصة  كفريق عمل للجنة 2018التحاد اإلفريقي في جنيف في مايو لاجتمع وزراء الصحة  .375

 األدوية وكالة بإنشاءومكافحة المخدرات، واعتمدوا مشروع المعاهدة الخاصة  والسكانلصحة ل

ر لعدل والشؤون القانونية في نوفمبلتم تقديم مشروع المعاهدة إلى اللجنة الفنية المتخصصة  .األفريقية

 سوف تتطلب معاهدةالوكالة.  وإطالقالعتماده  2019في فبراير مؤتمر وسيتم تقديمه إلى ال 2018
ا لكي تدخل حيز التنفيذ.  األفريقية األدوية وكالة  مفوضيةلا، ستعمل ابعد اعتمادهوخمسة عشر تصديقا

 .للوكالة مع الدول األعضاء لتحديد البلد المضيف

 لتنمية الصيدالنية األفريقيةاصندوق  •

مشاورات في راد االستي لتصديراألفريقي ل بنكاللتنمية ول بنك األفريقيالشراكة مع المفوضية بال عقدت .376

لتحديد طرائق إنشاء صندوق لدعم التصنيع من قبل الشركات المحلية في أفريقيا  2018القاهرة في مايو 
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صة اللجنة الفنية المتخص مكتب هيئة االجتماع تالمصنعة لألدوية األساسية والمنتجات الطبية. ترأس

ت االقتصادية اإلقليمية، ومكافحة المخدرات. جمعت الدول األعضاء، والمجموعا والسكانلصحة ل

 .وخبراء الصناعة

خطوات أولية ودراسة جدوى لتحديد مدى صالحية تمويل  اتخاذ أوصى االجتماع التشاوري بالحاجة إلى .377

( تقديم تقرير إلى اللجنة الفنية 1صناعة األدوية في أفريقيا. كما طلب االجتماع من المفوضية )

لتجارة والتعدين عن التقدم المحرز نحو إنشاء صندوق للتنمية الصيدالنية في لالمتخصصة المقبلة 

نحو طريق، بما في ذلك اإلطار الزمني والمواعيد النهائية الواضحة، ال( إعداد خريطة 2أفريقيا، و)

  .2019إنشاء الصندوق قبل مارس 

 

 

 ( 2018- 2008إطار السياسة للتنمية المستدامة للرياضة في أفريقيا) تنفيذه تم 

 من الهدف وكان. 2018عام  ( في2018 – 2008انتهى إطار التنمية المستدامة للرياضة في أفريقيا )  .378

د حدد وق. الرياضية والقيم األخالقيات وتعزيز القدرات وبناء والتميز المشاركة تعزيز هو اإلطار هذا

ضال عن ف بالرياضة، المتعلقة لرئيسيةاإلطار القضايا الرئيسية المتعلقة بالرياضة، مع التوصيات ا

 التي يتعين على الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين معالجتها.  توصياتال

 يةاالجتماع للتنمية كأداة الرياضة ألفريقيا وتعزيز الرياضيةالمنظومة  تنفيذ في تقدما حرزأُ   .379

اتفاق المقر الستضافة مقر على  والمفوضية الكاميرون حكومة وقعت ،2018 أبريل ففي. واالقتصادية

 EX.CL/Dec.680 (XX) التنفيذي المجلس لمقرر وفقا ياوندي، للرياضة في األفريقي االتحاد مجلس

 .2012 يناير في الصادر

تها إلى إسناد تنظيمها وإدار مع ،األفريقي االتحاد إلى األفريقية األلعاب ملكية التنفيذي المجلس منح كما .380

ألفريقية. ا الرياضية االتحادات رابطة من فنية مدخالت مع إفريقيا، في الوطنية األولمبية اللجان رابطة

 بشأن ،2018 فبراير في أبابا أديس في تفاهم مذكرة الثالث المؤسسات وقعت متابعة،وعلى سبيل ال

 .الصلة ذات والبرامج األفريقية األلعاب وإدارة تنظيم

 ةالمغربي المملكة باختيار ،الرياضية األفريقية رابطة االتحادات مع بالتعاون ،المفوضية قامت .381

 االتحاد مجلس وقعو. التوالي على 2023و 2019 لعامي األولمبية لأللعاب كمضيفين غانا وجمهورية

 .2018 نوفمبر فياتفاق المقر  على المغربية والحكومة للرياضة األفريقي

 اتاجتماع وترأست. الرياضة في المنشطات آفة ضد العالمي الكفاح في بنشاط المفوضية شاركت .382

 .2018 لعام المنشطات لمكافحة العالمية للوكالة العامة الهيئات

 الشباب تمكين -رابعاً 

 تسخير العائد الديموغرافيلالتحاد األفريقي اخارطة طريق  •
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 األربعة للعائد الديموغرافي: ركائزالمؤشرات عبر الاستكمال في جمع البيانات و مفوضيةشاركت ال .383

وريادة األعمال والتعليم وتنمية المهارات والصحة والرفاهية والحقوق والحوكمة وتمكين  التوظيف

الشباب. سيتم إعداد تقرير حالة الشباب األفريقي بمجرد االنتهاء من هذه العملية في الربع األول من عام 

 .ااب في إفريقي. وسيساعد على توسيع المعرفة وتسهيل تبادل المعلومات حول تنمية الشب2019

األفريقي المفوضية إلى إنشاء مؤشر قائم على مجموعة من المؤشرات  لالتحادالديمغرافي  العائددعو يو .384

من خارطة الطريق، بهدف قياس االستثمارات في الشباب في أفريقيا ورصدها  ركيزةالخاصة بكل 

لوطنية، واللجنة االقتصادية واإلبالغ عنها. وتجري هذه العملية بالشراكة مع المكاتب اإلحصائية ا

والمرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب  ألفريقيا، والمكتب المرجعي للسكان، والكومنولث،

ا في ياوندي في مايو  14، ومؤسسة باكارد. تلقى الصحراء ا متخصصا ، في إطار 2018باحثاا شاباا تدريبا

 .في جمع البيانات الشباب لالتحاد األفريقي، للمساعدةن متطوعيفريق ال

 تنمية المهارات وتمكين الشباب •

وضعت ، 2017في يوليو الصادر  Assembly/AU/Dec. 652 (XXIX)مؤتمر ال قررملكمتابعة  .385

خطة عمل للعقد األفريقي للتدريب الفني والمهني ورجال األعمال وتوظيف الشباب وإلنشاء  مفوضيةال

من قبل اللجنة الفنية  مشروعحوار قاري لتنمية المهارات في أفريقيا. تمت المصادقة على ال هاجمن

. ومن المتوقع أن يتم التصديق النهائي في 2018لشباب والثقافة والرياضة في أكتوبر لالمتخصصة 

 .2019أوائل عام 

، حيث 2018ة في أبريل في تونس العاصم ني والمهنيفمجموعة التعليم والتدريب ال مفوضيةأطلقت ال .386

جمعت بين ائتالف من أصحاب المصلحة والوكاالت والخبراء العاملين في مجال تطوير التعليم 

 كنيباد بتنسيق أنشطة المجموعات، في حين ستشارالوالمهني في إفريقيا. تقوم وكالة  نيفالوالتدريب 

 الفني والتدريب التعليم عةفي رئاسة مجمو ومؤسسة بناء القدرات اإلفريقيةشركة أنظمة سيسكو 

 .والمهني

. وقد 2018تم تنظيم منتدى حول مهارات الشباب والمشاريع في العصر الرقمي في تونس في أبريل  .387

وأصحاب  الخاصجمع المنتدى بين كبار المسؤولين من الدول األعضاء وشركاء التنمية والقطاع 

نماذج وبرامج التعليم  /نية والمهنيةفالمهارات ال نميةوممثلي المجتمع المدني لمناقشة ت الشبابالمشاريع 

 .المهارات القيادية والرقمية للعمل نميةتهدف إلى تالتي  المبتكرة والتدريب الفني والمهني

 

 

 ميثاق الشباب األفريقي •

والتعاون مع الشباب في  فعالة( على المشاركة ال2006من ميثاق الشباب األفريقي ) 17تحث المادة  .388

اجتماعاا استشارياا  2018 نوفمبرفي الغوس في  مفوضيةم واألمن. وفي هذا الصدد، عقدت المجال السل

السلم واألمن. وكان الهدف هو تحديد الطرائق واستراتيجيات ية العاملة في مجال الشباب اتمنظمالمع 

ي اإلطار الشامل للشباب ف إلدماجها فيالتنفيذ إلشراك المنظمات الشبابية في منع نشوب الصراعات 
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من جانبه جلسة مفتوحة حول الشباب والسالم واألمن في أفريقيا السلم واألمن  مجلس بناء السالم. وعقد

 .فق على عقد هذه الدورة كل عام كإحدى الطرق التي يشارك فيها الشباب في جهود السالمتوا

 الشبابعمالة  إعالن مالبو حول  

 تحديا رئيسيا لتنمية أفريقيا. تشير التقديرات إلى أن االقتصاداتالجزئية لة كل بطالة الشباب والعماتش .389

ا لما يقدر بـ 3فقط ثالثة ) تخلقاألفريقية  مليون شاب يدخلون سوق  12( ماليين وظيفة رسمية سنويا

 .العمل في أفريقيا كل عام

البطالة البطالة بين الشباب ووفر إعالن ماالبو بشأن تشغيل الشباب نقطة انطالق للمناقشات بشأن  لقد .390

ثورة  لتحقيق 2063نداء أجندة  ر األخرى لمعالجة هذه القضية ضمنالجزئية. تم تقديم العديد من األط

للتعليم والتدريب الفنيين  في خطة عمل العقد األفريقي يتمثل أحد هذه اإلطاراتفي المهارات في إفريقيا. 

 طريق ةطراخ التي هي بمثابة( 2028-2019) الشباب وعمالة المشاريع علىوالتدريب  والمهنيين

. من بلشباا مالةعللتعليم والتدريب الفنيين والمهنيين من أجل تعزيز  لتسريع تنفيذ االستراتيجية القارية

تسعى  ،بشكل منتظم مع متطلبات سوق العمل التقنيين والمهنيينخالل مواءمة برامج التعليم والتدريب 

لمهنيين التقنيين واإلى تعزيز مالءمة ونوعية النظم األفريقية للتعليم والتدريب االمذكورة خطة العمل 

 ،لتزويد الشباب والبالغين بالمهارات المطلوبة للعمل )الذاتي( الرسمي(النظامي وغير النظامي وغير )

حول تالتي الرئيسية  ضاياالعمل الالئق وريادة األعمال والتعلم مدى الحياة. كما يهدف إلى معالجة الق

الشباب، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة توجيه  وعمالة الفنيين والمهنيينتطوير التعليم والتدريب  دون

في أفريقيا لمعالجة عدم التوافق بين التعليم والتدريب  والمهنيين الفنيينأنظمة التعليم والتدريب 

تويات على المسمتماسكة  وسياساتة خبرة تعليمية عالية الجوداكتساب واحتياجات سوق العمل من خالل 

 واالقليمية والوطنية. القارية

 2018يسمبر في د، ، سيشيمدينة ماهيفي  والثقافة للشباب والرياضة اجتمعت اللجنة الفنية المتخصصة .391

تمكين ل والثقافةوالرياضة  للشباب الفنية المتخصصة عمل اللجنةلوضع اللمسات األخيرة على خطة 

اللجنة الفنية المتخصصة خطة العمل هذه وطلبت إلى . اعتمدت 2019بحلول يونيو  إطالقهامن  الشباب

 الدول المتخصصة كما حثت اللجنة الفنية ل األعضاء الدعوة إلى تنفيذها.كل من المفوضية، الدو

يذ وتنف األيدي العاملة وتنقل رةبهج االستجابة على جناح السرعة للقضايا المتعلقة علیاألعضاء 

 والبطالة الجزئية. للبطالة باالستجابة السياسات المتعلقة

 فريقيالشباب لالتحاد األ نالمتطوعي فريق •

شاب وشابة أفريقيين  600أكثر من  وظيفبت مفوضية، قامت ال2010 في ديسمبر البرنامجإطالق  منذ .392

 :2018امرأة في جميع أنحاء القارة. فيما يلي أبرز المالمح لعام  400ونشرت أكثر من 

 41.6من اإلناث و منهم في المائة 58.4، 2018الثاني من عام  فصلمتطوعا شبابا خدموا في ال 156 (1

 في المائة من الذكور؛
 متطوعا شبابا خدمتهم في الفترة نفسها؛  19 أكمل (2
 متطوعين شبابا بعد إكمال عمليات التوافق واإلدارة 70وتم نشر  (3
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 النشرلدورة  2018في الفترة من مايو إلى يونيو  تقديم الطلباتعبر اإلنترنت لمفوضية دعوة ال أصدرت .393

الشباب  نمتطوعيفريق ال تاسع من. وفي الوقت نفسه، تم االنتهاء من عملية اختيار الفوج ال2018-2019

وفي برازافيل في نوفمبر  2018الي في سبتمبر جوعقدت دورتان تدريبيتان في كي .لالتحاد األفريقي

 ، على التوالي.2018

 تهحقوق الطفل ورفاهيحول لخبراء ل لجنة األفريقيةال 

األولى للدراسة على مستوى  المشروع هيتحقوق الطفل ورفاهحول  لخبراءل لجنة األفريقيةال أكملت .394

الدراسة بحلول نهاية عام الستكمال  األطفال المتنقلين. كانت المشاورات جارية وضعحول  القارة

2018. 

اء ورفي ال طفال تركواتوي تحت شعار "ال جفي ليلون 2018االحتفال بيوم عيد الطفل األفريقي لعام  أقيم .395

ا إلى ق لتنمية أفريقيا".  ود وني حكومة مالوي يعبرون فيه عن توقعاتهم بشأن الدور الذيدم األطفال إعالنا

وم ي أن تلعبه السلطات وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا الطفولة في تحقيق موضوع

  2018لعام الطفل األفريقي 

كشوط في اإلى أن المجلس التنفيذي، الذي اجتمع في دورته العادية الثالثة والثالثين في نو اإلشارة تجدر .396

، اعتمد موضوع "العمل اإلنساني في أفريقيا: حقوق األطفال أوالا" إلحياء ذكرى يوم الطفل 2018يوليو 

 .2019األفريقي لعام 

قيد االستعراض زيادة في التقارير المقدمة من الدول األعضاء بشأن تنفيذها للميثاق  الفترةشهدت  .397

منظمة  37( دولة صدقت على الميثاق، قدمت 48ولة )د 48. ومن بين يتهاألفريقي لحقوق الطفل ورفاه

( تقاريرها الدورية األولى والثانية. وعالوة على ذلك، نظرت 9( تقاريرها األولية، وقدمت تسعة )37)

في أربعة تقارير للدول  2018اللجنة خالل دورتها الحادية والثالثين المنعقدة في باماكو في أبريل ومايو 

ميليين من بوركينا فاسو وبوروندي ومالوي والنيجر ومن نيجيريا وزامبيا على األطراف وتقريرين تك

 .التوالي

 ميةختاأربعة مالحظات وتوصيات ت اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته كما أعد .398

ميثاق األفريقي المن  45و 44و 43الهتمام الدول األعضاء المعنية. هذه المهام مكلف بها في المواد 

 لحقوق الطفل ورفاهيته. 

 جهودها للدعوة للتوقيع والتصديق علىاللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته  واصلت .399

 و. وعقدت مناقشات مثمرة في هذا الصدد في مقديشو في يوليتهالطفل ورفاهي لحقوقالميثاق األفريقي 

بمسائل الطفل لتشجيع التصديق على  المعنيينوأصحاب المصلحة اآلخرين  مع حكومة الصومال 2018

الميثاق. ونتيجة لذلك، التزمت حكومة جمهورية الصومال االتحادية بالتعجيل بعملية التصديق، بينما 

 .وعد الشركاء في البلد بدعم الحكومة في هذا المسعى

ة من الجهود المبذولول حقوق الطفل ورفاهيته األفريقية للخبراء ح اللجنة واصلتوفي العام القادم، س .400

تها ، ورصد التدابير التي اعتمديتهالعالمي على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاه التصديقأجل 

شمل الدول األطراف تالدول األعضاء لتنفيذها. كما سيزيد المركز عدد زيارات الدعوة ويوسعها ل

 .انتهاك حقوق األطفال مزاعموغيرها من األجهزة فيما يتعلق ب
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 ،للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته الدول األعضاء إلى تقديم تعاونها الكامل تُدعى  .401

 اإلنساناألفريقي لحقوق  بالميثاقمن البروتوكول الملحق  5بما في ذلك من خالل اعتماد تعديل المادة 

لوصول إلى المحكمة األفريقية. حقوق اإلنسان كي يتسنى للجنة ا والشعوب دون مزيد من التأخير

 .والشعوب

 ينالجنس مسائل -خامسا

 مسائل الجنسين استراتيجية •

ض العديد من األنشطة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقرر استعراالقيد شهدت السنة  .402

في  35ولحجز  50/50خالل دورته العادية الثالثين تحقيق تكافؤ كامل بين الجنسين بنسبة مؤتمر ال

 2025االتحاد األفريقي بحلول عام أجهزة للشباب في جميع  الوظائفالمائة من 

[Assembly/AU/Dec.687(XXX)] وعقد  2025 لعام قرر، تم البدء في مشروع التكافؤملتنفيذ هذا ال

 .المضي قدما لالتفاق على طريق 2018داكار في يوليو اجتماعه األول في 

النتائج تنفيذ  وجه. وست2009لعام لمسائل الجنسين ة من تقييم سياسة االتحاد اإلفريقي مفوضيانتهت ال .403

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي اعتمدها المجلس حول استراتيجية االتحاد األفريقي الجديدة 

في نواكشوط. سيتم إطالق  2018 ويولي -وخالل قمة يوني - EX.CL/Dec.1012 (XXIII) - التنفيذي

 .في أديس أبابا 2019االستراتيجية الجديدة وخطة عملها خالل قمة فبراير 

الذكرى السنوية الخامسة عشرة لبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان أيضا  2018شكل عام  .404

ا باسم بروتوكول مابوتو. وحتى اآلن، صدقت والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفري قيا، المعروف أيضا

، وكانت جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية هي آخر الدول التي عضوا على البروتوكولدولة  41

 .2018قدمت وثائق التصديق عليه في يوليو 

دة وشركاء األمم المتح بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في أفريقيانظمت المفوضية  .405

وتحالف التضامن من أجل حقوق المرأة األفريقية، في مقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا في ديسمبر 

 إدماجه في القوانين المحليةو بروتوكول مابوتوعلى  بشأن التصديق المستوىمشاورة رفيعة  2018

 وانتهز المشاركون الفرصة لوضع خارطة .بعد البروتوكولتصدق على التي لم من قبل الدول  هوتنفيذ

إلى الدول األعضاء التي لم تصدق  2019طريق لبعثات الدعوة الداخلية القطرية والتي ستبدأ في عام 

وأعقب هذا الحدث االحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لبروتوكول بعد على بروتوكول مابوتو. 

ازات التي تحققت حتى اآلن في إعمال حقوق المرأة باإلنجاحتفاء  ،2018ديسمبر  14مابوتو، في 

 ."برنامج "كل شيء من أجل مابوتو"وإطالق 

في حملة على مستوى القارة من أجل إنهاء العنف ضد النساء  مفوضيةوعلى نفس المنوال، شرعت ال .406

لعنف. ا والفتيات، تعزيزا لتنفيذ االتحاد األفريقي والصكوك الدولية لتعزيز وحماية حقوق المرأة من

 .2019سيتم إطالق الحملة رسمياا خالل عام 

، أصدر 2018يوليو  31في  وفي يوم المرأة األفريقية 2018مارس  8في  بمناسبة يوم المرأة العالمي .407

العمل  إلى مزيد من ارئيس المفوضية بيانات تحتفل بإنجازات ومساهمات المرأة في تنمية أفريقيا ودع

لتزامات المتفق عليها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. عالوة تنفيذ االلإلسراع ب الجماعي
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في كلمته االفتتاحية خالل االجتماع الرفيع المستوى لالتحاد مجددا،  رئيس المفوضيةأكد على ذلك، 

السلطة، موقع بشأن المرأة في  2018 يوليو-في نواكشوط في يونيو المنعقد اإلفريقي واالتحاد األوروبي

عمل والنتائج وزيادة المساءلة وتوفير الموارد الكافية لتحقيق الإلى  كالمرة تحويل التركيز من الضرو

 .المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

، المنتدى الثاني 2018في مقر االتحاد األفريقي في أبريل  عقدت شبكة القيادات النسائية األفريقية .408

ل في  لمبعوث ومكتب اهيئة األمم المتحدة للمرأة  أفريقيا، بالتعاون معللقيادات النسائية من أجل التحو 

م واألمن. وضعت خطة عمل لتعزيز قيادة المرأة األفريقية في إحداث الخاص لرئيس لجنة المرأة والسال

 .تغييرات تحويلية تركز على السالم واألمن والتنمية في أفريقيا

قتصادي للمرأة عن طريق توفير الدعم المالي للمنظمات في التمكين اال ويساهم صندوق المرأة األفريقية .409

 119دوالر أمريكي إلى  ارف مبلغ قدره مليونالنسائية الشعبية. وخالل الفترة قيد االستعراض، صُ 

، اضطلع أعضاء اللجنة التوجيهية 2018فبراير  7يناير إلى  30في الفترة من والقارة. في أنحاء منظمة 

ى و مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية للمفوضية بزيارة إلموظفقام يتين وللصندوق بزيارتين ميدان

نيجيريا وناميبيا لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع تم تمويلها في إطار موضوع "مكافحة الفقر 

ات روتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة وتنظيم المشاريع". ساهمت المعلومات التي ُجمعت خالل الزيا

 صندوق.إنجازات الحول  الكتيب إعدادالميدانية في 

أداة للمساءلة واإلبالغ عن كيفية تنفيذ  المساواة بين الجنسين في أفريقياحول اإلعالن الرسمي يعتبر  .410

 صنع أجهزةأجازت  ،2018التزامات المساواة بين الجنسين. وفي عام  مفوضيةالدول األعضاء وال

. وإذ مفوضيةعضوا وتقريرا لرئيس ال دولة( 11) يرا تجميعيا يضم أحد عشرالسياسة في أديس أبابا تقر

 قررهم فيناشد إزاء انخفاض عدد التقارير الواردة من الدول األعضاء،  القلقُ  التنفيذي يساور المجلس  

EX.CL/Dec.1009 (XXXI) ، الدول األعضاء التي لم تقدم تقاريرها " ،2018الصادر في يونيو

السرعة". بالنسبة إلى نظام إعداد التقارير عبر اإلنترنت قيد التطوير من جناح بعد أن تفعل ذلك على 

لتسهيل هذه العملية وتشجيع تبادل أفضل الممارسات حول ومسائل الجنسين والتنمية  المرأة قبل مديرية

 .جنسين وتمكين المرأةالقضايا المتعلقة بالمساواة بين ال

عقد مكتب المبعوث الخاص لرئيس لجنة المرأة والسالم واألمن في مقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا  .411

( والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 23، اجتماع للدول األعضاء الثالثة والعشرين )2018في مارس 

إلقرار إطار النتائج  1325األمن رقم  قرار مجلسة حول واإلقليمي ةخطط العمل الوطني وضعتالتي 

واعتمده  2018بشأن المرأة والسالم واألمن. تم التصديق على إطار النتائج القارية في مارس  القاري

 .2018مجلس السلم واألمن في مايو 

والتنمية، تنسيق إدماج موقف سياسة مسائل الجنسين  المرأة ، من خالل مديريةمفوضيةوواصلت ال .412

لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات صنع القرار العالمية. وبالتعاون مع لفريقي االتحاد األ

 مهيديالت هيئة األمم المتحدة للمرأة ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ُعقد االجتماع التشاوري

ا أفريقيا موقفوضع االجتماع . 2018في أديس أبابا في فبراير  لمرأةلوضع ااألمم المتحدة لجنة األفريقي ل

منسقة ال ةفريقياألستراتيجية االدعوة ال، ووضع المرأة ع الدورة الثانية والستين للجنةيضاموموحدا حول 

للتأثير على االستنتاجات المتفق عليها لدورة لجنة وضع المرأة. وقد سبق االجتماع التشاوري مشاورات 

ن في جميع أنحاء القارة بقيادة الوزارات المسؤولة عن وطنية وإقليمية ألصحاب المصلحة المتعددي
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المساواة بين الجنسين وشؤون المرأة، فضال عن المجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات المجتمع 

 .المدني

 2018 في أديس أبابا في نوفمبرومسائل الجنسين والتنمية  من خالل مديرية المرأة مفوضيةاستضافت ال .413

للجنة  ، وهو االجتماع الثالثشبكة المرأة األفريقية لمنع النزاع والوساطة التوجيهي الثاني فيالتدريب 

والي مائة . جمعت هذه األحداث حللشبكة باإلضافة إلى الجمعية العامة الثانيةللشبكة  التوجيهية التنفيذية

لى الل الدورة التدريبية األوالذين تم تدريبهم خشبكة المرأة األفريقية لمنع النزاع والوساطة  عضو من

، وقادة آخرين في شبكة المرأة األفريقية لمنع النزاع والوساطة من وقيادة، 2018في يونيو  الشبكةفي 

 .مجال المرأة والسلم واألمن

ال يزال تنفيذ االلتزامات المتفق عليها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يشكل أحد التحديات  .414

الكامل لحقوق المرأة في أفريقيا. ولذلك تشجع الدول األعضاء على تخصيص  تنفيذام الالرئيسية أم

رارات القيام بعملها وفقا لقين كي يتسنى لها الموارد الالزمة لمؤسساتها الوطنية المعنية بمسائل الجنس

 .التحاد األفريقيلسياسة صنع الأجهزة 

، لتقاريرالسأم عن تقديم ا الدولية واإلقليمية يسهم فيوبالمثل، فإن اإلبالغ المتعدد عن مختلف الصكوك  .415

. ولذلك من المناسب أن تفكر أو قلتها المقدمة من الدول األعضاءالتقارير الذي غالبا ما يتسم بتأخر 

د عن مختلف الصكوك في تقرير وطني واحتقديم التقارير  السياسة في كيفية الجمع بينصنع أجهزة 

لدولية واإلقليمية. واللجنة على أهبة االستعداد لمساعدة الدول األعضاء في العديد من الصكوك اشمل ي

 .هذه المهمة

فريقي في المفاوضات واألحداث وأخيراا، هناك حاجة إلى تنسيق أقوى للدول األعضاء في االتحاد األ .416

رأة التي لجنة وضع الم ( دولة أفريقية أعضاء في13ثالثة عشر ) . وتعتبرالجانبية للجنة وضع المرأة

في تنسيق جهودها  مفوضية. ولذلك تشجع الدول األعضاء على مواصلة العمل مع العضوا 45تضم 

ي بشأن قررات االتحاد األفريقممختلف القضايا، بما يتماشى مع حول  وحدةلتحقيق المواقف األفريقية الم

 .المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 الرفيعة المستوى هيئاتوالن مسائل الجنسيحول االجتماعات السابقة للقمة  •

المساواة بين الجنسين في أديس أبابا على حول ُعقدت الدورة العاشرة للقمة السابقة لالتحاد األفريقي  .417

مكافحة الفساد: مسار مستدام للمساواة بين الجنسين  االنتصار في" شعارتحت  2018هامش قمة يناير 

النتائج الخطوط العريضة لإلجراءات التي يتعين اتخاذها على  وتمكين المرأة في أفريقيا". تضمنت

المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية للتعجيل بمكافحة الفساد وكذلك خطط األداء واالختصاصات لكل 

، والتي شكلت جزءا من التقرير مسائل الجنسين السياسات المتعددة ألصحاب المصلحة في اهجمن من

  لمديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية". سياسةهج الا"تعزيز أداء من عن

الثالثين حادية والثالثين وال تيناجتماعات رئاسية رفيعة المستوى على هامش القم مفوضيةكما نظمت ال .418

( "اإلفطار الرفيع 1)جتماعات في أديس أبابا ونواكشوط، على التوالي. وشملت هذه اال تينالمنعقد

 المناصب الرفيعة المستوى في االتحاد األفريقيالمرأة األفريقية إلى  في وصولالمساواة حول المستوى 

المرأة منظمة إطالق  ( إحياء2ألفا كوندي؛ )غينيا، رئيس  هالذي استضافوومنظومة األمم المتحدة"، 

 اتشاورم( ال3وتا موسيفيني؛ )جيويري كا أوغندا، ي يستضيفه رئيسذالوشرق أفريقيا إلقليم  ةفريقياأل
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لى ع بعد تصدقالتي لم  التصديق على بروتوكول مابوتو من قبل الدولحول  المستوى ةالرفيع

 .البروتوكول

لمرأة احول االتحاد األوروبي و التحاد األفريقيبين ا كان هناك أيضا اجتماع تشاوري رفيع المستوى .419

ج ائالنت ألفريقي. وشملترئيس رواندا ورئيس االتحاد ا ،اميجالسلطة، استضافه الرئيس بول كا موقع في

ن أجل تنفيذ مالمتبادل بين األقران  الستعراضاتعزيز االلتزام بتحقيق التكافؤ عبر االتحاد، وإنشاء آلية 

السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعجيل بالتصديق على بروتوكول مابوتو 

قوانين وإدماجها في ال الجنسين وتمكين المرأةبين  لمساواةابوصكوك االتحاد األفريقي األخرى المتعلقة 

 ذها.وتنفيالمحلية 

  بروتوكول مابوتو وحقوق المرأة 

، 2018ديسمبر ، أديس أبابافي  ومسائل الجنسين والتنمية من خالل مديرية المرأة المفوضية أجرت .420

رفيعة المستوى لتسريع التصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  مشاورات

ذا، هحقوق المرأة في أفريقيا )بروتوكول مابوتو(. تم تنظيم االجتماع االستشاري ب المتعلقوالشعوب 

لحقوق االنسان  قيةللجنة األفري التابع بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في أفريقيا

ا  والشعوب مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، ، من أجل حقوق المرأة األفريقية تضامنا

دولة عضوا على البروتوكول  41وبدعم من شركاء التنمية. وصادقت  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ادول 14يزال يتعين على ال  وهي ملتزمة بأحكامه. ومع ذلك، حتى اآلن   منها القيام بذلك. ة عضوا

 اآلراء حولالدول األعضاء التي لم تصادق على بروتوكول مابوتو  تقاسمت، المذكور خالل االجتماع .421

لى األحكام أمثلة ع قدمتالتحديات والفرص التي تواجهها فيما يتعلق بعملية التصديق. ومن ناحية أخرى، 

تعمل من  هاترى أن   التي فضال عن المؤسسات التي أنشأتها نفذتهاوالبرامج التي  شرعتهاالقانونية التي 

 .المنصوص عليها في بروتوكول مابوتو باألحكام أجل النهوض

من التشاور وهي خارطة الطريق لبرنامج " تم استعراض ثالث وثائق واعتمادها على مدار اليومين  .422

واستراتيجيات الدعوة المصاحبة ) مابوتو"، المؤجزات القطرية للدول  من أجل بروتوكول الجميع

 لدعوةلبعثات ا للبلدان التي لم تصادق على البروتوكول ( والمذكرة المفاهيمية وخطة العمل بالنسبة

 للبروتوكول داخل البلدان.

، 2020على بروتوكول مابوتو بحلول عام  الشاملالتزمت الدول األعضاء بتحقيق هدف التصديق  .423

لتي تواجه ا الكثيرة يعالج التحدياتوتنفيذه سوف  وإدراجهلى البروتوكول أن التصديق الشامل عمؤكدة 

الحكم  -وتقرير المصير  نبيئة تسمح لحريتهلهن يضمن كما النساء والفتيات في جميع أنحاء القارة 

 .واالستقالل الذاتي من العنف واإلكراه والتمييز

باالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة  2018ديسمبر  14الرفيعة المستوى في  راتاختتمت المشاو  .424

 .العتماد بروتوكول مابوتو والتقدم المحرز حتى اآلن في إعمال حقوق المرأة
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 واألطر والمعايير القارية السياسات-حاء 

  أفريقيا في التحتية البنية تطوير برنامج - أوالً 

 مفوضيةيطلب من ال -Assembly/AU/Decl.1(XII) -2009فبراير إعالناا في المؤتمر  اعتمد .425

. 2010صياغة برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، والذي تم إطالقه رسمياا في كمباال في يوليو 

الصادر في يناير  Assembly/AU/Decl.2(XXIII)بناءا على ذلك، اعتمد المؤتمر من خالل مقرره 

مية نية التحتية في أفريقيا )بيدا( كبرنامج استرشادي لتطوير البنية التحتية اإلقلي، برنامج تطوير الب2012

 والقارية في أفريقيا.

 ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا شراكة مع وكالة النيبادالمفوضية، بال عملتمنذ ذلك الحين،  .426

بادرات مثل خطة متبرز  اإلضافة إلى ذلك،التنمية، لمعالجة العجز في البنية التحتية. وب بنك األفريقيالو

ية لبنية التحتية، واتحاد البنية التحتية ألفريقيا، والصندوق االستئماني للبنية التحتل عمل مجموعة العشرين

ية التحتية التحتية، ضرورة تطوير البن بنيةللاألفريقي القطري  أفريقيا، والتشخيص-لالتحاد األوروبي 

 .و االقتصادي في أفريقيالنممن أجل ا اإلقليمية

ي تم تحديد التلبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  ذات األولوية خطة العمل مجموعة مشاريع تتألف .427

عبر  ابرنامج 51في  امشروع 400، من أكثر من 2020إلى عام  2012أولويات تنفيذها من عام 

، مشروعاا( 54مشروعاا( والطاقة ) 235القطاعات األربعة التي تشمل النقل )شمل الحدود، ت

 9عبر الحدود ) ئيةموارد الماالوإدارة  ،(روعاامش (113وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت )

نفيذ خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في مشاريع(. وتقدر التكلفة الرأسمالية لت

 .مليار دوالر أمريكي سنوياا 7.5مليار دوالر أمريكي أو  68مبلغ أفريقيا ب

ا. برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقي ضمان تنفيذ مشاريعلالدول األعضاء خطوات واسعة  اتخذت .428

مشروعاا( إما قيد اإلنشاء أو قيد التشغيل بالفعل،  131) ٪32حوالي فإن مشروعاا فردياا،  433بين من و

الجدوى  قبل من مرحلة المفهوم إلى مرحلة ٪26 حوالي للمناقصة، في حين انتقل ٪16 إعدادويتم حالياا 

 .الجدوىمرحلة و

 :اليةعن النتائج التبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  عيراحتى اآلن، أسفر تنفيذ مشو .429

 القارة؛كيلومترا من الطرق في جميع أنحاء  16،066 إجمالية تبلغ حوالي اتتم بناء قدر (1

 لبرنامج تطوير البنية الحديدية من خالل مشاريع السكك الحديدية ككيلومتر من السك 4076تم بناء   (2

 ؛التحتية في أفريقيا

 ؛يلومتراك 3،506نقل تقارب الخط ة لفي قطاع الطاقة، تمت إضافة سعة إجمالي  (3

 ونغو وغينيا وليبيريا ومالويالجزائر وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية الك-( دولة 13كانت ثالثة عشر ) (4

مرتبطة بكابالت األلياف البصرية -والنيجر وسيراليون وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وزامبيا 

 اإلقليمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

 فيروتالتي تم إنشاؤها والتنفيذية، تم برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  ومن خالل مشاريع (5
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 .وظيفة على التوالي بشكل مباشر وغير مباشر 94،400و 112،900

. 2020-2012فترة برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ال اإلطار الزمني لخطة عمل أولويةيشمل  .430

والطاقة  ةيوالبنية التحتية العابرة للقارات واألقاليم للجنة الفنية للنقل ذات الصلةوبموجب المقررات 

ة ، من خالل إدارة البنيمفوضيةوكذلك المشاورات مع الشركاء القاريين واإلقليميين، بدأت ال والسياحة

 تقييم تنفيذلاستعراض منتصف المدة لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  التحتية والطاقة، عملية

العمليات واألدوات المستخدمة حاليا تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في وحتى اآلن،  البرنامج

 .2020لتحقيق أهداف 

على  برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ورش عمل تشاورية إقليمية لتقييم تنفيذ مشروعات نُظمت .431

النتيجة توجيهات حول طريقة  تضمنستووالدول األعضاء.  اإلقليمية المجموعات االقتصادية مستوى

األساس توفر كذلك . وسبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيامل ذات األولوية لخطة الع تنفيذبالتعجيل 

 يابرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقالمرحلة الثانية من خطة العمل ذات األولوية ل كيفية صياغةل

(2020-2030). 

برنامج تطوير البنية  أربعة اجتماعات إلدارة تنفيذ مفوضيةخالل الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت ال .432

لفريق االتحتية في أفريقيا بما في ذلك اللجنة التوجيهية ومنتديات جمع البيانات. وقد أشار اجتماع 

، 2018مع االتحاد األوروبي في أديس أبابا في مايو  لتعاون، الذي عقد باالمرجعي المعني بالبنية التحتية

 ، كما تمبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشأنإلى التقدم اإليجابي الذي تم إحرازه حتى اآلن 

أن الشراكة بين لوحظ كذلك . 2020-2018خارطة الطريق االستراتيجية للبنية التحتية للفترة وضع 

ا مع آليات تنفيذ تم إضفاء  إحدى االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي هي أكثر شراكات أفريقيا تنظيما

 اتالقرارت واالسياسصنع ني إلى فعلى جميع المستويات، من مستوى التنفيذ الالطابع المؤسسي عليها 

 .وبياالتحاد األور -التحاد األفريقيقمة رؤساء الدول والحكومات ل في مثلعلى أعلى مستوى سياسي مت

خطة ضمان وضع  ضرورةحول  2018في يونيو  فنيمن جانبها، عقدت وكالة النيباد أول اجتماع  .433

من و. برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ضمان المزيد من االستثمارات في مشاريعمالي مجمعة ل

في الربع األخير من عام  صناديق المعاشات والصناديق السياديةآخر مع  فنيالمقرر عقد اجتماع 

ستخدم تي تال ئيسية. وعالوة على ذلك، ستقوم وكالة النيباد بالترويج لعدد قليل من المشاريع الر2018

 مرفق إعداد مشروعات البنية التحتية بهدف الحصول على مستثمرين مؤسسيين معينين ورؤساء الدول

بدءا بمشروع سد باتوكا جورج والممر الدولي الذي يرط بين المو المشاريع، لمناصرة  والحكومات

 إثيوبيا-جنوب السودان  –بورت 

االقتصادية اإلقليمية، بما في ذلك من خالل نشر الخبراء نيباد تقديم الدعم للمجموعات الواصلت وكالة  .434

 وفي المجموعة اتحاد المغرب العربي تم نشر خبيرين آخرين في منطقةونيين في مختلف المناطق. فال

 . )اإليكاس( االقتصادي لدول وسط أفريقيا

 قدرات برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا بناء مشروع 
 

-2012)لخطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  السلس التنفيذ ضمان أجل من .435

 بناء روعمش البنك األفريقي للتنمية، في تنفيذ من بدعم النيباد، ووكالة شرعت المفوضية ،(2020
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 ماليين 9 من ربيق ما البنك األفريقي للتنمية أفريقيا. وقدم في التحتية البنية تطوير لبرنامج القدرات

 .سنوات ثالث مدى على لتنفيذها أمريكي دوالر

 قدرة عزيزت لمشروع بناء القدرات لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في الرئيسي الهدف يتمثل .436

 على النيباد، ووكالة المفوضية وكذلك اإلقليمية، االقتصادية مجموعاتها خالل من األعضاء، الدول

 تعيين لنيباد،ا وكالة خالل اإلقليمية. تم، من التحتية ومشاريع البنية برامج تنفيذ وتنسيق وإعداد تخطيط

 كما .األعضاء الدول في المشروعات إعداد أنشطة لدعم اإلقليمية االقتصادية المجموعات لجميع خبراء

 تعزيز أجل نم أفريقيامشروع بناء القدرات لبرنامج تطوير البنية التحتية في  أموال المفوضية تستخدم

 وكالةو المفوضية إن. األعضاء الدول في السياسات تدخالت إلى باإلضافة االتصاالت، إستراتيجية

ية مشروع بناء القدرات لبرنامج تطوير البنية التحت من الثانية المرحلة بشأن التفاوض صدد في النيباد

 في أفريقيا مع البنك األفريقي للتنمية. 

 ضاايأ نظمت المفوضية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، القدرات بناء مشروع لىإ افةضاإلب .437

عدة ورش عمل لبناء القدرات على مر السنين لدعم جمع البيانات حول مشاريع البنية التحتية في أفريقيا. 

ريقيا، أفوقد ساعدت ورش العمل هذه في جمع وتقديم معلومات عن مشاريع تطوير البنية التحتية في 

 مركز المعلومات االقتراضي لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.  والتي أصبحت متاحة في

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيال كسب التأييد جهود 

. قامت إدارة البنية التحتية 2018برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في عام ل كسب التأييد تم تعزيز .438

عزيز الوعي برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لتل االتصال بتنفيذ إستراتيجية بالمفوضيةوالطاقة 

لمحلية. كما أنشأت ابمشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا على المستويات الوطنية واإلقليمية و

 40التي وصلت عضويتها اآلن إلى  برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيااإلعالميين لاإلدارة شبكة 

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيااإلعالميين  منفذ إعالمي من جميع أنحاء القارة. تولت شبكة

ر أن يزيد حجم وجودة التغطية اإليجابية على تأثيمهمة رفع مستوى تطوير البنية التحتية. ومن المتوقع 

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا على تنمية أفريقيا.

كجزء من استراتيجية تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا )بيدا(، قامت إدارة البنية التحتية  .439

يد العالمي لترويج لمشاريع بيدا على الصعوالطاقة بأنشطة تدريب للصحفيين األفريقيين، بغية تعزيز ا

نظمت اإلدارة رحلة للصحفيين عبر القارة إلى أكبر مشروع طاقة ، 2018واإلقليمي والوطني. وفي 

باعتبارها أحد مشاريع بيدا الذي هو في مراحل  -سد النهضة الكبير إلثيوبيا -كهرومائية في أفريقيا

، لصقل 2018مل الثالثة المنعقدة في أديس ابابا، في نوفمبر متقدمة. وسبق الزيارة إلى السد ورشة الع

 صحفيا لتمكينهم من تغطية مشاريع بيدا بصورة فعالة. 24مهارات 

على ذلك وكجزء من األنشطة السنوية للترويج لمشاريع بيدا لدى أصحاب المصلحة، قامت إدارة عالوة  .440

بنية التحتية والطاقة، بالتعاون مع حكومة زيمبابوي ووكالة النيباد والسوق المشتركة للشرق والجنوب ال

األفريقي )كوميسا(، بتنظيم األسبوع الرابع لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في شالالت فكتوريا 

ا المحرز في تنفيذ مشاريع بيد . وكان الهدف الرئيسي من األسبوع هو الترويج للتقدم2018في نوفمبر 

المختارةن وتوفير منبر للتسويق من أجل التعجيل بعملية التنفيذ ومعالجة المسائل الهامة المتعلقة بتعبئة 

 450الموارد وتوفير الببيئة المالئمة، من جملة مسائل أخرى. وحضر األسبوع الرابع لبيدا أكثر من 

 مشاركا.
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يونيو  21إحاطة خاصة للجنة الممثلين الدائمين في أديس أبابا في جلسة ووكالة النيباد مفوضية ال نظمت .441

 دعوةنشطة برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا. ونتيجة أل برنامجلتوعية الدول األعضاء  2018

تطوير البنية التحتية في أفريقيا من أصل لبرنامج  مشروعا( 34أربعة وثالثين )تم إدراج توعية قوية، و

 دولة من الدول األعضاء. 42( في خطط التنمية الوطنية في 51د وخمسون )واح

، الذي سياحةوالطاقة وال واألقاليمية ةيلقارا التحتية والبنية للنقلاللجنة الفنية المتخصصة خالل اجتماع  .442

، أكد الوزراء على إمكانات تطوير البنية التحتية اإلقليمية باعتبارها 2017عقد في لومي في مارس 

طلبوا من المفوضية ووكالة النيباد تطوير أداة لتقدير ودمج وفي خلق فرص العمل.  ارئيسيمحركا 

حتية في البنية الت وتشجيع خلق فرص العمل من خالل تطوير البنية التحتية في إطار برنامج تطوير

اد، بدعم من ووكالة النيب بالمفوضيةالبنية التحتية والطاقة  إدارةأفريقيا. ومتابعة للطلب الوزاري، قامت 

خلق فرص العمل لمجموعة أدوات  وضع، بالوكالة األلمانية للتعاون الدوليالحكومة األلمانية من خالل 

مجموعة  نيبادوستطلق المفوضية ووكالة ال. 2017ام برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في عل

 .2019األدوات على هامش قمة فبراير 

  حتية في برنامج تطوير البنية التاالفتراضي لمعلومات القاعدة بيانات البنية التحتية األفريقية ومركز

 أفريقيا 

 كزمر يضم الذي -برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  معلومات إدارة تم وضع ونشر نظام .443

في أفريقيا،  لتحتيةا البنية بيانات ، وقاعدةبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيال المعلومات االفتراضي

 وقع اإللكتروني، المبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيااإلقليمية، وتقييم ورصد  البيانات وقواعد

http://www.au-pida.org ،يا. برنامج تطوير البنية التحتية في أفريق تنفيذ عن إحاطات لتقديم وذلك

 عن لمعرفةوا المعلومات لنشر فعالة أداةبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  معلومات ويعد نظام

 الدول ستوىم على التحتية البنية تطوير أولويات وتحديد ،برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

 .األعضاء

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقياالممرات التجريبية الذكية ل  

الولي  متعلقة بالممر تم تحديد مشاريع محددةوجلسة تشاورية بين وكالة نيباد والحكومة الكينية،  عقب .444

طريق وإجراءات مقابلة من  ارطة، باإلضافة إلى خإثيوبيا-جنوب السودان  –الرابط بين المو بورت 

 %5ندة أجو أجل التنمية المتسارعة والتمويل. تتوافق خارطة الطريق مع خطة التنمية الوطنية الكينية

 .التحاد األفريقيل

ة أبيدجان لتوجيه منهج المبادر -داكار -برايا يربط متعدد الوسائطالممر المشروع تطوير تم تخصيص  .445

جميع المشاريع . والهدف من ذلك هو تلبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا مةاألفريقية للتنمية المستدا

المدرجة في القائمة المختصرة على أساس جاذبيتها النسبية الستثمارات القطاع الخاص )التمويل 

استثمار وتسويق لتطوير الممرات لتمويل  الخاص( واالستثمار العام. كما يهدف إلى إعداد خطة

في قطاعات النقل والطاقة والمياه العابرة للحدود واالتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا  المشاريع

االقتصادية لدول غرب  مجموعةالمعلومات، والتي سيختارها خبراء من الدول األعضاء في ممر ال

للتنمية  فريقيةمنهج المبادرة األ استشارة إعداد المشروع الختيارأفريقيا. ويجري االنتهاء من المشروع "

 لبرنامج تظوير البنية التحتية في أفريقيا. المستدامة
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 لممر المركزيانيباد من أجل تنفيذ وكالة المتقدمة في وكالة  وصلت إلى مرحلةكما أن التحضيرات  .446

بيئي لاتأثير الجدوى والمن المشروع على إعداد دراسة  ىستركز المرحلة األولو لتيسير النقل العابر.

 -من ميناء كالوندو عبر طريق أوفيرا المتأثيرن عادة توطين إل مكان جتماعي وتطويرالتقييم االو

 الذي يمر عبر تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي.، ربيريزي

 األقاليمذه هبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ذات األولوية الخمسة التالية في  المشاريع تم اختيار .447

المجموعة ( في 1واحد )مشروع ؛ إقليم مجموعة تنمية الجنوب األفريقي( في 2مشروعان ) :وهي

( في 1واحد )جماعة شرق أفريقيا، مشروع ( في 1واحد )مشروع االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ 

 ،مالمح المشروع التي تبرز وضع. ويجري في الوقت الراهن المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 الفرص المحددة الستثمارات القطاع الخاص في كل من المشاريع الخمسة.، في جملة أمور

( لمبادرة 10حالة المشروع الشامل لجميع المشاريع العشرة ) عن تقرير إعدادقامت وكالة النيباد ب .448

 ، وهي:تحتيةلبنية الصرة الرئاسية لالمنا

 الجزائر؛ -يق السريع العابر للصحراء الحلقة المفقودة من الطر (1)

 من الجزائر إلى نيجيريا عبر النيجر؛ ضوئيةاأللياف ال (2)

 السنغال؛ -جيبوتي  -نجامينا  -داكار  البري / السكة الحديديةطريق ال (3)

 خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر: خط أنابيب الغاز العابر للصحراء؛ (4)

 برازافيل؛ -كينشاسا  طريق جسر/ السكك الحديدية (5)

ض النطاق العريالمعلومات واالتصاالت ذات مشاريع تكنولوجيا إزالة العقبات السياسية أمام تنفيذ  (6)

 وتكنولوجيا األلياف الضوئية في الدول المجاورة؛

 عن طريق مشروع نهر النيل؛إنشاء خط مالحي من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط  (7)

 إثيوبيا؛ -جنوب السودان  -المو بورت الممر الدولي مشروع  (8)

 و؛ مشاريع مركز الخدمات اللوجستية الدولية. من المتوقع أن يكتمل التقرير بحلول نهاية العام (9)

بفترة  ةمحددالو ةمالئمالو ايمكن تحقيقه، للقياس ةقابلالوة حددمشروع المؤشر األفريقي للمشاريع الم (10)

 )سمارت( زمنية

 تية لوصول إلى البنية التحتيسير االبنية التحتية في أفريقيا لبرنامج تطوير المتكامل لمشروع ال

 لمناطق الريفية / النائيةفي اوالخدمات األساسية 

األفريقي  كبنالو لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيابالتعاون مع وكالة النيباد، و المفوضيةنظمت  .449

اسات بشأن البنية التحتية اإلقليمية والقارية حواراا حول السي 2018، في أديس أبابا في ديسمبر للتنمية

كان وريقيا. لوصول إلى المناطق النائية والريفية في أفتيسير ال لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

تآزر لاألصحاب المصلحة في برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لخلق أوجه  إيجاد منبرالهدف هو 



EX.CL/1134 (XXXIV 

Page 79 

قدر واجية لتقليل االزد -والقارية وأصحاب المصلحة اآلخرين  اإلقليمية-المختلفة  بين مؤسسات التنفيذ

وتعظيم األثر االجتماعي واالقتصادي لمشروعات برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في  اإلمكان

ت مشارك، بما في ذلك من المجتمعا 200أكثر من في هذا الحدث شارك والمناطق النائية والريفية. 

 الريفية.

 فريقياأالسياسة والتنظيم بشأن  الخاص بمبادرة مشروع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا 

  )بريدا( رقميةال

مشروع اإلدارة والمساعدة الفنية لمبادرة السياسة والتنظيم بشأن أفريقيا الرقمية. وتم أنشأت المفوضية   .450

لمشروع بريدا )سياسة وتنظيم  2احتياجات الناتج  إعداد االختصاصات إلجراء دراسة حول تقييم

 )حوكمة اإلنترنت(. وقد تم الشروع في تنفيذ المشروع 3تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( والناتج 

 2018. ُعقد اجتماع لجنة التوجيه العام لمشروع بريدا في أديس أبابا في ديسمبر 2018في أغسطس 

  واتفق على طرائق تنفيذ المشروع.

 

 

 

 تبادل اإلنترنت االنقاط األفريقية ل 

 75,000نقطة لتبادل اإلنترنت في مالي ومنحت مبلغ  مفوضيةخالل الفترة قيد االستعراض، أنشأت ال .451

إلى بورصة اإلنترنت في جمهورية الكونغو. تم توقيع اتفاقيات منح مع الهيئة القومية  دوالرا أمريكيا

 البروندية لتبادل اإلنترنت.المؤسسة لتنظيم االتصاالت بمصر و

ما ، كإلى نقطة تبادل اإلنترنت في نيجيرياأمريكيا دوالراا  39870دفع مبلغ قدره ب مفوضيةال قامتكما   .452

اإلنترنت في جمهورية الكونغو. كما تلقت  هيئة تبادلإلى أمريكيا  دوالر 45,000قدره مبلغ  قامت بدفع

ا أمريكياا. 37,855.43ات قيمتها ابون مدفوعجعبر اإلنترنت في ال هيئ تبادل  دوالرا

 

 لنقل القارية لسياسة ال -ثانيا

  البريالنقل 

، اعتمد وزراء النقل األفريقيون إعالن ماالبو بشأن تنمية قطاع النقل في أفريقيا، الذي 2014في أبريل  .453

يات للقارة لالستجابة لتحد مد، وضع استراتيجية نقل طويلة األأمور أخرى، من بين من الموفضيةطلب 

ا لنقل، التي تحدد إطاراا مشتلمسودة ورقة سياسات  مفوضيةالنقل في القارة. واستجابة لذلك، أعدت ال ركا

 لتوفير النقل المتكامل والمستدام على المستوى القاري واإلقليمي والقطري.
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 المعنية بالنقل الذي عقد في أديستم تقديم مسودة الورقة إلى االجتماع األول للجنة الوزارية الفرعية  .454

ة السياس. واتفق االجتماع على أنه ينبغي االنتهاء من المشروع باعتباره إطار 2017أبابا في ديسمبر 

 .2018عام  أجهزة صنع السياسية بحلول نهايةوتقديمه إلى القارية للنقل

سياسة المشروع للمصادقة على ورشة عمل للخبراء القاريين  مفوضية، عقدت ال2018في نوفمبر  .455

 ةواألقاليمي ةيلقارا التحتية والبنية للنقلاللجنة الفنية المتخصصة قبل اعتمادها من قبل  نقلالقارية لل

 .2019يوليو  قمة والطاقة والسياحة وتقديمها إلى

 والمعايير القواعد مواءمة المشترك بشأن الحكومي االتفاق ماالبو إعالن على المنوال نفسه، اعتمد .456

 ضمان المفوضية من الوزراء وطلب(. 5) الخمسة ومرفقاتها ألفريقيا العابرة السريعة الطرق لشبكة

امل تدمير يعتبر ع والذي للحمولة المسموحة على الطرق، االمتثال عدم لتجنب للمعايير الصارم التطبيق

 .القارة أنحاء جميع في التجارة لتيسير أيضا ضروري االتفاق هذا أن على وشددوا شامل للطرق.

لطرق ا وصيانة لتصميم دنيا قواعد ومعايير وضع في ومرفقاته الدولي الحكومي االتفاق هدف يتمثل .457

 أفريقيا، يف واالجتماعي واالقتصادي والسياسي المادي والتماسك التكامل في للمساهمة ألفريقيا، العابرة

 بيقهتط وسيسمح. القارة في الرئيسية واالستهالك اإلنتاج مناطق بين البري النقل مرافق وضمان

القارية  لمنطقة التجارة الحرة السلس التنفيذ في يساهم مما القارية، الطرق لشبكات البيني بالتشغيل

 وتجنب ئة،البي على التحتية للبنية الضارة اآلثار من والتقليل المرورية، الحوادث من والحد األفريقية،

 .الطرق صيانة تكاليف ارتفاع

 على لبحث التصديق القاريين للخبراء عمل ورشة ،2018 أكتوبر في أبابا أديس في المفوضية نظمت .458

. أخرى مورأ بين وتنفيذه، منشبكة الطرق السريعة العابرة ألفريقيا  بشأن المشترك الحكومي االتفاق

 المشترك ةالحكومي االتفاق على التصديق لتسريع طريق خارطة الموافقة على ومن بين نتائج االجتماع،

شبكة الطرق السريعة العابرة  حول العمل مجموعة بإطالق الطريق خارطة وقد أوصت. وتنفيذه

 أصحاب لمختلف المناسبة القدرات بناء وضمان والتنفيذ، التصديق بشأن الدعوة وتكثيف ،ألفريقيا

 .المصلحة

  لسالمة على الطرقلعمل الخطة 

، باعتماد 2010أكتوبر  2الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  64/225فيما يتعلق بالتوصية  .459

 ، في اجتماعهمونوزراء النقل األفريقي اعتمد ،2020-2011عمل الخطة عمل للسالمة على الطرق لعقد 

 ، خطة العمل األفريقية للسالمة على الطرق.2011لواندا في نوفمبر المنعقد في 

اعتمد الوزراء أيضا إعالن لواندا الذي أعلن، ضمن جملة أمور، يوم األحد الثالث من نوفمبر، وهو  .460

، بوصفه اليوم األفريقي للسالمة على الطرق. كما قاليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطر

متحدة األمم ال ولجنةمفوضية طلبوا من المفوضية إعداد ميثاق أفريقي للسالمة على الطرق. وُكلفت ال

 فع تقاريرراالقتصادية ألفريقيا أيضا بمهمة متابعة تنفيذ الصكوك القارية المتعلقة بالسالمة على الطرق و

وأجاز المجلس عنها، بما في ذلك تنظيم اجتماعات منتظمة بشأن السالمة على الطرق في أفريقيا. 

 .2012يناير  الصادر في EX.CL/682(XX)من خالل مقرره  إعالن لواندا الوزاري التنفيذي

جميع الدول األعضاء على التصديق على الميثاق بتشجيع مراراا  مفوضيةالقامت ، في إطار المتابعة .461

تم إرسال آخر رسالة إلى و .2016خالل قمة يناير ه المؤتمر األفريقي للسالمة على الطرق الذي اعتمد
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لالحتفال باليوم األفريقي  إطار التحضير وفي . باإلضافة إلى ذلك،2018الدول األعضاء في يونيو 

(، تم توزيع مذكرة إعالمية ودليل احتفال على جميع الدول 2018نوفمبر  18للسالمة على الطرق )

 في بلدانهم على أعلى المستويات الممكنة. يوم السالمة على الطرقباالحتفال ب ااألعضاء، مذكرا إياه

الطرق والمؤشرات الدنيا للسالمة على الطرق بدعم من  ويجري وضع المرصد األفريقي للسالمة على .462

اللجنة بل الموصى به من ق على النحو األفريقية للنقلسياسة الولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

 .واألقاليمية ةيلقارا التحتية والبنية للنقلالفنية المتخصصة 

جمعت وفي تقييم منتصف المدة لتنفيذ خطة العمل األفريقية للسالمة على الطرق.  مفوضيةشرعت ال .463

خبراء من الدول األعضاء لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال وتقييم مدى تحقيق أهداف خطة العمل 

 .2019فبراير  ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية 2018بدأ التقييم في نوفمبر وقد . 2021بحلول عام 

 في توقيع وتصديق جميع الدول األعضاء على الميثاق األفريقي راهنيتمثل التحدي الرئيسي في الوقت ال .464

ذا هوقت إعداد للسالمة على الطرق، فضال عن تفعيل المرصد األفريقي للسالمة على الطرق. وحتى 

جزر  وهي لطرقالميثاق األفريقي للسالمة على اعلى ( دول أعضاء 4التقرير، لم توقع سوى أربع )

 ولم تصدق عليه أية دولة عضو. -القمر وغانا وسيراليون وزامبيا 

استكمال و من جانبها الدعوة إلى تنفيذ خطة العمل األفريقية لعقد السالمة على الطرق مفوضيةستواصل ال .465

 إنشاء المرصد األفريقي للسالمة على الطرق.

 

 

 

 الميثاق األفريقي المنقح للنقل البحري 

بموجب المقرر البحري  للنقلاألفريقي المنقح لميثاق المؤتمر اعتمد ا  .466

[Assembly/AU/Dec.293(XV)]  وقد تم صياغة الميثاق المعدل 2010في كمباال في يوليو .

كسياسة قارية شاملة بشأن النقل البحري لتسهيل التجارة بين أفريقيا وبقية العالم. ومع ذلك، ومنذ اعتماده، 

بون االجن وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وي، هي بندول( 9ق المعدل سوى تسع )الميثا تصدق علىلم 

 و.جوكينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا وتو

لنقل ل المنقح األفريقيميثاق الاجتماعا تشاوريا للخبراء البحريين بشأن التصديق على  مفوضيةنظمت ال .467

 تعجيلواعتمد االجتماع التشاوري خارطة طريق لل. 2018في أديس أبابا في أكتوبر  2010البحري لعام 

وتنفيذه. وأوصت خارطة  2010لنقل البحري لعام األفريقي المنقح ل ميثاقالبالتصديق الكامل على 

وتكثيف الدعوة بشأن التصديق  44لجنة الرقابة على النحو المنصوص عليه في المادة  تنشيطالطريق ب

ا أن تنظر الدول األعضاء في تعيين على الميثاق. وقد يكون من المناسب أ على ديق تصمناصرين لليضا

 االتصال على المستويات الوطنية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. جهاتالميثاق وتحديد 
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ا مفوضية ال قامت .468 البحرية المتكاملة ة األفريقيستراتيجية لتنفيذ االستراتيجية العمل االفرقة بتنشيط أيضا

 ةثماني لبحث 2018. اجتمعت فرقة العمل في مايو وأغسطس 2014ئت في عام التي أنش 2050لعام 

لميثاق األفريقي بشأن األمن والسالمة البحرية والتنمية في أفريقيا )ميثاق لومي(، با( مشاريع مرفقات 8)

( الموارد البحرية 3( أحكام عامة )2؛ )ات( التعريف1مجاالت ) وتضم 2017في عام  إعدادهاالتي تم 

( القضاء على الفقر 6( االستدامة المناخية والبيئية؛ )5( استخراج الموارد غير الحية؛ )4حية؛ )ال

  .( المالحة الساحلية8) ( االقتصاد األزرق7؛ )والعمالة والتنمية االجتماعية

على  تعميمهاو، مشروع المرفقات للمصادقة على 2018اجتمعت فرقة العمل مرة أخرى في أكتوبر  .469

تخطط المفوضية لتقديمها للنظر في مختلف المراكز العلمية و. بداء المالحظاتجميع الدول األعضاء إل

 .اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونيةية، وأخيرا إلى أجهزة السياسة من خالل فنوال

، أنشأت 2014الصادر في يونيو  EX.CL/Dec.822 (XXV)المجلس التنفيذي  مقررعمالا ب .470

فريقاا مشتركاا بين اإلدارات إلجراء المزيد من اإلجراءات المنسقة بشأن األمور البحرية.  مفوضيةال

االقتصادية ألفريقيا حدثا جانبيا خالل قمة لجنة األمم المتحدة ة ومفوضيوباإلضافة إلى ذلك، نظمت ال

لتشجيع زيادة توليد الثروة من المحيطات والبحار في  2018االقتصاد األزرق في نيروبي في نوفمبر 

 أفريقيا من خالل اقتصاد بحري مستدام ومزدهر.

 الحرارية األرضية الطاقة-ثالثا

 تفعيل مرفق تخفيف مخاطر الطاقة الحرارية األرضية 

بدعم من  مفوضيةمن قبل ال 2012مرفق تخفيف مخاطر الطاقة الحرارية األرضية في عام أُسس  .471

الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والصندوق االستئماني للبنية التحتية ألفريقيا التابع 

، أضافت وزارة التنمية الدولية 2014التنمية األلماني. في عام  مصرفلالتحاد األوروبي، والذي يديره 

لمرفق ا مبالغاألرضية، ليصل إجمالي  البريطانية مساهمتها إلى مرفق تخفيف مخاطر الطاقة الحرارية

لمدة خمس سنوات. وتم تمديده  كان المرفق مخططا، أساسا،تقريباا.  اأمريكي امليون دوالر 115إلى 

قديم منح تاألموال بالكامل بسبب التأخير في تنفيذ المشروعات التي تم نظرا لعدم إنفاق  2021حتى عام 

 الحرارية األرضية.مرفق تخفيف مخاطر الطاقة لها في إطار 

منح  قدمتو ، تم االنتهاء من خمس جوالت لتقديم الطلبات،2018إلى عام  2012وفي الفترة من عام  .472

ا بإمكانيات تبلغ 30إلى ثالثين ) اأمريكي امليون دوالر 117,5بقيمة إجمالية قدرها   2,783( مشروعا

الحرارية األرضية للمشاريع  ميغاواط. ويقدر حجم االستثمار المخطط له بواسطة مطوري الطاقة

 .ا أمريكيامليار دوالر 9,2الثالثين بمبلغ 

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه مرفق تخفيف مخاطر الطاقة الحرارية األرضية في التأخير في  .473

وقيع لتأخير في منح التراخيص، وتمتعلقة باسباب أخرى أل تنفيذ المشروعات التي تلقت المنح، وذلك

 فوضيةماء الطاقة وارتفاع تكلفة البنى التحتية للوصول إلى مواقع المشروع. وواصلت الاتفاقات شر

 ،مرفق تخفيف مخاطر الطاقة الحرارية األرضية يركز عليهاإجراء مشاورات منتظمة مع البلدان التي 

 ..التنفيذ وتسريع التحديات هذه لحل المشاريع تلك مع مطوري وكذلك
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  في أفريقيا في الدول النامية الجزرية الصغيرة تنمية الطاقة المستدامة

ا،  .474 ي هلدى الدول الجزرية األفريقية انشغاال فريدا فيما يخص معالجة مسائل الطاقة نظرا لموقعها. وحاليا

من عائدات تبادالتها  %30ما يزيد عن معظمها تعتمد بشكل كبير على الوقود األحفوري وتنفق 

 الوقود األحفوري.الخارجية سنويا على استيراد 

والتصديق عليه من قبل رؤساء الطاقة تم تطوير مفهوم الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة  .475

ا اعتماد االختصاصات لتنفيذ المفهوم والشروع في عملية المتجددة في الدول الجزرية األفريقية.  وتم أيضا

، وتم اإلعالن عن طلبات 2018س نُظمت ورش عمل التصديق في أديس أبابا في أغسطالتنفيذ. 

 وحاليا يجري تقييم المناقصات. .2018المقترحات في سبتمبر 

 الكهرباء معايير-رابعا

  نظام معلومات الطاقة في أفريقيا 

للمعلومات في  قاعدة البيانات والنظام األفريقي العمل على 2018ألفريقية للطاقة في واصلت اللجنة ا .476

 الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات الدولية األخرى.ونشره في مجال الطاقة 

وسيتم نشر . 2018" في أكتوبر 2018نشرت اللجنة األفريقية للطاقة "قاعدة بيانات الطاقة ألفريقيا لعام  .477

نظمت اللجنة وفي الوقت ذاته، . 2019العمل حول مؤشرات فعالية الطاقة للقطاع السكني في مارس 

ألفريقية للطاقة أربعة ورش عمل تدريب إقليمية حول تجميع البيانات في إحصاءات الطاقة وفعالية ا

والقطاع السكني بالنسبة لألقاليم األفريقية الخمسة. نُظمت ورش العمل في إطار بناء قدرات الطاقة 

 اإلقليمية.  االقتصادية اإلقليمية وتجمعات الطاقة الجهات المختصة للدول األعضاء والمجموعات

 مواءمة األطر التنظيمية لسوق الكهرباء في أفريقيا 

، مع 2016-2015مشروع "اإلطار التنظيمي المنسق لسوق الكهرباء في أفريقيا" في  مفوضيةأطلقت ال .478

ة اللجنة الفنيوضع استراتيجية وخطة عمل. تمت الموافقة على االستراتيجية وخطة العمل من قبل 

، 2017في لومي في مارس  والسياحة والطاقة واألقاليمية ةيلقارا التحتية والبنية للنقلالمتخصصة 

 .2017 -يونيو  الصادر في EX.CL/ 1024 (XXXI)وبموجب مقرر المجلس التنفيذي 

لجنة الفرعية المع اعتماد  2018وانتهى في مارس  2017بدأ تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل في مايو  .479

والسياحة في  قةوالطا واألقاليمية ةيلقارا التحتية والبنية للنقلجنة الفنية المتخصصة الللطاقة التابعة ل

ية نفسياسة والنماذج الال، لمنهجية تعريفية لنظام النقل القاري، وكذلك 2018نواكشوط في يوليو عام 

 ضيةبالمفوالصغيرة. بدأت وحدة التنسيق داخل إدارة البنية التحتية والطاقة محطات توليد الطاقة ل

 الطاقة في توسيممع وضع مبادئ توجيهية لمعايير األداء الدنيا للطاقة وخطط  2018عملياتها في عام 

 أفريقيا.
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ين التمويل وتعيالحصول  تأكيد ومع ذلك، هناك تأخير في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العمل ألن .480

 البطيء للموظفين قد أخر عملية تشغيلاستغرق وقتا أطول من المتوقع. كما أن التعيين  المستشارين

 وحدة التنسيق.

للتغلب على عدم توفر البيانات الكافية لتخصيص معايير األداء الدنيا للطاقة وتوسيم الطاقة، تعمل  .481

اد األمم الطاقة واتحفي استخدام كفاءة البشكل وثيق مع المراكز اإلقليمية للطاقة المتجددة و مفوضيةال

قة. وقد بُذلت جهود من أجل تعزيز عالقات العمل مع المجموعات االقتصادية المتحدة لكفاءة الطا

فيذ الطاقة في تنفي استخدام كفاءة الاإلقليمية ومجمعات الطاقة والمراكز اإلقليمية للطاقة المتجددة و

 المشاريع التي تم البدء فيها.

يرة على المانحين الخارجيين، أن تمويل هذه المشاريع يعتمد بدرجة كب الجدير بالذكروأخيراا، من  .482

تقرار المالي في وخاصة االتحاد األوروبي. ولذلك فإن مساهمة الدول األعضاء ضرورية لضمان االس

 تنفيذ هذه المشاريع الهامة.

 معايير البنية التحتية الكهربائية  

الكهربائية  اللجانزادت عضوية اللجنة األفريقية لتوحيد المقاييس الكهربائية الفنية )أفساك(، من خالل  .483

ا: كوت ديفوار، جمهورية الكونغة الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، 16الفنية، لتصل إلى ستة عشر ) ( عضوا

غانا، غينيا، كينيا، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، زامبيا 

ليو توحيد المقاييس الكهربائية الفنية في يووزيمبابوي. وعاقد المؤتمر العام السادس للجنة األفريقية ل

 حيث تم إصدار عدة قرارات رئيسية. 2018

. وقد أُحرز 2018في أكتوبر ُعقد المنتدى األفريقي الثالث لشبكات الطاقة الكهربائية الذكية في كيجالي  .484

ى الثاني منذ المنتد تطبيق تكنولوجيات شبكات الطاقة الكهربائية الذكية نحو تقدم في عدة دول أعضاء

. وتجل ى الدعم المتواصل والمتزايد للمنظمات الشريكة مع مقترحات بشأن إبرام 2016المنعقد في 

والمجلس الدولي ألنظمة  للهيئات التنظيميةمع المنتدى األفريقي  2017مذكرات تفاهم جديدة في نوفمبر 

يقية طبيق المعايير التي أوصت بها اللجنة األفرالطاقة الكهربائية الكبيرة، على التوالي، من أجل تعزيز ت

 لتوحيد المقاييس الكهربائية الفنية.

تم تنفيذ التزام الحكومة المصرية باستضافة مقر اللجنة األفريقية لتوحيد المقاييس الكهربائية الفنية في  .485

المؤقت الذي تولى ع لألمين التنفيذي الذي سيحل محل المتطو 2019القاهرة، مع التعيين القادم في يناير 

على ذلك، تم تخصيص فضاء  . عالوة2008هذه المهمة باإلنابة في جنوب أفريقيا منذ إطالق اللجنة في 

 المكاتب وتعيين موظفي الدعم.

 لطاقة المتجددة األفريقية ل المبادرة-خامساً  

  المبادرة األفريقية للطاقة المتجددةتفعيل 

للطاقة المتجددة من قبل المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة في قمة تم إطالق المبادرة األفريقية  .486

وتتمثل أهداف . 2015في باريس في ديسمبر الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف و 2015يونيو 

 10محطة توليد للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية ي تسهيل تطوير فللطاقة المتجددة  ةالمبادرة األفريقي

  .2030غيغاواط بحلول  300ومحطة إنتاج للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية  2020بحلول  غيغاواط،
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المكون من خمسة رؤساء دول وحكومات يمثلون  -للطاقة المتجددة  ةمجلس إدارة المبادرة األفريقيوافق  .487

ا ب 24 اختيار مطورين ألربعة وعشرينمؤقتاا على  -االتحاد األفريقي الخمسة  أقاليم ومشروعا رنامجا

مليارات يورو من  4 غيغاواط، بتكلفة قدرها 1,7استثمارياا تبلغ طاقتها اإلنتاجية اإلجمالية المتوقعة 

يين نفاالستثمارات المخطط لها بالفعل. وقد تم إعداد هذه االستثمارات بدعم من العديد من الشركاء ال

مصرف ة التنمية الفرنسية، ومجموعة االتحاد األوروبي، ووكال وعلى وجه الخصوص، نوالماليي

 ي طورفغالبية هذه المشاريع و. البنك األفريقي للتنمية، وبنك االستثمار األوروبي، والتنمية األلماني

 المناقصة.

، وفي القاهرة 2018وسط وشرق أفريقيا في نيروبي في يوليو  قليمياجتماعات تشاورية إقليمية إل نُظمت .488

ة األخرى قبل نهاي قاليملأل يةجتماعات التشاورالكان من المقرر عقد اوالي. ، على التو2018في أكتوبر 

العمل على خارطة الطريق إلزالة  بدء في يةجتماعات التشاورالالغرض من ا يتمثل .2018عام 

المشاريع المناسبة لتمكين مجلس اإلدارة من اتخاذ  افظاتالحواجز وتهيئة الظروف الالزمة لتشغيل ح

 .2019مجلس اإلدارة في يناير ل القادم جتماعاالمن المقرر عقد وتنفيذها. ب لتعجيلمناسبة لالتدابير ال

 في أفريقيا حيائيةالطاقة اإل نميةت 

 للسياساتوالمبادئ التوجيهية  اإلحيائية األفريقيةإطار الطاقة  2013اعتمد المجلس التنفيذي في يناير  .489

- EX.CL/Dec.748 (XXII) ( بناء توافق في اآلراء بشأن 1اإلطار هو ). كان الغرض من هذا

اقة سياسات وأنظمة الط وضعفي  بشكل فردياإلطار المشترك وتقديم التوجيه إلى البلدان واألقاليم 

( تعزيز الوعي بين صانعي السياسات األفريقيين والمجتمع المدني حول الحاجة إلى 2؛ )إلحيائيةا

ا.سياسات تنمية الطاقة الحيوية األكثر مرا  عاة للبيئة والمقبولة اجتماعيا

 بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ورقة بالمفوضيةأعدت إدارة البنية التحتية والطاقة  .490

يو . في يوناألحيائيةلتصميم استراتيجيات وخطط استثمار إقليمية للطاقة  2018مفاهيمية في مايو 

خطط و األحيائية طاقةال نميةاستراتيجية إقليمية لت وضعل، تم اإلعالن عن خدمات استشارية 2018

في  باتدزراي بوثويللدكتور الشرق أفريقيا وفاز في المناقصة شرق ووسط أفريقيا.  قليمياالستثمار إل

من و. 2018في سبتمبر  بامبا جوبلدكتور فاز في المناقصة لوسط أفريقيا ا، بينما 2018أغسطس 

تعبئة الموارد المفوضية بكما بدأت .2018ديسمبر  31بحلول  امهمتهم ستشاريينالمتوقع أن ينهي كال اال

 الجنوب والغرب والشمال.قاليم لتخصيصات مماثلة أل

، حيائيةفي القارة أن تعطي الدول األعضاء األولوية لقطاع الطاقة األ حيائيةموارد الطاقة األنمية يتطلب ت .491

، وأن تعزز عالقات العمل مع المجموعات حيائيةالطاقة األ وأن توفر األموال الكافية لتطوير مشروع

 الطاقة.في استخدام كفاءة الاالقتصادية اإلقليمية والمراكز اإلقليمية للطاقة المتجددة و

 مائية الصغيرة والطاقة الشمسيةالكهروالطاقة  طويرت 

 للطاقة النظيفة. ويزداد هذا األمرالطاقة الكهرمائية والطاقة الشمسية مثبتة ومعترف بها دوليا كمصادر  .492

بشكل خاص اآلن بعد أن أصبح المجتمع العالمي اآلن يولي األولوية للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية 

 الصغيرة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وتحسين الوصول إلى الطاقة.

ريقيا من بين تعد أفوالتحول بشكل كامل. بسبب العديد من العوائق والقيود، لم تستفد أفريقيا بعد من هذا  .493

، بلغ مجموع 2016 حتى عامأعلى درجة من التشمس في العالم. ومع ذلك، وجد فيها المناطق التي ت
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اوات، وهو أقل من واحد في المائة غيغ 2أكثر بقليل من  نتجة في أفريقياالطاقة الضوئية الشمسية الم

 (.طاواغيغ 300درة بـ عالميا )المق نتجةمن الطاقة الشمسية الم

بالنسبة ألفريقيا وقدرتها على المساهمة في الوصول ادر هاتين الطاقتين وإدراكاا لإلمكانيات الهائلة لمص .494

، 2018وليو فبراير إلى يالفترة من  في مفوضيةإلى الطاقة بتكلفة منخفضة ذات تأثير كبير، صممت ال

يات الشمسية. وقد بدأ تنفيذ البرنامج بتقييم الموارد إلمكانلتنمية الطاقة المائية الصغيرة والطاقة  ابرنامج

سياسة الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يكتمل بحلول منتصف لإطار  وضعالطاقة الكهرمائية الصغيرة و

 .2019عام 

وفيما يتعلق بتطوير الطاقة الكهرومائية، أجرت وكالة النيباد مناقشات في شالالت فيكتوريا في يونيو  .495

 3سد إنغا و باتوكالدعم التكامل التآزري لمشاريع  مجمع الطاقة الكهربائية للجنوب األفريقيمع  2018

ة مما أدى إلى اتفاق على انتظار الموافقة على الخطبين زامبيا وتنزانيا وكينيا  مشروع الربط الكهربائيو

ث للحصول على التوجيه. وشملت هذه المناقشات ثالمجمع الطاقة الكهربائية للجنوب األفريقي الرئيسية ل

السوق المشتركة للشرق والجنوب و مجموعة تنمية الجنوب األفريقيمجموعات اقتصادية إقليمية )

يا نجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزا -( وأربع دول أعضاء جماعة شرق أفريقياو األفريقي

 وزامبيا وزيمبابوي.

، إقليمي لسوق الطاقة. وفي هذا الصددبر بُذلت جهود لتعزيز خط النقل في شمال أفريقيا ودعم إنشاء من .496

مع اتحاد المغرب العربي وجمعية الطاقة في شمال أفريقيا في وقت الحق  التشاركمن المقرر أن يتم 

 من هذا العام.

والمالي لمشاريع تجريبية للطاقة المتجددة على المستوى الوطني.  نيفقدمت وكالة النيباد أيضا الدعم ال .497

ستخدام الطاقة امبيا، واجاواط في غمي 6بقوة الطاقة الريحية لمشروع قفاالت المالية وشملت هذه اإل

 في تنزانيا. يةالجزرمحطات التوليد الصغيرة في مدغشقر، و حكوميةعلى المباني ال ةالشمسي

الطاقة للصناعات الثقيلة في رواندا وتنزانيا. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء اجعة مرسهل هذا الدعم بدء  .498

. وعالوة على ذلك، يجري العمل على تحديد 2019في النصف الثاني من عام  مراجعةمن عمليات ال

اقة الط نطاق البعثات وتعبئة الموارد في أوغندا وبوروندي لتحديد كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع

 جددة.المت

 في أفريقيا شاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال االستراتيجية-رابعا

 لحوكمة اإللكترونيةالقاري ل طاراإل 

الذي  2018دارة اإلنترنت لعام األفريقي إلمنتدى ال ،مع حكومة السودان ، بالتعاونمفوضيةاستضافت ال .499

الموقع  نقل موقع منتدى إدارة اإلنترنت من. وفي الوقت نفسه، تم 2018عقد في الخرطوم في نوفمبر 

 .وهي دوت أفريكا، www.afigf.africa الموقع إلى www.afigf.org اإللكتروني

للحكومة اإللكترونية )مجموعة أدوات( للدول  براإطاراا للحوكمة اإللكترونية ومن المفوضية أعدت .500

االتحاد األوروبي في  -مذكرة تفاهم على هامش قمة االتحاد األوروبي على توقيع الاألعضاء. كما تم 

 .ةاإللكتروني وكمةب على الحمع حكومة إستونيا بشأن المساعدة في التدري 2017 أبيدجان في نوفمبر

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
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 دوت أفريكا 

اإلنترنت لألسماء واألرقام  شركة ومحامو السجل المركزي لجنوب أفريقيا مع المفوضية اجتمعت .501

وهي منظمة غير ربحية مسئولة عن تنسيق صيانة وإجراءات العديد من قواعد البيانات  -المخصصة

لتقاضي ستماع بشأن ااالجلسة بغية التحضير ل لإلنترنت، جاالت الرقميةاألسماء والم جاالتالمتعلقة بم

ألسماء شركة اإلنترنت لعملية التي تتبعها بشأن دوت أفريكا. يدور التقاضي حول شفافية وشرعية ال

العليا لدوت أفريكا إلى السجل المركزي في تفويض النطاقات العامة من المرتبة  المخصصةواألرقام 

في  زيلسجل المركالشركة التي هي خصم للجنوب أفريقيا نيابة عن االتحاد األفريقي، وشرعية دعوى 

وتنتظر المفوضية وشركة اإلنترنت لألسماء طلبا بتفويض دوت أفريكا.  هذه القضية والتي قدمت

 عاءرفض اد واألرقام المخصصة تاريخ المحاكمة في محكمة الواليات المتحدة بكاليفورنيا. والهدف هو

بشكل نهائي. وفي نفس الوقت، يجري تشغيل دوت أفريكا واستخدامها من قبل أكثر من الشركة الخصم 

 ر العالم.هيئة عب 17000

 مبرقد في أديس أبابا في نوفالذي عُ  ريقييناجتماع مسؤولي اإلنترنت األف مفوضيةكما استضافت ال .502

2018. 

 األمن السيبراني 

دات المتعلقة للتهديجهودها للتصدي  وفي إطاريبقى األمن السيبراني مصدر قلق كبير لالتحاد األفريقي.  .503

أول تقييم للتهديدات بالتعاون مع البلد المضيف. وكشف  مفوضيةبأمن تكنولوجيا المعلومات، أجرت ال

التقييم عن خروقات خطيرة تسببت فيها، من بين أمور أخرى، شبكة االتحاد األفريقي غير المضمونة، 

ومدى ضعف موقعها على شبكة اإلنترنت، وعدم وعي الموظفين بمتطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات. 

فقد تتسبب مشكالت األمان هذه في ضعف التحكم في الوصول وكشف  دون معالجة، األمر إذا تُركو

لى لألمن إعطاء أولوية أع المفوضيةلين. تعتزم تسلشبكة االتحاد األفريقي لألنشطة الضارة من قبل الم

الصادر  EX.CL./Dec.987 (XXX)السيبراني في السنوات المقبلة بموجب مقرر المجلس التنفيذي 

 .2063 أجندةفي رئيسي  تنفيذ األمن السيبراني كمشروع مفوضيةيطلب من ال، الذي 2018في يناير 

أطلقت المفوضية رسميا المبادئ التوجيهية بشأن الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، على النحو  .504

 ،المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدورة الثانية للجنة الفنيةالمطلوب من قبل 

تم االنتهاء من هذا المشروع وفي داكار، السنغال.  2018مايو  8قمة اإلنترنت األفريقية في  على هامش

 بالتعاون مع جمعية اإلنترنت.

، EX.CL/Dec.900 (XXVIII)، من خالل مقرر المجلس التنفيذي 2016بناء على طلب قمة يناير  .505

 من السيبراني وحماية البياناتواصلت اللجنة متابعة عملية التصديق على اتفاقية ماالبو بشأن األ

ا، فيما 11، وقع على االتفاقية إحدى عشرة )2014ومنذ اعتمادها في يونيو  الشخصية. ( دولة عضوا

أرسل رئيس المفوضية و غينيا، موريشيوس والسنغال. -( دول فقط هي3صادقت عليها ثالث )

إلى التعجيل بالتصديق.  لدعوتهم المراسالت إلى الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

بشأن النقل والصناعة واالتصاالت  للجنة البرلمان األفريقيأيضا جلسة توعية  مفوضيةونظمت ال

الحاجة إلى تشجيع الدول  حولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووالطاقة والعلوم والتكنولوجيا 

 األعضاء على التصديق على اتفاقية ماالبو.
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ورشة عمل حول "سياسة األمن السيبراني  2018في أديس أبابا في أبريل  يةلمفوضنظمت ا .506

ة لألمن بتحديث البنية التحتي مفوضيةالدبلوماسية في إثيوبيا". كما قامت ال بعثاتوالدبلوماسية لل

ردع لمن حاالت الطوارء تأهب واإلنعاش وقاية واللتقنية معلوماتية لالسيبراني وقدرتها وإنشاء آلية 

 دات األمن السيبراني واالستجابة لها.تهدي

. وكان ذلك 2018كما ُعقدت القمة األفريقية األولى بشأن الجريمة السيبرانية في أديس أبابا في أكتوبر  .507

ومجلس أوروبا. كما تم تنظيم ورشة عمل لبناء القدرات للدول األعضاء  مفوضيةنتيجة للتعاون بين ال

بشأن إعداد واعتماد استراتيجيات اإلنترنت والتشريعات اإللكترونية  2018في أديس أبابا في يوليو 

 وإنشاء أفرقة استجابة وطنية لحاالت الطوارئ على الحاسوب.

ا في المنتدى العالمي  مفوضيةأصبحت ال .508 المعني بالخبرة اإللكترونية ولجنة تحرير مجلة اآلن عضوا

مية للبحث في الشبكة العال مفوضيةالمنتدى العالمي المعني بالخبرة اإللكترونية. وبهذه الصفة، تساهم ال

 أفضل الممارسات في هذا المجال.الخبراء ووتبادل 

ألمن ل إلكترونيةبوابة شاء وسيتم إنألمن السيبراني. اتقييم ل انيباد إطارالمن جانبها، أنجزت وكالة  .509

السيبراني لتبادل المعرفة والدروس وأفضل الممارسات بين الدول األعضاء، في النصف الثاني من عام 

رقمية لتعزيز تحويل المجتمعات الريفية من خالل الوظائف  تديات. وتهدف الخطة إلى إنشاء من2019

 .ريفيةبرنامج مستقبل المناطق الإطار  لمبادرة فيوالتعليم والصحة والوصول الى السوق. يتم تنفيذ هذه ا

 (2018-2008إطار السياسة العامة للتنمية المستدامة للسياحة في أفريقيا ) سابعا.

 ةيلقارا لتحتيةا والبنية للنقلالتابعة للجنة الفنية المتخصصة عقدت اللجنة الفرعية المعنية بالسياحة  .510

. واستعرضت اللجنة الفرعية 2018اجتماعها األول في نيروبي في أكتوبر  والسياحة والطاقة واألقاليمية

في مواءمة استراتيجيات السياحة مع  وتحديد طريق المضي قدماحالة تنفيذ خطة عمل لومي للسياحة 

 .2063 أجندة

حددت اللجنة الفرعية األهداف الرئيسية لتنمية قطاع السياحة ودعت إلى صياغة وتنفيذ إستراتيجية  .511

لسياحة. أعربت اللجنة الفرعية على وجه األفريقية لمنظمة الياحية قارية كاملة باإلضافة إلى إنشاء س

لسياحية، ال سيما تنسيق األنشطة وتعيين المنقحة لالخصوص، عن قلقها بشأن تنفيذ خطة العمل 

مية والدول ليوالمجموعات االقتصادية اإلق المفوضيةالمسؤوليات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، أي 

ومنظمة السياحة العالمية. وحثت  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيانيباد والاألعضاء ووكالة 

 على نشر خطة العمل السياحية المنقحة، بصيغتها المعتمدة، وإعداد ميزانية لتنسيق األنشطة. مفوضيةال

اءمة موالثانية لستراتيجية اال اإلحصاءات في أفريقيا: إنشاء مؤسسات إحصائية وتنفيذ مواءمة -ثامنا

 اإلحصاءات في أفريقيا

إلحصاءات ا الثانية لمواءمةستراتيجية الاستمر العمل من أجل إنشاء مؤسسات إحصائية أفريقية وتنفيذ ا .512

 .في أفريقيا

للمعهد األفريقي لإلحصاء.  المقر، اتفاق 2018وحكومة تونس في أديس أبابا في يناير مفوضية وقعت ال .513

الفتتاح المعهد  2018إلى تونس في نوفمبر بزيارة فريق من إدارة الشؤون االقتصادية بالمفوضية قام 

 األفريقي لإلحصاء رسمياا. بدأ المعهد أنشطته منذ ذلك الحين.
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ي مركز التدريب اإلحصائ وحكومة كوت ديفوار من المفاوضات المتعلقة باستضافةلمفوضية نتهت اا .514

 .2019في أوائل عام  المقر اتفاقعلى توقيع المن المتوقع أن يتم وفي ياموسوكرو. 

 2018إستراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا في يناير المرحلة الثانية من اعتمد المجلس التنفيذي  .515

(EX.CL/DEC.987 (XXXII .)مواءمة الثانية لستراتيجية االتجري مشاورات حول دمج و

ضية مفوفي استراتيجيات التنمية اإلحصائية الوطنية واإلقليمية. عقدت ال II اإلحصاءات في أفريقيا.

مع  - 2018والثانية في كوت ديفوار في يوليو  2018األول في مدغشقر في يونيو عام  -اجتماعين 

مواءمة جميع سياسات التنمية  االتصال التابعة لمكاتب اإلحصاء الوطنية المختلفة حول كيفيةجهات

هناك ا. مواءمة اإلحصاءات في أفريقيالثانية ل ستراتيجيةاإلاإلحصائية في القارة من أجل تحسين تنفيذ 

 كن.في أسرع وقت مم استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيحاجة موارد لتمكين التنفيذ الكامل إل

 

 

 حقوق اإلنسان والمؤسسات -طاء

 الحوكمة. أوال

هي آلية تنسيق خاصة باالتحاد األفريقي لجميع أجهزة االتحاد األفريقي المنظومة األفريقية للحكم إن  .516

ومؤسساته والمجموعات االقتصادية اإلقليمية التي لديها تفويض بشأن الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

في  ،المنظومة األفريقية للحكمي والحكم. اجتمع المنبر األفريقي للحوكمة، وهو آلية التشاور والحوار ف

المنظومة األفريقية ، ووافق على وضع خارطة طريق 2018ماغاليسبورغ، جنوب أفريقيا، في مارس 

بما يتماشى مع خطة منتصف المدة  2023إلى  2019من المتوقع أن تعمل خارطة الطريق من و. للحكم

 (2023-2018لالتحاد األفريقي )

الجهود الرامية إلى تحسين تقارير الدول األعضاء حول تنفيذ الميثاق األفريقي للديمقراطية  في إطار .517

ير الوطنيين حول تقار المصلحة ورشة عمل استشارية ألصحابمفوضية واالنتخابات والحكم، عقدت ال

ة العمل الدول األطراف لجمهورية رواندا لمساعدة حكومة رواندا في إعداد تقريرها األول. عقدت ورش

 .2018في أكتوبر  نياغاتاريفي 

األول  القطريلتقرير لاألفريقي للحكم استعراضه الداخلي بر األفريقي المن كمل، أ2018في أغسطس  .518

دولة طرف في  و أولجتووتعتبر بشأن تنفيذ الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم.  وجتول

 .تقدم تقريرها القطريابات والحكم الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخ

 األفريقي للسالم واألمن، عقدت منظومةاألفريقية للحكم والالمنظومة في محاولة لتعميق التالحم بين  .519

حلول عام ب بنادقثالث جلسات مفتوحة لمجلس السلم واألمن حول القضايا المتعلقة بإسكات ال مفوضيةال

 .2018. عقدت الجلسات في أديس أبابا في أبريل وأغسطس 2020

 القيم والممارسات الديمقراطية كقاعدة 

، من خالل إدارة الشؤون السياسية، بنشر مراقبين مفوضيةخالل الفترة قيد االستعراض، قامت ال .520

جمهورية  التالية: الكاميرون،عشرة ( 12اإلثني )األعضاء  األمد للدول وقصير مدلالنتخابات طويل األ
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سييرا ليون ، رواندا، موريتانيا، ن، مدغشقر، ماليالجابجيبوتي، مصر،  الكونغو الديمقراطية،

ا في بناء قدرات هيئات إدارة االنتخابات في مدغشقر لمفوضية سواتيني وزيمبابوي. وشرعت الأو أيضا

لكل من مدغشقر ومالي  ا أمريكيادوالر 100,000ومالي وزيمبابوي، بما في ذلك مساهمة مالية قدرها 

 أثناء إعداد االنتخابات الرئاسية.

، كان هناك تحسن ملحوظ في إدارة االنتخابات في هذه البلدان. ومع ذلك، ال تزال حوادث بشكل عام  .521

نتائج االنتخابات مرتفعة في بعض األماكن، في حين تراوح عدد الناخبين  الطعن فيالعنف االنتخابي و

 .%90إلى  30من 

ز االنتخابية األفريقية في وضع استراتيجيات لتعزي سلطاتمساعدة فنية إلى جمعية ال مفوضيةقدمت ال .522

ت االنتخابية األفريقية وجعلها أكثر مالءمة واستجابة الحتياجات هيئات إدارة االنتخابات. هيآجمعية ال

ريقية االنتخابية األف سلطاتجمعية الو بالمفوضيةوباإلضافة إلى ذلك، عقدت إدارة الشؤون السياسية 

لتبادل الخبرات بشأن مكافحة  2018في ديسمبر  اتإدارة االنتخاب هيآتالمنتدى القاري السنوي الخامس ل

 .الفساد لتعزيز نزاهة ومصداقية العمليات االنتخابية في أفريقيا

، بقيادة األفريقي في الصومال ، بالتعاون مع بعثة االتحادمفوضيةخالل الفترة قيد االستعراض، قامت ال .523

التدريب وبناء القدرات على تصميم النظام االنتخابي في الصومال وتحديد حدود الدوائر االنتخابية. 

وسيساعد النظام أصحاب المصلحة الصوماليين في تنظيم أول اقتراع عام من المقرر إجراؤه في عام 

2020. 

 

، لجنتها الفرعية المعنية 2018أبريل  11خالل اجتماعها في  من جانبها، أنشأت لجنة الممثلين الدائمين، .524

حاد وهيئات االت لجنة الممثلين الدائمينبالديمقراطية والحوكمة وحقوق اإلنسان، لتوفير صلة بين 

ستبدأ اللجنة الفرعية عملها ووحقوق اإلنسان.  وكمةاألفريقي األخرى ذات الواليات الديمقراطية والح

 .2019عام  في الربع األول من

 الدستورية وسيادة القانون 

امبيا وجنوب السودان جنية إلى حكومات فمساعدة  مفوضيةخالل الفترة قيد االستعراض، قدمت ال .525

كانت المساعدة تهدف إلى مساعدة الدول األعضاء الثالثة والدستور.  صياغةوالصومال بشأن عمليات 

 .مراعية إلدارة التنوعلة والدستور الجارية لديها شام صياغةعمليات كون على 

، أطلقت المفوضية، من خالل إدارة الشؤون السياسية 2018خالل االجتماع المنعقد في أكرا في يونيو  .526

افة إرساء وترسيخ ثق برنامجا جديدا حول التعزيز المؤسسي لألحزاب السياسية في أفريقيا، بغية

الديمقراطية، والتعددية الحزبية، واإلدارة البناءة للتنوع، والتسامح والسلم في القارة األفريقية. وتم 

 التصديق على دراسة الجدوى للبرنامج، واستكمال وتحديد الخطوط التوجيهية واألولويات الرئيسية.

  الحكومة التشاركية والحكم المحلي 



EX.CL/1134 (XXXIV 

Page 91 

االستعراض، قامت المفوضية من خالل إدارة الشؤون السياسية بتمويل ندوة دراسية خالل الفترة قيد  .527

لتبادل التجارب حول  2018في أبريل  ممثل االتحاد األفريقي السامي لمالي ومنطقة الساحلنظمها 

 الالمركزية في مالي.

الحتفال ء لتذكيرها بابعثت المفوضية، من خالل إدارة الشؤون السياسية، برسالة إلى جميع الدول األعضا .528

في مؤسسات  ، تحت موضوع "مكافحة الفساد2018للخدمة العامة في بلدانها في يونيو  باليوم األفريقي

 2063الخدمة العامة من خالل مشاركة أصحاب المصلحة وتعزيز القيادة األخالقية لتحقيق أهداف أجندة 

 وأهداف التنمية المستدامة". 

 لخدمةا ومبادئ قيم بشأن األفريقي على الميثاق التصديق بحمالت المفوضية قامت ذلك، على وعالوة .529

وقد وقعت عليه . ، وإدماجه في التشريعات الوطنية2011 يناير في اعتمد العامة الذي واإلدارة العامة

 المؤتمر المفوضية دولة. ونظمت (18) عشر عضوا، فيما صدقت عليه ثمانية دولة 38 حتى اآلن،

 األطراف الدول لمساعدة التوجيهية المبادئ حيث تم اعتماد ،2018 نوفمبر في األطراف للدول األول

 .الميثاق تنفيذ إعداد التقارير عن في

 للخدمة صصةالمتخ الفنية للجنة التابعة الحضرية والتنمية البشرية للمستوطنات الفرعية اللجنة عقدت .530

ا  والالمركزية الحضرية والتنمية المحلي والحكم العامة ا  حدثا  لعالميا الحضري المنتدى هامش على جانبيا

 يتعلق فيما طريق المضي قدما على المناقشات وركزت. 2018 فبراير في ماليزيا، كوااللمبور، في

 .أفريقيا يف الجديدة األجندة الحضرية المنسق لتنفيذ اإلقليمي المتعلقة باإلطار السياسات بأولويات

 بشأن فنية مشاورة ،2018 يوليو في نيروبي في السياسية، الشؤون إدارة خالل من المفوضية، نظمت .531

 جتماعا االجتماع هذا وتبع. البشرية والمستوطنات الحضرية التنمية بشأن نموذجي قانون مشروع إعداد

 ورصد لتنفيذ المنسق اإلقليمي اإلطار على صادق والذي ،2018 نوفمبر في عنتيبي في وزاري إقليمي

ا  اإلطار تبني وتم. أفريقيا ورفع تقارير عنها في الجديدة الحضرية األجندة  الثالثة لعاديةا الدورة في رسميا

 .2018 ديسمبر للجنة الفنية المتخصصة في

فيما يخص تفعيل المجلس األعلى للسلطات المحلية حسبما طلبه المجلس التنفيذي في مقرره  .532

EX.CL/Dec.993(XXXII)  قدمت المفوضية تقريرا إلى اللجنة الفرعية ـ، 2018الصادر في يناير

إلصالح الهياكل والميزانية للجنة الممثلين الدائمين عن اآلثار الهيكلية والمالية والقانونية المترتبة عن 

تفعيل المجلس األعلى للسلطات المحلية. وتم إرسال طلب إلى اللجنة الفرعية إلدراج البند في جدول 

 .2019األعمال لبحثه قبل قمة يناير 

 مكافحة الفساد 

. 2006ودخلت حيز التنفيذ في عام  2003عتمدت اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته في عام اُ  .533

( دولة. 40عليها أربعون ) ت( دولة عضوا عليها في حين صدق49وحتى اآلن، وقعت تسع وأربعون )

عزمه على كسب  المؤتمر (، جدد2018مكافحة الفساد )مشروع  سنة 2018من خالل إعالن عام 

جمهورية  -الفساد ووضع أفريقيا على مسار مستدام لتحولها. وكانت دولتان عضوان  المعركة ضد

 .2018هما آخر الدول التي صدقت على االتفاقية في عام  -وال وجمهورية موريشيوس جأن

دة ع تم إنجازالفساد جهود االتحاد في هذا المسعى. ولمكافحة  مجلس االتحاد األفريقي الستشاري قاد .534

تحت قيادة الرئيس محمد  التحاد األفريقيأخرى تابعة ل أنشطة بالتعاون مع الدول األعضاء وأجهزة
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أبرز نقاط  إحدى تلموضوع السنة. وكان باعتباره مناصرابوهاري من جمهورية نيجيريا االتحادية 

حيث ناقش ، 2018فحة الفساد في أفريقيا الذي عقد في أروشا في أكتوبر حوار مكا يه 2018مشروع 

ا لواقع القارة األفريقية. وك تكون مصممةلمكافحة الفساد  ةس أفريقيييالمشاركون وضع مقا انت خصيصا

 الفساد. لمقاييسورقة أفريقية  وضع يالنتيجة الرئيسية للحوار ه

 ،رومص ،لدعوة في بوتسوانالالفساد اجتماعات فحة لمكا عقد مجلس االتحاد األفريقي الستشاري .535

 لوعيرفع اأخرى ل قائمة وتنزانيا وأوغندا إلى جانب اجتماعات ،وجنوب أفريقيا ،ورواندا ،وموريشيوس

ة إحدى النتائج الرئيسي وتتمثل جهود الدول األعضاء في مكافحة الفساد.كثيف بموضوع السنة وت

كافحة م للممارسة للشباب األفريقي في مجال تراح إنشاء مجتمعاتي اقف دعوةللمشاورات واجتماعات ال

االتحاد األفريقي لمكافحة  منظومةالوعي العام بوزيادة المجلس  إلى زيادة بروزاألنشطة  وأدتالفساد. 

متابعاا في  50من  لتواصل االجتماعيالمجلس على شبكة تويتر لالفساد. ونتيجة لذلك، نمت صفحة 

 .2018متابع بحلول نهاية نوفمبر  1000إلى  2018مارس 

الفساد دراسة قارية الستعراض حالة تنفيذ اتفاقية لمكافحة  الستشارياأطلق مجلس االتحاد األفريقي  .536

الدول  قبل الكامل من هوتنفيذ الجميع عليهبهدف ضمان تصديق  ومكافحته االتحاد األفريقي لمنع الفساد

االقتصادية اإلقليمية من أجل تحديد االتجاهات الناشئة عن األعضاء. وعمل المجلس مع المجموعات 

 الفساد باإلضافة إلى استخالص الدروس من الممارسات الجيدة في مكافحة الفساد.

األنشطة  في إطار 2018ورواندا في نوفمبر  2018المجلس بعثات تقييم إلى ناميبيا في سبتمبر  قادكما  .537

كام اتفاقية حها ألذيالدول األعضاء وتنف امتثالالتقييم كيفية  . استعرضت بعثات2018الرئيسية لمشروع 

 .ومكافحته االتحاد األفريقي لمنع الفساد

شاورات ثالث م المفوضية، عقدت ة للحكماألفريقيمنظومة لاوفي إطار استراتيجية إشراك الشباب في  .538

الفساد.  مكافحةإلى  نضماملال ، ودعوتهمةالخمس األقاليمالشباب في  تعبئةإقليمية للشباب تهدف إلى 

في داكار ، األفريقيجنوب الشرق والقليمي ال 2018ابورون في أغسطس جعقدت هذه المشاورات في 

شمال القليم  2018وفي الدار البيضاء في سبتمبر ، غرب ووسط أفريقياالقليمي  2018في سبتمبر 

 مؤتمرللفساد مكافحة اسنة مناصر بعقد الرئيس محمد بوهاري من نيجيريا وبلغت ذروتها أفريقيا. و

مؤتمر الشباب في أبوجا منتدى  نظم قبلفي أبوجا. وقد  2018في أغسطس  الشباب لمكافحة الفساد

نوفمبر  ابورون فيج، وكالهما عقد في بقيادة المنظومة األفريقية للحكموالحوار الرفيع المستوى  المرأةا

 بوتسوانا.اويسي ماسيسي من جتحت رعاية الرئيس موك 2018

 ضاأي شد دواالسياسية لتنفيذها. و اإلرادة على الحاجة إلى تجديدالمشاركون في هذه المشاورات  شد د  .539

 مشاركة المواطنين لتمكين المساحات المدنية على المستويات الوطنيةعلى الحاجة إلى توسيع نطاق

بشكل فعال في مكافحة الفساد. ودعوا إلى التوقيع العالمي على اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع  ريقييناألف

 ، وحث الدول األعضاء على سن قوانينوتنفيذها لفساد والتصديق عليها وإدماجها في القوانين المحليةا

باب ين شبكات الشلممارسات الفاسدة. ونظراا للفضاء المحدود للتفاعل بمبلغين عن اتقدمية تحمي ال

أنفسهم  قرر المشاركون تنظيم، القاري واإلقليمي يينالناشطة في مكافحة الفساد والناشطين على المستو

 ،للشباب األفريقي، والذي سيسهل، من بين أمور أخرى ومكافحة الفساد من خالل مجتمع الممارسة

ي إشراك الشباب ف مجال لجنوب فيبين الجنوب والجنوب والشمال وا والدروس المماثلة تبادل الخبرات

 مكافحة الفساد.
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 2018( دولة عضوا في دار السالم في أغسطس 27جتمع قادة النقابات العمالية من سبعة وعشرين )ا .540

لتبادل وجهات النظر حول "التنمية والتحول  ،ة ومنظمة الوحدة النقابية األفريقيةالمفوضيتحت رعاية 

 الفساد ". أشاد المشاركون االنتصار على: دور نقابات العمال في الحكم الرشيدفي أفريقيا من خالل 

باعتباره العام األفريقي لمكافحة الفساد وتعهدوا بالتزامهم كقادة  2018بإعالن االتحاد اإلفريقي لعام 

 .2063 جندةنقابيين للمساهمة في مكافحة الفساد في القارة وتحقيق أ

 ينيول األعضاء خطوات قوية في مكافحة الفساد على المستواتخذت الد، خالل العام قيد االستعراض .541

حول السنة اإلفريقية  المؤتمريقدم إعالن ، 2018القاري والوطني. في مؤتمر قمة نواكشوط في يوليو 

خارطة طريق للنهوض بالمكافحة الجماعية  - Assembly/AU/Decl.1(XXXI) -لمكافحة الفساد 

شكال ومكافحة جميع أ، ية تمكين الوكاالت الوطنية لمكافحة الفسادللفساد. وتشمل االلتزامات الرئيس

 تاواإلسراع بتنفيذ توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفق، التدفقات المالية غير المشروعة

 .ةغير المشروع

ة يمكافحة الفساد في نيجيريا، وهي لجنة الجرائم االقتصاد هيئةلى الصعيد الوطني، أفادت تقارير ع .542

 8،168،871؛ مليون جنيه إسترليني 1.1و ،مليون دوالر 261و، مليار نايرا 794 ةوالمالية، استعاد

 هذه أنفسهم من خالل الفساد. كما أفادت أثروامن مواطنين نيجيريين ُزعم أنهم  راقص 407يورو و

ا من  703قل عن يال ما  ةالتقارير أن اللجنة النيجيرية لمكافحة العنصرية قد حصلت على إدان شخصا

  في أنجوال وإثيوبيا. لدولة. وتم تنفيذ إجراءات مماثلةنايرا لمليار  117الفاسدين المزعومين ومصادرة 

 أن المفوضية ،2018 يونيو في الصادر EX.CL/1012(XXXIII) مقرره في التنفيذي المجلس دعا .543

 بين أقوى عاونات تعزز وأن في أفريقيا، المعلومات وتبادل الضريبية الشفافية تقود عملية تنفيذ أجندة

 ابعة،المشروعة. وعلى سبيل المت غير المالية للتدفقات األسباب الجذرية معالجة أجل من واألقاليم البلدان

 المحلية الموارد تعبئة بشأن مرجعيا كتابا االقتصادية، الشؤون إدارة خالل من المفوضية، أعدت

 بشأن اتمساهم الكتاب هذا ويتضمن. قريبا سيطلق المشروعين غير والفساد المالية التدفقات ومكافحة

 لأفض سياسات تعزيز أجل من الدولية والمؤسسات األعضاء الدول بين والتجارب الممارسات أفضل

 تقاسمل منبر إقامة نحو أولية خطوة إنها. التعاون وتعزيز التدفقات المالية غير المشروعة والفساد ضد

 .والفساد التدفقات المالية غير المشروعة حول األعضاء الدول بين الخبرات

 أوال. حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية 

( من مراقبي حقوق اإلنسان على 62ما مجموعه اثنين وستين )المفوضية نشرت ، 2018خالل عام  .544

جمهورية الكونغو الديمقراطية ( في كل من 3وثالثة )، ( في بوروندي47النحو التالي: سبعة وأربعين )

الصومال  في كل من( 1واحد )و، ( في مالي5خمسة )، على التوالي، وجمهورية أفريقيا الوسطى

على التوالي. يساعد مراقبو حقوق اإلنسان في جمع المعلومات حول أوضاع حقوق ، وجنوب السودان

 الجة هذه الحاالت في الوقت المناسب.اإلجراءات المناسبة لمع اتخاذاإلنسان على األرض والمساهمة في 

حاد ي واالتفريقحقوق اإلنسان لالتحاد األالرابع عشر لحوار العقدت المفوضية واالتحاد األوروبي  .545

. وقد سبق هذا الحوار ندوة منظمات المجتمع المدني لالتحاد 2018األوروبي في بروكسل في أكتوبر 
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خبراء من المجتمع المدني  معاوالتي جمعت ، اإلنساني واالتحاد األوروبي حول قضايا حقوق فريقاأل

 لقارتين.كلتا امناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك لل ي واألوروبيفريقاأل

واألمم المتحدة الحوار األول لحقوق اإلنسان بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في  المفوضيةعقدت  .546

ابة منبر للمنظمتين لوضع مناهج مشتركة لمنع انتهاكات . وكان الحوار بمث2018أديس أبابا في أبريل 

 .ومعالجتها حقوق اإلنسان واالنتهاكات

ة "بالشروع في اتخاذ خطوات مفوضيال، Assembly/AU/5 (XIV) بموجب مقرره، المؤتمر فوض .547

 داخل مقر، بما في ذلك اإلبادة الجماعية، لبناء نصب تذكاري دائم لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

، 2018 في أغسطس، ، إثيوبيادبرزيت في عقدت المفوضية، المقرراالتحاد األفريقي". وكمتابعة لهذا 

 واستكملت المشاوراتمشروع االتحاد األفريقي لحقوق اإلنسان. تنفيذ  من صحة لتحققلورشة عمل 

مثابة ضية ويكون بتصميم المشروع وكذلك تصميم مركز التوثيق الذي سيوفر تاريخ االنتهاكات الما

مركز اتصال للباحثين العاملين في مجال حقوق اإلنسان. ومن المتوقع إقامة موقع النصب التذكاري في 

 .2019مقر االتحاد األفريقي خالل 

تنفيذ خطة العمل العشرية لعقد حقوق اإلنسان والشعوب في  في إطاراألنشطة التالية  لمفوضيةا أنجزت .548

 (:2026-2017أفريقيا )

الجنسانية القارية بشأن عقد حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا وخطة عمله في  اتعقدت المشاور (1)

 لتعميم المنظور الجنساني في خطة العمل العشرية.، 2018و في مايو جادوجوا

المجتمع المدني القاري واإلعالم بشأن عقد حقوق اإلنسان والشعوب وخطة عمله ات عقدت أيضا مشاور (2)

إلشراك منظمات المجتمع المدني ووسائط اإلعالم في تنفيذ خطة العمل العشرية في ، 2018ايو مفي 

 أفريقيا.

ركز و. 2018للجنة التوجيهية لعقد حقوق اإلنسان في أفريقيا في أروشا في يوليو ا اتعقدت مشاور (3)

 االجتماع على وضع خارطة طريق لتنفيذ خطة العمل العشرية.

مشروع سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد من أجل استكمال ة مع خبراء الدول األعضاء المفوضيملت ع .549

في ولعدل والشؤون القانونية. لتنظر فيه اللجنة الفنية المتخصصة ل 2016في  مشروعال وقدماألفريقي. 

 اإقليمي امؤتمر، 2018في نيامي في سبتمبر  عقدت المفوضية،، انتظار اعتماده من قبل أجهزة السياسة

حول اإلفالت من العقاب والوصول إلى العدالة وحقوق اإلنسان. وتناول االجتماع القضايا المتعلقة 

والعدالة وحقوق اإلنسان في سياق التهديدات الناشئة للسلم  ،واإلفالت من العقاب ،بالعدالة االنتقالية

 واألمن في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

العدالة االنتقالية في حول المنتدى القاري الثاني ، 2018في أكتوبر في الخرطوم المفوضية نظمت  .550

فرص والخبرات وال ،أفريقيا، الستعراض حالة العدالة االنتقالية في أفريقيا بما في ذلك مختلف التحديات

ا سلسلة من ورش العمل مع الرؤساء وا لقادة  الناشئة في القارة األفريقية. ونظمت المفوضية أيضا

يين عبر أفريقيا بغية تسليط الضوء على دورهم في تعزيز وصول المجتمعات المهمشة إلى العدالة. التقليد

ومن المتوقع أن يتم استكمال العمل على إعداد الخطوط التوجيهية لسد الفجوة بين هياكل العدالة الرسمية 

 .2019والتقليدية في 

 .حول العدالة االنتقالية ألعضاء البرلمانأجرى البرلمان األفريقي دورة تدريبية ، من جانبه .551
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 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

( 20نظرت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في عشرين )، خالل الفترة المشمولة بالتقرير .552

وأصدر ، إليه( 9تسعة ) عدم إحالةأو شكوى. وقرر المجلس األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  بالغا

على ( 1) واحدة( وقرر 2) وعدم مقبولية اثنتين( 1) مقبولية واحدةأعلن و، ( تدابير مؤقتة5خمسة )

الغ بشأن بة فهيعقد المجلس اإلفريقي لحقوق اإلنسان جلسة استماع شوالموضوعية.  أساس الوقائع

( في مراحل 17سبعة عشر ) أجل( بسبب غياب المحاكمة الدؤوبة و13ثالثة عشر ) وشطب، (1) واحد

 مختلفة. كما قام المجلس األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بتزويد األمانة العامة بتوجيهات بشأن

( إلى المحكمة اإلفريقية. كما أرسلت اللجنة األفريقية 2( مع عكس قراره بإحالة قضيتين )2) بالغين

فيما يتعلق بحالة انتهاكات حقوق ، لى الدوللحقوق اإلنسان والشعوب العديد من النداءات العاجلة إ

التي أدت في إحدى الحاالت إلى إطالق سراح المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين تم ، اإلنسان في القارة

 احتجازهم بصورة غير قانونية.

( بشأن تقرير األنشطة XXXII) EX.CL/995المجلس التنفيذي رقم  مقرروعمالا ب، ذلكفضال عن  .553

مع لجنة الممثلين الدائمين  ةمشتركخلوة المركز األفريقي لحقوق اإلنسان عقد ، (43ربعين )الثالث واإل

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،المختلفة بشأن العالقات بين  شاكللحل الم، 2018في يونيو 

ادرات المماثلة من المبت الخلوة وغيرها السياسية والدول األطراف، من بين أمور أخرى. ساعد ةوأجهز

كما يتضح  ،في تحسين التعاون بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وغيرها من أجهزة االتحاد

 EX.CL/Dec.1015لمجلس التنفيذي ]باعتبارها مقررا ل ةالمشترك لخلوةمن نشر وثيقة نتائج ا

(XXXIIIيقية لحقوق اإلنسان والشعوباللجنة األفرحاجة إلى "، جملة أمورمن بين ، القرار أشار[. و 

هازين والتعاون بين الج المسؤوليةو، تعزيز الثقةإلى ، لجنة الممثلين الدائمينمن خالل  ،والدول األطراف

 لصالح القارة".

 أسفرت األنشطة الترويجية للمركز خالل الفترة المشمولة بالتقرير عن النتائج التالية: .554

اف مما زاد عدد الدول األطر، حكومتي جنوب السودان وإثيوبياالتصديق على بروتوكول مابوتو من قبل  (1)

ا ) 41في البروتوكول إلى   ،( 41دولة طرفا

يقيا في في أفرالمعوقين لبروتوكول األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق ل المؤتمراعتماد  (2)

 ؛ 2018يناير 

  2018فبراير  18 عقوبة اإلعدام فيوقف تطبيق  في اإلعالن عن امبياجحكومة  شروع (3)

 و؛ سن حكومة جمهورية رواندا لقانون لحماية المبلغين عن المخالفات (4)

 التزام حكومة سيراليون بعدم تجريم التشهير. (5)

رفعت الدول األطراف مستوى مشاركتها في الدورات العادية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  .555

حقوق اإلنسان على المستوى الوطني. كما أتاحت حيث قدمت معلومات عن التطورات في مجال حماية 

بما في ذلك الخطوات ، هذه الدورات للدول األطراف فرصة الرد على مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان

 لمعالجة االنتهاكات المزعومة.، إن وجدت، المتخذة
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( دول 5مس ) خلم تصادق على البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق كبار السن في أفريقيا إال .556

ستوى م تدنيالتصديق و تدني معدلوسيراليون وزامبيا. ويشكل  ،وغانا، وجزر القمر ،نيأعضاء هي بن

 ،من اتفاقية كمباال 14من بروتوكول مابوتو والمادة  26بموجب المادة  ،الدول األطراف من قبل بالغاإل

ال تزال بعض  ،في الميثاق األفريقي. باإلضافة إلى ذلك المتضمنةتحديات كبيرة أمام تحقيق المثل العليا 

 مع أحكام الميثاق األفريقي. تحتاج إلى مواءمتها األحكام الواردة في القوانين الداخلية لعدة دول أطراف

المتثال للتدابير المؤقتة الصادرة ضدها والتأخير في اذلك، فإن رفض الدول األطراف  عالوة على .557

اخل د اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبات الترويجية وغيرها من بعثات الموافقة على البعث

تتلق  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، لمو. اللجنةأراضيها يشكل عائقا خطيرا أمام التنفيذ الفعال لوالية 

ما يتعلق قتة فياللجنة االستشارية لحقوق اإلنسان أية معلومات من الدول األطراف المعنية بتدابيرها المؤ

ا للمادة   .قواعد إجراءاتهامن  112بتنفيذ مقرراتها وفقا

( الدول XXXIII) EX.CL/Dec.1014 )دعا المجلس التنفيذي في مقرره، لمعالجة هذه القضايا .558

األطراف إلى التوقيع والمصادقة على المعاهدات والبروتوكوالت المختلفة للجنة األفريقية لحقوق 

ي قيام بعثات تقص سهيلوكذلك ت، تقديم تقاريرها الدورية بموجب هذه الصكوكو، اإلنسان والشعوب

 دعا المجلس، ذلك باإلضافة إلىالحقائق بالتحقيق في جميع االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان. 

ريقية تنفيذ قرارات اللجنة األفو، التنفيذي جميع الدول األطراف إلى االمتثال لطلبات التدابير المؤقتة

لحقوق اإلنسان والشعوب في االتصاالت التي تكون أطرافاا فيها وإبالغ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

األفريقية  اللجنةوالشعوب باإلجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات بما يتماشى مع قواعد اإلجراءات في 

إلى تعاون الدول األطراف في تلبية طلبات المجلس التنفيذي  لجنةوتتطل ع ال .لحقوق اإلنسان والشعوب

 بشأن هذه التحديات في األسابيع واألشهر القادمة.

يوجد  ،بدون حل. وفي الوقت الحالي اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبقضايا التوظيف في  تظل .559

يؤدي إلى مما ، موظفا (46) ربعونستة وأالموظفين البالغ عددهم  قوة( من 23) ثالثة وعشرونفقط 

واألقسام وأمانة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  ،األداء في الوحدات الرئيسية فيكبيرة معوقات 

أن نالحظ أن المجلس التنفيذي في مقرره ه من دواعي السرور فإن، والشعوب. ومع ذلك

،EX.CL/Dec.1014 (XXXII) ،في مختلف المناصب التعجيل بالتعيين المفوضية  طلب من

ا  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،في أمانة  ةالشاغر  ظيفجدول التوللهيكل التنظمي ووفقا

 .المعتمدين

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  

 ،من خالل القرارات القضائية، تتمثل مهمة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في "تعزيز .560

للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من خالل تعزيز نظام حماية حقوق اإلنسان  الحمائية لواليةا

 .واالمتثال لها" في أفريقيا وضمان احترام الميثاق األفريقي وصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة

الخمس ( دولة من الدول 30تم التصديق على البروتوكول من قبل ثالثين )، 2018ديسمبر  31في  .561

، غوالكون، تشاد، الكاميرون، بوروندي، بوركينا فاسو، بنين، ( األعضاء وهي: الجزائر55والخمسين )

 ،اموريتاني، مالي ،مالوي ،ليسوتو، ليبيا ،كينيا ،غانا ،امبياج ،ابونالج ،جزر القمر ،كوت ديفوار

 ،العربية الصحراوية الديمقراطيةالجمهورية ، رواندا ،أوغندا ،نيجيريا ،النيجر ،موزامبيق ،موريشيوس

 و وتونس.جتو، تنزانيا ،جنوب أفريقيا، السنغال
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اإلعالن المنصوص  (9لم تصدر سوى تسع )، في البروتوكول( 30)من بين الدول األطراف الثالثين  .562

قبول اختصاص المحكمة بتلقي القضايا من األفراد والمنظمات ب، ( من البروتوكول6) 34عليه في المادة 

 .ستنزانيا وتون، مالي ،مالوي، غانا ،امبيا، جكوت ديفوار، ن بوركينا فاسويبن وهي:ر الحكومية. غي

تلقت المحكمة ما ، 2018خالل العام قيد االستعراض، استمر تزايد عبء عمل المحكمة األفريقية. في  .563

. استثنائيةواحدة  وجلسة عادية جلسات عقدت أربعوجديدا  )قضايا( ( طلبا27وعشرين ) تسعةمجموعه 

 أصدرتو مرافعات الشفوية من األطراف،الستالم ال ( جلسات استماع علنية19) ةكما نظمت تسع عشر

ا على أساس الوقائع الموضوعية فضالا عن إصدار أحكام وأوامر بشأن عدد  حكما( 16ستة عشر ) حكما

الخلفي للطلبات المعروضة عليها من القضايا المعلقة. واتخذت المحكمة أيضا خطوات لتقليل السجل 

عن طريق تركيب نظام إلكتروني إلدارة الحاالت يكفل سرعة النظر في القضايا ووضعها في صيغتها 

 .النهائية

التي تلقتها المحكمة أن المزيد من الدول األعضاء والمنظمات غير  الدعاوىوضح هذه الزيادة في عدد ت .564

     .وجود المحكمة وعملها تدريجيا أصبحت تدركالحكومية واألفراد 

تواجه عددا من التحديات التي ال تزال تحرمها ظلت المحكمة ، وعلى الرغم من التطور المذكور أعاله .565

من القدرة على ضمان حماية حقوق اإلنسان على نطاق القارة وتساهم بشكل فعال في تنمية القارة. وهي 

( 2)؛ للمحكمة بالنظر في مدة وجود المحكمة( مستوى التصديق على البروتوكول المنشئ 1تشمل: )
( من البروتوكول مما يسمح لألفراد 6) 34انخفاض عدد الدول التي أودعت اإلعالن بموجب المادة 

( عدم امتثال الدول األعضاء لقرارات 3)؛ والمنظمات غير الحكومية باالتصال بالمحكمة مباشرة

 .الماليةالموارد البشرية و االفتقار إلى( 4)و المحكمة

، 2008 لعام Assembly/AU/Dec.196(XI ( المقررين بموجب المؤتمربأن  والجدير بالذكر .566

Assembly/AU/Dec.529(XXIII)  و 2014لعامAssembly ،بروتوكول المتعلق بدمج ال إعتمد

 التي أدخلتبروتوكول شرم الشيخ( والتعديالت محكمة العدل مع محكمة حقوق اإلنسان الحالية )

على  ،وكول الخاص بالنظام األساسي لمحكمة العدل األفريقية وحقوق اإلنسان )بروتوكول ماالبو(البروت

هدف كال الصكين إلى تعزيز نظام العدالة القاري ومكافحة الجرائم الدولية واإلفالت من العقاب يالتوالي. 

 .في القارة

في حين لم ، ( دول أعضاء على بروتوكول شرم الشيخ6حتى اآلن سوى ست ) ومع ذلك، لم تصدق .567

بشأن المحكمة  في ضوء موقف االتحاد، من الضروري، يحصل بروتوكول ماالبو على أي منها. ولذلك

حقوق  مع تحديات والتعاملإنشاء نظام قضائي جدير بالثقة بالدول األعضاء  تعجلأن ، الجنائية الدولية

 في القارة. نواجههاعدالة الجنائية الدولية التي اإلنسان وال

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

باعتبارها ( من القانون التأسيسي 2) 5المادة  استنادا إلىلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أنشئت  .568

( من مواطني الدول األعضاء الذين يعملون بصفتهم 11لالتحاد. وتتكون من أحد عشر ) ااستشاري اجهاز

 المؤتمربعد اعتماد نظامها األساسي من قبل  2010الشخصية. بدأت اللجنة العمل في 

[Assembly/AU/Dec.209 (XII)]  كأمانة  للمفوضية. ويعمل مكتب المستشار القانوني 2009في

 .ي للقانون الدوليللجنة االتحاد األفريق
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ل دراسات مختلفة من خاللجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  أجرت، خالل الفترة قيد االستعراض .569

اعتمدت الدراسة عن القانون النموذجي لالتحاد ، المقررين الخاصين المعينين. وعلى وجه الخصوص

ا في أفريقيا زحينومساعدة النا األفريقي لتنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية قانون االتحاد و داخليا

أول  ا( مما يجعلهAssembly/AU/Dec. 676 (XXX)بموجب مقرر المؤتمر األفريقي النموذجي

 اعتمادها من قبل الدول األعضاء. وبالتعاونلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي يتم وثيقة من وثائق 

يضا أ لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولينشرت ، ينمع مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئ

قية التفا القانون النموذجي لكي تواصل الدول األعضاء استخدامه خالل االحتفال بالذكرى الخمسين

 على التوالي. ،تفاقية كمباالاللعاشرة التفاقية والذكرى ا 1969االتحاد األفريقي لعام 

التحاد اتفاقية ا إدماج ،: عدم االزدواج الضريبيوبالتحديدلفة دراسات أخرى جارية مواضيع مختوتغطي  .570

يقي البروتوكول الملحق بالميثاق األفر إدماج؛ في التشريعات الوطنية األفريقي لمنع الفساد ومكافحته

 قرارات المجموعات؛ في التشريعات الوطنية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حق المرأة في أفريقيا

يثاق األفريقي الم ، إدماجالقانون البيئي الدولي ،تنفيذ الرؤية األفريقية للتعدين ،االقتصادية اإلقليمية

نون اإلرهاب والقا كافحةم ،القرصنة واألمن البحريورفاهيته في التشريعات الوطنية،  لحقوق الطفل

 الدستوري المقارن في أفريقيا.

لقانون الدولي تحت عنوان "إدارة الموارد لها السابع امنتدالدولي لجنة االتحاد األفريقي للقانون  عقدت  .571

صدار إ في المنتدى. ومن المتوقع أيضا اإلسهاماتبنشر مجموعة من وستقوم اللجنة فريقيا". ألالطبيعية 

 وبالتالي الوفاء، 2018في نهاية  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليالثالث والرابع من مجلة  العددين

 بواليتها بنشر القانون الدولي داخل القارة وخارجها.

ن خالل متشارك لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، ، الهيئة االستشارية القانونية لالتحاد اوباعتباره .572

أحد الخبراء الذين يوجهون اإلصالح المؤسسي باعتباره لدش يوجر يالبروفسور هاج، المقرر العام

 لالتحاد األفريقي.

ا مع المادة وتمشيللجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في إطار التحضير للذكرى السنوية العاشرة و .573

 طلبت، الذي يدعو الهيئة إلى التعاون مع المنظمات الدولية ذات االهتمام المماثل اللجنةمن قانون  25

إلنشاء  ،ون الدولي لألمم المتحدةعقد جلسة مشتركة مع لجنة القانلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

شكل ب لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليتعمل ومنبر لمناقشة شاملة حول موضوعات القانون الدولي. 

 ،ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،مع اللجنة القانونية للبلدان األمريكيةأيضا وثيق 

 ها من المنظمات الدولية.للصليب األحمر وغير واللجنة الدولية

 القضايا اإلنسانية -أوال

 كثر من ثلث األشخاصموطنا ألأفريقيا  وتعدلتهجير القسري يشكل تحديا معقدا لالتحاد. اليزال ا .574

مليون نازح داخلي.  14.5ماليين الجئ و 3.6 يمثل ذلكالنازحين قسرياا على مستوى العالم. و

 من عديمي الجنسية. 712.000و اللجوء من طالبي 509.900وتستضيف القارة أيضا 

اتفاقية منظمة الوحدة  القادة األفريقيوناعتمد ، بعد ست سنوات من إنشاء منظمة الوحدة األفريقية .575

اعتمدوا ، 2009األفريقية التاريخية التي تنظم جوانب محددة من مشاكل الالجئين في أفريقيا. وفي 

ا في أفريقيا. وفي اآلونة لنازحين األشخاص ا مساعدةاتفاقية االتحاد األفريقي المهمة لحماية و داخليا
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زم الذي يل، الموقف اإلفريقي الموحد بشأن الفعالية اإلنسانية اعتمد المؤتمر، 2015األخيرة في يناير 

 القسري في أفريقيا واستكشاف الحلول الدائمة.نزوح االتحاد بمعالجة األسباب الجذرية لل

 ا"عام 2019المؤتمر عام  أعلن، في نواكشوطالمنعقدة  2018جدير بالذكر أنه خالل قمة يوليو و .576

الق فريقيا". وسيتم إطأداخلياا: نحو حلول دائمة للتهجير القسري في  نازحينلالجئين والعائدين وال

دف يصا 2019. تجدر اإلشارة إلى أن عام 2019بشكل رسمي خالل قمة فبراير  2019عام موضوع 

بشأن الالجئين والذكرى العاشرة  1969الذكرى السنوية الخمسين التفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 

ية المعروفة باسم اتفاق -داخلياا في أفريقيا  لحماية ومساعدة النازحين 2009التفاقية االتحاد األفريقي لعام 

 كمباال.

 بعثة مشتركة إلى 2018في نوفمبر  الدائمين والمفوضيةقادت لجنة الممثلين ، تمشيا مع مقرر المؤتمر .577

لتعجيل بالحد من وفيات األمهات واألطفال والرضع لفريقي ألالصحراء الغربية إلطالق حملة االتحاد ا

 الملحة إليجاد حل سريعوالضرورة  وتقييم حالة الالجئين من أجل إظهار تضامن االتحاد، في أفريقيا

 لمسألة الصحراء الغربية.

ا  الموحد تمشيا مع موقف االتحاد األفريقي .578 لمقرر المؤتمر بشأن الفعالية اإلنسانية ووفقا

Assembly/AU/Dec.604 (XXVI)]  اتخاذ تدابير المفوضية واصلت ، 2016الصادر في يناير

رعت ش، المؤتمرلالتحاد األفريقي. وبناء على طلب  التابعة ملموسة نحو تفعيل الوكالة اإلنسانية

التحاد. لوكالة بالنسبة للوالهيكلية والمالية  ،في إجراء دراسة جدوى لتحديد اآلثار القانونية ضيةالمفو

مشاورات مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بشأن إنشاء الوكالة.  كذلكوأجريت 

 .2019هذه العملية على أجهزة السياسة للنظر فيها وإقرارها في غضون نتائج وستعرض 

 ً  المؤسسات -ثالثا

 المؤسسات والقيادة 

. وتعتبر 2018مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان خالل عام  المفوضيةواستمرت تفاعالت  .579

نسان إلالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان األدوات الرئيسية لتنفيذ الدول األعضاء لصكوك حقوق ا

بالتعاون مع شبكة ، التالية خالل العام حقوق اإلنسان. جرت األنشطةلاالتحاد  بأجندةوالنهوض 

 المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان ومقرها نيروبي:

قارية مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن عقد حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا  اتمشاور (1)

شراك المؤسسات إل اقاري أنشأت منبراوالتي ، 2018التي عقدت في نواكشوط في أبريل ، وخطة عمله

 بشكل فعال.  والشعوب الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

الذي شاركت في تنظيمه مفوضية االتحاد األفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية  للسياسة قد المنتدى الثاني (2)

ي نوفمبر ف، باالمؤسسات األفريقية لحقوق اإلنسان في أديس أبا وضعاألفريقية لحقوق اإلنسان بشأن 

ي ف إسهام شبكة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسانتعزيز  فيالهدف النهائي يتمثل . و2018

-2017تنفيذ عقد حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا )في إطار تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في أفريقيا 

2026.) 
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، ] [Assembly/AU/Dec l.1(XXVII) Rev.1]2016بشأن موضوع العام  المؤتمركلف إعالن  لقد .580

اء معهد بإنش، االتحاد األفريقي بوالية حقوق اإلنسان مؤسساتبالتعاون الوثيق مع جميع ، المفوضية

من الميثاق  45عموم أفريقيا. لحقوق اإلنسان )مهني(. وقد اتخذ هذا القرار بموجب نص وروح المادة 

 األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.

 لمان األفريقيالبر 

عزيز مما ساعد على ت، نظم البرلمان األفريقي عدة أنشطة في إطار واليته، خالل السنة قيد االستعراض  .581

ال سيما دورتين و، ةالنظاميمهامه البرلمانية. وشملت هذه االجتماعات عقد اجتماعاته النظامية وغير 

 هيئة واجتماعات، 2018اللجان في مارس وأغسطس  اجتماعات، 2018عاديتين في مايو وأكتوبر 

تم تنظيم جميع هذه األنشطة تحت شعار االتحاد اإلفريقي واإلقليمية والمواضيعية. التجمعات المكتب و

 ا".الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقي " االنتصار على 2018لعام 

الجديد  بروتوكولالوالتصديقات على  هناك أيضا زيادة في عدد التوقيعات تكان، نفسها وخالل الفترة .582

 .( تصديقات10وعشر )توقيعا ( 19)تسعة عشر  اآلنللبرلمان األفريقي التي بلغ عددها 

عزز تاعتمد البرلمان األفريقي عدة قرارات وتوصيات من شأنها أن ، 2018في سياق عمله في عام  .583

ت، ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالالقضايا الرئيسية، بما في ذلك تطور بشأناالتحاد  جندةتنفيذ أ

  .ودور المرأة في مكافحة الفساد وحقوق المسنين

األصوات األفريقية في عمليات صنع السياسات في االتحاد األفريقي،  إلدماج منبرتمشيا مع دوره كو .584

بشأن التدفقات المالية  2018تدفقات الهجرة في مايو  حولفي تنظيم حلقة عمل  األفريقيبرلمان الشارك 

ذلك، شاركت منظمات المجتمع المدني في جميع جلسات اللجان وكذلك  فضال عنغير المشروعة. 

 .2018خالل الجلسات العامة في مايو وأكتوبر 

العدالة و ة،كمووالح ،ناقش البرلمان األفريقي قضايا مختلفة تؤثر على حقوق اإلنسان، 2018خالل عام  .585

القرارات والتوصيات واإلعالنات الصادرة في هذه  من شأناالنتقالية وسيادة القانون في القارة. و

 .ةكمواالتحاد بشأن حقوق اإلنسان والح جندةفي النهوض بأأن تسهم الدورات 

 اءألعضعمل تدريبية  قضايا السلم واألمن واالستقرار وعقد ورشأيضا ناقش البرلمان اإلفريقي  .586

تهم على التعامل مع قضايا السلم واألمن. وركز التدريب بشكل خاص على تنظيم التعزيز قدر البرلمان

 .العدالة االنتقالية فضال عناألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداول ومراقبة استخدام 

ا لهذا الهدف، سالبرلمان األفريقيتعزيز التكامل القاري في صميم والية  يكمن .587 رلمان بالاهم . تعزيزا

الفعال  حشدلبين السياسة الضريبية واإلدارة الضريبية لتحسين االقائمة في الحوار حول العالقة  األفريقي

واجهة التدفقات مما يتعلق ببتوعية أعضاء البرلمان في كذلك قام البرلمان األفريقيولإليرادات في القارة. 

مجال  فيسياسة االتحاد اإلفريقي اإلطار المتجدد لب رفع الوعي لديهممن خالل  المشروعةالمالية غير 

لالتحاد األفريقي بشأن الميثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  وحدلهجرة والموقف الما

 والنظامية.
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 ،الرابع لخبراء الجمارك باالتحاد األفريقي في مجال تسهيل التجارة منتدىالفي  األفريقيبرلمان الشارك  .588

منطقة التجارة الحرة ، حيث دعا إلى التصديق على اتفاقية 2018الذي عقد في القاهرة في أغسطس 

 وغيرها من معاهدات االتحاد األفريقي ذات الصلة. القارية األفريقية

تعلق وال سيما فيما ي، العديد من األنشطة لتعزيز قدرته على اإلدارة المؤسسية األفريقيبرلمان النفذ  .589

وصلت تدل النتائج التي توالمالية والمسائل المتعلقة بالميزانية.  ،والموارد البشرية ،اإلدارية بالمسائل

زانية لميازيادة  فضال عنميزانية، اإليجابي للتنفيذ الو 2017المراجعة الخارجية للبيانات المالية لعام  إليه

 األفريقي. تدل على اإلدارة المالية السليمة للبرلمان 2019ميزانية المحددة ل

 استمر هازهذا الج غير أنفي تنفيذ واليته.  تقدماالبرلمان األفريقي  حقق، خالل السنة قيد االستعراض .590

إلى ارتفاع معدل دوران أعضائه ، من بين أمور أخرى، في مواجهة العديد من التحديات التي تعزى

شكل أنشطته المقررة بالنهوض بى عل البرلمان األفريقياألمر الذي يؤثر على الذاكرة المؤسسية وقدرة 

ا جديداا 77سبعة وسبعون ) ، أدى2018في و .فعال  -البرلمان األفريقيحوالي ثلث أعضاء  -( عضوا

 ستقراراوعدم  اكبير عبئاوتجميد التوظيف  البرلمان األفريقيالوظائف الشاغرة في أمانة  وسببت. اليمين

 .البرلمان األفريقيأمانة  فيلموظفين ل نسبي

للمشاركة بقدر أكبر من  2019خطط البرلمان في ي، 2018 في أعمال البرلمان األفريقيواستنادا إلى  .591

بشأن  ،وعلى مستويات المجموعات االقتصادية اإلقليميةالمستوى الوطني  على ،مع البرلمانيين النشاط

ارة متعلقة بالتجالأطر السياسة لتصديق على جميع األطر القانونية وباالدول األعضاء  ضرورة قيام

عوقين، الم، ومكافحة الفساد، وحقوق المهاجرين القسريين وحقوق ، وحرية تنقل األشخاصالحرة القارية

 .وإدماجها في القوانين المحلية وتنفيذها

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 

دولة  37تضم  األقران تبادلة بين، كانت اآللية األفريقية للمراجعة الم2018ديسمبر  31اعتبارا من  .592

 استعراضات أتمت اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، 2018عضوا. وبحلول نهاية عام 

مع استكمال استعراض السودان )االستعراض األول( ، ( دولة عضو ا21حوكمة إحدى وعشرين )

لرؤساء الدول والحكومات في  المتبادلة األفريقيةوأوغندا )االستعراض الثاني( في منتدى المراجعة 

 .2018يناير 

، الدول 2018في أديس أبابا في نوفمبر  حث المؤتمر في اجتماع القمة االستثنائي الحادي عشر المنعقد .593

( األعضاء في االتحاد اإلفريقي غير األعضاء في اآللية االفرريقية للمراجعة 18الثماني عشرة المتبقية )

المراجعة  ة بين األقران على االنضمام إليها من أجل تحقيق العالمية في الدول األعضاء فيالمتبادل

 .2023بحلول عام  المتبادلة بين االقران

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران بعثات استعراضية إلى كوت  ، أرسلت2018خالل عام  .594

. وستجري المجموعة التالية من استعراضات 2018وموزامبيق في نوفمبر  2018ديفوار في يوليو 

. وستناقش تقارير المراجعة 2019فبراير عام  9األقران من قبل منتدى رؤساء الدول والحكومات في 

إلى كوت ديفوار وموزمبيق وليبيريا، التي تلقت بعثة المراجعة في سنة  المنبثقة عن بعثات المراجعة

 .سابقة
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 29تي في لجيبو كذلك واطلقت تقرير المراجعة راجعة المتبادلة بين األقراننشرت اآللية األفريقية للم .595

بما ، مشارك في قصر الشعب في مدينة جيبوتي 400في مناسبة وطنية جمعت أكثر من  2018مارس 

المراجعة  وعضو مجلس إدارة فريق، السيد عبد القادر محمد كامل، في ذلك رئيس وزراء جيبوتي

 .البروفيسور فاطمة كرادجا، لجيبوتي األفريقية المتبادلة

إنجازا جديدا من خالل تقديم  2018في عام  حققت اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران .596

مراجعات مستهدفة لموضوعات محددة في مجال الحوكمة. وتم إرسال إرشادات المراجعة المستهدفة 

ية على إجراء مراجعات مستهدفة في أوائل عام إلى الدول األعضاء. وافقت السنغال وجيبوتي طواع

يبوتي" "الالمركزية في جو ، بشأن "الموارد المعدنية في قلب التحول الهيكلي لالقتصاد السنغالي"2019

 .على التوالي

إن أمانة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران هي الرئيس الحالي لمنبر هيكل الحوكمة في  .597

على خطة عمل وإطار استراتيجي حدد أنشطة التعاون المشتركة  2018ي وافقت في مارس أفريقيا الت

ة هي المؤسسة الرائدة لتنمي . إن اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران2018ذات األولوية لعام 

حو تحقيق دم المحرزنبما في ذلك التق، ويقي م التقرير حالة الحوكمة األفريقية الحوكمة في أفريقيا. حالة

 .القيم المشتركة لالتحاد األفريقي، وسيكون أساساا للرصد المستقبلي التجاهات الحوكمة

قرير أول اجتماع تحقق بشأن مشروع الت استضافت أمانة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران .598

مشروع التقرير من خالل هياكل اآللية سيتم التصديق على ، 2019. وفي أوائل يناير 2018في أكتوبر 

ومنبر المنظومة األفريقية للحكم ومن المتوقع أن يقدم الرئيس  األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .2019المراجعة االفريقية المتبادلة، التقرير في قمة فبراير  إدريس ديبي، رئيس تشاد، رئيس منتدى

ية للمراجعة المتبادلة بين األقران القُطرية عن جيبوتي وتشاد والسنغال تم تقديم تقارير اآللية األفريق .599

. وفي الوقت نفسه، تم تقديم 2018خالل الدورة العادية األولى للبرلمان اإلفريقي الخامس في أكتوبر 

س يهذه التقارير في الدورة العادية الثالثة والستين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، من قبل رئ

 .اباندالالسيدة بريجيت م، لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق الشخصيات البارزة

عقدت اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران اجتماعها ، 2018مارس  14إلى  13في الفترة من  .600

ية ضر هذا الحدث أعضاء مجتمع اآللوهو المنتدى السنوي للمنهجية السنوية الثانية. ح، السنوي الرئيسي

والخبراء، وأصحاب مصلحة متعاونون، وممثلون حكوميون  األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران،

مختارون رسميون وغير حكوميين. تبادل المنتدى األفكار والممارسات المتعلقة بمنهجية اآللية األفريقية 

يات المتصلة بها من أجل تحسين إنجاز المهام. وتركزت المناقشة والعمل للمراجعة المتبادلة بين األقران

على ترشيد وتحسين نُهج اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران في قياس الحوكمة، ال سيما 

وكذلك كيفية إدماج استعراضات اآللية ، األدوات والعمليات المستخدمة في سياق الوالية الموسعة

المنظومة و ية للحكمالمنظومة األفريقاجعة المتبادلة بين األقران على نحو أفضل في إطر األفريقية للمر

 األفريقية للسلم واألمن.

، بدأت اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران مشروعا لتعميق استعراضاتها، 2018وفي عام  .601

رير الخارجية التي يتم من خاللها إنتاج التق بما في ذلك عمليات التقييم الذاتي القطري وعمليات المراجعة

النهائي الستعراض اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران وبرنامج العمل الوطني. ومن المقرر 

وستتضمن استبيان تقييم ذاتي منقح؛ وثيقة المنظمات والعمليات  2019صدور نتائج العملية في ديسمبر 
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ة للمراجعة المتبادلة بين األقران ومبادئ توجيهية منقحة للبلدان لإلعداد المنقحة لآللية األفريقي

والمشاركة في اآللية األفريقية اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران ودليل اآللية األفريقية 

زامات مع ران التللمراجعة المتبادلة بين األقران. كما بدأت اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األق

المؤسسات األكاديمية من أجل بناء الحوكمة األفريقية وقاعدة المعارف لآللية األفريقية للمراجعة 

 .المتبادلة بين األقران وإثراء القدرات البحثية القارية في مجال الحكم

. 2018بر نوفمتم رسميا إطالق الشبكة اإلفريقية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة في موريشيوس في  .602

ن لصالح بلدا وقد تم اآلن إطالق الشبكة التي أسستها وأدارتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تحت قيادة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران لجميع ، الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي

كة مع المتبادلة بين األقران بمواءمة أولويات الشب االقاليم في أفريقيا. وستقوم اآللية األفريقية للمراجعة

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران المتمثل في تعزيز اإلدارة الرشيدة للشركات في  هدف

بما فيها أنغوال وبوتسوانا ، ( دولة عضوا18القارة. وقد حضر حفل اإلنطالق ممثلون من ثماني عشرة )

افيل والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليسوتو وموريتانيا وتشاد والكونغو براز

بيا زامو وموريشيوس وناميبيا والنيجر والسنغال وسيشيل وجنوب أفريقيا والسودان وسواتيني

تم تمثيل المؤسسات المالية ، تركيا. وعالوة على ذلك وزيمبابوي باإلضافة إلى دولة غير عضو هي

وأفركسيمبنك  ،بما في ذلك بنك التنمية للجنوب األفريقي، دعم المشاريع المملوكة للدولةاإلنمائية التي ت

 ،والبنك الدولي. وشارك أيضا الشركاء االستراتيجيون لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

ون منظمة التعافضال عن ، ومؤسسة مو إبراهيم في اجتماع اإلنطالق، ومؤسسة بناء القدرات األفريقية

 االقتصادي والتنمية.

، على 2019ستواصل أمانة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تنفيذ خطة عملها في عام  .603

 الرغم من بيئة التمويل الصعبة نتيجة النقص في المساهمات من الدول األعضاء. وسيتيح مقرر المؤتمر

جعة المتبادلة بين األقران في الميزانية النظامية لالتحاد مما يسمح إدماج ميزانية اآللية األفريقية للمرا

كجزء  2063لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران مواصلة الوفاء بالتزاماتها الواردة في أجندة 

 .من أسرة االتحاد األفريقي

ن المقرر عقده على هامش قمة الذي كان م المراجعة المتبادلة بين األقران وأخيرا، تم تأجيل منتدى .604

 المشحون. بسبب جدول أعمال المؤتمر 2019إلى قمة فبراير  2018نواكشوط في يوليو 

 السلم واألمن ياء تعزيز

 2018المنتدى الثالث للحوار بين األديان خالل شهر السالم في نجامينا في نوفمبر  المفوضيةظمت ن .605

والتنمية في  يةالدينيين في تعزيز السالم والشمول زعماءتحت عنوان "اإليمان بالعمل": دور ال

المجتمعات األفريقية ". ورفع االجتماع الوعي بشأن صكوك االتحاد األفريقي المتعلقة بالشباب والسلم 

الدول األعضاء التي تواجه تهديدات مسلحة أو  قبلتنفيذها من سرعة فضال عن الحاجة إلى ، واألمن

انتخب المنتدى الثالث للحوار بين األديان لجنة توجيهية جديدة لتنفيذ آليات و ات.نزاععمل بنشاط لمنع الت

دول واالتحاد األفريقي وال ،بين الزعماء الدينيين من خالل المجالس المشتركة بين األديان حددةاتصال م

 األعضاء.

لمشروع ا للتعاون الدولي معا وكالة األلمانيةوال المهجر في واألفريقيين المدني المجتمع مديريةأطلقت  .606

للقارات  ةعابروهي عبارة عن نهج  2017التجريبي للحوار بين األديان حول التطرف العنيف في 
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يركز و .القوة الناعمة للدين في منع التطرف العنيف لتسليط الضوء علىالشباب  ومبتكرة يقودها

أكبر  تبارهاباععلى الشباب  كل صريحبشالمشروع التجريبي للحوار بين األديان حول التطرف العنيف 

على مبادرات الشباب الحالية ويدعم مشاركة  المشروع مجموعة تتأثر مباشرة بالتطرف العنيف. ويعتمد

 غير عنيفة لحل المشاكل والتماسك االجتماعي.تطوير نهج الشباب ومبادراتهم في 

 لتدريب ف العنيف ورشة عملالمشروع التجريبي للحوار بين األديان حول التطر عقد، 2018في  .607

ية ، ووضع دليالا تفصيلياا ومواد تعليمية إضافالمدربين على الحوار بين األديان بشأن التطرف العنيف

ابر أُطلق منتدى الشباب الثاني الع، ذلك وفضال عنحول استخدام القوة الناعمة في منع التطرف العنيف. 

 .2018ديس أبابا في أكتوبر في أ المفوضيةمقر بللقارات في إطار المشروع 

م إدارة السلم واألمن لتحسين تقييللمفوضية بشكل وثيق مع الخدمات الطبية والصحية  مديريةملت ع .608

حاالت العجز والوفاة لقوات حفظ السالم التابعة لالتحاد األفريقي في بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 

طبي اعتماد المجلس ال وفي أعقاب. الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثةو

قامت ، 2018إجراءات التشغيل القياسية في سبتمبر  لملحقللموت واإلعاقة التابع لالتحاد األفريقي 

 بالتعاون مع البلدان المساهمة بقوات في بعثة االتحاد األفريقي ،الخدمات الطبية التابعة لالتحاد األفريقي

دفع  بدأو. 2014إلى  2007من الحاالت المتراكمة من  %95 شطبل 2017، بإدارتها في في الصومال

 .2018حفظ السالم في واإلصابة بإعاقات لقوات  الوفاة عن حاالت اتالتعويض

ضع و للمفوضية منمديرية الخدمات الطبية والصحية التابعة  انتهت، بالتعاون مع إدارة السلم واألمن .609

ل تم تسليم المعدات بعد إرساواو، مالي. جمواصفات للمعدات الطبية لمستشفى المستوى الثاني في 

 .التقييم الفني والمالياجراء طلبات تقديم العروض لمقدمي العطاءات و

، فريقياألاجتمع مفوض السلم واألمن، برفقة الرئيسة االنتقالية السابقة ، في بوروندي بالوضعيما يتعلق ف .610

لشبكة المرأة األفريقية لمنع النزاعات مشاركة الرئيسة باعتبارها ال، بانزا-السيدة كاثرين سامبا

للتعبير عن تضامن االتحاد  2018مع مسؤولين رفيعي المستوى في بوروندي في نوفمبر ، والوساطة

ة ضيلمفوا قررت، ذلك فضال عنحكومة بوروندي ودعمها في البحث عن السالم المستدام.  مع األفريقي

( مراقبين لحقوق اإلنسان في االتحاد األفريقي وثالثة 10الحفاظ على نشر عشرة ) 2018في أغسطس 

، 2018أغسطس  31( خبراء عسكريين إلى بوروندي بعد انتهاء المرحلة األولى من مهمتهم في 3)

 .البالد فيني لتمكين االتحاد اإلفريقي من متابعة المراقبة واإلبالغ عن الوضع السياسي واألم

واألمم المتحدة في استضافة حدث رفيع المستوى  ،حول الوضع في دارفور، شارك االتحاد األفريقي .611

 بشأن االنتقال من حفظ السالم إلى بناء السالم والتنمية في دارفور.، 2018في نيويورك في سبتمبر 

تواديرا. وأكدا على  جركنأ-مع الرئيس فوستين 2018ي في سبتمبر جاجتمع رئيس المفوضية في بان .612

ة امتالك شعب جمهورية أفريقيا الوسطى للمبادرة األفريقية من أجل السالم والمصالحة. كما ضرور

لسلم للجنسين وا لتقييم تنفيذ برنامج االتحاد األفريقي 2018ي في أكتوبر جبان مفوضيةزار وفد من ال

 واألمن.

امبا مفوض السلم واألمن والسيدة كاثرين س سافرراطية، في جمهورية الكونغو الديمق بالوضعفيما يتعلق  .613

دعم العملية االنتخابية الجارية ومكافحة اإليبوال في مقاطعة  بغية، 2018بانزا إلى كينشاسا في نوفمبر  -

ديسمبر  30أُجريت االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية الوطنية والمقاطعية يوم  كيفو الشمالية.

ا.في بيئة س  لمية نسبيا
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 عقدت لجنة التنفيذ الرفيعة المستوى لالتحاد اإلفريقي للسودان وجنوب، بالوضع في السودانيتصل فيما  .614

، على التوالي، 2018في أكتوبر ونوفمبر  جوالخرطوم وجوهانسبر ،السودان اجتماعات في أديس أبابا

وحكومة السودان على أساس اتفاق خارطة الطريق  قطاع الشمالمع الحركة الشعبية لتحرير السودان 

 ي إلىما يؤدموقف األعمال العدائية لا موجه السرعة مفاوضاته على تقضي بأن يستأنف الطرفانالتي 

مع  في المفاوضات التي أجريتو. طقتيناتفاق دائم لوقف إطالق النار فيما يتعلق بالمن التوصل إلى

قطاع الشمال على إجراء مزيد من التشاور  -بية لتحرير السودان حكومة السودان، وافقت الحركة الشع

حضير التحاد األفريقي من أجل التل فريق التنفيذ الرفيع المستوى معوعلى االجتماع فقط مع أعضائها، 

 للمشاركة المنظمة مع الحكومة في مرحلة الحقة.

، 2018ر رية إلى جوبا في نوفمببعثة استشاأوفدت المفوضية ، في جنوب السودان وضعفيما يتعلق بال .615

في مرحلة ما بعد اإلعمار مساهمة في مرحلة إعادة الة يمكن للمفوضي السلطات كيف لكي تحدد مع

 في جنوب السودان. األزمةوالتنفيذ الفعال لالتفاق الُمعاد تنشيطه من أجل حل في البالد  نزاعال

لتنمية لفريقي والهيئة الحكومية الدولية ألتحاد ابين اال عديدة تجدر اإلشارة إلى أنه تم إجراء مشاورات .616

استمرت هذه وحل النزاع في جنوب السودان.  بشأن الُمعاد تنشيطهاالتفاق  بشأن مفاوضاتالخالل 

بعد ، ريقيالتحاد األففريق التنفيذ الرفيع المستوى ل بما في ذلك المشاورات التي يقوم بها، المشاورات

في حفل  قيإسماعيل شر المفوض ةيتنفيذها السلمي. ومثلت اللجنة المفوضتوقيع االتفاق بهدف دعم 

 .2018سبتمبر  12التوقيع الذي جرى في أديس أبابا في 

أدت الجهود المشتركة بين بعثة االتحاد األفريقي وقوات األمن الوطنية ، في الصومال وضعفيما يتعلق بال .617

قوات ة ومنسقة لوحدشباب. هناك حاجة إلى بناء قدرات مالصومالية إلى تدهور القدرات القتالية لحركة ال

مع توزيع واضح لألدوار والمسؤوليات ، وال سيما دعم التدريب المقدم للجيش، األمن الوطنية الصومالية

ييم أجرته توصل تق، بما في ذلك بعثة االتحاد األفريقي في الصومال. ومن جانبه، بين أصحاب المصلحة

بشأن إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد  2018ة في يونيه مفوضيلتابعة للواألمن ا إدارة السلم

نفيذ والية تإطار  دور حاسم في توليد الدعم المحلي فيبت اضطلعاع إلى أن المشاريع السريعة األثر نزال

 خطة االنتقال في الصومال.و بعثة االتحاد األفريقي في الصومال

، 2017يونيو  15يا وبناءا على توجيهات مجلس السلم واألمن في امبجوبناء على طلب من حكومة  .618

 العدالة توعمليا البالد فيامبيا لدعم إصالح القطاع األمني جة فريقاا للدعم الفني في المفوضينشرت 

ا المفوضية رئيس وزار. االنتقالية  لالتحاد السياسي الدعم إلظهار، 2018 أكتوبر في بانجول أيضا

 .جامبيا في المؤسسي واإلصالح الديمقراطي للتحول األفريقي

بشأن  للسياسة ثالث وثائق رئيسية ،2018للمفوضية، في نوفمبر نشرت إدارة السلم واألمن التابعة  .619

 و"مذكرة، ما بعد النزاع " مرحلة"إطار العمل القائم على النتائج ألنشطة إعادة اإلعمار والتنمية في 

و"موجز ، "اعنزاإلعمار والتنمية في االتحاد األفريقي في مرحلة ما بعد ال توجيهية لتنفيذ سياسة إعادة

 وتنفيذ مشروع التأثير السريع لالتحاد األفريقي: الدروس المستفادة من الصومال ". وه بشأنالسياسات" 

والرصد والتقييم الخاصة بتدخالت إعادة اإلعمار والتنمية  ،والتنفيذ ،والتنسيق ،غطي مراحل التخطيطي

 ساعد على تسهيل التدخالت االستراتيجية في هذا المجال.يفي مرحلة ما بعد النزاع في أفريقيا وس

لالستراتيجية اإلقليمية  2018ي أعقاب اعتماد مجلس وزراء لجنة حوض بحيرة تشاد في أغسطس وف .620

المناطق المتضررة من بوكو حرام في حوض  والقدرة على الصمود فيلتحقيق االستقرار واالنتعاش 
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شاد ة مع بلدان حوض بحيرة تللمفوضي العمل المشترك بين اإلدارات التابع يقاجتمع فر، بحيرة تشاد

المضي  طريقللتداول بشأن  2018ق العمل المشترك المتعدد الجنسيات في نجامينا في نوفمبر يوفر

ا  جلس السلم مستقدم اإلستراتيجية إلى وفي االستراتيجية.  ىت الرئيسية المتوخالمؤسسا لتفعيلقدما

 .2018للنظر فيها خالل ديسمبر واألمن 

 مع مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان في استعراضا مكتبيا فنيا ثنائيا المفوضيةأجرت  .621

إلدماج تعزيز اوالقاري لإلنذار المبكر  مؤشرات حقوق اإلنسان القائمة في النظام تحسينل 2018سبتمبر 

 ت.نزاعامنع نشوب الحقوق اإلنسان في بيانات قائم على النهج لل الشامل

 رائمالمتزايدة بالج وصالتها النزاعات بين المزارعين والرعاة في القارة وتهديداتهاوإدراكا لتزايد عدد  .622

ا حول "نزاع المزارعين الرعاة في أفريقيا: لمفوضيالمنظمة العابرة للحدود، نظمت ا األخرى ة اجتماعا

لتطوير سياسة مستدامة إلى جانب استراتيجيات  2018تحويل النزاع " في سبتمبر قارية لنحو آلية 

 عملية المنحى لتحويلها بشكل كلي.

أغسطس  وناميبيا في، 2018برنامج االتحاد اإلفريقي للحدود بعثات تقييم في موزامبيق في يونيو  جرىأ .623

من أجل تحديد القدرات البشرية ، 2018وزامبيا في أكتوبر ، 2018وزيمبابوي في سبتمبر ، 2018

 ،الدولية المشتركة. باإلضافة إلى ذلك اوالمؤسسية لهذه الدول األعضاء لتحديد وترسيم وتأكيد حدوده

 دان في أغسطساجتماعات لجنة ترسيم الحدود المشتركة في جنوب السودان والسوسهلت المفوضية 

ولجنة ترسيم الحدود ، 2018واللجنة الفنية المشتركة للدول المشاطئة لبحيرة تنجانيقا في سبتمبر ، 2018

تقييم التقدم الذي أحرزته  هو المشتركة في جنوب السودان والسودان. وكان الغرض من االجتماعات

في تحديد / ترسيم حدودها ي تحديات التصدي ألالدول األعضاء المشاركة في هذه المبادرات و

 المشتركة.

وقيع بجهود الدعوة للتحول الحدود  قام برنامج االتحاد اإلفريقي، لحدودالعابر لفيما يتعلق بالتعاون  .624

في يونيو  مؤتمرلالتي اعتمدها ا، لحدود )اتفاقية نيامي(ل العابرفريقية للتعاون ألوالتصديق على االتفاقية ا

2014 [Assembly/AU/Dec.529(XXIII)] .ة المساعدة في لمفوضيقدمت ا، خصوصوفي هذا ال

ة برنامج مفوضي. كما نظمت ال2018إنشاء لجان محلية عابرة للحدود بين مالوي وتنزانيا في أغسطس 

قليمية في اإلاآلليات لمجموعات اإلقليمية / ي لتنسيقالجتماع المع احول الحدود التحاد األفريقي الرابع ا

والمجموعات  برنامج االتحاد األفريقي حول الحدود خارطة طريقتم في أعقابه تبني أروشا، الذي 

ة يتنسيق الحدودالوالشروط المرجعية المقترحة لمراكز االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية 

 وتبادل أفضل الممارسات حول إدارة الحدود. / اآلليات اإلقليمية للمجموعات االقتصادية اإلقليمية

حو جهودها ن المفوضيةتابعت ، أجهزة السياسة واتساقا مع مقررات، خالل الفترة المشمولة بالتقرير .625

ابوتو في إطار عملية تنفيذ خطة عمل موالسريع.  االنتشاروقدرتها على  الجاهزةالكامل األفريقية لتفعيل ا

سبتمبر  4أغسطس إلى  26ن م ،أوغندا، أجري في جينجا، القوة األفريقية الجاهزةبشأن تعزيز  الخمسية

واألمم المتطوعة على وظيفة قيادية أطلق األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات تدريب للقدرة  ،2018

 أوتيليفو أفريكا. عليها اسم

مواءمة أنشطة القدرة بشأن  Assembly/AU/Dec.679 (XXX) في سياق تنفيذ مقرر مؤتمر االتحاد .626

األمن السلم واألفريقية من أجل االستجابة الفورية لألزمات مع إطار القوة األفريقية الجاهزة، قامت إدارة 

والذي  2018التابعة للمفوضية بعقد اجتماع لجنة الموظفين العسكريين لمجلس السلم واألمن في ديسمبر 
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ة األفريقية من أجل االستجابة الفورية لألزمات أنشطة القدرأوكل وضع خارطة طريق بشأن مواءمة 

من  2018. وسوف يبحث مجلس السلم واألمن التوصيات في ديسمبر مع إطار القوة األفريقية الجاهزة

 .2019أجل إحالتها إلى مؤتمر االتحاد في دورته المقبلة في فبراير 

ة العاشرة ة بعقد ورشة العمل التدريبيكجزء من عملية الرصد والتقييم المتعلقة بالتنفيذ، قامت المفوضي .627

بغية استعراض التقدم المحرز في تنفيذ موجهات التدريب. وكانت إحدى  2018للتنفيذ في أكتوبر 

التحديات الرئيسية التي تم الوقوف عليها هي االفتقار إلى التمويل من أجل أولويات التدريب للقوة 

جهات. وال تزال مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات األفريقية الجاهزة على النحو المبين في المو

االقتصادية اإلقليمية/ واآلليات اإلقليمية تعتمد على تمويل الشركاء، غير أن هذا التمويل ليس منسجما 

 على الدوام مع األولويات الواردة في الموجهات.

، وذلك لبحث في أديس أبابا 2018اجتمعت اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلم واألمن في أكتوبر  .628

"ومنع االستغالل الجنسي وسوء المعاملة و وجهين من السياسة هما بالتحديد "السلوك واالنضباط"

لم واألمن السو والتصدي لهما". وكنوع من المتابعة للطلب الذي قدمته اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع

ستين، فقد قامت المفوضية بإحالتهما إلى الدول إلى مجلس السلم واألمن لكي يقوم باعتماد هذين السيا

، لكي تتحصل على اسهاماتها ردها على مجلس السلم واألمن. ومن ثم اعتمد 2018األعضاء في نوفمبر 

 .2019مجلس السلم واألمن وثيقتي السياستين في نوفمبر 

في  المتعددة الجنسياتالعمليات التي أجرتها قوة العمل المشتركة  أدتأثناء الفترة قيد االستعراض،  .629

مواطن مختطف،  21000جزر بحيرة تشاد إلى اضمحالل قدرات تنظيم بوكو حرام وانقاذ أكثر من 

قي، يأمن السكان المتأثرين. ووفقا لمذكرة التفاهم واتفاق تنفيذ الدعم المبرم بين االتحاد ا ألفر مما يعزز

قدمت  ،قوة العمل المشتركة المتعددة الجنسياتولجنة حوض بحيرة تشاد، والبلدان المساهمة بقوات في 

وقدمت التمويل إلى المشاريع  قوة العمل المشتركة المتعددة الجنسياتالمفوضية مزيدا من الدعم إلى 

 السريعة األثر باستخدام الموارد الخاصة بها. 

لى عم الفني إتمشيا مع إطار سياسة االتحاد األفريقي بشأن إصالح قطاع األمن، قدمت المفوضية الد .630

مع تفعيل اإلطار الوطني إلصالح األمن. كما تم عرض الخبرة  2018حكومة مدغشقر في نوفمبر 

، من أجل تقديم الدعم إلى وضع الرؤية االسترتيجية الوطنية نحو 2018الفنية على مالي في نوفمبر 

وة البادئ اتفاق السالم. عتنفيذ نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج/ وإصالح قطاع األمن تمشيا مع م

، حول وضع 2018على ذلك، تم عقد ورشة عمل تدريبية للدول األعضاء في أديس أبابا في سبتمبر 

 كفاءتها ومهنيتها.مدونات سلوك وطنية للمؤسسات األمنية بغرض تعزيز 

بغرض  2018نظمت إدارة السلم واألمن منتدى أفريقيا الثاني بشأن إصالح قطاع األمن في أكتوبر  .631

تبادل اآلراء حول التحديات والفرص في مجال مبادرات اإلصالح المستدام لقطاع األمن في أفريقيا. 

كما أطلقت اإلدارة المرحلة الثانية من المشروع الخاص "بإشراك المجتمع المدني في إصالح األمن 

ر في يوليو وديسمب والعدالة" مع تنظيم ورشتي عمل لبناء القدرات لمجموعات المجتمع المدني عقدتا

 على التوالي.  2018

ي سياق تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية على نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج، وفي إطار ف  .632

استراتيجية تحقيق االستقرار في حوض بحيرة تشاد، عقدت إدارة السلم واألمن في المفوضية مشاورات 
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بشأن الفحص والمالحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة  إقليمية ووطنية أسفرت عن اعتماد إطار شامل

 إدماج األشخاص المرتبطين ببوكو حرام.

ا، تلقت حكومة الصومال مساعدة في مجال تطوير قاعدة البيانات المتكاملة لتسهيل االحتفاظ من جانبه  .633

ية كذلك وساعدت المفوض. ببرنامج إعادة التأهيل الوطني واسترجاعها وتحليلها بجميع البيانات المتعلقة

حكومة الصومال في استعراض برنامجها الوطني إلعادة التأهيل من أجل تحديد الثغرات والتحديات 

 وسياسة العفو وإعادة اإلدماج، وكذلك التحسينات المطلوبة لتعزيز البرنامج. حصلعملية الفالحالية 

التحديات التي تطرحها الصراعات الوة على ذلك، ومن أجل مساعدة الدول األعضاء في مواجهة ع .634

المؤقتة والتحديات التي تواجه النٌهج التقليدية، وضعت اإلدارة مذكرتين توجيهيتين تشغيليتين بشأن 

المقاتلين األجانب ومكافحة التطرف العنيف في سياقات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. وتم 

 2018ضاء والخبراء اإلقليميين والدوليين في يوليو التصديق على كال المذكرتين من قبل الدول األع

 وتم تجهيزهما لنشرهما على نطاق أوسع في وقت إعداد هذا التقرير.

في غضون شهر سبتمبر باعتباره شهر منظمة العفو األفريقية، ساعدت المفوضية الدول األعضاء في  .635

ة. تدفقات األسلحة غير المشروعتصميم وتنفيذ مبادرات وطنية لتعزيز نزع السالح الطوعي ومكافحة 

كما زادت المفوضية الدعم المقدم إلى الدول األعضاء بما يتماشى مع مبادرة إدارة سالمة الذخيرة. وفي 

للمساعدة في تحديد  2018مالوي، اوفدت إدارة السلم واألمن التابعة للمفوضية بعثة تقييم فنية في مارس 

. وصدقت الدول 2018ا تدريب فني على إدارة الذخائر في يونيوالثغرات واحتياجات إدارة الذخائر يليه

األعضاء والخبراء اإلقليميين والدوليين على مشروع سياسة االتحاد األفريقي إلدارة األسلحة المستعادة 

. ومن المتوقع أن يتم التصديق عليها من قبل اللجنة الفنية 2018في نوفمبر  في عمليات دعم االسالم

 .2019عام في  المتخصصة

في مجال نزع السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، قدمت المفوضية الدعم التقني والمالي لعقد  .636

الدورة العادية الرابعة لمؤتمر الدول األطراف في معاهدة بليندابا، في مارس في أديس أبابا. باإلضافة 

على التوالي. ، 2018في يونيو ونوفمبر عام إلى الدورتين االستثنائيتين األولى والثانية، في أديس أبابا 

في  2018كما أيدت المفوضية عقد الدورة العادية التاسعة للجنة األفريقية للطاقة النووية في أكتوبر 

، نظمت اللجنة دورة تدريبية لنقاط االتصال الوطنية بناء على قرار 2018أديس أبابا. في أغسطس 

شرعت إدارة السلم واألمن ، اء على طلب الدول األعضاء(. وبن2004) 1540مجلس األمن الدولي 

التابعة للمفوضية في وضع قانون نموذجي شامل ألسلحة الدمار الشامل، حيث عقد اجتماع للخبراء عقد 

 لتقرير نطاق القانون النموذجي الشامل وهيكله. 2018في ديسمبر 

تعاون من جانب الدول األعضاء في مجال على وجه العموم، هناك حاجة إلى زيادة اإلرادة السياسية وال .637

منع نشوب الصراعات، والتمويل الذي يمكن التنبؤ به، وتوفير الخدمات اللوجستية الموثوقة، ونشر 

الموارد البشرية الالزمة، باإلضافة إلى تحسين التنسيق بين مجلس السلم واألمن وأجهزة صن السياسة 

 ت اإلقليمية التي تتعامل مع السالم واألمن.للمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليا

 قفها على الصعيدين األفريقي والعالميتعزيز دور أفريقيا ومو -كاف 

 إشراك المجتمع المدني والمهجر . أوال

 المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي 
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عام  يواصل المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي جهود إصالحه ونقله. وشملت األنشطة خالل .638

تفعيل المجموعات المواضيعية للمجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي، ونقل األمانة مع تعيين  2018

 هيكل الموظفين المخصصين، وتوسيع الفصول الوطنية في جميع الدول األعضاء.

ة ، الدورة العادية الثامنة للجن2018المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي في نيروبي في مارس عقد  .639

الدائمة للجمعية العامة الدائمة الثانية للمجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي، والتي كان مقررا عقدها 

. وفي سياق اإلعداد لهذه االنتخابت، اجتمعت لجنة التفويضات ثالث 2018في نيروبي في ديسمبر 

، وأديس أبابا في 2018ر ، ثم الدار البيضاء في سبتمب2018أوال في القاهرة في أبريل وأكتوبر  مرات:

 .2018نوفمبر 

أحرز تقدم في نقل أمانة المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي إلى لوساكا. ووقعت المفوضية وحكومة  .640

( 11في موريتانيا. وتم اإلعالن عن أحدى عشرة ) 2018زامبيا اتفاق البلد المضيف أثناء قمة يوليو 

 زامبيا؛  وظيفة ذات أولوية ويجري التعيين من أجل التفعيل المتسم بالكفاءة لألمانة في

المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي ومجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد عقد  .641

. حيث ناقشا آلية لمعالجة 2018اجتماع تخطيط مشترك للمجموعات القطاعية في نيروبي في فبراير 

على مستوى الدول  الفساد وارساء استراتيجية تعاون مع التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني

 األعضاء لتسهيل الحوار والتآذر في هذا المجال.

( فصال وطنيا للمجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي تمشيا مع مقرري 15تم إطالق نحو خمسة عشر ) .642

 2015بتاريخ يناير  EX.CL./Dec.869 (XXVI)]المجلس التنفيذي ذات الصلة 

، والذين يعتبران الفصول الوطنية إطارا لمساءلة 2015بتاريخ يونيو  EX.CL./Dec.924(XXVI)و

األعضاء المنتخبين، فضال عن كونها وسيلة لنشر المعلومات وحشد الدعم لبرامج االتحاد األفريقي 

وأنشطته. ويعزى انخفاض عدد الفصول الوطنية إلى االفتقار إلى تخصيص الميزانية الخاصة لدعم 

 لها. تنشيطها وتنسيق عم

نظم المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي فعاليتين جانبيتين أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى  .643

. وكانت الفعالية األولى تحت عنوان 2018بشأن التنمية المستدامة، الذي عقد في نيويورك في يوليو 

مديرية المجتمع المدني  "عالقة االقتصاد األزرق واألخضر في أفريقيا" وقد عقدت باالشتراك مع

واألفريقيين في المهجر التابعة للمفوضية، وكانت األخرى تحت عنوان "خلق اقتصاد أخضر في أفريقيا: 

دروس وفرص للمستقبل"، شاركت في استضافتها حكومة زامبيا. وأثيرت مسائل بالغة األهمية حول 

 دور منظمات المجتمع المدني في التأثير على مقررات السياسة.

الفترة قيد االستعراض، قدم المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي رأيا استشاريا حول مسألتين خالل  .644

هامتين لهما تأثيرهما على القارة، هما بالتحديد الهجرة التي تركز على المهاجرين الذين تقطعت بهم 

 السبل في ليبيا، وتعزيز السلم واألمن في أفريقيا.

من تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي بشأن إصالح المجلس االقتصادي االجتماعي  اكتملت المرحلة األولى .645

والثقافي، بانعقاد المشاورة المتعددة أصحاب المصلحة من أجل وضع اإلطار وتقديم االسهامات للمرحلة 

 .2018الثانية واألخيرة. ويتوقع لهذه العملية أن تنتهي في الربع األخير من عام 
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بالدعم المتزايد الذي تقدمه الدول األعضاء إلى المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي،  يارحب  .646

والسيما اعتماد ميزانيته التشغيلية واإلفراج عن ميزانيته لالنتقال. علما بأن هذا الجهاز يواجه لعديد من 

ضاء، واالفتقار إلى التحديات، بما في ذلك التمثيل المحدود لمنظمات المجتمع المدني من الدول األع

والمشاركة  –وهي الوظيفة الرئيسية لهذا الجهاز  - إطار معياري إلعداد وتقديم اآلراء االستشارية

 المحدودة للمرأة في هياكل المجلس االقتصادي االجتماعي والثقافي.

  الستمثارل المهجرصندوق  ومشاريع األفريقي المهجر من المتطوعين فرق 

 مشروعين بارزين للمهجر األفريقي، هما بالتحديد مجموعات متطوعي المهجر األفريقيبدأ العمل في  .647

وصندوق استثمار المهجر األفريقي. بدأ العمل في المرحلة األولى لمجموعات متطوعي المهجر 

. ويجري العمل في دراسة الجدوى لصندوق استثمار المهجر 2018األفريقي في الربع األخير من عام 

وتشمل الدراسة تحليل لصناديق ومشاريع المهجر األفريقي وصندوق االستثمار القائمة  األفريقي.

والمتوقع قيامها والتي يروج لها ويديرها البنك األفريقي للتنمية، والدول األعضاء ومنظمات المهجر 

 األفريقي وغيرها من األجهزة األخرى في أفريقيا. 

 األفريقي للمهجر العام السوق مشروع 

 . وتم إدراجه في مشاريع المفوضية للمهجر2010الدولي في بداية  المشروع من اقتراح البنككان  .648

األفريقي. ومع ذلك ومنذ ذلك الحين، لم يتم القيام بأي نشاط لتنفيذه نظرا لنقص في الميزانية. ويجري 

 وتنفيذه إلى جانب مشاريع المهجر األخرى. 2019التخطيط إلعادة تنشيطه في 

 االتحاد أنشطة في األفريقي المهجر مشاركة 

، قد اعترف بالحاجة 2012كان إعالن قمة المهجر األفريقي العالمي، المنعقدة في جوهانسبيرج في مايو  .649

المنحدرة من أصول أفريقية في مختلف  إلى بناء شراكات مستدامة بين أفريقيا والحكومات والشعوب

األفريقي العالمي، فقد قرر المؤتمر تعيين المهجر األفريقي بقاع العالم. وإقرارا بأهمية إشراك المجتمع 

 بوصفه اإلقليم السادس للقارة.

اتخذت المفوضية وغيرها من أصحاب المصلحة في القارة وفي المهجر األفريقي العديد من المبادرات  .650

ا مع المادة  نون التأسيسي )ف( من البروتوكول المتعلق بالتعديالت على القا 3لتنفيذ هذا القرار تمشيا

الذي "يدعو األفريقيين في المهجر ، 2003يوليو  [Assembly/AU/Dec.26(II)]لالتحاد األفريقي 

 للمشاركة كجزء مهم من بناء االتحاد وتطويره".

تجدر اإلشارة إلى أن البروتوكول المتعلق بالتعديالت على القانون التأسيسي  .651

[Doc.Assembly/AU/8(II) Add.10)  عدد التصديقات  يتلقىلم يدخل بعد حيز النفاذ ألنه لم

ا قانونياا لمشاركة المهجر في االتحاد األفريقي، وفقاا  المطلوبة. ومع ذلك، فقد وضعت المفوضية إطارا

لشهر Assembly/AU/Dec.443(XIX)و ،2008في يناير  EX.CL.Dec.406(XII) ينللمقرر

 .2012يوليو 

الدول األعضاء إلجراء  2018الجهات المختصة في في ديسمبر إلى  تقديم اإلطار القانوني تم  .652

 .2019إلى لجنة الممثلين الدائمين خالل العام  . وسيتم تقديم مشروع اإلطار القانونينيفاستعراض 
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تحت  2018ُعقد أول تجمع للقادة األفريقيين الشباب في المهجر في واشنطن العاصمة في أغسطس  .653

أفريقيا والمهجر". تم تنظيم المنتدى من قبل مكتب االتحاد األفريقي في واشنطن  عنوان "ربط القادة عبر

وهما مؤسسة ، بالتعاون مع وزارة الخارجية األمريكية ومنظمتين في المهجر في الواليات المتحدة

قية مع األفري -التنمية األفريقية والدوائر من أجل أفريقيا، والتي تعمل على السياسة الخارجية األمريكية 

التركيز بشكل خاص على المهر االفريقي. والتقى أكثر من ثالثمائة شاب وشابة من مختلف أنحاء القارة 

بنظرائهم من المهجر لمعالجة قضايا مثل الصورة السلبية ألفريقيا في وسائل اإلعالم األمريكية، 

جيا في لعبه الرياضة والتكنولووالعالقات بين األفريقيين في القارة وفي المهجر، الدور الذي يمكن أن ت

 دفع عجلة النمو والسالم والوحدة.

عملت حملة االتحاد األفريقي لتطوير محو األمية على تأمين الدعم للكتاب من أجل أفريقيا، وهي منظمة  .654

غير ربحية مقرها في الواليات المتحدة وتعد أكبر موزع ومانح للكتب في القارة. وتعهدت منظمة الكتاب 

كتاب حول القانون وحقوق اإلنسان والعالقات الدولية  22000أفريقيا بتزويد المفوضية بنحو من أجل 

 .2019والعلوم والصحة وغيرها من المواد لكي تصادف انعقاد قمة فبراير 

في إطار الجهود المبذولة لتعبئة وتنظيم المهجر في الواليات المتحدة، أنشأ مكتب االتحاد األفريقي في  .655

ع االتحاد األفريقي في المهجر في واشنطن العاصمة، وميريالند وفيرجينيا، وكارولينا واشنطن فرو

ا. وفي ديالوير، )الواليات الثالث(، وكاليفورني الشمالية وكارولينا الجنوبية، وبنسلفانيا، ونيو جيرسي،

جمعية و األفريقيات فيفريقي، يتم تنظيم المهجر في رابطة النساء إطار كل فرع من فروع االتحاد األ

الشباب األفريقية وجمعية الرجال األفريقيين في المهجر. ويجري العمل حالياا لتغطية الواليات المتحدة 

كندا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي. وستكون الخطوة التالية هي تنفيذ البرامج وبالكامل 

  .2063نمية أفريقيا، استناداا إلى أجندة االتحاد األفريقي التي تقررها فروع االتحاد األفريقي، من أجل ت

تم وتتطلب المزيد من االهتمام من قيادة االتحاد األفريقي.  بالغة األهميةنظام اإلدارة مسألة أخرى يعد  .656

إدارة األداء بإصدار مجلة االستثمار في أفريقيا، وهي المنشور الرئيسي لمكتب االتحاد األفريقي تكليف 

ا من ، يوليو( -مرتين في السنة )يناير ويونيو  وتصدر شنطن،في وا منذ إطالق المجلة في و. 2019بدءا

ل ما مجلة أفضالتعرض وتوزيعها على اإلنترنت وفي نسخة ورقية. وتم نسخ آالف النسخ ، 2018مايو 

ركات م للشقدوتوالسياحة والتجارة.  التبادل التجاريفي القارة من حيث الزراعة والبنية التحتية و

 فرصة لالستثمار في مختلف القطاعات في أفريقيا. ألعمال التجاريةوالمؤسسات الحكومية وا

بعثة االتحاد األفريقي في واشنطن من قبل  2017في أكتوبر  راديو االتحاد األفريقي للمهجر تم إطالق  .657

عبر اإلنترنت على  من أجل الوصول إلى جمهور أوسع. وهو ينقل البرامج، 2017العاصمة في أكتوبر 

( 11مستمعاا في أي وقت. ويستضيف أحد عشر ) 10000موقع االتحاد األفريقي ويستهدف حوالي 

بدءا من القضايا االقتصادية االجتماعية، ، منتجا متطوعا للعديد من العروض حول القضايا األفريقية

لور وقصص األطفال والفولك، ةوسياسة الواليات المتحدة بشأن أفريقيا، والتجارة واالستثمار، والصح

< عبر https://steams.radio.co/s614501e52/listenالتقليدي. يمكن للمستمعين االستماع إلى >

عالوة على  <.https://wwwauwashingtondc.orgالموقع اإللكتروني لبعثة االتحاد األفريقي >

الملفات  . وتهدفللملفات الصوتية قيأطلقت مديرية المواطنين األفريقيين والمهجر اليوم األفريذلك، 

، على غرار راديو االتحاد األفريقي، إلى تعزيز الصورة اإليجابية ألفريقيا لدى المواطنين الصوتية

األفريقيين داخل القارةو خارجها والمجتمع الدولي عموما، مع تركيز خاص على الشباب. وحتى اليوم، 

المواضيع المتعلقة بعمل االتحاد، وهي خمس حلقات حاولت فيها شرح مختلف  الملفات الصوتيةأطلقت 

 متوفرة على تطبيقات األندوييد واليوتيوب وساوند كالود.
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  المهجر األفريقيالتحديد المكاني 

إقرارا منها بأن مجتمعات المهجر نشطة وغالبا ما تكون مفك كة ومنقسمة، أدرجت المفوضية من خالل  .658

فضال سمة أساسية من عملها. ولمهجر األفريقي كالتحديد المكاني لاطنين األفريقيين والمهجر مديرية المو

عن التعاون مع المهجر األفريقي من خالل المؤتمرات التشاورية اإلقليمية، يتم القيام بعملية التحديد 

ول المعلومات الفعلية حالتأكد من المكاني عادة قبل زيارة أي بلد غير أفريقي. وتساعد هذه العملية في 

، تم 2018في هذا البلد المعين وفهم الظروف التي أدت إلى هجرتهم. وخالل  أعضاء المهجر األفريقي

خمسة بلدان من غرب أوروبا )بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، هولندا والمملكة  القيام بالتحديد المكاني في

 دية واإلمارات العربية المتحدة وقطر.أستراليا والصين والمملكة العربية السعو وفي المتحدة(

 

 والثقافي االقتصادي الذاتي االكتفاء خالل من اإليجابية الصورة تعزيز -ثانيا

 مشروع الموسوعة األفريقية •

 2017و 2016عقدت ورشة العمل الفنية الثانية بشأن تنفيذ مشروع الموسوعة األفريقية في أكرا في عام  .659

. وتضمنت النتائج 2063في خطة التنفيذ العشرية األولى لألجندة وفقا لألهداف المنصوص عليها 

الرئيسية لورشة العمل خارطة طريق لتمويل المشاريع وإعادة تشكيل اللجنة العلمية إلنتاج المحتوى 

 العلمي للموسوعة ودور الهيئة في تنفيذ المشروع وهيكل ومحتوى الطبعة القادمة من الموسوعة.

. وركزت على إنشاء اللجنة العلمية الدولية 2018لثالثة في فريتاون في يونيو عقدت الورشة الفنية ا .660

لتطوير إطار الطبعة القادمة من موسوعة أفريقيا. ويحدد اإلطار منهجية عمل اللجنة العلمية لبدء عملية 

 الطبعة القادمة من الموسوعة. 

 

 

 ميثاق النهضة الثقافية األفريقية 

واصلت المفوضية حملتها للدعوة والتوعية للتصديق على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية. واعتمد  .661

 ه لم تصدق عليه حتى سوىدخل بعد حيز التنفيذ ألني، ولكنه لم 2006الميثاق في عام  مؤتمر االتحاد

شر التي صدقت أي الدول االثني ع -الميثاق  مناصريالعمل مع في سياق ( دولة عضو. 12اثني عشر )

وال وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو وإثيوبيا ومالي والنيجر جعليه، وهي أن

مشروع دليل تنفيذ الميثاق لمساعدة الدول  المفوضية وضعت –ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا 

  األعضاء في عملية التنفيذ.
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الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، المنعقدة في  اعتمدت الدورة العادية الرابعة للجنة .662

نفاذ  يبدأومن ميثاق النهضة الثقافية األفريقية عند دخوله حيز النفاذ.  35تعديل المادة ، 2018نوفمبر 

ا من استالم ال   ة صك التصديق الخامس عشر.مفوضيالميثاق اآلن بعد ثالثين يوما

بصفتها وكالة متخصصة تابعة  2016 يوليوفي  ئيةالبصرية والسينما-السمعية أُنشئت اللجنة األفريقية .663

عتمد مشروع وا.  EX.CL./Dec. 921(XXIX)لالتحاد األفريقي بموجب قرار المجلس التنفيذي 

للجنة ابشأن الشباب والثقافة والرياضة، وأيدته  اللجنة الفنية المتخصصةمن قبل  2017قانونه في عام 

. ويجري إنشاء 2018بشأن العدالة والشؤون القانونية في أديس أبابا في نوفمبر  صصةالفنية المتخ

 .2019سيتم إطالقه في أوائل عام واألمانة المؤقتة للجنة في كينيا؛ 

انتهت المفوضية من وضع مشروع قانون االتحاد األفريقي النموذجي بشأن حماية الممتلكات والتراث  .664

في  2018لشباب والثقافة والرياضة المشروع في أكتوبر فنية المتخصصة لاللجنة ال تاعتمدوالثقافي. 

الجزائر العاصمة. وسوف يساعد القانون النموذجي الدول األعضاء في سن تشريعاتها الخاصة بالملكية 

  الثقافية والتراث وفي كفاحها ضد االتجار غير المشروع في السلع الثقافية.

طلب المجلس التنفيذي "من ، 2018في يناير الصادر  EX.CL./Dec.1006 (XXX)في قراره  .665

ة والدول األعضاء وضع برامج لتعزيز ثقافة القراءة بين األطفال والشباب والكبار، باإلضافة مفوضيال

والمحتوى األفريقي في المناهج التعليمية، تمشيا مع استراتيجية القارة  ريقيينإلى تعزيز الكتاب األف

ة مفوضي". وكمتابعة، شرعت ال 2016في يناير  مؤتمر االتحادأفريقيا، التي اعتمدها  للتعليم من أجل

وحدة للتعلم من روح ال ريقيينفي وضع برنامج قاري لتعزيز القراءة لتمكين األجيال الشابة من األف

 .2020من المقرر إطالق البرنامج عبر القارة في عام واألفريقية وتجديدها. 

 للغات األفريقية ا 

 دوحيت ذلك في بما سية،الرئي مشاريعها تنفيذ ،2018 عام في للغات، األفريقية األكاديمية أمانة واصلت .666

 لدول اديةاالقتصالفصل الخاص بالمجموعة  وتنفيذ المصطلحات، ووضع األفريقية، للغات الكتابة نظام

 ووضع ،فريقيألا اللغوي األطلسمن ( اإلسالمية موريتانيا جمهورية ذلك في بما) أفريقيا غرب

 لغةال وتعزيز السيبراني الفضاء ومشروع ،األفريقية اللغات من كجزء السواحيليةاللغة  مجموعة

 ذات نطاق واسع. اتصال كلغة السواحيلية

 إلى تهدف يالت ،والفورية التحريرية للترجمة األفريقية للغات المدرسة األفريقية األكاديمية أطلقت كما .667

 عتد كما. أخرى لغة إلى سابقة استعمارية لغة أو أفريقية لغة من الترجمة على األفريقيين تدريب

 وشجعت .فريقياأل اللغوية العمل خطة سياق في األعضاء الدول في لغوية سياسات وضع إلى األكاديمية

 الذين واألشخاص لمنظماتالتقديرية ل والمكافآت الجوائزمنح  طريق عن األفريقية باللغات النشر على

 .األفريقية اللغات تعزيز في يساهمون

  

 في دعوةوال لزيادة الرؤية بحمالت للغات األفريقية األكاديمية قامت التقرير،المشمولة ب الفترة خالل .668

 .والدعم والشراكات التآزر من مزيد وخلق وبرامجها أنشطتها عن لإلعالن األعضاء الدول

 لغات( 5) لخمسةاللغات الناقلة العابرة للحدود  لجان للغات األفريقية األكاديمية أنشأت ،2018 عام في .669

 الناقلة لغاتال عن واثنتان. وسونغهاي سونينكي، إيوي - أفريقيا غرب في كانت منها ثالثة أفريقية،
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. لتواليا على ،(أفريقيا جنوب) وإيزلزولو( سانغو) الوسطى أفريقيا جمهورية في( الواسعة االنتشار)

بيتي : هي ،ناقلة عابرة للحدود لغات( 8) ثمانية كتابة أنظمة بتوحيد للغات األفريقية األكاديمية قامت كما

 .الصومالية ،المبلغاشية لينغاال، لوغاندا، ،كيكونغو، كيرواندا، كيروندي ،فانغ

 أكتوبر يف الجزائر في اجتمعت التي والرياضة، والثقافة للشباب المتخصصة الفنية اللجنة اعتمدت  .670

 أخرى، أمور بين من إبراز، أجل من ،األفريقيةاللغات  كأسبوع يناير 30 إلى 24 من األسبوع ،2018

 السكان وعيةلت ودعوات تأمالت إجراء وسيتم. األفريقية والتنمية التكامل للغات األفريقية في الهام الدور

 .أفريقيا في والمساواة واالزدهار السالم تحقيق في األفريقيةاللغات  بأهمية األفريقيين

وضع  في األعضاء الدول مع التعاون استمرار 2019 لعام للغات األفريقية األكاديمية آفاق تشمل .671

 كما. قيافريأل اللغوية العمل خطة سياق في قارية لغة سياسة إلى ستؤدي التي الوطنية اللغة سياسات

 من كينهاوتم العابرة للحدود الناقلة للغات الكتابة أنظمة توحيد للغات األفريقية األكاديمية ستواصل

 وية،أول ذي كمشروع فريقياأل اللغوي األطلس تنفيذ وسيستمر. للتكامل كلغات بدورها االضطالع

 وتعتزم .بفعالية الرقمية الفجوة سد يمكن من مما األفريقية، اللغوية األدوات لتحديث الجهود كثفوستُ 

ا للغات األفريقية األكاديمية  غاتالل تعزيز في يساهمون الذين واألفراد للمنظمات جوائز منح أيضا

 .األفريقية باللغات النشر لتشجيع األفريقية

 التراث الشفوي والتاريخ الخاص بأفريقيا صون وتعزيز 

على مدى قرون واجه السكان المنحدرون من أصل أفريقي مستويات غير مسبوقة من الظلم والحرمان  .672

اإلطار الالزم  2001العالم. وقد وفر إعالن برنامج عمل ديربان لعام والتمييز في أنحاء مختلفة من 

لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأكد أن السكان 

 المنحدرين من أصل أفريقي كانوا ضحايا لالستعباد وعانوا من عواقبه.

 الذي أعلن العقد الدولي 68/237المتحدة القرار ، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 2013في عام   .673

، 2015يناير  1استمر العقد من ومنحدرين من أصل أفريقي: االعتراف والعدالة والتنمية. ال لألشخاص

إلى تعزيز احترام جميع حقوق اإلنسان والحريات  العقد . ويهدف2024ديسمبر  31وسوف ينتهي في 

  .مإعمالهبو مأفريقي واالعتراف بهلمنحدرين من أصل ألشخاص ااألساسية ل

بالتنسيق مع مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، ندوة حول تنفيذ ، ةمفوضينظمت ال .674

. وقد شكل هذا الحدث 2018من أصل أفريقي في أكرا في سبتمبر  ينالمنحدرلألشخاص العقد الدولي 

عقد وتصميم برنامج قاري لتحقيق برنامج عمل فريقي لالحتفال بذكرى أول حدث رئيسي لالتحاد األ

 العقد فيما يتعلق باألركان الثالثة الرئيسية لالعتراف والعدالة والتنمية.

فعت الندوة الوعي بين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بشأن العقد واألهداف ر .675

ل أفريقي واألطر ذات الصلة، ووضعوا الموحدة المتعددة التي حددها العقد الدولي للمنحدرين من أص

ية مع إعالن وبرنامج عمل ديربان واالتفاق تمشياتدابير قابلة للتنفيذ في سياق برنامج أنشطة العقد، 

  الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 ياألفريقتمع المدني والمهجر ة من خالل مديرية المجمفوضيخالل السنة قيد االستعراض، بدأت الو .676

قية في الجالية األفريوال تعد األفريقي. المهجر مشروع توعية للمجتمع األفريقي في الصين كجزء من 
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)حوالي  نريقييفي آسيا، وتضم رجال األعمال والتجار األف سنا ولكنها األصغر فحسباألكبر  هيالصين 

 . الشهادات الجامعية ن حملةمسنة  34و 25(، وغالبيتهم تتراوح أعمارهم بين ٪ 23( والطالب )٪ 61

بالتعاون مع حكومة الصين، في تنفيذ أنشطة ترمي إلى رؤية االتحاد األفريقي في ، ةمفوضيشرعت ال .677

. وهي تشمل زيادة االتصاالت مع السلك الدبلوماسي األفريقي وشبكة الترويج ألفريقياالصين وتحسين 

الل مكتب االتحاد ، من خالشعبية بين الصين وأفريقياوتعزيز التبادالت الثقافية و المهجر،في  ريقييناألف

 التمثيلي الذي تم افتتاحه مؤخرا في بيجين

 واإلقليمية العالمية المؤسسات في أفريقيا ظهور  -ثالثا

 تنسيق المشاركة العالمية ألفريقيا في التجارة• 

فريقي في وبعثة االتحاد األة، بالتنسيق مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا مفوضيشاركت ال .678

( في تنظيم ورشة عمل لمساعدة الدول األعضاء المؤهلة في العاصمةالواليات المتحدة )مكتب واشنطن 

ي عقد ة فمفوضي. كما شاركت الالنمو والفرص ألفريقيا تطوير استراتيجيات االستفادة من قانون

قانون النمو الذي قي م استخدام  2018 لقانون النمو والفرص ألفريقيا لعاماستعراض منتصف المدة 

من قبل البلدان المؤهلة. كما أعد االستعراض التوصيات التي تم النظر فيها خالل والفرص ألفريقيا 

من بين النتائج األخرى، و. 2018الذي انعقد في يوليو  2018 قانون النمو والفرص ألفريقيامنتدى 

عد قانون ، وعمليات ما بالنمو والفرص ألفريقيا قانون أفضلياتأوصى المنتدى بتحسينات في استخدام 

 النمو والفرص ألفريقيا، والتطورات األخيرة في التجارة العالمية.

فيما يتعلق بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، تابع الوفد الدائم لالتحاد األفريقي في  .679

وبي التي "مافكيانو" في نير مؤتمر لتنفيذ الفعال لنتائججنيف دعمه لمجموعة البلدان األفريقية من أجل ا

ا دعمالمذكور ستكفل أن تحقق أفريقيا أقصى استفادة من قرارات المؤتمر  . وواصل مكتب جنيف أيضا

 المجموعة األفريقية في المفاوضات الخاصة بتنشيط اآللية الحكومية الدولية لألونكتاد.

االتحاد األفريقي الدائم في جنيف جهوده لمساعدة المجموعة  خالل العام قيد االستعراض، واصل وفد .680

 عقد اجتماع داخلي لمجموعة البلدانواألفريقية في جنيف المشاركة في عمليات منظمة التجارة العالمية. 

(. وفي MC11في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري لما بعد بوينس آيرس ) 2018األفريقية في يوليو 

تب جنيف عدة اجتماعات على مستوى سفراء وخبراء المجموعة األفريقية إلعداد هذا السياق، نظم مك

 على جميع مستويات المفاوضات.الموحد الموقف األفريقي 

توصيات محددة لضمان االتساق بين جدول أعمال المجموعة األفريقية التفاوضي في  ه الخلوةهذا قدمت .681

الخلوة  تمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. كما تناولإطار منظمة التجارة العالمية وأولويات اتفاقية 

آلية الحماية و ،قضايا السياسة الرئيسية، ال سيما بشأن الدعم المحلي المشوه للتجارة، بما في ذلك القطن

الخاصة، والملكية العامة، والمقترحات الخاصة بالتعامالت الخاصة والتفضيلية التي تواجه المجموعة 

لديناميكيات الحالية في منظمة التجارة العالمية وتحديد طريق للمجموعة األفريقية بافيما يتعلق  األفريقية

فيما يتعلق بقضايا مفاوضات الدوحة المتبقية. وقد تفاقمت الصعوبات في المفاوضات بسبب التحديات 

م عليها ات التي يقوالتي تواجه آلية تسوية المنازعات والمخاطر المتزايدة للمبادئ األساسية والتخصص

 نظام التجارة.
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 تقديم الخدمات والشراكة والتواصل -الم 

 الخدمات تقديم -أوال

 مسائل الميزانية والمالية •

ة ة إلى تعزيز إصالحات الميزانية وإعداد التقارير الماليمفوضيخالل الفترة المشمولة بالتقرير، سعت ال  .682

 السياسات. أجهزةوتنفيذ آلية الرقابة على نحو فعال كما تقررها 

اعتماد دورها الرقابي خالل إعداد و من (15)لجنة الـ  فريقيالتحاد األلمالية الزادت لجنة وزراء   .683

المعنية باإلشراف العام، والمسائل المالية  اللجنة الفرعية. وبدعم من 2019ميزانية االتحاد لعام 

عشر من تحديد  الخمسةتمكنت مجموعة للجنة الممثلين الدائمين، واإلدارية، والبرامج والمؤتمرات، 

 والتكرار في الميزانية المقترحة.التبذير ا

إصالح  لدعم عملية 2018في يناير  مؤتمر االتحاد( الذهبية التي أقرها 9القواعد التسع )مجمل من  .684

وأدت إلى  2019متعلقة بإعداد الميزانية بشكل كامل على ميزانية  منها (4الميزانية، تم تطبيق أربعة )

 .2019، وميزانية متوازنة لعام 2018مقارنة مع  ٪12تخفيض الميزانية بنسبة 

 -ة وغيرها من األجهزة والوكاالت المتخصص المفوضية -فريقي تم إبالغ جميع وحدات االتحاد األ  .685

العملية التدريجية لخفض بدأت ، و2019باألسقف القصوى للميزانية التي تم إدخالها في ميزانية عام 

الميزانية  الحالية نحو ٪48نسبة الميزانية التشغيلية )بما في ذلك الرواتب( إلى إجمالي الميزانية من 

 . 2021بحلول عام  ٪ 30بنسبة صى المو

في المائة  12بنسبة  2019ير المذكورة أعاله، انخفضت ميزانية عام لى وجه اإلجمال، ونتيجة للتدابع .686

ا من يوليو و مع ضمان قيام الدول األعضاء بزيادة مساهماتها تدريجيا.، 2018مقارنة بعام   2018اعتبارا

. في هذه األثناء، يستمر االعتماد على تمويل الشركاء، ٪34 نسبةالدول األعضاء  مساهمات بلغ معدل

 خاصة في بعض المشاريع الرئيسية.

جدوال جديدا للتقييم يستند إلى مبادئ تقاسم األعباء المنصفة،  2018 وة أيضا في يونيمفوضياقترحت ال  .687

اقش ". نواألدنىاألقصى والقدرة على الدفع، والتضامن، وتجنب التركيز على المخاطر، ووضع "الحد 

للجنة الوزارية المعنية  ، ممثلين2018أعضاء لجنة الممثلين الدائمين هذا األمر في أديس أبابا في يونيو 

طلبت مزيداا من التوضيحات ووافقت على إجراء مشاورات  لجنة الممثلين الدائمينبجدول التقييم، إال أن 

زارية في اللجنة الوواعتمادها من قبل ا للنظر فيها قبل تقديمه لجنة الممثلين الدائمينأوسع على مستوى 

 ة.مسألا بشأن هذه الرقرم 2018في نوفمبر  مؤتمر االتحاد. اعتمدت الدورة االستثنائية ل2018نوفمبر 

من  ٪75و من الميزانية التشغيلية، ٪100بنسبة  2015كما أن تنفيذ قرار قمة ساندتون للتمويل لعام  .688

، يتحرك بسرعة. من خالل النظام الجديد 2021من دعم السالم بحلول عام  ٪25و ،ميزانية البرنامج

جمهورية وامبيا، وجكينيا،  -وهي: ( دولة عضو دفعت اشتراكاتها المقدرة 24أربعة وعشرون )هناك 

ا، غينيوكوت ديفوار، وجيبوتي، وسيراليون، وتشاد، والكاميرون، ورواندا، وابون، والجالكونغو، 

الجزائر ونيجيريا وجزر القمر وموريتانيا و، يمالووسيشل، وموريشيوس، ، غاناوالسودان، وبنين، و

التحاد ل ستيراداالضريبة  إضفاء الطابع المحلي علىفي مراحل مختلفة من وهي وإثيوبيا والسنغال وليبيا 

بون اجزافيل وال، وهي كينيا وغامبيا والكونغو براتلك الدولبين من ( 14أربعة عشر ) هناكاإلفريقي. و
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لتي ان والسودان وغانا، يورواندا والكاميرون والتشاد وسيراليون وجيبوتي وكوت ديفوار وغينيا وبن

تين بالنظام اللتين دفعتا مساهمتيهما المقدر امبيا،جالضريبة، باستثناء تشاد وبجمع في الوقت الحالي، تقوم 

 الجديد.

لية ومراجعة الحسابات إلى أجهزة السياسة كما هو منصوص ة إلى تقديم التقارير المامفوضيكما سعت ال  .689

عليه في القواعد واألنظمة المالية لالتحاد األفريقي. ونتيجة لذلك، تم تقديم تقارير المراجعة الخارجية 

 في نواكشوط. 2018ألول مرة لنظر أجهزة السياسة في قمة يونيو / يوليو 

المعدات إلدارة المؤتمرات. وهذا يشمل ستة أجهزة ة في اقتناء وتركيب أحدث مفوضيكما شرعت ال .690

ات، البطاقو المنشوراتوطابعة ، األلوان بكاملدعوة بطاقات الالفتات، والوآلة لصنع ، I-Macكمبيوتر 

دثت أحلقاعة متعددة األغراض. ولباإلضافة إلى تركيب نظام مؤتمرات السلكي باألشعة تحت الحمراء 

، وبالتالي، تساعد في خفض تكاليف المنظمةمواد المؤتمرات داخل  إنتاجنقلة بالمعدات الجديدة 

 ستئجار واالستعانة بمصادر خارجية. كما أنه يعزز وقت المعالجة للتصميم والتخطيط.اال

 مسائل التوظيف• 

 64لالتحاد األفريقي مجموعة كبيرة ومتنامية من العمالة قصيرة األجل بنسبة  الموظفينظهر وضع ي .691

في المائة(. ويعود ذلك أساسا إلى عدم التوازن بين التنفيذ  36قارنة بالموظفين العاديين )في المائة، م

، والوالية الدينامية لالتحاد األفريقي. 2012الحالي لهيكل مابوتو، الذي تم تنقيحه آخر مرة في عام 

مهارات لجديدة ذات الا الوظائفأصبح هيكل مابوتو المنقح اآلن عتيقا من حيث أنه ال يتناول الحاجة إلى ف

ا في عام  المفوضية. واقترحت 2063 األجندةالعالية والمتنوعة تقنيا والمتوافقة مع  ، 2016هيكالا منقحا

  هو اآلن في انتظار التنفيذ.والسياسة.  أجهزةوالذي تم اعتماده بشكل مشروط من قبل 

تم والشركاء على النحو التالي: ي يتم تمويل الموظفين لفترات قصيرة من خالل ميزانية الدول األعضاء .692

من برامج اإلدارات مثل  ٪29و من الموظفين المؤقتين من ميزانية الوظائف الشاغرة، ٪39دفع 

موظفي من  %32 نسبة متطوعي الشباب أو الممثلين الخاصين إلى رئيس المفوضية، في حين أن

من شركاء الصندوق الذين يدعمون أنشطة البرنامج الرئيسية مثل مراكز  لهم ع الذين يدفعاريالمش

 ومنحة البحث.الجامعة األفريقية والبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية مكافحة األمراض و

كثر أل لهذه العقوديخضعون وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من مائتي موظف يعملون بعقود قصيرة األجل  .693

ت، مما يدل على أن هيكل التوظيف المستخدم لم يعد متماشيا مع احتياجات المنظمة. من عشر سنوا

تقدم الغالبية الدعم األساسي للخدمات العامة، بما في ذلك حراس األمن والسائقين والمساعدين و

 اإلداريين.

ارتفاع  إلى العدد الكبير من الموظفين المؤقتين هو السبب في تدني معنويات الموظفين. وهو يؤديإن   .694

 معدل دوران الموظفين، وبالتالي فقدان الذاكرة المؤسسية والمعرفة. 

الموارد البشرية، العمل من أجل التوصل  الشؤون اإلدارية وتنمية ة، من خالل مديريةمفوضيواصلت ال .695

 تحادمؤتمر االإلى حل دائم لقضية التوظيف هذه، وهي أيضا مدرجة في جدول أعمال الدورة االستثنائية ل

 .2018نوفمبر  في

 دارة األداءإ •
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فريقي من قِبل قواعد وأنظمة موظفي االتحاد األفريقي بغرض مواءمة رؤية المنظمة إن أداء االتحاد األ .696

لمعالجة العديد  2017 تم تحسين النظام في عاموبشكل منهجي مع البرامج والميزانية وأداء الموظفين. 

، ونقص وظفين مع أهداف االتحاد األفريقينظام إدارة أداء الم ، بما في ذلك عدم مواءمةمن القضايا

 تتماشى دورة إدارة األداء الجديدة مع دورة الميزانية.واستخدام النظام. 

 السفر الرسمي 

ي، تكلفة المالية. وفي الوقت الحالال محركن األنشطة األساسية للمنظمة ويعتبر سفر الموظفين من بي .697

ي فر الجو، بما في ذلك اإلقامة وتذاكر السة إلى السفر الرسميمفوضيمن نفقات ال ٪46نسبة  تذهب

لية ة عدة تدابير لتبسيط عممفوضيوبدالت اإلقامة اليومية. وخالل الفترة قيد االستعراض، وضعت ال

وتنفيذ  رفريقي للسفألوتشمل مراجعة لسياسة االتحاد ا السفر وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

 21، والحد األقصى لسفر جميع الموظفين إلى اإللزامي لخطة البعثات الفصليةإجراءات مثل التقديم 

ا كحد أقصى ) ا في كل 21يوما  أتمتة جميع طلبات السفر.و ،وظفلكل م أشهر 3( يوما

مخاطر وتعتبر إدارة المشتريات عنصرا أساسيا لألداء الناجح للمنظمة إذا تمكنت من تقليل تكاليف  .698

ة أميسوم وبعث بسبب موقع مقر االتحاد األفريقي في إثيوبيا يجب مالحظة أنه، كلذ معسلسلة اإلمداد. و

مقارنة  - ٪68.04 - كانت حصة نفقات المشتريات أعلى في الشرق، ومكتب الثروة الحيوانية في كينيا
االتحاد  قاليمأمتوازنة بين جميع تتخذ المفوضية تدابير لضمان حصة و االتحاد األفريقي األخرى. بأقاليم

 األفريقي.

 

 ةمفوضيتعزيز المساءلة داخل ال 

( )ج( من 3) 78عمال بالقاعدة  2016أغسطس  التابع لالتحاد األفريقي فياألخالقيات  أُنشئ مكتب .699

 أجهزةاألنشطة اإلدارية لجميع  يشملالنظامين األساسي واإلداري لموظفي االتحاد األفريقي. وهو 

 االتحاد وبعثات حفظ السالم والمكاتب التمثيلية.

 رسغالمكتب تنفيذ مدونة السلوك في االتحاد األفريقي )يشار إليها فيما يلي باسم "المدونة"( ولاسند إلى  .700

لمسؤولين ا باستدعاء األخالقياتثقافة أخالقية ورعايتها في تنفيذ والية االتحاد. ويكلف القانون مكتب 

ظفين على قدم المساواة للمساءلة عن أدوارهم ومسؤولياتهم وأنهم يؤدون مهامهم بما المنتخبين والمو

لضمان ويتماشى مع أعلى معايير النزاهة التي تتطلبها المدونة وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة. 

رئيس الخالل  من لجنة الممثلين الدائمين، يقدم مكتب األخالقيات تقارير سنوية إلى قيامه بذاتهاستقالله و

 لينظر فيها المجلس التنفيذي.

عمالا بواليته في توفير التدريب على األخالقيات وخلق الوعي بقيم االتحاد األفريقي، عقد مكتب  .701

دورات تدريبية حول األخالقيات للمفوضية، وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى، وبعثات  اتاألخالقي

 الوكاالت الفنية.التمثيل التابعة لالتحاد األفريقي و

من الموظفين والمسؤولين المنتخبين. وسمحت الدورات  2000بتدريب حوالي  اتقام مكتب األخالقي .702

التفاعلية للموظفين بإثارة القضايا والتحديات والمعضالت األخالقية التي واجهوها أثناء أداء واجباتهم 
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وائح األخالقي بقيم االتحاد األفريقي واللوالسعي للحصول على إرشادات حول كيفية الحفاظ على االلتزام 

 .والقواعد

في المقام األول على تغيير السلوك وتعزيز القيم األخالقية األساسية  السلوكيركز التدريب على مدونة  .703

لالتحاد األفريقي، بما في ذلك احترام التنوع والعمل الجماعي والشفافية والمساءلة والنزاهة وعدم التحيز 

 والكفاءة والمهنية.

سؤولياتهم تنفيذ ميتطلب التدريب على مدونة السلوك من المسؤولين المنتخبين والموظفين في سياق  .704

بعدة متطلبات، ال سيما احترام الخصوصية والسرية في ممارسة سلطتهم. وركزت جميع  االلتزام

 الدورات التدريبية على زيادة وعي الموظفين بحقوقهم وأدوات الحماية في مكان العمل.

الفعال لقيم فء وكما استعرض المكتب مدونة السلوك وسياسة التحرش لتقديم إرشادات بشأن التنفيذ الك .705

االتحاد األفريقي. كما وضع مشروع سياسات للمسؤولين المنتخبين والموظفين بشأن الهدايا، وقواعد 

 المظهر، واإلعالنات عن األوضاع المالية واألصول، وإدارة تضارب المصالح، وحماية المخبرين.

ا بشأن المضايقات اإلدارية، م 40خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى المكتب شكاوى من أكثر من  .706 وظفا

من جانب  ذىلكنهم لم يطلبوا من مكتب األخالقيات متابعة الشكوى خشية التعرض لمزيد من األ

قضايا وأحالها إلى األجهزة اإلدارية المعنية المناط بها النظر في  5 المشرفين عليهم. كما تلقى المكتب

الودية لشكوى للتحرش من موظف كبير ضد  االنتصاف وتقديم التعويض. ويسر المكتب التسوية

 المشرفين أو الموظفين الصغار.

 100، أظهر الموظفون ثقة متزايدة في مكتب األخالقيات. وقد اتصل به أكثر من 2018خالل عام  .707

موظف لمزيد من التحقق أو توضيح حقوقهم وحمايتهم كما هو منصوص عليه في المدونة وسياسة 

يادة ملحوظة في عدد المذكرات التي تم نسخها إلى المكتب وطلب التعويض التحرش. كما كانت هناك ز

 اإلداري.

 اخلد ومساءلة قوية داخلية ضوابط على الحفاظ العام خالل الصادرة المراجعة الداخلية تقارير ضمنت .708

 إلى دىأ مما األفريقي، لالتحاد التابع الخارجيين المراجعين مجلس مع التقارير مشاركة وتمت. االتحاد

 لمراجعةا مكتب لمساعدة المخاطر إلدارة إطار وضع على أيضا المفوضية وتعمل. والتكلفة الوقت توفير

 .به الخاصة المراجعة عمليات وإجراء السنوية خططه إعداد على الداخلية

 السياسة صنع تبسيط عمل أجهزة 

 :السياسةصنع  ألجهزة التالية المفوضية االجتماعات نظمت، 2018 عام خالل .709

 جلسللم والثالثين الثانية العادية والدورة والحكومات، الدول رؤساء لمؤتمر الثالثين العادية الدورة (1

 ؛2018 يناير في أبابا أديس في المنعقدتان التنفيذي،

 للمجلس ةعشر الثامنة االستثنائية والدورة والحكومات، الدول رؤساء لمؤتمر العاشرة االستثنائية الدورة (2

 ؛2018 مارس في الي،كيج في التنفيذي،

 ينوالثالث الثالثة العادية والدورة والحكومات، الدول رؤساء لمؤتمر والثالثون الحادية العادية الدورة (3

 ؛2018 يوليو - يوليو/  يونيو في نواكشوط في التنفيذي، للمجلس

 ؛2018 سبتمبر في أبابا أديس في التنفيذي لمجلسالخلوة السادية ل (4

 ؛2018 سبتمبر في أبابا أديس في التنفيذي للمجلس عشرة التاسعة االستثنائية الدورة (5
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 نالعشرو االستثنائية والدورة والحكومات، الدول رؤساء لمؤتمر عشرة الحادية االستثنائية الدورة (6

 ؛2018 نوفمبر في أبابا أديس في التنفيذي للمجلس

واحد  منها ،2018 عام فيمقررا ( 97) وتسعين سبعة السياسةصنع  أجهزة اعتمدت الفترة، نفس وفي .710

 أساليب ترشيد أدى. التنفيذي المجلس قبل من( 46) ستة وأربعونو مؤتمرال قبل من( 51)وخمسون 

 حيث نم ،تنفيذها معدل من تزيد أن ينبغي التي ،المقررات عدد تخفيض إلى السياسة صنع أجهزة عمل

 .المبدأ

  

 مراجعة الحسابات -ثانيا

 في المخاطر لتقييم منهجية باستخدام 2018 لعام خطته بإعداد بالمفوضية الداخلية المراجعة مكتب قام .711

 أولوياته الداخلية المراجعة مكتب حدد ذلك، إلى وباإلضافة. اإلدارة من ومدخالت المراجعة إدارة نظام

 2063 العشرية األولى ألجندة خطة تنفيذ المسح بشأن إدماج عملية نتائج إلى ستناداا مراجعةعملية ال في

 في الخطة الوطنية.

 األفريقي االتحاد مقر في مراجعة مشروع 44 مجموعه ما 2018 لعام السنوية المراجعة خطة شملت .712

 التمثيليةو اإلقليمية والمكاتب الميدانية والبعثات األخرى األفريقي االتحاد هيئات - الخارجية والمكاتب

( ألداءا مراجعة) والتشغيلية واالمتثال والشهادات المالية االعتمادات ذلك وشمل. المتخصصة والمكاتب

 معهد معايير مع يتماشى بما الموظفين تطوير أنشطة شملت كما. المعلومات تكنولوجيامراجعة  وكذلك

 .الداخليين نمراجعيال

 قام ،2018 ديسمبر وحتى. 2018 عام خالل تدقيق مشروع 44 إجراء الداخلية المراجعة مكتب خطط .713

 مراحل في هي التيلها، و المخطط المراجعة مشاريع من مشروعا 39 بتنفيذ الداخلية المراجعة مكتب

 (.التنفيذ قيد ميداني عمل أو يصدر تقرير مشروع أو نهائي مشروع إما أي) اإلنجاز من مختلفة

 EX.CL/Dec.1008و EX.CL/Dec.1020 (XXXIII) مقرريه في التنفيذي المجلس طلب .714

(XXXIII) تنفيذفيما يتعلق ب لألداء مراجعة إجراء المراجعة الداخلية مكتب من ،2018 يونيو في 

 وبناء. األفريقي االتحاد أجهزة لجميع البشرية الموارد توظيف، فضال عن عمليات الميزانية/  العمليات

 ياألفريق االتحاد ومجلس النيباد، لوكالة والتوظيف لألداء مراجعة عمليات المكتب أجرى ذلك، على

 حقوقل األفريقية واللجنة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية والمحكمة الفساد، لمكافحةاالستشاري 

 مراحل على وستجريالمفوضية  في والتوظيف ألداءا مراجعة عمليات وبدأت. والشعوب اإلنسان

 .وعملياتها المفوضية حجم إلى بالنظر

 ولكنها 2018 خطة في تكن لم مراجعةلل مشاريع( 7) سبعة بتنفيذ أيضا الداخلية المراجعة مكتب قام كما .715

 .تحقيق حاالتكانت ( 6) وستة اإلدارة من طلبات كانت

 المهنية التدريبات ذلك في بما االستعراض، قيد الفترة خالل مراجعةال موظفي تطويرل أنشطة فذتنُ  كما .716

 مكتب موظفي جميع قام ذلك، إلى وباإلضافة. الحالية المراجعة ممارسات بشأن الدولية والمؤتمرات

 برع بتلقي تدريبات ،الدولي للتعاون األلمانية والوكالة الدولي البنك دعم خالل من الداخلية، المراجعة

ضم ي المكتب أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع. العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير على اإلنترنت
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 وراند معدل ارتفاع إلى يؤدي وهذا. الشركاء صناديقالذين يعملون في إطار  الموظفين منعددا كبيرا 

 .األجل قصير أساس على تكون العقود معظم ألن الموظفين

 الشراكات االستراتيجية. ثالثا  

على ضرورة أن تكون أفريقيا قوة ديناميكية وفاعلة ومؤثرة في النظام العالمي.  2063تؤكد األجندة  .717

األهمية بمكان أن يعزز االتحاد الروابط بين أجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية ولذلك من 

اإلقليمية مع المكاتب اإلقليمية وبعثات التمثيل. وشرع رئيس المفوضية في اتخاذ إجراءات لتعزيز تمثيل 

 ت مع المواطنيناالتحاد األفريقي في أفريقيا وخارجها. وسيساعد هذا الحضور على تعزيز العالقا

 األفريقيين والمهجر، فضالا عن توسيع وجود االتحاد األفريقي في أراضي شركائه االستراتيجيين.

 تقييم الشراكات االستراتيجية 

سهلت المفوضية عقد خلوة للجنة الفرعية المعنية بالتعاون المتعدد األطراف للجنة الممثلين الدائمين في  .718

اتيجية االستر الشراكاتلفرعية وحددت مشروع التقرير بشأن تقييم . واستعرضت اللجنة ا2018مايو 

مع مدخالت إضافية من المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات 

ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباد التابعة لالتحاد اإلفريقي. وسيتم تقديم التقرير المشترك للجنة الممثلين 

المفوضية عن تقييم الشراكات االستراتيجية لكي تنظر فيه أجهزة السياسة في قمة فبراير  -الدائمين 

2019. 

 مذكرات التفاهم والشراكات الثنائية والمتعددة األطراف 

. 2018عقدت المفوضية المنبر الثاني لتنسيق الشراكات والتفاعل لالتحاد األفريقي في أكرا في نوفمبر  .719

 2017متابعة لالجتماع االفتتاحي لالتحاد األفريقي الذي تم تنظيمه في هراري في ديسمبر وكان ذلك 

وأسفر عن إنشاء منصة تنسيق الشراكات األفريقية، والتي يمكن من خاللها لجميع أصحاب المصلحة 

ا مشتركاا لكيفية قيام االتحاد األفريقي بتخطيط وتنفيذ أجندة التطو ر والتكامل، يالمعنيين أن يطوروا فهما

 وتحديد التحديات والفرص وتيسير إمكانات بناء التآزر مع تجنب االزدواجية والتضارب مع الشركاء.

 عونالتفاعل، تحت عنوان "داستعرض المؤتمر السنوي الثاني لالتحاد األفريقي لتنسيق الشراكات وا .720

ات لتنسيق الشراك - تتاحياالفتمر ، تنفيذ التوصيات المعتمدة في المؤ"، من بين أمور أخرىنعمل

، وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعبئة دعم الشعوب األصلية في هراريلالتحاد األفريقي  لتفاعلوا

إيجاد ت والتحديامواجهة و لتنسيق الشراكات والتفاعل االتحاد األفريقي مؤتمر وتفعيل تحقيقمن أجل 

 ة علىمفوضيمستضافة على موقع ال صفحة ويب الفرص في التعامل مع الشركاء. كما تم إطالق

 لمشاركة المحتوى المتعلق بأنشطة الشراكة مع االتحاد. https://au.intاإلنترنت 

 الشراكة األفريقية العربية

للشراكة األفريقية العربية عقد القمة العربية األفريقية القادمة في المملكة  2016قررت قمة ماالبو لعام  .721

 . وبدأت اللجنة التحضيرات للقمة مع جامعة الدول العربية.2019العربية السعودية عام 

تم توجيه المفوضية بالتعاون مع ، 2018في قمة ماالبو في عام  التحديات التي تمت مواجهتهافي ضوء  .722

من أجل وضع اللمسات األخيرة على ، 10و 7الدول العربية، من خالل القرارين  لجامعةاألمانة العامة 
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اكات وتحديد المعايير والمبادئ. للمشاركة في اجتماعات الشراكة األفريقية العربية، خطة العمل للشر

 على التوالي. والعمل جار وسيختتم قريبا.

 

 منتدى التعاون الصيني األفريقي

خالل السنة قيد االستعراض، عملت المفوضية بشكل وثيق مع حكومة الصين في تعميق التعاون في  .723

، من بين أمور أخر، عن دمج واعتماد البرامج ذلكتمخض يني األفريقي وقد إطار منتدى التعاون الص

خالل قمة منتدى التعاون الصيني  2021-2018للفترة  لالتحاد األفريقي في إطار خطة عملالرئيسية 

 .2018التي عقدت في بكين في أكتوبر  2018األفريقي لعام 

وتجهيز مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في كما وافقت حكومة الصين على اإلسراع في تشييد  .724

الخطة االستراتيجية الخمسية التي وضعتها المراكز األفريقية لمكافحة األمراض  في إطار، أفريقيا

مليون وان صيني لهذا الغرض ودعم مشاريع  500والوقاية منها. كما التزمت حكومة الصين بتخصيص 

مليون دوالر لدعم  25كومة الصينية كذلك توفير معدات بقيمة االتحاد األفريقي األخرى. وعرضت الح

الستخدامها من قبل القوة األفريقية الجاهزة كجزء من ، قاعدة االتحاد األفريقي للوجستيات في دواال

 مليون دوالر لدعم عمليات دعم السالم في أفريقيا. 100مساهمة الصين البالغة 

ة مع مفوضي، تعمل ال2017في يناير الصادر  EX.CL/Dec.942 (XXX)عمالا بقرار المجلس التنفيذي  .725

لجنة الممثلين الدائمين على اآلليات التي تضمن مشاركة االتحاد األفريقي الكاملة في اإلدارة الفعالة 

ن الصيني خالل قمة منتدى التعاو بيجينغ، افتتح مكتب االتحاد األفريقي في تدى. وفي الوقت نفسهللمن

 .بيجينغفي  2018األفريقي عام 

 التحضيرات الجتماع التيكاد الوزاري والقمة

عملت ، 2019أغسطس  30إلى  27تحضيرا للقمة المقبلة التي ستعقد في يوكوهاما في الفترة من  .726

المفوضية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين مع حكومة اليابان على العناصر الرئيسية لجدول أعمال 

 القمة وبرنامجها.

. واعتمد االجتماع تقرير مؤتمر تيكاد 2018االجتماع الوزاري التحضيري في طوكيو في أكتوبر ُعقد  .727

مؤتمر تيكاد ( وخطة تنفيذ 2017-2013بشأن تنفيذ خطط عمل مؤتمر تيكاد الخامس ) 2018لعام 

جل أ تيكاد السابع، منمؤتمر وتناول بالتفصيل االتجاه االستراتيجي. في قمة ، (2019-2016)السادس 

 التركيز على أولويات أفريقيا.

تجدر اإلشارة إلى أنه كان هناك خالف في اجتماع طوكيو التحضيري حول مشاركة جميع الدول  .728

ه حل هذ األعضاء في القمة القادمة، تمشيا مع قرارات االتحاد األفريقي ذات الصلة. ومن المهم أن يتم

للسماح للتمثيل الكامل لجميع  ونهائياة واحدة القضية المتكررة من المشاركة في اجتماعات تيكاد مر

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في أحداث تيكاد في المستقبل.

 أفريقيا –االتحاد األوروبي 
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من أبيدجان أن تقوم المفوضيتان  2017االتحاد األوروبي لعام  -طلب إعالن قمة االتحاد األفريقي  .729

من اعتماد اإلعالن، تنطوي على عقد اجتماعات على مستوى بوضع خطة عمل، في غضون ثالثة أشهر 

العمل لتحديد المشاريع والبرامج في إطار مجاالت التعاون ذات األولوية المشتركة لالتحاد األفريقي 

واالتحاد األوروبي التي يتفق الطرفان على تنفيذها، وإنشاء آلية متابعة مشتركة. وكنوع من المتابعة، 

لى لجنة الممثلين الدائمين بغرض االستعراض مسودة المجاالت ذات األولوية التي قدمت اللمفوضية إ

سيتم االنتهاء منها، بعد التعديالت، للمناقشات النهائية مع االتحاد األوروبي. كما بدأت اللمفوضية 

 التحضيرات لالجتماع الوزاري األول لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي الذي سيعقد في بروكسل

 .2019يناير  22و 21يومي 

قام االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي بإضفاء الطابع المؤسسي على منتدى األعمال األوروبي  .730

، لتحسين بيئة األعمال وزيادة االستثمار في أفريقيا. ويعقد المنتدى بدال من ذلك 2006األفريقي في عام 

امش القمة األفريقية األوروبية التي عقدت في أبيدجان في أفريقيا وأوروبا. وتم عقد الحدث األخير على ه

 .2017في نوفمبر 

 تركيا-شراكة أفريقيا

التحاد لاعتمد المؤتمر االستعراضي الوزاري الثاني  ،2019-2015كمتابعة لخطة التنفيذ للفترة  .731

ا  ،2018في فبراير  اسطنبولالذي ُعقد في  األفريقي وتركيا، ا مشتركا فيه الطرفان الحاجة إلى  أبرزبيانا

تحاد لتحضير للقمة المقبلة بين االوالشروع بجدية في اتعزيز التعاون على المستوى المتعدد األطراف 

 .تركيا اسطنبول،في  2019األفريقي وتركيا التي ستعقد في عام 

ة هوريووزارة التجارة في جم المفوضيةعقدت  عملها،في إطار الشراكة بين أفريقيا وتركيا وخطة  .732

 ،2018لألعمال التجارية واالقتصادية بين تركيا وأفريقيا في اسطنبول في أكتوبر  الثانيتركيا المنتدى 

للقارة. شارك في المنتدى أكثر من  2063أجندة لتعزيز االستثمارات التركية واألفريقية وإبراز رؤية 

بين فيما قد اجتماعات عضوا. كما تم ع دولة 46و( وزيرا 34أربعة وثالثون )و مشارك، 2500

 .الحكومي على هامش هذا الحدث المؤسسات التجارية وبين المؤسسات التجارية والقطاع

بما  ألعضاء،اومختلف الدول  الحكومة التركية تم توقيع ثالث مذكرات تفاهم ثنائية في تلك المناسبة بين .733

تم المفوضية وحكومة تركيا. سي في ذلك مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة واالستثمار بين

ستواصل  قدما،كطريقة للمضي و. 2019عام  مطلعوضع استراتيجية تنفيذ وخارطة طريق في 

 الخاص،والقطاع الخاص وتوفير منبر لتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام  المفوضة إشراك

 .الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا الشراكاتمع التركيز على تعزيز 

 مفاوضات ما بعد كوتونوالتحضيرات ل •

 مستقبل بشأن ،2018 الصادر في يناير EX.CL/Dec. 986 (XXXII) مقرره في، التنفيذي طلب المجلس .734

 ومجموعة المفوضية مع الوثيق الدائمين، بالتعاون الممثلين لجنة من ،2020 بعد لما كوتونو اتفاقية

مجموعة  ستقبلم بشأن الموحد األفريقي للموقف النهائية الصيغة وضع بروكسل، قيين فياألفريالسفراء

 األفريقي الموقف مشروع قُد م. 2020 بعد لما كوتونو واتفاقية بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ

 ، للبحث. واعتمده2018 مارس في كيجالي في المنعقدة التنفيذي، للمجلس االستثنائية الدورة إلى الموحد
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 بإجراء التنبيه بالسماح مع ،[Ext / EX.CL / Dec.2 (XVIII)]بموجب المقرر  التنفيذي المجلس

 .ضاءاألع ألفريقيةواالألقاليم  الدول من المشروع بتعليقات إثراء لزيادة إضافي شهر لمدة مشاورات

 وبعد ،يةاألفريق والحكومات الدول رؤساء جميع على للموقف األفريقي الموحد النهائية النسخة تعميم تم .735

 يقياأفر دول لمجموعة الوزاري االجتماع إلى األفريقي االتحاد وفد التنفيذي المجلس رئيس قاد ذلك

 االجتماع" في األفريقي لالتحاد الوزاري الوفد وشارك. 2018 مايو في لومي في عقد الذي والكاريبي

 دول عةلمجمو التفاوض إطار بشأن والقارية اإلقليمية المنظمات مع الوكاالت بين المشترك االستشاري

موعة الذي نظمته مج األوروبي، االتحاد مع كوتونو بعد ما التفاقية الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا

 المنظمات جمع الذي االجتماع، ناقش. 2018 مايو 26 فيبلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ 

عة بلدان مجمو لدول التفاوضية الوالية ،والكاريبي والمحيط الهادئ مجموعة بلدان أفريقيا في اإلقليمية

 في ةالوحد بانعدام قُدم، كما الموحد، األفريقي الموقف وبلقُ  وقدأفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ . 

 ياأفريق دول وزراء مجلس اجتماع في التالي اليوم في يعرض لم السبب، ولهذا األفريقي، الجانب

 دول وزراء مجلس اعتمد ،2018 مايو 27 في ُعقد الذي االجتماع في. الهادئ والمحيط والكاريبي

 عن بةنيا المفاوضات قيادةل وجتو واختارت التفاوضية واليته الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا

 .الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا دول مجموعة

 حاداالت بين للشراكة سامياا ممثالا  لوبيز كارلوس الدكتور المفوضية رئيس عي ن الحق، وقت وفي .736

 التحليل خالل من للعملية الالزم الدعم لتقديم ،2020 عام بعد مال األوروبي، واالتحاد األوروبي

 .اآلراء في التوافق وبناء والمشاورات

 لحاديةا العادية الدورة في ونوقشت ،اليكيج فيالصادر  التنفيذي المجلس مقرر تنفيذ حالة رضتعُ  .737

وقرر المؤتمر في مقرره . 2018 يوليو في نواكشوط في انعقدت التي االتحاد مؤتمرل والثالثين

Decision/Assembly/AU/Dec. 694 (XXXI) ا المضي  االتحاد بين اتفاق إلى التوصل في قدما

 االعتراف مع موحدة، كقارة أفريقيا يعامل، 2020 بعد ما مرحلة في األوروبي االتحاد -ألفريقيا

األفريقي الموحد من  الموقف لتعزيز الوزاري المستوى على المشاورات من مزيد إجراء إلى بالحاجة

 . 2020 عام بعد عالقاته مع االتحاد ألوروبي لفترة

ن أفريقيا لمجموعة بلدا العام واألمين األوروبية المفوضية رئيس إلىلمفوضية مقرر المؤتمر ا رئيس أبلغ .738

 أفريقيا لدانب بين المفاوضات بدء تأجيل ،المؤتمر لطلب وفقا يتم، أن وطلب ،والمحيط الهادئوالكاريبي 

 األمين من كلرد  ،2018 يوليو في. الموقف األفريقي توحيد يتم ريثما الهادئ، والمحيط والكاريبي

 أن إلى مشيرين األوروبية، المفوضية ورئيسمجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ لـ العام

 .الموحد لتعزيز موقفه األفريقي للجانب الوقت إلتاحة ،2018 أكتوبر 1 في ستبدأ المفاوضات

 رىوأج المصلحة أصحاب مختلف مع لوبيز كارلوس الدكتور تشاور للمشاورات، التحضير إطار في .739

 استُخدم راا،تقري وقدم. صلة ذات أخرى ومؤسسات ألفريقيا االقتصادية واللجنة المفوضية بمساعدة بحوثا

 أبابا ديسأ في عقد الذي التنفيذي، المجلس اجتماع في للمشاورات كأساس المفوضية رئيس تقرير مع

مجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي المسؤولين عن  الوزراءالموسع ليشمل  ،2018 سبتمبر 14 في

 .األوروبي االتحادمع  عالقاتالووالمحيط الهادئ 

 مع ونوكوت بعد ما اتفاقية بشأن المفاوضات إجراء على التنفيذي المجلس وافق مداوالته، أعقاب وفي .740

 أكتوبر 1 في بدأتوس ،والمحيط الهادئ والكاريبي أفريقيامجموعة بلدان  إطار في األوروبي االتحاد
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 اءلألعض الفني الدعم المفوضية تقدم أن على كذلك التنفيذي المجلس ووافق. مقرر هو كما ،2018

 إلى باإلضافة ،2063 أجندة مع االتساق ضمان أجل من ،مفوضيةلل التابع التفاوض فريق في األفريقيين

 لذيا القيادي الدور بشأن اتفاق إلى األعضاء الدول تتوصل لم ذلك، ومع. الصلة ذات األخرى الصكوك

 بعد ام إطار في األوروبي واالتحاد أفريقيا بين شراكةاتفاق  إبرام أجل من المفوضية به ستضطلع

لمؤتمر ا إلى المسألة إحالة باستثناء االجتماع، نهاية في قرار أيتم اتخاذ ي لم لذلك، ونتيجة. كوتونو

 .التوجيه على للحصول

تمدت اع قصير، بوقت ذلك وبعد التفاوضية، توجيهاته األوروبي االتحاد اعتمد نفسه، الوقت وفي .741

 لىع المفاوضات توجيهاتها التفاوضية. وقد بدأت والمحيط الهادئ مجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي

 .2018 سبتمبر نهاية في نيويورك في المتحدة لألمم العامة الجمعية هامش

 ،وبياالتحاد األورومجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ  توجيهات بين تباينات عدة ظلت .742

 نمابي واسع نطاق علىمجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ  على يركز كان األولى ألن

 التوجيهين في أنه إلى اإلشارة وتجدر. المناطق إلى األنشطة من األكبر الجزء نقل األخير فضل

 يكمن. يةإقليم دعائم وثالثة أساس اتفاق من يتكون واحداا، كوتونو بعد ما اتفاق سيكون التفاوضيين،

 ريقياأف معاملة أهمية إلى األوروبي االتحاد توجيهات تشير حين في": المناطق" تعريف في االختالف

 على ينالموقع على تقتصرمجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ  مناطق فإن بذاتها، كقارة

 .تهابذا كقارة أفريقيا تعامل ال وبالتاليمجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ 

 هذه عن تقريرا المفوضية رئيس قدم ،2018 نوفمبر 18 في عقدت للمؤتمر التي االستثنائية القمة وفي .743

 مقرره في قرر المؤتمر، النهاية، وفي. واحد بصوت أفريقيا تحدث أهمية على وشدد التطورات

(Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)، مجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي  أنه ينبغي أن تسير مفاوضات

 األوروبي بين االتحاد الشراكة إطار في كوتونو بعد ما مرحلة فياالتحاد األوروبي  -والمحيط الهادئ

 األعضاء لىإ الفني الدعم بتقديم المفوضية تقوم وأن ،مجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ -

. القتضاءعند ا ،مجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في التفاوض فريق األفريقيين في

ا وقرر المؤتمر واالتحاد األفريقي على أساس الشراكة  األوروبي االتحاد بين الشراكة تستمر أن أيضا

ا ،2020 عام بعد بين القارتين  إعالنو األوروبي واالتحاد أفريقيا بين المشتركة اإلستراتيجية على بناءا

 من ،2017 نوفمبر 30و 29 يومي أبيدجان في عقدت التي األوروبي االتحاد - األفريقي التحادا قمة

 يةالحرة القار التجارة ومنطقة والتنمية واألمن بالسالم يتعلق فيما وأولوياتها 2063 أجندة تعزيز أجل

 .أخرى أمور ضمن والمناخ، والهجرة األفريقية

 مع مشاورات إجراء في السامي الممثل شرع ،2018 نوفمبر في عقدت التي االستثنائية القمة منذ .744

 هذا إعداد وقت وحتى. 2020 عام في القارتين بين شراكة إطار لوضع الرئيسيين المصلحة أصحاب

. روكسلب في األوروبية المفوضية ومع األفريقيين السفراء مجموعة مع السامي الممثل اجتمع التقرير،

 .المشاورات هذه لمواصلة وخطط األعضاء الدول من العديد مع مناقشات أجرى كما

 يةبعثات التمثيلالمكاتب االتحاد اإلفريقي اإلقليمية و •

 فريقي الدائمة في بروكسلبعثة االتحاد األ

ركزت أنشطة البعثة الدائمة لالتحاد األفريقي في بروكسل )مكتب  االستعراض،خالل الفترة قيد  .745

 بي،األورو( تنفيذ أدوات التعاون القائمة بين االتحاد األفريقي واالتحاد 1بروكسل( بشكل رئيسي على )
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 مجموعة كوتونو بين اتفاقية شراكةوواالتحاد األوروبي.  األفريقيوهي: االستراتيجية المشتركة لالتحاد 

( تسهيل وتنسيق أنشطة مجموعة 2؛ )واالتحاد األوروبي فريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهاديدول أ

( متابعة عالقات العمل المنتظمة مع الشركاء الدوليين المقيمين في 3) بروكسل؛في يقيين السفراء األفر

 .بروكسل

ألوروبي واالتحاد ا فريقيساهم مكتب بروكسل في تنفيذ ومراقبة االستراتيجية المشتركة لالتحاد األ .746

 األفريقي واالتحادالتي اعتمدتها القمة الخامسة لالتحاد  ،2020-2018وخارطة الطريق للفترة 

 االجتماعات فيما بين النظراء بين. كما قام المكتب بتيسير 2017األوروبي في أبيدجان في ديسمبر 

باإلضافة  ،2018مايو  23بروكسيل في  المنعقدة فيمفوضية االتحاد اإلفريقي والمفوضية األوروبية 

 وقيادتي القارتين.  المفوضيتينإلى االجتماعات القطاعية بين 

العمل الخارجي األوروبي، والمجلس  وقسم األوروبية،كما عزز مكتب بروكسل عالقاته مع المفوضية  .747

االتحاد األفريقي في المكتب بانتظام مع نظرائهم في  يجتمع مسؤولواألوروبي والبرلمان األوروبي. 

بما  ن،للقارتيهذه المؤسسات للدعوة إلى مواقف االتحاد األفريقي بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك 

 أجندة وتنفيذ وتمويله، التحاد األفريقيلواإلصالحات المؤسسية  كوتونو،في ذلك مفاوضات ما بعد 

2063. 

مع مؤسسات  افي بروكسل وتنسيق تفاعالتهين مساعدة مجموعة السفراء األفريقي واصل مكتب بروكسل .748

 لمكتبانظم  الهادي. وفي ضوء ذلك،أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط  ومجموعة دولاالتحاد األوروبي 

مل ععات االقتصادية اإلقليمية الممثلة في بروكسل ورشة ومجللمجموعة األفريقية والم 2018في يونيو 

وأجندة  لألمم المتحدة 2030عنوان "نحو نهج متكامل ومتناسق لتنفيذ برنامج التنمية المستدامة تحت 

وكان الغرض من ذلك هو إطالع المشاركين على التقدم الذي أحرزته  التحاد اإلفريقي ".ل 2063

 .2063 وأجندةتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  المفوضية في

ي ، بما فالهادئالكاريبي والمحيط وأفريقيا دول اجتماعات مجموعة  شارك مكتب بروكسل أيضا في .749

دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي والجمعية البرلمانية  لمجموعة ذلك اجتماعات لجنة السفراء

التحاد األوروبي التي عقدت في بروكسل وا دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي بين مجموعة

دول أفريقيا والبحر  مجموعة اجتماعات االجتماعات وغيرها منفي هذه و. 2018 ويونيورس في ما

ساهم مكتب بروكسل في مواءمة مواقف الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي  الهادي،الكاريبي والمحيط 

االت مع االتصتم تعزيز واالتحاد اإلفريقي.  صنع سياسة التي اعتمدتها أجهزة المقررات والسياساتمع 

، مما سه ل االجتماعات بين رئيس مفوضية الهاديدول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط  مجموعة أمانة

التي عقدت في  دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي مجموعةاالتحاد اإلفريقي واألمين العام ل

 .2018بروكسل في فبراير ومايو 

. وستتمثل إحدى مهامه الرئيسية في عام 2018نتائج هامة خالل عام حقق مكتب بروكسل  عام،بشكل  .750

في بروكسل ومساعدة الدول األعضاء يقيين مع مجموعة السفراء األفر عملهفي تعزيز عالقات  2019

وفقاا  2020االقتصادية مع االتحاد األوروبي بعد عام  بشأن عالقاته الموحدفي تعزيز الموقف اإلفريقي 

مبر عقدت في أديس أبابا في نوف االستثنائية للمؤتمر التيدورات الالصلة الصادرة عن  للمقررات ذات

 .بحيث تتحدث الدول األعضاء بصوت واحد وتظل ثابتة في تعزيزها للمصالح األفريقية ،2018
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 في جنيفة االتحاد االفريقي الدائم بعثة

كتب فيما يلي باسم م ا)المشار إليهة الدائماالتحاد األفريقي  بعثة تتابع االستعراض،خالل العام قيد  .751

لدعم المجموعة األفريقية في جنيف وتنسيق مشاركته في منظمة التجارة  اجنيف( في جنيف جهوده

 .العالمية وغيرها من المنتديات

ي ذلك بما ف جنيف،عمل مكتب جنيف مع جميع أصحاب المصلحة في  التصنيع،فيما يتعلق بمسائل  .752

ي والمنتدى االقتصاد المتحدة للتنمية الصناعية والتنمية، ومنظمة األممدة للتجارة مؤتمر األمم المتح

من أجل تعزيز التصنيع األفريقي والتنويع االقتصادي والتحول الهيكلي بما يتماشى  والمهجر،العالمي 

مؤتمر والمنظمة بالتعاون بين مكتب جنيف  حلقة النقاش الرفيعة المستوى. وكان آخرها 2063 أجندةمع 

المتحدة للتنمية الصناعية بشأن حشد االستثمار من أجل  والتنمية، ومنظمة األممالمتحدة للتجارة  األمم

التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في أفريقيا على هامش المنتدى العالمي لالستثمار الذي عقد في 

دة لتحديد نهج جدي والقطاعات المالية قادة العالم في االستثمار ضم الفريق. وقد 2018جنيف في أكتوبر 

 .تعبئة االستثمار لقطاع الصناعات التحويلية في أفريقيا للمساعدة في تعزيز تنمية القدرات اإلنتاجية بغية

ة أفريقيعلى مستوى السفراء مجموعة  اجتماع جنيف مجموعة األفريقية فيال تأنشأ ،2018في عام  .753

نظم مكتب جنيف اجتماعات وحلقات عمل لتعزيز أنشطة تلك و لقضايا نزع السالح تنسيقها ناميبيا.

األسلحة القتالية  حول أنظمة 2018مارس  27المجموعة. وكانت إحدى هذه الحلقات التي ُعقدت في 

 .المستقلة

مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. تمت المصادقة  في تولي رئاسةسيكون دور إفريقيا  ،2019في عام  .754

سيواصل مكتب جنيف العمل مع وفي نواكشوط.  2018ذا المنصب في قمة يوليو على السنغال له

ديسمبر  5المجموعة األفريقية وأصحاب المصلحة اآلخرين لضمان انتخاب السنغال لهذا المنصب. في 

ا لمجلس حقوق اإلنسان لعام  ،2018 ا رئيسا  .2019انتُخب سفير السنغال في جنيف رسميا

على مناصب نائب األمين العام ومدير مكتب تنمية االتصاالت في ريقيون فكما تنافس المواطنون األ .755

فإن ترشيح  العام،. وبالنسبة لمنصب نائب األمين 2018االتحاد الدولي لالتصاالت في دبي في أكتوبر 

قد أقره االتحاد االفريقي ولكن لم ينتخب. وبالنسبة لمنصب مدير  بوركينا فاسو السيد براهيما سانو من

 احد،وكان هناك ترشيحان من نيجيريا وزمبابوي لعدم وجود اتفاق على مرشح  االتصاالت،ب تنمية مكت

 .لم يتم انتخاب أي منهما ذلك،ومع 

ا لمساعدة  .756 لمفاوضين الذين يتعاملون مع لمجموعة األفريقية النظم مكتب جنيف أربعة عشر اجتماعا

 نوفمبر 9و 8في المكتب  . كما نظمالموحدةقضايا الملكية الفكرية ويسهلون تعريف المواقف األفريقية 

من  ،العمل وحددت حلقة األفريقيين؛ورشة عمل للمجموعة األفريقية لتعزيز قدرة المفاوضين  2019

المنظمة العالمية للملكية الفكرية  ي جدول أعمالمواقف بشأن القضايا التي أدخلت حديثا ف أمور،جملة 

 .مثل حقوق إعادة البيع

حقق تقدما لم ت المنظمة العالمية للملكية الفكرية تجدر اإلشارة إلى أن المناقشات داخل اللجان الفنية في .757

عالمية منظمة الملموسا بسبب عدم رغبة البلدان المتقدمة في تقديم تنازالت. في إطار اللجنة الدائمة لل

عارضت البلدان الغربية أي صك دولي بشأن  ذات الصلة،بشأن حقوق المؤلف والحقوق  للملكية الفكرية
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ا لصالح مؤسسات التعليم والبحث التي تطلبها البلدان النامية. كم لحقوق المؤلفاالستثناءات والتقييدات 

 .ةارف التقليدية األفريقية الغنيتراجعت الدول الغربية عن المناقشات حول صك دولي ملزم لحماية المع

والدورة السابعة  لمجلس اإلدارة 332 الـ ساعد مكتب جنيف المجموعة األفريقية في التحضير للدورة .758

التي عقدت في جنيف في مارس ومايو / يونيو  الدولية،لمنظمة العمل  بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي

 .على التوالي ،2018

لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية مهمة ألفريقيا حيث ناقشت تنقيح قواعد  332 الـ كانت الدورة .759

 تشكيلباالجتماعات اإلقليمية. ونجحت المجموعة األفريقية في الضغط من أجل تنقيح القواعد المتعلقة 

ية وأن ماألعضاء في االجتماعات اإلقلي المشاركة الكاملة للبلدان األفريقية االجتماعات اإلقليمية لضمان

 يقيا،ألفر. كان هذا انتصارا كبيرا فقط عند دعوتهاو ةمراقب باعتبارهاالبلدان من مناطق أخرى تشارك 

تمكنت بلدان من مناطق أخرى من المشاركة في اجتماعات المنطقة  ،2015بالنظر إلى أنه بحلول عام 

 .األفريقية كأعضاء كاملين

 

 

 

 ي لدى األمم المتحدةبعثة المراقبة الدائمة لالتحاد األفريق

( نيويورك ببمكت بعد فيما إليها يشار) المتحدة األمم لدى األفريقي لالتحاد الدائمة المراقبة بعثة واصلت .760

 وضمان ةالمتحد األمم مقر في المتحدة األمم ومنظومة األفريقية المجموعة بين والتنسيق التفاعل تسهيل

 .المتحدة األمم أجندة رأس على ألفريقيا االستراتيجية األولويات بقاء

 يويوركن في األفريقية المجموعة مع وثيق بشكل نيويورك مكتب عمل االستعراض، قيد الفترة خالل .761

 تنفيذ في للتأثير 2063 أجندة استخدام حول األفريقيين المفاوضين بين اآلراء في توافق إلى للتوصل

في  ةاألفريقي المجموعة على نحو خاص خبراء نيويورك مكتب ساعد. العالمية المستدامة التنمية أهداف

 التنمية أجل من التنفيذية األنشطة بشأن 2018 لسنة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي اجتماع

 ميارس النظر لبدء المتحدة األمم في األعضاء للدول منبر بمثابة الدورة كانت. 2018 مارس/ فبراير في

 حولالت ومجاالت الرؤية على خاص بشكل التركيز المتحدة اإلنمائية، مع األمم منظومة تنظيم إعادة في

 كل جريي الذي السياسة الشامل استعراض بشأن العامة الجمعية لقرار الصلة ذات واالستجابة الرئيسية

 ةالمجموع أكدت الجلسة، هذه في. المتحدة األمم في التنمية أجل من التنفيذية سنوات لألنشطة أربع

 لالتحاد 2063 أجندة ذلك في بما الحالية، األفريقي االتحاد عمل برامج أن مواءمة على األفريقية

 العام ألمينا نائب إضافة إلى مشاركة ،(النيباد) أفريقيا من أجل تنمية الجديدة الشراكة وبرنامج اإلفريقي

 على أوجه التآزر لبناء ممكنة مرحلة أقرب في األهمية بالغ أمر العالمية 2030 أجندة في المتحدة لألمم

 .القطري المستوى

نيويورك  مكتب قام ،2018 مارس في المتحدة لألمم اإلحصائية للجنة واألربعين التاسعة الدورة خالل .762

 إلطالع األفريقي االقتصادية المتحدة األمم ولجنة المفوضية تنظيمه في شاركت جانبي حدث بتنسيق

 القارة، في اإلحصاءات تطوير في المحرز التقدم على المعنيين المصلحة وأصحاب األفريقية المجموعة
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 من لهدفا كان. الوطنية لإلحصاءات األفريقيين العامين والمديرين المفوضية بين استشاري واجتماع

 ضيةالمفو بين واالتصال والتعاون التنسيق تحسين طرائق حول النظر وجهات تبادل هو االجتماع هذا

 إلفريقيا االتحاد في األعضاء الدول وتمثيل الوطنية، اإلحصاء األفريقيين لمكاتب عامينال والمديرين

 .2019 في المتحدة لألمم اإلحصائية للجنة المقبلة الدورة خالل

 إلصالح شرةالع للجنة الدائمة والبعثات( سيراليون) العشرة لجنة منسق مع بالتعاون نيويورك، مكتب قام .763

 المفاوضات بشأن للتداول ،2018 أبريل في نيويورك في أيام ثالثة لمدة خلوة بتنظيم األمن، مجلس

لجنة  دول لرؤساء مذكرة إعداد الخلوة قررت. األمن مجلس إصالح حول الجارية الدولية الحكومية

 وافقيةت استراتيجية ووضع الدولي، األمن الخمسة الدائمين في مجلس األعضاء مع تعاونهم في العشرة

 عم إلصالح مجلس األمن للتواصل العشرة األعضاء في لجنة األفريقي االتحاد وحكومات دول لرؤساء

ات المفاوض اجتماعات في األفريقية المجموعة مشاركة توجيه فضال عن المعنية اإلقليمية المجموعات

 .الحكومية الدولية

 هابيانات في الستخدامه األمن مجلس إصالح بشأن الموحد األفريقي أعدت الخلوة مشروع الموقف كما .764

. األخرى الدولية والمحافل المتحدة لألمم العامة للجمعية 73الـ  للدورة العامة المناقشة خالل الوطنية

 فريتاون، في المنعقدة العشرة للجنة الوزارية الخلوة وتنظيم إعداد بتيسير المكتب قام ذلك، على عالوة

 .2019 فبراير قمة على نتائجها وستعرض ،2018 ديسمبر في سيراليون،

 ذيال األعضاء، للدول اإلرهاب مكافحة لوكاالت المستوى الرفيع المؤتمر في نيويورك مكتب شارك .765

 االجتماع، " تعزيز يعكس موضوع. 2018 يونيو في نيويورك في المتحدة لألمم العام األمين نظمه

 الدولي للتعاون األعضاء الدول خطر اإلرهاب المتنامي"، ضرورة تعزيز لمكافحة الدولي التعاون

 الميةالع المتحدة األمم الستراتيجية الصلة ذات الجوانب لتنفيذ العملية والخطوات اإلرهاب لمكافحة

 .اإلرهاب لمكافحة

 قضية حول 2018 مايو في نيويورك في عقد الذي المتحدة األمم منتدى في أيضا نيويورك مكتب شارك .766

 وتم اإلعالن. المستدام" السالم لتحقيق الدروس المستفادة – 1948 بعد سنة 70" عنوان تحت فلسطين

 .2019في  والصين 77الـ مجموعة لقيادة فلسطين دولة عن تعيين

 األمن مجلس في األفريقيين األعضاء مع تعاونه تعزيز نيويورك مكتب واصل واألمن، السلم مجال في .767

 األعضاء وواصل. الدولي األمن مجلس داخل األفريقية القضايا وتماسك تنسيق تحسين أجل من

 ارضتتع التي األفريقي االتحاد قرارات عن الدفاع عند خاصة الخارجية الضغوط مواجهة األفريقيون

 .المتنافسة الخارجية المصالح مع

 متحدةال األمم مساهمات خالل من به التنبؤ يمكن مستدام تمويل لضمان اإلفريقي االتحاد جهود كتسبت .768

 2018 في زخما األمن، مجلس بتكليف من األفريقي االتحاد يقودها التي السالم دعم لعمليات المقررة

لتسهيل تسوية هذه  – وإثيوبيا ومصر ديفوار كوت - طريق لخارطة األفريقيين مع وضع األعضاء

 .بشكل نهائي المسألة

 - لمتحدةا لألمم مشتركةال التضامن الدعم إلى بعثة نيويورك مكتب قدم قيد االستعراض، الفترة خالل .769

 لالتحاد الخاص المبعوث بقيادة السودان، وجنوب والنيجر تشاد إلى 2018 يوليو في األفريقي االتحاد

 لهيئة يذيالتنف المدير جانب إلى المتحدة لألمم العام األمين ونائب واألمن والسلم المعني بالمرأة األفريقي
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 جلسم المتحدة لألمم العام األمين ونائب اإلفريقي لالتحاد الخاص المبعوث أطلع. للمرأة المتحدة األمم

 .2018 يوليو في البعثة نتائج على األمن

 وحركة والصين 77الـ مجموعة جانب إلى المفاوضات، في األفريقية المجموعة نيويورك مكتب وساعد .770

 اإلنمائية األهداف من وغيرها ألهداف التنمية المستدامة 2030أجندة  تحقيق أجل من االنحياز، عدم

 لونق الكافي التمويل خالل من األساسية، والحريات اإلنسان حقوق وتعزيز دوليا، عليها المتفق

 المجموعة واقترحت. نموا البلدان أقل في واالقتصادية االجتماعية التنمية لتعزيز كوسيلة التكنولوجيا

 في الحق حقيقت إلى سيفضي قانونا ملزم كصك التنمية في الحق بشأن اتفاقية اعتماد وحلفاؤها األفريقية

 .التنمية

 في عقدت التي المرأة وضع للجنة 62الـ الدورة في األفريقية المجموعة الدعم لمشاركة البعثة قدمت كما .771

 اءالنس وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق في والفرص التحديات" عنوان تحت ،2018 مارس

 يقيةاألفر المجموعة إليه توصلت الذي االتفاق الدورة لهذه الهامة النتائج ومن". الريفيات والفتيات

 لسل،ا مكافحة بشأن المستوى رفيع اجتماع الستضافة االنحياز عدم وحركة والصين 77 الـ ومجموعة

 الثالث المجموعات وافقت كما. 2018 في المعدية غير األمراض بشأن المستوى رفيع ثالث واجتماع

 .الشاملة الصحية التغطية حول 2019 في المستوى رفيع اجتماع استضافة على للدول

 واشنطن  مكتب-الواليات المتحدة األمريكية  لدىالبعثة التمثيلية لالتحاد األفريقي 

الواليات المتحدة األمريكية ومكتب  لدىواصلت بعثة االتحاد اإلفريقي التمثيلية  ،2018خالل عام  .772

واشنطن العاصمة تعزيز أولويات االتحاد اإلفريقي في الواليات المتحدة وتعزيز الشراكة االستراتيجية 

التجارة، ووال سيما في مجاالت التنمية االقتصادية واالستثمار  المتحدة،بين االتحاد األفريقي والواليات 

 .تعزيز العالقات بين الواليات المتحدة وأفريقيا لحو المهجرفي  يينقياألفر تعبئة

كال على مستوى  ،الواليات المتحدة جهوده في مجال الدعوة مع إدارة العاصمةكثف مكتب واشنطن  .773

ات المتحدة في الوالييقيين . كما ساعد مجموعة السفراء األفرالمفكرينومجتمع  في الكونغرس الغرفتين

دلت بها وال سيما بعد التصريحات التي أ القضايا،في تنسيق المواقف األفريقية المشتركة بشأن مختلف 

ا ألهمية واإلدارة الحالية في مواجهة القارة.   دعا المكتب إلى ضرورة األمريكية، ةالتشريعي السلطةنظرا

تم التأكيد واو  على أساس المصالح والقيم المشتركة. قيام الواليات المتحدة بإشراك أفريقيا كشريك متس

 وكذلك العالقات األفريقي،لعمليات دعم السالم لالتحاد  ةاألمريكيالواليات المتحدة على أهمية دعم 

ضوء إنشاء  في أفريقيافي المستقبلية بين الواليات المتحدة وأفريقيا بما يتجاوز قانون النمو والفرص 

 .ة األفريقية القاريةمنطقة التجارة الحر

فريقية والبلدان اإلمفوضية بالتعاون مع إدارة التجارة والصناعة التابعة لل العاصمة،قام مكتب واشنطن  .774

الوزاري  المنتدىعقد بتنظيم سلسلة من االجتماعات أدت إلى  أفريقيا،في لقانون النمو والفرص  المؤهلة

رة الخارجية في واشنطن العاصمة. وكانت هذه وزا في أفريقيافي السنوي لقانون النمو والفرص 

والتي قامت بتقييم المعالم الرئيسية  ،2018( استعراض منتصف المدة في يونيو 1االجتماعات )

( االجتماع االستشاري الوزاري لقانون 2) .أفريقيافي واجهها قانون النمو والفرص يوالتحديات التي 

 .أفريقيافي قبل منتدى قانون النمو والفرص  2018الذي عقد في يوليو  أفريقيا،في النمو والفرص 
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 قياأفريفي السنوي السابع عشر لقانون النمو والفرص  منتدىالشارك مكتب واشنطن العاصمة بنشاط في  .775

تحت شعار "صياغة  2018عقدته وزارة الخارجية األمريكية في واشنطن العاصمة في يوليو  الذي

ة للتجارة واالستثمار بين الواليات المتحدة وأفريقيا". وركز المنتدى على تنفيذ قانون استراتيجيات جديد

في ضوء أولويات السياسة التجارية والخارجية الجديدة للحكومة األمريكية.  أفريقيا،في النمو والفرص 

لمتحدة ا تبادل المشاركون وجهات النظر حول استراتيجيات تحسين العالقات التجارية بين الواليات

قات وكذلك مستقبل العال الراهن،وأفريقيا ككتلة موحدة وليس على أساس ثنائي كما هو الحال في الوقت 

في عام  اريقيأففي االقتصادية بين الواليات المتحدة وأفريقيا بعد انتهاء صالحية قانون النمو والفرص 

2025. 

بعة لمعالجة القضايا التي أثارها وزراء اجتماع متا 2018استضاف مكتب واشنطن العاصمة في أكتوبر  .776

والوفد قيين ريبين مجموعة السفراء األف أفريقيا،في قانون النمو والفرص منتدى التجارة والصناعة في 

الممثل التجاري للواليات  ةمساعد هاميلتون،األمريكي المشترك بين الوكاالت بقيادة السيدة كوني 

الرفيعة المستوى المقبلة حول مستقبل العالقات  الطريق للمشاركة المتحدة الفريقيا. وقد مهد االجتماع

مريكي ونائب الممثل التجاري األريقيين االقتصادية بين الواليات المتحدة وأفريقيا بين السفراء األف

 .2018جي. ماهوني في نوفمبر  السفير سي.

 ألمريكيةا المتحدة الواليات - األفريقي االتحاد لمفوضية المستوى الرفيع للحوار السادسة الطبعة جرت .777

 وزير ومساعد المفوضية رئيس نائب رئاستها في وشارك. 2018 نوفمبر 29 في أبابا أديس في

 المحرز دمالتق الستعراض فرصة المستوى الرفيع الحوار أتاح. األفريقية للشؤون األمريكي الخارجية

 ستراتيجيةاال الشراكة تحكم التي المترابطة األربعة الركائز إطار في التعاون جوانب مختلف تنفيذ في

 والتجارة االقتصادي النمو( 2) واألمن؛ السلم( 1: )وهي المتحدة األمريكية، الواليات - األفريقي لالتحاد

 .والتنمية االستثمار فرص تعزيز( 4) والحكم؛ الديمقراطية( 3)واالستثمار؛ 

 ؤيةر لتحقيق المجاالت هذه في شراكتهما نطاق وتوسيع بتعميق القوي التزامهما تأكيد الطرفان جدد .778

 منتدى قدع قيمة على خاص بشكل اتفقا كما". يعمها السلم ومزدهرة متكاملة ألفريقيا" األفريقي االتحاد

 والفرص النمو قانون استخدام نطاق وتوسيع االقتصادية الشراكات لتعزيز واالستثمار للتجارة سنوي

 .والقاري اإلقليمي المستويين على أفريقيا في

 ومجلس دوليةال للتنمية األمريكية الوكالة مع بالتعاون واشنطن، العاصمة في األفريقي االتحاد نظم مكتب .779

 سه ل. المهجر في واالستثمار التجارة مؤتمر ،2018 نوفمبر في العاصمة واشنطن في المهجر لألعمال،

 من واالستثمار للتجارة نظراءهم مع المهجر األفريقي األعمال مجتمع بين الصالت بدء المؤتمر هذا

 في اركش. وأفريقيا المتحدة الواليات في بالتجارة الصلة ذات الوكاالت عن فضال األفريقية، البلدان

 تجارة غرفة 300 من أكثر تمثل المهجر، في تجارية رابطات وعشر مشارك مائتي من أكثر المؤتمر

 لحكومة عةتاب للتنمية دولية وكاالت سبع عالوة على الصناعية، القطاعات مختلف من لألمريكيين السود

 .المتحدة األمريكية الواليات

شارك في . 2018 ديسمبر في ميريالند، بالتيمور، الخلوة السنوية األولى للمهجر في البعثة نظمت كما .780

 المغتربين مجموعات عن ممثلون ذلك في بما مشاركا، 150 من أكثر الخلوة التي دامت يوما واحدا

 القانون اعتمدت الخلوة. وأوروبا وكندا المتحدة الواليات ومقاطعات مختلف واليات من األفريقيين

 الواليات في ريقياألف المهجر على المنطبق للمغتربين للمنطقة السادسة األفريقي االتحاد لشبكة التأسيسي
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 في ثمارلالست مبتكرة كأداة األفريقي واالستثمار للمهجر االدخار حساب أيضا أطلقت كما. فقط المتحدة

 .القارة من منطقة كل في األفريقية التميز مراكز

واصل مكتب واشنطن العاصمة تنسيق االجتماعات الشهرية واستضافة األنشطة الرئيسية لمجموعة  .781

يتحدثون  األفريقيينأن السفراء  مالحظةمن المشجع وأمانة للمجموعة.  مبصفته ريقيينالسفراء األف

 .بشكل متزايد بصوت واحد حول القضايا ذات االهتمام المشترك بين الواليات المتحدة وأفريقيا

 والتوعية االتصال -رابعا

االتحاد األفريقي من خالل وسائل  رؤيةلزيادة  المفوضية جهودهاعززت  االستعراض،خالل الفترة قيد  .782

ة وأسلوب دليل هوية العالمة التجاري المفوضيةاإلعالم والتطبيقات الرقمية التقليدية واإللكترونية. أكملت 

االتحاد األفريقي لضمان التوافق المشترك في استخدام أيقونة عالمة تجارية لالتحاد األفريقي في جميع 

العمل على إعادة تنظيم أجهزة االتحاد األفريقي  المفوضية فيقنوات االتصال عبر االتحاد. كما شرعت 

ن يتجارية. تم إطالق الموقع اإللكتروني الجديد للجنة الخبراء األفريقيمع هوية عالمة االتحاد األفريقي ال

 .المستحدثةالهوية البصرية  بهذه ورفاهيتهحقوق الطفل ل

، الفيسبوك مليون شخص عبر 20وصلت اللجنة إلى حوالي ، 2018في الفترة ما بين يناير ويوليو  .783

سجلت ، اتويتر . بالنسبة إلى2017عام  خالل ٪9.5متابع. ويمثل هذا زيادة بنسبة  355،000وسجلت 

. وعالوة على 2017مقارنةا بعام  ٪24متابعاا يمثلون زيادة بنسبة  215000و مليون تغريدة 6.1اللجنة 

، مشتركاا 1،799، 2017عن عام  ٪19، بزيادة نسبة اليوتيب مشاهدة على 150،000كان هناك ، ذلك

 .٪72بنسبة  افليكر كما زاد أرشيف الصور على. 2018منذ يناير  ٪18مما يمثل زيادة بنسبة 

ا زيارات موقع االتحاد اإلفريقي مع تسجيل  .784 مشاهدة للصفحة خالل هذه الفترة.  3،229،707وزادت أيضا

 143،184مما أدى إلى توليد  مباشرة،( حدثاا على الهواء 51ن )يتم بث واحد وخمس ذلك،باإلضافة إلى 

 .2017مشاهدة للعام بأكمله في عام  113،000مقارنة بـ  ،2018مشاهدة من يناير إلى يوليو 

االتحاد اإلفريقي" خالل العام قيد المراجعة. تهدف الحملة إلى تعميم وتثقيف  تعرف علىاستمرت حملة " .785

 تقريبدف هتحقيق مما يسهم في  ووظائفه،حول تاريخ االتحاد األفريقي وهياكله يقيين المواطنين األفر

مواطنيه. الهدف من الحملة هو زيادة المشاركة مع مواطن االتحاد األفريقي من من االتحاد األفريقي 

االتحاد اإلفريقي الرقمية مثل موقع االتحاد اإلفريقي  منابرخالل توجيه حركة المرور على اإلنترنت إلى 

 .على الويب وصفحات وسائل اإلعالم االجتماعية لمعرفة المزيد عن االتحاد األفريقي

يقي". األفر على االتحادتعرف لياا إنتاج أفالم وثائقية حول المشاريع الرائدة كجزء من حملة "يجري حا .786

 الرائدة هي. إن المشاريع 2019في  هابدأ بثيوسوف  2018األفالم الوثائقية في ديسمبر  استكمالتم 

يجية السلع واسترات القارية،ومنطقة التجارة الحرة األفريقية  ،2020عام  المدافع بحلولإسكات 

 .ر والقطار السريع المتكامليوسد إنغا الكب األفريقية،

ستوديو اوترتيب رسم الخرائط والتصميم المعماري  المفوضيةأكملت  االستعراض،خالل الفترة قيد  .787

في مركز المؤتمرات الجديد في مقر االتحاد األفريقي. ومن  تركيبهالذي سيتم  الجديد،االتحاد األفريقي 

 .2018المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الفصل الثاني من عام 
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م توزيع تونشر دليل االتحاد األفريقي السنوي.  نيوزيلندا،بالتعاون مع حكومة  المفوضية،وواصلت  .788

مع  2019. ويتواصل إنتاج طبعة 2018نسخة خالل مؤتمرات قمة االتحاد األفريقي في عام  2500

 .2019التسليم المتوقع في قمة فبراير 

بدأت إدارة اإلعالم واالتصال التابعة  رواندا،بالتعاون مع حكومة رواندا ومدرسة الموسيقى نيوندو في  .789

 يةنإنتاج نشيد االتحاد األفريقي باللغات اإلنكليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية واإلسبا للمفوضية

. وقد تم دعم هذا المشروع 2018. وكان من المقرر إطالق اإلنتاج السمعي في ديسمبر  السواحليةاللغة و

تي قدمت وال األفريقي،من قبل السفارات والممثليات الدائمة لتنزانيا وغينيا االستوائية إلى االتحاد 

 .اليعلى التو األفريقي،الترجمات السواحيلية واإلسبانية لنشيد االتحاد 

 للصحفيين 2063 أجندة "شبكة النيباد،بالتعاون مع وكالة  للمفوضية، اإلعالم واالتصالأطلقت إدارة  .790

ة األفريقي. يتمثل هدف الشبكة في تعزيز أنشطة االتحاد األفريقي المتعلق أقاليم االتحاد يمثلون جميع نيذال

مع إعطاء أهمية ألصوات أفريقيا في رواية قصة أفريقيا ومشاركة األفكار حول كيفية  ،2063 باجندة

 .قيام وسائل اإلعالم في إفريقيا بتطوير رواية القارة بشكل أفضل

وراء وما ين ريقيالمواطنين األف لصالحأنشطتها للتوعية  المفوضيةزادت  االستعراض،خالل الفترة قيد  .791

بيان صحفي من خالل قاعدة البيانات  300أكثر من  ونشر وتوزيعإعالمية عدة لقاءات  وتم عقد ذلك.

 .التواصل االجتماعي ووسائلاإلعالمية وموقع االتحاد اإلفريقي على اإلنترنت 

زائر صحفي  2000من  الخدمة ألكثريقدم حيث  عمله،واصل المركز اإلعالمي لالتحاد اإلفريقي  .792

في أديس أبابا أو عبر المركز اإلعالمي الساتلي في  د االفريقيمفوضية االتحافي مقر  لتغطية األحداث

على التوالي. وقد تم  ،2018االتحاد األفريقي في كيغالي ونواكشوط في مارس ويونيو / يوليو تي قم

جهاز كمبيوتر ومساحة عمل فردية ومرافق فيديو مباشر ونقل صوتي  50تجهيز المركز اإلعالمي بـ 

جيل صوتي بأربع لغات عمل لالتحاد األفريقي وكابل وإنترنت السلكي للجلسات المفتوحة وتس

 .األخبار والمنشورات والموارد اإلعالمية آخروالوصول إلى 

المصحوبة بمرشدين في مقر  بمضاعفة الجوالت للمفوضيةقامت إدارة اإلعالم واالتصال  وأخيرا، .793

زائر من الجوالت المصحوبة بمرشدين. وشملت الطالب  1221استفاد أكثر من واالتحاد األفريقي. 

لجميع الفئات العمرية وكبار الشخصيات والدبلوماسيين والمسؤولين األفريقيين وغير  االفريقيين

 .وكذلك مجموعات وسائل اإلعالم الدولية اآلخرين،

ى العنوان ويمكن الوصول إليه عل ،"ريقيةجديداا بعنوان "قاعدة المعارف األف المفوضية مشروعاانشرت  .794

الهدف هو تعزيز تبادل المعلومات والبحث عن .  .http://akb.africa-union.org التالي :.

المنشورات الحالية واسترجاعها من قبل االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات 

تم  ر،التقرييب واحد وقواعد البيانات المترابطة. في هذا األخرى التابعة لالتحاد اإلفريقي من موقع و

إلى ثماني منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات أكاديمية. بدأت جميع المؤسسات في استخدام  المنبرتقديم 

ت متكاملة بمثابة قاعدة بيانا المعارف األفريقية قاعدةمنبر سيكون  المستقبل،والمساهمة فيه. في  المنبر

 .ومعرفة السكان األصليين لمحلية األفريقيةللمحتويات ا
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  2019 قدما لعامالمضي  خاتمة وطريقال -ميم

والتي  2018التقرير عن أنشطة االتحاد وأجهزته بعض اإلنجازات الهامة التي حقق ها االتحاد في يسل ط  .795

ل لالتحاد ومساهمتها  يحق للقارة أن تفخر بها. ا على أثر أجندة التحو  وتعتبر هذه اإلنجازات دليال ملموسا

وستواصل المفوضية واألجهزة األخرى والوكاالت بل عبش المواطنين األفريقيين. في تحسين س

المتخصصة اهتماهما بتعزيز هذه اإلنجازات وزيادة التوعية للتعريف بها لدى المواطنين األفريقيين 

 .2019م خالل عا

ال تزال هناك عدة تحديات تستدعي مواجهتها وتظل النزعات وحاالت العنف تشكل واقعا يؤثر على  .796

وال تزال المشاكل تعترض عملية إرساء الديمقراطية وتعزيز حياة شرائح واسعة من السكان األفريقيين. 

ا تزخر المعاناة اليالبؤس ويعتبر الفقر والحكم الرشيد.  ومية لمئات الماليين من المواطنين على الرغم مم 

ثورات ومواهب. ولم يمنح صوت أفريقيا على المستوى الدولي القدر الكافي من االهتمام به القارة من 

 بعد، رغم أن  القارة تمثل أكثر من ربع عضوية األمم المتحدة.

طة طريق ترك ز بوضوح على طريق ، أعدت أفريقيا من خالل االتحاد خار2063على أساس أجندة  .797

فرصة للتقدم بشكل سريع لفك السالسل المتعددة التي تعيق  2019المضي قدما بتحول ها. وتتيح سنة 

ميق ما من شيء أكثر حسما من تعالنهوض بطاقات أفريقيا البشرية والطبيعية الثرية. ومن هذا المنطلق، 

كل شيء، ومن دونها نحن ال  ة مرات، "بالوحدة نحنوحدة القارة. وكما شد د عليه رئيس المفوضية عد

 شيء".
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