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 تقرير عن تقسيم العمل بين الدول األعضاء

 ومفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
 

إقامة و للعمل واضح تقسيمإجراء  بضرورة قراًرا األفريقي االتحاد مؤتمر اتخذ ،2017 يناير في .1

 والدول اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين الفعال التعاون

 DEC 635تفويض السلطة )المقرر رقم مبدأ مع تمشيا األخرى، القارية والمؤسسات األعضاء

(XXVII) .،الرئيسي المنتدى باعتباره نصف السنوي لتنسيقا اجتماع المؤتمراستحدث  وعقب ذلك 

 التكامل أجندة تنفيذ وتنسيق اعملهم لمواءمة اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي لالتحاد

 .القاري

 القاري النطاق ذات الرئيسية األولويات على األفريقي االتحادرة أن يركز وضر كذلك المؤتمر قرر .2

 أجل من األفريقية المؤسسات تنظيم إعادةو العالمي والتمثيل والتكامل، والحكم، واألمن، السالم مثل

 بكفاءة األفريقي االتحاد أعمال إدارة، وبمواطنيه األفريقي االتحاد ربط، واألولويات تلك تحقيق

 على أساس مستدام بشكل األفريقي االتحاد تمويل، ووالتشغيلي السياسي المستويين على وفعالية

 .األعضاء للدول الملكية الكاملة

 الذي األول السنوي نصف التنسيق اجتماع تقرير األفريقي االتحاد مؤتمر تلقى ،2020 فبراير في .3

 تقسيمثم أجاز إطار . والتوصيات باالستنتاجات لماحاط عوأ النيجر نيامي، في 2019 يوليو 8 في عقد

 في والمشتركة الحصريةلكفاءات وا الخبرات على أساس العمل تقسيم على اإلطارنص ي. العمل

 واإلبالغ، والتقييم والرصد، والتنفيذ، السياسات، واعتماد السياسات، صياغةالمتعلقة ب الستة المجاالت

 .والشراكات الموارد وتعبئة

 االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين العالقات بشأن الجديد البروتوكول أيضا المؤتمر اعتمد .4

 .التنسيق نصف السنوي اجتماع تحكم التيءات اإلجرا قواعد عن فضال اإلقليمية

 /اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين العمل تقسيم صياغةمن  العام الهدف يتمثل .5

 الموارد تعبئةوترشيد  الجهود ازدواجية على والقضاء والفعالية الكفاءة توفير في اإلقليمية اآلليات

 الستة األساسية من  العناصر العمل تقسيم إطار يتكون نيامي، عالنوفقا إل .القارية التنمية أجندة لتنفيذ

 تعبئةالو الشراكات، الرصد، ،تقييمال التنفيذ، السياسات، اعتماد السياسات، وصياغة تخطيطوهي 

 .النسبية والميزة والتكاملتفويض السلطة  مبادئ ويعتمد ذلك على. لمواردالمشتركة ل

 مصفوفةوضع ب األفريقي واالتحاد اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول قامت وبالتالي، .6

 .العمل تقسيم إلطار متماسكة استراتيجية صياغة إلى تهدف

 اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد خبراء مستوى على االجتماعات من سلسلة بعد .7

 تقتصر أن على االتفاق تم األفريقي، االتحاد مفوضية ورئيس التنفيذيين والرؤساء اإلقليمية واآلليات

 تم ،ذلك وبعد. مناألو موالسل السياسية والشؤون التجارة على العمل تقسيم إطار من األولى المرحلة

 .االجتماعات هذه نتائج على الدائمين الممثلين لجنة إطالع

 تم ،2020 أكتوبر 22 فيبطريقة افتراضية  عقد الذيالثاني  السنوي نصف التنسيق اجتماع خالل .8

 القطاعات في العمل تقسيم عن تقريرال االجتماعبحث . أعاله المذكورة القطاعات عن تقرير تقديم

 الحصرية الكفاءات أساس على لعملالمفصل ل تقسيمالمصفوفة تتضمن  وضع تم حيث أعاله المذكورة

 الثانينصف السنوي  التنسيق اجتماع عن المنبثقة الملموسة التوصيات اعتماد تم. والمشتركة
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يقة افتراضية ربط المنعقدة االتحاد لمؤتمر والثالثين الرابعة العادية الدورة  على القرارات وصادقت 

 Assembly/AU/Dec. 801(XXXIVبموجب المقرر رقم  2021 فبراير 7و 6يومي 

 االقتراح وضع في المحرز بالثناء الجدير بالتقدممقرره  في والحكوماتالدول  رؤساء مؤتمر رحب .9

األفريقي للتنمية/النيباد  دووكالة االتحا األفريقي االتحاد مفوضيةقبل  من العمل تقسيم بشأن المفصل

 األقران للمراجعة المتبادلة بين األفريقية واآللية األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وأمانة

 والشؤون التجارة قطاعات في األعضاء الدولو اإلقليمية لياتاآلو اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 األفريقي االتحاد مفوضية من المؤتمر طلب ذلك، ومع. امستمر عمالباعتباره  واألمن والسلم السياسية

 والدول اإلقليمية اآلليات/اإلقليمية االقتصادية والمجموعاتاألفريقي للتنمية/النيباد  دووكالة االتحا

 العادية الدورة أقصاه موعد فيبغية النظر فيها  المتبقية القطاعات العمل بشأن استكمال األعضاء

 .2022 فبراير في األفريقي االتحاد مؤتمرل والثالثون الخامسة

ات وحضور اإلصالح تنفيذ وحدة رئيسبرئاسة  اجتماع ع قد والحكومات، الدول رؤساءمقرر ب عمالً  .10

 مفوضية وإدارات أبابا أديس في اإلقليمية االقتصادية لمجموعاتممثلي مكاتب االتصال التابعة ل

وتوصل إلى  توجيهات االجتماعقدم . العمل تقسيمبشأن  القمة اترمقر تنفيذ لمناقشة األفريقي االتحاد

 .اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد مفوضية لتوقعاتواضح  فهم

معالي  األفريقي االتحاد مفوضية رئيس أرسل مباشرة، 2021 فبراير قمة بعد أنه إلى اإلشارة تجدر .11

 االقتصادية للمجموعات التنفيذيين الرؤساء إلى شفوية ومذكرات خطابات محمد يكف موسىالسيد 

 :التالي النحو على األعضاء الدول وكذلك اإلقليمية

 هادول مع نسيقتطلب منها الت اإلقليمية االقتصادية المجموعات جميع إلى رسائل توجيه تم 

 عمالً  ت عتبر التي العمل تقسيم من األولى المرحلة بشأن امدخالته بتقديم يتعلق فيما األعضاء

 .واألمن والسلم السياسية والشؤون التجارة وهيمستمر 

  االقتصادية المجموعاتو األفريقي االتحاد مفوضيةإدارات  إلى أيًضا شفوية مذكرات إرسالتم 

 تم كما. العمل تقسيم في دمجها ليتم ضرورية ت عتبر التي المتبقية القطاعات القتراح اإلقليمية

 قطاعاتها القتراح األفريقي االتحاد مفوضيةالمعنية في  المديريات/اإلدارات إلى مذكرة إرسال

 العمل تقسيمالتي يشملها 

 الدول مدخالت على للحصول الدائمين الممثلين لجنة إلى الشفوية المذكرات من المزيد إرسال تم 

 .العمل تقسيم من األولى المرحلة في األفريقي االتحاد في األعضاء

جهت ذلك، إلى باإلضافة  .12 تطلب  األفريقي االتحاد مفوضيةالمعنية في  اإلدارات جميع إلى مذكرات و 

إدارة  داراتاإل هذه وتشمل. العمل تقسيم من الثانية المرحلةمن  المتبقية القطاعات اقتراحمنها 

 والتكنولوجيا والعلوم التعليموإدارة   المستدامة والبيئة األزرق واالقتصاد الريفية والتنمية الزراعة

وإدارة  والطاقة التحتية البنيةوإدارة  والتعدين والصناعة والتجارة االقتصادية التنميةوإدارة  واالبتكار

 .االجتماعية والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحة

 األعضاء الدول من فعل ردود األفريقي االتحاد مفوضية تلقت األولى، الثالثة بالقطاعات يتعلق فيما .13

 :أدناه الجدول في المبينة اإلقليمية االقتصادية المجموعات في

 
 فعل الدول األعضاء في المجموعات االقتصادية اإلقليمية على القطاعات الثالثة األولى ودرد

تجمع دول الساحل 

 والصحراء

السوق 

المشتركة 

لشرق أفريقيا 

مجموع

ة شرق 

 أفريقيا

وعة مالمج

االقتصادية 

وسط  لدول

 أفريقيا

المجموعة 

االقتصادية لدول 

 ب أفريقيارغ

الهيئة  

الحكومية 

المشتركة 

 للتنمية

مجموعة 

ية  متن

الجنوب 

 األفريقي

اتحاد 

المغرب 

 العربي
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والجنوب 

 األفريقي

ة يجمهور .1

 أفريقيا الوسطى

 المغرب .2

 بوركينافاسو .1 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 غينيا .2

 المغرب ال يوجد ال يوجد

بشأن  مدخالته قدم الذي الوحيد البلد المغرب كان األفريقي، االتحاد في األعضاء بالدول يتعلق فيما .14

 .األولى الثالثة القطاعات

 .المتبقية القطاعاتبشأن  مدخالتها األفريقي االتحاد مفوضية إدارات جميع قدمت .15

 المرحلة من المتبقية القطاعات بشأن مدخالتها التالية اإلقليمية االقتصادية المجموعات قدمت وبالمثل، .16

السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب و تجمع دول الساحل والصحراء: العمل لتقسيم الثانية

اتحاد و ية  الجنوب األفريقيممجموعة تنو أفريقيا غرب لدول االقتصاديةمجموععة الو األفريقي

 .المغرب العربي

ً  بيير مبونجو موكوكو البروفيسور معالي عقد ذلك، على وبناءً  .17  االتحاد مفوضية إلدارات اجتماعا

 العمل تقسيم من الثانية المرحلة اآلليات اإلقليمية لمناقشة/اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي

 -: التالي النحو على تقارب مجاالت( 10) عشرة على فقوات  

 

 مجاالت التقارب

 البنية التحتية .1

 )الطاقة )سد إنجا الكبير 

 المياه 

  تطوير البنية التحتية في إفريقيابرنامج 

  النقل )شبكة القطارات األفريقية العالية السرعة، اللوجستيات(، السوق األفريقية الواحدة للنقل

 الجوي

 )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )الشبكة اإللكترونية األفريقية والرقمنة والتوصيل البيني 

 الزراعة واألمن  الغذائي .2

 جارية الزراعيةتنمية األعمال الت 

  التغذية 

  مصايد األسماك 

 البرية األحياء 

 الغابات  

 إنتاج المحاصيل 

 اإلنتاج الحيواني 

 )االستدامة البيئية )تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث 

 التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار .3
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 الشباب 

 االبتكار ونشر البحوث   

   والمهارات الموارد البشريةتنمية 

  الجامعة االفتراضية األفريقية والجامعة اإللكترونية 

 االستراتيجية األفريقية للفضاء الخارجي 

 التصنيع واالستثمار والسياحة وتنمية القطاع الخاص .4

 االقتصاد األزرق 

 المجال االقتصادي 

 المنتدى االقتصادي األفريقي السنوي 

 التعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا 

  االتحاد األفريقي للشركات الصغيرة والمتوسطةاستراتيجية 

  السياحة 

  الشركات الناشئة وريادة األعمال من قبل الشباب 

 استراتيجية السلع األفريقية 

 التصنيع وإضافة القيمة 

 التنمية المستدامة 

 التعدين والنفط والغاز 

 حقوق الملكية  الفكرية 

 الصحة .5

 الصحة العامة 

 البحث والتطوير 

  (2030-2016) ةألفريقيااستراتيجية الصحة 

  2030اإلطار التحفيزي إلنهاء اإليدز والسل والقضاء على المالريا بحلول عام 

 إعالن أديس أبابا حول السكان والتنمية وتمويل الصحة 

 ( 2025-2016استراتيجية التغذية اإلقليمية األفريقية) 

  مراض المدارية المهملةاأل 

  التهاب الكبد الفيروسيإعالن القاهرة حول 

 الحملة من أجل التعجيل بخفض الوفيات النفاسية في أفريقيا  

   2012الخطة األفريقية لتصنيع األدوية لعام 

 الوكالة األفريقية لألدوية 

  التعدين والنفط والغاز 

 حقوق الملكية الفكرية 

  (2030-2016)اإلطار القاري  للصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وخطة عمل مابوتو 

 الرياضة والثقافة والتراث .6

 مجلس االتحاد األفريقي للرياضة 

 النشاط البدني والصحة 

   األلعاب( الكبرىاألحداث( 

 التنمية البشرية والمستدامة 
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 الرياضة من أجل التنمية والدبلوماسية 

 تمكين اإلدماج 

 متحف افريقيا الكبير 

 الموسوعة األفريقية 

   ةثيوالترااسترجاع/إعادة الممتلكات الثقافية 

  التراث المشترك 

 االقتصاد اإلبداعي 

  القيم واألخالق 

 الهوية الثقافية 

  )اللغات )خطة العمل األفريقية بشأن اللغات: اللغة السواحيلية كلغة تواصل أوسع في إفريقيا 

 التاريخ والتراث المنقول 

 األطلس اللغوي ألفريقيا 

 الفنون 

 

 

 الشؤون اإلنسانية .7

 الالجئون وطالبو اللجوء 

  النازحون داخليا  

  العائدون 

  األشخاص عديمو الجنسية 

  االستجابة للطوارئ 

 المنصة األفريقية إلدارة الكوارث 

 الوكالة اإلنسانية األفريقية 

 التقييمات اإلنسانية 

 القانون اإلنساني الدولي 

 التكامل النقدي والمالي .8

  غير المشروعة()التدفقات المالية 

 سياسات االقتصاد الكلي 

 تعبئة الموارد المحلية 

  المالية العامة 

 السياسات االضريبية وتلك المتعلقة بالميزانية 

 المؤسسات المالية 

 حرية  تنقل األشخاص .9

 جواز السفر األفريقي وحرية تنقل األشخاص 

 التكامل االجتماعي .10

 حق اإلقامة وحق االستقرار 
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 طريق المضي قدما

 لتبادل األفريقي االتحادفي  المعنيين المصلحة أصحاب جميع من خبراء يضم مشترك اجتماع قدع   .1

 .العشرة التقارب مجاالت جميع حول اآلراء

 األفريقي االتحاد مفوضية ورئيس اإلقليمية االقتصادية للمجموعات التنفيذيين للرؤساء اجتماع قدع   .2

 .العشرة المجاالت في العمل لتقسيم عليه المتفقنص ال لمناقشة

 لمؤتمر والثالثين الخامسة العادية الدورة إلى للعمل النهائي التقسيم األفريقي االتحاد مفوضية ستقدم .3

 .التنفيذي والمجلس الدائمين الممثلين لجنة قبل من الواجب بحثه على النحو بعد االتحاد
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 األفريقي االتحاد ومفوضية اإلقليمية المجموعات االقتصادية اقترحتها التي المتبقية القطاعات

 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 

 مفوضية االتحاد األفريقي

 القطاعات  بين التقارب مجاالت

 إدارات) العمل تقسيممن  المتبقية

 األفريقي االتحاد مفوضية

 (اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

المجموعة 

االقتصادية لدول 

 غرب أفريقيا

مجموعة تنمية 

الجنوب 

 األفريقي

تجمع دول 

الساحل 

 والصحراء

اتحاد المغرب 

 العربي

السوق 

المشتركة 

لشرق أفريقيا 

والجنوب 

 األفريقي

 البنية

 التحتية

 والطاقة

 الصحة

 والشؤون

 اإلنسانية

 والتنمية

 االجتماعية

 التعليم

 والعلوم

والتكنولوج

 واالبتكار يا

 الزراعة

 واالقتصاد

 الريفي

 والتنمية

 المستدامة

 التنمية

 االقتصادية

 والتجارة

 والصناعة

 والتعدين

 

 البنية التحتية .11
 الكبير( إنجا سد) الطاقة 

 المياه 

 البنية تطوير برنامج 

 إفريقيا في التحتية

 القطارات شبكة) النقل 

 السرعة، العالية األفريقية

 السوق ،(اللوجستيات

 للنقل الواحدة  األفريقية

 األفريقي

 المعلومات تكنولوجيا 

 الشبكة) واالتصاالت

 األفريقية اإللكترونية

 والتوصيل والرقمنة

 البيني(

 الزراعة واألمن الغذائي .12
 التجارية األعمال تنمية 

 الزراعية

  التغذية 

  األسماك مصايد 

 البرية الحياة 

 الغابات  

 المحاصيل إنتاج 

 الحيواني اإلنتاج 

 تغير) البيئية االستدامة 

 مخاطر من والحد المناخ

 (الكوارث

 والعلوم التعليم .13

 واالبتكار والتكنولوجيا

 التحتية البنية

 (والنقل الطاقة)

 النقل تصنيعال

 والبنية

 التحتية

 التصنيع النقل

شجيع وت

 االستثمار

 تكنولوجيا

 المعلومات

واالتصاال

 ت

 الصحية النظم

 واألمراض

 والتغذية

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم

 والتكنولوجيا

 تطوير

 األعمال

 التجارية

 الزراعية

 

 التجارة

 الزراعية

 

 التصنيع

تنمية القطاع 

 الخاص

 الزراعة

 واإلنتاج

 الحيواني

 تكنولوجيا

 المعلومات

 واالتصاالت

 االقتصاد

 األزرق

 الفنون والثقافة النقل

 

 التحتية البنية الفضاء

 الريفية

 

 اإلنتاج

 الحيواني

 

 إنتاج

 المحاصيل

 

 األغذية سالمة

 السياحة

 البنية التحتية الرقمي الترابط

 

 التعدين

 والصناعة

الشؤون  الطاقة التعدين المياه

 اإلنسانية

 التنمية

 البشرية

 واالبتكار

 الزراعة

 الرقمية

 

 االقتصاد

 األزرق

 والغاز النفط
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الزراعة  الصحة

 واألمن الغذائي

 التعليم

 والبحث

 العلمي

 برنامج تحتيةال بنيةال اللوجستيات

 تطوير

 البنية

 في التحتية

 إفريقيا

 حقوق التكامل

 الملكية

 الفكرية

 الغذائي األمن

 والتغذية

 القطاع تنمية

 الخاص

 الشباب 

 البحوث ونشر االبتكار   

  والمهارات اإلنسان تنمية 

  االفتراضية الجامعة 

 والجامعة األفريقية

 اإللكترونية

 األفريقية االستراتيجية 

 الخارجي للفضاء

 واالستثمار التصنيع .14

 القطاع وتنمية والسياحة

 الخاص
 األزرق االقتصاد 

 االقتصادي المجال 

 االقتصادي المنتدى 

 السنوي األفريقي

 الصناعية بالتنمية التعجيل 

 أفريقيا في

 االتحاد استراتيجية 

 للشركات األفريقي

 والمتوسطة الصغيرة

  السياحة 

  وريادة الناشئة الشركات 

 الشباب قبل من األعمال

 السلع استراتيجية 

 األفريقية

 القيمة وإضافة التصنيع 

 المستدامة التنمية 

  والغاز والنفط التعدين 

 الفكرية الملكية حقوق 

الصحة  الغابات التعليم

 العامة

المجال 

 االقتصادي

 النقدي التكامل

 والمالي

 التعليم الرياضة 

 والتدريب

 والتعليم

 والتدريب

 الفني

 والمهني

 وتنمية

 المهارات

 خدمات 

 اإلرشاد

 الزراعي

 البحوث 

 الزراعية

 التجارة رصد

 واالستثمار

 والتكامل

 مصايد 

 األسماك

 البرية والحياة

 الثقافة

 والفنون

 والرياضة

 األمن

/  الغذائي

 الزراعة

 االندماج

 االجتماعي

 الغابات   

 إدارة

 األراضي

 السياسة

 االقتصادية

 والبحوث

 والتنمية

 المستدامة

 االقتصاد السياحة 

 والحوكمة

 الرقمية

التنمية  

 البشرية

 رواد تمكين تغير المناخ    

 األعمال

 الشباب

 وتغير البيئة 

  المناخ

 السياسات

 االقتصادية

 الكلية

 والحوار

 مع

 المؤسسات

 المالية

 الدولية

 العامة المالية      

 من الحد 

 مخاطر

 .الكوارث

 من الحد      

 مخاطر

 الكوارث

 

 الصحة .15          
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 العامة الصحة 

 والتطوير البحث 

 الصحة استراتيجية 

 (2030-2016) ألفريقيا

 إلنهاء التحفيزي اإلطار 

 والقضاء والسل اإليدز

 عام بحلول المالريا على

2030 

 حول أبابا أديس إعالن 

 وتمويل والتنمية السكان

 الصحة

 التغذية استراتيجية 

 األفريقية اإلقليمية

(2016-2025) 

  المناطق أمراض 

 المهملة المدارية

 حول القاهرة إعالن 

 الفيروسي الكبد التهاب

 التعجيل أجل من الحملة 

 النفاسية الوفيات بخفض

  أفريقيا في

 لتصنيع األفريقية الخطة 

 2012 لعام األدوية

 لألدوية األفريقية الوكالة 

 للصحة القاري اإلطار 

 الجنسية والحقوق

 عمل وخطة واإلنجابية

 (2030-2016) مابوتو

 الرياضة والثقافة والتراث .16          

 

 األفريقي االتحاد مجلس 

 للرياضة

 والصحة البدني النشاط 



MYCM/AU/3 (III) Annex 
Page 4 

  الضخمة األحداث 

 (األلعاب)

 البشرية التنمية 

 والمستدامة

 التنمية أجل من الرياضة 

 والدبلوماسية

 اإلدماج تمكين 

 الكبير افريقيا متحف 

 األفريقية الموسوعة 

  إعادة/  استرجاع 

 الثقافية الممتلكات

 والتراث

  المشترك التراث 

 اإلبداعي االقتصاد 

  واألخالق القيم 

 الثقافية الهوية 

  عملال خطة) اللغات 

 بشأن اللغات: األفريقية

 كلغة السواحيلية اللغة

 (إفريقيا في أوسع تواصل

 قولنالم والتراث التاريخ 

 ألفريقيا اللغوي ألطلسا 

 الفنون 

           

 الشؤون اإلنسانية .17
 اللجوء وطالبو الالجئون 

  داخليا النازحون  

  العائدون 

  عديمو األشخاص 

 الجنسية

  للطوارئ االستجابة 

 إلدارة األفريقية المنصة 

 الكوارث

 األفريقية اإلنسانية الوكالة 
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  اإلنسانية التقييمات 

 اإلنساني الدولي القانون. 

 والمالي النقدي التكامل .18          
 (غير المالية التدفقات 

 (المشروعة

 الكلي االقتصاد سياسات 

 المحلية الموارد تعبئة 

  العامة المالية 

 وتلك الضريبية السياسات 

 بالميزانية المتعلقة

  المالية المؤسسات 

 حرية تنقل األشخاص .19          

 

 األفريقي السفر جواز 

 األشخاص تنقل وحرية

 التكامل االجتماعي .20          

 وحق اإلقامة حق 

 االستقرار

 

 األفريقي االتحاد ومفوضية اإلقليمية المجموعات االقتصادية اقترحتها التي المتبقية القطاعات

 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 

 مفوضية االتحاد األفريقي

 القطاعات بين التقارب مجاالت

 إدارات) العمل تقسيممن  المتبقية

 األفريقي االتحاد مفوضية

 (اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

المجموعة 

االقتصادية لدول 

 غرب أفريقيا

مجموعة تنمية 

الجنوب 

 األفريقي

تجمع دول 

الساحل 

 والصحراء

اتحاد المغرب 

 العربي

السوق 

المشتركة 

لشرق أفريقيا 

والجنوب 

 األفريقي

 البنية

 التحتية

 والطاقة

 الصحة

 والشؤون

 اإلنسانية

 والتنمية

 االجتماعية

 التعليم

 والعلوم

والتكنولوج

 واالبتكار يا

 الزراعة

 واالقتصاد

 الريفي

 والتنمية

 المستدامة

 التنمية

 االقتصادية

 والتجارة

 والصناعة

 والتعدين

 

 البنية التحتية .21
 الكبير( إنجا سد) الطاقة 

 المياه 
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 التحتية البنية

 (والنقل الطاقة)

 النقل تصنيعال

 والبنية

 التحتية

 التصنيع النقل

وتتشجيع 

 االستثمار

 تكنولوجيا

 المعلومات

واالتصاال

 ت

 الصحية النظم

 واألمراض

 والتغذية

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم

 والتكنولوجيا

 تطوير

 األعمال

 التجارية

 الزراعية

 

 التجارة

 الزراعية

 

 البنية تطوير برنامج  التصنيع

 إفريقيا في التحتية

 القطارات شبكة) النقل 

 السرعة، العالية األفريقية

 السوق ،(اللوجستيات

 للنقل الواحدة  األفريقية

 األفريقي

 المعلومات تكنولوجيا 

 الشبكة) واالتصاالت

 األفريقية اإللكترونية

 والتوصيل والرقمنة

 البيني(

 الزراعة واألمن الغذائي .22
 التجارية األعمال تنمية 

 الزراعية

  التغذية 

  األسماك مصايد 

 البرية الحياة 

 الغابات  

 المحاصيل إنتاج 

 الحيواني اإلنتاج 

 تغير) البيئية االستدامة 

 مخاطر من والحد المناخ

 (الكوارث

 والعلوم التعليم .23

 واالبتكار والتكنولوجيا
 الشباب 

 البحوث ونشر االبتكار   

  والمهارات اإلنسان تنمية 

  االفتراضية الجامعة 

 والجامعة األفريقية

 اإللكترونية

تنمية القطاع 

 الخاص

 الزراعة

 واإلنتاج

 الحيواني

 تكنولوجيا

 المعلومات

 واالتصاالت

 االقتصاد

 األزرق

 والثقافةالفنون  النقل

 

 التحتية البنية الفضاء

 الريفية

 

 اإلنتاج

 الحيواني

 

 إنتاج

 المحاصيل

 

 األغذية سالمة

 السياحة

 البنية التحتية الرقمي الترابط

 

 التعدين

 والصناعة

الشؤون  الطاقة التعدين المياه

 اإلنسانية

 التنمية

 البشرية

 واالبتكار

 الزراعة

 الرقمية

 

 االقتصاد

 األزرق

 والغاز النفط

الزراعة  الصحة

 واألمن الغذائي

 التعليم

 والبحث

 العلمي

 برنامج تحتيةال بنيةال اللوجستيات

 تطوير

 البنية

 في التحتية

 إفريقيا

 حقوق التكامل

 الملكية

 الفكرية

 الغذائي األمن

 والتغذية

 القطاع تنمية

 الخاص

الصحة  الغابات التعليم

 العامة

المجال 

 االقتصادي

 النقدي التكامل

 والمالي

 التعليم الرياضة 

 والتدريب

 والتعليم

 خدمات 

 اإلرشاد

 الزراعي

 التجارة رصد

 واالستثمار

 والتكامل
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 والتدريب

 الفني

 والمهني

 وتنمية

 المهارات

 البحوث 

 الزراعية

 األفريقية االستراتيجية 

 الخارجي للفضاء

 واالستثمار التصنيع .24

 القطاع وتنمية والسياحة

 الخاص
 األزرق االقتصاد 

 االقتصادي المجال 

 االقتصادي المنتدى 

 السنوي األفريقي

 الصناعية بالتنمية التعجيل 

 أفريقيا في

 االتحاد استراتيجية 

 للشركات األفريقي

 والمتوسطة الصغيرة

  السياحة 

  وريادة الناشئة الشركات 

 الشباب قبل من األعمال

 السلع استراتيجية 

 األفريقية

 القيمة وإضافة التصنيع 

 المستدامة التنمية 

  والغاز والنفط التعدين 

 الفكرية الملكية حقوق 

 مصايد 

 األسماك

 البرية والحياة

 الثقافة

 والفنون

 والرياضة

 األمن

/  الغذائي

 الزراعة

 االندماج

 االجتماعي

 الغابات   

 إدارة

 األراضي

 السياسة

 االقتصادية

 والبحوث

 والتنمية

 المستدامة

 االقتصاد السياحة 

 والحوكمة

 الرقمية

التنمية  

 البشرية

 رواد تمكين تغير المناخ    

 األعمال

 الشباب

 وتغير البيئة 

  المناخ

 السياسات

 االقتصادية

 الكلية

 والحوار

 مع

 المؤسسات

 المالية

 الدولية

 العامة المالية      

 من الحد 

 مخاطر

 .الكوارث

 من الحد      

 مخاطر

 الكوارث

 

 الصحة .25          
 العامة الصحة 

 والتطوير البحث 

 الصحة استراتيجية 

 (2030-2016) ألفريقيا

 إلنهاء التحفيزي اإلطار 

 والقضاء والسل اإليدز

 عام بحلول المالريا على

2030 
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 حول أبابا أديس إعالن 

 وتمويل والتنمية السكان

 الصحة

 التغذية استراتيجية 

 األفريقية اإلقليمية

(2016-2025) 

  المناطق أمراض 

 المهملة المدارية

 حول القاهرة إعالن 

 الفيروسي الكبد التهاب

 التعجيل أجل من الحملة 

 النفاسية الوفيات بخفض

  أفريقيا في

 لتصنيع األفريقية الخطة 

 2012  لعام األدوية

 لألدوية األفريقية الوكالة 

 للصحة  القاري اإلطار 

 الجنسية والحقوق

 عمل وخطة واإلنجابية

 (2030-2016) مابوتو

 الرياضة والثقافة والتراث .26          

 

 األفريقي االتحاد مجلس 

 للرياضة

 والصحة البدني النشاط 

  الضخمة األحداث 

 (األلعاب)

 البشرية التنمية 

 والمستدامة

 التنمية أجل من الرياضة 

 والدبلوماسية

 اإلدماج تمكين 

 الكبير افريقيا متحف 

 األفريقية الموسوعة 
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  إعادة/  استرجاع 

 الثقافية الممتلكات

 والتراث

  المشترك التراث 

 اإلبداعي االقتصاد 

  واألخالق القيم 

 الثقافية الهوية 

  عملال خطة) اللغات 

 بشأن اللغات: األفريقية

 كلغة السواحيلية اللغة

 (إفريقيا في أوسع لتواص

 قولنالم والتراث التاريخ 

 ألفريقيا اللغوي ألطلسا 

 الفنون 

           

 الشؤون اإلنسانية .27
 اللجوء وطالبو الالجئون 

  داخليا النازحون  

  العائدون 

  عديمو األشخاص 

 الجنسية

  للطوارئ االستجابة 

 إلدارة األفريقية المنصة 

 الكوارث

 األفريقية اإلنسانية الوكالة 

  اإلنسانية التقييمات 

 اإلنساني الدولي القانون. 

 والمالي النقدي التكامل .28          
 (غير المالية التدفقات 

 (المشروعة

 الكلي االقتصاد سياسات 

 المحلية الموارد تعبئة 

  العامة المالية 
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 وتلك الضريبية السياسات 

 بالميزانية المتعلقة

  المالية المؤسسات 

 األشخاصحرية تنقل  .29          

 

 األفريقي السفر جواز 

 األشخاص تنقل وحرية

 التكامل االجتماعي .30          

 وحق اإلقامة حق 

 االستقرار
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