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 ملخص تنفيذي

في  2021لعام  ،يقي وأجهزته ووكاالته المتخصصةيقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة االتحاد األفر

. وهو األول بعد إنشاء الهيكل اإلداري الجديد للمفوضية الذي يندرج في إطار اإلصالح 2063سياق أجندة 

فهو جزء من منطق اإلدارة القائمة على النتائج. اتبعت عملية إعداده منهًجا  وعليه،. الجاريالمؤسسي 

اإلجراءات التي تم تنفيذها، وإبراز التحديات التي تمت مواجهتها واقتراح يتمثل في عرض المشاريع و

 الحلول للتغلب عليها في المستقبل.

، وبسبب 19-على الرغم من أن سياق تنفيذ هذه المشاريع اتسم باآلثار السلبية لجائحة فيروس كورونا

طة اإلرهابية في القارة، فإن التقدم الوضع الدولي الصعب والتحديات المتعلقة بانعدام األمن وتوسع األنش

 على مسار تنمية أفريقيا. الحفاظ علىعلى إرادة وتصميم االتحاد األفريقي  يدلالمحرز 

ويبدأ بالجهود التي يبذلها  ،2063الرئيسية التي تشكل هيكل أجندة  المواضيعتم تنظيم هذا التقرير حول 

على الرغم من التحديات المرتبطة بعودة التغييرات  االتحاد األفريقي في مجال األمن وتحسين الحوكمة

غير الدستورية للحكومات. فيما يتعلق بالتحول االقتصادي، يجب أن نرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية واإلصالحات التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص باعتباره 

 محركا للتنمية في القارة.

في مجاالت البنية التحتية  اإلنجازات المحققةالمذكور أعاله من خالل  المحرز التقدمتم تعزيز  دلق

والزراعة كما يتضح من تقييمات برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، والبرنامج األفريقي الشامل 

تسريع الوصول من أجل يات هذه االستراتيجنطاق للتنمية الزراعية. تم استخدام نتائج التقييمات لتوسيع 

 إلى خدمات البنية التحتية األساسية وضمان األمن الغذائي.

. تم تسجيل أداء في تنفيذ االستراتيجية 2021كان االستثمار في رأس المال البشري أيًضا من أولويات عام 

 الشباب. القارية للتعليم في إفريقيا، وفي تعزيز تمكين المرأة وفي البرامج التي تهدف إلى دمج

كذلك، كانت رفاهية السكان األفريقيين في صميم اهتمامات االتحاد األفريقي، كما يتضح من االستجابة 

لجائحة فيروس كورونا، ودعم المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، وتعزيز النظم الصحية، 

 األقليات والتدخالت اإلنسانية المختلفة.وحماية األطفال وكبار السن و ةوإنشاء الوكالة األفريقية لألدوي

 2021عام اليناقش التقرير أيًضا اإلنجازات التي تم تحقيقها كجزء من تنفيذ األنشطة المتعلقة بموضوع 

 إفريقيا التي نريد". لبناءأدوات بشأن "الفنون والثقافة والتراث: 

التجاوز الدائم للذات من  تشجيع يجب  ذلك، ومع من المؤكد أنه تم إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع المختلفة.

خالل زيادة الجهود الرامية إلى الحفاظ على وتيرة العمل والتغلب على أوجه القصور المحددة في التقرير، 

 لخ. مشكلة التمويل، وإدارة تنفيذ المشاريع والقدرات الفنية والبشرية، إ وخاصة

د القاري مرتبًطا بتحسين الكفاءة المؤسسية التي تم تناولها كذلك، يظل األداء في تنفيذ المشاريع ذات البع

 بالفعل في اإلصالح الجاري.

أعلى مستوى سياسي من قبل العديد  علىالمحاور االستراتيجية الرئيسية لالتحاد األفريقي  التعامل معتم 

 من رؤساء دول القارة بصفتهم مناصرين لمواضيع مختلفة ذات أهمية كبيرة.

، تشارك 2021ناميكيات استمرار اإلصالح وعلى أساس اإلجراءات المتخذة في عام في إطار دي

لصالح الفوائد االستراتيجية  2022المفوضية في مرحلة تسريع وتعميق وترشيد هذه األنشطة في عام 

 الجماعية لقارتنا.

 أوال. مقدمة
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مرحلته التشغيلية ، ودخل 2017انطلق اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي رسميا في يناير  .1

األولى بعد إجراءين هامين من جانب مؤتمر االتحاد األفريقي، وهما اعتماد الهيكل اإلداري 

. يمثل هذان 2021وانتخاب المفوضية الجديدة في فبراير  2020الجديد للمفوضية في فبراير 

التي بررت ، قطيعة مع الماضي، ولكل منهما، بأثر رجعي الجانبان من نفس االبتكار المؤسسي

 أوجه القصور فيها على وجه التحديد، الحاجة إلى نهج إداري جديد لشؤون االتحاد.

عملية تنفيذ البرامج المختلفة  إلدراجقد أملت إرادة رؤساء الدول والحكومات أسس هذا اإلصالح ل .2

 في نهج استراتيجي ينتشر بمرور الوقت ويتم تضييقه حول المتطلبات 2063الواردة في أجندة 

منها . لذلك تم تقسيم هذه األجندة إلى عقود، مر والنجاعة والوضوحالثالثية المتمثلة في الشفافية 

، وحدد مستوى اإلنجاز المتوقع بحلول هذا الموعد النهائي لكل 2023إلى  2013العقد األول من 

وسطة المدى، مت استراتيجيةبرنامج من البرامج. في المقابل، تم تقسيم هذا العقد األول إلى خطط 

 .2021عام  يشمل، والذي 2023-2018بما في ذلك المدى الذي يغطي الفترة 

يأتي في إطار استمرارية نهج شامل يرتكز على آفاق  2021إن هذا التقرير الذي تم إعداده لعام  .3

اصة إفريقيا الجديدة التي سيتم بناؤها، إفريقيا التي نريد. ومع ذلك، فإنه له ميزتين تمنحانه نكهة خ

بشكل استثنائي. األولى، يعود الفضل فيها إلى كونه التقرير األول بعد تفعيل اإلصالح المؤسسي. 

 .2063من موقعه الزمني، قبيل نهاية العقد األول من تنفيذ أجندة  ةوالثاني

تنبهنا هاتان العالمتان المحددتان إلى محتوى هذا التقرير. وينبغي أن يسهل قياس إنجازات  .4

لمؤسسي من خالل تسليط الضوء على اإلنجازات الملموسة التي تؤثر بشكل إيجابي اإلصالح ا

اإلجراءات المستقبلية التي يتعين اتخاذها  يحدد على حياة المواطنين األفريقيين. كما ينبغي أن

لتحسين األداء التشغيلي لمختلف أجهزة االتحاد، وخاصة مع استمرار تطبيق اإلصالح المؤسسي 

 فيها.

ار النقطة األولى، تم تنظيم شكل التقرير حول المواضيع الرئيسية السبعة على النحو التالي، في إط .5

( الصحة والحماية االجتماعية والهجرة، 2( تعزيز السلم واألمن والحكم والديمقراطية، )1) :وهي

فريقية، ( االستثمار في الشعوب األ4( التحول االقتصادي والنمو الشامل والحفاظ على البيئة، )3)

في  أخيًرا أفريقيا و( 7( اإلصالح المؤسسي وحوكمة االتحاد و )6، )2021( موضوع العام 5)

المفوضية واألجهزة والمؤسسات  قامت بهالعمل الذي  بشأنمعلومات دقيقة  قدم، ليةالدولي الساحة

 المتخصصة التابعة لالتحاد من حيث اإلنجازات في كل مجال من المجاالت المذكورة.

ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق األهداف المتوقعة في هذه المجاالت  مع .6

. لقد 19-المختلفة قد تأثرت بشدة بمجموعة من العوامل السلبية، وعلى رأسها جائحة كوفيد 

فرضت قانونها بوحشية وعنف، مما أدى إلى تعطيل النظم الصحية، ال سيما في إفريقيا، من 

تها مع عدم اليقين من تحور المتغيرات، وإجبار النشاط االقتصادي في القارة على خالل مواجه

االنكماش وإلغاء اإلنجازات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة من ناحية النمو االقتصادي. 

بنسبة واألسوأ من ذلك، أن وجودها الدائم يؤدي إلى توقع انكماش النشاط االقتصادي في إفريقيا 

 ؟(.المصدر) ٪0.8إلى  ٪1و 1-من  تتراوح

أدى هذا التباطؤ االقتصادي إلى تفاقم عبء الديون الثقيلة بالفعل. وقد نتج عن ذلك سياق أزمة  .7

استدعت، من بين أمور أخرى، إلى اعتماد ميزانية تقشفية أدت إلى خفض مستوى تطلعاتنا 

هر في التغييرات غير التنموية. على مستوى آخر، فإن عدم االستقرار المؤسسي الذي يظ

اإلرهاب المرتبط بالمظاهر المأساوية للتطرف وتصاعد للحكومات في بعض البلدان،  الدستورية

داخل الدول، واآلثار الضارة لتغير المناخ، تميل لألسف إلى اكتساب وضع  والنزاعاتالديني، 

من خالل جهد  المعالم الهيكلية، مع صدى قوي مزعزع لالستقرار. يجب علينا عكس االتجاه

مستمر ومتضافر للحفاظ على المسار الذي حددته البوصلة االستراتيجية والبرنامجية وهي أجندة 

2063. 

في أعقاب هذا الجهد، وتحت النقطة الثانية المتعلقة بتوقع المستقبل، يفتح هذا التقرير نافذة على  .8
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راتيجي، إذا تكررت أهداف عام . ألسباب تتعلق باالتساق االست2022األهداف االستراتيجية لعام 

، تظل الحقيقة أنه سيتم إعادة التفكير في أساليب 2063في المنطق الذي فرضته أجندة  2021

 تفعيلها وتكييفها مع متطلبات تطور البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لقارتنا.

الناشئة عن واجباته  ، تابع رئيس المفوضية بنفس القدر من التصميم األنشطة2021خالل عام  .9

القانونية. وهي تتعلق بالخطة المزدوجة لإلدارة الداخلية للمفوضية والتدخالت / التمثيالت 

 الخارجية بصفات مختلفة.

فيما يتعلق باإلدارة الداخلية، عمل رئيس المفوضية باستمرار على ضمان حسن سير عملية إنشاء  .10

إلصالح المؤسسي، في نفس الوقت الذي تابع فيه الهيكل اإلداري الجديد للمفوضية الناتج عن ا

، للحسابات باهتمام مستمر تنفيذ التوصيات الصادرة عن عمليات المراجعة الداخلية والخارجية

من منظور محدد بوضوح: إدراج مزايا النزاهة والمسؤولية بشكل فعال ومستدام في صميم 

 ثقافة تغذي متطلبات المساءلة المستمرة.الممارسة المهنية اليومية التي يتم التعبير عنها في 

من خالل اجتماعات المفوضية، التي تعقد على أساس أسبوعي، شرع، بعد مناقشات مع أقرب  .11

مساعديه وهم المسؤولون المنتخبون، في إجراء تعديالت ذات طابع استراتيجي أو تشغيلي على 

أنشطة المفوضية في اتجاه  يذتنفحد سواء، إلعادة التركيز والتفاصيل من أجل ضمان أن يتم 

 .األهداف المحددة

في سياق اإلصالح المؤسسي، ترأس رئيس المفوضية اجتماعات لجنة التنسيق التي جمعت بين  .12

المفوضية والرؤساء التنفيذيين للمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية كجزء من 

ي الثالث بين االتحاد األفريقي والمجموعات األعمال التحضيرية الجتماع التنسيق النصف السنو

االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية والدول األعضاء، وكان الغرض الرئيسي منه هو المضي 

قدًما في تقسيم واضح للعمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول 

 .2063برامج المدرجة في أجندة األعضاء من أجل زيادة الكفاءة في تنفيذ ال

التي يشمل نطاقها  حدد من جهة أخرى تدابير لتسريع المرحلة الثانية من اإلصالح المؤسسي .13

، والممثليات الدائمة، ووكاالت االتحاد وأجهزة االتحاد األخرى الخدمات الخارجية لالتحاد، 

 المتخصصة ومكاتب االتصال. 

فق رئيس المفوضية بشكل منهجي التطورات المؤسسية على فيما يتعلق بالتدخالت الخارجية، را .14

مستوى دولنا األعضاء من خالل التفاعل مع رؤساء الدول والحكومات، وتشجيعهم من خالل 

حضوره الفعلي خالل مراسم تنصيبهم. لطالما توج هذا الدعم بنشر إدارة الشؤون السياسية والسلم 

 ات.واألمن لبعثات المساعدة ومراقبة االنتخاب

حضوره المباشر أو غير المباشر أو بحضور بتم القيام بهذا النشاط السياسي للرئيس سواء  .15

مبعوثيه أو ممثليه الخاصين في الدول األعضاء في خضم األزمات السياسية. على هذا النحو، قام 

بتعيين الممثل السامي في القرن األفريقي، معالي أولوسيغون أوباسانجو، الرئيس السابق 

بشأن النزاعات الدائرة في الصومال ومؤخراً في منطقة تيغراي في  ،هورية نيجيريا االتحاديةلجم

 شمال إثيوبيا.

تم نشر ممثلين ومبعوثين خاصين آخرين في إقليم الساحل بعد التغييرات المؤسسية التي حدثت  .16

لالتحاد  الممثل السامي ومهامهناك. جمع رئيس مكتب االتصال في تشاد بين مهامه األولية 

األفريقي. شهدت بعثة الساحل توسيع نطاق اختصاصها ليشمل غينيا. واتخذ الرئيس موقفًا من 

مستنكًرا االنقالب، ودعا إلى العودة إلى أسس االتفاق السياسي الذي تم التوصل  المفاجئة،األزمة 

مالي ودعا إلى برعاية االتحاد األفريقي. باإلضافة إلى ذلك، ندد باالنقالب في  2019إليه في 

 وزيارة إلى غينيا أيًضا.مرتين إلى المكان  بزيارةالعودة إلى النظام الدستوري. وقام 

أصدر رئيس المفوضية بيانات صحفية تدين الهجمات اإلرهابية في منطقة كابو ديلجادو في  .17

، واالنتفاضة في جنوب أفريقيا في أعقاب إدانة الرئيس السابق 2021موزمبيق في مارس 

السكان في مملكة إيسواتيني ودعا إلى تضافر جهود التضامن اإلقليمي  وانتفاضةوب زوما، جاك
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والدولي في مكافحة الهجمات اإلرهابية والحوار والبحث عن حلول سلمية من خالل الحوار 

 لتسوية النزاعات االجتماعية.

ساحة الدولية. على كما تجلى العمل السياسي لرئيس المفوضية كممثل لالتحاد األفريقي على ال .18

. كان هذا هو الحال مع منتدى االستراتيجيةلشراكاتنا تعزيز النشاط وجه الخصوص، استثمر في 

 وتركيا والتحضير لقمة االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي. األفريقي-التعاون الصيني 

لع رئيس أخيًرا، جنبًا إلى جنب مع رؤساء الدول والحكومات، أعضاء مكتب المؤتمر، اضط .19

لصالح المواقف األفريقية المتعلقة على وجه الخصوص  ييدالتأمفوضية بأنشطة مكثفة لكسب ال

باالستجابة لـجائحة فيروس كورونا، وتداعياتها على االقتصادات األفريقية واحتياجاتها الكبيرة. 

ألفريقية ومكافحة والتمويل المبتكر. كان هذا هو الحال أيًضا بالنسبة لتمويل عمليات حفظ السالم ا

 اإلرهاب في القرن األفريقي والساحل والجزء الشمالي من القارة.

التأكيد على الضرورة الملحة إلعادة إحياء سالسل التضامن األفريقي،  جددخالل هذه األنشطة،  .20

التضامن الدولي عندما يبدو التضامن األفريقي أقل نشاًطا أو حتى من  ال يمكن تعبئة وفي الواقع

 ب قراءته.الصع

أعلى مستوى سياسي من قبل  علىالمحاور االستراتيجية الرئيسية لالتحاد األفريقي  تناولتم  .21

ذات األهمية  افمواضيعالمواضيعالعديد من رؤساء دول القارة بصفتهم مناصرين في مختلف 

 الكبيرة.

ث، ملك مملكة من رؤساء الدول تقاريرهم. وهم جاللة الملك ليتسي الثال Xفي هذا السياق، قدم  .22

ليسوتو، مناصر التغذية ، فخامة إدجار تشاجوا لونغو، رئيس جمهورية مالوي آنذاك، مناصر 

القضاء على الزواج المبكر، وقد تم إحالة تقريره تحت ختم خليفته، فخامة هاكايندي هيشيليما، 

إلناث، فخامة روش مارك كريستيان كابوري، مناصر القضاء على تشويه األعضاء التناسلية ل

يتم أدو، رئيس جمهورية غانا، مناصر المؤسسات المالية األفريقية. )-وفخامة نانا أدو دانكوا أفوفو

 (.جميع رؤساء الدول الذين قدموا تقاريرهم إضافة

 تقدم هذه التقارير المختلفة تحليالت وتوجهات استراتيجية في مختلف المجاالت التي تم بحثها. .23

فريقي التزامها الكامل بخدمة ودعم جميع المناصرين لالضطالع ستواصل مفوضية االتحاد األ .24

 بأنشطتهم بما يعود بالفائدة على المصالح الجماعية لقارتنا.

، بالرغم من التحديات العديدة، عاماً حافالً باألنشطة والمبادرات والتطورات 2021لذلك كان عام  .25

ة لقارتنا. يهدف هذا التقرير إلى تقديم ذات األهمية االستراتيجي المواضيععلى مختلف البرامج و

 .2021عام الملخص عن تنفيذ أنشطة المفوضية خالل 

 تعزيز السلم واألمن والحكم والديمقراطية ثانيا.

يرتبط السلم واألمن ارتباطا وثيقا بالحكم والديمقراطية وحقوق اإلنسان. وخالل العام قيد  .26

رك من قبل المفوضية واألجهزة والمؤسسات بشكل مشت المسائلاالستعراض، تمت معالجة هذه 

المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي. يقدم هذا التقرير سردا لألنشطة التي تم تنفيذها في هذه 

 القطاعات المختلفة.

 : إسكات البنادق2063المشروع الرئيسي ألجندة  ألف.

العام مة في موضوع ( المساه1تشمل اإلنجازات والتقدم المحرز، في جملة أمور، ما يلي: ) .27

أشركت إدارة الشؤون  "،: أدوات لبناء أفريقيا التي نريد"الفنون والثقافة والتراث: 2021

السياسية والسلم واألمن فنانين أفريقيين من أقاليم القارة الخمسة في ندوة رفيعة المستوى في أكرا 

ة إلسكات البنادق في أفريقيا" .؛ حول التدابير الرامية إلى استخدام "الفنون والثقافة والتراث كأدا

( اعتماد مجلس السلم واألمن آلية الرصد والتقييم لتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد 2)
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( تحسين المشاركة 3؛ )2030األفريقي بشأن الخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا بحلول 

جموعات االقتصادية اإلقليمية مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول األعضاء والم

واآلليات اإلقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وحلها ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء في 

رفيع المستوى بشأن إسكات البنادق المنعقد في نيروبي، التنفيذ مبادرة إسكات البنادق. حدد النقاش 

ا في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد الخطوات العملية للمضي قدمً  2021كينيا في نوفمبر 

 (.2030-2021األفريقي خالل العقد الجديد )

( كسب التأييد ودعم إضفاء الطابع المحلي لمبادرة إسكات البنادق 1: )فيما يليالتوصيات  تتمثل .28

بما في ذلك من خالل تعزيز خطط العمل الوطنية المصممة خصيصا لتعزيز مشاركة ومساهمة 

( تسريع عملية إنشاء لجنة دائمة معنية بإسكات البنادق، مهمتها تعزيز التعاون مع 2) السكان؛

المجموعات االقتصادية اإلقليمية على تنفيذ المسار الرئيسي لالتحاد األفريقي وآليته للرصد 

( تعزيز الموارد الفنية والبشرية لوحدة إسكات البنادق من خالل إعطاء األولوية 3والتقييم؛ )

 ليات التعيين واإلعارة من الدول األعضاء.لعم

 أنشطة أمانة مجلس السلم واألمن باء.

( تعزيز استجابة مجلس السلم 1نفذ مجلس السلم واألمن األنشطة الرئيسية على النحو التالي: ) .29

( 2/ ما بعد األزمات في القارة. )اتواألزمات وما بعد النزاع اتالنزاع أوضاع واألمن لمختلف 

 29السودان من  ؛2021مارس  26- 24ثات ميدانية في جنوب السودان في الفترة إجراء بع

مالي من و؛ 2021يونيو  30إلى  28؛ جمهورية أفريقيا الوسطى، من 2021أبريل  1مارس إلى 

. أجرى المجلس، 2021نوفمبر  10إلى  8الصومال في الفترة من و؛ 2021يوليو  17إلى  14

أبريل  29د األفريقي، بعثة لتقصي الحقائق إلى تشاد في الفترة من باالشتراك مع مفوضية االتحا

( تحسين 3في أعقاب القتل المأساوي للرئيس السابق إدريس ديبي إتنو. ) 2021مايو  6إلى 

التنسيق بين مجلس السلم واألمن وأجهزة السلم واألمن في المجموعات االقتصادية اإلقليمية / 

عقد االجتماع التشاوري السنوي الثاني االفتتاحي للخلوة المشتركة اآلليات اإلقليمية، من خالل 

لمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران في 

ديربان، جنوب أفريقيا، مما وضع األساس لتآزر أقوى بين المنظومة األفريقية للحكم و المنظومة 

( تجديد والية مجموعة دول الساحل الخمس لمدة سنة إضافية اعتبارا 4ألمن؛ )األفريقية للسلم وا

( تجديد والية بعثة االتحاد األفريقي في 5على أساس النظر في أنشطتها؛ ) 2021يوليو  13من 

بعد بحث مجلس السلم واألمن للوضع في  2021ديسمبر  31الصومال )األميسوم( حتى 

تحاد األفريقي وإعادة تأكيد االلتزام بمراجعة مشاركة االتحاد الصومال، وكذلك أنشطة بعثة اال

( تجديد والية فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات في 6؛ )2021األفريقي في الصومال بعد 

؛ 2022يناير  30حتى  2021يناير  31لسنة إضافية، من  2021يناير  18 في 973 رقم اجتماعه

فريقيين الجدد في مجلس األمن الدولي من خالل عقد الندوة الرفيعة ( تعزيز الدعم لألعضاء األ7)

 المستوى الثامنة بشأن السلم واألمن في إفريقيا في وهران، الجزائر.

تقديم دعم فعال  لتتمكن من( زيادة قدرة أمانة مجلس السلم واألمن 1تتمثل التوصيات فيما يلي: ) .30

من بروتوكول مجلس السلم واألمن: هناك حاجة  5دة ( االمتثال للما2لعمل مجلس السلم واألمن. )

الدول المنتخبة في مجلس السلم واألمن على تحمل  قدرةإلى أن يضمن االتحاد األفريقي 

 المسؤوليات التي تستلزمها عضوية مجلس السلم واألمن.

 عمليات دعم السالم جيم.
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 ثل اإلنجازات الرئيسية فيما يلي:تتم .31

)أ( تواصل بعثة االتحاد  بها االتحاد األفريقي: يكلفالسالم التي تعزيز تنفيذ عمليات دعم  (1)

األفريقي في الصومال توفير البيئة التمكينية للعمليات السياسية في الصومال مع إضعاف 

القدرات والحد من التهديدات التي تشكلها حركة الشباب والجماعات المسلحة األخرى من 

أنحاء البالد التي تمثل منطقة عملها )ب( قامت البعثة أجل ضمان األمن واالستقرار في جميع 

أيضا بدعم جهود التدريب والتوجيه لقوة الشرطة الصومالية فضال عن توجيه االستعداد 

القتالي للجيش الوطني الصومالي؛ )ج( تقوم البعثة حاليا أيضا بتيسير دعم جهود الصومال 

جزء من عمليات وضع المعايير والطرائق االنتخابات غير المباشرة الجارية؛ )د( ك لتنفيذ

، قام مجلس السلم واألمن بشكل 2021لبعثة جديدة لالتحاد األفريقي في الصومال لما بعد 

 1042و  1037فعال، ببحث وعقد سلسلة من االجتماعات واعتمد البيانات خالل اجتماعاته 

المفوضية إعادة طلب مجلس السلم واألمن من  الصدد،بشأن الموضوع. في هذا  1053و 

)والشركاء المعنيين( بعد توقف المفاوضات في  حكومة الصومال االتحاديةالتعامل مع 

بعثة االتحاد تمويل   وحجم ونموذج وشكيلة  والية  بشأنإلنهاء المناقشات  2021أكتوبر 

 .2021-بعداألفريقي الجديدة في الصومال 

تابعة لالتحاد األفريقي في جمهورية أفريقيا التشغيل المستدام لبعثة المراقبين العسكريين ال (2)

)أ( مع استمرار األعمال العدائية بين القوات المسلحة ألفريقيا الوسطى والتحالف  الوسطى

( 1المرحلة األولى )استكمال المسلح للوطنيين من أجل التغيير، حالت التحديات األمنية دون 

ا باندورو وباوا كما هو جفي بوار وكالنشر مراقبين عسكريين في مواقع / قطاعات الفريق 

مخطط ؛ )ب( على الرغم من هذه الصعوبات، وبدعم مالي من االتحاد األوروبي واتفاق بين 

االتحاد األفريقي وبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في 

بانجي. يستمر التخطيط مراقبا عسكريا حاليا في  21جمهورية أفريقيا الوسطى، تم نشر 

لتسهيل نشر المراقبين العسكريين في مواقع / قطاعات الفريق على مرحلتين: المرحلة األولى 

بوار وكاغا باندورو وباوا( والمرحلة الثانية إلى نديلي وبريا وبوسانغوا بدًءا من الربع  إلى-

والية بعثة المراقبين )ج( في هذا السياق، فإن الدعم المستمر لتنفيذ  2022األول من عام 

 أهمية قصوى. يكتسيالعسكريين التابعة لالتحاد األفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى 

: )أ( كجزء من جهوده زيادة الدعم لعمليات دعم السالم المصرح بها من االتحاد األفريقي (3)

بشأن  لضمان التنفيذ الفعال للبيانات الصادرة عن مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي

عمليات فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات ضد جماعة بوكو حرام اإلرهابية، تواصل 

مفوضية االتحاد األفريقي القيام بما يلي: تقديم دعم إضافي للقوة المتعددة المهام، بما في ذلك 

ألقاليم المساعدة في تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية لتحقيق االستقرار والتعافي والصمود في ا

المتضررة من بوكو حرام في منطقة حوض بحيرة تشاد. تقديم دعم إضافي للقوة المتعددة 

المهام بتمويل يساهم فيه االتحاد األوروبي بشكل رئيسي، والذي تنتهي مرحلته الحالية من 

، مع مؤشرات على استمرار دعم االتحاد األوروبي لما بعد عام 2021ديسمبر  31الدعم في 

اليًا، هناك قيود على تقديم دعم إضافي من االتحاد االفريقي لفرقة العمل المشتركة . ح2021

تمويل للالمتعددة الجنسيات. وبالتالي، هناك حاجة لبحث الخيارات األخرى لنموذج ونهج 

للتنبؤ واالستدامة لدعم جهود لجنة حوض بحيرة تشاد والقوة  أكثر مالءمة وقاباليكون 

لجنوب األفريقي للتأكد من ا مجموعة تنمية( زيادة المشاركة والتنسيق مع المتعددة المهام. )ب

ادك في موزمبيق؛ )ج( تحسين التنسيق والدعم للجهود سأشكال الدعم التي ستقدم لبعثة ال

الجارية في إقليم الساحل لزيادة دحر الجماعات اإلرهابية، بما في ذلك من خالل مبادرة القوة 
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الخمسة. )د( البناء على المشاورات الرئيسية التي عقدت في الساحل المشتركة لمجموعة دول 

، شارك مفوض االتحاد األفريقي للشؤون السياسية والسلم واألمن لجنة الجماعة 2020

االقتصادية لدول غرب أفريقيا ورئيس الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن 

. )د( زيادة المشاركة مع 2021في أكتوبر  التطورات في إقليم الساحل خالل زيارته ألبوجا

أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الوضع في إقليم الساحل من خالل عقد اجتماع افتراضي 

ضم الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وممثلي  2021نوفمبر  1رفيع المستوى في 

مثلين عن الحكومة األمانة العامة لمجموعة الساحل والدول الخمسة األعضاء فيها وكذلك م

الفرنسية. ناقش االجتماع اآلثار المترتبة على انسحاب / إعادة هيكلة عمليات برخان، بما في 

 .األوسعذلك آثارها على دورها الداعم لعملية البعثة المتكاملة والسياق األمني 

الرابعة عشرة  : )أ( باإلشارة إلى مقرر القمة االستثنائيةزيادة تفعيل القوة األفريقية الجاهزة (4)

، والتي أعلنت أن القوة األفريقية الجاهزة 2020ديسمبر  6بشأن إسكات البنادق المنعقدة في 

تعمل بكامل طاقتها، وجه مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي الستخدام إطارها في تكليف 

ية االتحاد وتفويض عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقي. في هذا الصدد، قدمت مفوض

األفريقي مشروع مذكرة تفاهم بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / 

-2021اآلليات اإلقليمية حول نشر القوة األفريقية الجاهزة باإلضافة إلى مشروع خطة عمل 

الفنية بشأن تعزيز القوة األفريقية الجاهزة لبحثها من قبل االجتماع الرابع عشر لـلجنة  2025

. ستواصل المفوضية أيًضا 2021ديسمبر  20المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن في 

تسهيل المراجعات ومواءمة جميع سياسات القوة األفريقية الجاهزة مع عقيدة االتحاد األفريقي 

بشأن دعم السلم واألمن التي تم اعتمادها من قبل االجتماع االستثنائي الثالث للجنة الفنية 

لتوجيه عمليات دعم السالم  2021يناير  30خصصة للدفاع والسالمة واألمن المنعقد في المت

مفهوم القوة األفريقية الجاهزة. مع تحقيق القدرة  ولتوجيه مراجعة ،في االتحاد األفريقي

( دول 9التشغيلية األولية للقاعدة اللوجستية القارية والتأكيد على التعهدات من قبل تسع )

التوقيع لف أصول النقل االستراتيجي، فإن المفوضية على يقين من أنه بمجرد أعضاء بمخت

مذكرات التفاهم بشأن استخدام هذه األصول الجوية بين االتحاد األفريقي والدول على 

 بما-األعضاء المعنية، سيتم ضمان النشر السريع لألفراد والمعدات لعمليات دعم السالم 

 ( من القوة األفريقية الجاهزة.6ة )يتماشى مع السيناريوهات الست

 األفريقية للقوة الدعم وتقديم االلتزام مواصلة األفريقي االتحاد في األعضاء دوللل ينبغي: التحدي .32

 التي السالم دعم عمليات جميع إلجراء وأداة كإطار واستخدامها هاتعزيز أجل من الجاهزة

 .واألمن السلم مجلس بها يصرح/يأذن

 اآلليات/  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد يواصل بأن صددال هذا في ىيوص   .33

 أساسية كأداة واقعة حقيقة الجاهزة األفريقية القوة لجعل المشترك اوعمله اتعاونه تعزيز اإلقليمية

 .القارة في السالم دعم عمليات إلجراء

 الوساطة والدبلوماسية الوقائية دال.

 الوقائية والدبلوماسية الوساطة وعمليات السياسي الحوار وتسهيل لدعم ويةاألول المفوضية منحت .34

 قدمت كما. سياسية انتقالية بمرحلة تمر التي األفريقي االتحاد في األعضاء لدولا قدرات وبناء

 لتعزيز األوسع الجهود إطار في األعضاء للدول والتسهيلي والسياسي والمالي الفني الدعم اإلدارة

 السالم تعزيز عن فضال بينها وفيما الدول داخل اتللنزاع ةسلمي حلول إيجاد إجل نم التعاون

 .القارة في ينالدائم واالستقرار
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 الموارد لتعبئة الناجحة والجهود المفوضية لرئيس السامي الممثل تعيين عقب تشاد، في ، 

. شامل وطني حوار لتنظيم واللوجستي المالي الدعم وتقديم الفنية الخبرات نشر اإلدارة نسقت

 اتحاد في له المخطط الوطني للحوار القدرات وبناء والتشغيلي والمالي نيفال الدعم زيادة  (2)

 المصلحة وأصحاب الحكومة مع المستوى رفيعةال السياسية نخراطاتاال بعد القمر جزر

 كومةالح مع والمستدام القوي السياسي نخراطاال لمواصلة حاجة هناك ذلك، ومع. اآلخرين

 بين الحوار المجتمع قطاعات جميع مشاركة لضمان المدني والمجتمع السياسية واألحزاب

 تعزيز (3) .2024 عام في إجراؤها المقرر لالنتخابات متين أساس وإرساء بنجاح القمر جزر

 شجعت (4) إثيوبيا في الجارية الوساطة جهود سيما وال األفريقي للقرن السامي للممثل الدعم

 نشوب منع فرصة من االستفادة ذلك في بما الوقائي، الدبلوماسي التدخل نشر ودعمت

 تجري التي األعضاء الدول في االنتخابات مراقبةل المفوضية بعثات لنشر النزاعات

 المتعلقة األخرى الرئيسية التدخالت تشمل( 5. )قيمتها وإضافة تأثيرها وتعزيز االنتخابات

 والتعاون التشاور وتعزيز الحكماء هيئة عضاءأل الخامسة ةواليال فترة اختتام بالسياسات

 التوازن أساس على  الهيئة في جدد أعضاء ترشيح بشأن األعضاء الدول مع والتنسيق

/  اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع والتعاون التنسيق تحسين( 6) والجنساني اإلقليمي

 مجاالت وتحديد للحكماء األفريقية الشبكة شيطلتن المبذولة الجهود من كجزء اإلقليمية لياتاآل

 االستجابةو مماثلة إقليمية آليات وتشغيل وتعزيز إنشاء ذلك في بما االستراتيجية التعاون

 عن فضال والوساطة الوقائية الدبلوماسية لتعزيز والفرص الخبرات تبادلو المبكر لإلنذار

 على والوساطة النزاعات منع في اتاألفريقي النساء شبكة على المركزيال الطابع إضفاء

 الفاعلة الجهات وإشراك لتمكين المتواصلة الجهود تيسير( 6). والوطني اإلقليمي المستويين

 فرص من العديد نشرو المنتظم التدريب خالل من الوساطة مجال في والشباب النساء من

( 7) والوساطة اعاتالنز منع في األفريقيات النساء شبكة األجل والطويلة القصيرة النشر

 شبكة إنشاء عملية المفوضية بدأت حيث والوساطة النزاعات منع في الشباب دور تعزيز

 من الشباب برنامج حققها التي المكاسب من لالستفادة ، والوساطة النزاعات منع في الشباب

 اتعملي في المعنيين المصلحة أصحاب بين التنسيق تعزيز( 8) لالتحاد التابع السالم أجل

 الخاصين للمبعوثين المستوى ةرفيعال ةعشر ةالثاني ةسنويال خلوةال عقد خالل من الوساطة

 شعار تحت القارة في واالستقرار واألمن السالم حالة بشأن المستوى رفيعيال والممثلين

 المستمرة المراجعة سّهلت ، أخيًرا( 9)  المؤثرة الوساطة أجل من والمواءمة التنسيق تحسين'

 الشؤون بإدارة خاصة ستراتيجيةا وخطة األفريقي لالتحاد الوساطة دعم دليل عشرولم

 وخبرات وإدارتها  النزاعات منع في الجديد اإلدارة عمل نهج لتعكس واألمن والسلم السياسية

 .والوساطة للحوار التقليدية النظر ووجهات المقاربات وكذلك  حلها في األفريقي االتحاد

 للدبلوماسية الالزمة فنيةال والقدرات المالية الموارد كفاية عدم( 1: )ليي ما التحديات شملت .35

 األفريقي االتحاد مفوضية في المرهقة التشغيلية اإلدارة عمليات (2). الوساطة وجهود الوقائية

 ؛ 19  كوفيد بسبب واالجتماعات السفر قيود( 3) األنشطة وتنفيذ السريعة االستجابة تعيق التي

  الوساطة خبراءب قائمة األفريقي االتحاد مفوضية الكامت عدم( 4)

 التي الوساطةو النزاعات نشوب منع جهودل استراتيجية مالية موارد تخصيص بمكان األهمية من  .36

 مع والمرونة المناسب الوقت في النشر يتيح وقوي رشيق إداري نظام ضعو المفوضية تبذلها

 .الموارد عن الالزمة المساءلة على الحفاظ
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 الحكماء هيئة بين راسخةال صلةال تنشيط إعادة الضروري من الحكماء الخامسة لجنة تشكيل بعد .37

 ذلك في بما اإلقليمية اآلليات//اإلقليمية االقتصادية المجموعات مستوى على المماثلة واآلليات

 .للحكماء األفريقية للشبكة السابعة الخلوة تنظيم

 في األخرى اإلدارات من الدعم األحيان من كثير في يتطلب واسع مجال الوساطة أن بما  .38

 ذات المجاالت من وغيرها الوساطة بشأن المفوضية نطاق على الداخلي التدريب فإن المفوضية،

 الوساطة؛ جهود لدعم التشغيلية القدرات لتعزيز ضروري الصلة

 .بالوساطة متصلةال االحتياطية القدرات وبناء لديها التي القوائم نظام مواءمة لإلدارة ينبغي .39

   اإلقليمية )المكاتب( أنشطة جهات االتصال هاء.

. تغطيها التي المناطق في األمني الوضع عن مفصلة معلومات المختلفة االتصال جهات توفر .40

: التالية بالبلدان المقدمة األمنية المعلومات تتعلق: األفريقي الجنوب( 1": )المكاتب" هذه يلي وفيما

 األمنية الحالة عن معلومات: أفريقيا شرق( 2) وزامبيا إفريقيا وجنوب إسواتيني ومملكة موزمبيق

 ، السودان وجنوب ، ورواندا ، وجيبوتي القمر، وجزر وأوغندا، إثيوبيا،: التالية البلدان في

 خاص بشكل التركيز مع ، وموريشيوس ، ومدغشقر ، وكينيا ، والصومال ، وسيشيل ، والسودان

. والسودان السودان وجنوب والصومال إثيوبيا: األفريقي القرن في التالية رئيسيةال البلدان على

 األمني الوضع: أفريقيا وسط( 4) ليبيا في األمني الوضع على التقرير يركز: أفريقيا شمال( 3)

: الكبرى البحيرات منطقة( 5) الوسطى أفريقيا وجمهورية وتشاد الكاميرون: التالية البلدان في

 .وبوروندي الديمقراطية الكونغو وريةجمه

 برنامج حماية األطفال في النزاعات المسلحة واو.

 المنظومة في الطفل حماية تعميم بشأن سياسة وضع( 1: )المجال هذا في اإلنجازات يلي فيما .41

 على األفريقي لالتحاد السالم دعم عمليات في الطفل حماية سياسة و واألمن للسلم األفريقية

 صياغة المفوضية من تطلب األفريقي التي االتحاد مؤتمر مقررات صدور عقب التوالي

 (  2) واألمن السلم مجلس إلى تقديمها قبل داخلية لعمليات السياسات مشاريع تخضع. السياستين

 المنتظمة البيانات   وفيرلت والمساءلة واإلبالغ الرصد آللية مفاهيمي إطار وإقرار وضع

  المؤتمر مقررات مع يتماشى بما ،اتأوضاع النزاع  في األطفال حالة عن والدقيقة والموثوقة

 وعبر اإلنترنت خارج هالستخدام المفاهيمي اإلطار بملء حاليًا المفوضية تقوم. الصلة ذات

 .اإلنترنت

 الواضح من. كبيرة موارد واإلبالغ الرصد آلية وكذلك للسياسات السليم التطبيق سيتطلب: التحدي .42

 الرصد وآلية السياسات تنفيذ لدعم كافية غير الطفل لحماية الحالية الميزانية مخصصات أن

 .واإلبالغ

 وبدء هادف بشكل السياسات تنفيذب للسماح كافية موارد تخصيص إلى حاجة هناك: التوصيات .43

 .المناسب الوقت في والمساءلة واإلبالغ الرصد آلية تنفيذ

  واألمن  مالجنساني للسلبرنامج ال زاي.
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 الجنساني المنظور مراعاة تعميم واألمن لسالمل الجنساني هابرنامج خالل من المفوضية، تواصل .44

 التي واألمن والسالم المرأة بأجندة والنهوض واألمن السالم نحو األفريقي االتحاد جهود جميع في

 .ةواإلغاث نعاشواإل والمشاركة والحماية لوقايةا في المتمثلة األربع الركائز على ترتكز

 والسلم السياسية الشؤون إدارة قدرات بناء تعزيز( 1: )يلي كما هي واإلنجازات المحرز التقدم .45

 زيادة( 2) .والبرامج األنشطة في الجنساني المنظور مراعاة لتعميم المصلحة وأصحاب واألمن

 المدني المجتمع منظمات مع نخراطاال تحسين( 3) والحوار البحث وتعزيز والشراكة الدعوة

 أفريقيا في واألمن السالم مجال في العاملة النسائية الجماعاتو

 تنفيذ لتيسير مكتبية ومعدات البشرية الموارد تخصيص بمكان األهمية من( 1: )التوصيات .46

 المتعلقة المتنوعة األنشطة ومواءمة تنسيق الضروري من( 2واألمن ) للسلم الجنساني البرنامج

 والسلم السياسية الشؤون إدارة في مختلفة أقسام/  وحدات بها ومتق والتي واألمن والسالم بالمرأة

 .الجهود ازدواجية لتجنب الخاصة المبعوثة ومكتب واألمن

 برنامج الشباب من أجل السلم في أفريقيا .حاء

. الماضية الثالث السنوات مدى على كبيرا أفريقيا تقدما في مالسل أجل من الشباب برنامج حقق  .47

 قبل من به الخاصة العشرية التنفيذ وخطة واألمن السالمو لشبابا بشأن القاري طاراإل اعتماد بعد

 أساسي بشكل أفريقيا في السلم أل من الشباب برنامج ركز ،2020 يونيو في واألمن السلم مجل

 وبالمثل. الوطنية التشريعات في واألمن السالمو لشبابا بشأن القاري اإلطار وإدماج الدعوة على

 التوجيه البرنامج قدم واألمن، السالم مجال في الشباب قدرات لتعزيز المؤتمر مقرر مع تمشياو

 عن فضال الموارد؛ تعبئة واستراتيجيات الرئيسية المشاريع وضع في والشبان للشابات السياسي

 .واألمن السالم حول تدريبية دورات توفير

 خطاب ضد حملة وتنفيذ إعداد( 1: )ليي ما ،أخرى أمور بين من ،واإلنجازات التقدم أوجه وتشمل .48

 اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب مع بالتعاون" الكراهية لخطاب مجال ال" بعنوان الكراهية

 مكافحة على ركزت الشباب بقيادة اإلنترنت عبر حملة إجراء دعمي الذي المتحدة لألمم التابع

 للشباب فنيةال القدرات تعزيز( 2) اأفريقي في اإلنسان لحقوق الدعوة وتعزيز الكراهية خطاب

 منع لتدخالت الرسمي غير طارواإل العالي التعليم بمؤسسات الملتحقين أولئك سيما وال األفريقي،

 التابع أفريقيا في القدرات لبناء الدولي المعهد مع بالتعاون. السالم وبناء النزاعات نشوب

 األعضاء األفريقية الدول قدرات لتعزيز لشبابل التدريبية الدورات من سلسلة إجراء تم لليونسكو،

 مع يتماشى بما ،19 كوفيد جائحة وسط ظهوره وعودة العنيف التطرف لمنع التعليم استخدام على

 للسالم الجديد والنهج أفريقيا في المعني بالتنمية  الدولي طوكيو لمؤتمر السابعة القمة روح

 اإلطار بشأن األعضاء الدول في والتوعية والدعوة فةالمكث تفاعالتال( 3) أفريقيا في واالستقرار

 والثقافة الفنون - للعام األفريقي االتحاد موضوع بشأن وكذلك واألمن والسالم للشباب القاري

( 4) واألمن والسالم والتكنولوجيا الشباب مع وتقاطعاتها " هانريد إفريقيا لبناء أدوات: والتراث

 واألمن السالم في الشباب ومساهمات مشاركة بشأن جيالاأل بين الحوارات وتعزيز تيسير

 المشاركة) واألمن والسلم للشبا القاري لإلطار األولوية ذات الخمس الركائز على المرتكزة

 اختيار من االنتهاء( 5(. ) اإلدماج وإعادة السالح ونزع والتنسيق والشراكة والحماية والوقاية

 من إقليم كل عن واحد سفير بواقع السالم أجل من األفريقيين الشباب سفراء من الثانية المجموعة

 فبراير في المؤتمر قبل من الحقًا موتعيينه واألمن السلم مجلس قبل من الخمسة أفريقيا أقاليم

2022. 
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 برنامجب المسائل المتعلقةمختلف بشأن الدعم طلبات تزايد مع هائل بشكل البرنامج توقعات نمت .49

 وقد. اآلخرين والشركاء اإلقليمية والمؤسسات األعضاء والدول الشباب من واألمن والسلم الشباب

 التحادا إطار ألولويات وفقًا الوالية لتنفيذ والتعاون الشراكات لتنمية فرًصا أيًضا ذلك فتح

 األفريقي، االتحاد مفوضية على يجب لذلك،. واألمن والسلم الشباب بشأن القاري األفريقي

 على األعضاء الدول تشجع أن اإلقليمية، اآلليات/  اإلقليمية االقتصادية عاتالمجمو مع بالتعاون

 اإلطار لتنفيذ وطنية عمل خطط وضع وكذلك واألمن السلم ومجلس المؤتمر مقررات تنفيذ

 الهيكلية الحواجز إزالة في للمساهمة واألمن والسلم بالشباب المتعلقة األخرى الدولية والمعايير

 .واألمن السالم في الشباب لمشاركة

 فريبول(األآلية االتحاد األفريقي للتعاون الشرطي )  طاء.

 والسفر بالميزانية المتعلقة القيود بعض من الرغم على األنشطة من بسلسلة فريبولاأل أمانة قامت .50

 الجزائر في 2021 أكتوبر 20 في عقدت التي الرابعة العامة الجمعية قدمت. 19 كوفيد بسبب

 األعضاء للدول فريبولاأل تفعيل نحو المحرز التقدم حول جوهرية تحديثات ، جزائرال العاصمة،

 السادس االجتماعات استنتاجات واعتماد 2019 عام في المنعقدة الثالثة العامة الجمعية منذ

 .ألفريبولل التوجيهية للجنة والتاسع والثامن والسابع

 الشرطة، وكاالت بين والبيانات المعلومات وتبادل التعاون لتحسين المبذولة الجهود إطار في .51

 لنظامل األساسية معداتال تركيب تم. الشرطية لالتصاالت األفريقي النظام فريبولاأل وضع

 دولة 54 وفي العاصمة الجزائر في ألفريبول العامة األمانة في الشرطية لالتصاالت األفريقي

 التحتية البنية في التحسين هذا يساعدس. البيانات مركز معدات شراء عملية اآلن وتجري. اعضو

 والمركبات المطلوبين لألشخاص الجنائي التحليل بيانات قواعد تثبيت في المعلومات لتكنولوجيا

 .2022 عام في النارية واألسلحة المسروقة

 لمواجهة الشرطة أجهزة وتعبئة فريبولاأل أداء استعراض( 1: )اإلنجازات بعض يلي وفيما .52

 والجريمة اإلرهاب بين للروابط المتزايد التهديد سياق في سيما ال ، القارة في الجريمة تحديات

 في بما القارة، في األمنية والتهديدات الجريمة حالة وفهم بحث زيادة(  2)  الوطنية عبر المنظمة

 القانونية غير والهجرة النارية باألسلحة واالتجار بالمخدرات واالتجار بالبشر االتجار ذلك

 مركز إلنشاء ميسرة طرائق وضع( 3) الماشية وسرقة البيئية والجرائم اإلرهاب الوأعم

 مع بالتعاون العاصمة، الجزائر في فريبولاأل أمانة داخل الشرعي الطب لعلوم فريبولاأل

 تعزيز إلى  ترمي حملة وهو ،2021 أكتوبر في أطلقت والذي ادووردس، جوجلو اإلنتربول

 غانا المشروع هذا من األولى المرحلة ستفيد. إفريقيا في باإلنترنت لالتصال السيبراني األمن

 الدول من أكبر عدد في لنشرها خطط وجود مع إفريقيا وجنوب وأوغندا ورواندا ونيجيريا

( 5) اإللكترونية بالجرائم المعنية فريبولاأل عمل مجموعة تنسيق( 4) 2022 عام في األعضاء

. Coin base منصة – المشفرة العملة مزود مع استراتيجية ةشراك واإلنتربول فريبولاأل بدء

 األفريبول وصول ذلك في بما المنظم التعاون لتسهيل 2022 عام في تفاهم مذكرة توقيع سيتم

 المتعلقة األعضاء الدول طلبات إرسال أجل Coin base كوين بايز منصة إلى المباشر

 .المشفرة لعمالتل Coin baseكوين بايز   منصةل القانوني غير باالستخدام

  برنامج ترتيبات التمويل المشترك  .ياء

 بموجب 2010 عام منذ واألمن السالم أنشطة لدعم مشترك صندوق هو المشترك التمويل ترتيب  .53

 التفاهم مذكرة على حاليًا الموقعون. دوليين شركاء وثمانية األفريقي االتحاد بين مبرم تفاهم مذكرة
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 والنرويج وهولندا األفريقي االتحاد هم 2023-2020 للفترة المشترك لالتموي ترتيب بشأن

 .وألمانيا وإيرلندا وكندا المتحدة والمملكة والدنمارك والسويد

 قبل من 2023-2020 للفترة المشترك التمويل ترتيب بشأن التفاهم مذكرة على التوقيع تم .54

 ، الثنائي االتفاق  توقيع انتظار في ارك،الدنم باستثناء الشركاء وجميع األفريقي االتحاد مفوضية

 والسلم السياسية الشؤون إدارة في بالكامل دمجه تمو 2023 ديسمبر 31 حتى APPIV وتمديد

 المشترك التمويل ترتيب إطار تحديث تم. السابقة السياسية الشؤون إدارة ذلك في بما واألمن،

 والسلم السياسية الشؤون إدارة اندماج مع يتماشى بما 2023-2021 للفترة النتائج على القائم

 واألمن

 الميزانية أداء ونفقات األنشطة تنفيذ على 19 كوفيد أثر وقد .55

 الفساد مكافحة-كاف

ً  بالفعل األفريقي االتحاد وضع لقد .56 ً  صكا ً  قانونيا  القارة دول رؤساء اعتمده الفساد لمكافحة ملزما

 إلى اإلشارة المهم من يكون قد الصدد، هذا يوف. 2006 عام في التنفيذ حيز ودخل 2003 عام منذ

 من ومكافحته الفساد لمنع األفريقي االتحاد اتفاقية على التوقيع تم ،2021 ديسمبر 20 حتى أنه

 تفويض تم. دولة 45 إليها انضمت أو عليها وصادقت األفريقي االتحاد في عضًوا دولة 49 ما قبل

 وتشجيع لتعزيز" المذكورة االتفاقية بموجب بالفساد لمكافحة االستشاري األفريقي االتحاد مجلس

 في الصلة ذات والجرائم الفساد لمنع األطراف الدول قبل من الفساد لمكافحة تدابير وتطبيق اعتماد

 باألنشطة المجلس اضطلع الصدد، هذا وفي "؛عليها والقضاء عليها والمعاقبة وكشفها أفريقيا

 :بالتقرير لةالمشمو الفترة خالل أدناه الموضحة

 هذا وفي. األطراف الدول من الواردة التقارير خاللها ثبح ةواستثنائي عادية دورات المجلس عقد .57

 فاسو وبوركينا بوتسوانا: التالية األعضاء الدول من أساسية تقارير المجلس تلقى الصدد،

 الدول إلى اإرساله تم التقارير الواجب النحو على النظر وبعد. وتنزانيا ومدغشقر والكونغو

 إفريقيا جنوب من الواردة التقارير استعراض المجلس أنهى كما. رأيها إلبداء المعنية األعضاء

 .وتنزانيا

 .الفساد بمكافحة متعلقة أحداثا أيضا المجلس نظم .58

 تقارير تقديم األطراف الدول على يتعين االتفاقية، من( 7) 22 بالمادة عمالً  أنه إلى اإلشارة تجدر .59

 الدول من دولة 16 قدمت اآلن، وحتى. االتفاقية لتنفيذ المتخذة التدابير بشأن المجلس ىإل سنوية

 أجل من. االتفاقية لمتطلبات دولة 27 تمتثل لم فيما أساسية تقارير 45 عددها البالغ األطراف

 إعداد بشأن وإرشادات منقًحا استبيانًا المجلس اعتمد الحكومية، التقارير تقديم عملية تسهيل

 المجلس أفاد بالتقرير، المشمولة الفترة خالل. األعضاء الدول مع وشاركها يةرالقط التقارير

 ويونيو أغسطس في( افتراضيا) وكينيا( شخصي بحضور) فاسو بوركينا إلى مراجعة بعثات

 .التوالي على 2021

 صفتهاب اإلقليمية االقتصادية المجموعات على خاص بشكل يركز استبيانا المجلس أطلق كما .60

 االعتراف يتم. والتعاون الجماعي للعمل آلية ويوفر الفساد مكافحة مجال في حاسمة فاعلة جهات

 تبادل مثل الحدود عبر األنشطة تسهيل على قادرة كأدوات اإلقليمية االقتصادية بالمجموعات

 واعتقال الحدود عبر والتحقيقات المشروعة غير المالية التدفقات بشأن واالستخبارات المعلومات

 البحث أدى. الفساد بمكافحة صلة ذات أخرى أدوات بين من المهارات وتبادل بهم المشتبه ونقل



EX.CL/1336 (XL) 

Page 13 

 بالفعل كبيرة وتطورات جهود وجود منها أمور عن الكشف إلى االستبيانات خالل من أُجري الذي

 ومعايير تأدوا إدراج تيسير إلى تهدف إقليمية برامج وتنفيذ وضع أجل من اإلقليمي الصعيد على

 .المحلية القوانين في الفساد مكافحة

 الدول غير من المصلحة أصحاب مع فيها تعاون التي التوعية أنشطة من بعدد أيضا المجلس قام .61

 .والمساءلة الشفافية من بمزيد طالبوا الذين

 والبحث المدنية التربية خالل من العام الوعي تعزيز مجاالت في المجلس نشط ذلك، وعالوة على .62

 وجه على الشباب عقليات تغيير على خاص بشكل التركيز مع الفساد، لمكافحة تحالفات وبناء

 .الخصوص

 خالل سيما وال المتحدة، األمم نظمتها التي األنشطة في المجلس شارك الدولي، المستوى على .63

 في عقد الذي الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية في األطراف الدول لمؤتمر التاسعة الدورة

 .2021 ديسمبر في مصر

 ذلك في بما التحديات، من عددا يواجه يزالال فإنه المجلس حققها التي اإلنجازات من الرغم على .64

 الفساد مكافحة عام ليكون تحديده تم الذي 2018 عام بحلول االتفاقية على الجميع التصديق عدم

 إليها تنضم ولم االتفاقية على توقع لم التي األعضاء الدول نشجع ولذلك،. الجميع تصديق لضمان

 .بذلك القيام على

 اإلنسان حقوق تعزيز الم

 أخرى هيئات وثالث األفريقي االتحاد مفوضية من اإلنسان لحقوق األفريقي القاري المشهد يتكون .65

 ؛(امبياج ،في بانجول ومقرها) والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة: اإلنسان بحقوق معنية

 ؛( المتحدة تنزانيا جمهورية ،في أروشا ومقرها) والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة

 (ليسوتو ماسيرو، في مؤخًرا ومقرها) ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية واللجنة

 .األفريقي لالتحاد اإلنسان حقوق منظومة معًا األجهزة هذه وتشكل

 والسلم السياسية الشؤون إدارةب اإلنسان حقوق قسم خالل من) األفريقي االتحاد مفوضية قامت .66

 نظام في أعاله المذكورة الثالثة األجهزة لدعم اإلنسان حقوق مجال في األنشطة من بعدد( واألمن

 من األفريقي االتحاد في األعضاء الدول مع المفوضية تعاونت كما. األفريقي اإلنسان حقوق

 .والديمقراطية والحكم ناإلنسا لحقوق الفرعية اللجنة خالل

 االتحاد عقد عمل خطة تنفيذ من رئيسي بشكل المفوضية بها قامت التي األنشطة هذه انبثقت .67

 األفريقي االتحاد مؤتمر لمقرر وفقًا وضعها تم والتي ،(2030- 2021) اإلنسان لحقوق األفريقي

 تعزيز بشأن األفريقي ادلالتح االستراتيجية الخطة( 1: )يلي ما وشملت. 2016 يوليو في الصادر

 لالتحاد الخامس اتالسياس حوار عقد( 2) ؛(2030-2021) أفريقيا في اإلنسان حقوق ةوحماي

 حول 2021 نوفمبر في نُظم الذي اإلنسان لحقوق األفريقية الوطنية لمؤسساتا وشبكة األفريقي

 والتراث والثقافة الفنون تعزيز في اإلنسان لحقوق األفريقية الوطنية المؤسسات دور" موضوع

 األفريقي االتحاد سياسة وتنفيذ إعداد دعم( 3) ؛"واالقتصادي االجتماعي للتحول محفزة كعوالم

 األفريقي التحادل اإلنسان لحقوق التذكاري النصب تفعيل( 4) اإلنسان؛ وحقوق التجارية لألعمال

 .اإلنسان لحقوق األفريقي المعهد إنشاء( 5) و برامجه، وتطوير

 حقوق وحماية لتعزيز واليتها لتنفيذ كلل دون والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة عملت .68

 اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق في عليه المنصوص النحو على القارة، أنحاء جميع في اإلنسان
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 في الفصل عن فضال األطراف الدول تقارير بحثت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل. والشعوب

 أيًضا عززت ذلك، غضون في. والشعوب اإلنسان حقوق انتهاكات بمزاعم المتعلقة غاتالبال

 بحقوق المتعلقة المزاعم في تحريات أجرت كما. الميثاق ألحكام األطراف الدول المتثال رصدها

 اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة سعت كما. فيها األعضاء الدول في واسع نطاق على اإلنسان

 .بعملها العام الوعي تعزيز على قدرتها تعزيز ىإل والشعوب

 في بالتقرير، المشمولة الفترة نفس خالل األفريقية اللجنة استمرت اإلنجازات، هذه من الرغمب .69

 الدول تنفيذ عدم استمرار ذلك وشمل. السنين مر على عملها أعاقت التي الدائمة التحديات ةمواجه

 اتسمت والتي ،ةالمحلي القوانين في الميثاق أحكام يمتعم معدل وانخفاض لقراراتها، األعضاء

 الميثاق أحكام إلى المستندة القضائية والقرارات الوطنية التشريعات في المستمر بالنقص

 .األفريقي

 الفترة خالل للتصديق إضافيين صكين والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة استلمت .70

 والشعوب اإلنسان حقوق ميثاق على للتصديقات اإلجمالي العدد يصل وبذلك بالتقرير، المشمولة

 يزال ال به، المرحب التطور هذا من الرغم وعلى. وثالثين اثنتين إلى الصلة ذات واإليداعات

 على تصدق لم التي األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من دولة 23 إلى يصل ما هناك

 .األفريقية المحكمة إنشاء بروتوكول

 دولتان أودعت بالتقرير، المشمولة الفترة نفس خالل أنه نالحظ أن المشجع من نهأ حين في .71

 اللذين إعالنيهما والنيجر، بيساو غينيا وهما األفريقي، االتحاد في األعضاء الدول من أخريان

 التي األطراف للدول اإلجمالي العدد بلغ ،األفراد من مباشرة القضايا  بتلقي للمحكمة انسمحي

 .فقط دول ةيناثم عالناإل قدمت

 وصول تحسين إلى تهدف التي األنشطة من عدد بينها من وكان. عديدة بأنشطة المحكمة قامت .72

 أكتوبر في توعية بعثات إجراء( 1) بـ تتعلق األخرى األنشطة كانت. إليها األفريقيين المواطنين

 يسمح الذي إعالنها داعبإي النيجر، وهي إحداها، قيام عنه نتج مما األعضاء، الدول إلى 2021

 2021 يونيو في األفريقية المحكمة لقضاة ىاألول ةالقضائي الخلوة( 2) لقضايا،ل األفراد بتقديم

 على المحامين تدريب( 3) القارة، في اإلنسان حقوق مجال في المصلحة أصحاب بمشاركة

 دار في 2021 أكتوبر في الصحفيين عن فضال ،2021 أغسطس في تنزانيا، أروشا، في قائمتها

 جمهورية حكومة مع بالتعاون األفريقي، لالتحاد الخامس القضائي الحوار عقد (4) السالم؛

 ؛"األفريقي القضاء في الثقة بناء" موضوع حول األفريقي، االتحاد رعاية وتحت المتحدة، تنزانيا

. 2021 نوفمبر في السالم دار في المحكمة قرارات تنفيذ تأثير حوال الدولي مؤتمر تنظيم( 5)

 القارة عبر محليًا وتنفيذها قراراتها تلقي بها يتم التي الطريقة تحليل هو منه الرئيسي الهدف كان

 الممثلين لجنة مع االجتماع( 6) األفريقي؛ اإلنسان حقوق صورة على تأثيرها وتقييم األفريقية،

 تعزيز في الرئيسيين لحةالمص أصحاب بصفتهم الحاسم لدورهم تقديراً  أبابا أديس في الدائمين

 كملحل األفريقية المنظومة أعضاء مع التفاعل( 7) أفريقيا؛ في والشعوب اإلنسان حقوق وحماية

 على إفريقيا تمثيل (8) ،العام مدار على عقدت التي والسياسية الفنية االجتماعات مختلف في

 في افتراضيا عقد الذي ان،اإلنس حقوقل الدولي لمنتدىل الثانية الدورة خالل العالمي المستوى

 اإلقليميتين المحكمتين مع مشترك بشكل التعاون األفريقية للمحكمة أتاح مما ،2021 مارس

 إعداد في( اإلنسان لحقوق األوروبية والمحكمة اإلنسان لحقوق األمريكية المحكمة) األخريين

 .األفريقية القضايا  ذلك في بما ،قضاياها أبرز يعرض منشور

 الدول عدد انخفاض( 1: )التالي النحو على المحكمة عمل تعرقل التي التحديات يصتلخ يمكن .73

 إعالناتها؛ أودعت التي الدول عدد انخفاض( 2) البروتوكول، على تصديقها صكوك أودعت التي

 بشكل قراراتها من فقط% 7 لـ االمتثال تم ،2021 يونيو حتى. قراراتها تنفيذ مستوى ضعف( 3)
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 على امتثال هناك يكن لم ذلك، على عالوة. فقط% 18 بنسبة جزئي امتثال حقيقت تم( 3) كامل؛

 .القضايا  من% 75 في اإلطالق

 القيام على البروتوكول إلى بعد تنضم لم التي األفريقي االتحاد في األعضاء الدول تشجيع يتم .74

 القيام إلى عالناتهاإ بعد تودع لم التي األطراف الدول تشجيع أيضا يتم المنوال، نفس وعلى. بذلك

 في النظر إعادة إلى مدعوة إعالناتها سحبت التي األطراف الدول فإن ،السياق نفس وفي. بذلك

 .قراراتها

 عقد تشمل األنشطة، من بسلسلة ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة اضطلعت .75

( 1: )يلي ما بحث الجلسات هذه خالل مت. والثالثين والثامنة والثالثين السابعة العاديتين دورتيها

 األفريقية اللجنة تأجر كما الفردية؛ الشكاوى( 2) ،للميثاق تنفيذها عن األطراف الدول تقارير

 .مختلفة وثائق تواعتمد بعثات، وأوفدت تحقيقات ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء

 خالل منها ثالثة وبحثت ارير،تق خمسة اللجنة تلقت األطراف، الدول تقارير ببحث يتعلق فيما .76

 الدول إلى إرسالها تم ختامية مالحظات موضوع منها اثنان كانو بالتقرير، المشمولة الفترة

 .المعنية

 األطفال، ورفاهية حقوق لتحسين األطراف الدول هذه تبذلها التي بالجهود اللجنة تأقرّ  وبينما .77

 توفير إلى الحاجة مثل بقضايا لمتعلقةا القائمة الفجوات حول ختامية مالحظات بدورها قدمت

 في األطفال استغاللو األطفال؛ ضد العنف حوادثو والتعليم؛ الصحة مثل األساسية الخدمات

 .أخرى أمور بين من األطفال وزواج واالتجار الجنسي االعتداءو ؛البغاء

 للدول ةميداني زيارات إجراء( 1: )يلي ما بها االضطالع تم التي األخرى األنشطة تشمل .78

 ليسوتو إلى متابعة وبعثات السودان، في األزرق والنيل كردفان جنوب منطقتي) األعضاء

 إقليمية عمل حلقة عقد( 2) الميثاق؛ على تحفظها سحب األخيرة هذه قررت ،(وبوتسوانا وناميبيا

 أنبش توجيهية مبادئ وضع( 3) اإلنسان؛ لحقوق األفريقية الوطنية المؤسسات شبكة مع للتوعية

 بحثتها والتي الطفل، ورفاهية حقوق على19-كورونا فيروس تأثير عن ومذكرة األطفال مشاركة

 .األطفال وممثلو المدني المجتمع ومنظمات مختارة أعضاء دول

 ورفاهيته الطفل حقوق ميثاق على بعد تصدق لم التي المتبقية الخمس األعضاء الدول تشجيع يتم .79

 .سحبها على تحفظات لديها التي الدول تشجعو ،بذلك القيام على

 الصحة والحماية االجتماعية والهجرة -ثالثا 

 المواطنين رفاهية لتحسين إجراءات األفريقي االتحاد مفوضية نفذت ،2021 عام خالل .80

 صحة تحسين حول ،2063 أجندة من جزًءا تشكل التي اإلجراءات، هذه تدور. األفريقيين

 الهجرة ومسألة للخطر المعرضين السكان وحماية ،19-كورونا جائحةل االستجابة السيما السكان،

 :يلي ما المجال هذا في الرئيسية اإلنجازات تشمل. وغيرها األفراد، وتنقل

 الحماية االجتماعية للفئات الضعيفةتوفير  –ألف 

 خالل من الضعيفة للفئات الحماية آليات لتعزيز الجهود هذه األفريقي االتحاد مفوضية واصلت .81

 حقوقب المتعلقو والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاقب البروتوكول المرفق الرفق عتمادا

 األفريقي االتحاد عمل خطة وتنفيذ ،السن كبار حقوقب المتعلق بروتوكولالو أفريقيا في  المعاقين

ه ق ذوبي األشخاص تستهدف التي األخرى اإلنسان حقوق وانتهاكات الهجمات نهاءإل  في الم 

 مساءلة أول( اإلناث ختان إلنهاء) األفريقي التحادل سليمة لمبادرة الشباب سفراء عقد كما. إفريقيا

 على القضاء أجندة في قدًما للمضي المعارف لتبادل مساحة خلق إلى تهدف المستوى رفيعة سنوية

 .737 رقم األفريقي االتحاد مؤتمر لمقرر وفقًا الضارة الممارسات
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 مؤتمر بنجاح األفريقي االتحاد مفوضية عقدت( 1: خاصة أهمية تقل ال أخرى إجراءات تنفيذ تم .82

 الفتيات تمكين طريق وخارطة للعمل نيامي نداء إلى أفضت التي األفريقيات للفتيات ةالثالث القمة

 في اإلناث ختان على القضاء" بعنوان أفريقيا في اإلناث ختان عن تقرير صياغة( 2. األفريقيات

 حملة( 3سياسات وملخص ،"المساءلة وتحفيز الجهود وتسريع اإلنسان، حقوق عزيزت: أفريقيا

( 5 .الشيخوخة بشأن العمل وخطة اتالسياس إطار( 4. (2022-2021) األطفال زواج إنهاء

 لمواطنينا بحق المتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاقب البروتوكول المرفق مشروع

 .االجتماعي والضمان االجتماعية الحماية في

 تم: األفريقي الطفل ليوم الثالثين بالذكرى االحتفال إلى باإلضافة األطفال، بحماية يتعلق فيما .83

 التقدم ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة تدرسو ،2021 يونيو في تنظيمه

 قاري وتقييم الوالدين يةرعا من المحرومين األطفال بشأن ،2040 أجندة تطلعات لتنفيذ المحرز

 أجرت ذلك، جانب إلى. أفريقيا في األطفال يةورفاه حقوق على 19-كورونا فيروس لتأثير

 مستوى لرصد وناميبيا وبوتسوانا ليسوتو مملكة إلى بعثات( 3) ثالث األفريقي االتحاد مفوضية

 ةألخيرا هذهل األولي رالتقري فحص بعد اللجنة عن الصادرة والتوصيات الختامية المالحظات تنفيذ

 .األفريقي الطفل ميثاق تنفيذ بشأن

 إلى اإلنساني التقييم بعثات األفريقي االتحاد مفوضية أوفدت ،2021 عام خالل ذلك، على عالوة .84

 تم. داخليًا والنازحين والعائدين لالجئين الدائمين الممثلين للجنة الفرعية اللجنة عمل لدعم بلدا 13

 سلبًا تأثرت التي األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من مختارة دولة 11 في التقييمات إجراء

 ستُمنح ذلك، على عالوة. أمدها طال التي الالجئين أزمات أو الكوارث نتيجة إما النزوح بأزمات

 يصلو تضامن، بادرةك منها لكل أمريكي دوالر 150.000 للتقييم الخاضعة األعضاء الدول

 .أمريكي دوالر 1.650.000 إلى مجموعها

 الصحة والتغذية –باء 

 الصحة لمنظمة اإلقليمي المكتب مع بالتعاون األفريقي االتحاد مفوضية نظمت الصحة، مجال في .85

 من تقربنا اللقاحات" شعار تحت 2021 لعام األفريقي التلقيح أسبوع في وشاركت ألفريقيا العالمية

 المستحضرات تصنيع خطة بموجب به التعهد تم الذي االلتزام من كجزء أيًضا،". البعض بعضنا

 إلى الوصول وضمان األفريقية الصيدالنية المستحضرات صناعة لتطوير ألفريقيا الصيدالنية

 إلنشاء االستعدادات األفريقي االتحاد مفوضية بدأت ،األفريقيين لجميع والفعالة اآلمنة األدوية

 للتصديق عشرة الخامسة الوثيقة الكاميرون مهوريةج إيداع بعد لألدوية األفريقية الوكالة وتشغيل

 تحديد التفعيل شمل. 2021 أكتوبر من الخامس في لألدوية األفريقية الوكالة إنشاء معاهدة على

 لألدوية األفريقية الوكالة أمانة الستضافة األعضاء الدول عروض لتقييم المطلوبة الطرائق

 .لوكالةل العام مديرال لتعيين االختصاصات مشروع من واالنتهاء

 بصياغة األعضاء الدول مع تشاورية عملية خالل من األفريقي االتحاد مفوضية قامت وبالمثل، .86

 2021 لعام العامة للجمعية المستوى الرفيع االجتماع في اإليدز بشأن الموحد األفريقي الموقف

 اجتماع قبل من موقفال مشروع على الموافقة تمت. اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس بشأن

 ومكافحة والسكان لصحةل المتخصصة الفنية للجنة التابع بالصحة المعني الوزاري العامل الفريق

 بشأن للتفاوض الموحد األفريقي الموقف تقديم تم وقد. 2021 مايو 24 في المنعقد المخدرات

 بشأن المتحدة مملأل العامة للجمعية 2021 لعام المستوى رفيعال االجتماع في أفريقيا صوت

 إعالن العتماد ،2021 يونيو 10و 8 بين انعقد الذي اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس

 تتماشى. اإليدز/ البشرية المناعة نقص لفيروس لالستجابة المستقبلي االتجاه لتوجيه جديد سياسي

 اإليدز لمكافحة لميةالعا االستراتيجية أولويات مع الموحد األفريقي للموقف الجريئة االلتزامات

 البشرية، المناعة نقص فيروسب المتصلة خدماتال إلى والمتساوي العادل الوصول في المتمثلة
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 المواردو ،البشرية المناعة نقص فيروسب المتعلقة نتائجال تحقيق دون تحول التي الحواجز وكسر

 الصحة نظم في ريةالبش المناعة نقص لفيروس والمتكاملة الفعالة واالستجابات المستدامة،

 .لألوبئة واالستجابة اإلنسانية واألوضاع االجتماعية والحماية

 التركيز مع الجيدة، والصحة التغذية خالل من البشري المال رأس في ستثماراال لقيمة تقديراً  .87

 حكومة قدمت ألفريقيا، المستدامة للتنمية كمفتاح واألطفال، والمراهقين النساء على خاص بشكل

ً  المفوضية، مع كثب عن تعمل التي وار،ديف كوت . "التغذية: "2022 عام موضوع بشأن اقتراحا

 لعام موضوعك "التغذية" األفريقي لالتحاد التنفيذي لمجلسل والثالثون ةالتاسع الدورة اعتمدت

 القارية المستويات على الجهود استمرار التغذية عام باعتباره 2022 عام إعالن يضمن. 2022

 فيها تكون التي والمجتمعات المناطق في السيما الدعوة، ذلك في بما والوطنية، ةواإلقليمي

 للفئات والتغذية الغذاء إلى الوصول وضمان االجتماعية الحماية نظم وتعزيز حدة، أكثر المخاطر

 من وغيرهم السن وكبار والمرضعات الحوامل والنساء الصغار األطفال وخاصة ضعفاً، األكثر

 .للخطر رضةالمع الفئات

 على منها والوقاية األمراض مكافحةل األفريقي المركز عملي ،19-كورونا فيروسل استجابةً  .88

 وعقد بالدعوة والمتعلقة والسياساتية السياسية األفريقي التحادا وقدرات إمكانات من االستفادة

 فيروسل ستجابةباال 2021 عام يتميز. إفريقيا في العامة الصحة لتهديدات لالستجابة االجتماعات

 دعم الواقع، في. جديدة فيروسية متغيرات ظهور مع الفوضى إحداث يواصل والذي ،19-كورونا

 في 19-كورونا فيروس اختبار نطاق عيتوس منها والوقاية األمراض مكافحةل األفريقي المركز

 ازالبوليمر تفاعل اختبار حول مطورة توجيهية خطوط تقديم خالل من األعضاء الدول جميع

 لفيروس السريع اتالمستضد اختبار واستخدام ،وتوزيعها 19-كورونا فيروسل (PCR) التسلسلي

 الخارجي التقييمو ،19-كورونا لفيروس السريع المضادة األجسام اختبار واستخدام ،19-كورونا

 لـ SARS-CoV-2 باختبار المتعلقة المختلفة المختبرية التخصصات على التدريب قدمو للجودة،

 .األعضاء الدول جميع من المختبرات موظفي من 1772

 المخدرات ومنع الجريمة مكافحة -جيم 

 بشأن األفريقي االتحاد عمل خطة تنفيذ لتسريع مهمة خطوات األفريقي االتحاد مفوضية اتخذت .89

 الدول أحرزته الذي للتقدم المدة منتصف تقييم(: 2023-2019) الجريمة ومنع المخدرات مكافحة

 .المخدرات شأنب القارية العمل خطة تنفيذ في األعضاء

 معني خبراء فريق إنشاء( 1: )وخاصة الصلة، ذات باإلجراءات االستراتيجية تنفيذ ويكتمل .90

 الهيئة مع باالشتراك أفريقيا، في المخدراتب المعنية الوطنية سلطاتال قدرات تعزيز. بالقنب

 مجال في السيما المخدرات، لمكافحة الثالث لدوليةا لالتفاقيات امتثاال المخدرات، لمراقبة الدولية

 ةفريقياإل شبكةال تقرير ونشر إعداد: لمخدراتا لوبائيات القارية تقاريرال (2) واإلبالغ؛ الرصد

 العالج في متخصصينال مهارات تطوير( 3). 2021 لعام المخدرات تعاطي حول لألوبئة

 من الحد على اإلقليمي الماجستير تدريب نشر مت( 4) .األعضاء الدول في المخدرات من والوقاية

 بتدريب قاموا وطنيًا مدربًا 641 تدريب عنها نتج أفريقيا في بلدا 24 في المخدرات على الطلب

 .اإلدمان مجال في كمتخصصين منهم 682 اعتماد تمو بلدانهم، في ممارًسا 4146

 تعاون المخدرات، على لبالط خفض بشأن القارات بين الحوار سياق فيو ذلك، على عالوة .91

 تدريبية دورات 3 لتنظيم الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا آسيا بلدان مع األفريقي االتحاد

 الوطنية التنسيق جهات ورعاية وعالجه للمخدرات االرتهان من الوقاية مجال في افتراضية

 وأفضل والخبرات النماذج تبادل لتعزيز القارات بين الحوار من كجزء بالمخدرات المعنية

 .الممارسات
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 حرية تنقل األشخاص والهجرة في إفريقيا -دال 

 في األشخاص تنقل حرية تنفيذ تسريع نحو هائلة إنجازات األفريقي االتحاد مفوضية حققت .92

 على - أفريقيا في األشخاص تنقل حرية بروتوكول إلعداد المعتمد بالمقرر االعتراف مع أفريقيا،

 1991 معاهدةو 1981 لعام والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق في خىالمتو النحو

 ،(EX.CL/Dec.908 (XXVIII) المؤتمر مقرر) األفريقية، االقتصادية للجماعة المؤسسة

 جواز بشأن ذلك، على عالوة. أبابا أديس في 2016 يناير في األفريقي االتحاد قمة في المعتمد

 العادية دورته خالل األفريقي التحادا وحكومات دول رؤساء مؤتمر طلب ،األفريقي السفر

 األفريقي االتحاد مفوضية من ،2016 يوليو في رواندا كيغالي، في عقدت التي والعشرين السابعة

 ".لمواطنيها األفريقي السفر جواز إصدار من لتمكينها األعضاء للدول الفني الدعم تقديم"

 عدد في جدًا متقدمة أنها وحقيقة ةقاريال ألشخاصا تنقل حرية يقلتحق المعلنة التطلعات من الرغمب .93

 في 55 الـ األعضاء الدول من فقط دولة 32 وقعت اإلقليمية، االقتصادية المجموعات من قليل

 النيجرو مالي - فقط دول 4 وقعت بينما األشخاص تنقل حرية بروتوكول على األفريقي االتحاد

 حيز ليدخل تصديقا 15 البروتوكول يحتاج. االتفاقية على - وبرينسيبي تومي وساو ورواندا

 وتعميم تعبئةال متابعة في الرئيسية التحديات أحد خاص مبعوث وجود عدم يمثل. التنفيذ

 .البروتوكول

 الجريمةو واإلرهاب؛ العنيف التطرف ذلك في بما العام النظام وتهديدات القومي األمن ؤثري .94

 خطير بشكل ،المخدرات وتهريب الصغيرة األسلحة وانتشار ،البشرب واالتجار ،للحدود العابرة

 الحدودية، والجرائم األجانب، يةهالكر العالية التصورات تمثل. الحدود عبر والتعاون اإلدارة على

 تقاسم إلى الحاجة أن يبدو. رئيسيًا تحديًا ،للحدود العابرة والنزاعات النظامية، غير والهجرة

 األعضاء الدول من للعديد جاذبية أقل البلدان في األمنية األجهزة جميع بين المطلوبة المعلومات

 األوبئة مثل ،الصحي األمن مخاوف تشكل. المسألة لتسهيل قاري إطار/ هيكل إلى االفتقار بسبب

 ،2020 عام في 19-كورونا فيروسو 15-2014 في إيبوال فيروس تفشي من يتضح كما الصحية

 .الحدود عبر السفر لتسهيل خطيًرا تحديًا

 بروتوكول تنفيذ أجل من اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين التنسيق تعزيز .95

 البروتوكوالت مواءمة إلى بالحاجة أيًضا هذا يتعلق. المحلي المستوى على وتعميمه التنقل حرية

 تعزيز إلى ذلك سيؤدي. التنقل ةلحري األفريقي االتحاد بروتوكول مع التنقل حرية بشأن اإلقليمية

 .اإلبالغ عمليات وتحسين البروتوكول لتنفيذ الكافية القدرة

 في ثابت كبند التنقل حرية إلدراج الجهود بذل ينبغي ،2063 أجندة في ئيسيار امشروع باعتباره .96

 االقتصادية المجموعات/ األفريقي لالتحاد السنوية نصف التنسيق اجتماعات أعمال ولاجد

 التنفيذيين الرؤساء مع بانتظام األفريقي االتحاد مفوضية رئيس يتواصل أن وينبغي. قليميةاإل

 أعمال ولاجد في البروتوكول على التصديق حالة إلدراج اإلقليمية االقتصادية لمجموعاتل

 داخل الخبراء من فنية عمل مجموعة أو وظيفي قسم/ وحدة/ هيكل إنشاء يتعين. اجتماعاتهم

 المتعلقة المسائل لتنسيق اإلقليمية االقتصادية المجموعات أماناتو األفريقي تحاداال مفوضية

 .البروتوكول بتنفيذ

 ضمان األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد مفوضيةل ينبغي .97

 بالغ أمر نهأل لبروتوكول،ا مع اإلقليمية والصكوك الوطنية القوانين ومواءمة تنسيق في التنسيق

 .للبروتوكول الناجح لتنفيذا أجل من األهمية

. عملية إجراءات اتخاذ تم األفريقي، لالتحاد بالنسبة أولوية تمثل تزال ال التي بالهجرة، يتعلق فيما .98

 حول األفريقية المركزية البنوك رابطة ندوة وتنظيم إعداد في األفريقي االتحاد مفوضية شاركت
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 فرص: األجنبية االحتياطيات وإدارة الصرف أسعار وتقلبات ماليةال التحويالت: "موضوع

 من العديد مع تفاعلت ثانيًاو ؛"األفريقية المركزية البنوك على المترتبة واآلثار ألفريقيا التمويل

 شركاءالو األفريقي، االتحاد في األعضاء الدول ذلك في بما الرئيسيين المصلحة أصحاب

 المالية التحويالت تدفق لضمان الرقمية التقنيات بحث طرق بشأن ،صالخا والقطاع ،اإلنمائيين

 .19-كورونا فيروس جائحة مثل األزمات وقت خالل

 6 دعم تم: الهجرة إدارة بشأن اإلقليمية االقتصادية المجموعات/ األعضاء للدول الفنية المساعدة .99

 إجراء. العام خالل الهجرة ةإلدار هاإطار لتحسين واحدة إقليمية اقتصادية ةومجموع أعضاء دول

 على التصديق وتم الهجرة إدارة حول إفريقيا شرق وجماعة ليسوتو مملكة في تقييمية دراسة

 .هتنفيذ انتظار في التقرير

 مشارًكا، 120 من أكثر مع عمل يورشت تنظيم تم: ألفريقيا الهجرة سياسة إطار تعميم .100

 إدارة عن إخبارية نشرات 3 إصدار تم كما .قارةال أنحاء جميع في المدني المجتمع منظمات شملتا

 .الهجرة

 الحالية الصحية التحديات معالجة: لصحةوا الهجرة" حول بحثًا إجراء: والصحة الهجرة .101

 وورقة للسياسات موجز وإطالق" الممارسة إلى السياسات من - إفريقيا في والالجئين للمهاجرين

 .المنطقة هذه في المعرفي الكمّ  في للمساهمة إفريقيا يف الصحي والوضع الهجرة حول أكاديمية

 االتجار منع حول دراسي منهج مشروع من االنتهاء تم: باألشخاص االتجار منع .102

 صياغة من االنتهاء تم. األفريقي لالتحاد األفريقي القرن مبادرة إطار في أفريقيا في باألشخاص

 قبل من عليها والمصادقة المهاجرين وتهريب بالبشر االتجار منع حول السياسات وثائق مشاريع

 .عليها المصادقة انتظار في األعضاء الدول

 اإلدماج وإعادة القبول وإعادة العودة برامج حول دراسة األفريقي االتحاد مفوضية أطلقت .103

 القبول وإعادة العودة بشأن القارية التوجيهية الخطوط مشروع صياغة في بدأتو. إفريقيا في

 مهاجر 50.000 من أكثر عودة تيسير وتم .األعضاء الدول قبل من لدراستها دماجاإل وإعادة

 من الجئًا 6.544 توطين إعادة إلى باإلضافة األصلية بلدانهم إلى ليبيا في السبل بهم تقطعت

ً  األشد الفئات  المنشئة التفاهم مذكرة تمديد تم كما. الطوارئ حاالت في العبور آلية إطار في ضعفا

 .رواندا في الطوارئ حاالت في العبور ليةآل

 الهجرة في القارةالمتعلقة ببحوث البيانات وال معالجة-هاء 

 األدلة على القائمة السياسات لتطوير كأساس منها التحقق يمكن بيانات إلى الحاجة تزال ال .104

 الدول لدعم الرئيسية اإلنجازات يلي فيما. القارة في الهجرة إدارة لتحسين هامة أولوية ،وتنفيذها

 :الهجرة إدارة في والبحث البيانات جمع تعزيز في األعضاء

 إعارة: بالهجرة المتعلقة والبحوث للدراسات األفريقي والمركز األفريقي المرصد تفعيل .105

 .المعنيين الموظفين تعيين جاري. ومالي المغرب إلى موظفين

 150 من أكثر: نغالالس داكار، في الهجرة حول السنوي األفريقي المنتدى استضافة .106

 االقتصادية والمجموعات ،األعضاء الدول من اإلنترنت عبر المشاركين من والعديد مشارًكا

 المناقشات ركزت. المتحدة واألمم المدني، المجتمع ومنظمات ،األكاديمية واألوساط ،اإلقليمية

 .صياتوالتو النهائي التقرير مع أفريقيا في العاملة اليد هجرة إدارة تعزيز على

 واالتحاد األوروبي التحادل المشتركة التوجيهية اللجنة في األفريقي االتحاد شارك .107

 .والتنقل الهجرة بشأن الرئيسية األولوية ذات المجاالت على ووافق الهجرة بشأن األفريقي
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 ،المتخصصة الفنية اللجنة قرارات نحو الزخم أيًضا 19-كورونا فيروس جائحة تعكس .108

 الجدول على الجديدة العمل ترتيبات أثرت أو برمجتها، إعادة أو جتماعاتاال إلغاء تم حيث

 .للنتائج المحدد الزمني

 وأطر األفريقي لالتحاد القانونية الصكوك على التصديق معدل في انخفاض هناك .109

 .األطر هذهب المرتبط العمل نطاق من يحد مما وتنفيذها، األعضاء الدول بين السياسات

 مختلط بشكل المتخصصة الفنية اللجان مثل النظامية جتماعاتاال استضافة في النظر .110

 لتسريع اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول قبل من ينالمشارك من المزيد لجذب

 .الرئيسية الوثائق مشاريع على المصادقة

 النمو الشامل والبيئةواالقتصادي،  التحول-رابعا 

 ألفريقيا االقتصادية الهياكل تحويل إلى ،2063 أجندة اللخ من األفريقي، االتحاد يهدف .111

 لتحقيق. للجميع والفرص العمل فرص وخلق وشامل، قوي نمو لتحقيق الظروف تهيئة أجل من

 التنويع عمليةب التعجيل في النجاح في األفريقي االتحاد مفوضية رؤية تتمثل الطموح، هذا

 والتكنولوجيات السياحة مثل الواعدة الخدمات وقطاعات التصنيع تعزيز خالل من االقتصادي

 التحتية، البنية في واالستثمار الطاقة إلى الوصول تعزيز خالل من العملية دعم يتم كما. الجديدة

 المجاالت هذه في المحرز التقدم أدناه ويرد. الطبيعية الموارد على والحفاظ الزراعة وتطوير

 .مواجهتها يتعين التي التحديات ذكر تم كما بالتقرير، المشمولة الفترة خالل

 الصناعة والسياحة –ألف 

 تنفيذ األفريقي االتحاد مفوضية واصلت ،19-كورونا فيروس أزمة من الرغم على .112

 تنظيم وتشجيع الخاص القطاع تعزيز وخاصة الصناعة، قطاع لتطوير األولوية ذات اإلجراءات

 استراتيجي كقطاع السياحة لتطوير وتدابير تإجراءا اتخذت كما. والنساء الشباب بين المشاريع

 .العمل وفرص الثروة لخلق

 التصنيع خالل من اإلنتاجي التحول بإحداث التعجيل 

 اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع الوثيق بالتعاون األفريقي، االتحاد مفوضية اتخذت .113

 في طوير ريادة األعماللت قوية آلية إنشاء نحو خطوة الشركاء، من وبمساعدة األعضاء والدول

 السياسات العراقيل في مجال التغلب على خالل من األعمال ريادة تنمية تعزيز أجل من المنطقة

 مهارات وتنمية والتمويل بالتنظيم يتعلق فيما سيما ال- القارة في األعمال ريادة نمو التي تظل تعيق

 .والتجارة اإلقليمي والتكامل الرقمية التكنولوجيا إلى والوصول والتعليم ريادة األعمال

في ظل الهيكل الجديد لريادة األعمال في مفوضية االتحاد األفريقي، يوجد قسم مخصص  .114

حصريًا لريادة األعمال واالستثمار. سيركز هذا القسم على السياسات المتعلقة بزيادة االستثمار 

ال، وضع سياسات في القطاعين الخاص الرسمي وغير الرسمي وتطويرهما، على سبيل المث

تفضي إلى تنمية أسواق رأس المال، وتنسيق سياسات الحكومات األفريقية بشأن االبتكار 

االستثماري ودعم وكاالت ترويج االستثمار األفريقية. ولهذه الغاية، تم إطالق العديد من 

لتعزيز القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على ريادة  2021المبادرات والبرامج في 

 :عمالاأل

 8نظمت المفوضية برنامج في ريادة األعمال للشباب والنساء في القاهرة، مصر، يومي  (1

تحت موضوع: "تمكين النساء والشباب من خالل مهارات ريادة  2021نوفمبر  9و

". ولقد زودهم بمهارات 19األعمال الرقمية والتكيفية واإلبداعية في فترة ما بعد كوفيد 

ة اإلبداعية والمبتكرة الحديثة التي من شأنها أن تمكنهم من توجيه ريادة األعمال والقياد
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، كما زود رواد األعمال  1أعمالهم خالل األوقات الصعبة الحالية في ظل جائحة كوفيد 

بالخبرة الرقمية والمرونة العاطفية ومهارات القدرة على التكيف ومهارات اإلدارة المالية 

 .هاالحكيمة والتسويق والشبكات وغير

إتاحة الوصول إلى رأس المال بدون ضمانات للتعجيل بتنمية القطاع الخاص في إفريقيا:  (2

تهيمن البورصات اإلقليمية والقطرية على أسواق رأس المال الحالية في إفريقيا مع نسبة 

 ضئيلة جدًا للشركات األفريقية الخاصة التي لديها الطرح العام األولي المسجل الالزم 

مال إضافي لعملياتها التجارية. تجدر اإلشارة إلى أنه في الممارسات لتعبئة رأس 

التجارية الصارمة، ال يُسمح للشركات الناشئة مثل الشركات الصغرى والصغيرة 

والمتوسطة بتعبئة رأس مال إضافي من خالل السوق المتاحة بسبب ما يترتب على ذلك 

 .من المخاطر الضخمة إدارة الشركات واألموال

لمدخل الوحيد للشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إن ا .115

للوصول إلى رأس المال بدون ضمانات هو من خالل أدوات االستثمار في األسهم الخاصة 

من  ٪98والمستثمرين المالئكيين ورأس المال االستثماري. ومما يثير استياءنا أن ما يقرب من 

غرى والصغيرة والمتوسطة في إفريقيا تجد صعوبة في الوصول الشركات الناشئة والشركات الص

إلى رأس المال بدون ضمانات، مما يزيد من خنق نموها وعمليات اختراق األعمال عبر الحدود 

 .في إفريقيا

تسعى المفوضية إلى إنشاء وتشغيل منصة مواتية لرأس المال االستثماري يحركها القطاع  .116

طاب قوية لسوق رأس المال االستثماري بغية تسهيل وصول الخاص للتعجيل بإنشاء خمسة أق

 الشركات الناشئة األفريقية والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسط. إلى رأس المال.

موقع شبكة ترويج االستثمار: أطلقت المفوضية موقع شبكة لترويج االستثمار األفريقي   .117

اء قدرات الدول األعضاء األفريقية ، في القاهرة. تهدف الشبكة إلى بن2021نوفمبر  12في 

من خالل تزويد المستثمرين بمعلومات دقيقة ومحدثة عن خدمات دعم  ووكاالت ترويج االستثمار

األعمال المخصصة لجني فوائد االستثمار الدولي وربط القطاعات اإلنتاجية المحلية باالقتصاد 

دولة عضو وتُبرز بوضوح العالمي. وتغطي مختلف قطاعات إنتاج السلع والخدمات لكل 

المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون المحليون واألجانب المباشرون. ويتمثل الهدف في جذب 

   .االستثمار المحلي واألجنبي المباشر وزيادة النمو االقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا

لمركز التميز  تتمثل الرؤية الطويلة المدى الشاملة:األفريقية مركز التميز لألسواق  .118

لألسواق الشاملة األفريقية في المساهمة في إحالل قارة إفريقية يمكن فيها للجميع الوصول إلى 

أسواق السلع والخدمات والوظائف، وبالتالي االستفادة من الفرص االقتصادية المزدهرة 

في أن تصبح  مركز التميز لألسواق الشاملة األفريقية والمستدامة. من ناحية أخرى، تتمثل مهمة

منصة إفريقية مشتركة بين القطاعين العام والخاص معترفا بها في مجال األعمال الشاملة وسياسة 

األسواق الشاملة والبرمجة، وتحديد وتسهيل وتكرار أفضل الممارسات في السياسة والبرمجة 

ساسي لمركز التميز والتعاون بين القطاعين العام والخاص عبر القارة بأكملها. تم اعتماد النظام األ

للمالية والشؤون النقدية  لألسواق الشاملة األفريقية خالل اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة

. وتعكف اإلدارة حاليًا على 2021مايو  21إلى  17والتخطيط االقتصادي والتكامل، المنعقد من 

 .استكمال اتفاقية االستضافة مع الحكومة التونسية

ية ألفريقيا: يعلق االتحاد األفريقي أهمية كبيرة على توفير معلومات دليل األعمال التجار .119

شفافة ومتطابقة لجميع المستثمرين. لن تنعكس نتائج األعمال بشكل كاٍف في قيمة األسهم ما لم 

يكن هناك تواصل جيد مع المستثمرين. وفي هذا السياق، تعمل اإلدارة على إعداد دليل األعمال 
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الشركات داخل القارة وخارجها. تم إصدار هذا الدليل أساسا للمصدرين  لتسهيل التواصل بين

والمستوردين والمصنعين والتجار الدوليين الذين يتطلعون إلى إقامة اتصاالت مع نظرائهم التجار 

والمستوردين في إفريقيا. ويهدف أيًضا إلى تعزيز االتصاالت المباشرة بين رجال األعمال 

الدوليين من خالل توفير معلومات مفيدة حول مختلف جوانب السوق  األفريقيين والموردين

 .األفريقية

معايير  -إرشادات بشأن "ُصنع في إفريقيا": تم استكمال مشروع دليل ُصنع في إفريقيا  .120

التأهيل، وتمت ترجمته إلى جميع لغات العمل األربع في االتحاد األفريقي. سيتم تقديم الوثيقة 

اعتمادها خالل الدورة القادمة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة للموافقة عليها أو 

وفي غضون ذلك، ستتم توعية أصحاب المصلحة بالمبادرة وسيتم إعداد آلية التنفيذ . والمعادن

 .للتصديق على المنتجات المؤهلة

تجارة دراسة عن تطوير سالسل القيمة اإلقليمية في جميع أنحاء أفريقيا: تشمل منطقة ال .121

الحرة القارية األفريقية تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية على األصعدة القارية واإلقليمية والوطنية. 

وبموجب اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، فإن أحد أهدافها المنصوص عليها 

ع وتطوير سالسل القيمة )الفقرة ]ز[( هو "تعزيز التنمية الصناعية من خالل التنوي 3في المادة 

اإلقليمية، والتنمية الزراعية واألمن الغذائي". في هذا السياق، كلفت مفوضية االتحاد األفريقي، 

بالتعاون الوثيق مع الشركاء، بإجراء دراسة قارية حول "تحديد وتطوير وتعزيز سالسل القيمة 

 "المستدامة اإلقليمية على النطاق القاري

يقيا: كان من المقدّر منذ أمد بعبد أن أحد العناصر المهمة لنجاح سياسة الجودة في أفر .122

واستدامة جهود التنمية في أفريقيا، والضرورية للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، هو التأكد من أن المنتجات والخدمات المنتجة في أفريقيا تستوفي المعايير المطلوبة. 

خالل الدورة العادية الثالثة للجنة  د الوزراء مشروع سياسة الجودة في إفريقيافي هذا الصدد، اعتم

. وسيتم تقديمها 2021سبتمبر  3التي عقدت في  الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن

 .2022اآلن على القمة إلجازتها في فبراير 

تزال تحديات رئيسية على الرغم من التقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، ال  .123

تعترض الطريق: عدم كفاية التنظيم الحكومي، السياسات التقييدية، ضعف الهياكل األساسية )ال 

سيما في مجال الطاقة والنقل(، ونقص حاد في المهارات وعدم التطابق بين احتياجات أصحاب 

، القيود التجارية، العمل ومهارات العاملين الموجودين )ال سيما المتخرجين من المدارس حديثا(

الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الصادرات األفريقية، صعوبات الحصول على تمويل 

وطويل األجل بشروط ميسورة، وقطاع غير رسمي كبير الحجم. من ناحية تنفيذ متوسط 

 وفيداستراتيجية الشركات/الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل التحديات ما يلي: تأثير جائحة ك

التي قللت من التفاعل مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وممثلي القطاع  19

 الخاص اآلخرين، ونقص الموارد المالية لتنفيذ جميع األنشطة ذات الصلة الهادفة في تعزيز دور

 .الشركات/الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة ألفريقيا

يز على المجاالت التالية بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء والمجموعات ينبغي الترك .124

( التحسين المستمر لبيئة األعمال والبيئة التنظيمية للشركات/الصناعات 1االقتصادية اإلقليمية: )

( إعطاء األولوية إلضفاء الطابع الرسمي على 2الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ )

( إعطاء األولوية للحماية االجتماعية 3مشاريع األعمال غير الرسمية؛ )الشركات الناشئة و

( دمج الشركات /الصناعات 4للشركات /الصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ )
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الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية المستدامة في إطار 

( التنويع المستمر ألنشطة الشركات /الصناعات 5ية األفريقية؛ )منطقة التجارة الحرة القار

الصغيرة والمتوسطة لتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى في الزراعة والصناعة والخدمات؛ 

( تسهيل اعتماد وتنفيذ سياسات عامة أفضل من خالل 7( تعزيز االبتكار وتطوير البحث؛ )6)

نفس الوقت إمكانية تعلم مهارات في ريادة األعمال تسهيل تصميم برامج متكاملة توفر في 

 .( تسهيل حرية التنقل لرجال األعمال عبر القارة8وخدمات األعمال والتمويل و)

 أولوية السياحة لتنويع االقتصادات األفريقية 

من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٪10فيما يتعلق بقطاع السياحة، الذي يساهم بأكثر من  .125

المزيد من فرص العمل في االقتصادات، ُطلب من مفوضية االتحاد األفريقي وضع أفريقيا ويوفر 

سياسة قارية ومعايير منسقة للسياحة باإلضافة إلى استراتيجية تهدف إلى توفير خطة عمل 

 .للتوجيه االستراتيجي تركز على تطوير صناعة سياحة تنافسية ومستدامة ومتكاملة في إفريقيا

نت مفوضية االتحاد األفريقي مع شركاء استراتيجيين مثل لجنة األمم في هذا السياق، تعاو .126

المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ومنظمة السياحة العالمية لألمم المتحدة، للعمل على تضافر الجهود 

إطار  بغية معالجة المجاالت ذات األولوية في صناعة السياحة األفريقية على النحو المحدد في

للسياحة: تصميم العالمة التجارية وإحصاءات السياحة والمنتج  الستراتيجياالعمل األفريقي 

 .19السياحي واالنتعاش في فترة ما بعد كوفيد 

بدعوة من منظمة السياحة العالمية ووزارة البيئة والغابات والسياحة في حكومة ناميبيا،  .127

عالمية بشأن تعزيز العالمة حضرت مفوضية االتحاد األفريقي المؤتمر اإلقليمي لمنظمة السياحة ال

يونيو  16إلى  14التجارية ألفريقيا من أجل االنتعاش السريع لقطاع السياحة، وقد انعقدت من 

في ويندهوك، ناميبيا، وورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات السياحة التي عقدت عبر  2021

مفوضية االتحاد األفريقي ، استكملت 2021. أيًضا، في فبراير 2021يوليو  7و 6اإلنترنت يومي 

الدراسة القارية حول تحديد مواصفات منتج السياحة األفريقية وتحديد معالمها بعد تم إطالقها في 

 .2019أواخر 

 تتعلق التحديات بغياب التنسيق والمواءمة بين المؤسسات المتعاونة. أدى تأثير جائحة .128

لمجموعات االقتصادية اإلقليمية وممثلي إلى التقليل من التفاعل مع الدول األعضاء وا 19 كوفيد

القطاع الخاص اآلخرين، إلى جانب النقص في الموارد المالية والبشرية للقيام بجميع األنشطة 

ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز صناعة السياحة األفريقية. من األهمية بمكان أن يكون جميع 

اءات الالزمة لتقليل األثر السلبي أصحاب المصلحة مستعدين بشكل أفضل وأن يتخذوا اإلجر

 .للجائحة وإرساء أسس صناعة سياحية أفريقية تنافسية وشاملة ومستدامة

، ينبغي أن تلعب مفوضية 19 كوفيد مع األخذ في االعتبار الدروس المستفادة من تجربة .129

صناعة االتحاد األفريقي دوًرا قياديًا وتوجيهيًا في عملية التنسيق لضمان تحديد أولويات ال

واستدامتها ومواءمتها مع أولويات القارة من خالل التصنيع وتوفير فرص العمل وتعزيز ريادة 

األعمال لدى الشباب والنساء وإحداث التحول الرقمي. يجب أن تتخذ مفوضية االتحاد األفريقي 

تكون أيًضا خطوات وقائية تجاه معالجة األمور المتعلقة باألزمات، وبناء المرونة وضمان أن 

 السياحة جزء من آليات وأنظمة الطوارئ الوطنية واإلقليمية والقارية.

يوصى باإلجراءات التالية إلنعاش قطاعي السفر والسياحة في أفريقيا تحت قيادة مفوضية  .130

( إنشاء 2( التنفيذ التدريجي إلطار العمل األفريقي اإلستراتيجي للسياحة؛ )1االتحاد األفريقي: )
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( تعزيز إدارة السياحة 4( تعيين مناصر أفريقي للسياحة المستدامة؛ )3لسياحة؛ )الكيان القاري ل

على جميع المستويات والشروع في عملية تنسيق سياسات السياحة األفريقية على جميع 

( 6( اتخاذ تدابير صارمة لتعزيز السياحة داخل البلدان وفيما بينها في أفريقيا؛ )5المستويات؛ )

( االستثمار في أنظمة استخبارات السوق والتحول 7لمنتجات والخدمات؛ )تنويع األسواق وا

 .( االستثمار في رأس المال البشري وتنمية المواهب8الرقمي؛ )

 أجندة التكامل اإلقليمي والقاري ألفريقيا -باء 

وعلى العكس من ذلك، فإن الهدف األساسي للتكامل االقتصادي هو جعل أفريقيا سوقاً  .131

تكتفي بتعزيز التجارة بين البلدان األفريقية فحسب، بل تجتذب أيضاً االستثمار األجنبي متكاملة ال 

المباشر. كما ينبغي أن تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية من أجل استخدام 

تية مواردها بأكثر الطرق جدوى من الناحية التجارية لصالح مواطنيها وتوفير مشاريع البنية التح

 .والطاقة، من بين أمور أخرى

تجدر اإلشارة إلى أن رؤية أفريقيا، التي تندرج في بصيرة جماعية لالتحاد األفريقي،  .132

ف بأنها "بناء قارة أفريقية متكاملة ومزدهرة وسلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية  تُعرَّ

قارة ذات حدود سلسة وقادر على إدارة في الساحة الدولية. ولذلك فمن المتصور أن تكون أفريقيا 

الموارد العابرة للحدود من خالل الحوار؛ وقارة ستؤدي فيها حرية تنقل األشخاص ورؤوس 

األموال والسلع والخدمات إلى زيادات كبيرة في التجارة واالستثمارات بين البلدان األفريقية، 

  .وبالتالي إلى تعزيز مكانة أفريقيا في التجارة العالمية

تنص معاهدة أبوجا على أنه يجب على الدول األفريقية أن تسعى إلى تعزيز المجموعات  .133

االقتصادية اإلقليمية، وال سيما من خالل تنسيق أنشطتها ومواءمتها والدمج بينها تدريجياً من أجل 

 . تحقيق الجماعة االقتصادية األفريقية

الة التكامل إلى اجتماع التنسيق قدمت مفوضية االتحاد األفريقي تقريرها السنوي عن ح .134

هذا  يتمثل. النصف السنوي الثالث بناء على مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد األبعاد

مؤشًرا مع عتبات محددة جيدًا. عملت  33أبعاد تكامل و 8األخير في مؤشر مركب مكون من 

اإلقليمية لتقييم أنشطة وسياسات مفوضية االتحاد األفريقي بشكل وثيق مع المجموعات االقتصادية 

التكامل الخاصة بها. لقد توصلت معا إلى عدد من التوصيات الهامة التي تم تسجيلها في تقرير 

 .اجتماع تنسيق النصف السنوي الثالث الذي تم تقديمه إلى الدول األعضاء

سة للجماعة االقتصادية األفريقية و البروتوكول المرفقإن   .135 المتعلق بالمعاهدة المؤّسِّ

بحرية تنقل األشخاص وحق اإلقامة والحق في االستقرار ظل مهمال بشكل مؤسف. تبقى 

(. والدول التي صدقت على البروتوكول وأودعته لدى 4التصديقات مع األسف عند عدد أربعة )

 15االتحاد األفريقي هي رواندا والنيجر ومالي وساو تومي وبرينسيبي. يتطلب البروتوكول 

 .دخل حيز التنفيذتصديقا لي

فيما يتعلق بمسألة تخفيف أنظمة التأشيرات، يوضح مالحظة أكثر سعادة ومع ذلك، وفي  .136

الصادر عن البنك األفريقي للتنمية واالتحاد األفريقي أنه  2020مؤشر انفتاح التأشيرات لعام 

يرات للسفر من بلدان القارة دون الحاجة إلى تأش ٪54يمكن للمسافرين األفريقيين الوصول إلى 

منذ  ٪9داخل إفريقيا، أو يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول. وقد ارتفعت النسبة إلى 

، انضمت جامبيا إلى سيشيل وبنين في السماح بدخول جميع المسافرين 2020. في 2016

 50دولة في ترتيب المؤشر، بينما تمكنت  20األفريقيين بدون تأشيرة. باإلضافة إلى ذلك، ارتقت 
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دولة من تحسين درجاتها أو الحفاظ عليها. يُظهر التقرير أيًضا ارتفاًعا كبيًرا في التأشيرات 

 .من القارة ٪ 44في إفريقيا، والتي تعكس  بلدًا24 يقدمها اإللكترونية، التي 

 األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة تنفيذ •

وتدخالت مفوضية  األفريقية لقاريةا الحرة التجارة منطقة بفضل الزخم الكبير من أمانة .137

التجارة الحرة القارية األفريقية حتى التفاق  االتحاد األفريقي، تمكن االتحاد من حشد دعم ساحق 

ً  41 االتفاق بلغت التصديقات على  . تجري المفاوضات بشأن البروتوكوالت المتبقية تصديقا

 .ية األفريقيةوملحقاتها تحت إشراف أمانة منطقة التجارة الحرة القار

وسعيا لتحقيق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، تعمل مفوضية االتحاد األفريقي  .138

على تطوير االتحاد الجمركي على النحو المتوخى في معاهدة أبوجا، واإلدارة المعنية هي بصدد 

جماعة تقييم الجاهزية تجاه إنشاء اتحاد جمركي أفريقي. وينبغي أن يتتوج ذلك بإنشاء ال

 .االقتصادية األفريقية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا

 تطوير سالسل القيمة اإلقليمية عبر أفريقيا •

، يتيح 2021يناير  1في  إن بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية .139

قية الموحدة التي يُنظر إلى هذه السوق التجارية األفري فرصة لتطوير سالسل القيمة اإلقليمية. 

تريليونات  3.4مليار شخص وإجمالي ناتج محلي إجمالي يزيد عن  1.3تهدف إلى الربط بين 

دوالر أمريكي كمحفز للتصنيع الشامل والتحويلي، تدفعه المعرفة واالبتكار الناشئين عن الثورة 

 .الصناعية الرابعة

على األصعدة  اإلقليمية القيمة لسالستشمل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تعزيز  .140

القارية واإلقليمية والوطنية. وبموجب اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، فإن 

)الفقرة ]ز[( هو "تعزيز التنمية الصناعية من خالل  3أحد أهدافها المنصوص عليها في المادة 

ة الزراعية واألمن الغذائي". في هذا السياق، التنويع وتطوير سالسل القيمة اإلقليمية، والتنمي

كلفت مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون الوثيق مع الشركاء، بإجراء دراسة قارية حول "تحديد 

 وتقرير "وتطوير وتعزيز سالسل القيمة المستدامة اإلقليمية المستدامة على النطاق القاري

 أجل من األفريقية القيمة سالسل"  عنوان تحت 2022 إفريقيا في التنمية ديناميكيات: اقتصادي

 ." األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وتحقيق المستدام االنتعاش

 نهاية بحلول استكمالها المتوقع ومن بالفعل جارية القارية الدراسة فإن أخرى، ناحية من .141

 النشر مرحلة في 2022 إفريقيا في التنمية ديناميكيات فإن ذلك، من العكس وعلى. 2022 يونيو

 في قيادي بدور االضطالع في االستمرار على عازمة األفريقي االتحاد مفوضية إن. النهائية

 وتوفير التصنيع خالل من القيمة إلضافة القارية األولويات مع الدراسة اتساق ضمان عملية

 .الرقمي والتحول العمل فرص

 التعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية •

 رئيسيين مقررين األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء أصدر ،2017 يناير يف .142

Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII): 

 األفريقي االتحاد بين فعال وتعاون للمهام واضح توزيع هناك يكون أن ينبغي .143

 القارية والمؤسسات األعضاء والدول اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 التبعية؛ مبدأ مع تمشيا خرى،األ
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 مع تنسيق اجتماع األفريقي االتحاد مؤتمر مكتب هيئة ستعقد يوليو،/  يونيو قمة من بدالً  .144

 ومفوضية اإلقليمية االقتصادية المجموعات رؤساء بمشاركة اإلقليمية، االقتصادية المجموعات

 دوًرا األفريقي االتحاد مفوضية ستلعب االجتماع، هذا قبل. اإلقليمية واآلليات األفريقي االتحاد

 المعاهدة مع يتماشى بما اإلقليمية، االقتصادية المجموعات مع والمواءمة التنسيق في نشاًطا أكثر

 .(أبوجا معاهدة) األفريقية االقتصادية للجماعة المؤسسة

 والمجموعات األفريقي لالتحاد الرئيسي المنتدى النصف السنوي التنسيق اجتماع أصبح .145

 عقد في نجحنا ،2021 في. القاري التكامل أجندة تنفيذ وتنسيق عملها لمواءمة اإلقليمية االقتصادية

 التوزيع مجاالت في أخرى، أمور بين من مثمرة، نتائج عن وأسفر الثالث التنسيقي هذا االجتماع

 .19 كوفيد مكافحة في هائلة خطوات واتخاذ القاري، التكامل وتحسين للمهام، الفعال

 حاجة نابعة من للمهام وفعال واضح توزيع إنشاء إلى الحاجة أن إلى اإلشارة تجدر .146

 إلى األعضاء والدول القارية والمؤسسات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد

 إزالة أجل من منها كل اختصاصات بناء على التكامل مجاالت من مجال كل في معًا العمل

 قطاعات من قطاع أو مجال كل داخل المسؤوليات تحديد ذلك سيضمن. جيةواالزدوا التداخل

 على عالوة. الناس من والقرب األعباء/  التكلفة وتقاسم النسبية والميزة التبعية أساس على التكامل

 تنفيذ في النادرة للموارد األمثل التخصيص يضمن أن للمهام الواضح التوزيع شأن فمن ذلك،

 .التكامل برامج

 التجارة ومنطقة اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مع الوثيق بالتعاون .147

 الرئيسية، التقارب مجاالت بشأن اتفاق إلى التوصل تم اإلقليمية، واآلليات األفريقية القارية الحرة

 الغذائي واألمن الزراعة والصناعة، االستثمار والتكامل، االقتصادية التنمية ذلك في بما

 .التحتية والبنية والطاقة والتكنولوجيا؛ واالبتكار والعلوم التعليم والبيئة؛ األزرق واالقتصاد

نحو التعاون مع المجموعات االقتصادية  2021كان اإلنجاز الرئيسي اآلخر في عام  .148

ية. العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليم اإلقليمية هو بدء نفاذ بروتوكول

تناول البروتوكول الحاجة إلى تحديد دور االتحاد ودور المجموعات االقتصادية اإلقليمية مع 

مراعاة مبادئ التبعية والميزة النسبية، مما يسمح للمجموعات االقتصادية اإلقليمية بدفع أجندة 

نظيم التكامل القاري في مجاالت محددة؛ في نهاية المطاف، أنشأ اإلطار المؤسسي المنقح لت

العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على خلفية إصالحات االتحاد 

 .األفريقي

 والبيئة المستدامة واالقتصاد األزرق الزراعة-جيم 

تم تعزيز تنمية الزراعة واألمن الغذائي من خالل تنفيذ العديد من اإلجراءات. في الواقع،  .149

والخدمات الزراعية التجارية وغير التجارية على حد سواء،  تجاتالمنمن أجل تسهيل نقل 

وضعت المفوضية استراتيجية سالمة األغذية وكذلك استراتيجية الصحة النباتية ألفريقيا التي 

ستعزز تنفيذ إطار الصحة والصحة النباتية. باإلضافة إلى ذلك، للتعجيل بالوصول إلى المدخالت 

فوضية إرشادات قارية لمواءمة األطر التنظيمية للبذور في وخدمات المدخالت، وضعت الم

أفريقيا وكذلك مبادئ توجيهية بشأن استخدام التكنولوجيا الحيوية لألغذية والزراعة في أفريقيا. 

كما أنشأت المفوضية المنصة األفريقية للبذور والتكنولوجيا الحيوية التي بدأت تنفيذ إطار المكننة 

 .ير الري وإدارة المياه الزراعيةالمستدامة وإطار تطو
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 بشأن الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج ماالبو إعالن بتقييم المفوضية قامت كما .150

 على وسيُعرض العيش، سبل وتحسين المشترك الرخاء أجل من والتحول الزراعي النمو تسريع

 إلى التقييم وأشار. 2022 فبراير في والحكومات الدول لرؤساء والثالثين الخامسة العادية الدورة

 تقدم لم بينما 2019 عام في دولة 49 بـ مقارنة 2021 عام في تقاريرها قدمت عضًوا دولة 51 أن

 وتم 2019 عام في مؤشًرا 47 بـ مقارنة مؤشًرا( 49) وأربعين تسعة تتبع وتم. تقارير دول أربع

 حين في أنه التقرير وكشف. 10 أصل من 7.28 البالغ 2020 معيار على بناءً  القطري التقدم تقييم

 كانت ،2025 بحلول ماالبو التزامات تحقيق نحو طريقها في كانت( رواندا) فقط واحدة دولة أن

 .الصحيح المسار على ليست دولة 31و جيد بشكل تتقدم عضًوا دولة 19

 والزراعة األراضي، وإدارة الحصاد، بعد ما خسائر مجاالت في أخرى إنجازات ثمة .151

 التجارية واألعمال ، المشتركة األفريقية الزراعية الحدائق وبرنامج الريفية، والمرأة الرقمية،

 اإلنجازات تشمل األزرق، واالقتصاد المستدامة بالبيئة يتعلق وفيما. واالستثمار الزراعية

 فريقياأل والجناح األفريقية، األخضر اإلنعاش وخطة المناخ، تغير استراتيجية تطوير الرئيسية

 تغيرب المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمرالسادسة والعشرين    الدورة في

 وغرفة المخاطر المتعدد المبكر لإلنذار األفريقي النظام افتتاح عن فضالً  ، جالسكو في المناخ

 .الكوارث مخاطر من للحد المبكر العمل عمليات

 وظهرت للقلق مثيرة تحديات هناك تزال ال جازات،واإلن المكاسب من الرغم على .152

 وتدهور ، القارة في والتغذوي الغذائي األمن النعدام الراهنة الحالة ذلك في بما ، أخرى تحديات

 الزراعية اإلنتاجية على19 -كوفيد جائحة وتأثير ، الكافي التمويل تعبئة وعدم ، الطبيعية الموارد

 التهديدات تشكلها التي المتزايدة األمنية التحديات فإن ، ذلك إلى باإلضافة. منخفضة تزال ال التي

 مقابل المتضررة البلدان أداء عن نُبلغ حيث ، أيًضا بالمالحظة جديرة الساحل منطقة في اإلرهابية

 .ماالبو أهداف

 تالقي مع األفريقي األغذية نظام تواجه التي المسبوقة غير التحديات فإن الواقع، في .153

 بشكل التفكير على السياسات صانعي حث قد 19-كوفيد وجائحة المناخ تغير مثل الصدمات

 غذائية قيمة سالسل بناء كيفية حول سؤاالً  وطرحوا. الزراعي القطاع تطوير كيفية بشأن مختلف

 .المستقبل في ومستدامة مرنة

بما  ى،أخرينبغي للدول األعضاء أن تمول وتنفذ التزامات ماالبو السبعة واستراتيجيات  .154

يتمثل الهدف من ضمان  ذلك،في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ واألمن الغذائي. باإلضافة إلى 

الحصول على الغذاء بكميات ونوعية كافيتين في تسهيل تبادل األغذية والحد من األمراض 

 التغذوية. وتحقيقا لهذه الغاية، من الضروري إنشاء مختبر أفريقي لسالمة األغذية.

تقييم الجهود لتهيئة بيئة سياسية أكثر مالءمة لتشجيع القطاع الخاص، واالستثمار  ينبغي .155

في البحث والتطوير في مجال الزراعة واستكشاف آليات مبتكرة لتمويل البحث والتطوير، 

وتسريع االستثمارات من أجل الشباب وبواسطتهم في الزراعة واألمن الغذائي، ووضع 

مع مراعاة فجوات المهارات القائمة والمتحققة  البشرية،د استراتيجيات منهجية للموار

 واالحتياجات التدريبية.

 تغير المناخ

وأهداف التنمية  2063المناخ في تحقيق تطلعات أجندة  تساهم معالجة تحديات تغير .156

 المستدامة.
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مع مراعاة المخاطر الهائلة التي يشكلها تغير المناخ على تنمية أفريقيا، أعرب عن  .157

أصبحت استراتيجية وخطة عمل  األفريقي،ي ألنه بفضل دعم الدول األعضاء في االتحاد سعادت

االتحاد األفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على التكيف جاهزتين اآلن وستكونان بمثابة 

 .2032-2022وثيقة مرجعية لتوجيه وتنسيق ودعم استجابة القارة لتغير المناخ للفترة 

، أود أن أرحب بجمهورية مصر العربية للمفاوضات العالمية بشأن المناخ د بينما نستع .158

بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر األطراف السابع والعشرين. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر 

من خالل لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية المعنية بتغير المناخ في الفترة التي تسبق 

وخاللها. ونأمل أن تولى األولوية في مؤتمر  األطراف عشرين لمؤتمر الدورة السابعة وال

األطراف، الذي يطلق عليه اسم "مؤتمر األطراف األفريقي" لالحتياجات والظروف الخاصة 

 ألفريقيا.

 

 دال. البنية التحتية، النقل، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والطاقة

جية متكاملة للبنية التحتية والطاقة بما يتماشى وضعت مفوضية االتحاد األفريقي استراتي .159

لدعم التحوالت االقتصادية وتعزيز التكامل القاري. وحددت مفوضية  2063مع أهداف أجندة 

االتحاد األفريقي لنفسها كهدف طموح بناء "بنية تحتية متكاملة للنقل والطاقة واالتصاالت 

وقادرة على تعزيز التكامل اإلقليمي  قولة،معتكون آمنة وموثوقة وفعالة وبأسعار  ألفريقيا،

 والقاري والتنمية المستدامة للقارة".

في تنفيذ خمسة مشروعات  2021وهكذا، حققت مفوضية االتحاد األفريقي تقدًما في  .160

تعتبر ضرورية لتسريع النمو في أفريقيا. كما تم إحراز تقدم في تنفيذ  2063رئيسية من أجندة 

وفي مجاالت النقل، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات  2 لتحتية في أفريقياتطوير البنية ا جبرنام

 واالتصاالت.

 2063المشاريع الرئيسية ألجندة 

أحرزت مفوضية االتحاد األفريقي تقدًما كبيًرا في تنفيذ خمسة مشاريع رئيسية من أجندة  .161

ة السكك الحديدية ( شبك1: وهذه المشاريع هي: )19-على الرغم من تأثير جائحة كوفيد 2063

( سوق 3( مشروع الطاقة الكهرمائية لسد إنجا الكبير؛ )2السرعة؛ )الفائقة  األفريقية المتكاملة 

عن بعد والتعليم عن بعد ؛ للطب  ( الشبكة اإللكترونية األفريقية 4النقل الجوي األفريقي الموحد؛ )

 ( األمن السيبراني.5و)

ناء القدرات، تهدف التوصيات الخاصة بتنفيذ باإلضافة إلى حشد التمويل الالزم وب .162

المشاريع إلى زيادة استخدام خدمات الشبكة االلكترونية األفريقية، وتكثيف الدعوة للتصديق على 

اتفاقية ماالبو لألمن السيبراني، وتسهيل اعتماد استراتيجيات األمن السيبراني الوطنية، وتيسير 

ية من قبل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي. ينبغي اعتماد تشريعات األمن السيبراني الوطن

 كسب التأييدلقيادة جهود  إقليميين للسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي  أيًضا تعيين مناصرين 

السوق  توصيات الدراسة القارية حول فوائد اإلقليمية وتنفيذعلى مستوى المجموعة االقتصادية 

 .ياألفريقية الموحدة للنقل الجو

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ثاني خطة الثانية ل خطة العمل ذات األولوية تعد .163
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. وتستند هذه 2030-2021التحتية في أفريقيا للفترة  البنيةعمل ذات أولوية لبرنامج تطوير 

نب المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول الحافظة إلى قائمة جرد بالمشاريع المقترحة من جا

 .األعضاء

أقرت الدورة العادية الثامنة والثالثون للمجلس التنفيذي قائمة  ،2021فبراير  4-3في  .164

 69ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا المكونة من  2أولويات خطة العمل 

 رؤساء الدول والحكومات. مشروًعا. واعتُمد ذلك الحقا من قبل مؤتمر

الجدل حول األساليب التقليدية للمشاركة  2021لقد أثارت الجائحة المستمرة في  .165

مما تطلب من المؤسسات التكيف من خالل التفاعالت   وورش العمل في االجتماعاتالحضورية 

مع الدول  النيباد-االتحاد األفريقي للتنمية أكدت مشاركة وكالة ،فضال عن ذلك. عبر اإلنترنت

األعضاء أن اآلثار العميقة للجائحة حولت أولويات الدول األعضاء إلى الوظائف، والتعافي 

وهذا من شأنه أن يضع ضغوًطا إضافية على تعبئة الموارد المحلية ويتطلب تحديد . والصمود

 .اآلثار االقتصادية لمشاريع برنامج تطوير البنية التحتية وتسليط الضوء عليها

، هناك حاجة إلى نهج قاري لتعبئة  2رنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لتحقيق ب .166

-االتحاد األفريقي للتنمية الموارد الالزمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خالل مساعدة وكالة

البنك  التفاعل مع ( 1: في تنسيق المبادرات االستراتيجية بما في ذلك من خالل ما يلي النيباد

واالتحاد األوروبي وغيرهما من مؤسسات التنمية الدولية للتعاون في مجال  ريقي للتنميةاألف

التكيف مع تغير المناخ، والبنية التحتية الخضراء، وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ لمشاريع 

ل التواص( 2. من خالل نوافذ التكيف والتخفيف الشامل 2برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا 

مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وإدارة التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة 

متعددة الوالتعدين لمفوضية االتحاد األفريقي لتحديد المتطلبات المحددة للخدمات اللوجستية 

اخلية والشحن الوسائط بما في ذلك الشحن بالسكك الحديدية، والطرق البرية والبحرية واألنهار الد

تنفيذ توصيات ( 3. البحري القصير للتجارة األفريقية البينية لنقل الواردات من خارج القارة

. 2019استعراض منتصف المدة لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا الذي تم إجراؤه في عام 

ء األفريقية تطوير أوجه التآزر بين البرنامج الثاني ومشروعات الطاقة وسوق الكهربا( 4

 .الموحدة

 والحركةالنقل 

لدعم التصنيع في القارة فضال عن التنفيذ السلس لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية،  .167

( تنفيذ خطة العمل األفريقية للسالمة على 1طورت مفوضية االتحاد األفريقي المشاريع التالية: 

وتنفيذ شبكة السكك الحديدية ( وضع خارطة طريق لتطوير 2 ؛2030-2021الطرق للعقد 

األفريقية بهدف تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 

 .2030بحلول عام  %50واإلصابات الخطيرة بنسبة 

( تنفيذ 1تحققت اإلجراءات التالية: ) أفريقيا،كذلك، سعيا لتيسير ومواءمة نظم النقل في  .168

( تطوير هيكل قاري لسالسة المجال الجوي وخدمات المالحة 2دني األفريقية سياسة الطيران الم

( تقديم النسخة الجديدة من االتفاقية الحكومية الدولية بشأن الطرق السريعة عبر أفريقيا 3الجوية ؛ 

( تحسين لوجستيات النقل البحري وكفاءة الموانئ 4إلى مكتب المستشار القانوني للمراجعة ؛ و 

 يا ووضع استراتيجية للموانئ القارية.في إفريق

 البري،( نقص العاملين لتطوير النقل 1تتمثل التحديات التي يواجهها القطاع فيما يلي: ) .169
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وتطوير شبكة  وصيانته،وال سيما بعض القطاعات الفرعية بما في ذلك تطوير النقل البري 

( هناك أيًضا نقص في 2ذلك. الطرق السريعة العابرة ألفريقيا ، والتنقل الحضري ، وما إلى 

وال سيما قطاع النقل البحري وقطاع السكك الحديدية.  الرئيسية،الميزانية الالزمة لتنفيذ األولويات 

  لتحقيق التفعيل الكامل للسوق الجوي األفريقي الواحد.

( تعيين الخبراء وموظفي السياسات 1يشمل طريق المضي قدما المقترح ما يلي: ) .170

( هناك حاجة إلى زيادة الميزانية المخصصة لألنشطة 2طاع النقل البري الفرعي. الالزمين في ق

التي حظيت بدعم أقل والسيما القطاع الفرعي للممرات المائية البحرية والداخلية والقطاع الفرعي 

( اقتراح بعقد اجتماع مائدة مستديرة للشركاء اإلنمائيين لدعم مشاريع وبرامج 3للسكك الحديدية. 

قل والتنقل لضمان التمويل المستدام لهذا القطاع وهو أمر بالغ األهمية بالنسبة ألجندة التكامل الن

( التوصية بتضافر الجهود من قبل مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء 4القاري ؛ 

( 4والمؤسسات المالية لتعبئة حزمة الحوافز القارية إلنعاش صناعة النقل الجوي األفريقية ، 

ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي مواصلة تعزيز اللجنة األفريقية للطيران المدني  أفكاك( 

للسوق األفريقية الموحدة   باعتبارها الوكالة المتخصصة لشؤون الطيران المدني والوكالة المنفذة

 .للنقل الجوي 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تعمل مفوضية االتحاد األفريقي على  تصاالت،واالفي قطاع تكنولوجيا المعلومات  .171

( سياسة البيانات وإدارة البيانات في 2( استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا 1البرامج التالية: )

( مبادرة السياسة 4 الرقمي؛( إطار عمل التشغيل البيني في االتحاد األفريقي للمعرف 3أفريقيا؛ 

 والتنظيم ألفريقيا الرقمية.

تحققت اإلنجازات  (،2030-2020تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا ) في إطار .172

استراتيجية التعليم الرقمي ،  األفريقي،( وضع استراتيجية الصحة الرقمية لالتحاد 1التالية: 

( 3( تطوير التحول الرقمي للوظائف ؛ 2استراتيجية الزراعة الرقمية وخطة التنفيذ ألفريقيا ؛ 

 صد والتقييم الستراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا.وضع إطار الر

محدودية الموارد لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا وبالتالي  تشمل التحديات: .173

المشاركة المنخفضة  استراتيجيةإلى إطار وآلية لرصد وتقييم تنفيذ  االفتقارتكثيف تعبئة الموارد. 

مية أثناء اجتماعات فريق العمل عبر اإلنترنت وقلة من جانب المجموعات االقتصادية اإلقلي

 المدخالت المتعلقة بمشاريع االستراتيجيات واألطر.

يشمل طريق المضي قدما: زيادة الدعوة إلى أهمية استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا  .174

حة وتكثيف تعبئة الموارد. االنتهاء من وضع االستراتيجيات الرقمية القطاعية للتعليم والص

التحول الرقمي ألفريقيا.  الستراتيجيةوالزراعة. استكمال المنظومة المؤسسية وخطة التنفيذ 

التحول  الستراتيجيةاالنتهاء من رسم خرائط مشاريع التحول الرقمي واإلجراءات المقترحة 

الرقمي ألفريقيا وتحديد مجال التركيز. تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقليمية على زيادة 

عمل المصادقة وتقديم المدخالت  و ورش اركتها خالل اجتماعات فريق العمل عبر اإلنترنت مش

 المتعلقة بمشاريع استراتيجيات وأطر عمل االتحاد األفريقي في الوقت المناسب.

 تحسين إمكانية الحصول على الطاقة

دية السليمة من والتنمية االقتصا الرفاهية،المساعدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز  .175

خالل ضمان حصول الجميع على كميات كافية من الطاقة النظيفة والمناسبة والميسورة التكلفة ؛ 
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( مساعدة البلدان األفريقية على التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة التي تدعم استراتيجيات 2و )

 التنمية منخفضة الكربون مع تعزيز األمن االقتصادي وأمن الطاقة.

( دعم تنفيذ مبادرة الطاقة 1كان التركيز على البرامج الرئيسية التالية: ) الطاقة،طاع في ق .176

( مرفق التخفيف من مخاطر حرارة 2( ؛ 2030-2021المتجددة في أفريقيا في مرحلتها الثانية )

 والخطوط( إطار السياسات 4( مواءمة األطر التنظيمية لسوق الكهرباء في إفريقيا. 3األرض؛ 

( الشراكة بين إفريقيا واالتحاد األوروبي في 4هية المتعلقة بالطاقة الحيوية في إفريقيا ؛ التوجي

 مجال الطاقة.

( إطالق مواءمة 1: 2023تم اختصار التقدم المحرز في تنفيذ مختلف المشاريع في عام  .177

غيرة ( دعم تطوير الشبكات الص2؛ ) 2021اإلطار التنظيمي لسوق الكهرباء في أفريقيا في عام 

( وضع استراتيجية لتنمية الطاقة الحيوية وخطة استثمار لمنطقة غرب أفريقيا ، 3في أفريقيا؛ )

( التوصية بإجراء دراسة حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الطاقة في إفريقيا 4)

  رأة.بما يتماشى مع أهداف استراتيجية االتحاد األفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين الم

أحرزت اللجنة األفريقية للطاقة تقدما أيضا في تنفيذ برامجها االستراتيجية للطاقة في  .178

القارة ، بما في ذلك برنامج كفاءة الطاقة في أفريقيا ، وبرنامج التحول في مجال الطاقة في أفريقيا 

برنامج نظام . ، ورصد الطاقة الحيوية واإلبالغ عنها ، وبناء القدرات في قطاع الطاقة وأفريقيا

 .معلومات الطاقة

. من المتوقع أن تؤدي استراتيجية تعبئة الموارد إلى تسريع الجهود المبذولة لتعبئة الموارد .179

يلزم تنسيق مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا على نحو أكثر فاعلية من قبل أصحاب المصلحة 

 .نظر في االعتبارالقاريين واإلقليميين والوطنيين لضمان أخذ جميع وجهات ال

تم اإلبالغ عن صعوبات لتأمين ترخيص موارد الطاقة  القانوني،الجانب  فيما يخص  .180

أدى االفتقار إلى القدرة الكافية في القطاع . الحرارية األرضية وإقفال اتفاقيات شراء الطاقة

دية توافر محدو وال تزال المعدات،الفرعي للطاقة الحرارية األرضية إلى تكاليف إضافية لشراء 

لوحظت تحفظات  بالمطورين،وفيما يتعلق . خبراء الطاقة الحرارية األرضية يشكل تحديًا مستمًرا

سياسية بشأن دعم المطورين من القطاع الخاص وواجه المطورون صعوبات في تعبئة 

  مساهماتهم المالية وفقًا للخطة المالية لمرفق التخفيف من مخاطر حرارة األرض؛

مركز التميز األفريقي للطاقة "نامج إقليمي مستمر لبناء القدرات من خالل ينبغي ألي بر .181

من المهم . أن يعزز المهارات والمعرفة المتعلقة بالطاقة الحرارية األرضية" الحرارية األرضية

زيادة بعثات التوعية في البلدان المنفذة لمرفق التخفيف من مخاطر حرارة األرض، وتشجيعها 

واتفاقيات التنفيذ ، ومواءمة متطلبات الترخيص  الطاقة،يق على اتفاقيات شراء على تسريع التصد

 .على مستوى الحكومة الوطنية والمحافظة

متوقعا تتعلق التحديات التي تمت مواجهتها بإنشاء وحدة التنسيق التي لم تتحقق كما كان  .182

تغرقت تعبئة المرافق اس أخرى،ومن ناحية . أدى إلى قيود على القدرات داخل قسم الطاقة مما

والسلطات التنظيمية لبناء القدرات من خالل مجمعات الطاقة الخاصة بها وقتًا أطول مما كان 

-والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد لها،متوقعًا مما أدى إلى تغييرات في بعض التواريخ المخطط 

 .الموحدة للكهرباء السوق األفريقيةيوصى باإلسراع في إنشاء وحدة تنسيق لضمان تنفيذ . 19
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 تمويل تنمية أفريقيا -هاء 

ينبغي لالستراتيجية القارية تعبئة مواردها  االقتصادي،سعيا لتسريع عملية التحول  .183

ولكن أيًضا عن طريق جذب التمويل الخارجي ألن  ،2063الداخلية على النحو المبين في أجندة 

 .معدل االدخار منخفض لجميع البلدان

 لمحليةتعبئة الموارد ا 

أصدرت مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع منظمة التعاون  الضرائب،إلصالح  .184

 30والتنمية في الميدان االقتصادي التقرير عن تطور إحصاءات الدخل في أفريقيا ، الذي يغطي 

وهو عبارة عن نشرة سنوية تقدم إحصاءات دقيقة وكاملة وموثوقة عن اإليرادات العامة . دولة

كذلك، يظل هذا التقرير . تساعد في قياس التقدم المحرز في إصالح السياسة الضريبية يمكن أن

 .اليوم وثيقة مرجعية لتحديد أداء الميزانية في البلدان األفريقية بالنسبة للبلدان األخرى

لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، تقترح مفوضية االتحاد األفريقي رؤية متكاملة  .185

تعزيز قاعدة اإليرادات ( ب. )تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة( أ: )ثالث ركائزتستند إلى 

تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ( ج)وتحصيلها ؛ 

واالستراتيجية الضريبية الرامية إلى تطوير القدرة المؤسسية للمشاركة بشكل مناسب بشكل أكثر 

 .ر المناقشات والمواقف حول الضرائب على الصعيد القاري األفريقيعمقًا وفعالية في تطوي

تعزيز قدرة مفوضية االتحاد ( 1: )ينبغي مستقبال اتخاذ اإلجراءات المحددة التالية .186

األفريقي في تنسيق العمل بشأن تعبئة الموارد المحلية والتدفقات المالية غير المشروعة في القارة 

ئة الموارد المحلية والتدفقات المالية غير المشروعة لتعزيز األنشطة تعيين رئيس معني بتعب( 2)؛ 

المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية في جميع أنحاء القارة والفوز بنجاح في مكافحة التدفقات غير 

المسائل  تضافر جهود مفوضية االتحاد األفريقي ووضع نهج منسق في معالجة ( 2)المشروعة ؛ 

 .المالية غير المشروعة وتعبئة الموارد المحليةالتدفقات المتعلقة ب

 تعبئة الموارد الدولية 

، عملت مفوضية االتحاد األفريقي مع وزراء المالية  19-في بداية جائحة كوفيد .187

 .والمبعوثين الخاصين لالتحاد األفريقي لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا

،  2021ي قمة باريس في مايو وفي هذا السياق، شاركت مفوضية االتحاد األفريقي ف .188

، بما في ذلك القدرة على تحمل الديون والتنفيذ السريع  المسائلحيث جرت مناقشة العديد من 

باإلضافة إلى ذلك، ضغطت مفوضية االتحاد . إلطار مجموعة العشرين بشأن معالجة الديون

بنية التحتية وتحديث األفريقي لزيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة لصالح إفريقيا، وتمويل ال

كذلك ، أعدت مفوضية االتحاد األفريقي . إطار االقتصاد الكلي األفريقي وامتالكه من قبل إفريقيا

لجذب استثمارات أجنبية إضافية نحو  2025إلى  2022للفترة من ( خارطة طريق)برنامج عمل 

الدول األعضاء إلبداء آرائها  وسيتم توزيع البرنامج على. التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا

 .قبل استكماله

إلى الموارد المالية الالزمة  مع افتقارها لقد تضررت البلدان األفريقية بشدة من الجائحة  .189

وبينما أثبتت مبادرة تعليق خدمة الديون والتمويل متعدد األطراف فائدتهما ، إال . لالستجابة الكافية

يجب زيادة التمويل بشروط ميسرة . التمويل للدول الناشئةأنهما غير كافيين لتلبية احتياجات 

يعد اإلصدار . والحد من الفقر وعدم المساواة ، وال سيما في البلدان النامية 2063إلنجاز أجندة 

مليار دوالر أمًرا مهًما ، ولكنه يفيد بشكل غير  650الجديد من حقوق السحب الخاصة بقيمة 
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وتعد إعادة تخصيص اإلصدار الجديد للبلدان  .بشكل أقل  تحتاج إليهمتناسب البلدان المتقدمة التي 

ً حيوي ااألفريقية أمرً  فضال عن ذلك ، . لسد فجوة التمويل ، ويمكن استكشاف سيناريوهات مختلفة ا

ينبغي أن تعالج طرائق إعادة التخصيص احتياجات كل من البلدان منخفضة الدخل والبلدان 

ويمكن لحقوق السحب الخاصة عند اإلقراض عبر آليات السوق . الضعيفة ذات الدخل المتوسط

خفض تكلفة االقتراض ودعم االستثمارات ذات األهمية الحاسمة في البلدان التي لديها إمكانية 

الوصول إلى األسواق وإعادة التخصيص من خالل برنامج التعهدات المتعلقة بالحد من الفقر 

 .محددة للبلدان منخفضة الدخلوتحقيق النمو يستهدف االحتياجات ال

ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي أن تقدم الدعم الفني للمناصرين في المؤسسات المالية  .190

المستقلة التابعة لالتحاد األفريقي والمبعوثين الخاصين في جهودهم للدعوة مع البلدان المتقدمة 

مليار دوالر  100ين ينبغي بذل الجهود لتأم( ب. )إلعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة

أمريكي إضافية من حقوق السحب الخاصة المعاد تخصيصها لدعم عمليات تعافي االقتصادات 

لذلك، ينبغي أن تستمر المفاوضات مع مختلف الدول . األفريقية في مرحلة ما بعد الجائحة

 .درةاألوروبية والواليات المتحدة األمريكية وغيرها من الدول المتقدمة لدعم هذه المبا

 1األفريقي لالتحاد المالية المؤسسات نشاءإ 

 تحقيق أجل من أهدافها تحقيق إلى تسعى التي 2063 ألجندة الرئيسية المشاريع أحد تشكل .191

 لتمويل القارة في المالي القطاع ستقود التي الرئيسية الوسائل وهي والمستدامة، الشاملة التنمية

 . البينية األفريقية التجارة وتسهيل اإلنتاجي التحول يزوتعز التحتية، البنية مجال في العجز أوجه

تشمل التحديات التي تواجه إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي بطء التصديق على  .192

بالنسبة لكل من المصرف العربي الدولي  2014و  2009فمنذ اعتمادها في . الصكوك القانونية

صل أي من المؤسسات المالية إلى العدد المطلوب من وصندوق النقد العربي على التوالي ، لم ت

باإلضافة إلى ذلك ، هناك نقص في التمويل إلنشاء المؤسسات . التصديقات لدخولها حيز التنفيذ

، معهد النقد األفريقيالمالية المستقلة التابعة لالتحاد األفريقي، وهذا يضر بشكل خاص بتفعيل 

المركزي األفريقي وكان من المفترض أن يتم إنشاؤه بحلول وهي الخطوة األولى نحو إنشاء البنك 

2020. 

( 1: )من أجل اإلسراع بإنشاء المؤسسات المالية األفريقية، يمكن تقديم التوصيات التالية .193

المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي لمعالجة  حولينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي إجراء دراسة 

تقديم الدعم الالزم ( 2. ي ذلك إنشاء آلية االستقرار المالي األفريقيةالفنية بما ف المسائلجميع 

للمناصر لتنظيم دورة استثنائية في غضون عامين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد 

يجب على ( 3)األفريقي التي ستخصص فقط إلنشاء المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي ؛ 

ويجب على . ها على رصد تنفيذ معايير تقارب االقتصاد الكليمفوضية االتحاد األفريقي بناء قدرت

بالتوقيع والتصديق على الصكوك القانونية التي أُنشئ بموجبها صندوق  التعجيل الدول األعضاء

 .النقد العربي وبنك االستثمار العربي

 خامسا: االستثمار في الشعب األفريقي

سياسات والبرامج في مجاالت التعليم تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بوضع ومواءمة ال .194

لالتحاد األفريقي واألجندة  2063والعلوم والتكنولوجيا والفضاء واالبتكار بما يتماشى مع أجندة 
                                                           

ة لالتحاد األفريقي في: البنك المركزي األفريقي، صندوق النقد األفريقي، والبنك األفريقي لالستثمار، وسوق األوراق يتتمثل المؤسسات المال 1 

 المالة األفريقية



EX.CL/1336 (XL) 

Page 34 

العالمية للتنمية المستدامة من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة في أفريقيا. تستند األولويات 

ستراتيجيات الرئيسية التالية: إستراتيجية التعليم إلى اال 2021واإلجراءات المتخذة في عام 

(، واالستراتيجية القاري للتعليم والتدريب الفني 2025-2016القاري ألفريقيا )للفترة 

( وسياسة 2024واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا )استراتيجية عام  والمهني؛

 .واستراتيجية الفضاء األفريقية

 

 ستمرار في وضع السياسات القارية والتوجه االستراتيجي للتعليمألف: اال

يعطل بشدة أنظمة التعليم في القارة ، فقد  19-فيروس كورونا على الرغم من أن جائحة .195

واصلت مفوضية االتحاد األفريقي تنفيذ سياسة التعليم القارية، إلعادة بناء أنظمة تعليمية أكثر 

 استراتيجية. يتم توجيه برامج القسم من خالل 2063يذ أجندة مرونة واستجابة في القارة لتنف

(، والتي تحدد األهداف الرئيسية إلعادة 2025-2016التعليم القارية ألفريقيا )استراتيجية 

 .توجيه وتحسين أنظمة التعليم والتدريب في إفريقيا

ومواءمة  ( تطوير1في قطاع التعليم إلى: ) 2021تهدف اإلنجازات التي تحققت في عام  .196

ج( تطوير خطة  ؛ ( تطوير تعليم الطفولة المبكرة2 جودته؛التعليم العالي األفريقي وضمان 

( ابتكار التعليم في إفريقيا من خالل االعتراف بدور التكنولوجيا 3التعليم الرقمي وإطار التنفيذ: 

فعالين في في ضمان الوصول الشامل، وجودة األداء، وتمكين الخريجين باعتبارهم مساهمين 

 .التنمية االجتماعية واالقتصادية

وتقديراً لمهنة التدريس، والتحفيز، والتشجيع على االحتفال بالتزام المعلمين في إفريقيا،  .197

 دعوة لمنح جوائز للمعلمين تركز على أولئك الذين يقومون  2021أطلقت المفوضية في عام 

بالتنسيق مع المعهد الدولي عالوة على ذلك و. بالتدريس في كل من المدارس االبتدائية والثانوية

لبناء القدرات في أفريقيا التابع لليونسكو، زادت مجموعة النهوض بالمعلمين من عضويتها 

لتحسين وظائفها وما زال يتعين القيام بالمزيد لجذب الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

 .للمشاركة بفعالية في النهوض بالمعلمين في القارة

، تم عقد مؤتمر افتراضي قاري )توفر ينوالمهني ينما يتعلق بالتعليم والتدريب الفنيفي .198

وتنمية المهارات في إطار مبادرة  ينوالمهني ينإفريقيا فرص عمل( حول التعليم والتدريب الفني

المهارات ألفريقيا.  وكانت تنفذ تدخالت لتعزيز مفهوم وممارسة التوقعات من المهارات بين 

دول أعضاء في االتحاد  5ألعضاء في االتحاد األفريقي، حيث تم تقديم الدعم الفني لـ الدول ا

األفريقي إلجراء تحليالت الوضع ألنظمة وعمليات توقع المهارات ومن ثم وضع خرائط 

طريق لتعزيز وإدماج توقع  المهارات في أنظمة معلومات سوق العمل الوطنية، والتي تتحدث 

 .القارية للتعليم والتدريب الفني والمهني لتعزيز توظيف الشباب تراتيجيةاالسأيًضا عن تنفيذ 

، عقدت المفوضية بالشراكة مع 19-فيروس كوروناجائحة في أعقاب اآلثار الشديدة ل .199

اليونيسف ندوة عبر اإلنترنت إلعادة تصور التعليم في إفريقيا لتحديد المجاالت واالستراتيجيات 

برنامج رحب االجتماع ب .في التعليم وتعزيز دور المرأة ومشاركتهاالرئيسية إلعادة التفكير 

كحزمة الحد األدنى لتحويل أنظمة التعليم من خالل رؤية قوية بشأن  (DOTSSدوتس )

الرقمية، والتوصيلية عبر اإلنترنت / ودون االتصال باإلنترنت، والمعلمين بصفتهم ميسرين، 

ي يمكن أن تنفذها الدولة العضو على الفور. جاء والمدرسة اآلمنة وثورة المهارات، والت

القيام بمزيد من العمل بشكل تعاوني من أجل "تفعيل دليل تم  ..دعوة للعملالاالجتماع مع 

 ."(DOTSS برنامج دوتس )

استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا، أجرت مجموعة تطوير المناهج عملية  في إطار تنفيذ .200

أداء أطر المناهج والممارسات في الدول  وضعديث األدلة حول رسم الخرائط لتقييم وتح
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األعضاء في االتحاد األفريقي من أجل تحديد سياسات وممارسات المناهج المختلفة، لمقارنة 

التطبيقات واالتجاهات والتشابهات واالختالفات وتفاعالت المناهج مع أطر المؤهالت 

م الخرائط تصميم إطار المناهج القاري األفريقي ستعزز استنتاجات ونتائج دراسة رس .الوطنية

كما ستفيد رؤى واستنتاجات االستطالع في  .الذي سيتم التوصية به للدول األعضاء المستقبلي

 إطار المناهج القاري األفريقي. تطوير

استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا، طورت المفوضية مشروع  وبالتعاون مع مجموعات .201

المشروع جاهز  .استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا تصال والدعوة لدعم تنفيذاستراتيجية اال

 للمصادقة عليها ومن المتوقع القيام بذلك خالل االجتماع التنسيقي المقبل بين مجموعات

( في الفصل األول من عام 2025-2016استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا )استراتيجية 

مجموعة أدوات المناصرة. كما تجري الخطط لتطوير وإطالق عداد إ . وسيتبع ذلك 2022

تهدف النشرة اإلخبارية إلى الحفاظ على  .نشرة إخبارية فصلية تعرض أخبار األنشطة الرئيسية

صناع السياسات ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين في تناغم مع 

 .وثائق السياسات وأنشطة قسم التعليم

-فيروس كوروناجائحة تطلب تنفيذ ورصد بعض هذه البرامج مشاركات شخصية لكن  .202

استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا، تحشد  فرضت قيودًا. وعلى الرغم من أن آلية الكتلة لتنفيذ19

معظم البرامج لديها تمويل  فإنّ  أوجه التقدم المؤسسي المقارن والقدرات والخبرات والموارد

 .وتعتمد على مانحين خارجيين غير كافٍ 

 باء: الجامعة األفريقية

خطة عمل العقد الثاني  تنفيذفي إطار  2008تم وضع تصور للجامعة األفريقية في عام  .203

للتعليم في أفريقيا لدعم تنشيط التعليم العالي في أفريقيا، والمساهمة في تحقيق رؤية االتحاد 

يز، ويعزز الجاذبية واألهمية المحلية والقدرة األفريقي. ويجسد هذا المشروع الرائد التم

التنافسية العالمية للتعليم العالي والبحوث األفريقية، ويؤسس وحدة إدارة المشاريع في صميم 

 .تنمية إفريقيا

حددت مفوضية االتحاد األفريقي خمسة مواضيع حاسمة كمفتاح لتنمية أفريقيا وتحقيق  .204

ذه المواضيع في خمسة معاهد منفصلة للجامعة األفريقية. رؤية االتحاد األفريقي. يتم تناول ه

وزارة التعليم والعلوم  ، واصلت الجامعة األفريقية عملياتها تحت إشراف2021وفي عام 

واحدة تُدار من قبل إدارة واحدة، لها هيئة يشرف عليها  وجيا واالبتكا، كجامعةوالتكنول

 إدارة.مجلس

سجلت الجامعة األفريقية إنجازات ملحوظة من حيث االستجابة لطلب :تخرج الطالب .205

القارة على الموارد البشرية المؤهلة والمتسمة بالحيوية العالية. وبتعبير أدق، في العام الدراسي 

إناثًا( من معاهد الجامعة األفريقية.  160ذكوًرا و  221طالبًا ) 382تخرج ما مجموعه ، 2021

يتم عرض توزيع الخريجين حسب المعهد ونوع الجنس ومستوى البرنامج الدراسي في الجدول 

 .أدناه

 اختيار الطالب الجدد 

الدراسي تم إطالق آخر دعوة لتقديم طلبات المنح الدراسية للجامعة األفريقية للعام  .206

اإللكتروني  الجامعة األفريقية . تم نشر الدعوة على موقع2021يونيو  15( في 2021-2022

عالوة على ذلك، تم نشرها من خالل  .وتم إرسالها إلى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

 15عندما تم إغالق الدعوة في  .الشبكات األكاديمية ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة

https://translate.google.com/translate?hl=sw&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://au.int/en/hrst
https://translate.google.com/translate?hl=sw&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://au.int/en/hrst
https://translate.google.com/translate?hl=sw&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://au.int/en/hrst
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للحصول على ماجستير و  8658متقدًما ) 10789، كان هناك ما مجموعه 2021سطس أغ

  .دولة عضو في االتحاد األفريقي 53لبرنامج الدكتوراه( من  2131

 ريادة األعمال 

لالبتكار الذي تم إطالقه  الجامعة األفريقية يتم توجيه مجال ريادة األعمال من خالل تحدي .207

وخريجيها باالبتكار من أجل تعزيز عقلية ريادة األعمال.  فريقيةلزيادة وعي طالب الجامعة األ

ويُطلب من الطالب من خالل التفكير األكاديمي اقتراح حلول جديدة تساهم في التنمية 

 .االقتصادية والثقافية والبيئية واالجتماعية للقارة

 الجامعة االفتراضية والجامعة اإللكترونية األفريقية  

 2019االفتراضية والجامعة اإللكترونية األفريقية في ديسمبر  كان إطالق الجامعة .208

خطوة رئيسية  عن بعد والتعلم اإللكتروني للجامعة األفريقية باعتبارها الشق الخاص بالتعليم

نحو زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم المهني واألكاديمي لمواطني القارة. ومن المتوقع أن 

إمكانية الوصول إلى التعليم في جميع  لجامعة اإللكترونية األفريقيةالجامعة االفتراضية وا تعزز

أنحاء القارة بموجب نموذج عبر اإلنترنت يُسمح بالوصول إليه في أي وقت وفي أي 

مع  حتى اآلن، يتم تقديم الدورات الثالث التالية على نظام إدارة التعلم عبر اإلنترنت .مكان

 ؛ 2021/2022في العام الدراسي اتخاذ خطوات لزيادة عدد الدورات 

  :مرشًحا؛ 753مفهوم السحابة والمحاكاة االفتراضية 

  :)مرشحاً؛ 775محو األمية اإلعالمية والمعلوماتية )اليونسكو 

  1229للتوظيف: الكفاءة 

  جيم: العلم والتكنولوجيا واالبتكار

وم والتكنولوجيا يشجع برنامج العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بناء وتعزيز قدرات العل .209

من إجمالي الناتج المحلي للبحث  ٪1واالبتكار في إفريقيا ويدعو إلى االستثمار في تخصيص 

والتطوير واالستفادة من التعاون الدولي ودبلوماسية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. يركز 

ت الفضاء البرنامج بشكل خاص على تطوير برنامج الفضاء األفريقي، وتعزيز استخدام تقنيا

الهدف الشامل هو تهيئة الظروف المواتية  .من خالل تنفيذ سياسة واستراتيجية الفضاء األفريقية

"لتسريع انتقال أفريقيا إلى اقتصاد قائم على االبتكار وقائم على المعرفة" من خالل استراتيجية 

 .2063العلم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا، للمساهمة في أجندة 

. بالنسبة لهذا العام، تم تحقيق النتائج 2021حراز تقدم في تنفيذ االستراتيجية في عام تم إ .210

الممولة  في إطار زمالة أبحاث االتحاد األفريقي على الرغم من تأثير فيروس كورونا المستجد

من االتحاد األوروبي كما تم، في إطار شراكة حوار السياسات الرفيع المستوى بين االتحاد 

بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار، تنظيم العديد من االجتماعات  قي واالتحاد األوروبياألفري

، معظمها للتداول بشأن األحداث المخطط لها وتنفيذ نتائج 2021عبر اإلنترنت في عام 

حدث العلم  لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي االجتماع الخامس والخمسين للمكتب

 .2021تكار في مايو والتكنولوجيا واالب

بناًء على تعليمات اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، نظمت  .211

مفوضية االتحاد األفريقي أول سلسلة من الحوارات القارية حول األدوية التقليدية للتشاور 

لنباتات الطبية وتقديم المشورة بشأن توصيات السياسة المحددة التي ستضع الطب التقليدي وا
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واألوبئة المستقبلية وتحدث ثورة في  بانتظام في صميم استجابة إفريقيا لفيروس كورونا المستجد

أنظمة الصحة العامة. ركزت هذه الندوة األولى عبر اإلنترنت على األدوية التقليدية في 

فكرية ذات الصلة التنظيمية والملكية ال المسائلالمجتمعات األفريقية ، بما في ذلك السياسات و

 .بحماية واستخدام المعارف التقليدية واألدوية التقليدية

في إطار البرنامج  تم تصميم المبادرة العالمية للرصد لألغراض البيئية واألمنية وإفريقيا .212

الرائد للفضاء الخارجي األفريقي الذي يركز بشكل خاص على موضوع رصد األرض ويديره 

تتمثل مجاالت النتائج الرئيسية حسب  .ي مفوضية االتحاد األفريقيقسم العلوم والتكنولوجيا ف

( ، أجرت 2021 ديسمبر-( اإلدارة: خالل الفترة قيد االستعراض )يناير 1الركيزة فيما يلي: 

وحدة إدارة المشروع مراجعة للتحقق من نفقات االتحادات وصرف المنح )بما في ذلك المنح 

محطة  12مجال البيانات والبنية التحتية: تم االنتهاء من شراء  ( في2اإلضافية( إلى االتحادات؛ 

محطات إلكترونية، بينما لم يتم االنتهاء بعد من تسليم وتركيب  10تم تسليم وتركيب  .إلكترونية

 عبر معظمها تدريبًا، 20 من أكثر إجراء( في مجال التدريب: تم 3 .محطتين إلكترونيتين

( مجال التوعية والتواصل: استمر نشر 4؛ .متدربًا 1412ثلون ، يم OSS معهد مع اإلنترنت

وتوزيع مواد االتصال من خالل قنوات وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية مثل تويتر 

  .وفيسبوك ولينكد إن والصحف الوطنية ، إلخ

بالدور الحاسم لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وقد حددت من بين برامجها  2063تقر أجندة  .213

رئيسية "برنامج الفضاء الخارجي األفريقي" الذي يمّكن القارة من تسخير علوم وتقنيات ال

( 1والتدابير المنفذة في هذا السياق هي: ) .وابتكارات الفضاء من أجل نمو إفريقيا وتحولها

( تعزيز قدرات الدول األفريقية 2توطيد وتآزر برامج الفضاء اإلقليمية والوطنية األفريقية؛ 

( إنشاء وكالة الفضاء 3اء في مجال السياسات واالستراتيجيات والعمليات الفضائية: األعض

 :مقترحات لبرامج وكالة الفضاء األفريقية تقديم( 4األفريقية؛ 

من أجل تنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في إفريقيا )استراتيجية عام  .214

ما  يواالبتكار وهصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا (، تم نشر ثالثة إجراءات لتفعيل المر2024

( تعزيز 2( تطوير وإدارة بيانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار التخاذ قرارات مستنيرة، 1يلي: 

 ( 3(؛ 2024رصد وتقييم استراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا )استراتيجية عام 

المعينين )بالتعاون مع اليونسكو ( في تحليل بيانات العلم  تدريب اثنين من المتطوعين الشباب

 .والتكنولوجيا واالبتكار، وإدخال البيانات وإدارتها في المستودع القاري

ومع ذلك، تمكنت  .من ميزانية العام ولم تستفد لجنة االتحاد األفريقي الفنية للبحث العلمي .215

ها أمانة المجلس األفريقي للبحث العلمي بصفت لجنة االتحاد األفريقي الفنية للبحث العلمي

وبدعم  من تنفيذ أنشطتها باألموال الممنوحة للمجلس األفريقي للبحث العلمي واالبتكار واالبتكار

  .من الشركاء

األنشطة التي نفذها المجلس األفريقي للبحث العلمي واالبتكار خالل فترة هذا التقرير هي  .216

ج( بناء  ؛ 2024( تعميم استراتيجية عام 2 المؤسسية؛( االجتماعات الدستورية 1ما يلي: 

 الكفاءات الفنية والمهنية.

 وفي إطار التعاون األفريقي والدولي أيًضا، تم إجراء دراسة تحليلية ذكية للشركاء من قبل .217

ولجانها  ولجنة االتحاد األفريقي الفنية للبحث العلمي المجلس األفريقي للبحث العلمي واالبتكار

الشركاء المحتملين الذين يمكنهم االستفادة من مزاياهم النسبية واستعدادهم لدعم مسعى لتحديد 

 المجلس األفريقي للبحث العلمي واالبتكار كما قام .العلم والتكنولوجيا واالبتكار األفريقي

باالتصال بهؤالء الشركاء الدوليين المحتملين للتعاون مع المجلس األفريقي للبحث العلمي 

الفرنسية  واألكاديمية األكاديمية األوروبية للعلوم؛و مثل األكاديمية الصينية للعلوم؛ كارواالبت

الهندية  واألكاديمية األمريكية؛ المتحدة بالواليات والطب والهندسة العلوم وأكاديميات للعلوم؛

 .وشبكة أكاديميات العلوم األفريقية والجمعية الملكية للمملكة المتحدة؛ للعلوم؛

https://translate.google.com/translate?hl=sw&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://translate.google.com/translate?hl=sw&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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برمجة بعض  أعاد برنامج الرصد العالمي لألغراض البيئية واألمنية وبرنامج دعم إفريقيا .218

قد تم إجراؤها افتراضيًا و/ أو في وضع مختلط خالل األنشطة إلى أحداث عبر اإلنترنت، و

وبالنسبة لالتحادات التي ال يمكن فيها إجراء مهام الرصد المادية والتعويض )مثل وزارة   .العام

 .الداخلية بسبب اإلغالق(، سيستمر توفير الرصد االفتراضي والدعم الفني في المستقبل

 لتجنب المزيد  2022ي النصف األول من عام إعطاء األولوية ألسبوع الفضاء األفريقي ف

 .من التأخير في المشاركة

  األفريقي للبحث العلمي واالبتكار بشكل  المجلس-األفريقيلم يكن لدى مفوضية االتحاد

 .مزمن ميزانية سنوية معتمدة مما شكل تحديًا كبيرا لتنفيذ البرامج والمشاريع

 األفريقي للبحث  المجلس-األفريقيالتحاد في الشراكات، في العديد من الحاالت، يكون ا

 .في وضع غير مؤات ألنه ال يمكنه المساهمة بأي شيء ماليًا العلمي واالبتكار

 للمجلس األفريقي للبحث  نقص األموال الالزمة للدفع لمراجعي أوراق المجالت العلمية

ن الخبراء دائًما بطلب مراجعة األوراق الفنية م المجلس حيث يقوم العلمي واالبتكار

 .وأحيانًا يستغرق األمر وقتًا أطول من المتوقع ونحن نترجاهم

 

 دال: المرأة ومسائل الجنسين والنهوض بالشباب

وفقًا لمقرر المجلس التنفيذي لمؤتمر االتحاد األفريقي لتفعيل أجندة اإلصالح، تم إطالق  .219

ومن أجل تحفيز المرأة   .2021في يناير  مديرية المرأة ومسائل الجنسين والنهوض بالشباب

ومسائل الجنسين والنهوض بالشباب، وتحسين الوظائف الداخلية وإبراز تأثير العمل، تم إجراء 

تم تنسيق المديرية المشكلة حديثًا إلى ثالثة  .عملية التفكير االستراتيجي حول الفترة والعملية

والتنمية، وقسم النهوض بالشباب الجنسانية السياسة أقسام: قسم التنسيق والتوعية، وقسم المرأة و

التي تؤثر على النساء  المسائلوالمشاركة. بدأت عدة منصات للمشاركة والمشاركة في 

 واألطفال والشباب. وتشمل ما يلي:

  مؤتمر رجال االتحاد األفريقي حول الرجولة اإليجابية للقضاء على العنف ضد النساء

  والفتيات

العنف آفة  تحفيز الرجولة اإليجابية إلنهاء  حت عنوان، ت2021ُعقد المؤتمر في نوفمبر  .220

تم عقده من قبل االتحاد األفريقي تحت قيادة فخامة فيليكس أنطوان تشيسكيدي في إفريقيا. 

بالتعاون  2021ورئيس االتحاد األفريقي لعام  تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

ماكي  مافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا؛مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل را

أدو، -، وسعادة نانا دانكوا أكوفو 2022سال، رئيس جمهورية السنغال والرئيس القادم لعام 

رئيس جمهورية غانا ورئيس االتحاد األفريقي المعني بقضايا مسائل الجنسين والتنمية في 

وقد تم استضافتها  .األفريقي وسعادة موسى فقي محمد ، رئيس مفوضية االتحاد إفريقيا ؛

بقيادة راعيتها ، فخامة إلين جونسون سيرليف ،  بالشراكة مع شبكة القيادات النسائية األفريقية

  .الرئيسة السابقة لجمهورية ليبيريا ، وبدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة

اتخذته  لفتيات؛شملت النتائج الفورية اعتماد إعالن كينشاسا إلنهاء العنف ضد النساء وا .221

تسع دول أعضاء. وفي أعقاب اجتماع خبراء اللجنة الفنية المتخصصة السادسة للمساواة بين 



EX.CL/1336 (XL) 

Page 39 

الجنسين وتمكين المرأة في ديسمبر، تم اعتماد تقرير مع توصيات وسيعرض على اللجنة الفنية 

 .2022المتخصصة الوزارية المقرر عقدها في مارس 

 التعميم والتنسيق المؤسسي 

إعداد واعتماد توصيات سياسية مختلفة  مديرية المرأة ومسائل الجنسين والشباب دعمت .222

والرجولة اإليجابية للقضاء على العنف ضد النساء  من أجل اإلدماج والتنسيق المؤسسي؛

وحقوق المرأة في األوضاع اإلنسانية من خالل عقد  وريادة األعمال والقيادة النسائية؛ والفتيات؛

رفيعة المستوى سهلت المشاركة بين مفوضية االتحاد األفريقي وداخلها،  اجتماعات ومنصات

ومع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات 

ومن األمثلة البارزة على هذا العمل الجهود  .المجتمع المدني وكذلك الزعماء التقليديين والدينيين

. 19-فيروس كورونا مرض مساواة بين الجنسين وقيادة المرأة في مكافحةالمستمرة لتعزيز ال

 ماتقريرين تم التصديق عليه مديرية المرأة ومسائل الجنسين والشباب ، ستنشر 2022وفي عام 

في ظل  تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإدماج المرأة االتحاد األفريقي لبعنوان "استراتيجية 

 19-فيروس كورونا حول  تأثير جائحة مرضدراسة ال، و " "19نامرض فيروس كوروجائجة 

توصيات بشأن التدابير المراعية الوالمساواة بين الجنسين"، باإلضافة إلى خارطة طريق مع 

 . الجائحة للمنظور الجنساني في معالجة

 المعني بالمرأة والسلم واألمن إضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوث الخاص 

وأعيد تكرارها في الجلسة السادسة للجنة الفنية المتخصصة  الجلسة الخامسة،عمالً ب .223

سيتم إضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوث  ،المرأةللمساواة بين الجنسين وتمكين 

الخاص. ومع مالحظة الواليات التكميلية وال سيما في تنفيذ مبدأ عدم التسامح المطلق مع 

نف الجنسي في سياقات النزاع وما بعد النزاع على النحو اإلفالت من العقاب على الع

المنصوص عليه في إعالن كينشاسا ودعوة العمل بشأن العنف ضد المرأة والرجل، يواصل 

الفريق العامل المعني بالتنمية االجتماعية التعاون مع مكتب السالمة واألمن من خالل مبادرات 

و "الخلوة بين األجيال لشبكة القيادات  عنه، مشتركة مثل مؤتمر الرجال والدعوة الناتجة

 .( على سبيل المثال ال الحصر2021النسائية األفريقية" )نوفمبر 

 دورة االتحاد األفريقي عبر اإلنترنت حول مسائل الجنسين 

، انتهت المديرية من إعداد أول دورة تدريبية عبر اإلنترنت لالتحاد 2021في يوليو  .224

ً األفريقي حول مسائل الجن تهدف دورة مسائل الجنسين هذه إلى  .سين والتي تم إطالقها افتراضيا

توفير المعلومات وبناء قدرات جميع موظفي االتحاد األفريقي لتمكينهم من تعميم مراعاة 

المنظور الجنساني في قطاعاتهم وبرامجهم ومشاريعهم وسياساتهم من أجل تحسين أوضاع 

 .المرأة األفريقية

 :القضاء على العنف ضد النساء والفتيات الدعوة والتوعية 

مديرية المرأة ومسائل الجنسين والشباب، بصفتها شريًكا رئيسيًا في المسار األول  قدمت .225

لمبادرة أضواء كاشفة في البرنامج اإلقليمي ألفريقيا، أدلة إلثراء دراسة إقليمية بقيادة برنامج 

القضاء على العنف ضد  والسياسات بشأناألمم المتحدة اإلنمائي بشأن رسم خرائط القوانين 

تتضمن الدراسة خارطة للتدخالت الخاصة بإنهاء العنف الجنسي والعنف القائم  .النساء والفتيات
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على نوع الجنس، والممارسات الضارة )العنف الجنسي والجنساني/ الصحة الجنسية(، وتعزيز 

ئج الدراسة بالمشاركة مع الدول الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية. أفادت نتا

األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني بشأن وضع خطة عمل 

ستعمل نتائج  .وإطار الرصد والتقييم القضاء على العنف ضد النساء والفتيات إقليمية بشأن

الجاري بما في  لشبابمديرية المرأة ومسائل الجنسين وا تمرين رسم الخرائط على إثراء عمل

 .ذلك حملة االتحاد األفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات

  األول المسار-ألفريقيامبادرة تسليط الضوء على البرنامج اإلقليمي 

بالتعاون مع هيئة األمم  مبادرة أضواء كاشفة في البرنامج اإلقليمي ألفريقيا استضافت .226

من المتصور توفير مساحة و سيق القاري السنوية االفتتاحية؛المتحدة للمرأة إطالق منصة التن

للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وفرق األمم المتحدة القطرية ومنظمات 

الثمانية لمبادرة أضواء كاشفة في  المجتمع المدني والشركاء المنفذين اآلخرين في الدول

وشمل كذلك حملة على وسائل  .لم وأفضل الممارساتلتبادل التع البرنامج اإلقليمي ألفريقيا

التواصل االجتماعي توضح االلتزامات والبيانات الصادرة عن مجموعة من المشاركين رفيعي 

وحضر الحدث أكثر من  .المواضيعية المسائلالمستوى، بشأن اإلجراءات اإليجابية لمعالجة 

سس إلعداد وثيقة ختامية تحدد دولة مما وفر مزيدًا من األ 20مشارك من أكثر من  100

 القضاء على العنف ضد النساء والفتيات الدروس المستفادة والممارسات الواعدة بشأن برامج

والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية. 

 .2022ومن المقرر نشر الوثيقة الختامية في عام 

 األفريقي إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات حملة االتحاد 

تم إطالق الحملة رسميًا خالل مؤتمر الرجال في االتحاد األفريقي حول الذكورة  .227

تعبئة  االستجابة اإلنسانية؛ خدمة التوصيل؛ الوقاية؛اإليجابية، وهي تقوم على الركائز التالية: 

رتكز ضمن أطر التنمية القارية والعالمية، وت البحوث/ المعرفة وإعداد التقارير؛ إعداد الموارد؛

بشأن أهداف التنمية المستدامة. ستستمر الدعوة على مستوى  2030وأجندة  2063مثل أجندة 

مع برامج إطالق وطنية مخطط لها أيًضا من أجل الدعوة المستمرة  ؛2022القارة حتى عام 

 ً  .والتواصل المنسق للفئات السكانية األكثر ضعفا

  والقيادة والوكالة والصوت: تعزيز قيادة المرأة األفريقية ومشاركتها نحو المشاركة

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة بشأن الموحد األفريقي الموقف   

مديرية المرأة ومسائل الجنسين والشباب، اعتمد وزراء  ، وبدعم من2021في مارس  .228

األفريقي المسؤولون عن مسائل الجنسين وشؤون المرأة الموقف األفريقي الموحد بشأن االتحاد 

مشاركة المرأة الكاملة والفعالة واتخاذ القرار  " للجنة وضع المرأة حول 65موضوع الدورة الـ
المساواة بين الجنسين وتمكين جميع  لتحقيق في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف،

تضمن  .الذي تم طرحه في الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة " فتياتالنساء وال

"الموقف األفريقي الموحد" توصيات إلدماج اإلصالحات والسياسات القارية واإلقليمية في 

االستراتيجيات الجنسانية الوطنية؛ والقضاء على التمييز ضد المرأة وخاصة على المستوى 

لتعزيز  الريفية،رأة إلى األدوات الرقمية، وال سيما في المناطق وتسهيل وصول الم السياسي؛
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والحاجة إلى معالجة الثقافة األبوية  مشاركتها في صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي؛

 .والعقبات التقليدية التي تمنع الفتيات والنساء من المشاركة الكاملة في الحياة العامة

 النهوض بالمرأة وتمكينها 

 دوق االئتماني للمرأة األفريقية الصن

من اإلعالن  11تم تصميم الصندوق االئتماني للمرأة األفريقية بما يتماشى مع المادة  .229

لمساواة بين الجنسين في أفريقيا، كآلية مالية قابلة للتنفيذ لعقد المرأة األفريقية المعتمد لالرسمي 

ً بشأن اإلدماج المالي واالقتصادي. في عام  مديرية المرأة ومسائل  ت، صمم2021حديثا

الجنسين والشباب والتنمية استراتيجية إطالق الصندوق، إلى جانب خطة االتصال، ودليل 

والتقييم، باإلضافة إلى دليل الحوكمة. تم االنتهاء من الصندوق االئتماني للمرأة األفريقية  رصدال

لصندوق المرأة اللجنة الداخلية  جتماعإلى ا لغات لالتحاد األفريقي وتم تقديمها  4وترجمتها إلى 

في شهر  اجتماع الخبراء خاللفي ديسمبر المفوضية رئيس  ةنائب الذي دعت إليه    األفريقية

 .2022وسيتم تقديمها في االجتماع الوزاري الذي سيعقد في أوائل مارس ديسمبر، 

 

 الشمول المالي واالقتصادي 

مسائل الجنسين والشباب والتنمية بالتعاون مديرية المرأة و ت، قام2021مارس  25في  .230

مع مكتب المبعوث الخاص المعني بالمرأة والسالم واألمن والتمكين االقتصادي للمرأة والشمول 

عمل مجموعة العمل اإلقليمية الخاصة بأفريقيا التابعة للمنتدى االقتصادي  بتبسيطالمالي 

االقتصادي والشمول المالي للمرأة. أقيم هذا لتمكين لأطلقت مجموعة العمل اإلقليمية ، والعالمي

الحدث كجزء من االحتفاالت باليوم العالمي للمرأة التي استمرت لمدة شهر، وتقديراً لعقد المرأة 

. كما ضمنت عملية 2030-2020لي واالقتصادي للمرأة األفريقية شمول المااألفريقية لل

قيمة من أجل المنفعة االقتصادية للمرأة، اإلطالق التزامات من القطاع الخاص لفتح سالسل ال

 مع التركيز األولي على النظم الغذائية.

 

 

 أفريقيا في والنساء الفتيات لتعليم الدولي األفريقي االتحاد مركز 
 

أشرك مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا الدول األعضاء  .231

وضعت المجموعة لجذرية الموجهة نحو تعليم النساء والفتيات. في اإلسراع في تنفيذ التغييرات ا

راعية للمنظور مع التركيز على أطر التعليم الم 2025-2021ستراتيجية الثالثة خطتها اال

، وإصالح المناهج الدراسية وتعليم المعلمين، وتطوير المهارات والرياضيات الجنساني

 طوارئ والحاالت اإلنسانية.والهندسة والرياضيات، والتعليم في حاالت ال

 تنمية الشباب اء.هـ

 وتنمية المهارات عليمالت: الشباب 

ركزت المبادرة على تسهيل تنمية القدرات والمهارات، من خالل التعليم والتدريب المهني  .232

. 19-ني وتعزيز قدرة أنظمة التعليم على الصمود في أعقاب جائحة مرض فيروس كورونافوال
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وات تدريب منسقة بما في ذلك وحدات حول الوحدة األفريقية، ومحو تم إطالق مجموعة أد

األمية المالية، واإلدارة القائمة على النتائج، والتصميم والتفكير في النظم، وريادة األعمال 

شابًا. من  1127الشبابية على سبيل المثال ال الحصر، وتم نشرها مع التدريب المقدم لحوالي 

من خالل فترة فريق المتطوعين الشباب تم تقديم التدريب ووى القارة، خالل اتباع نهج على مست

قمة لتدريب تحضيرية ل دورة، وبينالي لواندا، وادولة عضو 50لالتحاد األفريقي الذين مثلوا 

دولة  38التحاد األفريقي، كجزء من تدريب قيادة الشباب والتنمية مع شباب من ل يةنموذجال

و الديمقراطية بالتعاون مع اللجنة الرئاسية لجمهورية الكونغو ، وفي جمهورية الكونغاعضو

 الديمقراطية حول رئاسة االتحاد األفريقي.

 الجنسين ومسائل المرأة مديرية تشارك التدخالت، واستدامة مرونة تعزيز هدف ولدعم .233

 ،نتاإلنتر بدونو اإلنترنت عبر التعلمو الرقمي، االتصال إطار اعتماد في والتنمية والشباب

 يركز الذي المدارس وفي اإلنترنت عبر اآلمن والتعلم للتعلم، نيومحفز نيكمساعد نيالمعلمو

 من الهدف ويتمثل. والتكنولوجيا والعلم للتعليم المتخصصة الفنية اللجنة بقيادة ،المهارات على

. عليمالت أنظمة تحويل وبالتالي المدارس في الرقمية التكنولوجيا استيعاب تسريع في اإلطار

 عبر تعليمية منصة والتنمية والشباب الجنسين ومسائل المرأة مديرية أطلقتذلك، ل واستجابة

 ضطراباتالل المستمر الخطر من للحد عملت كما  ؛HP Life برنامج مع بالشراكة اإلنترنت

 .التعليم مجال في المستجد كورونا فيروس مرض عن الناجمة
 

 الشباب عمالة 
 العاملة القوة من ٪35 الشباب يشكل أن يجب الدول، ؤساءر مؤتمر مقررب عمالً  .234

 داخل العمل والتنمية والشباب الجنسين ومسائل المرأة مديرية تواصل. األفريقي االتحاد بمفوضية

 برنامج مثل مبادرات خالل من ذلك تنفيذ يتم. مقررال هذا تنفيذ لدعم األفريقي االتحاد مفوضية

 في العاملين الشباب عدد في ٪192 بنسبة زيادة شهد والذي تطوعين،الم للشباب األفريقي االتحاد

 مديرية أطلقت ذلك، على عالوة. 2021و 2020 عامي بين األفريقي االتحاد مفوضية إدارات

 منظمة; الدولي للتعاون األلمانية الوكالة مع بالشراكة والتنمية والشباب الجنسين ومسائل المرأة

 نيينف 10 وتعيين توظيف شهد الذي" الرقمية لزمالةل األفريقي داالتحا برنامج" ،أفريالبس

ً  تأهيالً  مؤهلين  ودعم األفريقي تحاداال إدارات مختلف في للعمل الزماالت أصحاب من عاليا

 والتنمية، والشباب الجنسين ومسائل المرأة مديرية تأطلق كما . للمفوضية الرقمي التحول تطلعات

 والتي الشابات زمالة مبادرة من الثانية الجولة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون

 ومفوضية اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مكاتب في للتعيين النسائية القيادات من 25 ستوظف

 .شهًرا 12 لمدة األفريقي االتحاد

 2063سترشد مديرية المرأة ومسائل الجنسين والشباب والتنمية بهدف أجندة تفي القارة،  .235

سنويًا. وتحقيقا لهذه الغاية، عملت  ٪2لحد من بطالة الشباب والعمالة الناقصة بنسبة المتمثل في ا

المديرية على مجموعة من المبادرات لزيادة قابلية الشباب للتوظيف من خالل برامج التطوع 

لى التي تعمل ع الربط الشبكي للمتطوعين المهني في مراحل مبكرة. ويرتكز هذا في منصة

مبادرة تعبئة ذلك ، ومن أمثلة تعزيز و / أو إحياء المبادرات التطوعية في جميع أنحاء إفريقيا

متطوع  500 ت تعبئةي شهدتمرض فيروس كورونا المستجد ال جائحةالمتطوعين استجابةً ل

 شاب أفريقي.
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 ريادة األعمال من قبل الشباب 

مديرية المرأة  تحاب المشاريع، أطلقبناء القدرات، والدعم الفني والمالي ألصفي إطار  .236

وصغيرة  الصغر شركة متناهية  100000ومسائل الجنسين والشباب والتنمية مبادرة 

النيباد. وتشمل النتائج إطالق أكاديمية  -األفريقي للتنمية  االتحادومتوسطة بالشراكة مع وكالة 

ى زيادة الوصول إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع التركيز عل

شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،  25000تسجيل ودولة؛  13التمويل في 

الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خالل  شركاتمن ال 14000واإلشراك مع ما يقرب من 

 األحداث عبر اإلنترنت.

  2021مبادرة المليون بحلول عام 

مل األفريقية لعمالة الشباب، تم إطالق مبادرة تمشيا مع ميثاق الشباب األفريقي وخطة الع .237

بهدف الوصول إلى مليون  2019في أديس أبابا، إثيوبيا في أبريل  2021المليون بحلول عام 

فيما يلي ، والمباشر والتدخالت األساسيةشاب وتمكينهم بفرص ملموسة من خالل االستثمار 

"(. تم Es 4)يشار إليها فيما بعد بـ " كشراالمجاالت: التعليم والتوظيف وريادة األعمال واإل

نجاًحا  2021. وسجلت مبادرة المليون بحلول عام 2021توحيد نتائج هذه المبادرة في عام 

. وصلت برامج اإلشراكملحوًظا في مجاالت التعليم والمهارات وريادة األعمال والتوظيف و

مكين االتحاد األفريقي لتدوات شابًا من خالل مجموعة أ 1,297تطوير التعليم والمهارات إلى 

لـمرض فيروس كورونا المستجد،  مفوضية االتحاد األفريقيالشباب، واستجابة قطاع التعليم ب

شابًا من خالل  2140والتدريب على التعليم الفني والمهني. خلقت مبادرات التوظيف فرًصا لـ 

الشبكي ومنصة الربط  اتفريقيوزمالة الشابات األ متطوعين الشباببرنامج االتحاد األفريقي لل

شابًا من خالل منح ريادة  40,040في مجال ريادة األعمال، تم توفير فرص لـ  للمتطوعين. 

األعمال وبرامج التدريب واإلرشاد. في المجموع، وفرت مفوضية االتحاد األفريقي فرًصا لـ 

ة االتحاد األفريقي دعًما شابًا من خالل المبادرة. لتحقيق هذه النتيجة، تلقت مفوضي 8,774,852

نيًا ودعًما للموارد البشرية من الشركاء بما في ذلك الدول األعضاء ووكاالت األمم فماليًا و

فرًصا  2021المتحدة وشركاء التنمية اآلخرين. كما أتاح تنفيذ مبادرة المليون بحلول عام 

لمبادرات واالستراتيجيات لتغيير، وصقل النظريتها  للمصادقة علىلمفوضية االتحاد األفريقي 

 .إشراكهمونماذج التنفيذ، وبناء شراكات استراتيجية لتنمية الشباب و

، وإرساء إشراكهمتنفيذ المبادرة لتحديد مدى استصواب وجدوى تنمية الشباب وتفيد من ساُ  .238

، سيركز 2021األسس لمستوى المليون القادم. وباعتبارها خليفة لمبادرة المليون بحلول عام 

 والنطاق والتأثير. نفيذوى المليون التالي على التمست

 الشباب إشراك 

المشاركة في مديرية المرأة ومسائل الجنسين والشباب والتنمية مجموعة من تتولى وحدة  .239

المبادرات بما في ذلك استضافة الحوارات التي يقودها الشباب، وتوفير منصات لمشاركة 

حوارات مديرية يشارك في  التي يقودها الشباب.  الشباب، وزيادة تعزيز الدعوة والمساءلة

شابًا  229294المرأة ومسائل الجنسين والشباب والتنمية عبر اإلنترنت بشكل جماعي أكثر من 

 في إفريقيا.
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كان من دواعي تسريع عمل الوحدة تعيين المبعوث الخاص للشباب التابع لمفوضية  .240

ثل للشباب األفريقي، والدعوة إلى التنفيذ الكامل االتحاد األفريقي والذي تم تكليفه بالعمل كمم

الحوارات  شارك في، 2021. في نهاية عام الخاصة بهم 2063 وأجندةلميثاق الشباب األفريقي 

 .مليون شاب في إفريقيا 7.6التي استضافها المبعوث أكثر من 

 

 2021لعام  تحاد األفريقيالموضوع ا خامسا.

لبناء إفريقيا التي  أدواتن والثقافة والتراث: هو: "الفنو 2021كان موضوع عام  .241

 نريدها".

إلى المساهمة في تنمية االقتصاد تهدف األنشطة المنفذة في إطار هذا الموضوع  كانت .242

اإلبداعي، والهوية األفريقية، وتقاسم القيم، والتماسك االجتماعي، وحماية التراث والحفاظ عليه، 

للتراث المرموقة  على قائمة اليونسكو األثرية لمواقعوال سيما من خالل إدراج المزيد من ا

 العالمي.

ميثاق النهضة الثقافية  دخول( 1ركزت األنشطة الرئيسية، من بين أمور أخرى، على ) .243

األفريقية حيز التنفيذ على المستوى القاري، وهو أداة السياسة الرئيسية لالتحاد األفريقي في 

( 3، )2021مايو  25باليوم األفريقي في لمستوى الوطني على ا ( االحتفاالت2قطاع الفنون، )

( 4المصادقة على مشروع خطة عمل االتحاد األفريقي بشأن الصناعات الثقافية اإلبداعية، )

لى مشروع القانون النموذجي بشأن عوالشؤون القانونية  ل موافقة اللجنة الفنية المتخصصة للعد

 وحدمشروع الموقف األفريقي الم االنتهاء من إعداد (5حماية الممتلكات والتراث الثقافي، )

( إنتاج مقاطع 7( إطالق أسبوع اللغات األفريقية، )6الممتلكات والتراث الثقافي، )استعادة بشأن 

 .19-فيروس كورونا الوعي بمرض زيادة فيديو باللغات األفريقية ل

ي في بناء الهوية األفريقية المختلفة ودورها المركز ومكوناتهاالثقافية  المسألة أهميةإن  .244

. ويقدم بينالي لواندا نفسه 2021تؤكد الحاجة إلى مواصلة تنفيذ البرامج المتفق عليها إلى ما بعد 

 إطار العمل المثالي من أجل استدامة جهودنا في مجال الثقافة.

 

 سابعا. اإلصالح المؤسسي وإدارة الشركات

 نتقاليةوالخطة االمؤسسية الصالحات لف.  تسريع اإلأ

إلى ضمان مواءمة جميع العمليات والقدرات المؤسسية مع تهدف اإلصالحات المؤسسية  .245

إلى بناء منظمة موجهة نحو  مفوضية. ويهدف الهيكل الجديد لل2063تطلعات وأولويات أجندة 

 .إدارة تحويليةالنتائج ويقودها رأس مال بشري ماهر و

األول يتم المسار  د من خالل مسارين للعمل. من المقرر توفير الموظفين في الهيكل الجدي .246

المهارات وتقييم الكفاءة. وقد تحققت جاهزية  مراجعةمن خالل التوظيف والثاني من خالل 

فريق التعيين ولجنة التوظيف واالختيار؛  األنظمة والعمليات في هذا الصدد من خالل إنشاء

لدعم عمليات التوظيف إرنست إند ياونغ( )شركة مستقلة والتعاقد مع لمقابلة والتقييم؛ الخاص ل

 ءات.المهارات وتقييم الكفا مراجعةو
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 2، و7وظيفة تم اإلعالن عنها، تم شغل  49أُحرز تقدم في تعيين كبار المديرين. من بين  .247

هناك منصبان  القائمة المختصرة. لسوء الحظ، كانمرحلة وضع في  12في مرحلة المقابلة و

 .اعنهمإعادة اإلعالن  يتعين

يتعلق باالتصاالت بشأن تنفيذ خطة االنتقال، تم وضع استراتيجية اتصال شاملة فيما  .248

ً لذلك. وعلى هذا النحو، ُعقدت  اجتماعات مفتوحة واستُكملت بنشر  4إلبالغ الموظفين تبعا

صحائف الوقائع. تم إنشاء بوابة على اإلنترنت للرد الفوري على أسئلة الموظفين وتخفيف أي 

 عملية االنتقال.قلق بشأن 

قد قامت بها و بالمديرين،أكتوبر بدًءا  29في  اتالمهارات وتقييم الكفاء مراجعةتم إطالق  .249

الشركة التي تدير عملية مراجعة المهارات وتقييم الكفاءات. من المتوقع أن تكمل الشركة عملية 

الموظفين في سبتمبر مراجعة المهارات وتقييم الكفاءات بحلول يونيو وسيتم االنتهاء من تعيين 

2022. 

لجنة الترقية والتنقل  إنشاءالدول األعضاء، سيتم االنتهاء من عملية  مقررتمشيا مع  .250

. وبمجرد إنشائها، ستقوم لجنة الترقية والتنقل بمراجعة تقارير 2022بحلول منتصف فبراير 

رئيس  ةنائب لمن خال رئيس المفوضيةمراجعة المهارات وتقييم الكفاءات وتقديم توصيات إلى 

 الموظفين الناجحين في الهيكل الجديد. وضع، بشأن المفوضية

جهت دعوة لتقديم الطلبات إلى خطة المغادرة الطوعية على النحو الذي وافقت عليه وُ  .251

. وتمت مراجعة الطلبات، وتم 2021ديسمبر  10وأغلقت في  يوًما 30الدول األعضاء لمدة 

 الموظفين المؤهلين بناًء على المعايير المعتمدة.االنتهاء من الموافقة على طلبات 

 

 والمساءلة اإلدارة المؤسسية اء.ب

والجهود  مفوضيةتميزت البرامج ذات األولوية لهذا العام بتنفيذ الهيكل اإلداري الجديد لل .252

المستمرة لضمان فترة انتقالية سلسة وفعالة. وقد أتاح ذلك فرصة فريدة لتحسين وتعزيز أطر 

 والمساءلة وتقديم الخدمات وبناء القدرات داخل المفوضية. مةلحوكوآليات ا

تحسين ووضع النظم التي الة تقدما في إعادة الهيكلة ومفوضيتحقيقا لهذه الغاية، أحرزت ال .253

، تم 2021شفافية والمساءلة واالستدامة. خالل عام ستؤدي إلى نتائج أكبر مع االلتزام بمبادئ ال

قادرة على الوفاء  كفاءةفعالة وقيادة مفوضية بمليات أو تم تحسينها لوضع عدد من األنظمة والع

المهنيين الموهوبين، والعمل في بيئة قوية قائمة على المساءلة  وجذبباألولويات القارية، 

 واألداء.

التوظيف الجديد على أساس الجدارة، الذي قلل  نظامتنفيذ متمثلة في كانت الخطوة األولى  .254

، وزاد من المصداقية والشفافية واإلنصاف في عملية التوظيف في االتحاد من التدخل البشري

 .٪80بنسبة  الوقتاألفريقي وقلل من 

وتنفيذ نظام  وضعالموظفين وتحسين المهارات الحالية لتقديم الخدمات، تم لبناء قدرات  .255

األفريقي اإلنترنت. يضمن نظام التعلم عبر اإلنترنت على مستوى االتحاد  عبرإدارة التعلم 

توزيعًا جغرافيًا وجنسانيًا وشبابيًا عاداًل في عملية تطوير مهارات الموظفين، مع تسهيل تحديد 

 رأس المال البشري الماهر والمتنوع.
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أمًرا  ق بهاعد استخدام األنظمة والتكنولوجيات الموثواإلصالح، يُ  المقررات بشأنلتنفيذ  .256

تحسين استمرارية وحل التوقيع اإللكتروني؛  مفوضيةالبالغ األهمية. وتحقيقا لهذه الغاية، نفذت 

تقليل المخاطر من وأثناء األزمات؛  ألساسيةاألعمال من خالل ضمان استمرار عمليات النظم ا

خالل تعزيز آليات حماية بيانات وسمعة االتحاد األفريقي واألنظمة المثبتة التي تدعم التعاون 

، تم االنتهاء من دمج أنظمة كشوف المرتبات في نظام باإلضافة إلى سهولة االتصال. وبالمثل

 ساب.ال

بدل وأتمتة عملية  المصرفيةإلدارة االتصاالت  السابمنصة  إنشاءعالوة على ذلك، تم  .257

 المدفوعات.سريع بنجاح لت اإلعاشة اليومي

توصية بشأن  872لمراجعة، كان هناك ما مجموعه فيما يتعلق بالموافقة على نتائج ا .258

. وكانت حالة 2019إلى  2016كتب الرقابة الداخلية الصادرة في الفترة من يناير تقارير م

قيد التنفيذ،  ٪25، و٪70على النحو التالي: تم تنفيذ / إغالق  2021أكتوبر  30 بتاريخالتنفيذ 

 فقط. ٪5ولم يتم تنفيذ سوى 

ن برايس ووترهاوس كوبرز عالمكتب االستشاري باإلضافة إلى ذلك، تضمن تقرير  .259

توصية تتعلق بالمسائل  173األداء لمفوضية االتحاد األفريقي مراجعة و القانونيةمراجعة ال

المنهجية. تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بتتبع هذه التوصيات ورصد حالة تنفيذها من خالل 

 .لجنة المساءلة الداخلية

ة، بينما ال تزال توصي 80، تم تنفيذ / إغالق 2021يونيو  حتى تاريخوعلى هذا النحو،  .260

العمل  مفوضيةفي هذا الصدد، واصلت الوتوصية معلقة )أي قيد التنفيذ أو لم يتم تنفيذها(.  93

. ومن ثم، فإن حالة تنفيذ التوصيات 2021على التوصيات المعلقة بين يوليو ونوفمبر من عام 

، ٪57فيذ / إغالق كانت كما يلي: تم تن 2021نوفمبر  30النظامية اعتباًرا من  المسائلبشأن 

مكتب الرقابة الداخلية  صادقفقط. وبناء على ذلك،  ٪8قيد التنفيذ، ولم يتم تنفيذ سوى  ٪35و

 المعلومات المتعلقة بمعدل التنفيذ. على

ً نظام تتبع توصيات .261 المراجعة كأداة رصد داخلية تم  وفي غضون ذلك، أُطلق رسميا

الناجم عن مرض فيروس  غالقإلة. نظًرا للتسهيل تنفيذ توصيات المراجعة الخارجي وضعها

ن بُعد بنجاح إلنهاء األعمال المتراكمة التي تم مراجعة ععملية  ذتنفي، تم كورونا المستجد

 .ةالخارجي مراجعةتقرير الالواردة في إنشاؤها من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية 

زانية واإلصالحات المالية مفوضية، أعطينا األولوية لتنفيذ عدد من إصالحات الميبصفتنا  .262

لضمان االستخدام الحكيم للموارد الشحيحة ولتعزيز االستدامة المالية والمساءلة واالعتماد على 

 إعداد الميزانيةالذات في االتحاد. ومن هذا المنطلق، حرصت المفوضية على أن تكون عملية 

 ثلة في وجود ميزانية موحدةقائمة على المبادئ التوجيهية المتم 2022والموافقة عليها لعام 

 التكامل والتبعية. مبدئيو، وضمان الشمولية، والتأكيد على التمويل الذاتي لالتحاد

واللوائح المالية المنقحة لالتحاد األفريقي  نظم، اعتمد المجلس التنفيذي ال2021في أكتوبر  .263

لوائح ضرورية وال نظم. هذه ال2022رؤساء الدول والحكومات في فبراير  مؤتمر ليعتمدها

لتعزيز أنظمة اإلدارة المالية لالتحاد األفريقي التي تعكس أفضل الممارسات وأعلى المعايير 

 المالئمة لمنظمة قارية تقود التنمية االجتماعية واالقتصادية لمواطنيها.

لالتحاد األفريقي ضمن الجدول الزمني  2022التنفيذي على ميزانية وافق المجلس  .264

لجنة وزراء المالية ام القواعد الذهبية المحددة لالتحاد األفريقي ومساهمة المطلوب، باستخد

ميزانية أكثر مصداقية وشفافية مع مقاييس أداء أعداد ، مما يؤدي إلى عمليات الخمسة عشر
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واضحة ومعدالت تنفيذ وأولويات استراتيجية. بالنظر إلى هذا الترشيد، انخفضت الميزانية 

 .2021مقارنة بعام  ٪9.6نسبة ب 2022اإلجمالية لعام 

واحدة، تم تفعيل جميع القواعد قاعدة لوحظ أيًضا أثناء عملية إعداد الميزانية أنه باستثناء  .265

الذهبية التسعة بالكامل عبر االتحاد. ومع ذلك، فقد تراجع تنفيذ القاعدة الذهبية األولى وإمكانية 

 .2019منذ عام التنبؤ باإليرادات بموجب القاعدة الذهبية الثانية 

والمالية والمحاسبة. تم  إعداد الميزانيةعملية تحديث ورقمنة نظم ووظائف  استمرت .266

رقمية فعالة وقوية خالل جائحة مرض فيروس  توضيح الحاجة إلى وجود أنظمة ومنصات

 كورونا المستجد.

، بسبب مرض فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على معظم 2021في عام  .267

القارة، واصلت المفوضية توخي الحذر في استخدام الموارد المالية لالتحاد، وال اقتصادات 

سيما المساهمات من الدول األعضاء. ومع ذلك، تتطلب هذه األوقات الصعبة بذل المزيد من 

 مساهماتالجهود المتضافرة لتحسين تقاسم األعباء وتعزيز القدرة على التنبؤ المالي وسداد ال

 ت المناسب.رة في الوقدالمق

بإعداد تقارير أسبوعية أمانة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر التي تم إنشاؤها، تعهدت  .268

. تم إجراء متابعة نشطة للمساهمات من عقوباتمساهمات الدول األعضاء وتطبيق ال وضععن 

خالل اإلخطار المنتظم للدول األعضاء بشأن حالة مساهمتها في الميزانية العادية وصندوق 

 .2021رة لعام دالمق مساهماتمن ال ٪88سالم، وتجدر اإلشارة إلى أن االتحاد نجح في جمع ال

االتحاد  دعائمالتحديات، أكملت المفوضية بنجاح واجتازت تقييم  على الرغم من هذه .269

بالنظر إلى معايير االتحاد األفريقي في الرقابة الداخلية والمحاسبة  2021في عام  07األوروبي 

والمنح والمشتريات. أكد التقرير الذي تلقته المفوضية األوروبية من  ةالخارجي مراجعةوال

التي تم دعائم يونغ أن مفوضية االتحاد األفريقي نجحت في اجتياز جميع الإند إرنست شركة 

تقييمها، مما يسمح لالتحاد األوروبي بالتصديق على األنظمة المالية واإلدارية لمفوضية االتحاد 

باعتبارها كافية إلدارة أموال االتحاد األوروبي بشكل مستقل. تمت إضافة ثالث األوروبي 

 جديدة كاستمرار للجهود المبذولة لتحسين األنظمة. دعائم

، تم تعزيز عمليتي الميزانية والتخطيط. كما تم تقديم البيانات المالية الموحدة على العموم .270

مراجعي الحسابات  لوقت المناسب إلى مجلس للمفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى في ا

 .الخارجيين

 

 االتحاد االفريقي المعتمدة مفوضية  ميزانية

 دوالًرا أمريكيًا 95.005.515 - يةالتشغيلالميزانية 

 دوالًرا أمريكيًا 115135244 - البرنامجيةالميزانية 

 دوالًرا أمريكيًا 210.140.758 -اإلجمالي 

 

 د األفريقياتجاهات ميزانية االتحا
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 : الميزانية المعتمدة حسب مصدر التمويل 1الشكل 

يأتي من  2022إلى  2017االتحاد للفترة من  تمويل ميزانية فإن مصدر  أعاله، 1كما هو مبين في الشكل 

اتجاه التمويل كما هو مبين يعتمد الدول األعضاء والشركاء الدوليين وصندوق اإلدارة وكذلك الصيانة. 

 الدوليين.حد كبير على الشركاء أعاله إلى 
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 مقابل الميزانية المعتمدة لالتحاد المفرج عنهااتجاه األموال   : 2الشكل 

 

أعاله أنه بينما أفرجت الدول األعضاء عن أموال مساوية للميزانية المعتمدة في الشكل  2يوضح الشكل 

يزانية المعتمدة. يمكن أن يعزى ذلك إلى من الشركاء الدوليين أقل من الم القادمةفإن اتجاه األموال  ،1

وتداخل  اإلبالغ،االختالفات في السنوات المالية، والتأخير في  أخرى؛أسباب مختلفة، من بين أمور 

 .وعملية الشراء الصارمة وما إلى ذلك األنشطة،

 لالتحاد األفريقي عتمدةمقابل األموال المفرج عنها والم : اتجاهات التنفيذ3الشكل 

مقابل الميزانية أعلى من التنفيذ العام مقابل الميزانية.  المفرج عنهاأعاله أن تنفيذ األموال  3الشكل  يوضح

 أعاله، 2وهذا يعني أن هناك عالقة قوية بين األموال المفرج عنها وتنفيذ الميزانية. عند ارتباطه بالشكل 

 .الميزانية يساهم التخفيض في إصدار تمويل الشريك المعتمد في تقليل تنفيذ

، كان معدل التنفيذ لمدة أربع سنوات مقابل األموال المتاحة  3وبالمثل، كما هو موضح في هذا الشكل 

 .19د بسبب جائحة كوفي 2020مرضيًا باستثناء عام 
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 لمفوضية االتحاد األفريقي المفرج عنها: اتجاهات الميزانية 4الشكل 

أعاله ال يعكس سوى  4فإن الشكل  األجهزة،على مستوى  2021بالنظر إلى أنه يتم توحيد السنة المالية 

أن األموال التي أفرجت  4االتحاد األفريقي. يوضح هذا الشكل  لمفوضيةالمفرج عنها اتجاهات األموال 

عنها الدول األعضاء لمفوضية االتحاد األفريقي أعلى من األموال التي أفرج عنها الشركاء. باإلضافة إلى 

فإن أموالهم  مرتفع،أعاله، في حين أن التزام الشركاء بالميزانية  1موضح في الشكل ذلك، كما هو 

 منخفضة. المقدمة

 لمفوضية االتحاد األفريقي: اتجاهات التنفيذ مقابل توافر األموال 5الشكل 

في  ،نسبيًاظل ثابتًا  المفرج عنهاأعاله أن معدل التنفيذ لمدة خمس سنوات مقابل األموال  5يوضح الشكل 

. وهذا انعكاس للنسب بين ميزانيتي التشغيل والبرنامج. الميزانية ٪79إلى  ٪72نطاق النسبة المئوية من 

فترة تم الحفاظ على تنفيذ الميزانية التشغيلية المرتفع طوال  لذلك،التشغيلية أعلى من الميزانية البرنامجية. 

 .الخمس كما هو موضح أعاله السنوات

 

 

 لالتحاد األفريقيم السالصندوق  وضع  -يمج
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صندوق خاص لتعزيز قدرة أفريقيا  ، هوالتحاد األفريقيل السالم بالنظر إلى أن صندوق .271

على التصدي آلفة النزاعات في القارة ولضمان أن تكون أفريقيا، من خالل االتحاد األفريقي 

 .القائمم فقد تم تنشيط صندوق السال ،وتنعم بالسلمخالية من النزاعات 

عملية التنشيط، من بين أمور أخرى، تسوية األموال الموجودة والمصادقة عليها  شملت .272

 .من قبل مراجعي الحسابات

دوالًرا أمريكيًا  25.032.053.75سيتم تحويل الرصيد النقدي المتاح البالغ  التسوية، بعد .273

 EX.CL/Dec.1057-1072) المجلس التنفيذي رقرمالمعاد تنشيطه وفقًا ل السالمإلى صندوق 

(XXXV) الملحق الخامس - EX.CL/Dec.1057- 1072 (XXXV)   الذي طلب من

السابق الذي تم جمعه من خالل االعتمادات  السالمالمفوضية "إعداد بيان شامل عن صندوق 

الجديد الذي تم  السالمالمالية من الدول األعضاء والشركاء والتي يجب دمجها مع صندوق 

 ."دوق واحدتنشيطه من أجل االحتفاظ بصن

 ترد أدناه تفاصيل الرصيد النقدي الذي تمت تسويته: .274

لدول والحكومات من خالل مؤتمر رؤساء ا أوصى ، السالمأجل تنشيط صندوق  من .275

تقدير بأن يتم تقييم الدول األعضاء على أساس جدول   Assembly/AU/Dec.605 (XXVII) مقرره

مليون دوالر  51.25و  2019-2017مليون دوالر كل عام من  65بمبلغ  والمساهماتاألنصبة 

 .مليون دوالر 400لتصل إلى  2023-2020من 

سددت الدول األعضاء مدفوعات  ،2021ديسمبر  31لتحقيق هذه الغاية، اعتباًرا من  .276

دوالًرا. الرصيد غير المسدد  246.562.944.36لصندوق السلم التابع لالتحاد األفريقي بقيمة 

هو  2021مليون دوالر في عام  297.5للوصول إلى هدف المساهمة المقدرة البالغ 

 :وهو مفصل على النحو التاليدوالر.  50,937,055.34

سددت اثنتان وثالثون  ،2021 ديسمبر 31اعتباًرا من  أعاله،بناًء على التحليل الوارد  .277

يبلغ عدد الدول األعضاء المستحقة جزئيًا ورة بالكامل. دالمق مساهماتها( دولة عضًوا 32)

الرقم 

 التسلسلي

دفتر األستاذ  البنك اسم

 بنكلل

المبلغ بالدوالر 

 األمريكي

 6,175,220.23 100555 ماني المتجدد للسلم التابع لالتحاد األفريقيتئاال الصندوق 1

 4,305,288.46 103295 صندوق السلم –بالعملة األجنبية  الدفع-اإلثيوبيالبنك التجاري  2

لقوة المهام  دعم مفوضية االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي 3

 متعددة الجنسيات بالدوالر االمريكيالالمشتركة 

160605 14,551,545.06 

 25,032,053.75  إجمالي النقد في الحساب المصرفي 

بالدوالر ) اإلجمالي 2021 2020 2019 2018 2017 السنة 

 األمريكي(

 297,500,000 51,250,000 51,250,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000  التقدير

 246,562,944 36,883,889 43,730,723 58,671,551 54,486,724 52,790,057  المجموع

لم يتم 

  تحصيله

12,209,943 10,513,276 6,328,449 7,519,277 14,366,111 50,937,056 

 %83 %72 %85 %90 %84 %81 النسبة %
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( دول أعضاء 3(. تدين ثالث )20) دولة ، عشرينأمريكيدوالر مليون 32.8للمساهمة البالغة 

 .مليون دوالر 18.1 إجمالية بمبلغبمساهمة 

 2021ديسمبر  31على هذا النحو، بلغ الرصيد اإلجمالي لصندوق السلم في  .278

 دوالًرا. التفاصيل موضحة في الجدول أدناه: 258343.736.15

 

 

 لتحدياتا دال.

-طغى على عمل المفوضية األثر االجتماعي  لعالم،واأنحاء القارة  غرار باقيعلى  .279

فقد عزز هذا عزمنا على إعطاء  ذلك،ومع  . 19كوفيد  لجائحةوالسياسي البعيد المدى  االقتصادي

 .األولوية لألهداف ضمن واليتنا

تخضع لتدابير التقشف، وأثرت عمليات الموافقة المرهقة  2021كانت ميزانية عام  .280

ن الموظفين الخبراء على تنفيذ المرحلة األولى من خطة االنتقال في لهيئات السياسات ودورا

 .الوقت المناسب

كانت غالبية وظائف اإلدارة العليا، وال سيما على مستوى المديرين، شاغرة مما أثر على   .281

 .اتخاذ القرارات االستراتيجية وتنفيذ الوالية

أبريل، مما أثر على شغل الوظائف لم يتم االنتهاء من تنشيط نظام التوظيف الجديد إال في  .282

 .في إطار المرحلة األولى من الخطة االنتقالية 2021في عام 

يتطلب تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات جهودا وتدابير أكثر تضافرا لضمان التنفيذ  .283

 .الكامل لكل توصية مراجعة مطبقة وفي الوقت المحدد

 التشغيلية،من الميزانية  ٪100من أجل تحقيق هدف جوهانسبرغ المتمثل في تمويل  .284

 2015من عمليات دعم السلم، تم تسجيل تقدم بين عامي  ٪25و البرنامج،من ميزانية  ٪75و

 .2018و

أخذ هذا االتجاه مسارا عكسيًا بعيدًا من الهدف. انخفضت  ،2019منذ عام  ذلك،مع  .285

 203إلى  2018 مليون دوالر أمريكي في عام 318مساهمات الدول األعضاء في الميزانية من 

. وعلى هذا النحو، اتخذت مساهمة الدول األعضاء في 2021ماليين دوالر أمريكي في عام 

 .2021في عام  ٪21إلى  2019في عام  ٪45الميزانية البرنامجية اتجاًها عكسيًا من 

مؤسسات جديدة لالتحاد األفريقي منذ عام  10اإلضافة إلى ذلك، أثر إنشاء أكثر من ب .286

على هدف تحديد الميزانية التشغيلية بما في ذلك  األعضاء،نخفاض مساهمات الدول وسط ا 2015

في عام  ٪31من الميزانية السنوية اإلجمالية. وفقًا لذلك، ارتفع هذا الهدف من  ٪30الرواتب إلى 

 المبلغ بالدوالر االمريكي التفاصيل 

 246,562,944.36$  لي مساهمات الدول األعضاء المستلمة إجما

  499,463.45$ من فخامة رئيس السنغالطوعية المساهمات ال

  11,281,328.34$ إجمالي الفوائد المكتسبة

 258,343,736.15$ 2021ديسمبر  31إجمالي رصيد الصندوق اعتبارا من 
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 ٪75. ولعكس هذا الوضع، فإن مساهمة الدول األعضاء بنسبة 2021في عام  ٪48إلى  2015

 .رنامج بما يتماشى مع القواعد الذهبية أمر بالغ األهميةفي ميزانية الب

م من قبل بعض الدول األعضاء على قد يؤثر التأخير أو عدم المساهمة في صندوق السال .287

 .2023مليون دوالر بحلول عام  400الهدف المنشود البالغ 

وائح المالية واللالنظم يؤثر التأخير في إنشاء المكونات المتبقية لهيكل الحوكمة واعتماد  .288

 .للصندوق م على التشغيل الكاملالتي تحكم صندوق السال

 

 الدروس المستخلصة وطريق المضي قدًما  هاء.

السياسات، هناك حاجة إلى اتباع نهج منتظم في تحديد  أجهزة صنع مقرراتتمشيا مع   .289

 .واألجهزة المفوضيةأهداف األداء التنظيمي الشاملة وتعاقبها بشكل فعال على جميع مستويات 

نظام متكامل لرصد وتقييم أداء الميزانية البرنامجية  وضع هناك حاجة إلى  بالمثل، .290

 .والموظفين

من الميزانية التشغيلية  ٪100إن التزام الدول األعضاء بقرار تمويل االتحاد ضمن نسب   .291

 .م يزداد إلحاًحالعمليات السال ٪25وللبرامج  ٪75و

 المفوضيةفي تطبيق مبادئ الكفاءة والمساءلة مع بلوغ من األهمية بمكان االستمرار   .292

التمسك و ،مستوى عاٍل من التحول واإلصالح. وسيترتب على ذلك حوكمة وإدارة جيدة للشركات

 .بثقافة الشفافية والقواعد والتصدي لإلفالت من العقاب

 .ندوقتم تعزيز المساءلة أمام الدول األعضاء بإنشاء هيكل للحوكمة لإلشراف على الص .293

لقد ضمنت آلية التمويل الجديدة لمساهمة الدول األعضاء، المستندة إلى الجدول الجديد  .294

رة مع نظام الجزاءات، مستوى عاٍل من التزام الدول األعضاء ومساهمتها في دلألنصبة المق

 .الصندوق المعاد تنشيطه

التابع  السالمصندوق  مّكن قرار الدول األعضاء ومجلس األمناء باستثمار الصندوق إنّ  .295

 .لالتحاد األفريقي من تحقيق عائد أعلى على االستثمار

 .ينبغي تعزيز االنخراط في نظام الجزاءات وتطبيقه على الدول األعضاء المتخلفة .296

م، هناك حاجة إلى وضع آلية للوصول إلى الصندوق ومطالبة الدول لتفعيل صندوق السال .297

 .األعضاء بالدعم في هذا الصدد

 

 ً  ريقيا في الساحة العالمية. أفثامنا

تمكن االتحاد  ،19-الصحة العامة الناجمة عن جائحة كوفيد  وضع على الرغم من  .298

األفريقي من احترام التزاماته تجاه شركائه، وال سيما في تنظيم القمة األفريقية التركية الثالثة التي 

ثامن لمنتدى التعاون المؤتمر الوزاري الو ،2021ديسمبر  18 و 17 يومي سطنبول،إعقدت في 

السنغال، وقمة االتحاد -، في داكار، 2021نوفمبر  30و  29 يوميالذي عقد  الصيني األفريقي

أكتوبر  26 و 25 يوميالي، رواندا، جالتي عقدت في كيالثانية األوروبي  االتحاد -األفريقي 

2021. 
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رد المحلية ألجندة ستراتيجية التمويل وتعبئة الموااوبعد اعتماد  ذلك،باإلضافة إلى  .299

جهود لتفعيل االستراتيجية المذكورة على مستوى  السياسة، تُبذلمن قبل أجهزة صنع  ،2063

 .الدول األعضاء من أجل تعزيز مصادر التمويل البديلة والحد من االعتماد على التمويل الخارجي

خطط عملها التي واصلت البعثات التمثيلية لالتحاد األفريقي في جميع أنحاء العالم تنفيذ  .300

والتعاون  الشريك،تركز على االتصال السياسي مع النظراء وأصحاب المصلحة على الجانب 

حيث  من 19لجائحة كوفيد الدولي مع التركيز بشكل خاص على استجابة االتحاد األفريقي 

 .2021الرعاية الصحية والجوانب االقتصادية في عام 

ئج لجميع أنشطة شراكات االتحاد األفريقي، ضمان إدارة فعالة وموجهة نحو النتاول .301

في التعاون المتعدد األطراف، في الممثلين الدائمين  الفرعية للجنةانخرطت المفوضية مع اللجنة 

وضع استراتيجية الشراكة وإطار السياسات لالتحاد األفريقي. وقد تم إحراز تقدم جوهري في هذا 

قبل اللجنة الفرعية للجنة  الشراكة، منستراتيجية إلطار ا المشروع األولىاستعراض  الصدد وتم

الشراكة إلى المجلس  استراتيجيةإطار  مشروعأن يتم تقديم  ومن المتوقعالممثلين الدائمين. 

 .التخاذ القرار 2022التنفيذي في يونيو / يوليو 

ملحق  مع 2021الثالثة، اعتمد كال الجانبين إعالن اسطنبول األفريقية التركية ل القمة خال .302

 ،2026-2022بشأن برنامج التدريب باإلضافة إلى خطة العمل المشتركة بين إفريقيا وتركيا 

اعتمدت  ذلك،والتي تلخص األنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة. واألهم من 

ق عليها القمة إنشاء آلية متابعة مناسبة لضمان الرصد والتقييم المنتظمين لمجاالت التعاون المتف

 .بين إفريقيا وتركيا

على نفس المنوال، كانت النتيجة الرئيسية لالجتماع الوزاري الثاني لالتحاد األفريقي  .303

الذي أكد أيضا على أهمية آلية  الي،جكيواالتحاد األوروبي الذي عقد في كيغالي، اعتماد بيان 

ة بين االتحاد األفريقي واالتحاد مشتركال المتابعة الوزاريةلجنة الرصد والتقييم ووافق على إنشاء 

األفريقي  بين االتحاد تنفيذ جميع االلتزامات الصادرة عن مؤتمرات القمة األوروبي، لرصد

مفوضية  واالتحاد األفريقي مفوضية من  الوزارية وطلبتواالجتماعات  واالتحاد األوروبي

 .االتحاد األوروبي إجراء مشاورات حول إنشاء وتشغيل هذه اللجنة

الذي عقد في  األفريقي-يما يتعلق بالمؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني ف .304

وكذلك خطة عمل داكار  األفريقي-داكار، اعتمد االجتماع إعالن داكار لمنتدى التعاون الصيني 

 .األفريقي-لمنتدى التعاون الصيني  2022-2024

أدلة  استكمالالمرحلة النهائية من  توجد في الشراكات وتعبئة المواردإن مديرية إدارة  .305

وهي أدوات موصى بها لتفعيل استراتيجية التمويل وتعبئة الموارد المحلية  المحلية،تعبئة الموارد 

على مستوى تعبئة الموارد المحلية  على أدلةإضفاء الطابع المحلي أن يتم وقع من المتووالشراكة. 

 .2022ضاء في عام المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األع

عالقات  إقامة اصلت بعثات االتحاد األفريقي االضطالع بواليتها العامة المتمثلة في و .306

 مؤسسية بناءة ومثمرة بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة والبلدان والمؤسسات الشريكة األخرى

في المفاوضات تعزيز موقف / رأي مشترك داخل المجموعة األفريقية  والحفاظ عليها من أجل 

الدولية على مدار العام باإلضافة إلى تكوين صوت أفريقي قوي وحضور على الساحة الدولية بما 

 .2063يتماشى مع تطلعات وأهداف وأولويات أجندة 

إلى تأجيل العديد من األنشطة، فإن أحد  تي أدت، ال19-بصرف النظر عن جائحة كوفيد  .307

قررات ذات الصلة التي اتخذها مالشراكات هو عدم االمتثال للالتحديات الرئيسية التي تواجه إدارة 
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على الرغم من واالتحاد بشأن المشاركة والتمثيل في منتديات التعاون الدولي والشراكات.  مؤتمر

مما يحد عدد البلدان  آلية التمثيل المعتمدة لتمثيل القارة عندما يتعلق األمر بالقمة مع دولة شريكة،

دولة عضًوا في االتحاد األفريقي في القمة مع تركيا على  39فقد شاركت  (15إلى خمسة عشر)

 سبيل المثال.

 بمقررات كي تتحدث أفريقيا بصوت واحد في المنتديات الدولية ولضمان التزام الشركاءل .308

 المؤتمر مقرراتاالتحاد األفريقي، من الضروري أن تحترم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

 بشأن المشاركة والتمثيل في منتديات التعاون والشراكات.ذات الصلة 

 

 2022والتوقعات المستقبلية لعام  اتاالستنتاجتاسعا.   

كما هو مبين في مقدمة هذا التقرير، تستمد أنشطة االتحاد السنوية تماسكها من المنطق  .309

تيجية الرئيسية على . وعلى هذا النحو، تتكرر األهداف االسترا2063 أجندةقوم عليه تالعام الذي 

 .الظرفيةحسب مالءمتها  مختلفة،مر السنين بتعديالت 

ستركز األهداف  ،2022لعام  ،2021في عام  القيام بهاناًء على األنشطة التي تم ب .310

االستراتيجية على تحسين األداء وفقًا لإلرشادات المقدمة من الهيئات التشريعية المسجلة في 

( اإلصالح المؤسسي 1) هي: لمجاالت ذات األولوية المعنيةقراراتها المختلفة. وستكون ا

( التحول االقتصادي والنمو الشامل واالستدامة البيئية وكذلك 2والحوكمة في االتحاد األفريقي. )

( توطيد 4( الحكم وحقوق اإلنسان والمؤسسات؛ )3) األفريقي؛االستثمار في رأس المال البشري 

 .تكامل القاري( تعزيز ال5و ) واألمن؛السلم 

يتم تقسيم الهدف االستراتيجي األول، اإلصالح المؤسسي والحكم الرشيد، إلى أربعة س .311

)ج( اإلدارة  بمواطنيه،)ب( ربط االتحاد األفريقي  االتحاد،مكونات هي )أ( إعادة تنظيم مؤسسات 

جي الثاني، التحول الهدف االستراتي .االتحاد و )د( تمويل االتحاد والمتسمة بالكفاءة لشؤونالفعالة 

االقتصادي ، النمو الشامل ، االستدامة البيئية واالستثمار في رأس المال البشري األفريقي ، 

سالسل القيمة و قدرات مؤسسات الصحة العامة،  تعزيز)أ( التحول الهيكلي الذي يشمل تناول سي

التحاد األفريقي، ل  ماليةاإلنمائية على المستويين اإلقليمي والقاري، وتعزيز إنشاء المؤسسات ال

)ب( اإلنتاجية الزراعية من خالل تنفيذ استراتيجية المبادرة البيولوجية اإليكولوجية والبرنامج 

التفصيلي لتنمية الزراعة في أفريقيا، )ج( النمو الشامل الذي يستهدف المجاالت التي تسهل تمكين 

خالل تعزيز السياسات العامة لصالح الحفاظ الشباب والفئات الضعيفة ، ) د( االستدامة البيئية من 

على الموارد الطبيعية وإدارة آثار تغير المناخ ؛ )هـ( سيشمل االستثمار في رأس المال البشري 

نظاًما تعليميًا يركز على العلوم والتكنولوجيا والمعلومات، وتمكين الشباب، والرفاه ونوعية 

 .ةوالحماية االجتماعي ينالجنس مسائلالحياة، و

حول )أ(  والمؤسسات،الهدف االستراتيجي الثالث، الحكم وحقوق اإلنسان  سيتمحور .312

)ب( تعزيز السياسات المتعلقة بالحكم الرشيد، )ج(  أفريقيا،إعداد ونشر تقارير عن الحكم في 

تعزيز السياسات بشأن حقوق اإلنسان وسيادة القانون، )د( تعزيز المؤسسات المختصة في القارة. 

الستراتيجي الرابع، وهو توطيد السلم واألمن، سيقود االتحاد إلى متابعة البرامج المرتبطة الهدف ا

 يةاالقتصاد موعاتوتكثيف الجهود لتنسيق وتعزيز قدرات المج ،األفريقيالحكم  منظومةبتفعيل 

ف األعضاء في مجال أنظمة اإلنذار المبكر. سيتمحور الهد والدول اإلقليميةاآلليات  ،اإلقليمية

دفع التكامل القاري، حول المكونات التالية ؛ )أ( البنية التحتية والطاقة وهو االستراتيجي الخامس، 

، وطرائق تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، )ب( مواءمة األنظمة التجارية للدول األعضاء 
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  األفريقية،ية القارالحرة  التجارة  ترشيد استخدام منطقةوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية لدعم 

)ج( المؤسسات المالية واألسواق ، )د( اختتام المفاوضات التي ال تزال معلقة بشأن منطقة 

تحسين الصورة اإليجابية التي من شأنها التجارة الحرة القارية األفريقية ، )هـ( تعزيز السياسات 

وتضمن تعزيز التقاليد  من خالل االستقالل االقتصادي والثقافة ، )و( تعزيز السياسات التي تحمي

 .والدوليةالشفوية وتاريخ أفريقيا. )ز( تعزيز تفوق أفريقيا في المؤسسات اإلقليمية 

 ،2021اإلصالح وعلى أساس اإلجراءات المتخذة في عام مواصلة  ديناميكيةي إطار ف .313

 خدمة للمصالح 2022تشارك المفوضية في مرحلة تسريع وتعميق وترشيد هذه األنشطة في عام 

 .لقارتننااالستراتيجية الجماعية 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2022-01-20

Report on the Activities of the Union

and Its Organs for the Period January

to December 2021

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/10407

Downloaded from African Union Common Repository


