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 تمييد

يضا التقرير ىك أ. ك المكقر مؤتمركـإلى  وقدمأيشرفني أف الذم ىذا التقرير ىك الثامف إف 
كبدأت كباشرت مياميا  2008 ينايرالتي انتخبيا المؤتمر في مفكضية نيابة عف ال وأقدمالذم األخير 

كأنا أشعر بكامؿ االعتزاز يسرني أف أقدـ ىذا التقرير بكؿ تكاضع . كعميو، 2008أبريؿ  28في 
 .العميؽ كالرضا كاالمتناف

لتقديـ  فرصة المنتيية قد أتاحت لممفكضية تناكالي ألفكاالرتياح إنو لشعكر قكم باالعتزاز 
متكاممة كمزدىرة إفريقيا "حـز حكؿ رؤية عمى أساس مف الأفريقيا جديدة  بناءمساىمة متكاضعة في 

". كمف دكاعي اعتزازنا كارتياحينا مكاطنييا كتمثؿ قكة دينامية عمى الساحة العالميةبقيادة سبلـ تنعـ بال
تحقيؽ األىداؼ الرئيسية قد بذلنا قصارل جيدنا لاألربع الماضية،  أنو، عمى مدل السنكاتأيضا 

ستة أشير فقط بعد مركر المؤتمر عمى التي طرحناىا  2012-2009لميمتنا كالخطة االستراتيجية 
االتحاد  مف قمـ كؿ قمةاإلببلغ عنيا في الذم حاكلنا دائما  اتاإلنجاز ب نا. إننا نعتزمنصب قمدنات عمى
مجتمعة  الثمانية التقارير. كتعكس مصر ،في شـر الشيخ 2008يكنيك في رنا األكؿ تقريصدكر منذ 

 تحقيؽللبلقتراب  كؿ عـز كحـزبكاإلجراءات المتخذة المبذكلة الجيكد جميع كبصكرة أكثر شمكلية 
 .مؤتمر االتحادإلينا  اـ التي أسندىاالرؤية كالمي

بدكف و تعمى ما قدمالدكؿ األعضاء خاصة لجميع  بصكرة تقديرنانعرب عف بالغ أخيرا، ك 
ليس فقط مف خبلؿ مساىماتيا كذلؾ  مفكضية التي أترأسيالمشكاؿ كمتكاصؿ دعـ متعدد األمف  تحفظ

األمر الذم في تعميؽ برامج كأنشطة االتحاد،  اكمشاركتي استعدادىاالمالية كلكف أيضا مف خبلؿ 
لعمؿ بشكؿ نا، امنصبينا تكل منذ ،شعارنا كاف. لقد شرفة ه النتائج المىذعرض  مكف المفكضية مف
الدائميف في  اكال سيما مف خبلؿ ممثمييالصغيرة منيا كالكبيرة مع الدكؿ األعضاء  كثيؽ كتعاكف تاـ

 عمؿ مستداـأم و ال يمكف القياـ بندرؾ تماما أن الشكر، ذلؾ ألننا خالص كالذيف أشكرىـأديس أبابا 
 أكبر قدر ممكف مف مع مف جميع الدكؿ األعضاء الدعـ الكامؿك التاـ االتحاد دكف االلتزاـ  داخؿ

ات تكجييات كالتشجيعاللمجمس التنفيذم ك ا كبير مف دعـالتكافؽ. مف جية أخرل، قد حظينا أيضا ب
رؤساء الدكؿ كالحككمات ككزراء الخارجية  مف كؿ النٌيرةالمشكرة الفردية كذلؾ لمؤتمر االتحاد ك  القيمة

نيج مشترؾ  نحكمتحرؾ معا لاليامة  الساعة كؿ قضايا عمى التباحث معيـ بشأفالذيف حرصنا دائما 
بلتحاد كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية ل األخرل جيزةؤلل تقديرنا عفأيضا نعرب معالجتيا. في 
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 ةمنتظمية شاكر تك  يةعبلقات تفاعم التي أقمنا معيامتنمية البنؾ اإلفريقي لالمجنة االقتصادية ألفريقيا ك ك 
، نسعى القارةالتي تكاجو متعددة اللمتحديات م الرامية إلى التصد لمتأكد مف أننا، خبلؿ مختمؼ أعمالنا

كالتكامؿ كالمزايا النسبية فريع مبادئ الت عمى أساس مع جميع الدكؿ األعضاء في ذلؾ بالتعاكف
أف أعرب  في الختاـ أكدنا المشتركة. حؿ مشاكممف أجؿ كبالتالي تجنب تشتت ك/أك ازدكاجية الجيكد 

الثقة المتبادلة عمى  تبادؿ مثرية قائمة عبلقات أقمنا معيـفريقيا الذيف أللمشركاء الدكلييف  تقديرناعف 
 2016–2009لتحقيؽ خطتنا االستراتيجية مختمؼ مساعينا كالذيف قدمكا لنا مساعدة قيمة في 

 .األربع ىاركائز ب
تقدما كبيرا في تنفيذ البرامج الكاردة في الخطة ية مفكضىذا التقرير، أحرزت ال يشير إليوكما 
  3)  التكامؿ كالتنمية كالتعاكف 2)  السمـ كاألمف 1)األربع:  بركائزىا 2012-2009االستراتيجية 

 .ات  تعزيز المؤسس4)القيـ المشتركة 
الذم بشكؿ كثيؽ مع مجمس السمـ كاألمف  عممنافي مجاؿ بناء السمـ كاألمف في القارة، 

دارتيا  في الكقت المناسب لمعالجة قضايا منع النزاعات كاألزماتبصكرة استباقية ك دائما رؼ تص كا 
النتفاضات تمثؿ في ا كضعا خاصا 2011 في عاـ ـ كاألمفممع مجمس الس كتسكيتيا. لقد كاجينا
ؾ تملمعالجة يتعيف عمينا في ىذا الصدد التحمي بركح االبتكار كاف . ك فريقياأالشعبية في شماؿ 

 تتكقع ىذا النكع مف األحداث لـات التغييرات ذير الدستكرية لمحككمعمما أف قكانينا بشأف  األكضاع
مكاصمة تطكير . كيجب شعبية البلزمةالالشرعية ك الشرعية الدستكرية أظيرت تناقضا بيف التي 

في  ياصاحبالسمطة ك مصدر ك  الشعب صاحب السيادة حتى يككف في ىذا المجاؿ ككثائقنا نصكصنا
 .نفسوب ف يختارىـممثميك  قانكفيحتـر المف خبلؿ دستكر جميع الظركؼ 
عمى نحك لمسمـ كاألمف  ةاألفريقيالمنظكمة في إنشاء حرز التقدـ الممحكظ المشيد بأكد أف أ

النظاـ القارم لئلنذار أك الحكماء ىيئة  كمجمس السمـ كاألمف أمكاسب فيما يتعمؽ ب، سكاء تدريجي
التنسيؽ بيف االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية مف خبلؿ آليات  أك تعزيزالمبكر 
دعـ برنامج إعادة اإلعمار كالتنمية أك /ترسيـ الحدكد خطيطبرنامج ت كأإلنذار المبكر لمكقاية كاإقميمية 

افرة التي المتضالجيكد ب، أرحب . كعمى نفس المنكاؿإصبلح القطاع األمني النزاع أكما بعد فترة في 
جميع الدكؿ األعضاء كالجيات المعنية األخرل في مجاؿ مكافحة اإلرىاب كانتشار األسمحة في تبذليا 

. المخدرات كبالبشر كخاصة النساء كاألطفاؿبفريقيا كمناطؽ أخرل كاالتجار أمنطقة الساحؿ كشماؿ 
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عمى  شغمنا الشاذؿ ممياس اعمى حؿ خبلفاتي المتنازعةرض لمساعدة البمداف األعمى لقد ظؿ العمؿ 
 النزاعكجو الخصكص، بذلنا جيكدا متكاصمة إلحبلؿ السبلـ في الصكماؿ كدارفكر كالسكداف كمناطؽ 

يف متمثؿ أكذندا كبكركندم الدكؿ يا تالتضحيات التي قدمبمرة أخرل ىنا اإلشادة  ينبغي. ك األخرل
 كسائؿفي الصكماؿ بالاد األفريقي بعثة االتحزكيد كينيا كجيبكتي لت مؤخران كؿ مف ت إلييماانضم

إعادة بناء البمد عمى االنتقالية في الصكماؿ  االتحادية مؤسسات الحككمةل مساعدةالكفيمة بتقديـ ال
نبغي ىذا التضامف بحركؼ مف ذىب لمجد أفريقيا كي. كسكؼ ييكتب عاما مف الحرب 20ره الذم دمٌ 
 .مف قبؿ المجتمع الدكلي بأسرهدعمو 

صمة لتعزيز الحكـ الليات ذات اآلك  النصكص بكضعت األربع الماضية، قمنا السنكاخبلؿ  
بالفعؿ تكجد ىذه القيـ المشتركة في كثير مف . ك الديمقراطي كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف
مديمقراطية كالحكـ كحقكؽ اإلنساف لالميثاؽ األفريقي  النصكص المعتمدة مف جانب المؤتمر كمف بينيا

-2010المرأة األفريقية  كعقد ،كالميثاؽ األفريقي لمبادئ كقيـ الخدمة العامة ،األفريقيلشباب ا كميثاؽ
لمقيـ المشتركة، كىي عناصر عامان  2012 كرس مؤتمر االتحاد عاـ ،ففي ىذا اإلطار .2012

اآلف  حتىتكقع ناشد جميع الدكؿ األعضاء التي لـ ي أإننأساسية إلحبلؿ السبلـ الدائـ في القارة. 
 كلـ تعطيا طابعا محميا، القياـ بذلؾ لتمكيف إفريقيا بأسرىا،عمييا لـ تصدؽ اليامة ك  الكثائؽعمى ىذه 

جميع قطاعات ك  ياقكانيف تحمي مكاطني، مف امتبلؾ مشتركةالمقيـ ل المكرس 2012خبلؿ عاـ 
مدانيـ. مف في باسية يـ األسكامؿ حقكقبالتمتع تضمف ليـ المادية كاالجتماعية ك  سبلمتيـ المجتمع في
 أف يعزز التبلحـ الكطني كسيادة القانكف كبالتالي منع جميع أنكاع النزاعات الناشئة عف عدـشأف ذلؾ 

  .ىذه الحقكؽ احتراـ
تنظيـ المعنية بنية لممؤسسات الكطنية فتقديـ المساعدة ال مفكضيةمف ناحية أخرل، كاصمت ال

ابات نزيية كذات مصداقية كحرة كشفافة كتجنب انتخإجراء  ضمافمف  لتمكينيااالنتخابات 
تؤدم لؤلسؼ  عمما أف االنتخابات اليـك كفي بعض األحيافنتائج صناديؽ االقتراع، االحتجاجات ضد 

ديمقراطي لمسمطة السممي ك النتقاؿ االاليدؼ مف االنتخابات ىك ضماف  فإ بالفعؿ .عنؼ أعماؿإلى 
أرسمنا  قد .أعبله أشرتي إلى ذلؾب صاحب السيادة ، كما الشع تيا إلىكشرعيتيا مشركعي التي تعكد

مع نا كعمملماضية نتخابات في األشير اايجريت فييا االالعديد مف البمداف التي إلى بعثات مراقبة 
قميمية كمحميةمنظمات بعثات مراقبة   .لضماف نزاىة االنتخابات كتقديـ المشكرة المناسبة أخرل دكلية كا 
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عمى المشاريع الرئيسية مفكضية ة كالتكامؿ كالتعاكف الدكلي، تركزت جيكد الفيما يتعمؽ بالتنمي
أبرز  إزاءارتياح كبير . كأشعر ب2012-2009 في الخطة االستراتيجيةما كرد بلتحاد عمى نحك ل

كالتي  2009عاـ  شرعنا في إنشائياالتي ة فريقياألجامعة الإطبلؽ  :خاصة منيا أذكر اإلنجازات التي
المتياز امراكز المقدـ لدعـ ال، ك 2013-2012العاـ الدراسي في أبكابيا اتيا الثبلث األكلى ستفتح كمي

فريقيا، بما في أالبنية التحتية في  تطكير الدراسات حكؿ برنامج استكماؿفي مجاؿ التدريب الميني، ك 
يامكسككرك ر مقر ليبرفيؿ، كتنفيذ  -جيبكتي، جيبكتي -ممرات النقؿ البرم داكاربذلؾ تمؾ المتعمقة 

شاريع كالنيرية كم كالسكؾ الحديدية كالبحريةإقامة التكاصؿ بالطرؽ الجكية بشأف النقؿ الجكم كمشاريع 
. كفي ىذا كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية شبكات الطاقة كاالتصاالتدمج 

قد  الدكؿ األعضاءألف ر لبلتحاد مصدر فخلمتنمية الزراعية  الشامؿاإلفريقي البرنامج  الصدد، يشكؿ
قمة مابكتك  أعمنتيا خبلؿخطكات لتنفيذ البرنامج كفقا لبللتزامات التي ، الأكثرفأكثر ك تدريجيا  اتخذت،

األمر الذم  البرنامج، عمى كثيقة تقريبا التي كقعت 25أكد أف أثني عمى الدكؿ الػ . ك 2003يكليك في 
تطكير زراعتيـ عمى أساس ببالتالي يسمح البرنامج ك ىذا تيحيا يي االستفادة مف الفرص التي  نيا مفيمكٌ 

  .مستداـ كضماف االكتفاء الذاتي الغذائي
ريقييف لممفاكضيف األفالضركرية  كؿ المساعدةبتقديـ  مرتاحة فإف المفكضيةالبيئة، فيما يتعمؽ ب

بإشراؼ مف كضات في المفابصكت كاحد فريقيا . شاركت أمفاكضات بشأف تغير المناخالفي إجراء 
 . كينبغي االقتداء بيذا النمكذج مفثيكبي ممس زيناكمرئيس الكزراء اإلدكلة االتحاد كقيادة متميزة مف 

في ىذا الصدد، . ك المفاكضات الدكلية األخرل ذات االىتماـ االستراتيجي لقارتناخبلؿ العمؿ ة كحد
مقرر الك لتنمية المستدامة حكؿ ا 20مؤتمر ريك +بصكت كاحد في  فريقياأتشارؾ أف  أيضا يسرني
، رئيس يسكجتحت قيادة فخامة الرئيس دينيس ساسك ن 2012في ريك دم جانيرك في يكنيك عقده 

 . جميكرية الككنغك
، تحققت إنجازات كثيرة كما ةة كالتكنكلكجييكالثقافمية ة كالعمياالجتماعية كالصحكفي المجاالت 

كتنفيذ االستراتيجية  إفريقيا في األميات كفيات مف بالحد ؿلمتعجي حممةبرنامج مثؿ كرد في التقرير 
متغذية كبرنامج دعـ تنفيذ نداء أبكجا بشأف مكافحة فيركس نقص المناعة ة لألفريقيااإلقميمية 

اإليدز كالسؿ كالمبلريا كذيرىا مف األمراض المعدية كالسكاف كالصحة اإلنجابية كتطكير /البشرية
 .ذلؾكذير  عزيز حقكؽ المستضعفيفلشباب كتاالرياضة كتدريب 
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 المفكضية أف تبلحظ أف صكت إفريقيا قد بات أكثر ارتفاعان  التعاكف الدكلي، يسر بخصكص
لكي ييسمع أكد أف أشير فقط إلى أف لدينا اآلف فرصة كأنو يتزايد االعتراؼ بمكانتيا بيف األمـ. ك 

منتدل التعاكف ية عضكا في ، حيث أصبحت المفكض8كمجمكعة الػ 20مجمكعة الػداخؿ  صكتنا
االتحاد  . كتتـ مشاكرةفي تنظيـ مؤتمر طككيك مؤخرا تمف ىذا العاـ كشاركاعتبارا  يفريقاأل يالصين

 ،مع ذلؾ. ك جميع المسائؿ المتعمقة بالقارةحكؿ أجيزة منظكمة األمـ المتحدة  مف قبؿبشكؿ متزايد 
كال فييا القرارات بشأف قضايا العالـ  تخذت تيالفي جميع المحافؿ  جيكدهمكاصمة  االتحاد يتعيف عمى

 .مصير قارتناتمؾ التي تخص سيما 
المنفذة، كاف مف  تياككالالذم تعتبر المفكضية لبلتحاد المسندة  المتزايدة المياـجميع نظرا ل

عمى . كعميو، تـ التركيز ىذا التحدملتمكيف المفكضية مف مكاجية الضركرم بذؿ جيكد متكاصمة 
الصارمة إلدارة اضماف لليس فقط إدارة حديثة أدكات كضع كات األربع الماضية عمى مدل السن

معارؼ ب ىاكلكف أيضا لتزكيد كالمادية الشحيحة المتاحة ليا د البشرية كالماليةر ممكال كالمنيجية كالشفافة
تبار التطكرات ، مع األخذ في االعياالمياـ الجديدة المككمة لمكظفيببفعالية  القياـنيا مف جديدة تمكٌ 

يذا التحكؿ المؤسسي المحركة لمبادئ . كتتمثؿ الالتكنكلكجية الجديدة كالممارسات كالتجارب الجديدة
التنسيؽ ك اليدر كاالزدكاجية  النتائج، منعثقافة  ، المساءلة،رشيدة: القيادة، اإلدارة الداخمية الفيما يمي

 .بيف اإلدارات، كركح التميز
في كثير عاما صعبا لمغاية  2011كاف عاـ  كبالفعؿتزاؿ كثيرة. ال قائمةالالتحديات  إف

االعتراض الربيع العربي،  التعقيد:ذاية مف إدارة أكضاع في خبلليا ككاف يتعيف  .مف النكاحي
الحركات ،  العالـفي في ككت ديفكار، األزمة االقتصادية كالمالية االنتخابات نتائج  عف عمى

 كالنزكح القسرم. ية كالجفاؼ كالمجاعة في القرف األفريقي، الككارث الطبيعيةاالحتجاج
جميع قامت بتعبئة ك ظمت المفكضية تتصرؼ عمى أساس استباقي ىذه الصعكبات، بخصكص 

ذيرىا مف أصحاب المصمحة مف أجؿ تمكيف أفريقيا مف القياـ بدكرىا كالدفاع ك الدكؿ األعضاء 
ينبغي مع ذلؾ، . ك كؿ ىذه التحدياتلحمكؿ  مشركع كالمساعي الرامية إلى إيجادعف مكانيا ال

بما يتناسب مع حجـ مياميا الكثيرة كدائمة  بيا مكارد يمكف التنبؤ بيا كمكثكؽتزكيد المفكضية ب
 ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمكيل رةػػػػػػػػػػػالمبتك ادرػػػػػػػػػمصالؼ ػػػػػػػمم احػػػػػػػػنجفي  رػػػػػالكبيي ػػػػرب عف أممػػػػػػػعأ ة.دػػػػػػمتزايكال
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قد ميزانية االتحاد  النظامية فيمساىمات الفي االعتبار أف ان ، كاضعرسيخوالتكامؿ القارم كت أنشطة
 معظـ دكلنا األعضاء،مر بيا لؤلزمة االقتصادية كالمالية التي ت ان نظر  خاصة ،أثبتت عدـ جدكاىا

فإننا ذلؾ، . فضبل عف يف رئيسييفعمى خمسة مساىمتعتمد مف الميزانية  %75 حكالي كنظران ألف
ألنشطة المخصصة مميزانية بدال مف المساىمات لدعـ الالشركاء مبدأ تقديـ قبكؿ مف أجؿ نكافح 
 .حددىا االتحاديالبرامج ذات األكلكية التي  ضمفبالضركرة  ال تندرجمحددة 

دارة الداخمية يز اإلتعز التزاـ المفكضية المستمر بمكاصمة رر مرة أخرل في الختاـ، أكد أف أكٌ ك 
نتائج عمى جميع مستكيات المسؤكلية البحث المتكاصؿ عف الثقافة إطار كتحسيف األداء في لرشيدة ا

عمى مكاصمة العمؿ بشكؿ عاقدكف العـز  فإنناكبالمثؿ، . لتمبية التطمعات المشركعة لمدكؿ األعضاء
تصادية اإلقميمية كجميع أصحاب كثيؽ مع جميع الدكؿ األعضاء كأجيزة االتحاد كالمجمكعات االق

في أفضؿ الظركؼ ك  في الكقت المحددتحقيؽ أىداؼ االتحاد  لضمافالمصمحة كالشركاء اآلخريف 
 كؿ الدكؿ االعضاء فيالذم نحظى بو مف كأعمـ أننا يمكف أف نعكؿ عمى الدعـ المعتاد . الممكنة
تحقيؽ بالتي سمحت لنا شكاؿ ة األمساىماتيا المتعددعمى مرة أخرل  اأشكرىأكد أف جيكدنا ك  إطار

 المسندة إلى المفكضية. ىداؼالعديد مف األ
 
 

 ججان بين    
 االتحاد األفريقي مفوضيةرئيس 
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 تقرير الرئيس عن أنشطة المفوضية
 3122 ديسمبر إلى يوليومفترة من ل

 ممخص تنفيذي: -أوال
 مقدمة:

. 2011ؿ الفترة بيف يكليك كديسمبر المفكضية خبلبيا التقرير األنشطة التي قامت ىذا يغطي  -1
لعيدة  الماضيةحصيمة السنكات األربع  عفامة إعطاء نظرة عيرمي التقرير أيضا إلى ك 

 .2008المفكضية الحالية المنتخبة في يناير 
ط تنفيذ مقررات المؤتمر كالمجمس انشبخبلؿ الفترة قيد البحث، كاصمت المفكضية بشكؿ  -2

مخطة كفقان لؿ اإلقميمي كالقارم كتعزيز السمـ كاألمف في القارة، برامج التكامبشأف التنفيذم 
لممفكضية التي اعتمدىا مؤتمر االتحاد. يجدر بالذكر أف ىذه  2012-2009االستراتيجية 

  التكامؿ كالتنمية 2  السمـ كاألمف؛ 1 الخطة تقـك عمى الركائز االستراتيجية األربع التالية:
بادئ ذم بدء أف اعرب عف عميؽ   تعزيز المؤسسات. أكد 4ة؛   القيـ المشترك3كالتعاكف؛ 
ميع الدكؿ األعضاء كالشركاء الدكلييف لدعميـ القيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ شكرم لج

لدكؿ األعضاء برامج االتحاد تبنى افي ىذا اإلطار، أكد مرة ثانية التأكيد عمى أىمية  حددةالم
ساعي الرامية إلى ضماف مكارد ثابتة لممنظمة، كلتحقيؽ ذلؾ، يتعيف دعـ الم .بشكؿ أكسع

متكقعة كمستدامة بيدؼ التمكيؿ الثابت لممشاريع الرئيسية لمتكامؿ السريع لمقارة مف أجؿ 
تمكينيا مف االستفادة الكاممة مف مكاردىا البشرية كالطبيعية اليائمة كالخركج السريع مف 

 مـ في عالـ تشممو العكلمة.التخمؼ الحالي كالقياـ بدكرىا الكامؿ في محفؿ األ
االجتماعية ك شيدت السنة المنصرمة سمسمة مف األحداث كالتطكرات السياسية كاالقتصادية  -3

طاقات جديدة كالتفكير في رؤل جديدة تسخير دفع باالتحاد األفريقي إلى مما اليامة في بمداننا 
شماؿ عربي"، أدل الكضع في بػ"الربيع الان لما يعرؼ ة. كعميو، كنظر حاليلمكاجية التحديات ال

أفريقيا باالتحاد األفريقي إلى اتخاذ مبادرات جديدة كضبط تصكرىا فيما يتعمؽ بنقؿ السمطة 
الدستكرية باألخص مف خبلؿ إدراج عنصر شرعية الثكرات الشعبية في ىندستنا المؤسسية مف 

 .اتأجؿ مكاجية التغيرات ذير الدستكرية لمحككم
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متنمية الشاممة لمقارة أال كىي تعزيز لحالية حكؿ مسألة أساسية بالنسبة يتمحكر مكضكع القمة ال -4
. في إطار تحضيراتيا، حرصت المفكضية عمى جمع مساىمات البينية التجارة األفريقية

األطراؼ الفاعمة الرئيسية السيما مف خبلؿ منتدل رجاؿ كنساء األعماؿ كاالجتماعات األخرل 
تكج بمؤتمر كزراء التجارة لبلتحاد األفريقي المنعقد في أكرا،  لمخبراء في ىذا المجاؿ كىك ما

القرار السياسي لمتفكير لصناع في ذانا، في نكفمبر الماضي. يجب أف تككف نتائج ذلؾ دليبل 
 لؾفي جعؿ التجارة فيما بيف البمداف األفريقية أساس النمك االقتصادم المتكاصؿ لمقارة ككذ

كؼ يييمف ة العالمية. يجدر بالذكر أيضا أف ىذا المكضكع سالتجار مف زيادة حصة أفريقيا 
، طبقا لمقرر مؤتمر مبلبك حيث ستتـ، 2012المناقشات كتبادؿ األفكار طكاؿ سنة عمى 

كؿ لكضكع بدالن مف مناقشة م المنعقد في يكليك الماضي، مناقشة مكضكع كاحد في السنة
المسؤكليف المعنييف في القارة مف تعميؽ ف جميع القمتيف السنكيتيف. كىك ما سيمكٌ  كاحده مف

خبلؿ ىذه السنة. كعميو، مف المقرر أف تعكؼ  ان مممكس ان المسألة كمنحيا مضمكنالنظر في 
، عمى بحث ىذا المكضكع أيضا 2012القمة القادمة المقرر عقدىا في ليمكنجكم في يكنيك 

المقرر اتخاذىا مف قبؿ الدكؿ  تقييـ أكلي لنتائج األعماؿ المتخذة أك التي مفإجراء مف خبلؿ 
األعضاء كاألطراؼ الفاعمة األخرل ذير التابعة لمدكلة مف أجؿ تنفيذ اإلعبلف الذم ستعتمده 

 القمة.ىذه 
كالتحديات التي تمت  ققةعف األنشطة التي تـ القياـ بيا كالنتائج المحنظرة عامة  يقدـ التقرير -5

 ار إلييا أعبله كالتي تتمثؿ فيما يمي:مكاجيتيا في مجاؿ الركائز األربع لمخطة المش
 السمـ كاألمف؛ 
 التكامؿ كالتنمية كالتعاكف؛ 
 القيـ المشتركة؛ 
  .تعزيز مؤسسات االتحاد 

 :السمم واألمن
جيكدىا الرامية إلى تنفيذ بتكثيؼ المفكضية قامت ، 2011قمة مبلبك في يكليك انعقاد منذ  -6

 تك كارد في ىذا التقرير بالتفصيؿ، تركز كحسبما ى مقررات المؤتمر كمجمس السمـ كاألمف.
نشاء المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف إحبلؿ أنشطة المفكضية عمى "حممة  كتنفيذ السبلـ" كا 
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ما بعد فترة برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي كالكثيقة اإلطارية حكؿ إعادة اإلعمار كالتنمية في 
صبلح القطاع األمني، كمكافحة اإلالنزاعات ظاىرة شيدت تزايدا بعد انتشار كرىاب ، كا 

األسمحة القادمة خاصة مف مخازف األسمحة الميبية، كنزع السبلح كالمسائؿ ذات الصمة إلى 
جانب تعزيز الشراكة مع األمـ المتحدة في مجاؿ السمـ كاألمف التي تعتبر شراكة استراتيجية تـ 

كاألمف لمبحث كالتكجيو فيما يخص تقديـ رؤية االتحاد األفريقي بشأنيا إلى مجمس السمـ 
ميع العناصر مع جاإلجراءات المستقبمية. كأرحب بالقياـ بكافة األنشطة بالتعاكف الكثيؽ 

الفاعمة المعنية بما فييا مجمس السمـ كاألمف كىيئة الحكماء كالدكؿ األعضاء ككافة الشركاء 
األكضاع في الميداف ال تزاؿ  كما أفأك الدعـ الكامؿ منيا. كخاصة األمـ المتحدة  المعنييف

جاىدة إلى تسييؿ تسكية النزاعات كاألزمات كتعزيز  ىسعتالمفكضية التي نتباه تسترعي ا
كاكبت المفكضية، عات. خبلؿ األشير الماضية، االنز الخارجة مف مناطؽ الالسبلـ في 

لية الناجمة عف بالتنسيؽ الكثيؽ مع كافة العناصر الفاعمة المعنية األخرل، العمميات االنتقا
 االنتفاضات الشعبية في شماؿ أفريقيا.

ككما ىك مبيف في التقرير كعمى الرذـ مف إحراز بعض التقدـ في الميداف، ال تزاؿ ىناؾ  -7
طريؽ المسدكد المبلحظ في بعض العديد مف التحديات التي يتعيف مكاجيتيا بما في ذلؾ ال

ات السبلـ المكقعة إلى جانب يعاؿ التفاقمتعمقة بالتنفيذ الفأكضاع النزاعات كالمشاكؿ ال
 المشاكؿ المرتبطة بتعزيز السبلـ.

ركزت الجيكد عمى استراتيجية ترمي إلى إقامة تالسبلـ"، إحبلؿ تكثيؼ "حممة في إطار  -8
تعبئة منظمات المجتمع عبلقات شراكة جديدة مع العناصر الفاعمة في الميداف، بما في ذلؾ 

ئؿ اإلعبلـ المينية دعما ألجندة السبلـ القارية. عيقدت عدة المدني كالقطاع الخاص ك كسا
أف اجتماعات استشارية كخمكات مع ىذه العناصر الفاعمة لتحسيف ىذه االستراتيجية. كأكد 

أؤكد في ىذا الصدد عمى أىمية أحد القرارات المعتمدة في إطار ىذه المشاكرات حكؿ مشركع 
ت حقكؽ اإلنساف بما في ذلؾ ضحايا اإلبادات تدشيف نصب تذكارم دائـ لضحايا انتياكا

الدكرة الحالية لممؤتمر ستككف مناسبة  ألفالجماعية في مقر المنظمة. كأعرب عف ارتياحي 
سعيدة لكضع حجر األساس لمنصب التذكارم عمى ىامش تدشيف مجمع المؤتمرات الجديد 

 لبلتحاد األفريقي.
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ىذا التقرير بإسياب األنشطة التي قامت بيا شرح فيما يخص تفعيؿ منظكمة السمـ كاألمف، ي -9
مختمؼ األجيزة بما فييا مجمس السمـ كاألمف. كما يشير التقرير إلى التقدـ المحرز فيما 
يخص إنشاء القكة األفريقية الجاىزة كالنظاـ القارم لئلنذار المبكر إلى جانب تعزيز قدرات 

ة كتفاعميا مع منظكمة االتحاد عمى أساس المجمكعات االقتصادية اإلقميمياآلليات اإلقميمية ك 
 .2008مذكرة التفاىـ المكقعة بيف االتحاد األفريقي كىذه المؤسسات في يناير 

فيما يخص برنامج الحدكد، كاصمت المفكضية اتصاالتيا مع الدكؿ األعضاء بغية الحصكؿ  -10
الحدكد عمى كافة المعمكمات الضركرية مف خبلؿ الردكد عمى االستبياف الخاص بكضع 

األفريقية مما سيمٌكنيا مف إعداد نظاـ معمكمات مرجعية حكؿ ىذه المسألة. كأنا أدعك جميع 
الدكؿ األعضاء إلى التعاكف مع المفكضية مف خبلؿ تقديـ المعمكمات المطمكبة كمف ثـ 

تسيؿ عمميات تعييف كترسيـ الحدكد في القارة.  بيا تمكينيا مف إنشاء قاعدة بيانات مكثكؽ
ـ التقرير مكجزا عف عمميات التعييف/الترسيـ التي تمت بنجاح في بعض مناطؽ القارة. كيقد

كاستكممت المفكضية أيضا مشركع االتفاقية األفريقية حكؿ التعاكف العابر لمحدكد كتأمؿ أف يتـ 
اعتماد ىذه الكثيقة اليامة مف قبؿ الكزراء المسؤكليف عف ىذا الممؼ لعرضيا عمى أجيزة 

 .2012ألفريقي ذات الصمة في االتحاد ا
في مجاؿ منع النزاعات بذلت جيكد التي التشير المفكضية أيضا مف خبلؿ ىذا التقرير إلى  -11

كالتي أفضت إلى تفكير عميؽ في المنع الييكمي لمنزاعات. كفي ىذا الصدد، أعدت المفكضية 
الكقت المناسب. كما مشركع إطار سياسة لمنع النزاعات سيتـ تقديمو إلى األجيزة المعنية في 
ما بعد النزاعات فترة تتابع المفكضية بنشاط اإلجراءات المرتبطة بإعادة اإلعمار كالتنمية في 

طبقا لمقررات المؤتمر كتكصيات البعثات المتعددة االختصاصات التي زارت مختمؼ البمداف 
ة الككنغك الديمقراطية المعنية بما في ذلؾ جميكرية أفريقيا الكسطى كليبيريا كسيراليكف كجميكري

كبكركندم كجنكب السكداف كالسكداف. تـ أيضا إيفاد بعثة إلى ككت ديفكار في نكفمبر 
الماضي لتقييـ احتياجات ىذا البمد. كستككف نتائج ىذه الزيارات بمثابة قاعدة إلطبلؽ مبادرة 

ة ليمكنجكم، عمى ىامش قم 2012التضامف األفريقية التي تقترح المفكضية أف يتـ في يكنيك 
 مبلكم.
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يتناكؿ التقرير أيضا األنشطة التي تـ القياـ بيا في إطار إصبلح النظاـ األمني كمنع  -12
كمكافحة اإلرىاب، كنزع السبلح إلى جانب انتشار األسمحة في منطقتي الساحؿ كشماؿ 
أفريقيا. كقد أجرت المفكضية خبلؿ األشير الماضية مشاكرات بشأف كافة ىذه المسائؿ مع 

كالشركاء اآلخريف كعمى رأسيـ األمـ المتحدة، بغية تعزيز تنسيؽ األعماؿ في  لدكؿ األعضاءا
 ضكء التحديات الجديدة التي تكاجو القارة في جميع المجاالت.

كاصمت المفكضية أنشطتيا متابعة لتقرير بركدم عف دعـ األمـ المتحدة لعمميات حفظ السبلـ  -13
يقي إلى جانب الشراكة بيف االتحاد كاألمـ المتحدة ككؿ التي تتـ تحت رعاية االتحاد األفر 

كالعبلقات التي تنكم تعزيزىا مع كافة الشركاء الدكلييف اآلخريف في ىذ المجاؿ. كفي ىذا 
يجدر التأكيد مف جديد عمى ضركرة تجاكز أعماؿ الدعـ المكجستي كالمساعدة الصدد، 

ف شراكة سياسية حقيقية كاستراتيجية بيف لمكصكؿ إلى التغطية الكاممة لمرؤية المقترحة بشأ
االتحاد األفريقي في كافة المسائؿ ذات االىتماـ المشترؾ في مجالي السمـ -األمـ المتحدة

 كاألمف.
فيما يخص أنشطة دعـ عمميات السبلـ كمناطؽ النزاعات في أفريقيا، كاصمت المفكضية  -14

 دكؿ األعضاء المعنية.جيكدىا بالتعاكف الكثيؽ مع العناصر الفاعمة لمختمؼ ال
يقدـ التقرير بصكرة مفصمة، في الكقت الذم تـ فيو إعداده، تطكرات الكضع في جزر القمر  -15

في القرف األفريقي بما في ذلؾ عمميتي السبلـ بيف  مستجدةكمدذشقر كالصكماؿ كالتطكرات ال
رتريا مف جية أخرل؛ كالمسائؿ المرتب رتريا مف جية كبيف جيبكتي كا  طة بالعبلقات بيف إثيكبيا كا 

السكداف كجنكب السكداف كدارفكر كالجيكد التي يبذليا االتحاد األفريقي فيما يخص ىذه 
كما يتطرؽ التقرير إلى تطكر الكضع في جميكرية الككنغك الديمقراطية كجميكرية الممفات. 

شاد ، كالعبلقات بيف تلممقاكمة جيش الربضد مبادرة التعاكف اإلقميمي أفريقيا الكسطى ك 
تناكؿ التقرير أيضا آخر كالسكداف، ككت ديفكار، ليبيريا، جميكرية ذينيا كذينيا بيساك. ي

التطكرات فيما يخص االنتفاضات الشعبية في شماؿ أفريقيا كتطكر الكضع في تكنس كمصر 
 كليبيا. كأخيرا، يشير التقرير إلى تطكر الكضع في الصحراء الغربية.

 متعددة، إلى إيجاد حمكؿ لمنزاعاتي، مف خبلؿ جيكده ال، سعى االتحاد األفريقعمكمان  -16
كاألزمات الحالية في القارة. كمف الميـ دعـ ىذه الجيكد مف قبؿ كافة الدكؿ األعضاء 
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كالشركاء الدكلييف بحيث يتـ تحقيؽ شعار "إيجاد حمكؿ أفريقية لممشاكؿ األفريقية". يتعيف عمينا 
كعميو،  .ضاء كالشركاء الدكلييف في ىذا اإلطارمكاصمة العمؿ بشكؿ كبير مع الدكؿ األع

يجب أف نبذؿ أقصى ما في كسعنا لمكاجية ىذه التحديات باسـ أفريقيا مع حمكؿ مدركسة 
كتعتبر كذير مفركضة مف الخارج بغية بناء أساس مستداـ لمسمـ كاألمف في جميع بمداننا. 

كحسبما أكدتو ندكة الخبراء  ة جدا.يمة كمناسبمالمبادئ التي ننتيجيا لمنع كتسكية النزاعات 
إلى إعداد  أكثر مف احتياجاتناكمقرراتنا ألدكاتنا التنفيذ الفعاؿ نحتاج إلى في القاىرة، إٌننا 

كمقررات جديدة. لف تتمكف أفريقيا مف الخركج مف أكضاع النزاعات كاألزمات التي أدكات 
يذ الفعاؿ لمقانكف التأسيسي، كالميثاؽ تعيؽ جيكدىا اإلنمائية بشكؿ مستداـ إاٌل مف خبلؿ التنف

األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالبركتكككالت المرفقة بو، الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية 
، الميثاؽ األفريقي لقيـ كمبادئ الخدمة كمكافحتو كالحكـ كاالنتخابات، اتفاقية منع الفساد

كمات بما في ذلؾ مكافحة ظيكر العامة، اإلعبلف حكؿ التغييرات ذير الدستكرية لمحك
األخرل التي اعتمدىا االتحاد كالمتعمقة بالقيـ األدكات االنقبلبات العسكرية مف جديد، كمختمؼ 

 المشتركة. 
 :التكامل والتنمية والتعاون

، األنشطة التي تـ القياـ بيا كالمتعمقة بالجكانب كما جرت عميو العادةيستعرض التقرير،  -17
كيزة الثالثة المتمثمة في التكامؿ كالتنمية كالتعاكف. خبلؿ الفترة قيد البحث، اليامة الثبلثة لمر 

جيكدىا مف أجؿ تنفيذ خطط العمؿ المختمفة في جميع القطاعات بتكثيؼ لمفكضية قامت ا
االستراتيجية ذات االىتماـ القارم بالتركيز عمى تطكير رأس الماؿ البشرم مف خبلؿ التعميـ 

رية كالثقافة كتعزيز العمـ كالتكنكلكجيا بالتعاكف الكثيؽ مع الدكؿ األعضاء كتشكيؿ المكارد البش
كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء اإلنمائييف. يستعرض التقرير إطبلؽ الكميات 

 14لمجامعة األفريقية الذم تـ في أديس أبابا، في مقر االتحاد األفريقي، في األكلى الثبلث 
ني لمسركر لككف ىذا المشركع الذم تـ إطبلقو بمبادرة مف المفكضية ديسمبر الماضي. ك  ا 

حقيقة مممكسة  2012/2013، سيككف بحمكؿ السنة الجامعية  2009الحالية كبإشرافيا في 
مع افتتاح الكميات الثبلث )كمية عمـك األرض كالحياة، المكجكدة في نيجيريا، ككمية العمـك 

، المكجكدة في كينيا، ككمية الحكـ كالعمـك اإلنسانية األساسية كالتكنكلكجيا كالتجديد
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كاالجتماعية، المكجكدة في الكاميركف . أما فيما يتعمؽ بكمية عمـك الماء كالطاقة، بما في ذلؾ 
تغير المناخ، فسيككف مقرىا في الجزائر، في إطار حصة شماؿ أفريقيا، التي ستتخذ 

مف جانبيا، يتعيف عمى أفريقيا الجنكبية إببلغ اإلجراءات البلزمة الفتتاحيا في أقرب كقت. 
نتائج المشاكرات حكؿ البمد الذم سيستضيؼ كمية عمـك الفضاء حتى يمكف ليذه األخيرة 

الذكر أيضا أنو تـ قبؿ إطبلؽ الكمية تحديد برامج بالشركع في أنشطتيا في أقرب كقت. يجدر 
اه في مختمؼ ىذه الكميات مف قبؿ خبراء ماجستير كالدكتكر الإلحراز شيادات األستاذية/ التعميـ

 القارة كمف األفريقييف في الميجر كشركاء آخريف. أجزاءجاؤكا مف مختمؼ 
ألحت  ، 2015-2006الثاني في أفريقيا )التعميـ في إطار مكاصمة تنفيذ خطة عمؿ عقد  -18

لبلتحاد  المفكضية عمى برامج مكاءمة التعميـ العالي في أفريقيا، كبرنامج المنح الدراسية
جامعة أفريقية كالذم ييدؼ إلى  28نيريرم"، الذم يخص  مكاليمكالاألفريقي الذم يحمؿ اسـ "

 ادة األستاذية/الماجستيرتعزيز الحركة األكاديمية لمطمبة في إطار التعميـ مف أجؿ نيؿ شي
دمو إلى عف امتناننا لبلتحاد األكركبي لمدعـ الذم قأف أعرب كالدكتكراه. أريد في ىذا الشأف 

ىذا البرنامج الذم حقؽ نجاحا كبيرا انعكس مف خبلؿ االىتماـ المتزايد لطمبتنا الجامعييف. مف 
ناحية أخرل، قدـ االتحاد األكركبي مف خبلؿ الصندكؽ األكركبي لمتنمية العاشر، دعمو 
المالي الثميف مف خبلؿ المنح الدراسية في البحكث في مجاؿ الزراعة كالطاقات الجديدة 

المتجددة كالمناخ كالتطيير. أكد أيضا أف أشكر الحككمة اليندية التي قدمت، في إطار ك 
منحا لما بعد التخرج الجامعي في مجاؿ العمـك الزراعية،  الشراكة بيف اليند كأفريقيا، ليس فقط
طبلؽ  مراكز لمتدريب الميني لكؿ إقميـ مف األقاليـ األفريقية  10بؿ كأيضا دعميا إلقامة كا 

 مسة.الخ
جيكدىا في قطاعي الصحة كالنظافة الصحية حيث تـ التأكيد بشكؿ بتكثيؼ المفكضية قامت  -19

خاص عمى التنفيذ الفعاؿ لبلستراتيجية اإلقميمية األفريقية لمتغذية، كمتابعة تنفيذ "نداء أبكجا" 
فيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز، كمرض السؿ، كافحة في الدكؿ األعضاء حكؿ م

يا، كاألمراض المعدية األخرل، كالجكانب المرتبطة بالسكاف كالصحة اإلنجابية. في ىذا كالمبلر 
كفيات األميات د مف حالالصدد، تجدر اإلشارة إلى االىتماـ المتزايد الذم تحظى بو حممة 

. 2010كاألطفاؿ في أفريقيا، كىك المكضكع الذم عكفت عميو قمة كمباال المنعقدة في يكليك 
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حممة عمى المستكل الكطني خارطة طريؽ الالتي أطمقت ىذه  25دكؿ األعضاء الػلقد أعدت ال
. أىنئ ىذه الدكؿ كأذتنـ ىذه الفرصة لذلؾنعرب عف ارتياحنا ك مف أجؿ دعـ ىذه الحممة 

بغية تنفيذ قـك بيا أف تإلى بعد، يذه الحممة جميع الدكؿ األعضاء، التي لـ تقـ بألدعك 
مة كمباال كالتي تـ التأكيد عمييا مرارا مف قبؿ مؤتمر االتحاد منذ األعماؿ المتفؽ عمييا في ق

نفس ىذا المكضكع المتعمؽ بالصحة، يشير التقرير إلى األعماؿ التي تـ حكؿ ذلؾ الحيف. ك 
القياـ بيا مف قبؿ المجنة األفريقية لمسكاف التي عقدت دكرتيا الثامنة في سبتمبر الماضي في 

. مف ناحية 2010كضع السكاف في أفريقيا في  عفخبلليا التقرير أديس أبابا كالتي اعتمدت 
أخرل، عالجت المفكضية عدة مسائؿ ذات صمة بالخطة مف أجؿ إنتاج األدكية في أفريقيا، 
كمكاءمة برامج الصحة كالطب عف بعد مف خبلؿ إنشاء شبكات لمخبراء في ىذا المجاؿ في 

. كشرعت أيضا في أعماؿ في إطار 2015-2007إطار تنفيذ استراتيجية الصحة في أفريقيا 
   .2020-2011مطب التقميدم )لتنفيذ عقد االتحاد األفريقي 

عف األعماؿ عامة نظرة  التقريرىذا الرفاىية البشرية كاالجتماعية، يقدـ  ما يتعمؽ بمسائؿفي -20
كثيؽ مع حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو بالتعاكف اللالتي تـ اتخاذىا مف أجؿ تنفيذ الميثاؽ األفريقي 

المجنة األفريقية لمخبراء المكمفة بضماف متابعة تنفيذ ىذا الميثاؽ، كتعزيز حقكؽ الفئات 
لمسنكف، كالمعكقكف، ككذلؾ الجيكد المبذكلة مف أجؿ إعادة ىيكمة امف بينيا ك  المستضعفة

المسنيف، كتركيج السياسة الخاصة بالمعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ، كتنفيذ خطة العمؿ 
طارية لمتنمية االجتماعية في أفريقيا، كتنفيذ خطة العمؿ حكؿ مكافحة المخدرات كالجريمة اإل

العابرة لمحدكد، كتعزيز سياسات العمؿ كالعمالة، كحممة مكافحة االتجار بالبشر مع التركيز 
عناية لخاصة عمى حماية النساء كاألطفاؿ. فيما يتعمؽ بمعالجة ممؼ اليجرة، تقدـ المفكضية 

األفريقييف في الميجر حتى يتمكف  مفبلت تحكيمالمعيد األفريقي لعف جتماع الحالي تقريرا اال
المجمس مف تقديـ التكجييات البلزمة حكؿ ىذه المبادرة اليامة التي قد تؤدم ليس فقط إلى در 

في إشراؾ كذلؾ مكارد إضافية لفائدة البمداف األصمية كالعائبلت األفريقية، بؿ ستساىـ 
قييف في الميجر بشكؿ أكبر في تنمية القارة. في إطار تنفيذ ميثاؽ الشباب كخطة عمؿ األفري

نسبة بطالة الشباب تخفيض ، تـ اقتراح عدة أعماؿ مف أجؿ 2018-2009عقد الشباب 
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عادة إحياء كتعزيز  كالنساء بشكؿ خاص السيما ىيئة االتحاد األفريقي لمشباب المتطكعيف كا 
 فريقي. قدرات اتحاد الشباب األ

لتقرير حصيمة األعماؿ التي قامت بيا المفكضية تضمف افيما يتعمؽ بالبنية التحتية كالطاقة، ي -21
لتنفيذ السياسات كاالستراتيجيات التي حددتيا األجيزة المختصة في االتحاد ككذلؾ البرامج 

اص خبلؿ كالمشاريع الجارم تنفيذىا كالتي اعتمدتيا نفس ىذه األجيزة لقد تـ التأكيد بشكؿ خ
ة عمى تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا ككذلؾ إقامة اليندسة الماضياألشير 

التقرير كضع تقدـ المشاريع ىذا المؤسسية لتطكير البنية التحتية في أفريقيا. لذلؾ، يستعرض 
كجيبكتي نجمينا ا  المحددة مثؿ دراسة الجدكل لؤلجزاء المتبقية مف الطريؽ الرابط بيف داكار ك 

ككذلؾ الطريؽ الرابط بيف جيبكتي كليبرفيؿ. كما يستعرض المشاريع الستة المكقع عمييا في 
ديسمبر الماضي في إطار الشراكة بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي المتعمؽ بمشاريع إطبلؽ  20

 ككالة التنفيذ المكمفة بتنفيذ مقرر يامكسككرك حكؿ تحرير النقؿ الجكم، كدراسة الجدكل
المتعمقة بالطريؽ الرابط بيف بيرا ك لكبيتك، كجسر نير ذامبيا، كالسكة الحديدية عمى خط 

 أبيجاف كمشركع النقؿ البرم اإلقميمي في أفريقيا الجنكبية. -كاجادكجك -نيامي -ككتكنك
عف األنشطة المتعمقة بالبرنامج الجيكحرارم نظرة عامة في مجاؿ الطاقة، يقدـ التقرير  -22

مف مخاطر تنمية الطاقة الحرارية الجكفية في شرؽ أفريقيا، لمحد نشاء المرفؽ اإلقميمي كا  
ثبات صحة التقارير الدراسية ك  عداد كا  في مجاؿ المساعدة الفنية التي الحمقات التدريبية كا 

يمكليا االتحاد األكركبي بشكؿ عاـ كالمحادثات في إطار الشراكة بيف أفريقيا كاالتحاد 
 . لطاقةااألكركبي حكؿ 

فيما يتعمؽ بمجاؿ االتصاالت السمكية كالبلسمكية كالبريد كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت،  -23
كالقكاعد في ىذا  يشير التقرير إلى األنشطة التي تـ القياـ بيا في إطار مكاءمة السياسات
لى مدل تنفيذ الشبكة األفريقية لمطب عف بعد كالتعميـ عف بعد.   المجاؿ كا 

ر أيضا كضع تنفيذ المشاريع الرئيسية في مجاؿ الزراعة كتربية الماشية يستعرض التقري -24
. في ىذا اإلطار، تخص أنشطة مكاتبنا المتخصصة الجكانب اآلتية: البرامج لريفيةتنمية االك 

األفريقية حكؿ تطكير البذكر كالتكنكلكجيا األحيائية، كاألسمدة كنظاـ تمكيميا، كاألنشطة في 
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، كالمبادرة حكؿ سياسة إدارة األراضي، كتعزيز تربية الماشية، كتعزيز مجاؿ حماية النباتات
نتاج لقاح الطب البيطرم.-ذبابة تسيمكافحة قدرات المربيف، ك   تسي، كا 

الطبيعية، تمحكرت أعماؿ المفكضية أساسا حكؿ صادر فيما يتعمؽ بحماية البيئة كالم -25
المنعقدة في دكرباف، في جنكب  التحضيرات لمدكرة السابعة عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ

. في ىذا الصدد، قدمت المفكضية الدعـ 2011ديسمبر  10نكفمبر إلى  28أفريقيا، مف 
الكامؿ لممتفاكضيف األفريقييف كسيتـ عرض نتائج الدكرة السابعة عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ 

يكبي كمنسؽ أفريقيا عمى مؤتمر االتحاد مف قبؿ دكلة السيد ممس زيناكم، رئيس الكزراء اإلث
في ىذه المفاكضات. تـ اتخاذ أعماؿ أخرل مف قبؿ المفكضية، مثمما يشير إليو التقرير، في 

مف مخاطر الككارث الطبيعية، كمشركع متابعة البيئة مف أجؿ التنمية المستدامة، الحد مجاؿ 
دارة الغابات العابرة لمحدكد، كالجدار األخضر الكبير بالنسبة لمنطقة ال ساحؿ كالصحراء، كا 

 ات المتعددة األطراؼ حكؿ البيئة.يككذلؾ تعزيز القدرات في إطار المفاكضات المتعمقة باالتفاق
كمجمكعة  8مف خبلؿ ىذا التقرير، تستعرض المفكضية أيضا أعماؿ متابعة قمتي مجمكعة الػ -26

، 2011 . في ىذا الصدد، تعيدت المجمكعة في قمة دكفيؿ، فرنسا، المنعقدة في مايك20الػ
لتزامات في مجاالت متنكعة مف بينيا تمؾ المتعمقة بالسمـ كاألمف كالحكـ كالمسائؿ االبعدد مف 

ذات الصمة بالتنمية التي تشمؿ النمك االقتصادم كالتكامؿ اإلقميمي كتغير المناخ كالكصكؿ 
لزامية الم  احبر  دائما تبقىكالمسؤكلية المتبادلة إلخ...ذير أف الكعكد المقدمة سألة إلى الطاقة كا 

تقييـ مفصؿ لما كصمت إليو االلتزامات الكثيرة التي تـ التعيد إجراء عمى كرؽ. مف الضركرم 
لزامية الم المتبادلة السيما فيما يتعمؽ بالدعـ المالي في القطاعات التي  سألةبيا في الماضي كا 

ية، كتنمية المكارد تـ تحديدىا مف قبؿ القمـ السابقة، كمستكل المساعدة العامة عمى التنم
البشرية في القطاعات ذات األكلكية مثؿ الصحة كالتعميـ كمكافحة فيركس نقص المناعة 

لتقييـ تنفيذ ىذه االلتزامات تحسبا الجتماع  مكثكؽ بياالبشرية. كمف الكاجب أيضا إنشاء آلية 
قمة مجمكعة  القادـ. مف ناحية أخرل، يبقى تمثيؿ أفريقيا العادؿ كالفعاؿ في 8مجمكعة الػ

مف اىتمامات االتحاد ذات األكلكية بغية الدفاع عف مصالح القارة األساسية في ىذا  20الػ
 المنتدل الياـ كمنو تمكيف أفريقيا مف القياـ بدكرىا الكامؿ في إدارة شؤكف العالـ.
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ألفريقي فيما يتعمؽ بالزراعة، يؤكد التقرير عمى تنفيذ البرنامج الرئيسي المتمثؿ في البرنامج ا -27
 5ة كالتقدـ المحرز في تنفيذه. أعرب عف ارتياحي في ىذا الشأف، لككف يتنمية الزراعمالشامؿ ل

ات البرنامج األفريقي ياتفاقعمى التي كقعت  25دكؿ أعضاء أخرل قد انضمت إلى الدكؿ الػ
دة مف ة، كذلؾ منذ قمة مبلبك األخيرة، كىك ما سيساعدىا عمى االستفايمتنمية الزراعلالشامؿ 

 30دكلة عضكا مف الدكؿ الػ 21ذلؾ. كأعرب عف ارتياحي أيضا لككف عمى المزايا المترتبة 
المذككرة في التقرير، قد استكممت صياذة خطط االستثمار في إطار البرنامج األفريقي الشامؿ 

دكلة مف بينيا قد شرعت في مرحمة المفاكضات حكؿ طرؽ تمكيؿ  15ة كأف يتنمية الزراعمل
 ستثمارىا.خطط ا

مثمما تمت اإلشارة إليو أعبله، قامت المفكضية في إطار تعزيز القدرات في مجاؿ التجارة  -28
. في البينية بجميع التحضيرات فيما يتعمؽ بمكضكع القمة الحالية المتمثؿ في التجارة األفريقية

را، في ىذا الصدد، سيساعد مشركع اإلعبلف الذم قدمو مؤتمر كزراء التجارة المنعقد في أك
لتنمية  ذانا، في نكفمبر الماضي المفكضية بعد اعتماده، عمى متابعة ىذا الممؼ الياـ بالنسبة

القارة. في مجاؿ التعاكف الجمركي، أعدت المفكضية، مستندة في ذلؾ إلى تجربة المجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية، مشركع بركتكككؿ حكؿ العبكر سيتـ تقديمو في الكقت البلـز إلى 
األجيزة ذات االختصاص مف أجؿ تسييؿ األعماؿ التجارية بيف الدكؿ األعضاء. تجدر 
اإلشارة أيضا إلى أف المفكضية ساىمت في التحضيرات مف أجؿ مشاركة أفريقيا الفعالة في 

 .2011أعماؿ المؤتمر الكزارم الثامف لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيؼ في ديسمبر 
منظمات المجتمع المدني كاألفريقييف في الميجر، ككؿ العناصر الفاعمة مف  دكرفيما يتعمؽ ب -29

إلى القياـ بدكر في التعجيؿ بعممية التكامؿ، أكد اإلشارة  ةالفاعمة األخرل، المدعك  العناصر
إلى أف المفكضية كاصمت مبادراتيا إلشراؾ جميع تمؾ األطراؼ الفاعمة في برامج االتحاد. 

 2011سبتمبر  24قييف في الميجر عمى األخص، نظمت المفكضية في فيما يتعمؽ باألفري
مقمة القادمة لؤلفريقييف في الميجر المقرر لتحضير الفي نيكيكرؾ اجتماعا كزاريا في إطار 

. كنظمت أيضا مشاكرات رفيعة المستكل مع 2012مايك  25عقدىا في جنكب أفريقيا في 
نكفمبر مف أجؿ تحديد السبؿ التي يتعيف  26عضاء األفريقييف في الميجر في األبعض 

العمؿ كفقيا مف أجؿ مشاركة أكبر لؤلفريقييف في الميجر في برامج االتحاد. يجدر بالذكر 
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أيضا أف المفكضية تكاصؿ العمؿ عمى تسييؿ مشاركة المجتمع المدني األفريقي في أنشطة 
أكد أف أشير أيضا إلى  .ياعاالتحاد كما تقدـ دعميا الكامؿ إلى المجمس االقتصادم كاالجتم

األفريقييف في عمؿ االتحاد، بتنظيـ المؤتمر فكريف أف االتحاد قاـ، مف أجؿ تفعيؿ مشاركة الم
الثاني لبلقتصادييف األفريقييف في أبيجاف بغية مناقشة سبؿ ككسائؿ التعجيؿ بتنمية القارة 

 كتكامميا.
مع بقية العالـ  حاليةعزيز الشراكات الفيما يتعمؽ بالشراكات، عكفت المفكضية عمى مكاصمة ت -30

التقرير األنشطة التي تـ إنجازىا ىذا عمى أساس مقررات المؤتمر ذات الصمة. يستعرض 
خبلؿ الشيكر الماضية السيما المقاء الثاني لمفكضية االتحاد األفريقي كمنظمة دكؿ أمريكا 

 13-12لدفاع عنيا )أديس أبابا، حكؿ تعزيز الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف في أفريقيا كأمريكا كا
الصيف المنعقد في ىانغزك، - ، كاالجتماع الثامف لكبار مكظفي منتدل أفريقيا2011أكتكبر 

 -فريقياألكاالجتماع الثالث عشر لفريؽ العمؿ المشترؾ  ،2011أكتكبر  29-25الصيف، 
السابع لمجمس  ، كاالجتماع2011أكتكبر  19االتحاد األكركبي المنعقد في أديس أبابا في 

ك  11إدارة االئتبلؼ مف أجؿ الحكار في أفريقيا المنعقد في تكنس، الجميكرية التكنسية، يكمي 
 . 2011نكفمبر  12

 األشيربيا بعثاتنا الخارجية خبلؿ امت يستعرض التقرير أيضا األنشطة الرئيسية التي ق -31
 الماضية. 
 :القيم المشتركة

الديمقراطية، حيث ك محككـ لتعزيز ىندسة االتحاد  جيكدىا بيدؼبتكثيؼ المفكضية قامت  -32
تشجيعيا عمى التكقيع كالتصديؽ ك كاصمت تكعية الدكؿ األعضاء كاألطراؼ المعنية األخرل 

عمى الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ. كتجدر اإلشارة إلى أف عدد التصديقات 
  عمى 38حيف كقعت ثمانية كثبلثكف دكلة )  في 12إلى اثني عشرة )  8ارتفع مف ثمانية )

الميثاؽ. اذتنـ ىذه الفرصة ألكجو مجددا نداء لجميع الدكؿ األعضاء، التي لـ تكقع أك تصدؽ 
كرست مف قبؿ مؤتمر االتحاد قد  2012أف سنة عممان عمى ىذا الميثاؽ الياـ، أف تقـك بذلؾ، 

تقاسـ ىذه القيـ التي ترمي إلى تحقيؽ لييف مقيـ المشتركة" مما سيتيح الفرصة لكؿ األفريقل"سنة 
 رفاىية اإلنساف في كنؼ الحرية كاالحتراـ التاـ لحقكقو األساسية كاألخكة كالكئاـ بيف الشعكب. 
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في نفس الكقت، شرعت المفكضية في حممة تكعية الدكؿ األعضاء كاألطراؼ المعنية األخرل  -33
قيـ كمبادئ كمياـ اإلدارة العامة لفريقي بتسييؿ كتعجيؿ التكقيع كالتصديؽ عمى الميثاؽ األ
. اذتنـ ىذه الفرصة أيضا ألكجو 2011الذم تـ اعتماده مف قبؿ المؤتمر خبلؿ اجتماع يناير 

نداء لكؿ الدكؿ األعضاء لتقـك بالتكقيع كالتصديؽ عمى ىذه الكثيقة اليامة. باإلضافة إلى 
نتائج مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء  ذلؾ، تعرض عمى المجمس التنفيذم خبلؿ الدكرة الحالية

في نيركبي كالذم اعتمد كثائؽ ىامة خاصة بالسياسة  2011الخدمة العامة المنعقد في مايك 
السيما اإلطار الخاص باالستراتيجية عمى المدل الطكيؿ لتنفيذ برنامج الحكـ كاإلدارة العامة 

المعمؽ حكؿ اإلطار كاالنسجاـ األفريقية. في ىذا الصدد، شرعت المفكضية في التفكير 
الديمقراطية. ك الضركرم لتسييؿ تنفيذ الكثائؽ الشرعية كالمقررات المتعمقة بتعزيز ثقافة الحكـ 

األفريقي  التقرير، يجب تحقيؽ االنسجاـ الضركرم بيف ىندسة الحكـ ىذا كمثمما يبرز
تقييـ منتظـ إجراء ة االتحاد األفريقي لمسمـ كاألمف. كما يستعرض التقرير ضركر منظكمة ك 

لئلجراءات المتخذة مف قبؿ الدكؿ األعضاء لتقـك بإدراج القيـ المشتركة ضمف تشريعاتيا 
 الكطنية مثمما ىك كارد في مكاثيقنا.

المجمس في دكرتو الحالية، تقرير و قد عرض عمى في مجاؿ الحكـ المحمي، يجدر بالذكر أن -34
بيؽ، ممركزية كالحكـ المحمي المنعقد في مابكتك، مكز لمؤتمر الكزراء األفريقييف المكمفيف بالبل

يعمؿ ىذا المؤتمر عمى إدراجو في ىياكؿ كعمميات ك . 2011أذسطس  11إلى  8مف 
 االتحاد األفريقي. 

بيا  قاـاالنتخابات، يقدـ التقرير لمحة عف أنشطة المراقبة التي رصد فيما يتعمؽ بمراقبة ك  -35
ركف، تكنس، ػػػ، الكاميالرأس األخضرزامبيا، ليبيريا، االتحاد في الدكؿ األعضاء اآلتية: 

امبيا. لكحظ بشكؿ جساكتكمي كبرنسيب، جميكرية الككنغك الديمقراطية، ككت ديفكار، ذينيا، 
في ضكء التحديات عاـ، تحسف مممكس في تنظيـ عمميات االقتراع التي يجب تعزيزىا أكثر 

كد التي يجب بذليا مف أجؿ تكفير المحيط ذات الطابع المكجيستي كالييكمي كالجي الكثيرة
المبلئـ لممشاركة الكاممة لجميع األطراؼ السياسية الفاعمة في كامؿ العممية االنتخابية كقبكؿ 
نتائج صناديؽ االقتراع بكؿ ثقة. مف ذير المعقكؿ أف تؤكؿ االنتخابات التي تنظـ مف أجؿ 

صناديؽ االقتراع، إلى نزاعات بيف  إقرار الشرعية الدستكرية كالشعبية لمسمطة مف خبلؿ
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األشقاء مثمما يحدث في بعض الحاالت. تكاصؿ المفكضية مف جانبيا تقديـ الدعـ لمييئات 
الكطنية المكمفة بتنظيـ االنتخابات في حدكد إمكانياتيا بغية مساعدتيا عمى تحسيف المعايير 

مراقبة مختمؼ العمميات  كالمقاييس في ىذا المجاؿ مف خبلؿ تحديد النقائص المسجمة عند
 االنتخابية.

فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، تكاصؿ المفكضية تقديـ دعميا لمييئات الكطنية لحماية حقكؽ  -36
اإلنساف بالتنسيؽ الكثيؽ مع المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. في ىذا الصدد، تـ 

راؼ المعنية لتعتمدىا بغرض االستراتيجية األفريقية لحقكؽ اإلنساف لدل جميع األط تركيج
تنفيذىا. تـ في ىذا الشأف إعداد دليؿ مف أجؿ تسييؿ تبني ىذه االستراتيجية مف قبؿ جميع 

 األطراؼ الفاعمة في ىذا المجاؿ.
داخميا في مختمؼ  نازحيففي مجاؿ الشؤكف اإلنسانية، يستعرض التقرير كضع البلجئيف كال -37

فكضية كالمجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف المكمفة المناطؽ كيبرز الجيكد التي تبذليا الم
مساعدة كلك بسيطة ليؤالء األشخاص. كاصمت المفكضية جيكدىا مف البيذه المسائؿ لتقديـ 

حماية كمساعدة األشخاص لؽ عمى اتفاقية االتحاد األفريقي يصدتأجؿ تشجيع التكقيع كال
جميع الدكؿ األعضاء التي لـ تكقع كتصدؽ  داخميا. أكد مجددا أف أكجو نداء إلى نازحيفال

 ف تقـك بذلؾ.ألعمى ىذه االتفاقية اليامة 
، عشنا كثبة تضامف نكد ىنا تحيتيا بشكؿ خاص. تـ بمبادرة مف 2011في شير أذسطس  -38

فائدة ضحايا الجفاؼ الحاد كالمجاعة التي التعيدات لعبلف إلالمفكضية استدعاء مؤتمر 
عدة دكؿ أعضاء كدكؿ ذير أعضاء بيف ت ىذه المبادرة ضربت القرف األفريقي. جمع

دكالر عينا.  28مميكف دكالر ك 350كمنظمات دكلية كخكاص ساىمكا بسخاء كبير بأكثر مف 
التضامنية في األذىاف عبر العالـ كىي كثبة يجب المحافظة عمييا في  لمفتةلقد بقيت ىذه ا

 المستقبؿ.
شرعت خبلؿ الفترة قيد البحث، في تنفيذ المقررات قد أكد أيضا أف أشير إلى أف المفكضية  -39

. 2020-2010ذات الصمة لممؤتمر مف بينيا كضع آليات تنفيذ برامج عقد المرأة األفريقية 
دعـ الصندكؽ  ضركرةقامت المفكضية أيضا بتكعية الدكؿ األعضاء كالشركاء اإلنمائييف مف 

تحاد. أكد أيضا أف أبرز أف المفكضية مف ميزانية اال %1قيمتو الذم تـ إنشاؤه بمبمغ أكلي 
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كاصمت أنشطتيا لدل الدكؿ األعضاء كجميع األطراؼ المعنية بغية تنفيذ اإلعبلف الرسمي 
 في أفريقيا. الجنسيف حكؿ المساكاة بيف 

دراسة إجراء ف رئيسيف يتمثبلف في مبادرة ينشاطلالفترة قيد البحث  تميز تفيما يتعمؽ بالثقافة،   -40
طبلؽ حممة النيضة الثقافية األفريقية في الدكؿ نشحكؿ إجدكل  اء المجنة األفريقية لؤلفبلـ كا 

 األعضاء في مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي.
التي تـ  42يستعرض التقرير أيضا الكضع الحالي لمتكقيع كالتصديؽ عمى المعاىدات الػ -41

معاىدة فقط  25برز أف اعتمادىا مف قبؿ منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، حيث أ
. اذتنـ ىذه الفرصة ألكجو ىي التي مف بيف ىذه المعاىدات  دخمت حيز التنفيذ حتى اليـك

نداء إلى الدكؿ األعضاء التخاذ اإلجراءات الضركرية لمكفاء بالتزاماتيا إزاء الكثائؽ القانكنية 
التصديؽ حتى يتـ  المعتمدة مف قبؿ مؤتمر االتحاد. كما أنو مف الضركرم مكاءمة إجراءات

التصديؽ عمى المعاىدات المعتمدة مف قبؿ المؤتمر في كقت معقكؿ كتنفيذىا عمى المستكل 
  الكطني بشكؿ فعاؿ كىك ما سيزيد مف تعزيز مصداقية االتحاد.

 :تعزيز مؤسسات االتحاد
بمياميا يبرز التقرير الجيكد المتكاصمة التي تبذليا المفكضية بغية تعزيز قدراتيا في القياـ  -42

المتزايدة. منذ استبلـ مياميا، عممت المفكضية عمى مكاصمة بمكغ أىداؼ دقيقة فرضت عمى 
جميع ىياكميا تحقيؽ نتائج مممكسة بالقياس مع الكسائؿ المسخرة. لبمكغ ىذا اليدؼ، قامت 
المفكضية بإصبلحات ىامة في نظاـ إدارتيا مف خبلؿ تعزيز قدرات جميع أقساميا. تشمؿ 

دارة ىذا التي يتناكليا  النتائج التقرير مجاالت مختمفة مثؿ التنسيؽ األمثؿ بيف األقساـ، كا 
، كعممية تخصيص الميزانية، اإلدارة الماليةكتنمية المكارد البشرية، كمصالح الدعـ اإلدارية، ك 

 كالتخطيط االستراتيجي كمتابعة كتقييـ البرامج ، كاإلدارة المثمى لقسـ المؤتمرات، كالمراجعة
 ؤلداء الجيد كالمردكدية.لالمجاؿ ستفسح ككذلؾ إقرار الثقافة التنظيمية التي 

شفافة لممكارد الدارة اإلىذه اإلصبلحات إلى تعزيز الحكـ الداخمي الجيد كضماف  جميع ترمي  -43
التي قد تفرضيا ساءلة المكجكدة تحت تصرفيا مع ضماف إلزامية المالنادرة البشرية كالمالية 

أدكاتيا كمناىج عمميا مما بكضع المفكضية قامت ألعضاء في االتحاد األفريقي. جميع الدكؿ ا
كاألنشطة التي يقـك بيا  حددةقييـ منتظـ لمستكل تنفيذ البرامج المإجراء تسمح ليا بالقياـ ب
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مف ىذه كتصدر في كؿ كاحده االتحاد خبلؿ اجتماعاتو األسبكعية التي تعقد كؿ يـك ثبلثاء. 
 يمات مناسبة حكؿ طريقة عمؿ كؿ ىياكميا الداخمية.االجتماعات تعم

إف اإلصبلحات التي تـ الشركع فييا في إطار برامج تحسيف نظـ اإلدارة كالمراجعة، عمى  -44
ذرار مشركعي نظاـ التعرؼ عمى ىكية العامميف في االتحاد األفريقي ك نظاـ مراجعة 

تمؼ اليياكؿ مما سيساىـ دكف ف المفكضية مف التعرؼ عمى مستكل أداء مخالحسابات، ستمكٌ 
كتشجيعيـ عمى تقديـ الدعـ المالي المباشر  شؾ في طمأنة الدكؿ األعضاء كشركاء االتحاد

لبرامجنا عكض المساعدات الظرفية الحالية لممشاريع أك األنشطة الخاصة التي يريدكف ىـ 
ر في أف يتـ دعميا. تتكاصؿ المفاكضات مف أجؿ إنشاء صندكؽ مشترؾ لمشركاء كأممنا كبي

في أقرب كقت التكقيع عمى ىذه األداة التي طاؿ انتظارىا. أكد ىنا أف أعبر عف تقديرنا الكبير 
لكؿ الدكؿ األعضاء كلكؿ شركائنا الذيف قدمكا لنا الدعـ المستمر في إنجاز عدد كبير مف 

عمى تعزيز  البرامج المتعمقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية. مف جانبيا، تبقى المفكضية عازمة
  الشفافية في إدارة المكارد المكضكعة تحت تصرفنا، أكثر فأكثر.

 السمم واألمن: -ثانيا
بذليا المفكضية كأجيزة تما فتئت مسألة السمـ كاألمف تحتؿ مكانة مركزية في الجيكد التي  -45

االتحاد األفريقي األخرل ذات االختصاص. في ىذا اإلطار، كامتدادا لممقررات ذات الصمة 
لمؤتمر االتحاد األفريقي كمجمس السمـ كاألمف، كاصمت المفكضية الجيكد التي شرعت فييا 
في إطار الحممة "لنعمؿ مف أجؿ السبلـ"، كتفعيؿ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف، كتنفيذ 
د برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي، كالكثيقة اإلطارية حكؿ إعادة اإلعمار كالتنمية في فترة ما بع

النزاعات، كاألعماؿ المتعمقة بإصبلح قطاع األمف. أكلت المفكضية أيضا اىتماما خاصا 
لمكافحة اإلرىاب، في سياؽ يميزه تصاعد ىذه اآلفة كاالنشغاالت المرتبطة بانتشار األسمحة 

الميبية. كقد تـ، في ىذا الصدد، اتخاذ عدة مبادرات فيما  يةمستكدعات العسكر الالقادمة مف 
بالتسميح. ككاصمت المفكضية أيضا متابعة مسألة الشراكة بيف االتحاد األفريقي كاألمـ يتعمؽ 

المتحدة في مجاؿ السمـ كاألمف، إذ حددت في تقرير قدمتو إلى مجمس السمـ كاألمف رؤيتيا 
 االستراتيجية ليذه الشراكة. 
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يتعمؽ ك مفكضية. طغت األكضاع في الميداف، بطبيعة الحاؿ، عمى األعماؿ التي قامت بيا ال -46
األمر ىنا بتسييؿ تسكية األزمات كالنزاعات التي تشيدىا القارة ككذلؾ تعزيز السمـ حيث تـ 
إحبللو. تعمقت األعماؿ المتخذة أيضا بمرافقة االنتفاضات الشعبية التي حدثت في شماؿ 

ف تـ تسجيؿ بعض التقدـ في البحث عف إحبلؿ السمـ كاألمف كاالستقرار،  إال أنو أفريقيا. كا 
بالطريؽ المسدكد التي آلت إليو فيما يتعمؽ تبقى ىناؾ تحديات كثيرة يجب مكاجيتيا سكاء 

بعض األكضاع المتأزمة، كالصعكبات التي تعترض تنفيذ اتفاؽ السبلـ، أك بالمشاكؿ المرتبطة 
 بتعزيز السبلـ.

 

 السالم: حاللحممة  1-ثانيا

بشأف  2011الصادر في يناير  Assembly/AU/Dec.339(XVI)طبقا لمقرر المؤتمر  -47
السبلـ. كفي ىذا إحبلؿ برنامج استدامة عاـ السمـ كاألمف في أفريقيا، أطمقت المفكضية حممة 

بتكرة مع المجتمع المدني كالقطاع مالصدد، تـ إعداد استراتيجية تيدؼ إلى إقامة شراكة 
يقي. كسيتـ تقديميا إلى اجتماع الخاص لتعبئة المكارد دعما ألجندة السمـ كاألمف لبلتحاد األفر 

لمتصديؽ عمييا. عبلكة عمى ذلؾ، قامت المفكضية  2012أصحاب المصمحة في بداية 
بالتعاكف مع حككمة مصر كالمركز األفريقي لمتسكية البناءة لمنزاعات كمركز القاىرة اإلقميمي 

ساني، بعقد الخمكة لمتدريب عمى تسكية النزاعات كحفظ السبلـ في أفريقيا كمركز الحكار اإلن
الرفيعة المستكل الثانية لبلتحاد األفريقي حكؿ تعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار في أفريقيا، في 

. اتفقت الخمكة التي خيصص مكضكعيا لػ "تعزيز 2011سبتمبر  5ك 4القاىرة، مصر يكمي 
اد األفريقي بعد الحكـ السياسي لمسمـ كاألمف كاالستقرار في أفريقيا"، عمى أف ال يركز االتح

ركؼ االستثنائية ذلؾ، كلكف ظإضافية حكؿ الحكـ إال إذا اقتضت ال أدكاتاآلف عمى اعتماد 
 الحالية. دكاتيتعيف عميو التركيز عمى تنفيذ األ

، احتفمت المفكضية باليـك الدكلي لمسبلـ "يـك السبلـ". كبيذه المناسبة، 2011سبتمبر  21في  -48
فاـ كبرنامج رصد االتحاد األفريقي في تنظيـ تدريب مدتو كساشترؾ كؿ مف المفكضية كأي 

ف لمنظمات المجتمع المدني حكؿ عمميات صنع القرار لبلتحاد األفريقي كالمنظكمة ايكم
ذلؾ كرشة عمؿ إعبلمية رفيعة المستكل حكؿ جيكد السبلـ  تاألفريقية لمسمـ كاألمف. كأعقب
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أديس أبابا شارؾ فييا عدة صحفييف كخبراء في  2011نكفمبر  4إلى  2لبلتحاد األفريقي مف 
في االتصاؿ. كأفضت كرشة العمؿ إلى إنشاء شبكة كسائؿ اإلعبلـ المعنية بالسبلـ. كيجرم 

بلتحاد األفريقي مخصصة لمسائؿ السمـ كاألمف لنترنت لئلبذؿ الجيكد أيضا إلنشاء شبكة 
 بغية تعزيز أنشطة التكعية.

، أشرت إلى 2010المقدـ إلى المؤتمر كالصادر في يناير في تقريرم عف عاـ السمـ كاألمف  -49
المفكضية "بخطكات لبناء  قياـأنو مف بيف األنشطة المبرمجة لبلحتفاؿ بعاـ السمـ كاألمف، 

نصب تذكارم دائـ لضحايا انتياكات حقكؽ اإلنساف بما في ذلؾ اإلبادات الجماعية داخؿ 
المفكضية اجتماعا استشاريا في أديس أبابا يكمي مقر االتحاد األفريقي". كمتابعة لذلؾ، عقدت 

لمناقشة طرائؽ بناء النصب التذكارم المقترح. اتفؽ االجتماع  2011نكفمبر  5ك 4
االستشارم الذم نيظـ بالشراكة مع مجمكعة حقكؽ اإلنساف "جاستيس أفريكا" باالعتماد عمى 

أصحاب المصمحة، عمى شارؾ فيو عدد مف ك  2010نتائج اجتماع سابؽ عيقد في نكفمبر 
الخطكات العممية الكاجب اتخاذىا. كيسرني أف أشير إلى أنو سيرفع الستار عف حجر أساس 

مع المؤتمرات الجديد تالنصب التذكارم خبلؿ الدكرة الحالية لممؤتمر بمناسبة تدشيف مج
 لبلتحاد األفريقي. 

، كاف 2005ك 1935بيف  ع المؤتمرات أىمية تاريخية فريدة. ففي الفترةيكتسي مكقع مجمٌ  -55
، كاف 1937. كفي  تكديع العالـ) "عالـ بيكاجف"يأكم السجف المركزم ألديس أبابا المسمى 

المكقع الرئيسي لػ "مجزرة جرازياني" حيث جمع الحاكـ اإليطالي الفاشي كقتؿ النخبة اإلثيكبية 
السجف  "الـ بيكاجفع"عقابا لو عمى محاكلة قتمو. كفي عيد اإلمبراطكر ىايمي سيبلسي، كاف 

، كاف 1974الذم يتـ فيو احتجاز المجرميف العادييف كالسجناء السياسييف. كمباشرة بعد ثكرة 
السجف مكانا إلعداـ كدفف ستيف كزيرا مف الحككمة اإلمبريالية. كاكتسب شيرتو مف اعتقاؿ 

عداـ آالؼ اإلثيكبييف عمى نطاؽ كاسع خبلؿ أياـ نظاـ الدرج، كخاصة األعماؿ  كتعذيب كا 
. كعندما دانت لمجبية الديمقراطية الثكرية لمشعب 78-1977اإلرىابية الكحشية الحمراء في 

، قامت بتحرير جميع السجناء. كتـ تسميـ 1991اإلثيكبي السيطرة عمى أديس أبابا عاـ 
 .2005األرض إلى االتحاد األفريقي لتكسيع مقره في 
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 م واألمن:تفعيل المنظومة األفريقية لمسم 3-ثانيا

، بالتعاكف مع 2010كما يعمـ المجمس، قاـ االتحاد األفريقي مف يكليك إلى أكتكبر  -51
دارة كتسكية النزاعات، كاالتحاد  المجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لمنع كا 
ف األكركبي، بإجراء دراسة لتقييـ التقدـ المحرز في تنفيذ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألم

كالتحديات القادمة بغية تحديد المزيد مف األكلكيات كاالحتياجات مف القدرات في االتحاد 
األفريقي كداخؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية. كخبلؿ اجتماع المديريف 

بار يـك جالتنفيذييف لبلتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية في زن
، اعتمدكا العناصر اإلرشادية لخارطة طريؽ تفعيؿ المنظكمة األفريقية لمسمـ 2010نكفمبر  8

. كاستكمؿ اجتماع كبار مسؤكلي االتحاد األفريقي كالمجمكعات 2013-2011كاألمف لمفترة 
 2011أذسطس  4إلى  2االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية المنعقد في نيركبي مف 

الطريؽ التي تعتبر كثيقة شاممة تتبنى نظرة شاممة لممنظكمة كتعكس أيضا تحديات  خارطة
السمـ كاألمف الناشئة في القارة كىي مرفقة بخطة عمؿ تترجـ العناصر الكاردة في خارطة 

 الطريؽ إلى أنشطة مممكسة مع تكاليؼ الميزانية المتصمة بيا.
فريقية لمسمـ كاألمف إحدل األكلكيات الرئيسية خبلؿ الفترة قيد البحث، ظؿ تفعيؿ المنظكمة األ -52

 لممفكضية. كتـ إحراز تقدـ فيما يخص مختمؼ عناصره. 

 مجمس السمم واألمن: ( أ

استكماؿ ىذا حتى كقت عمى نحك فعاؿ. ك ميامو كاصؿ مجمس السمـ كاألمف االضطبلع ب -53
ـ كاألمف . كنظرا النتياء مدة كالية أعضاء مجمس السمجمسة 355المجمس  عقد التقرير،

لدكرة الحالية لممجمس التنفيذم قـك ا، ييتكقع أف ت2512المنتخبيف لمدة سنتيف في أبريؿ 
يقدـ إلى المؤتمر تقرير منفصؿ عف العادة، عميو كما جرت انتخاب األعضاء العشرة الجدد. ك ب

 أنشطة مجمس السمـ كاألمف ككضع السمـ كاألمف في أفريقيا.

 

 القوة األفريقية الجاىزة: ( ب

ستمرت جيكد تفعيؿ القكة األفريقية الجاىزة في سياؽ إعبلف الدكرة العادية الرابعة الجتماع ا -54
. 2010ديسمبر  7المجنة الفنية المعنية بالدفاع كاألمف كالسبلمة المنعقدة في أديس أبابا يـك 
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 26كشيدت الفترة قيد البحث عقد الدكرة العادية الخامسة لمجنة الفنية في أديس أبابا يـك 
. أجاز االجتماع خارطة الطريؽ الثالثة لمقكة األفريقية الجاىزة. ستستفيد الدكرة 2011أكتكبر 

ألماني "الجديدة مف القدرات التي تـ بناؤىا بالفعؿ كالدركس المستخمصة مف الدكرة األكلى 
ؿ لممساىمة في الجاىزية التشغيمية لمقكة األفريقية الجاىزة كالتصديؽ عمييا بحمك  "فريكاآ

فريكا بمحاكاة لتمريف مركز القيادة، ستذىب الدكرة آ. كفيما تيكجت الدكرة األكلى ألماني 2015
 التدريبية الجديدة إلى أبعد مف ذلؾ حيث ستقـك بتدريب ميداني كامؿ في نياية الدكرة.

ىناؾ حاجة اليـك أكثر مف أم كقت مضى إلى أف تكثؼ القارة جيكدىا الرامية إلى ضماف  -55
. تبرز خارطة الطريؽ الثالثة الخطكات 2015الكامؿ لمقكة األفريقية الجاىزة بحمكؿ التفعيؿ 

الضركرية الكاجب اتخاذىا ليذا الغرض. كأكد أف أنتيز ىذه الفرصة ألشيد بآلية تنسيؽ القكة 
الجاىزة لشرؽ أفريقيا لنشرىا ضباط أركاف عسكرييف داخؿ بعثة االتحاد األفريقي في 

مذكرة تفاىـ مع المفكضية. كتعتبر ىذه الخطكة ذات داللة تكقيع يك بعد الصكماؿ، في مقديش
 بالغة حيث أنيا تمثؿ أكؿ نشر لعنصر قكة جاىزة إقميمية مف عناصر القكة األفريقية الجاىزة. 

 

 النظام القاري لإلنذار المبكر:ج  

ر المبكر، كما كاصمت المفكضية جيكدىا الرامية إلى التفعيؿ الكامؿ لمنظاـ القارم لئلنذا -56
طار تفعيؿ النظاـ القارم الذم  ىك منصكص عميو في بركتكككؿ مجمس السمـ كاألمف كا 

. كركزت ىذه الجيكد عمى ثبلثة مجاالت ىي جمع 2557أجازه المجمس التنفيذم في يناير 
البيانات كتحميؿ البيانات كالتنسيؽ كالتعاكف مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات 

 2511سبتمبر  23إلى  21ميمية كأصحاب المصمحة اآلخريف عقدت المفكضية مف اإلق
االجتماع الفني حكؿ اإلنذار المبكر مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية 
في أكرا بضيافة اإليككاس. كتـ أيضا تنظيـ تدريب مشترؾ عمى أدكات جمع كتحميؿ 

اعدة الفنية إلنشاء أنظمة اإلنذار سكقدمت المفكضية أيضا المالبيانات مكازاة مع االجتماع. 
في أكتكبر القياـ بيا  المبكر لمجنة االقتصادية ألفريقيا كالككميسا خبلؿ الزيارات التي تـ

 .2511كنكفمبر 
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 ىيئة الحكماء: د( 

مياميا كما ىك منصكص عميو في أداء قامت ىيئة الحكماء بعدة أنشطة في إطار  -57
قاـ كفد مف الييئة يضـ ممثميف عف قد مجمس السمـ كاألمف. ك المؤسس لؿ بركتككك ال

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالمنظمات األخرل التي تعتبر جميكرية الككنغك الديمقراطية 
تـ القياـ بيا . كانت الزيارة التي 2511أكتكبر  8إلى  6عضكا فييا، بزيارة إلى كينشاسا مف 

جزءا مف متابعة تقرير الييئة  2511نكفمبر  28رئاسية كالتشريعية يـك عشية االنتخابات ال
، انضـ إلي 2511نكفمبر  8إلى  6عف أعماؿ العنؼ كالنزاعات المرتبطة باالنتخابات. كمف 

أعضاء الييئة خبلؿ الزيارة التي قمت بيا إلى جميكرية الككنغك الديمقراطية لمتأكيد عمى 
 األفريقي لمسير السمس لبلنتخابات. األىمية التي يكلييا االتحاد

 جباراجتماعيا الحادم عشر في زن 2511ديسمبر  7ك 6الحكماء يكمي  عقدت ىيئة -58
كرشة عمؿ عيقدت يكمي  اتاالجتماع تاستعرض خبللو كضع السمـ كاألمف في أفريقيا. كسبق

ستقرار حكؿ مكضكع: "تعزيز الحكـ السياسي مف أجؿ السمـ كاألمف كاال 2511ديسمبر  6ك 5
في أفريقيا" افتتحيا الكزير التنزاني لمشؤكف الخارجية كالتعاكف الدكلي، السيد برنارد ميمبي. 
كأكد انتياز ىذه الفرصة ألعرب عف خالص تقديرم كامتناني لحككمة كشعب تنزانيا كسمطات 

كرشة التي تـ تكفيرىا إلنجاح الحدثيف. كانت تسييبلت عمى حفاكة االستقباؿ كجميع الجبار زن
 26لمجمس السمـ كاألمف المنعقد في أديس أبابا يـك  275العمؿ متابعة إلعبلف االجتماع الػ 

مف الييئة إجراء استعراض شامؿ لآلليات الحالية المتعمقة خبللو كالذم طمب  2511أبريؿ 
بإرساء الديمقراطية كالحكـ في أفريقيا بغية تقديـ تكصيات مممكسة إلى مجمس السمـ كاألمف 

  ي سياؽ االنتفاضات الشعبية في شماؿ أفريقيا.ف

 
اإلقميمية  مذكرة تفاىم بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآللياتىـ( 

دارتيا وتسويتيا لمنع النزاعات  :وا 

استمر إحراز تقدـ في تنفيذ مذكرة التفاىـ حكؿ التعاكف في مجاؿ السمـ كاألمف بيف االتحاد  -59
 28قي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية التي تـ التكقيع عمييا يـك األفري
. تنص مذكرة التفاىـ عمى إنشاء مكاتب اتصاؿ لتسييؿ التنسيؽ كالتعاكف بيف 2558يناير 
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األطراؼ. باستثناء تجمع دكؿ الساحؿ كالصحراء كاتحاد المغرب العربي، أرسمت كافة 
ية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية مكظفي االتصاؿ إلى أديس أبابا. كمف المجمكعات االقتصاد

جيتيا، تقـك المفكضية باستكماؿ عممية التكظيؼ في مكاتب االتصاؿ لممجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية التي مف المتكقع تفعيميا في الفصؿ األكؿ مف 

2512. 

القتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية اجتماعا لكبار عقد االتحاد األفريقي كالمجمكعات ا -65
لمناقشة كضع تفعيؿ المنظكمة األفريقية جبار في زن 2511ديسمبر  4ك 3المسؤكليف يكمي 

لمسمـ كاألمف كاالتفاؽ بشأف األنشطة الرئيسية الكاجب القياـ بيا في ىذا الصدد خبلؿ 
ناقشيا المديركف التنفيذيكف خبلؿ . كأعد االجتماع الكثائؽ ذات الصمة التي سي2512

في أديس أبابا. كتجدر اإلشارة إلى أٌنو يتـ تمكيؿ  2512اجتماعيـ المقرر عقده في يناير 
تفعيؿ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف بشكؿ كبير مف قبؿ االتحاد األكركبي في إطار 

قي كالمجمكعات المرفؽ األفريقي لمسبلـ. كليذا الغرض، قاـ كؿ مف االتحاد األفري
االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية كاالتحاد األكركبي بتصميـ برنامج دعـ المنظكمة 

مميكف يكرك مستمد مف عنصر بناء القدرات  45األفريقية لمسمـ كاألمف بغبلؼ مالي قدره 
 .شيرا 44 لػكسيدـك  2511يك أكؿ مالمصندكؽ اإلنمائي األكركبي الثاني. بدأ البرنامج 

 
 التحاد األفريقي:الحدود لتنفيذ برنامج  4 -ثانيا

بلتحاد األفريقي مف جيتو، رحب الحدكد للمؤتمر بتنفيذ برنامج بمغت اخبلؿ قمة مبلبك، أ -61
المؤتمر بالتقدـ المحرز في تنفيذ برنامج الحدكد كقرر، استنادا إلى تكصية المفكضية، 

ع الحدكد األفريقية في األماكف التي لـ تتـ تمديد المكعد النيائي الستكماؿ تعييف/ترسيـ جمي
 . 2517إلى  2512ىذه العممية فييا بعد، كذلؾ مف 

قامت المفكضية بعدة أنشطة في مجاؿ تعييف كترسيـ الحدكد. ككجزء مف الدراسة  -62
االستقصائية حكؿ الحدكد األفريقية، تـ إرساؿ تذكير إلى الدكؿ األعضاء التي لـ تقدـ بعد 

جميع الحدكد األفريقية خبلؿ رسيـ امة المطمكبة لتحديد المكارد البلزمة لتالمعمكمات الي
عمى ذلؾ، قامت المفكضية باستخراج المعمكمات مف  . كبناءن 2517المكعد النيائي الجديد 
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الردكد التي استممتيا حتى اآلف عمى االستبياف حكؿ كضع الحدكد األفريقية بغية إنشاء 
 كف بمثابة مستكدع لممعمكمات حكؿ جميع الحدكد األفريقية.نظاـ معمكمات حكؿ الحدكد يك

تـ استكماؿ ك فيما يخص تعييف الحدكد البرية ، تـ إحراز تقدـ ممحكظ 2511منذ يكليك  -63
بكركينا فاسك. كتجرم -بيف مالي كمـ لمحدكد 1353كـ المتبقية مف الػ  255تعييف الػ 

كمـ ،  335كمـ مف  272ىي زامبيا )عمميات إعادة التأكيد بيف مكزمبيؽ كبعض جيرانيا ك 
مبيا اكمـ ، كأيضا بيف مبلكم كز  888كمـ مف  268كمـ  كمبلكم ) 51كـ مف  51كتنزانيا )

كمـ . كيتـ اتخاذ التدابير لدعـ عمميات تعييف الحدكد بيف مالي  855كمـ مف  745)
، تـ تحقيؽ إنجازات مبيا كجميكرية الككنغك الديمقراطية كتنزانيا. كبالمثؿاكالسنغاؿ، كبيف ز 

كبيرة فيما يخص رسـ الحدكد البحرية بيف جزر القمر كمكزمبيؽ كجزر القمر كتنزانيا كجزر 
القمر كسيشؿ، كبيف سيشؿ كمكريشيكس. كبعد استكماؿ عممية رسـ ىذه الحدكد، تـ التكقيع 

انيا بيف جزر القمر كمكزمبيؽ كتنز  2511ديسمبر  5عمى اتفاقات ثنائية في مابكتك، يـك 
األفريقي. كأثني عمى البمداف الثبلثة كقادتيـ ليذا الحدكد لبلتحاد تحت رعاية برنامج 

مفكضية مساعدة جزر القمر كسيشؿ كتنزانيا عمى التكقيع عمى مثؿ ىذه تنكل الاإلنجاز. 
االتفاقات فيما يخص حدكدىا البحرية. شارؾ برنامج الحدكد أيضا في اجتماع االستعراض 

شترؾ لمبمداف الرائدة )مبلكم، مكزمبيؽ، تنزانيا كزامبيا  المنعقد في شيباتا، كالتخطيط الم
. عبلكة عمى ذلؾ، يقـك برنامج الحدكد، بالتشاكر مع ىيئة 2511زامبيا في بداية ديسمبر 

التنفيذ الرفيعة المستكل لبلتحاد األفريقي، بدكر رئيسي في تعييف الحدكد بيف جميكريتي 
 اف.السكداف كجنكب السكد

استكممت المفكضية االتفاقية األفريقية حكؿ التعاكف العابر لمحدكد التي كاف مف المتكقع  -64
. كأيعيدت برمجة االجتماع 2511مسائؿ الحدكد في ديسمبر عنييف بعرضو عمى الكزراء الم

. عبلكة عمى ذلؾ، قاـ برنامج الحدكد، بالشراكة مع ككالة التعاكف 2512ليعقد في بداية 
، بتقديـ الدعـ المالي كالمادم لبناء مركز لمرعاية الصحية المجتمعية عمى الحدكد األلمانية

. شاركت المفكضية أيضا في إنشاء 2512بيف مالي كبكركينا فاسك كسيتـ تدشينو في بداية 
شبكة لمتعاكف العابر لمحدكد فيما بيف الدكؿ األعضاء في ذرب أفريقيا بغية تسييؿ تعبئة 

 العابرة لمحدكد. المكارد لممبادرات
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، بالتعاكف مع مشركع األمف 2511في مجاؿ بناء القدرات، قاـ برنامج الحدكد في يكليك  -65
بتنظيـ كرشة عمؿ حكؿ تعزيز إدارة الحدكد في  البشرم لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،

قيا. أفريقيا. كنتيجة لذلؾ، تـ تصميـ استراتيجية كمنياج حكؿ تعزيز إدارة الحدكد في أفري
كأفضؿ  ، عقد برنامج الحدكد كرشة عمؿ حكؿ الدركس المستخمصة2511في سبتمبر 

الممارسات في مجاؿ تعييف كترسيـ الحدكد. باإلضافة إلى إعداد دليؿ المستخدـ لتعييف 
كترسيـ الحدكد، كسيتـ تصميـ دكرة تدريبية أيضا لفائدة الدكؿ األعضاء. كتقـك المفكضية 

دارة المجاف الكطنية المعنية بالحدكد، كآلية لمنع كذلؾ بإعداد دليؿ الم ستخدـ إلنشاء كا 
النزاعات حكؿ الحدكد كتسكيتيا في أفريقيا، كقاعدة بيانات لمخبراء في مجاؿ ترسيـ الحدكد 
دارتيا كتسكية النزاعات حكؿ الحدكد. عبلكة عمى ذلؾ، دخمت المفكضية في ترتيبات مع  كا 

ة لتسييؿ الكصكؿ إلى الكثائؽ االستعمارية المرتبطة معظـ القكل االستعمارية السابق
 بالحدكد األفريقية.

باإلضافة إلى ككالة التعاكف األلمانية التي تعتبر الشريؾ الرئيسي لبرنامج الحدكد، تأتي  -66
مصادر الدعـ األخرل لؤلنشطة المذككرة أعبله مف المممكة المتحدة فيما يخص الدعـ 

، كمف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي الذم يمكؿ كرش المقدـ لمسكداف كجنكب السكداف
العمؿ حكؿ بناء القدرات. كتقـك المفكضية حاليا ببحث إمكانيات الشراكات مع االتحاد 
األكركبي كالمانحيف اآلخريف لدعـ القائمة المتنامية لؤلنشطة التي ييدعى برنامج الحدكد إلى 

 القياـ بيا.
 

 منع النزاعات: 5 -ثانيا
منع النزاعات عنصر أساسي في مفيـك كتصميـ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف إٌف  -67

كيشيد عمى ذلؾ إنشاء النظاـ القارم لئلنذار المبكر كىيئة الحكماء  مؤسسيا كمعياريا.
مجمس السمـ كاألمف كالمفكضية. كيسعى االتحاد لصبلحيات كؿ مف كالجكانب الكقائية 

الدكلية في مجاؿ منع النزاعات الذم يتجاكز التركيز  اتارساألفريقي إلى اتباع أفضؿ المم
المباشر عمى التدخؿ قبؿ تصاعد العنؼ أك الجيكد الرامية إلى تخفيؼ النزاعات العنيفة 
)المنع المباشر أك المنع العممي . بالنسبة لبلتحاد األفريقي، يجب أف يشمؿ منع النزاعات 
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ة األسباب الجذرية لمنزاعات )المنع الييكمي . كعميو، أيضا تركيزا ىيكميا كاستراتيجيا لمعاجم
في مجاالت مختمفة أيعدت لتسييؿ المنع كثائؽ اعتمد االتحاد األفريقي عمى مدار السنيف 

 الييكمي لمنزاعات. 
بينت أحداث السنة الماضية في شماؿ أفريقيا أف الجمع بيف التدابير الكقائية الييكمية  -68

متسقة ضركرم لمنع العنؼ كالتخفيؼ منو بشكؿ ناجح عمى الرذـ كالمباشرة في استراتيجية 
مف ناحية السياسة كمف الناحية العممية. كبغية معالجة ىذه كبيرة مف أف ذلؾ يمثؿ تحديات 

التحديات، تقـك المفكضية حاليا باستكماؿ إطار سياسة لمنع النزاعات. سيككف ىذا اإلطار 
كضية عمى إدراج منع النزاعات بشكؿ منتظـ في بمثابة نمكذج مرف كأداة لمساعدة المف

صياذة السياسات كفي مجاالت التعاكف ذات الصمة كفي مختمؼ إداراتيا كأجيزتيا 
كبرامجيا. كييدؼ اإلطار إلى إنشاء "ثقافة منع" داخمية مف خبلؿ إبراز الكسائؿ 

سات االتحاد كاإلجراءات المناسبة التي مف شأنيا تمكيف دمج نيج مراع لمنزاعات في سيا
يينظر إلى منع النزاعات كقطاع سياسة محددة أك كطريقة فريدة  الٌ األفريقي. فبالفعؿ، يجب أ
 ؿ نطاقا كاسعا مف قطاعات السياسة.ملمتدخؿ كلكف كتكجيو يش

 
 ما بعد النزاعات:فترة إعادة اإلعمار والتنمية في  6 -ثانيا

ا بعد النزاعات في فترة مر كالتنمية في كاصمت المفكضية جيكدىا الرامية إلى إعادة اإلعما -69
إطار سياسة االتحاد األفريقي فيما يتعمؽ بيذه المسألة كمقررات االتحاد األفريقي ذات 

لبلتفاؽ  2511يكنيك  3ك 2الصمة األخرل. بعد اجتماع فني عيقد في أديس أبابا يكمي 
ة أفريقيا الكسطى البعثات المتعددة االختصاصات في جميكريطرائؽ تنفيذ تكصيات عمى 

 ، 2515 ، جميكرية الككنغك الديمقراطية كبكركندم )2559، ليبيريا كسيراليكف )- 2556)
 ، قامت المفكضية بنشر فرؽ الدعـ الفني في ىذه البمداف 2511جنكب السكداف كالسكداف )
. كعمبل بمقررات مجمس السمـ كاألمف ذات الصمة، قامت 2511مف أذسطس إلى أكتكبر 

لتقييـ  2511نكفمبر  12إلى  5ضية أيضا بإيفاد بعثة تقييـ إلى ككت ديفكار مف المفك 
 احتياجات ما بعد النزاع في ىذا البمد.
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ستميد ىذه الزيارات الطريؽ أماـ إطبلؽ مبادرة التضامف األفريقية التي ستبدأ بمؤتمر  -75
لجيكد الرامية إلى لمتضامف كاليدؼ منيا ىك تعبئة االلتزامات كالمساىمات اإلضافية لدعـ ا

ما بعد النزاعات في البمداف األفريقية المعنية. كيعكس النيج فترة إعادة اإلعمار كالتنمية في 
. ففي حيف سعت معظـ مؤتمرات إعبلف لمبتكرةالمفاىيمي كالتنظيمي عددا مف األبعاد ا

إلى ذلؾ إلى التركيز أكال عمى الكعكد المالية، سييدؼ مؤتمر التضامف إضافة  التعيدات
ذمى تعبئة المساىمات العينية كتقاسـ المعرفة كأفضؿ الممارسات كدعـ بناء القدرات. 
كييدؼ ثانيا إلى تشجيع كتحفيز كتمكيف البمداف األفريقية مف الشركع بشكؿ منتظـ في 
تقديـ المساعدة المتبادلة لمبمداف الشقيقة. كأخيرا، سيتيح فرصة مثالية لتكليد أفكار إضافية 

ما بعد  فترةرسمية " لمعالجة التحديات التي تكاجو إعادة اإلعمار كالتنمية في  "ذير
 النزاعات، بما في ذلؾ مف خبلؿ إشراؾ القطاع الخاص عمى نحك فعاؿ.

لقد كاف رد المسؤكليف الحككمييف كالشركاء عمى مبادرة التضامف األفريقية إيجابيا كمشجعا  -71
الكقت المناسب كيمكف أف تساعد بشكؿ كبير في رفع ييرل أٌف المبادرة جاءت في لمغاية. ك 

القارة إلى أعمى مستكيات التعاكف اإلنمائي كالتقدـ كالثقة. كتـ تقديـ عدد مف المقترحات 
ة المناسبة كتطكير األبعاد التي يالمفيدة فيما يتعمؽ خاصة بالحاجة إلى التحضير/ التكع

تبايف لدكر األكلكية المنكط بالعناصر الفاعمة مف شأنيا تعزيز استدامة المبادرة كالتحديد الم
األفريقية كالجيكد الداعمة التي يبذليا الشركاء المعنيكف. كتنكم المفكضية إطبلؽ مبادرة 

عمى ىامش الدكرة العادية التاسعة عشرة لمؤتمر  2512التضامف األفريقية في يكنيك 
 االتحاد.

فعاؿ مقرر المؤتمر  أخيرا، أكد إببلذكـ بأف المفكضية تابعت بشكؿك  -72
Assembly/AU/Dec.351(XVI)  بشأف إنشاء مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار

. لعؿ المجمس يذكر أٌف 2511ما بعد النزاعات الذم تـ اعتماده في يناير فترة كالتنمية في 
المقرر طمب مف المفكضية، بالتعاكف مع مصر، إجراء دراسة حكؿ أىداؼ كمكقع المركز 

المجمس ذلؾ، كرفع تقارير بيذا الشأف. كيقدـ إلى مى ترح كاآلثار المالية المترتبة عالمق
 تقرير منفصؿ عف الدراسة.  التنفيذم
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 :يقطاع األمنالإصالح  7-ثانيا

اجتماعا لمخبراء الحككمييف لبحث إطار  2511مايك  17ك 16عقدت المفكضية يكمي  -73
الذم تـ إعداده تنفيذا لممقرر  يطاع األمنقالالسياسة لبلتحاد األفريقي الخاص بإصبلح 

Assembly/AU/Dec.17(X)  استكممت 2558الذم اعتمده مؤتمر االتحاد في يناير .
مراجعة المشركع مع األخذ في االعتبار التعميقات التي  2511المفكضية في أذسطس 

كضية استممتيا مف الدكؿ األعضاء بعد اجتماع الخبراء. كفي الكقت نفسو، نظمت المف
لفائدة البرلماف األفريقي في ميدراند، مف  يقطاع األمنالكرشة عمؿ تكجييية حكؿ إصبلح 

 .2511نكفمبر  24إلى  22

 انتشار األسمحة في منطقتي الساحل وشمال أفريقيا: 8-ثانيا
طيمة األزمة الميبية، أكلى االتحاد األفريقي أىمية خاصة لمتحديات كاألخطار المرتبطة  -74

سمحة اآلتية مف مخازف األسمحة الميبية في منطقتي الساحؿ كشماؿ أفريقيا. بانتشار األ
حة مككاف االتحاد األفريقي قمقا مف إمكانية كقكع ىذه األسمحة في أيدم الجماعات المس

كالكيانات اإلرىابية كالمجرمة العاممة في المنطقة مما سيضيؼ إلى التحديات األمنية التي 
ثارا خطيرة عمى استقرارىا الطكيؿ األمد. كأرحب باإلدراؾ المتزايد تكاجو البمداف المعنية آ

داخؿ المجتمع الدكلي بخطكرة الكضع كالحاجة إلى اتخاذ إجراءات مممكسة كمنسقة 
 لمعالجة المسألة.

، قاـ االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة ببعثة مشتركة إلى مالي نطبلقان مف ىذه الخمفيةا  -75
لتقييـ الكضع  2511تانيا كنيجيريا كالسنغاؿ خبلؿ شير ديسمبر كالنيجر كتشاد كمكري

كتقديـ تكصيات حكؿ أفضؿ طريؽ لممضي قدما. كستقدـ نتائج البعثة خبلؿ االجتماع 
الكزارم الرفيع المستكل لمبمداف المعنية عمى ىامش الدكرة الحالية لممجمس التنفيذم كالذم 

د بالبمداف يت الصمة. كأنتيز ىذه الفرصة ألشييعقد عمبل بمقررات مجمس السمـ كاألمف ذا
األساسية )الجزائر، مالي، مكريتانيا كالنيجر  عمى جيكدىا المشتركة في ىذا الصدد 
ٌنني أتطمع إلى أف تنظـ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي األخرل  لمكافحة اإلرىاب كا 

 مثؿ ىذا المسعى الضركرم كالكاعد.
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تشاكر المستمر بيف الكاميركف كالنيجر كنيجيريا كتشاد لمتصدم أعرب عف ارتياحي أيضا لم -76
خطر انتشار األسمحة في الساحؿ كشماؿ أفريقيا كالذم ييدد األمف اإلقميمي السيما ل

بالنظر إلى الركابط بيف مختمؼ المجمكعات اإلرىابية. ذير أف الدكرة الثانية عشرة لمجنة 
، في نجامينا، أتاحت 2511منعقدة في نكفمبر مسؤكلي الشرطة في بمداف كسط أفريقيا، ال

الفرصة إلبراز ضركرة إقامة التعاكف اإلقميمي مف أجؿ مكافحة انعداـ األمف كالمصكصية 
 في المنطقة.

 :هجيود نزع السالح وعدم انتشار  8-ثانيا
مف المبادرات خبلؿ الفترة قيد االستعراض في مجاؿ نزع السبلح كعدـ العديد تـ اتخاذ  -77

األسمحة الصغيرة كاألسمحة الخفيفة كاألسمحة الكيميائية . كتشمؿ ىذه المبادرات اراالنتش
 .ذات الصمة الكثائؽكالنككية كتنفيذ 

 
 :األسمحة الصغيرة واألسمحة الخفيفة (أ 

المفكضية اجتماعا لخبراء الدكؿ  في مبلبك، عقدت المؤتمرالصادر عف عمبل بالمقرر  -78
لمنظر في مشركع  2011سبتمبر  29إلى  26مف ك، في الفترة جفي لكمي، تك األعضاء 

األسمحة الصغيرة كاألسمحة الخفيفة كتداكليا  مكافحة انتشارلفريقي استراتيجية االتحاد األ"
أعد االجتماع أيضا ا". كمشركع خطة العمؿ لتنفيذىة ذير مشركعبيا بصكرة كاالتجار 

ممؤتمر الذم ترعاه األمـ المتحدة لتمييدا األسمحة االتجار بمعاىدة مف  امكحد اأفريقي امكقف
عمبل بقرار الجمعية العامة  2012يكليك عقد في نيكيكرؾ في يم سمسألة كالذحكؿ ىذه ال

معايير دكلية مكحدة الستيراد تحدد قانكنا  ةكممزم ةشاممثيقة إعداد ك الذم دعا إلى  61/89
إلى المجمس يا المعتمدة . كسيتـ تقديـ ىذه الكثائؽ بصيغتكتصدير كنقؿ األسمحة التقميدية

 .2012التنفيذم في يكنيك 
 :األسمحة النوويةعدم انتشار  (ب 

 مايك 4في  في أديس أبابا عقب انعقاد الدكرة العادية األكلى لمجنة األفريقية لمطاقة النككية -79
ىذا الصدد، . كفي الكامؿب المجنة مف الخطكات لتفعيؿ امزيدمفكضية ، اتخذت ال2011
مشاكرات مع إجراء الفضبل عف لمجنة  ألميف التنفيذمتعييف امية عمبالمفكضية قامت 
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ككضع الترتيبات النيائية األخرل ذات المقر  يةجنكب أفريقيا إلبراـ اتفاقجميكرية حككمة 
 .الصمة

 :األسمحة الكيميائية (ج 
 لمؤتمر 38الػ الدكرة العاديةالصادر عف  AHG/DEC.182 (XXXVIII) لممقررتنفيذا  -80

ة في كقعالمتفاىـ الكمذكرة  2002في دكرباف في  ةلمنعقدالحككمات ارؤساء الدكؿ ك 
كمنظمة حظر األسمحة الكيميائية، كاصمت المنظمتاف التعاكف في مفكضية بيف ال 2006

حظر األسمحة  منظمة . كفي ىذا الصدد، خاطبتتعزيز كتنفيذ اتفاقية األسمحة الكيميائية
كاذتنمت الفرصة  كاألمف كالسمـ لمدفاع المتخصصة ةالكيميائية الدكرة العادية الخامسة لمجن

في عدد مف مفكضية كما شاركت ال. ةالدكر الدكؿ األعضاء عمى ىامش  لمتشاكر مع
 .يا منظمة حظر األسمحة الكيميائيةتالتي نظم األحداث

 :مم المتحدةاأل -فريقي شراكة االتحاد األعن متابعة تقرير برودي  9 –ثانيا 
 31ك 30يكمي  التي عقدت في أديس أبابا 16الػدكرتو العادية خبلؿ ذكر المجمس أنو ي -81

فريقي االتحاد عمى إعداد كتقديـ تقرير عف رؤية االتحاد األ شجع مؤتمر، 2011يناير 
 مسائؿ السمـ كاألمفحكؿ فريقي كاألمـ المتحدة لتعاكف بيف االتحاد األبشأف ااالستراتيجية 

فريقي ذات الصمة االتحاد األي االعتبار مقررات إلى مجمس السمـ كاألمف مع األخذ ف
. مفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدةل مبتكركالحاجة إلى تفسير مرف ك 

[Assembly/AU/Dec.338 (XVI)] . كينبغي فيـ ىذا الطمب في سياؽ البياف الرئاسي
ا ىذالحظ فيو الذم ك  2010أكتكبر  22الذم اعتمده مجمس األمف لؤلمـ المتحدة في 

بشأف تعاكف لؤلمـ المتحدة  يحدد الرؤية االستراتيجية ـ تقريريقدتالجياز عـز األميف العاـ 
التشاكرم  ااجتماعيخبلؿ . مفاألـ ك في مجاؿ السمفريقي االتحاد األ -مـ المتحدة األ

، أكد مجمس السمـ كاألمف 2011مايك  21عقد في أديس أبابا في منال الخامس السنكم
األميف العاـ أنا ك ننكم إلى التقارير التي  افتطمعمـ المتحدة عمى أنيما يلؤلكمجمس األمف 
مـ فريقي كاأللتعاكف بيف االتحاد األبشأف ااالستراتيجية  يةالرؤ  عف تقديميالؤلمـ المتحدة ك 

 .المتحدة
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إلى  ،ىذه الخمفيةانطبلقا مف  -82 لمشراكة المفكضية مجمس السمـ كاألمف تقريرا عف رؤية قدمت ي
كييدؼ . اتيجية بيف االتحاد األفريقي كمنظكمة األمـ المتحدة في مجاؿ السمـ كاألمفاالستر 

الدعـ كالمساعدة التي تقدميا األمـ لتتجاكز التقرير إلى إعادة تركيز االىتماـ عمى الشراكة 
في ىذا . استراتيجية كسياسية متبادلة ذات مصمحةقضايا أكسع نطاقا حاليا كتشمؿ  المتحدة

ألحكاـ الفصؿ الثامف في مبتكرة  قراءةإلى عمى الحاجة كالضركرة الممحة  دتي الصدد، شد
 ركائز فيو سياؽ األمف الجماعي كخصكصا في عصر أصبحت المنظمات اإلقميمية

ارية لعقد لتحضيرات جالتقرير، كانت ا ى لحظة إعداد ىذات. كحالتي ال ذنى عنيا التعددية
مجمس  تمييدا لنقاش 2012يناير  9في مكضكع ىذا ال مجمس السمـ كاألمف حكؿ اجتماع

 .2012يناير  12مف المقرر عقده في األ
 :األوضاع عمى أرض الواقعتطورات  10-ثانيا

تتناكؿ الفقرات التالية تطكر مختمؼ األكضاع في الميداف ككذلؾ الجيكد التي بذليا االتحاد  -83
 إحبللو. األفريقي لممساىمة في تسكيتيا أك في تعزيز السبلـ حيث تـ 

 
 :جزر القمر ( أ
 2515يكنيك  16قدمت، في شير يكنيك الماضي، تقريرا عف استكماؿ عممية تنفيذ اتفاؽ  -84

 عف طريؽحكؿ إدارة فترة االنتقاؿ المبـر بيف األطراؼ القمرية. تميزت الفترة قيد البحث 
ف كحككمتو. تعزيز التقدـ المحرز السيما مف خبلؿ المساعي بقيادة الرئيس إيكيميمك دكيني

سبتمبر الماضي  21في ىذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى تكحيد الشرطة الكطنية الذم تـ في 
حكؿ صبلحيات الييئات المركزية كالجزرية في مجاؿ دائر منزاع اللتـ بذلؾ كضع حد ك 

دارة الشرطة.  األمف الداخمي كا 
عمى الصعيد  الكضع،ظؿ في نفس الكقت، الزالت جزر القمر تكاجو عدة تحديات إذ  -85

االقتصادم، صعبا جدا. يتعيف، في ىذا الصدد، أكثر مف أم كقت مضى، تقديـ مساعدة 
دكلية مناسبة ليذا البمد. في ىذا الصدد، مف الضركرم جدا أف يتـ الكفاء بسرعة 

فبراير  23بااللتزامات التي تـ التعيد بيا إزاء جزر القمر خبلؿ مؤتمر الدكحة المنعقد في 
ؽ األمر أيضا بأف تكضع تحت تصرؼ السمطات القمرية المكارد البلزمة . يتعم2511
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عادة اإلدماج في جزيرة أنجكاف بغية  لتنفيذ البرنامج الكطني لنزع السبلح كالتسريح كا 
استكماؿ جمع األسمحة الفردية التي الزالت متداكلة في الجزيرة. يجدر بالذكر أيضا أف 

األركاف السابؽ لمجيش الكطني لمتنمية، أمير سميمك،  التأجيؿ المتكرر لمحاكمة رئيس ىيئة
، 2515يكنيك  13ذتياؿ ضابط ساـ آخر في الالمتيـ، رفقة ثبلثة ضباط آخريف، بالتآمر 

 مخاطر التكترات الجزرية في كسط الجيش الكطني لمتنمية.ليشكؿ مصدر انشغاؿ بالنظر 
، 2511مارس  31منذ  عمى صعيد آخر، ال تزاؿ مسألة جزيرة مايكت، التي أصبحت -86

، أكد 2511نكفمبر  7مقاطعة فرنسية، تثير التكترات مع فرنسا. في رسالة كجييا لي في 
لقرارات كالمبادرات التي اتخذتيا فرنسا. في امجددا كزير الخارجية القمرم رفض جزر القمر 

أك إنشاء ىذا الصدد، طمب إعادة تنشيط "المجنة السباعية" المكمفة بمسألة مايكت، بسرعة، 
آلية كساطة. تشجع المفكضية المشاكرات في إطار المجنة السباعية بغية تحقيؽ تنسيؽ 

 أكبر لمجيكد المرتبطة بمكاقؼ كمبادرات حككمة جزر القمر حكؿ ىذه المسألة.
 
  مدغشقر ب(

تميزت الفترة قيد البحث بتسجيؿ بعض التقدـ في تسكية األزمة السياسية التي تشيدىا  -87
. تمثؿ العنصر الرئيسي 2559ير ذير الدستكرم الذم حدث في مارس يالتغ مدذشقر منذ

، عمى "خارطة الطريؽ 2511سبتمبر  16في ىذا الصدد في التكقيع في أنتناناريفك، في 
حكؿ الخركج مف األزمة في مدذشقر" تحت إشراؼ مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي. 

زافي ىما ياسية كحركتاف السياسيتاف إلى خارطة الطريؽ، ثمانية أحزاب/كتؿ س تانضم
كرافالكمانانا، في حيف رفضت الحركة السياسية راتسيراكا التكقيع عمى ىذه الكثيقة حيث 
اشترطت مف سمطات األمر الكاقع أف تقـك بإلغاء األمر الذم كجيتو إلى شركات النقؿ 

م طائرة متكجية الجكم بعدـ السماح لمرئيس السابؽ ديديي راتسيراكا بالسفر عمى متف أ
 24شقر. ذير أنو تجدر اإلشارة إلى أف الرئيس األسبؽ ديديي راتسيراكا عاد في إلى مدذ
إلى مدذشقر كذلؾ بمكافقة سمطات األمر الكاقع. أما الرئيس السابؽ مارؾ  2511نكفمبر 

رافالكمانانا، فمـ يتمكف مف العكدة إلى مدذشقر إذ أف السمطات المحمية أصدرت ضده أمرا 
 تكقيفو فكر كصكلو إلى مطار أنتناناريفك. بالقبض كأعمنت أنو سيتـ
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ب   تتمحكر خارطة الطريؽ حكؿ أربع نقاط رئيسية ىي: أ  مؤسسات فترة االنتقاؿ؛  -88
د  آليات تنفيذ كمرافقة  ج  بناء الثقة كجيكد المصالحة الكطنية؛ اإلطار االنتخابي؛

المكقعة عمى خارطة الطريؽ، عمى إطار  ، اتفقت األطراؼ2511أكتكبر  14االتفاؽ. في 
تنفيذ ىذه الكثيقة. عقب ذلؾ، تـ تعييف السيد جكف أكمار بيريزيكي، المرشح الكحيد لحركة 

. شكؿ رئيس الكزراء يةفترة االنتقالالزافي، في منصب رئيس الكزراء بالتكافؽ مف قبؿ رئيس 
انانا ك راتسيراكا اعترضتا عمى الجديد حككمة كحدة كطنية. يجدر بالذكر أف حركتي رافالكم
كالمجمس األعمى  يةفترة االنتقالالىذا االختيار. تـ اجتياز مرحمة ىامة أخرل بإنشاء مؤتمر 

. رفضت حركة زافي، التي قررت عدـ االنضماـ إلى 2511ديسمبر  1في  يةمفترة االنتقالل
لمقاعد المخصصة ليا بالتكافؽ، شغؿ ا ظالحككمة الجديدة بحجة أف تكزيع الكزارات لـ يح

 في مؤتمر فترة االنتقاؿ كالمجمس األعمى لفترة االنتقاؿ.
في إطار مرافقة كدعـ جيكد األطراؼ السياسية الفاعمة الممغاشية، أحاط مجمس السمـ  -89

، عمما بارتياح بالتقدـ المممكس 2511ديسمبر  8المنعقد في  353كاألمف في اجتماعو الػ
لكطنية كالخركج مف األزمة. كما أعرب عف نيتو في رفع المسجؿ في عممية المصالحة ا

قرار تعميؽ مشاركة مدذشقر في أنشطة االتحاد األفريقي ككذلؾ العقكبات األخرل ذات 
 \الصمة باألزمة في مدذشقر عندما تثبت مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي أنو تـ فعبل 

منيا، ككذلؾ إنشاء  25مادة تقدـ مرض في تنفيذ خارطة الطريؽ، بما في ذلؾ ال إحراز
المجنة الكطنية االنتخابية المستقمة كتحديد الجدكؿ الزمني االنتخابي. شجع مجمس السمـ 
كاألمف مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي عمى مكاصمة جيكدىا كاالستمرار في مرافقة 
، اجتمعت مجمكعة االتصاؿ الدكلية حكؿ مدذشقر  األطراؼ الممغاشية. في نفس اليـك
تحت إشراؼ االتحاد األفريقي. شجعت مجمكعة االتصاؿ الدكلية حكؿ مدذشقر األطراؼ 
 والممغاشية عمى المثابرة في جيكدىا معترفة في ذلؾ بضركرة دعـ المجتمع الدكلي كمرافقت

كنجاحيا. كما تكجو كفد مف  يةمفترة االنتقاللالمستمرة مف أجؿ تسييؿ اإلدارة الجيدة 
عف المفكضية كمنظمة  ب األفريقي، الذم انضـ إليو ممثمكمجمكعة تنمية الجنك 

بغية تقييـ تنفيذ خارطة  2511ديسمبر  22إلى  19الفرنككفكنية، إلى أنتناناريفك مف 
 الطريؽ كسبؿ ككسائؿ مرافقتيا مف قبؿ المجتمع الدكلي.
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في محاكالت إيجاد حؿ لؤلزمة في مدذشقر كأشجع  حرزأعرب عف ارتياحي لمتقدـ الم -95
طراؼ الممغاشية عمى بذؿ كؿ ما في كسعيا مف أجؿ نجاح العممية. أثني عمى مجمكعة األ

تنمية الجنكب األفريقي عمى التزاميا كالنتائج المممكسة التي حققتيا. ستعمؿ المفكضية التي 
تعبئة الدعـ البلـز لمعممية الجارية،  عمىأجرت اتصاالت منتظمة مع األطراؼ الممغاشية، 

مع الدكلي. في ىذا الصدد، أقترح إرساؿ بعثة إلى أنتناناريفك لتقييـ احتياجات مف قبؿ المجت
مجمكعة تنمية  -بلتحاد األفريقيل مدذشقر كالتعجيؿ بعممية فتح مكتب االتصاؿ المشترؾ

 الجنكب األفريقي، المكمفة بدعـ تنفيذ خارطة الطريؽ يكميا.
 :ج( الصومال

كمباال بيف رئيس  يةبك عمى خمفية التكقيع عمى اتفاقفي مبللممؤتمر كرة العادية انعقدت الد -91
الحككمة االتحادية االنتقالية في الصكماؿ، السيد الشيخ شريؼ شيخ أحمد كرئيس البرلماف 

بمكجب ىذه . 2011يكنيك  6في  السيد شريؼ حسف شيخ عدف ،االتحادم االنتقالي
بيف السمطة طكيمة  سياسية اجيةأنيى مك االتفاؽ الذم  كقد مٌدد ىذااالتفاقية التي انتيت 
تـ ، 2011 يكنيك 11م كافؽ عميو البرلماف االتحادم االنتقالي في ذالتنفيذية كالبرلماف كال

في كقت الحؽ، تـ تعييف . ك 2012أذسطس  20حتى سنة كاحدة ل الفترة االنتقاليةتجديد 
الحككمة  ةيمتشكعمى افؽ البرلماف االتحادم االنتقالي جديدة. ك  رئيس كزراء كحككمة

لى مقديشك إخبلؿ زيارة قمت بيا . ك البرنامج السياسي لرئيس الكزراءككذلؾ عمى الجديدة 
شجعتي  مفكض السمـ كاألمف، السفير رمضاف العمامرة، برفقة 2011 أذسطس 26في 

رئيس البرلماف كأصحاب المصمحة اآلخريف عمى عدـ ادخار أم جيد مف أجؿ ك الرئيس 
 .كمباال يةتنفيذ اتفاق

الممثؿ الخاص لؤلمـ المتحدة في الصكماؿ دعـ ، 2011سبتمبر  6إلى  4مف في الفترة  -92
مف أعضاء المجمكعة األساسية  ـاد كذيرىجيإل ميسر اك جنبا إلى جنب مع ممثمي الخاص 

اجتماع استشارم شامؿ ألصحاب المصمحة الصكمالييف في عقد لشركاء الصكماؿ، 
 الرئيسية األعماؿحدد تاعتماد خارطة طريؽ انتقالية  إليخمص ىذا المنتدل . كقد مقديشك

ىي: )أ  ك أربعة معايير رئيسية في إطار الستكماؿ المرحمة االنتقالية  التي ينبغي القياـ بيا
تكعية كالمصالحة )ج  الحكـ الرشيد ك)د  الدستكر كاإلصبلحات البرلمانية   الاألمف )ب
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مجمس رحب  .أربع طبقاتذات آلية تنفيذ يضا عمى أخارطة الطريؽ . تنص كاالنتخابات
ف ك أعضاء آخر ككذلؾ  2011سبتمبر  13عقد في منال 293اجتماعو الػ خبلؿالسمـ كاألمف 

. اذتنـ في المجتمع الدكلي باعتماد خارطة الطريؽ كدعا إلى تنفيذىا في الكقت المناسب
ز، جنيكف ركلفريقي في الصكماؿ، الرئيس السابؽ جيرم جالممثؿ السامي لبلتحاد األ

ضماف تحقيؽ إلى دعكة الزعماء الصكمالييف ل 2011مناسبة زيارتو إلى مقديشك في أكتكبر 
 .خارطة الطريؽالنتائج المرجكة مف 

 االنتقالية لجنة االتحادية مجمس كزراء الحككمةعينت ، 2011بحمكؿ منتصؼ نكفمبر  -93
كاإلدارات اإلقميمية  المؤسسات االتحادية االنتقالية ينتمكف إلىعضكا  21مككنة مف
المجتمع الدكلي  ممثميإضافة إلى  أىؿ السنة كالجماعةجالمكج كمنظمة لبكنتبلند ك 

 خبراء أنشأت الحككمة االتحادية االنتقالية أيضا لجنة. الطريؽ طةر الئلشراؼ عمى تنفيذ خ
في  كاف قيد المناقشةمشركع الدستكر الذم  استكماؿمف تسعة أعضاء لقيادة عممية مككنة 

بعد التشاكر ، كأجازت، ذا التقريركقت إعداد ىالمؤتمر الدستكرم في ذاركم في بكنتبلند 
عمى اآلف عركض الم االستقرار الكطنيؤلمف ك الخطة المنقحة ل، مع الكيانات اإلقميمية

ضافة إلى ذلؾ، . ك لتشمؿ الكيانات اإلقميمية البرلماف إلقراره، ككسعت لجنة األمف المشتركة ا 
 28إلى  26نتدل تشاكرم لمنظمات المجتمع المدني في مقديشك في الفترة مف تـ عقد م
 .لممساىمة في عممية تنفيذ خارطة الطريؽ 2011نكفمبر 

 لـلتحقيؽ المعا بذؿ المزيد مطمكبفإف مف الخطكات جديرة بالثناء،  تـ اتخاذفي حيف  -94
صحاب المصمحة مف ناحية، ينبغي أل. رطة الطريؽاكالجداكؿ الزمنية الكاردة في خ

األزمة البرلمانية . كتشير اإلرادة السياسية البلزمة ككحدة اليدؼ بداءالصكمالييف مكاصمة إ
طاحة مجمكعة مف البرلمانييف اإل عندما حاكلت 2011ديسمبر  13األخيرة التي بدأت في 

رئيس البرلماف االتحادم االنتقالي إلى استمرار االنقسامات بيف كداخؿ المؤسسات ب
مف حيث التكقيت لمعالـ المناسب يتكقؼ التنفيذ مف ناحية أخرل، . ك تحادية االنتقاليةاال
 . كمما لو أىمية مكازيةحشد المكارد الكافية مف قبؿ المجتمع الدكليعمى رطة الطريؽ اخ

المناطؽ المحررة حديثا كتحييد  لتشمؿالحاجة إلى تكسيع نطاؽ أنشطة خارطة الطريؽ 
 المخربيف.
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، 2011أذسطس  6. ففي ـ في الصكماؿالعاممحكظ في الكضع األمني  تحسفليكحظ  -95
كبعثة االتحاد اإلفريقي في الحككمة االتحادية االنتقالية قكات ضغكط قكية مف أجبرت 

تقريبا.  مقديشكناطؽ الشباب عمى االنسحاب مف جميع م مف حركة المتطرفيفالصكماؿ 
حكالي عمى ف اآل في الصكماؿالتحاد األفريقي الحككمة االتحادية االنتقالية كبعثة اكتسيطر 

التي ال تزاؿ حركة الشباب مف جيكب المتطرفيف العاصمة. كقد لجأت في المئة مف  98
. تعمؿ بعثة االتحاد اإلفريقي في الصكماؿ مدينة إلى حرب ذير متكافئةالفي مكجكدة 

تحقيؽ مزيد مف االستقرار مع السمطات األمنية لمحككمة االتحادية االنتقالية لبصكرة كثيقة 
في أماكف أخرل . ك التي شيدت تدفقا مف السكاف الصكمالييفك في المناطؽ المحررة حديثا 

مف الببلد، زادت قكات الحككمة االتحادية االنتقالية كالميميشيات المكالية لمحككمة االتحادية 
حركة الشباب متمردم الضغط عمى حركة أىؿ السنة كالجماعة  االنتقالية، بما في ذلؾ

استيدفت في أعقاب سمسمة مف عمميات خطؼ  2011في أكتكبر . ك سبلـكحزب اإل
متشدديف مف حركة  أفراضي الكينية يشتبو في عمى األاإلنسانييف السياح كالعامميف 

قكات في الصكماؿ عمى أساس  كينيانشرت ، ية يقفكف كراءىاالحدكد الصكمالعمى الشباب 
العممية . كقد ساىمت مـ المتحدة ذات الصمةمجمس األمف لؤلاإليجاد كقرارات قرارات 
في  االنتقالية االتحادية باالشتراؾ مع قكات الحككمةنيفذت التي " الدفاع عف الكطف"الكينية 

 .ذيدكمناطؽ جكبا الكسطى كالسفمى ك في حركة الشباب  مفإضعاؼ المتطرفيف 

الحككمة شاركت فييا تماعات سمسمة مف االج المفكضيةىذه التطكرات، عقدت  في ضكء -96
قكات في بعثة االتحاد األفريقي كالدكؿ المعنية الالمساىمة بكالبمداف  االتحادية االنتقالية

. ثيكبيا ككينيا كالصكماؿ كأكذندا فضبل عف األمـ المتحدةا  األخرل كىي بكركندم كجيبكتي ك 
 افرتة ك كينيالعممية لاتـ االتفاؽ عمى أف االنسحاب القسرم لحركة الشباب مف مقديشك ك ك 

، كافقت اإليجاد الحؽ. كفي كقت فرصة فريدة لتعزيز األمف كتسييؿ جيكد المصالحة
عمى عدد مف ، 2011 نكفمبر 25االستثنائية التي عقدت في أديس أبابا في  ادكرتيخبلؿ 

، مرة شيدكأذتنـ ىذه الفرصة أل. الخطكات لتعزيز الحممة العسكرية ضد حركة الشباب
 ماثيكبي ممس زيناكم، عمى قيادتياد كرئيسيا، رئيس الكزراء اإلجيمنظمة اإلبأخرل، 
 ا المتكاصؿ.كالتزاميم
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بعثة  صبلحياتممرحمة المقبمة مف تنفيذ ل، يجرم كضع مفيـك استراتيجي لذلؾ كمتابعة -97
. مـ المتحدةفريقي كاألاالتحاد األمشترؾ بيف مف قبؿ فريؽ في الصكماؿ االتحاد األفريقي 

مشاكرات ال، كانت الجيكد جارية لعقد في صيغتو النيائية ىذا التقريرلحظة إعداد كحتى 
بحث مف بيف البمداف المساىمة بقكات كالبمداف األخرل المعنية لتمكيف مجمس السمـ كاألمف 

إلى مجمس األمف قبؿ إحالتو الحقا  2012مفيـك االستراتيجي في أكائؿ يناير الكاعتماد 
القكات عدد القكات مع إلحاؽ المفيـك االستراتيجي زيادة مف حيث شمؿ . كسيلؤلمـ المتحدة

 طمبالك اإليجاد في أعقاب النداء الذم كجيتو  أصبل كينيايا خطكة قبمتبيا كىي  الكينية
ما يكفي مف عناصر شمؿ أيضا تكفير كؼ يكسالكارد مف مجمس السمـ كاألمف الحقا. 

تمديد منطقة في الصكماؿ مف التحاد األفريقي مف أجؿ تمكيف بعثة اتمكيف كتعزيز القكة 
 مالقياد ياىيكمينبغي تعزيز االنتقالية التي االتحادية عممياتيا لدعـ قكات الحككمة 

 .بدرجة كبيرةيا كمعدات يكالتحكم

نشر قكات إضافية في الصكماؿ مع قكاـ قكة بعثة االتحاد األفريقي  ارتفع في ذضكف ذلؾ، -98
العناصر االكلى مف الكتيبة التي تعيدت بيا  عف كصكؿ مف بكركندم كأكذندا فضبل
في أعقاب اجتماع مجمس السمـ  . كتجدر اإلشارة أيضا إلى أنوجيبكتي إلى مسرح العمميات

، بما في ذلؾ زيادة في قكاـ بعثة االتحاد الذم أجاز مفيـك العمميات المنقح 293الػ كاألمف
  2011) 2010مـ المتحدة القرار رقـ اعتمد مجمس األمف لؤل ،في الصكماؿاألفريقي 

 مستكيات تعديؿ إلى حاجة كجكد احتماالت باستعراض القياـ اعتزامو الذم أعرب فيو عف
فرد. كطمب  12000الحالي البالغ  المأذكف مستكاىا إلى المأذكنة عندما تصؿ البعثة

ي الصكماؿ تزكيد بعثة االتحاد اإلفريقي فمكاصمة أيضا مف األميف العاـ  مفمجمس األ
عدد   ل2009) 1863القرار المشار إلييا في مكجستي الدعـ ال عناصر بمجمكعة مف

في الصكماؿ  بعثة االتحاد األفريقيكاصمت عمى األرض، نظامي. ك  فرد 12000 أقصاه
االنتقالية كمؤسساتيا األمنية إضافة إلى تسييؿ كصكؿ االتحادية لمحككمة  قيـدعـ تقديـ 

 .ةالمساعدات اإلنساني
كاصمت المفكضية كذلؾ متابعة الكضع اإلنساني في الصكماؿ الذم ازداد تعقيدا بفعؿ  -99

الجفاؼ الذم لحؽ بالبمد ىذه السنة، كىك األسكأ منذ سنكات عديدة. كباإلضافة إلى الدعـ 
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المحدكد الثي تقدمو بعثة االتحاد األفريقي في الصكماؿ في الميداف، كالمشاريع التي يقـك 
الحيكانية لبلتحاد األفريقي في قطاع تربية  ثركةخؿ الصكماؿ المكتب األفريقي لمبتنفيذىا دا

كأساس سبؿ العيش لسكاف البمد الذيف معظميـ  المكاشي، الذم يعتبر االقتصاد الصكمالي،
 إعبلف مف الرعاة كالرعاة المزارعيف؛ كتكعية المجتمع الدكلي، نظمت المفكضية مؤتمرا

 350. كقد تمت تعبئة ما يزيد عمى 2011أذسطس  25، في تعيدات في أديس أباباال
مميكف دكالر أمريكي مف المساعدات العينية لصالح ضحايا  28مميكف دكالر أمريكي نقدا ك

الجفاؼ كالمجاعة في الصكماؿ كفي مناطؽ أخرل مف القرف األفريقي. كأنتيز ىذه الفرصة 
البنؾ األفريقي لمتنمية، التي ألثني عمى الدكؿ األعضاء كالجيات الشريكة، خصكصا 

اعمنت تعيدات لمعالجة الكضع في القرف األفريقي. كما أحث المجتمع الدكلي عمى تكثيؼ 
الجيكد لسد فجكة التمكيؿ في عممية النداء المكحد لصالح الصكماؿ.، ككذلؾ عمى تجديد 

غذائي في المتكسطة كالطكيمة المدل مف أجؿ األمف ال لبلستراتيجياتتعيداتيا كدعيما 
 القارة.

كاألمف كالمصالحة في الصكماؿ.  مـنقؼ حاليا في مفترؽ الطرؽ في السعي مف أجؿ الس -100
ف كبل مف تكقيع اتفاقية كمباال كما تبعو مف اعتماد خار  الطريؽ، ككذلؾ المكاسب  طةكا 

األمنية التي تحققت في الميداف، يتيح فرصة فريدة لفصؿ جديد في تاريخ الصكماؿ 
بينما يبقي الشيء الكثير مرىكنا بالتزاـ أصحاب المصمحة الصكمالييف المضطرب. ك 
األمـ المتحدة ك ، يتعيف عمى المجتمع الدكلي، الحالية التحديات مكاجيةكقدرتيـ عمى 

 يالصكمال عبلمساعدة الش كمجمس األمف عمى كجو الخصكص، االضطبلع بدكر حاسـ
عقكد مف النزاع في بمدىـ. مف  جراءالشديدة  مف العنؼ كالمعاناة عمى كضع حد نيائي

 نشر بعثة االتحاد األفريقي في الصكماؿ، قراره كراءجانبو، سيبقى االتحاد األفريقي الذم 
 صامدا في جيكده. مف شعكره قكم بالتضامف،

 
 :التطورات األخرى في القرن األفريقيد ( 

يتـ لـ  األفريقي.المفكضية تتابع عف كثب األكضاع األخرل ذات الصمة في القرف  ظمت -101
ثيوبيا أي تقدم في ؽ يتحق أم تقدـ. كقد أعرب مؤتمر االتحاد، عممية السالم بين إرتريا وا 
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انشغالو إزاء ىذا المأزؽ، مؤكد الحاجة إلى جيكد أفريقية مجددة عف عمى مر السنيف، 
رساء  لمساعدة البمديف عمى تسكية نزاعيما الحدكدم تسكية سممية، كتطبيع عبلقاتيما كا 

 أساس لسبلـ كأمف دائميف في القرف األفريقي.
رتريا،بخصكص العبلقات بيف  -102 كاصمت المفكضية متابعة المسائؿ المتعمقة بتنفيذ  جيبكتي كا 

أكتكبر  4، تحت رعاية دكلة قطر. ففي 2010يكنيك  6االتفاقية المبرمة بيف البمديف في 
جميكرية جيبكتي، السيد محمد ، تمقيت رسالة مف كزير الخارجية كالتعاكف الدكلي ل2011

أسرل تعتقميـ إرتريا،  19أف أسيرم حرب جبيكتييف، مف أصؿ  فيياعمي يكسؼ. أكضح 
فرا مؤخرا مف ىذا البمد إلى السكداف، قبؿ أف يتـ نقميما إلى جيبكتي، بينما تنفي إريريا 

قامت ي باستمرار أنيا تعتقؿ أم أسير جيبكتي. كطمب مني الكزير، الذم أكضح أف جيبكت
بجميع التزاماتيا المتعمقة بأسرل الحرب كأف المسألة ريفعت إلى عناية الكساطة  بالكفاء

لممساعدة عمى إطبلؽ سراح الجنكد الجيبكتييف الذيف ال  حميدة مساعيب قـكالقطرية، أف أ
يزالكف معتقميف في إرتريا. كردا عمى ذلؾ، أبمغت الكزير الجيبكتي أني سأرفع المسألة رسميا 

 إلى عناية السمطات اإلرتيرية، مؤكدا لو استعداد المفكضية لتسييؿ حؿ عاجؿ.
، كتبتي إلى كزير الخارجية اإلرترية، السيد عثماف صبلح محمد، 2011نكفمبر  15في  -103

نظر بمده. كأكدتُّ أف المفكضية مستعدة  ةلرفع ىذه المسألة إلى عنايتو كالتماس كجي
إلنسانية، في سياؽ مقرر دكرة مبلبك لمؤتمر االتحاد لممساعدة في تسكية ىذه المسالة ا

ر  ريا، الذم طمب مف المفكضية أف تتابع الكضع عف كثب تبشأف العبلقات بيف جيبكتي كا 
دد الكزير ، شٌ 2011نكفمبر  29في رده المؤرخ  التقدـ.إحراز تسييؿ ك  كأف ال تدخر جيدا

كؿ شككل أك مشكمة  كأفيكنيك،  6 يةمف اتفاق ان جزء تشكؿاإلرترم أف مسألة أسرل الحرب، 
يككف  الٌ ينبغي أ يثيرىا أم مف الطرفيف ينبغي تكجيييا إلى عناية أمير قطر، مضيفا أنو

ثمة طريقة أك آلية كساطة مكازية أخرل. كاتيـ جيبكتي بممارسة استفزازات متكررة كحمبلت 
لتزاما كامبل كقكيا بنص ا ةلبلتفاقية، مضيفا أف ببلده ممتزم ان انتياك دبمكماسية عدكانية،

 كركح االتفاقية.
مع الكساطة القطرية لمحصكؿ عمى مستجدات إضافية حكؿ  التكاصؿ المفكضية تنكل -104

يا أف ب يكنيك، كتبادؿ كجيات النظر حكؿ أفضؿ الطرؽ التي يمكف 6كضع تنفيذ اتفاقية 
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ل، أف أكرر النداء في تنفيذ االلتزامات الكاردة فييا. كفي انتظار ذلؾ، أكد، مرة أخر  تساىـ
رتريا االستمرار، في  حسف إبداء الذم كجيتو دكرة المؤتمر في مبلبك مناشدة جيبكتي كا 

 لبلتفاقية التي كقعتاىا. التاـ نية، في التنفيذال
نيج إقميمي لمكاجية تحديات السمـ تنكم المفكضية تكثيؼ جيكدىا الرامية إلى كضع  -105

دد مؤتمر االتحاد عمى الحاجة إليو. كىي أمر شٌ  كاألمف كاالستقرار في القرف األفريقي،
كسترمي المشاكرات التي يتعيف إجراؤىا مع جميع أصحاب المصمحة إلى تسييؿ عقد 
مؤتمر إقميمي حكؿ السمـ كاألمف كاالستقرار كالتنمية في القرف األفريقي، كما ىك مقرر في 

ؿ بحث كتسكية النزاعات، خطة العمؿ التي اعتمدتيا الدكرة الخاصة لمؤتمر االتحاد حك 
 .2009أذسطس  31المنعقدة في 

 2023كأخيرا، تميزت القترة قيد الدراسة باعتماد مجمس السمـ لؤلمـ المتحدة القرار  -106
. في ىذا القرار، أعرب مجمس األمف، بعد أف أبدل عمى 2011ديسمبر  5  في 2011)

الصادر صد لمصكماؿ/إرتريا استنتاجات تقرير فريؽ الر كجو الخصكص انشغالو البالغ إزاء 
 "الميجر" ، عف بعض اآلراء بشأف المسألة، بما فييا استعماؿ ضريبة2011يكليك  18في 

أك االستعماؿ المحتمؿ لمقطاع المعدني اإلرترم مف قبؿ الحككمة اإلرترية كمصدر مالي 
مجمس  عفالصادرة  لزعزعة استقرار إقميـ القرف األفريقي، أك انتياؾ القرارات ذات الصمة

دد عمى الحاجة إلى االلتزاـ الكامؿ بالحظر عمى األسمحة الذم األمف لؤلمـ المتحدة. كشٌ 
 ، بصيغتو المفصمة كالمعدلة في كقت الحؽ، ككذلؾ الحاجة 2009) 733فرضو القرار 

 ، بما في ذلؾ 2009) 1907في القرار  الكارد إلى ضماف التنفيذ الدقيؽ لحظر األسمحة
لى إرتيريا، تحت شركط معينة. كأعرب عف نيتو في تطبيؽ تفتيش جميع الش حنات مف كا 

عقكبات مستيدفة ضد أفراد ككيانات كفقا لقراراتو ذات الصمة. كقرر مجمس األمف تكسيع 
نطاؽ التفكيض المسند إلى فريؽ الرصد ليقـك برصد اإلجراءات المفركضة بمكجب القرار 

ا، رفضت إرتريا بشدة استنتاجات تقرير   كرفع تقارير عنيا. مف جانبي2011) 2023
 سند صحيح كيخمك مف أم فريؽ الرصد، ككصؼ القرار بأنو ال يستند إلى أم أساس
ى األمـ المتحدة، ككذلؾ إلى قانكني. في ىذا الصدد، أرسمت إرتريا ببلذات عديدة إلٌ 

 فكركي.أس ، الرئيس إيسايا2011يكليك  31، بتاريخ ىالمفكضية، بما فييا رسالة كجييا إل
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ائل العالقة بخصوص اتفاق السالم الشامل، ومفاوضات ما بعد االنفصال بين سالم ىـ(

  السودان وجنوب السودان، ودارفور، وجيود االتحاد األفريقي ذات الصمة
انعقدت قمة مبلبك عمى خمفية تقدـ ىاـ في تنفيذ المسائؿ العالقة التفاؽ السبلـ الشامؿ.  -107

القمة، كقٌعت حككمة السكداف كالحركة الشعبية لتحرير انعقاد ئؿ مف كبالفعؿ، قبؿ أياـ قبل
السكداف اتفاقية حكؿ الترتيبات المؤقتة إلدارة كأمف أبيي، بينما كقعت حككمة السكداف 

الشماؿ االتفاقية اإلطارية حكؿ الشراكة السياسية -كالحركة الشعبية لتحرير السكداف
ؽ كجنكب كردفاف. كتبعا لذلؾ، رحب مؤتمر االتحاد بيذه كالترتيبات األمنية في النيؿ األزر 

التطكرات كجث األطراؼ السكدانية عمى مكاصمة إبداء االلتزاـ المطمكب الستكماؿ تنفيذ 
اتفاؽ السبلـ الشامؿ، كاختتاـ مفاكضات ما بعد االستفتاء، مع دعـ مف فريؽ التنفيذ الرفيع 

 المستكل لبلتحاد األفريقي.
ضا أف النائب األكؿ لرئيس السكداف آنذاؾ، سالفا كير ميارديت، كاف المجمس أي يذكر -108

، الذم تبنى 2011تقرير المصير في يناير  االستفتاء عمىمدعكا لحضكر القمة، عقب 
جنكب السكداف فيو، بصفة ساحقة، خيار االستقبلؿ. كقد أقر المؤتمر بالخيار الذم تـ 

جميكرية جنكب السكداف كأحدث دكلة عضك دد عمى أنو يتطمع إلى الترحيب بتبنيو، كشٌ 
 .2011يكليك  9في  افي االتحاد األفريقي، كذلؾ مباشرة بعد استقبللي

، برفقة مفكض السمـ كاألمف، كذيره مف أعضاء المفكضية، مراسـ االحتفاؿ  -109 قد حضرتي
. كفي كقت الحؽ، لقيت 2011يكليك  9بإعبلف استقبلؿ جنكب السكداف، في جكبا، في 

جنكب السكداف ترحيبا حارا كعضك في االتحاد األفريقي. كقد جرل رسميا رفع  جميكرية
في حفؿ حضره  2011أذسطس  15عمـ جنكب السكداف في مقر االتحاد األفريقي في 

الرئيس سمفا كير ميارديت. كمنذ إعبلف استقبلؿ جنكب السكداف، خاضت الحككمة عممية 
لسياسية كالمميشيات. كبينما تعتبر التحديات لبناء األمة كالمصالحة مع بقية األحزاب ا

القائمة مستعصية، فمدم ثقة كاممة في قدرة جنكب السكداف، قيادة كشعبا، عمى التغمب 
ني إذ أىنئ شعب كحككمة جنكب السكداف عمى ىذا اإلنجاز، ألعرب عف خالص  عمييا. كا 

قرار جنكب السكداف تقديرم لشعب حككمة جميكرية السكداف عمى كريـ قبكلو ذير العادم ل
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باالنفصاؿ. فبالنسبة لمسكداف، ينطكم انفصاؿ جنكب السكداف عمى آثار سياسية كاقتصادية 
 ال يستياف بيا.

، استمرت المفكضية، خصكصا مف خبلؿ فريؽ عمؿ التنفيذ الرفيع بحثخبلؿ الفترة قيد ال -110
العالقة في  المستكل، في العمؿ عمى نحك نشط مع األطراؼ عمى إيجاد تسكية لممسائؿ

األساسي كالمتفؽ  المبدأ اتفاؽ السبلـ الشامؿ، كعمى ترتيبات ما بعد االنفصاؿ، بناء عمى
. كيعتبر الكفاء كيدعـ بعضيما البعض األخرسبلـ  فيالمتمثؿ في دكلتيف تتعايشاف ك عميو 

بيذه االلتزامات أمرا ىاما ليس فحسب بالنسبة لمعبلقات بيف السكداف كجنكب السكداف، 
نما أيضا بالنسبة لمحكـ الداخميك  في البمديف. كلقد أكدت مجددا تقديرم لمرؤساء السابقيف  ا 

كي كعبد السبلمي أبكبكر كبيار بكيكيا اللتزاميـ الجمي بأداء التفكيض المناط بيـ. يتابك إمب
كقد بقيت، أنا كمفكض السمـ كاألمف، في اتصاؿ مستمر مع األطراؼ لتشجيعيا عمى 

 .ئؿ العالقة كتقديـ التعاكف الضركرم لبلتحاد األفريقيمعالجة المسا
مف  ة، بدأ فريؽ التنفيذ الرفيع المستكل لبلتحاد األفريقي جكلة جديد2011خبلؿ نكفمبر  -111

  كصكؿ الجنكب إلى خطكط األنابيب التي 1المفاكضات حكؿ المسائؿ العالقة، بما فييا: )
ية لتخفيؼ الصدمة االقتصادية عمى االقتصاد   الترتيبات المالية االنتقال2تعبر الشماؿ؛ )

  تقاسـ األصكؿ 3السكداني الناجـ عف فقداف اإليرادات نتيجة النفصاؿ الجنكب؛ )
؛ )   العمميات 5  المتأخرات المتعمقة بالنفط كذيرىا مف المسائؿ العالقة؛ )4كالخصـك

ترسيـ الحدكد، كتسكية   7  العبلقات التجارية؛ )6المصرفية كالمدفكعات العابرة لمحدكد؛ )
دارة ىجرة الرعاة عبر الحدكد؛ )   المسائؿ األمنية، بما فييا إدارة منطقة 8النزاعات، كا 

  حالة 10  إدارة المكارد المائية، بما فييا مياه النيؿ؛ )9منزكعة السبلح بيف الدكلتيف؛ )
  آليات تسكية 11الجنسية لمسكدانييف الجنكبيف في السكداف، كالسكدانييف في الجنكب؛ )

   الجيكد البلزمة إليجاد حؿ لمسألة أبيي.12النزاعات؛ )
، عقد فريؽ التنفيذ الرفيع المستكل اجتماعا في أديس 2011ديسمبر  20إلى  19مف  -112

المسائؿ العالقة في المفاكضات  ابابا، إثيكبيا، بيف السكداف كجنكب السكداف، الستعراض
كضات بجدية لمتكصؿ افؽ الجانباف عمى مكاصمة المفبيف الدكلتيف. في ىذه المناسبة، ات

إلى اتفاقية حكؿ المسائؿ العالقة في كقت سريع. كمف المقرر أف تيستأنؼ المفاكضات في 
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. في انتظار ذلؾ، ال يسعني إلى أف أكرر النداء الذم كجيو مجمس 2012بداية يناير 
، إلى البمديف مناشدا 2011 نكفمبر 30، المنعقد في 302السمـ كاألمف خبلؿ اجتماعو الػ

بداء االلتزاـ بحسف الجكار بغية التعجيؿ باختتاـ  إياىما التحمي بالركح التكافقية المطمكبة كا 
المفاكضات حكؿ جميع المسائؿ العالقة، باعتبار ذلؾ الكسيمة الكحيدة التي يمكف لمبمديف 

ة، كتمبية أمس احتياجات مف خبلليا تحقيؽ أىدافيما مف حيث األمف كالديمقراطية ك التنمي
 شعكبيا.

ؽ كجنكب كردفاف في السكداف، فمـ يمتـز الجانباف باالتفاقية ر كفيما يتعمؽ بكاليتي النيؿ األز  -113
اإلطارية، كقد ازداد القتاؿ حدة منذ ذلؾ الكقت في ىاتيف المنطقتيف. كمف األىمية البالغة 

فاكضات بغية التكصؿ إلى تسكية أف يكقؼ الجانباف العدكاف عمى الفكر كأف يعكدا إلى الم
 عائؽ سممية. كما أف مف األىمية ضركرة السماح بكصكؿ المساعدات اإلنسانية دكف

كتمكيف النازحيف داخميا مف العكدة إلى منازليـ. كمف الكاضح أف تأسيس "الجبية الثكرية 
 السكدانية" المككنة مف ثبلث جماعات مسمحة مف دارفكر كالجبية الشعبية لتحرير

الشماؿ سيزيد في تعقيد السعي إلى إيجاد حؿ حيث أف الجبية الثكرية السكدانية -السكداف
أكضحت أف ىدفيا ىك اإلطاحة بالنظاـ الحالي في السكداف مف خبلؿ استعماؿ جميع 
الكسائؿ المتاحة. كتشكؿ أيضا كفاة الدكتكر خميؿ إبراىيـ مؤخرا، زعيـ حركة العدؿ 

 الجيكد المبذكلة مف أجؿ السبلـ.كالمساكاة، عامبل آخر في 
استمرت المفكضية في متابعة الكضع في دارفكر عف كثب. كيتمثؿ أحد التطكرات الرئيسية  -114

 2011يكليك  14خبلؿ الفترة قيد الدراسة في اعتماد كثيقة الدكحة لمسبلـ في دارفكر في 
ف ذلؾ يمثؿ خطكة كتكقيع االتفاقية مف قبؿ حككمة السكداف كحركة العدؿ كالحرية. كقد كا

ىامة إلى األماـ في عممية السبلـ. كيجرم اآلف بذؿ جيكد متكاصمة في سبيؿ تنفيذ كثيقة 
الدكحة لمسبلـ في دارفكر، كأشيد باألطراؼ اللتزاميا كأشجعيا عمى مكاصمة جيكدىا. كأثني 

أعني باليكناميد لمدعـ القيـ الذم تقدمو في ىذا الصدد، كأشجع كبير الكسطاء المشترؾ، 
إبراىيـ جمبارم، عمى مكاصمة تعاممو مع حككمة السكداف، ككذلؾ مع الحركات المسمحة 

أكد أف أؤكد مجددا تقديرم  ذير المكقعة لحثيا عمى االنضماـ إلى عمميات السبلـ. كما



EX.CL/688 (XX) 

Page 43 
 

قطر لجيكدىما الدؤكبة كالتزاميا  لكبير الكسطاء المشترؾ السابؽ، جبريؿ باسكلي، كحككمة
 عؿ إبراـ كثيقة الدكحة لمسبلـ في دارفكر أمرا ممكنا.الثابت، مما ج

في الكقت ذاتو، كبينما تتمثؿ المياـ العاجمة في تعميـ كثيقة الدكحة لمسبلـ في دارفكر،  -115
قناع بقية الجماعات المسمحة بتكقيع  بغية ضماف قبكليا مف قبؿ سكاف دارفكر ككؿ، كا 

السياسية في دارفكر، أساسا باعتبارىا الكثيقة، ينبغي أف تتكاصؿ الجيكد لعقد العممية 
عممية محمية إلشراؾ جميع سكاف دارفكر في تحديد مستقبؿ المنطقة داخؿ السكداف، دكف 
أف يغيب عف األذىاف الطابع المتأصؿ كالمعقد لمنزاع في دارفكر. خبلؿ اجتماعو المذككر 

نفيذ الرفيع المستكل، أعبله، أكد مجمس السمـ كاألمف دعمو لمجيكد التي يبذليا فريؽ الت
بدعـ مف اليكناميد، لتسييؿ إطبلؽ العممية السياسية في دارفكر في كقت مبكر. في ىذا 
الصدد، رحب مجمس السمـ كاألمف بيذه العممية، كدعا شركاء االتحاد األفريقي، خصكصا 

ليا، كامؿ الدعـ المجمس األمف لؤلمـ المتحدة كأعضاءه، كالمجتمع الدكلي ككؿ، إلى تقديـ 
كاتخاذ اإلجراءات المنتظرة منيا لتسييؿ عمؿ فريؽ التنفيذ الرفيع المستكل كاليكناميد في 
ىذا الصدد. ككما شدد عمى ذلؾ فريؽ التنفيذ، في ظؿ السياؽ الجديد الذم تبمكر عقب 
استقبلؿ جنكب السكداف، سيتـ ربط عممية السبلـ في دارفكر، إف دعت الضركرة، بعممية 

تكرم الكطني الذم يضـ جميع مكاطني جميكرية السكداف في صياذة تسكية اإلصبلح الدس
دائـ لمنزاع السكداني في دارفكر أف  سياسية كطنية جديدة. كبالفعؿ، يتطمب حؿ سياسي

 تككف اتفاقية شاممة بيف أىؿ دارفكر جزء ال يتجزأ مف العممية الكطنية. 
األخير إلى مجمس السمـ كاألمف، بالرذـ تقرير الفكما أشار إلى ذلؾ بحؽ فريؽ التنفيذ في  -116

مف أف التحديات التي تكاجو السكداف كجنكب السكداف معيكدة، تتسـ جكانب ىامة منيا 
البمداف مف قصص االنقساـ  تمثمما عاش بطابع استثنائي. فقميؿ مف بمداف القارة عاشت

جدا كمؤشرات يمتمؾ جنكب السكداف المستقؿ حديثا مؤسسات متكاضعة  كالنزاع المرير.
متدنية لمغاية في مجاؿ التنمية البشرية. كيكاجو السكداف صدمة اقتصادية في ذاية مف 
القسكة في الكقت الذم ييحـر فيو مف مصادر المساعدة المالية الدكلية التي كاف مف 
الطبيعي أف تتكفر لتخفيؼ حدة المحنة. كالطابع االستثنائي ليذه التحديات، بدكره، يضع 

ؽ القارة األفريقية كالمانحيف الدكلييف كالدائنيف مسؤكلية ممارسة الجيكد المتفقة مع عمى عات
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الحالية عضكيف كامميف  الصعبةالمرحمة  األمتيف ستخرجاف مفأف الكضع لمتأكد مف 
 متمتعتيف بالتقدير في مصاؼ األمـ األفريقية كالمجتمع الدكلي ككؿ.

ي كفاحيما مف أجؿ السمـ كالعدالة كالمساكاة. قطع السكداف كجنكب السكداف شكطا طكيبل ف -117
كأحثيا  كتجدر اإلشادة بقيادة البمديف كشعبييما، مرة أخرل، لثباتيا كقدرتيا عمى الصمكد

في عمى التصدم لمتحديات الممحة التي تكاجييا. كسيستمر االتحاد األفريقي في تقديـ ما 
يز السمـ كاألمف كاالستقرار في كسعو مف الدعـ لمجيكد الجارية المبذكلة في سبيؿ تعز 

السكداف كجنكب السكداف، ككذلؾ لتسكية مسائؿ ما بعد االنفصاؿ. كما يكاصؿ االتحاد 
األفريقي، مف خبلؿ فريؽ التنفيذ، دعـ جيكد الحككمتيف في سبيؿ تحقيؽ الديمقراطية، 

يز بو كبل باعتبارىا شرطا مسبقا لبلستقرار كالحكـ العادؿ، مع مراعاة التنكع الذم يتم
 البمديف.

 
 :جميورية الكونغو الديمقراطية ( و

. 2011نكفمبر  28بإجراء االنتخابات الرئاسية كالتشريعية في  تميزت الفترة قيد البحث -118
برزت تحديات كثيرة مف ىذه االنتخابات التي تـ تنظيميا في المكاعيد الدستكرية كالتي 

مترشح بالنسبة  19000اسية كحكالي مترشحا بالنسبة لبلنتخابات الرئ 11شارؾ فييا 
يخمك تقريبا مف كؿ بنية ك  مميكف كمـ مربع، 2لبلنتخابات التشريعية في بمد تفكؽ مساحتو 

تحتية. سمحت اإلرادة السياسية لمسمطات كالدعـ الذم قدمتو بعثة منظمة األمـ المتحدة 
ي ككذلؾ تضامف بعض لتحقيؽ االستقرار في جميكرية الككنغك الديمقراطية كالمجتمع الدكل

 بمداف المنطقة، بتنظيـ االقتراع بالرذـ مف الصعكبات الكثيرة التي تمت مكاجيتيا.
لتكفير المناخ السياسي المبلئـ لتنظيـ انتخابات ىادئة، أعدت المجنة االنتخابية الكطنية  -119

ة، المستقمة جممة مف اإلجراءات التي كاف مف شأنيا، لك احترمتيا جميع األطراؼ الفاعم
. كعميو، ، أك تخفيؼ حدتياالعممية االنتخابيةبيا ميزت تالتكترات كاألحداث التي  بتجن

 أنشأت المجنة االنتخابية الكطنية المستقمة لجنة كطنية لمكساطة في العممية االنتخابية
أعضاء مف الجماعات الطائفية لممجتمع المدني، مكمفة بالحرص عمى  7مف  تتككف

ؼ الفاعمة السياسية كتشكيؿ إطار لتيدئة التكترات. كبغرض تكفير السمكؾ الجيد لؤلطرا
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قكاعد السمكؾ، بمساعدة المجتمع الدكلي، لصالح  ةمناخ ىادئ أيضا، تـ إعداد مدكن
مرشحا  11مف الػ 10المرشحيف لبلنتخابات الرئاسية. تـ التكقيع عمى ىذه المدكنة مف قبؿ 

 لبلنتخابات الرئاسية.
اد األفريقي لدعـ جيكد منع النزاعات، كالتكصيات المتضمنة في في إطار ميمة االتح -120

تقريره عف النزاعات كالعنؼ الناتج عف االنتخابات، قاـ فريؽ الحكماء بزيارة إلى جميكرية 
، تكجيت إلى كينشاسا البعثة. امتدادا ليذه 2011أكتكبر  8إلى  6الككنغك الديمقراطية مف 

يقـك بحممتو، لمقابمة السمطات الككنغكلية كمختمؼ  كأكفيرا، حيث كاف رئيس الجميكرية
 لعمؿاألطراؼ الفاعمة في الببلد. اذتنمت ىذه الفرصة لمتأكيد عمى الضركرة الممحة 

مف أجؿ إجراء انتخابات تتسـ باليدكء كالعمؿ في إطار الدستكر  األطراؼ الفاعمة المعنية
عدة بيانات صحفية قمت  كمؤسسات الجميكرية. أكدت مجددا عمى ىذه النداءات في

، ناشد مجمس 2011نكفمبر  17المنعقد في  298اجتماعو الػ خبلؿبنشرىا بعد ذلؾ. 
السمـ كاألمف جميع األطراؼ المعنية الككنغكلية التحمي بركح المسؤكلية سكاء فيما يتعمؽ 

أكد  باألعماؿ أك األقكاؿ كتكفير الجك المناسب إلجراء انتخابات حرة كديمقراطية كىادئة.
 مجمس السمـ كاألمف عمى ضركرة احتراـ اإلطار الدستكرم كمؤسسات الببلد.

عدة ب ميزتتنكفمبر في جك متكتر  28بالرذـ مف كؿ الجيكد المبذكلة، جرل اقتراع  -121
أحداث. في ىذا الصدد، لـ أكؼ، في جميع البيانات الصحفية التي قمت بنشرىا في الفترة 

اتصاالتي مع األطراؼ الككنغكلية، عف التأكيد عمى التي تمت إجراء االنتخابات كفي 
لزامية قياـ المرشحيف الذيف اعترضكا عمى نتائج االقتراع، بالتعبير عف ذلؾ بطرؽ  كجكب كا 
سممية محضة مف خبلؿ المجكء إلى اآلليات كاإلجراءات المقررة في ىذا الشأف، كضركرة 

العاـ بشكؿ يتـ مف خبللو تجنب  باعتداؿ كمينية في ميمة حفظ األمف قكات األمف تدخؿ
فترة ما بعد االنتخابات. في عيف  أم حادث مف شأنو التسبب في تفاقـ التكتر كتعقيد إدارة

لبلتحاد األفريقي بقيادة السيد مكتار أكاف، كزير الخارجية  المكاف، أكدت بعثة المراقبة
 السابؽ لمالي، عمى نداءات االعتداؿ التي نشرتيا.

، قامت المجنة االنتخابية الكطنية المستقمة بنشر النتائج المؤقتة 2011ديسمبر  9في  -122
المرشح إيتييف  كتبلهلبلنتخابات الرئاسية حيث احتؿ المرشح جكزيؼ كابيبل المرتبة األكلى 
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، نشرت المحكمة العميا النتائج النيائية كأعمنت عف 2011ديسمبر  16تشيسيكيدم. في 
مف األصكات المعبر عنيا، في  %95،48ميكرية بنسبة انتخاب السيد كابيبل رئيسا لمج

مف األصكات. أدل الرئيس المنتخب اليميف  %33،32حيف أحرز السيد تشيسيكيدم عمى 
ديسمبر. رفض السيد تشيسيكيدم كمرشحكف آخركف مف المعارضة ىذه النتائج  20في 

ذير منصفة. كقد  كقرار المحكمة العميا، كما رفض ىذا األخير المجكء إلييا بحجة أنيا
خبلؿ  2006ديسمبر  26أعمف السيد تشيسيكيدم نفسو رئيسا منتخبا كأدل اليميف في 

 في بيتو. أجراىا ـمراس
في الختاـ، أكد أف أعرب عف ارتياحي إلجراء االنتخابات الثانية في فترة ما بعد النزاع في  -123

اؼ الككنغكلية باستخبلص ؤلطر ل جميكرية الككنغك الديمقراطية. يتعمؽ األمر اآلف بالنسبة
العبر مف عمميات االقتراع التي جرت مف أجؿ تعميؽ العممية الديمقراطية في الببلد، بما 

لبلتحاد األفريقي، كالجماعة االقتصادية  في ذلؾ عمى أساس نتائج فرؽ المراقبة االنتخابية
لمؤتمر الدكلي لدكؿ كسط أفريقيا، كالسكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي، كا

إلى التحديات  نظران حكؿ منطقة البحيرات الكبرل، كمجمكعة تنمية الجنكب األفريقي. ك 
أيضا عمى األطراؼ المعنية  ، يتعيفالديمقراطية الككنغك جميكرية كاجيياتالكثيرة التي 

 مراعاة المصمحة العميا لمببلد كاالمتناع عف كؿ عمؿ مف شأنو تيديد السمـ كاالستقرار. في
ىذا الصدد، أعرب عف سركرم لئلعبلف الذم أصدره الرئيس كابيبل بمناسبة أدائو اليميف 
كالمتعمؽ بعزمو عمى أف يككف رئيس كؿ الككنغكلييف كأف يقـك بتمبية طمكحاتيـ في الرفاىية 

 كالعمؿ بركح متفتحة مع جميع األطراؼ السياسية الفاعمة في الببلد.
 
 :جميورية أفريقيا الوسطى ( ز
، تجدر بلبكمف بيف أىـ التطكرات التي طرأت في جميكرية أفريقيا الكسطى منذ دكرة م -124

قضت  2011سبتمبر  4مقاطعة في  14اإلشارة إلى تنظيـ انتخابات تشريعية جزئية في 
المحكمة الدستكرية بعدـ صحة نتائجيا. تأتي ىذه االنتخابات امتدادا لبلنتخابات الرئاسية 

. انطبلقا مف العبر المستخمصة مف مختمؼ 2011يناير  23في كالتشريعية التي جرت 
ىذه االقتراعات، أنشأت سمطات أفريقيا الكسطى لجنة لمتشاكر حكؿ مراجعة قانكف 
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االنتخابات تضـ مختمؼ األطراؼ الفاعمة المعنية ككذلؾ االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة 
 .راقب كاالتحاد األكركبي بصفة م

تصادم، الزاؿ الكضع مستعصيا. في ىذا الصدد، اتخذت حككمة أفريقيا عمى الصعيد االق -125
 8الكسطى جممة مف المبادرات بما في ذلؾ تنظيـ أكؿ لقاء لمسؤكلي المالية في بانجي في 

مف  الحد . كما تعتـز تقديـ الصيغة النيائية لكثيقة االستراتيجية مف أجؿ2011سبتمبر 
. 2012حمكؿ سنة ب كاء الفنييف كالمالييف المقرر عقدىاالفقر خبلؿ المائدة المستديرة لمشر 

أما بالنسبة لمكضع األمني، فيك يتميز بنشاط بعض عناصر المجمكعات المسمحة المحمية، 
ككذلؾ مكاصمة نشاط جيش الرب لممقاكمة. كما زاد تكاجد كحدات القائد المتمرد بابا الدم 

الكسطى تكاجو أكضاعا إنسانية تثير  مف تأـز الكضع. كعميو، الزالت جميكرية أفريقيا
 االنشغاؿ.

أكد أف أكجو مرة أخرل نداء ممحا إلى المجتمع الدكلي ليدعـ بشكؿ فعاؿ جيكد جميكرية  -126
. أناشد سمطات أفريقيا الكسطى مكاصمة بلـ أفريقيا الكسطى الرامية إلى تعزيز الس

ع السبلح كتسريح الجنكد اإلصبلحات التي تـ الشركع فييا كالتعجيؿ بيا، بما في ذلؾ نز 
صبلح قطاع األمف، كأدعكىا إلى بذؿ كؿ ما في كسعيا مف أجؿ تعميؽ  عادة إدماجيـ كا  كا 

عبر مكتب  نشاطالديمقراطية كتعزيزىا. سيكاصؿ االتحاد األفريقي الحاضر في الميداف ب
فريقيا االتصاؿ، كممثمتي الخاصة السيدة حكاء أحمد يكسؼ، تقديـ الدعـ البلـز لجميكرية أ

في إعداد برنامج األنشطة كميزانية  نشاطالكسطى. في ىذا اإلطار، شاركت المفكضية ب
تحسبا النسحاب الكحدات المنتشرة في جميكرية أفريقيا  ،2012بعثة تكطيد السبلـ لسنة 
. أعطت المفكضية مكافقتيا لطمب تمكيؿ ىذه األنشطة مف 2013الكسطى مع نياية سنة 

 الشراكة األفريقية كتتابع األنشطة المتعمقة بذلؾ. قبؿ كحدة دعـ منتدل
 

 مبادرة التعاون اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاومة: ( ح
خبلؿ دكرتو المنعقدة في مبلبك، رحب مؤتمر االتحاد بالخطكات التي تـ اتخاذىا لتفعيؿ  -127

التي مبادرة التعاكف اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاكمة كأعرب عف دعمو الكامؿ لممشاكرات 
، كطمب 2001أجراىا االجتماع الكزارم لمبمداف المتضررة المنعقد في أديس أبابا في يكنيك 
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ىذه  نطبلقا مفمف مجمس السمـ كاألمف الترخيص لمعممية المقترحة بكافة عناصرىا. كا
المبادرة  عمى لمجمس السمـ كاألمف 295االجتماع الػ باطبلع المفكضية  قامتالخمفية، 

لمجمس السمـ كاألمف المنعقد  299عقب ذلؾ تقرير تـ تقديمو إلى االجتماع الػ المقترحة. كأ
 .2011نكفمبر  22في 

، بإطبلؽ مبادرة التعاكف اإلقميمي ضد 299أذف مجمس السمـ كاألمف، خبلؿ اجتماعو الػ -128
جيش الرب لممقاكمة، باعتبارىا مبادرة االتحاد األفريقي بدعـ مف المجتمع الدكلي، لفترة 

ائية مدتيا ستة أشير. كتيدؼ مبادرة التعاكف اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاكمة إلى ابتد
تعزيز القدرات التشغيمية لمبمداف المتأثرة بفظائع جيش الرب لممقاكمة؛ بحيث تييئ بيئة 
مكاتية إلحبلؿ االستقرار في المناطؽ المتأثرة؛ كتيسير تقديـ العكف اإلنساني لممناطؽ 

مس السمـ كاألمف عمى إنشاء العناصر المختمفة لمبادرة التعاكف اإلقميمي المتأثرة. كافؽ مج
ضد جيش الرب لممقاكمة، كتحديدان: آلية التنسيؽ المشتركة كفريؽ العمؿ اإلقميمي كمقار 

 فريؽ العمؿ اإلقميمي، بما في ذلؾ مركز العمميات المشتركة.
باإلنابة لقضية جيش الرب اجتماع مجمس السمـ كاألمف، بتعييف مبعكث خاص  قمت فكر -129

في شخص السيد فرانسيسكك ماديرا، إلى جانب مسؤكلياتو الحالية كممثؿ خاص  لممقاكمة،
لبلتحاد األفريقي لمتعاكف في مكافحة اإلرىاب، حفاظان عمى الزخـ الذم تـ تحقيقو مف خبلؿ 

نت الترتيبات جيكد بمداف اإلقميـ كمقرر مجمس السمـ كاألمف. عند استكماؿ ىذا التقرير كا
تجرم لمبعثة المشتركة بيف االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة لبمداف اإلقميـ، كالتي مف المقرر 
أف يقكدىا السيد ماديرا كالسيد أبك مكسى، الممثؿ الخاص لؤلمـ المتحدة لكسط أفريقيا، 
 كالمكمؼ بقضية جيش الرب لممقاكمة في منظكمة األمـ المتحدة. يجرم أيضان اتخاذ

 خطكات لتشغيؿ آلية التنسيؽ المشتركة كفريؽ العمؿ اإلقميمي.ال
أنتيز ىذه الفرصة لئلشادة ببمداف اإلقميـ اللتزاميا كعزميا عمى ضماف نجاح المبادرة. تكفر  -130

مبادرة التعاكف اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاكمة إطاران أكثر حيكية كفعالية لجيد منسؽ 
ش الرب لممقاكمة. كأكد أف أكجو النداء لجميع ية اإلجرامية لجكمممكؾ إقميميان إلنياء األنشط

الدكؿ األعضاء القادرة عمى دعـ ىذه المبادرة ككذلؾ شركاء االتحاد األفريقي عمى القياـ 
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بذلؾ. كفي ىذا الصدد، أكد أف أعرب عف امتناني لجميع الشركاء الذيف قامكا بتقديـ الدعـ 
 لممبادرة.

 :السمم والتنمية أجل من ن وتشاد والجوانب األخرى لمتعاون اإلقميميالعالقات بين السودا ط(
تتعزز عبلقات الصداقة كالثقة القائمة بيف تشاد كالسكداف منذ التكقيع عمى االتفاؽ الثنائي  -131

تقدـ مممكس في مجاؿ تأميف الحدكد  كقد تـ إحراز، باستمرار. 2010يناير  15في 
لمنتشرة عمى طكؿ الحدكد كذلؾ ما سمح بالسير الجيد المشتركة مف خبلؿ القكة المختمطة ا

لعمميات المنظمات اإلنسانية العاممة شرقي تشاد كاستئناؼ األنشطة التجارية عبر الحدكد. 
 15كعميو، كبمناسبة االحتفاؿ بالمراسـ الرابعة لنقؿ القيادة الدكرية لمقكة المختمطة في 

اف عف ارتياحيما لما تـ إنجازه مف عمؿ. في أبيشي، في تشاد، أعرب البمد 2011أكتكبر 
 ميمة مختمفة. 1.102حتى ىذا التاريخ، قامت القكة المختمطة بإنجاز 

شجع نجاح التعاكف بيف السكداف كتشاد جميكرية أفريقيا الكسطى عمى االنضماـ إلى  -132
ذكر المجمس االتفاؽ الثبلثي الذم تـ تكقيعو في ىذا الشأف في  عممية تأميف الحدكد.

دريس  2011مايك  23خرطـك في ال بيف الرؤساء فرانسكا بكزيزم، كعمر حسف البشير، كا 
مف أجؿ تجسيد إرادة البمداف الثبلثة، بإمكاف جميكرية أفريقيا الكسطى أف ك ديبي إيتنك. 

ف انضماـ جميكرية ترسؿ عناصر عسكرية لتنضـ إلى القكة المختمطة لتأميف الحدكد. سيمكٌ 
لقكة المختمطة مف تأميف الحدكد الشمالية التي تشكؿ مثمثا بيف البمداف أفريقيا الكسطى إلى ا

 الثبلثة.
يتعدل التعاكف بيف تشاد كالسكداف اآلف كبقدر كبير الجانب األمني فقط. تطكر التشاكر   -133

 عمى المستكل السياسي مف خبلؿ التبادؿ المنتظـ لمكفكد كالشخصيات. باإلضافة إلى ىذا،
مى تعزيز تعاكنيما االقتصادم، بما في ذلؾ مف خبلؿ بعث مشاريع تشاد كالسكداف ع عمؿ

خاصة بالبنية التحتية الثقيمة السيما السكة الحديدية التي ستربط نجامينا بالشبكة السكدانية، 
 كذلؾ لمنح تشاد منفذا عمى البحر األحمر عبر ميناء السكداف.

ف عكدة البلجئيف السكدانييف في إطار الجيكد الرامية إلى ضما يجدر بالذكر أيضا أنو -134
مكقعا في الشرؽ،  12كالمكزعيف بيف  278.000المكجكديف في تشاد كالذيف يبمغ عددىـ 

 17ك  16يكليك في الخرطـك كيكمي  27ك  26 يكمي افثبلثي اففني افقد اجتماععي 
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في نجامينا. ستتكاصؿ أعماؿ استكماؿ االتفاؽ الثبلثي بيف تشاد كالسكداف  2011نكفمبر 
 الفني الثبلثي القادـ المقرر عقده االجتماع لبلجئيف حتى مكعد لشؤكف ا كالمفكضية السامية

في الجنينة، في السكداف. أكد أف أعرب عف تقديرم  2012فبراير  15ك  14يكمي 
 لمحككمة التشادية لكـر الضيافة كالترتيبات التي تـ اتخاذىا مف أجؿ ضماف أمف المخيمات.

 :كوت ديفوار ( ي
البمد إثر  شيدىازاؿ الكضع في ككت ديفكار يتحسف بشكؿ مممكس بعد نياية األزمة التي ال -135

. في إطار استكماؿ عممية التطبيع 2010نكفمبر  28االنتخابات الرئاسية التي جرت في 
تنظيـ االنتخابات التشريعية.  2011ديسمبر  11المؤسسي، تجدر اإًلشارة إلى أنو تـ في 

بات الحزباف الرئيسياف لتجمع أنصار ىكفكيت بكانيي لمسمـ كالديمقراطية فاز في ىذه االنتخا
 77ك 127صبل عمى ح كىما تجمع الجميكرييف كالحزب الديمقراطي لككت ديفكار المذاف

مقعدا. أما الجبية الشعبية اإليفكارية كأحزاب  254مقعدا عمى التكالي مف مجمكع 
مر الكطني لممقاكمة مف أجؿ الديمقراطية، المعارضة األخرل المتجمعة تحت لكاء المؤت

اختارت في  فقد نيا قد تشارؾ في االقتراع إذا تكفرت ىناؾ بعض الشركط،إ التي قالت
 29اجبك إلى الىام في ب النياية مقاطعة االقتراع السيما إثر نقؿ الرئيس السابؽ لكراف

الدكلية. يجدر بالذكر  في إطار المتابعات التي أصدرتيا المحكمة الجنائية 2011نكفمبر 
حصمكا عمى  أف بعض المرشحيف األحرار، كمف بينيـ أعضاء الجبية الشعبية اإليفكارية،

مقعدا. أقرت مختمؼ بعثات مراقبة االنتخابات، بما في ذلؾ بعثة االتحاد األفريقي،  35
بية دكالر لمجنة االنتخا 100.000 بقيمةبشفافية العممية. قدـ االتحاد األفريقي دعما 

 المستقمة.
 2011تكاصؿ المجنة مف أجؿ الحكار كالحقيقة كالمصالحة التي تـ إنشاؤىا في سبتمبر  -136

مشاكرات مع ىذه اللتعزيز المصالحة جيكدىا. تجرم مفكضية االتحاد األفريقي حاليا 
تقديـ الدعـ الفني كالمالي إلى ىذه األنشطة. بالمكازاة مع عمؿ  سبؿالمجنة لبلتفاؽ حكؿ 

ة الجنائية الدكلية، شرعت السمطات اإليفكارية في جممة مف اإلجراءات القضائية المحكم
حكؿ أعماؿ العنؼ التي تمت االقتراع الرئاسي كالجرائـ االقتصادية التي تـ اقترافيا في ىذا 

دد الرئيس كاتارا عدة مرات عزمو عمى مكافحة اإلفبلت مف العقاب بما في ذلؾ السياؽ. جٌ 
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الرئيس اإليفكارم تعميمات صارمة بخصكص  صدر في ىذا الصدد، مف بيف مناصريو.
كاجب االنضباط كحماية األشخاص كالممتمكات مف قبؿ جميع مككنات القكات المسمحة 

 كقكات األمف.
مف أجؿ استئناؼ النشاط االقتصادم  عمى الصعيد االقتصادم، يتـ بذؿ جيكد متكاصمة -137

ؽ بالكضع اإلنساني، تـ تسجيؿ عكدة العديد مف فيما يتعمك . ممحكظة نتائج  تحقيؽحيث تـ 
كالبلجئيف. لكف ىناؾ تحديات كثيرة يتعيف مكاجيتيا. في ىذا المضمار، تكجو كفد  العائديف

إلى  داخميا العائديف كالنازحيفالبلجئيف ك  بشأف عف المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف
تقييـ الكضع. اذتنمت ىذه الفرصة ل 2011نكفمبر  5أكتكبر إلى  31ككت ديفكار مف 

لدعـ أمريكي دكالر  100.000 قيمتو بمبمغ شيكالبلجئيف لشؤكف التسمـ لممفكضية السامية 
. تعكؼ السمطات اإليفكارية عمى تنفيذ إصبلح قطاع األمف. العائديف عممية إعادة إدماج 

الحمقة الدراسية يساىـ االتحاد األفريقي في ىذا الجيد حيث شارؾ في ىذا اإلطار في ك 
عادة اإلدماج التي نظمت في  التمييدية حكؿ إصبلح قطاع األمف كنزع السبلح كالتسريح كا 

في ىذه  مساىماتيا. ستكاصؿ المفكضية 2011سبتمبر  23إلى  21جراف باساـ مف 
العممية، بما في ذلؾ مف خبلؿ مشاركتيا في الحمقة الدراسية الكطنية المقرر عقدىا في 

 ككضع عدد مف الخبراء تحت تصرفيا. 2012في فبراير يامكسككرك 
تجدر اإلشارة أيضا إلى الزيارة التي قاـ بيا إلى ككت ديفكار في النصؼ األكؿ مف شير  -138

فترة ما  فريؽ خبراء االتحاد األفريقي المتعدد االختصاصات لتقييـ احتياجات 2011نكفمبر 
بلتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء فيو بعد النزاع كتقديـ تكصيات حكؿ الدعـ الذم يمكف ل

أف يقدمكه مف أجؿ إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع. مثمما تمت اإلشارة إليو أعبله، 
سيشكؿ ىذا التقييـ قاعدة إلطبلؽ المبادرة األفريقية لمتضامف المخصصة لتعبئة الدعـ عمى 

 مستكل القارة.

 :ليبيريا ( ك
 االنتخابات الرئاسية/ إجراءريا خبلؿ الفترة قيد البحث في تمثؿ التطكر الرئيسي في ليبي -139

. تمت إعادة انتخاب 2011نكفمبر  8أكتكبر كالسباؽ الرئاسي في  11التشريعية في 
سيرليؼ لفترة كالية ثانية مدتيا ست سنكات. كعمى الرذـ مف -يميف جكنسكفإ ةالرئيس
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تخابات مف قبؿ الحزب المعارض التحديات التي تمت مكاجيتيا كالمقاطعة المشؤكمة لبلن
بعثة مراقبة االنتخابات لبلتحاد األفريقي، باإلضافة إلى سائر المراقبيف  قدمتالرئيسي، 

العممية االنتخابية. كعميو، أكد أف أىنئ  حكؿمبلحظات إيجابية  الدكلييف كالمحمييف،
ياسييف حككمة كشعب ليبيريا عمى نجاح عممية االقتراع، كأحث جميع الفاعميف الس

كأصحاب المصمحة في البمد عمى الدخكؿ في عممية حكار جامع نحك تعزيز العممية 
 الديمقراطية في البمد.

ثماني سنكات، باإلعداد لبلنتقاؿ كتسميـ  داـتقـك بعثة األمـ المتحدة في ليبيريا، بعد تكاجد  -140
دارة الكضع األمني في البمد إلى حككمة ليبيريا. كيحدكني أمؿ  كبير أف يتـ إعماؿ مراقبة كا 

تدابير كافية لضماف التسميح الجيد لمككاالت األمنية الميبيرية لمتمكيف مف االنتقاؿ الفعاؿ 
مف بعثة األمـ المتحدة في ليبيريا. كأشيد ببعثة األمـ المتحدة في ليبيريا لمساىمتيا الفعالة 

 في تعزيز السمـ كاألمف في ليبيريا.
جيكدىا نحك تحسيف حياة الشعب الميبيرم، كالسيما  اصمةمك أحث الحككمة الميبيرية عمى  -141

تمبية المؤشرات المفصمة في األىداؼ اإلنمائية لؤللفية. كأحث الشركاء الدكلييف عمى 
مكاصمة دعـ الحككمة الميبيرية لضماف نجاح انتقاؿ ليبيريا مف المرحمة الراىنة مف إعادة 

 ية متكسطة األجؿ إلى طكيمة األجؿ.ما بعد النزاع إلى مرحمة تنم فترة اإلعمار في
 :جميكرية ذينيا   ؿ
باالعتداء الذم استيدؼ في ذينيا  بلبكتميزت المرحمة التي تمت دكرة مؤتمر االتحاد في م -142

يديف  . قمت في نفس اليـك بنشر بياف2011يكليك  19لرئيس ألفا ككندم فجر يـك ا مقر
د األفريقي حكؿ رفضو المطمؽ لمعنؼ بشدة ىذا االعتداء كيؤكد المكقؼ المبدئي لبلتحا

، تبنى 2011يكليك  21المنعقد في  287اجتماعو الػ خبلؿالسيما االذتياالت السياسية. 
البياف الذم نشرتو المجمكعة االقتصادية  لؾمجمس السمـ كاألمف البياف الذم نشرتو ككذ

كاألمف . في نفس الكقت، دعا مجمس السمـ 2011يكليك  20لدكؿ ذرب أفريقيا في 
 متحضيرلكالعمؿ سكيا مف أجؿ تكفير الشركط المبلئمة  األطراؼ الغينية إلى إقرار الحكار

مرحمة البغية إنياء كتنظيميا تشريعية ىادئة كنزيية كشفافة تتسـ بالمصداقية النتخابات لبل
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ة مف . امتدادا ليذا القرار، بقيت المفكضية عمى اتصاؿ مع األطراؼ الفاعمة الغينييةاالنتقال
 خبلؿ الزيارات المنتظمة إلى ككناكرم لمبعكثي الخاص لغينيا.

، التقى الرئيس ألفا ككندم بقادة المعارضة الرئيسييف. بيذه 2011نكفمبر  15في  -143
المناسبة، التـز بالعمؿ عمى تعزيز التشاكر بيف الحككمة كالمعارضة حيث شكؿ ليذا 

ؿ الشركط التي كضعتيا. تـ في ىذا الغرض لجنة مكمفة بإيجاد تكافؽ مع المعارضة حك 
اإلطار اتخاذ جممة مف التدابير حكؿ اىتمامات المعارضة مف أجؿ تعزيز الثقة ك تيدئة 

، أعمنت المعارضة عف قرارىا حكؿ استئناؼ 2011ديسمبر  22الجك السياسي. في 
 تشريعيةالنتخابات لبل تحضيرالالحكار مع الحككمة لمناقشة كؿ المسائؿ المرتبطة ب

جرائيا خبلؿ الربع األكؿ . أكد في ىذا الصدد أف أنكه بيذه 2012مف سنة  كتنظيميا كا 
أف أنكه  التطكرات كأشجع السمطات الغينية ككؿ األطراؼ السياسية عمى مكاصمة جيكدىـ.

 بيذه التطكرات كأشجع السمطات الغينية ككؿ األطراؼ السياسية عمى مكاصمة جيكدىما.

 :غينيا بيساو م ( 
ت ذينيا بيساك مكجة مف التكترات االجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المكاد األساسية شيد -144

كسمسمة اإلضرابات التي أدت إلى اضطراب القطاع العاـ. عمى الصعيد السياسي 
كالقاضي باإلقفاؿ الجزئي  2011مايك  26كالقضائي، أثار قرار النيابة العامة الصادر في 

كبرفع الممؼ إلى المحكمة  2009يكنيك  5ك 4ب يكمي لمتحقيقات حكؿ محاكلة االنقبل
العسكرية، جدال حادا. بعد سمسمة مف المشاكرات التي جرت في يكليك كأذسطس، أكد 
رئيس الدكلة عمى عزمو عمى مكافحة اإلفبلت مف العقاب كالفساد كضماف اإلدارة الجيدة 

 . 2009كنيك لمعدالة كتسميط الضكء عمى االذتياالت التي حدثت في مارس كي
عادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع في ذينيا  -145 تكاصمت الجيكد الرامية إلى تعزيز السمـ كا 

بيساك. في شير يكليك الماضي، اعتمدت الحككمة الكثيقة الثانية لئلستراتيجية الكطنية لمحد 
ياسة . تقـك ىذه اإلستراتيجية الجديدة عمى تعزيز السمـ كس2011/2015مف الفقر لمفترة 

الحؽ كالقانكف كالتعجيؿ بالنمك االقتصادم كتطكير المكارد البشرية. تعتـز حككمة ذينيا 
. كفيما يتعمؽ 2012بيساك تنظيـ مائدة مستديرة لممانحيف خبلؿ الربع األكؿ مف سنة 

بإصبلح قطاع الدفاع كاألمف، يتـ حاليا بذؿ الجيكد مف أجؿ التكقيع عمى مذكرة تفاىـ بيف 
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المجمكعة االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا كجماعة البمداف الناطقة بالبرتغالية. الحككمة ك 
مميكف دكالر أمريكي الذم أعمنت عنو  63سيسمح التكقيع عمى ىذا االتفاؽ بصرؼ مبمغ 

المجمكعة االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا بغرض تنفيذ خارطة الطريؽ لممجمكعة 
بمداف الناطقة بالبرتغالية، بما في ذلؾ اإلطبلؽ االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا/جماعة ال

الفعاؿ لصندكؽ المنح المخصص لعناصر قكات الدفاع كاألمف الذيف سيحالكف عمى 
 التقاعد. أسجؿ بارتياح أف حككمة ذينيا بيساك قد قامت بتخصيص المكارد ليذا الصندكؽ.

فريقي عمى مساعدة ذينيا أذتنـ ىذه الفرصة لمتأكيد مجددا عمى استعداد كعـز االتحاد األ -146
بيساك، بما في ذلؾ تنظيـ المائدة المستديرة المقرر عقدىا. أنكه بالتقدـ المحرز كأشجع 
سمطات ذينيا بيساك عمى المثابرة في جيكدىا. في نفس السياؽ، أدعك الدكؿ األعضاء 

بشكؿ كالشركاء كالمجتمع الدكلي بكاممو إلى تقديـ الدعـ إلصبلح قطاع الدفاع كاألمف ك 
عاـ، إلى بذؿ جيكد إعادة اإلعمار كالتنمية في فترة ما بعد النزاع في ذينيا بيساك. تشيد 

، عند استكماؿ ىذا 2011ديسمبر  26األحداث المسمحة التي كقعت في بيساك في 
التقرير، عمى ىشاشة الكضع كضركرة تكعية المجتمع الدكلي بالكضع في ذينيا بيساك. 

إلى بيساك حيث أجريت محادثات ىامة حكؿ التطكرات  2011ديسمبر  28تكجيت في 
 األخيرة كحكؿ آفاؽ تطكير البمد.

 :الثورات الشعبية في شمال أفريقيا   ف 
كاصمت المفكضية رصد الكضع في شماؿ أفريقيا عف كثب، عقب الثكرات الشعبية  -147

يذكر في تكنس كانتشرت بعد ذلؾ إلى مصر كليبيا. ككما  2010التي اندلعت بنياية 
المجمس، أعرب كؿ مف مجمس السمـ كاألمف في أبريؿ كالدكرة االستثنائية لمؤتمر 

عف قناعتيما بضركرة استخداـ الثكرات في شماؿ أفريقيا  2011االتحاد في مايك 
كفرصة لمدكؿ األعضاء لتجديد التزاميا بالبرنامج الديمقراطي كبرنامج الحكـ لبلتحاد 

عطاء زخـ إضافي  لمجيكد المبذكلة في ىذا الصدد كتنفيذ اإلصبلحات األفريقي، كا 
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية المطمكبة في كؿ كضع كطني محدد. كأعرب 
المؤتمر، خبلؿ دكرتو المنعقدة في مبلبك، عف دعـ االتحاد األفريقي لمعمميات 
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لبحث االنتقالية التي قد بدأت في مصر كتكنس، كاتخذ خطكات تيدؼ إلى اإلسراع با
 عف حؿ سياسي لمكضع الذم كاف سائدان في ليبيا آنذاؾ.

بخصكص تكنس، استمر إحراز التقدـ نحك نجاح إكماؿ المرحمة االنتقالية. انتخب  -148
عضكان. اعتيبرت  217، مجمسان تأسيسيان يتألؼ مف 2011أكتكبر  23التكنسيكف، في 

ف الدكلييف، بما في ذلؾ االنتخابات حرة كعادلة كشفافة مف قبؿ جميع بعثات المراقبي
االتحاد األفريقي. حصؿ حزب النيضة عمى أصكات تجاكزت  تمؾ التي قاـ بنشرىا

اعتمد المجمس التأسيسي  ،2011ديسمبر  10كفي  مقعدان. 89%، مؤٌمنا 41قميبلن 
مشركع القانكف بشأف الكضع المؤقت لمسمطات العامة، كالذم اعتبر بمثابة دستكر 

، 2011 ديسمبر 12الية، ريثما يتـ اعتماد دستكر نيائي. في مصغر لمفترة االنتق
انتخب المجمس التأسيسي السيد منصؼ مرزكقي مف مؤتمر الجميكرية، قطب 

 13المعارضة خبلؿ عيد الرئيس السابؽ بف عمي، رئيسان لمجميكرية. أدل اليميف في 
 تبو كأكدالسيد مرزكقي النتخا ىنأت فيو. قمت بإصدار بياف رسمي 2011ديسمبر 

ممرحمة االنتقالية. كبالتالي، تـ تشكيؿ حككمة جديدة، بقيادة للو دعـ االتحاد األفريقي 
 السيد حمادم جبالي، كتـ اعتمادىا مف قبؿ المجمس التأسيسي.

في ىذه األثناء، قمت بزيارة لتكنس، كجزء مف دعـ االتحاد األفريقي لمعممية  -149
تيزت الفرصة لبللتقاء بالرئيس المؤقت . كان2011االنتقالية، في منتصؼ نكفمبر 

آنذاؾ فؤاد مبازا، كالسيد راشد الغنكشي، الذم يقكد حزب النيضة، كسائر أصحاب 
المصمحة. كأكد أف أؤكد مجددان تقدير االتحاد األفريقي لمتقدـ المحرز في تكنس، 

في كالذم يعكس االلتزاـ الحقيقي لمسمطات التكنسية كأصحاب المصمحة لممضي قدمان 
طريؽ إرساء الديمقراطية كالحكـ الرشيد. سيكاصؿ االتحاد األفريقي دعـ العممية 

 الديمقراطية في تكنس بجميع الكسائؿ الممكنة.
كاصمت المفكضية أيضان متابعة العممية االنتقالية عف كثب في مصر. تـ إحراز تقدـ  -150

ي تمت مكاجيتيا. تـ جدير بالثناء خبلؿ الفترة قيد البحث عمى الرذـ مف التحديات الت
نكفمبر  22لمجمس السمـ كاألمف، في  299الجتماع الػإلى اتقديـ إحاطة مكجزة 
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، حكؿ تطكرات الكضع في مصر. انعقد االجتماع عمى خمفية األحداث 2011
خسارة في األركاح. أعرب عف ، لؤلسؼ، كأسفرتالعنيفة التي حدثت قبؿ أياـ، 

إزاء ىذه األحداث، كناشد بشدة جميع الفاعميف مجمس السمـ كاألمف عف قمقو البالغ 
المعنييف االلتزاـ بأقصى قدر مف ضبط النفس، كالسيما سمطات المرحمة االنتقالية 
كقكات األمف. كحث مجمس السمـ كاألمف جميع أصحاب المصمحة المصرييف عمى 

قعات نتائج تمبي تك  تحقيقياالعمؿ معان عف كثب إلكماؿ العممية االنتقالية كضماف 
، أكد أف أردد 2011أحداث مماثمة في شير ديسمبر كقعت الشعب المصرم. ككما 

 نداء مجمس السمـ كاألمف لضبط النفس.
، 2011مصر، في نكفمبر  قامت، 2011مارس  19عقب االستفتاء الشعبي في  -151

عضكان  508عممية ذات ثبلث مراحؿ النتخاب مجمس الشعب الذم يضـ بإطبلؽ 
تممت المرحمة األكلى في نكفمبر، كالمرحمة الثانية في ديسمبر )مجمس النكاب . اك

. أرحب بيذه االنتخابات، التي 2012، كستكتمؿ المرحمة األخيرة بحمكؿ يناير 2011
ىي خطكة ميمة في الجيكد الرامية إلى اختتاـ الفترة االنتقالية بنجاح. كستجرم 

عياف  في ثبلث مراحؿ عضكان )مجمس األ 270انتخابات مجمس الشكرل الذم يضـ 
في . كمف المقرر إجراء االنتخابات الرئاسية 2012مارس  11يناير إلى  29مف 

 .2012منتصؼ 
أكد أف أؤكد مجددان دعـ االتحاد األفريقي لمعممية االنتقالية الجارية في مصر.  -152

ستكاصؿ المفكضية العمؿ مع السمطات المصرية كسائر أصحاب المصمحة كتقديـ 
لنجاح اكتماؿ المرحمة االنتقالية. كفي ىذا الصدد، تقـك المفكضية  كؿ دعـ ممكف

باالستفادة مف نتائج الزيارات التي قمت بيا أنا كىيئة الحكماء لمصر في مارس 
 .2011كأبريؿ 

الكضع في ليبيا.  إسيابككما يذكر المجمس، ناقشت دكرة مبلبك لمؤتمر االتحاد ب -153
عة المستكل لبلتحاد األفريقي بشأف ليبيا كبعد اإلشادة بالمجنة المخصصة الرفي

كأعضائيا لتفانييـ، أجاز المؤتمر مقترحات اتفاؽ إطارم بشأف حؿ سياسي لؤلزمة 
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في ليبيا، عمى النحك المقدـ مف قبؿ المجنة، في سياؽ خارطة طريؽ االتحاد األفريقي 
كقرارات مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ذات الصمة. طمب المؤتمر مف المجنة 
دخاليا في حكار عمى ذلؾ  المخصصة تقديـ ىذه المقترحات إلى األطراؼ الميبية، كا 

 األساس.
فكر ذلؾ، قدمت المجنة المخصصة المقترحات إلى حككمة ليبيا آنذاؾ كالمجمس  -154

الكطني االنتقالي. كتـ بالتالي تنظيـ تفاعبلت عديدة مع األطراؼ، في يكليك 
ات. احتفظت كؿ مف المجنة المخصصة رسميان المقترح تناكلت، 2011كأذسطس 

كالمفكضية باتصاؿ كثيؽ مع الشركاء الدكلييف، بما في ذلؾ األمـ المتحدة، كجامعة 
الدكؿ العربية، كاالتحاد األكركبي كعدد مف سائر الشركاء الثنائييف، كالسيما فرنسا، 
ع كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة. تمت كؿ ىذه الجيكد عمى خمفية الكض

المتطكر بسرعة عمى كاقع األرض. كبالطبع، دخمت قكات المجمس الكطني االنتقالي 
 إلى طرابمس في األسبكع الثالث مف شير أذسطس. 

نياء العنؼ في أسرع ما يمكف إلعمى الرذـ مف ذلؾ، تابع االتحاد األفريقي جيكده،  -155
ف كالحكـ الرشيد. القانك  سيادةكضماف تحقيؽ تطمعات الشعب الميبي إلى الديمقراطية ك 

، كفي 2011أذسطس  26ك  25المجنة المخصصة في أديس أبابا، يكمي  جتمعتا
. اجتمع مجمس السمـ كاألمف أيضان عمى مستكل 2011سبتمبر  14بريتكريا، في 

أذسطس، كعمى المستكل الكزارم، في نيكيكرؾ، في  26القمة في أديس أبابا، في 
،2011سبتمبر  20 شاركت أنا كرئيس االتحاد، الرئيس  . في نفس ذلؾ اليـك

تيككدكرك أكبيانج انجكيما امباسكجك، كأعضاء المجنة المخصصة في اجتماع رفيع 
األمـ المتحدة حكؿ ليبيا. كنظران لمطابع الفريد لمكضع في ليبيا  تحت زعامةالمستكل 

 االتحاد األفريقي ذات مكاثيؽكالظركؼ االستثنائية المحيطة بو، كدكف المساس ب
أكتكبر  20المنعقد في  297الصمة، أذف مجمس السمـ كاألمف، خبلؿ اجتماعو الػ

، لمسمطات الحالية في ليبيا باحتبلؿ مقعد ليبيا في االتحاد األفريقي كأجيزتو. 2011
بلتحاد لتصاؿ االكطمب مني أيضان اتخاذ الخطكات المطمكبة لئلنشاء المبكر لمكتب 



EX.CL/688 (XX) 

Page 58 
 

ؿ خاص، لممساعدة في الجيكد الرامية إلى استقرار األفريقي في طرابمس، بقيادة ممث
الكضع في ليبيا، بالتعاكف مع الشركاء، كتعزيز المصالحة الكطنية كالشمكلية، كتيسير 
، أف  العممية االنتقالية نحك المؤسسات الديمقراطية. ثـ تبيف فيما بعد، في ذلؾ اليـك

نيا أيضان أسرت العقيد قكات المجمس الكطني االنتقالي كانت تسيطر عمى سرت، كأ
أكتكبر،  21معمر القذافي الذم قتؿ في كقت الحؽ. كفي بياف رسمي صدر في 

جميع الميبييف،  بيفكررتي تأكيد قناعة االتحاد األفريقي بضركرة المصالحة الكطنية 
نشاء مؤسسات حيكية كمتسمة بالديمقراطية كالمساءلة.   حيث أف ىذا شرط لبلستقرار كا 

  2011) 2016، القرار 2011 أكتكبر 27ألمف لؤلمـ المتحدة، في اعتمد مجمس ا -156
ؿ لمدكؿ األعضاء التخاذ جميع التدابير البلزمة لحماية كالذم قرر إنياء اإلذف المخكٌ 

المدنييف كالمناطؽ المسككنة بالمدنييف تحت تيديد اليجكـ في ليبيا، ككذلؾ حظر 
 أكتكبر 31ؼ شماؿ األطمسي في جميع الطيراف في الفضاء الجكم الميبي. أنيى حم

، عممياتو في ليبيا التي دامت سبعة أشير تحت االسـ الرمزم "الحامي 2011
 المكحد".

ني أرل بكادر مشجعة في تفاني المجمس الكطني االنتقالي، بما في ذلؾ رئيسو،  -157 كا 
السيد مصطفى عبد الجميؿ، كعزمو عمى المصالحة الكطنية كالعممية االنتقالية 

. كأرحب بتعييف رئيس الكزراء السيد عبد الرحيـ الكيب، كتشكيؿ حككمة ليبية الشاممة
. كأكد أف أؤكد لمسمطات الميبية دعـ االتحاد األفريقي 2011 نكفمبر 22جديدة في 

كاستعداده لمعمؿ عف كثب معيـ في معالجة التحديات العديدة التي تكاجو ببلدىـ. كال 
ذلؾ، حيث أف ليبيا عضك كامؿ في األسرة األفريقية. ب القياـاالتحاد األفريقي إال يسع 

إف مصير الشعب الميبي ال يمكف فصمو مف مصير بقية إخكتو األفريقييف، الذيف 
 جزءا أكبر مف أصكؿتربطو بيـ ركابط تاريخية. تعتبر ليبيا المستقرة كالديمقراطية 

عمى جيرانيا األفريقييف لقارة. كبالمقابؿ، فإف ليبيا ذير المستقرة ستؤثر قبؿ كؿ شيء ا
 كأبعد مف ذلؾ.
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 :الصحراء الغربية س  
إقميـ الصحراء  في خبلؿ الفترة قيد البحث، لـ يتـ إحراز أم تقدـ في عممية السبلـ -158

الغربية ذير المتمتع بالحكـ الذاتي، عمى الرذـ مف الجيكد المستمرة المبذكلة مف قبؿ 
ة لمصحراء الغربية، السفير كريستكفر المبعكث الشخصي لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحد

 جكلة، األطراؼ لم2011يكليك  21إلى  19ركس. جمع السفير ركس، في الفترة مف 
مف المباحثات ذير الرسمية في منياسيت، نيكيكرؾ. لـ يتحقؽ أم تقدـ، مع  ةالثامن

تكصؿ األطراؼ إلى اتفاؽ عمى استئناؼ المباحثات ذير الرسمية فقط، عقب اختتاـ 
 لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. 66دكرة الػال

يجدر بالذكر أف سمسمة المباحثات الحالية استؤنفت بعد قياـ الطرفيف، المممكة  -159
إلى  النزاعبكليساريك، قبؿ أربع سنكات، بتقديـ مقترحاتيما لتسكية الالمغربية كجبية 

يان تحت الكالية حكمان ذات الصحراء الغربيةاألميف العاـ لؤلمـ المتحدة، مع إعطاء 
بكليساريك استفتاء شعبيان لتقرير المصير ال، كاقتراح جبية المغربية القضائية لممممكة

بخيارم اقتراع ىما: االندماج في المغرب أك االستقبلؿ. كمؼ مجمس األمف بالتالي 
مفاكضات مباشرة دكف شركط مسبقة، بيف األطراؼ بغية تحقيؽ "حؿ سياسي  بإجراء

شعب الصحراء الغربية في سياؽ ترتيبات لمصير النائيان، يكفر تقرير عادؿ كمقبكؿ ث
 منسجمة مع مبادئ األمـ المتحدة كأىدافيا."

عمى أرض الكاقع، كعقب مباريات كرة القدـ، شيدت مدينة دخمة الجنكبية الغربية، في  -160
، عنفان جماعيان، أعاد إلى األذىاف المكاجيات العنيفة في 2011أكاخر سبتمبر 

يكف، قبؿ عاـ. أدل ىذا إلى كفاة ثماني أشخاص كجرح عدد آخريف، مع دمار الع
إضافي لمممتمكات العامة كالخاصة. عمى الصعيد الدكلي، ألغى البرلماف األكركبي، 

المغرب الذم أتاح -، اتفاؽ مصائد األسماؾ لبلتحاد األكركبي2011ديسمبر  14في 
تحاد ليس في المياه اإلقميمية المغربية صيد األسماؾ باستخداـ القكارب مف بمداف اال

فحسب، بؿ أيضان في الشكاطئ األطمنطية لمصحراء الغربية ذير المتمتعة بالحكـ 
الذاتي. أيلغي االتفاؽ بسبب عدـ شرعيتو، حيث أف المغرب ال يممؾ الحؽ، بمكجب 
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القانكف الدكلي، في منح الكصكؿ إلى مكارد يممكيا شعب الصحراء الغربية فقط. 
، قانكنا يقتضي احتراـ 2011 ديسمبر 20عتمد ككنجرس الكاليات المتحدة، في ا

حقكؽ اإلنساف في الصحراء الغربية كشرط ألية مساعدة مالية كعسكرية معتمدة 
 لممغرب. 

ى لإباإلضافة إلى الرصد المستمر لمكضع عمى كاقع األرض، سعت المفكضية أيضان  -161
، 2011. في سبتمبر حكؿ النزاعفريقي االتحاد األبياف متابعة جكانب أخرل مف 

تبادؿ مفكض السمـ كاألمف أفكاران مع السفير كريستكفر ركس حكؿ طريؽ المضي 
قدمان. كمف المتكقع متابعة المشاكرات مع المبعكث الشخصي في أديس أبابا. عبلكة 
عمى ذلؾ، سافرت أنا كمفكض السمـ كاألمف، عشية عقد المؤتمر الثالث عشر لجبية 

كليساريك، إلى مخيمات البلجئيف الصحراكييف، حيث أجريت مناقشات ىامة مع بال
 13الرئيس محمد عبد العزيز، رئيس الجميكرية العربية الصحراكية الديمقراطية، في 

. تمت مناقشة قضايا تتصؿ بالكضع السياسي كاألمني كاإلنساني 2011ديسمبر 
كف بجدية مع المبعكث الشخصي بتكسع. كيكد المؤتمر أف يحث األطراؼ عمى التعا

ع في سياؽ مقررات كقرارات االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة انحك تسكية نيائية لمنز 
 ذات الصمة.

 
 مكافحة اإلرىاب والجريمة العابرة لمحدود الوطنية: 11-ثانيا 
 منع اإلرىاب ومكافحتو: ( أ

فرصة عقد كاصمت المفكضية جيكدىا الرامية إلى مكافحة اإلرىاب. كانتيزت  -162
لمجمس السمـ كاألمف لتقديـ إحاطة شاممة حكؿ الخطكات  353االجتماع الػ 

كالمبادرات التي تـ القياـ بيا. كعمبل بالمقرر المعتمد في مبلبك، نشرت المفكضية 
القانكف النمكذجي األفريقي الخاص بمكافحة اإلرىاب الذم تـ إعداده لمساعدة الدكؿ 

شريعاتيا الكطنية بغية الكفاء بالتزاماتيا القارية األعضاء عمى تعزيز كتحديث ت
كالدكلية. كيجرم اتخاذ الخطكات إلنشاء فريؽ مف الخبراء لتكفير المساعدة الفنية 
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لمدكؿ األعضاء فيما يخص أفضؿ الطرؽ إلدماج القانكف النمكذجي في تشريعاتيا 
 الكطنية.

ث الخاصة باإلرىاب عقدت الجيات المختصة لممركز األفريقي لمدراسات كالبحك  -163
 2511نكفمبر  1أكتكبر إلى  35اجتماعيا السنكم الخامس في الجزائر العاصمة مف 

. كنظـ المركز أيضا عددا مف 2513-2515لتقييـ كضع تنفيذ خطة األنشطة لمفترة 
أنشطة بناء القدرات لفائدة الدكؿ األعضاء. عبلكة عمى ذلؾ، اتخذ المركز الخطكات 

ارم لئلنذار المبكر لمكافحة اإلرىاب، بالتعاكف مع إدارة السمـ لتعزيز النظاـ الق
كاألمف لممفكضية. كسمح ذلؾ لممركز بتحسيف قدرتو عمى جمع المعمكمات كتحميميا. 
قاـ المركز كذلؾ بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمكافحة اإلرىاب كىك بصدد استكماؿ 

عداد بكابتو اآلمنة لتبا  دؿ المعمكمات.نماذج لتبادؿ المعمكمات كا 

أخيرا، أجرل ممثمي الخاص المكمؼ بالتعاكف في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، فرانسيسكك  -164
مادييرا، مشاكرات مع الدكؿ األعضاء، بما في ذلؾ الزيارات كالمشاركة في المحافؿ 
اإلقميمية مثؿ الندكة حكؿ كثائؽ السفر المقركءة آليا التي نظمتيا منظمة الطيراف 

، كندكة األميف العاـ لؤلمـ 2511سبتمبر  15إلى  12ي مكنتلاير مف المدني الدكلي ف
المتحدة حكؿ التعاكف في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي المنعقدة في نيكيكرؾ، في 

، عمى ىامش الدكرة السادسة كالستيف لمجمعية العامة. كأالحظ بارتياح 2511سبتمبر 
جنة األمـ المتحدة لمكافحة اإلرىاب عبلقات العمؿ الكثيقة التي أقاميا المركز مع ل
ذ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب بالتنفي كمديريتو التنفيذية كأيضا مع فريؽ العمؿ المعني

الذم أجرل ممثمي الخاص معو محادثات مطكلة عمى ىامش  لؤلمـ المتحدة التابع
  2511) 1373االحتفاؿ بالذكرل العاشرة العتماد قرار مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 

 .2511في نيكيكرؾ، في سبتمبر 
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 مكافحة المخدرات ومنع الجريمة: ( ب

، شرعت المفكضية في تنفيذ المجاالت ذات 2559يجدر بالذكر أنو منذ يكليك  -165
األكلكية لخطة عمؿ االتحاد األفريقي حكؿ مكافحة المخدرات كمنع الجريمة 

تب األمـ المتحدة   )المشار إلييا أدناه بخطة العمؿ  بالتعاكف مع مك2557-2512)
 المعني بالمخدرات كالجريمة باعتباره شريكا فنيا متعاكنا. 

، استضافت المفكضية اجتماعا لتبادؿ األفكار كالمشكرة بغية تعديؿ 2511في أكتكبر  -166
كتسييؿ تنفيذ خطة العمؿ عمى األصعدة القارية كاإلقميمية كالكطنية. كأيجريت 

التعاكف كالتنسيؽ في مجاؿ مكافحة  مشاكرات عمى مستكل الخبراء حكؿ تعزيز
المخدرات كالجريمة، كمكاءمة التشريعات كمراقبة السبلئؼ الكيميائية لصناعة العقاقير 
المخدرة التركيبية كالحاجة إلى مرفؽ تدريب قارم لمعالجة إدماف المخدرات 

 كالمعمكمات حكؿ المخدرات كالجريمة.

 

 :ونالتكامل اإلقميمي والتنمية والتعا -ثالثا

 :البشري المال رأس وتنمية التكامل 1-ثالثا

 التعميم: .1

 النصف المرحمي لعقد التعميم الثاني:االستعراض  (أ 

حكؿ عقد التعميـ الثاني في أفريقيا كبعد إطبلؽ خطة  2556كفقا إلعبلف قمة يناير  -167
، تسترشد 2556العمؿ مف قبؿ مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التعميـ في سبتمبر 

شطة التعميـ بخطة العمؿ ىذه. كتـ إجراء التقييـ النصؼ المرحمي لعقد التعميـ جميع أن
الثاني حيث يشير تقرير التقييـ إلى التقدـ الذم أحرزتو القارة في تحقيؽ أىداؼ العقد. 
كتـ بشكؿ كبير تعزيز الشراكات اإلستراتيجية بيف المفكضية كالمجمكعات االقتصادية 

الدكلية كاألفريقية العاممة في مجاؿ التعميـ في أفريقيا. كقاـ اإلقميمية كبعض الككاالت 
معظـ ىؤالء الشركاء بمكاءمة برامجيـ مع خطة العمؿ حسبما دعا إليو مقرر قمة 

 .2559يناير 
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 :التعميم العالي (ب 

 :الجامعة األفريقية  1

قبؿ إطبلؽ الجامعة الذم تشارؾ في تنظيمو رابطة الجامعات األفريقية في ديسمبر  -279
، عمؿ العديد مف الخبراء مف أفريقيا كالميجر كالمجتمع الدكلي معا عمى 3023

استكماؿ المناىج الدراسية لمجامعة األفريقية في عدة مجاالت مكاضيعية لبرامج 
. كتـ إنشاء 3023الماجستير كالدكتكراه التي سيتـ تكفيرىا ألكؿ طمبة الجامعة في 

بيف جميع معاىد كمراكز الجامعة إلى  منبر مشترؾ عمى شبكة اإلنترنت يتـ تقاسمو
جانب إعداد النشرات اإلعبلنية المشتركة. كقد ساىمت البمداف المضيفة لمعاىد 
الجامعة الثبلثة األكلى بمبالغ مالية كصندكؽ أكلي. كأعد البنؾ األفريقي لمتنمية تقييما 

يكي يساعد مميكف دكالر أمر  56الحتياجات الجامعة كتعٌيد بتكفير دعـ أكلي قيمتو 
في تعزيز مرافؽ التعميـ كالبحث كحشد المزيد مف دعـ الشركاء. كقد تعٌيدت ألمانيا 
كاليند كالياباف كالسكيد بالتزامات ثابتة باعتبارىما شركاء مكاضيعييف ريادييف لمجامعة 
األفريقية. اعتمد مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التعميـ النظاـ األساسي لمجامعة 

كيقدـ تقريره إلى الدكرة الحالية  3022تو االستثنائية المنعقدة في مايك خبلؿ دكر 
لممجمس التنفيذم. كتقكـ الجزائر باإلسراع بالتحضيرات لضماف بدء عمميات معيد 
الجامعة األفريقية إلقميـ شماؿ أفريقيا في نفس الكقت الذم تبدأ فيو عمميات معاىد 

 .3023بر كينيا كالكاميركف كنيجيريا بحمكؿ أكتك 

 :الدراسية لبلتحاد األفريقي مكاليمك نيريرملمشركع منحة ا  3

يتـ إطبلؽ النداء المعتاد الثالث لممنح الدراسية لضماف مكاءمتو مع الجامعة األفريقية.  -:27
مميكف يكرك لدعـ تكسيع برنامج نيريرم، استفادت  50بعد منح المفكضية األكركبية 

مميكف يكرك لكؿ شبكة لتغطية  3ية مف جامعة أفريق 39ثبلث شبكات تتككف مف 
التنقؿ األكاديمي فيما يخص الماجستير كالدكتكراه كتبادؿ المكظفيف األكاديمييف في 
أفريقيا. كيجرم بناء قدرات عاممي كحدة المنح الدراسية في مفكضية االتحاد األفريقي 

كسيتـ  .3023لتمكينيـ مف إدارة المشركع المكسع عمى نحك مناسب بحمكؿ نياية 
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أفريقيا لمعمـك الزراعية في بداية -إطبلؽ النداء الثالث لبرنامج المنحة الدراسية اليند
شابا أفريقيا مف منح دراسية في الجامعات  230. استفاد حتى اآلف حكالي 3023
 اليندية.

 

 باستخداـ التكنكلكجيا في الجامعات األفريقية: تعزيز التعميـ  4

األكاديمية األفريقية لمعمـك كككالة الجامعات أعدت المفكضية، بالتعاكف مع  -280
الفرنككفكنية، مشركعا نمكذجيا لممساعدة في تعزيز جكدة التعميـ كالتعمـ في الجامعات 
األفريقية التي تكاجو مشكمة محدكدية عدد كبار األساتذة مقابؿ زيادة عدد الطمبة. 

البصرية  -مكاد السمعيةيشمؿ المشركع العمؿ مع كبار األساتذة الجامعييف إلنتاج ال
 التي يمكف تقديميا بعد ذلؾ لعدد أكبر مف الطمبة حتى في األماكف المتفرقة.

 :نظام إدارة معمومات التعميم (ج 

عممت المفكضية بشكؿ كثيؽ مع المعيد األفريقي لتطكير التعميـ، كالمركز الدكلي  -282
طكير التعميـ في رابطة تلتعميـ الفتيات كالنساء في أفريقيا كبدعـ مف اليكنيسيؼ ك 

أفريقيا، إلعداد إطار سياسة لتفعيؿ المرصد األفريقي لمتعميـ الذم سيتـ تشغيمو ابتداءنا 
المعيد األفريقي لتطكير التعميـ، كالمركز الدكلي . كيجرم تكظيؼ عاممي 3023مف 

لتعميـ الفتيات كالنساء في أفريقيا. كييطمب مف الدكؿ األعضاء التي كانت جزءنا مف 
مس التنفيذم لممعيد األفريقي لتطكير التعميـ استكماؿ التزاماتيا المتفؽ عمييا المج

، لتسييؿ التفعيؿ 3008خبلؿ اجتماع مجمسيا التنفيذم األخير في دكار في سبتمبر 
نياء مدة خدمة العامميف السابقيف فيو بشكؿ مناسب.  الكامؿ لممرصد كا 

 

 المعممين:تطوير  ( د

مى المؤتمر األفريقي لتطكير المعمميف، تتعاكف بعد إضفاء الصفة المؤسسية ع -283
المفكضية مع الرابطة األفريقية لممعمميف كمركز تعزيز تدريس العمـك كالرياضيات 
إلنشاء مراكز إقميمية مف أجؿ بناء قدرات مدربي المعمميف في مجالي العمـك 
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أيضا رابطة تطكير التعميـ في أفريقيا كالرياضيات. كستككف كؿ مف اليكنسكك كك 
شريكيف رئيسييف في ىذه المبادرة. كسيتـ بحث البركتكككؿ القارم لتطكير المعمميف 
خبلؿ الدكرة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التعميـ المقرر عقدىا في 

 .3023أبكجا، نيجيريا في مارس 

 

 :بعض األنشطة التعاونية ىػ 

قامت المفكضية بتنسيؽ التزامات أدت إلى اليند، -في إطار الشراكة بيف أفريقيا -284
التكقيع عمى مذكرة تفاىـ بيف حككمة بكركندم كالمعيد اليندم لتخطيط التعميـ. كتـ 

اليكنسكك حكؿ تاريخ أفريقيا بالتعاكف مع  -إحراز تقدـ في مشركع االتحاد األفريقي
د األكركبي في االتحا -الميجر األفريقي عبر العالـ. كفي إطار الشراكة بيف أفريقيا

مجاؿ التنقؿ كاليجرة كالعمالة، تتعاكف المفكضية مع المفكضية األكركبية في تنفيذ 
إستراتيجية مكاءمة التعميـ العالي في أفريقيا. كمف المتكقع أف يتحسف التعاكف مع آلية 
التعاكف اإلقميمية لدعـ األمـ المتحدة لبلتحاد األفريقي بكجكد خطة العمؿ الجديدة 

ؿ خاصة أف يقـك المزيد مف ككاالت األمـ المتحدة العاممة في األنشطة المرتبطة كييؤم
 بالتعميـ بمكاءمة برامجيا األفريقية مع برامج المفكضية.

 إنشاء مراكز لمتدريب الميني في الدول األعضاء: و(
مراكز لمتدريب  20تدعـ الحككمة اليندية اليند، -في إطار التعاكف بيف أفريقيا -285

تكفير الدعـ الفني  مف خبلؿ لكؿ إقميـ  3ـ الفني كالميني في أفريقيا )التعميك 
معدات كدفع مرتبات المدربيف لثبلث سنكات. كستشمؿ برامج التدريب عمى كال

دارة الشؤكف المالية كالمكارد  دارة األعماؿ التجارية؛ كا  دارة المشاريع كا  الميارات كا 
مكبة إلنجاح إدارة المشاريع فيما يخص البشرية؛ كالميارات ذات الصمة األخرل المط

 األعماؿ التجارية الجزئية كالصغيرة.
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 :وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت العمم والتكنولوجيا .2

 العمم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: (أ 

 جكائز االتحاد األفريقي العممية:  2

كبدعـ مف بعض الشركاء  :300بعد إطبلؽ جكائز االتحاد األفريقي العممية في  -286
اإلنمائييف، كاصمت المفكضية تعزيز تنفيذ البرنامج عمى الصعيد الكطني فيما يخص 
الباحثيف الشباب، كعمى الصعيد اإلقميمي بالنسبة لمنساء العالمات كعمى الصعيد 

، قامت كؿ مف مجمكعة 3022القارم بالنسبة لجميع العمماء. فيما يخص طبعة 
فريقي )سادؾ  كالمجمكعة االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا )اإليككاس  تنمية الجنكب األ

بتنفيذ ىذا البرنامج. كعمى الصعيد القارم، ستقدـ الجكائز لممرشحيف الفائزيف خبلؿ 
 .3023قمة االتحاد األفريقي في يناير 

 

 :3122نشر نداء االتحاد األفريقي لممقترحات البحثية   3
لممنح البحثية المخصص لدعـ البحث التعاكني في  يعتبر مشركع االتحاد األفريقي -287

إطار السياسة األفريقية لمعمـ كالتكنكلكجيا، أحد النتائج األكلية لمشراكة الثامنة 
 25.8االتحاد األكركبي المشتركة. كقد حصؿ المشركع عمى -الستراتجية أفريقيا

ة المخصص مميكف يكرك مف صندكؽ التنمية األكركبي العاشر لممفكضية األكركبي
الكاريبي كالمحيط اليادئ. كتـ إعداد النداء األكؿ لممقترحات لعاـ البحر لدكؿ أفريقيا ك 

مبلييف يكرك مف قبؿ المفكضية بدعـ مف خدمات المفكضية  8كقيمتو  3022
األكركبية لفائدة البحث فيما بعد الحصاد كالزراعة كالطاقة المتجددة كالمستدامة كالمياه 

تطكير  . كسيتـ3023النتائج خبلؿ عاـ  هسيتـ نشر ىذكالصرؼ الصحي. ك 
المشركع إلى إطار بحث برنامجي أفريقي يتطمب االلتزاـ الكامؿ مف جميع الدكؿ 

 كأصحاب المصمحة اآلخريف.األعضاء 
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 :األمن المائي والغذائي في أفريقيا  3

عمى  كيركزمميكف  74كقدره تـ إطبلؽ برنامج األمف المائي كالغذائي في أفريقيا  -288
البحث في مجاالت الصحة كاألمف الغذائي كالزراعة كمصائد األسماؾ كالتكنكلكجيا 

مف قبؿ المفكضية األكركبية  :300األحيائية كالبيئة )بما في ذلؾ تغير المناخ  عاـ 
االتحاد األكركبي المشتركة. كيشمؿ النيج -تنفيذا لمشراكة الثامنة إلستراتيجية أفريقيا

ت كالمتكامؿ لممشركع الشراكات بيف الدكؿ األفريقية كالدكؿ صااالمتعدد االختص
 األعضاء في االتحاد األكركبي. 

 :برنامج الرصد العالمي لمبيئة واألمن   4

االتحاد األكركبي، تعمؿ المفكضية عمى -في إطار لمشراكة الثامنة إلستراتيجية أفريقيا -289
ار لمتعاكف الطكيؿ األمد إعداد برنامج الرصد العالمي لمبيئة كاألمف كخطة عمؿ كإط

في مجاؿ الفضاء بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي بغية تسخير التكنكلكجيات القائمة 
 عمى األقمار الصناعية لؤلىداؼ اإلنمائية األفريقية المحددة.

 
 :كحدة عمـك الحياة كاألرض  5

ئؿ ذات عيقد اجتماع حكؿ آلية التنسيؽ اإلقميمية الخاصة بالسبلمة األحيائية كالمسا -:28
الصمة بيف المفكضية كمنظكمة األمـ المتحدة بمشاركة المجمكعات االقتصادية 

الستعراض آلية التنسيؽ  3022اإلقميمية كمنظمات المجتمع المدني في نكفمبر 
القارية حكؿ التكنكلكجيا كالسبلمة األحيائية كاألمف الغذائي كالتدابير الخاصة بالصحة 

نكف النمكذجي األفريقي المتعمؽ بالسبلمة األحيائية قبؿ النباتية. كتجرم مراجعة القا
 نشره.

قامت المفكضية، بالتعاكف مع أمانة اتفاقية التنكع األحيائي، بتنظيـ كرشة عمؿ حكؿ  -290
ككاال المبكر المتعمؽ بالمسؤكلية كمراجعة بركتكككؿ -البركتكككؿ اإلضافي ناجكيا

دة الكعي كالتكعية بالتصديؽ عمى قرطاجنة المتعمؽ بالسبلمة البيكلكجية بغية زيا
البركتكككؿ. كقدمت المفكضية المشكرة لمكريتانيا في إطار جيكدىا الرامية إلى إعداد 
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تشريع كطني بشأف المسألة كساىمت أيضا في عممية إعداد كثيقة حكؿ مراقبة حدكد 
 الكائنات المحكرة كراثيا.

 

 الصحة والصرف الصحي: .3

 الصحة، والسكان والتغذية: ( أ

 :زيز التغذية من أجل الصحة والتنميةتع  1

ال يزاؿ معظـ األفريقييف يكاجيكف الجكع المزمف كنقص التغذية كسكء التغذية بسبب  -292
الكصكؿ ذير الكافي إلى الغذاء أك الحصكؿ عمى ذذاء تنقصو المغذيات الجزئية 

تيجيات األساسية مما يكٌبد القارة في نياية المطاؼ خسائر في اإلنتاج. كلمكاءمة استرا
التغذية كتسييؿ تفعيؿ اإلستراتيجية اإلقميمية األفريقية لمتغذية، نظمت المفكضية 
االجتماع الثالث لفريؽ العمؿ األفريقي المعني بالغذاء كالتغذية في كيندىكؾ في أبريؿ 

. استعرض فريؽ العمؿ ما تـ إنجازه فيما يخص التغذية خبلؿ السنة الفارطة 3022
لمصمحة خبلؿ األشير الستة الماضية، كقدـ فريؽ العمؿ بمتابعة مف أصحاب ا
 تكصياتو في ىذا الشأف.

مكافحة فيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز، السؿ كالمبلريا كاألمراض المعدية   2
 األخرل:

ال تزاؿ األمراض المعدية تشكؿ تحديا ىاما بالنسبة لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية  -293
كس نقص المناعة البشرية/اإليدز كالسؿ كالمبلريا أكثر في أفريقيا حيث يعتبر فير 

األمراض الثبلثة خطكرة. كتظؿ الكقاية اإلستراتيجية الرئيسية لمكافحة ىذه األمراض. 
دكلة  26بعد استعراض المفكضية لمؤشرات "نداء أبكجا"، يتـ تنفيذ ىذه المؤشرات في 

 عضكا منذ حكالي سنة.
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 :السكان والصحة اإلنجابية ( ب

 :ممة التعجيل بالحد من وفيات األميات في أفريقياح  1

 أفريقيا في الحد مف كفيات األميات فيالتعجيؿ ب حممةيجدر بالذكر انو تـ إطبلؽ  -294
كتيدؼ إلى زيادة التكعية كااللتزاـ السياسي في القارة. كمنذ إطبلؽ  :300مايك 

ذه الدكؿ دكلة عضكا بإطبلؽ الحممة كممكيتيا. كما أعدت ى 36الحممة، قامت 
خرائط طريؽ محددة التكاليؼ لمحد مف اعتبلؿ ككفيات األميات  36األعضاء الػ 

 كاألطفاؿ الرضع.

 

 :السكان  2

بغية تنشيط حقيبة السكاف في أفريقيا، عقدت المفكضية الدكرة الثامنة لمجنة األفريقية  -295
لمجمس في أديس أبابا، إثيكبيا. كيقدـ تقرير الدكرة إلى ا 3022لمسكاف في سبتمبر 

التنفيذم لمبحث. كتشمؿ النتائج الرئيسية لمدكرة اعتماد التقرير عف كضع السكاف 
كاالستعراض الشامؿ لعمؿ المجنة األفريقية لمسكاف كطريؽ  3020األفريقييف لعاـ 

 المضي قدما لتجاكز بعض التحديات العممية التي تمت مكاجيتيا في الماضي.

 

 :اخطة الصناعة الصيدالنية في أفريقي   ج

المفكضية، مف خبلؿ مقررىا  3006كمفت قمة أبكجا المنعقدة في يناير  -296
Assembly/AU/Dec.55(V)  بإعداد خطة لمصناعة الصيدالنية في أفريقيا ،

. كتـ 3008في إطار النيباد. كتـ إعداد الخطة عمى النحك المناسب كايعتمدت عاـ 
يع ذات الفكائد السريعة مف اعتماد التقرير األكلي عف خطة األعماؿ كعدد مف المشار 

قبؿ االجتماع الرابع لمجنة الفنية المعنية بخطة الصناعة الصيدالنية في أفريقيا في 
 .3022ديسمبر 
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 :مواءمة الصحة اإللكترونية والطب عن بعد   د

شبكة لمخبراء في مجاؿ الصحة اإللكتركنية يعممكف  3020أنشأت المفكضية في  -297
جي لتطكير الصحة اإللكتركنية مف أجؿ دعـ حاليا عمى إعداد إطار استراتي
. سيساىـ اإلطار في تعزيز األنظمة 3026-3008اإلستراتيجية األفريقية لمصحة 

دارة أنظمة معمكمات  الصحية فيما يخص المكارد البشرية في مجاؿ الصحة كا 
 الصحة.

 
 :(3131-3122عقد االتحاد األفريقي لمطب التقميدي )   ىػ

 ، 3020-3002راض عقد االتحاد األفريقي لمطب التقميدم )بعد بحث تقرير استع -298
اعتمدت الدكرة الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الصحة المنعقدة في 

. كتـ إعداد 3030-3022العقد الثاني لمفترة  3022كيندىكؾ، ناميبيا في أبريؿ 
لدكرة الخاصة خطة عمؿ تنفيذ العقد الثاني خبلؿ الستة أشير الماضية كستبحثيا ا

. ستستمد الخطة أعماليا ذات األكلكية 3023لكزراء الصحة المقرر عقدىا في مايك 
-مف تمؾ التي تـ تحديدىا خبلؿ االجتماعات السابقة بما في ذلؾ كرشة عمؿ أفريقيا

 .3022اليند حكؿ الطب التقميدم المنعقدة في جايبكر، اليند في أكتكبر 

 

 :ةواالجتماعي رفاىية البشريةال .4

 :التعجيل بتنفيذ إطار السياسة االجتماعية في أفريقيا   أ
لتنفيذ إطار السياسة االجتماعية أعدت المفكضية كرقة حكؿ االستراتيجيات الرئيسية  -299

 .3023في أفريقيا كالتي ستتـ طباعتيا كنشرىا خبلؿ النصؼ األكؿ مف 

 بقاء وحماية وتنمية المجموعات المستضعفة: ب 
 :ألفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتوتنفيذ الميثاق ا  2

ساعدت المفكضية المجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو عمى عقد  -189
في الجزائر العاصمة، الجزائر حيث بحثت  2511دكرتيا الثامنة عشرة في نكفمبر 
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خبلليا المجنة ثبلثة تقارير قدمتيا الكاميركف كالنيجر كالسنغاؿ، إلى جانب تقرير 
ت المجتمع المدني المكازم لمسكداف، عف التدابير التي اتخذتيا الدكؿ األعضاء منظما

المذككرة أعبله لتنفيذ األحكاـ السابقة لمميثاؽ. كخبلؿ الستة أشير الماضية، كاصمت 
المفكضية تشجيع البمداف التي صٌدقت عمى الميثاؽ كتمؾ التي لـ تقدـ بعد تقاريرىا 

 ـ بذلؾ.القيا عمىعف تنفيذ الميثاؽ، 

 

 :التعجيل بتنفيذ نداء العمل المعجل نحو تحقيق أفريقيا مالئمة لألطفال  2

المعجؿ نحك تحقيؽ أفريقيا مبلئمة لؤلطفاؿ الذم يركز عمى ثمانية  العمؿايعتمد نداء  -2:0
  مجاالت ذات أكلكية، خبلؿ منتدل الطفؿ األفريقي الثاني المنعقد في القاىرة، 9)

ؿ األعضاء عمى معالجة كضع الطفؿ في بمدانيا عمى مصر. كيحث ىذا النداء الدك 
التكالي كاالستثمار في األطفاؿ عمى نحك أكثر فعالية كخاصة أكثرىـ ضعفا. أعدت 
المفكضية إطارا لمرصد كالتقييـ لتمكيف الدكؿ األعضاء مف تقييـ التقدـ المحرز في 

ضية. كتسعى تنفيذ النداء الذم تـ نشره في ىذه الدكؿ خبلؿ الستة أشير الما
المفكضية إلى تقديـ تقرير إلى منتدل الطفؿ األفريقي الثالث المقرر عقده في أديس 

 . 3023مارس  40إلى  37أبابا، إثيكبيا مف 

 

 :تنفيذ إطار السياسة لالتحاد األفريقي وخطة العمل بشأن المسنين  4

إلنساف مع المجنة األفريقية لحقكؽ ا ، كاصمت المفكضية التحاكر3022منذ يكليك  -2:2
المجمس االستشارم لممسنيف في البركتكككؿ  دماج مادة حكؿكالشعكب بيدؼ إ

المتعمؽ بحقكؽ المسنيف. عبلكة عمى ذلؾ، أعدت المفكضية استبيانا حكؿ تنفيذ إطار 
  ككزعتو عمى الدكؿ 3003السياسة كخطة عمؿ االتحاد األفريقي حكؿ المسنيف )

تيدعى الدكؿ األعضاء إلى الرد عمى األعضاء خبلؿ األشير الستة الماضية. ك 
رسالو إلى المفكضية التخاذ اإلجراءات المبلئمة.  االستبياف كا 
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 العقد األفريقي لممعكقيف: -تعزيز رفاىية المعكقيف   5

عقدا  :300-:::2، أعمف مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات الفترة :::2في يكليك  -2:3
عبلف كخطة عمؿ قارية حكؿ العقد أفريقيا لممعكقيف. كبناءن عمى ذلؾ، تـ اعتماد إ

األفريقي لممعكقيف بغية تنفيذ أىداؼ العقد. استنادا إلى نتائج استعراض العقد التي 
أشارت إلى أنو يتعيف عمى الدكؿ األعضاء القياـ بالمزيد لتحقيؽ أىداؼ العقد، تـ 

. كعميو، شاركت المفكضية في مائدة مستديرة نيظمت في :302تمديده إلى 
حيث تمت  3022ر بسبتم 2أذسطس إلى  42برج، جنكب أفريقيا مف جكىانس

 .:302مراجعة خطة العمؿ القارية حكؿ العقد األفريقي لممعكقيف كتمديدىا إلى 

طمب المجمس التنفيذم أيضا مف المفكضية المساعدة في إعادة ىيكمة المعيد  -2:4
رىا في ىرارم، األفريقي إلعادة التأىيؿ كىك ككالة متخصصة لبلتحاد األفريقي مق

زيمبابكم، لتمكيف المعيد مف تنسيؽ تنفيذ خطة العمؿ القارية حكؿ العقد. أصدرت 
الدكرة الحادية كالعشركف لمجمس اإلدارة الكزارم لممعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ 

كالتي قدمت ليا  3022ر بسبتم :إلى  7المنعقدة في ىارارم، زيمبابكم مف 
شاممة بشأف إعادة تأىيؿ المعيد. كتمت الدكرة زيارة عمؿ  المفكضية الخدمات، قرارات

 لتنفيذ القرارات السابؽ ذكرىا. 3022ديسمبر  28إلى  8مف المفكضية مف 

 
 :تعزيز رفاىية األسرة األفريقية  6

ايعتمدت خطة عمؿ االتحاد األفريقي حكؿ األسرة مف قبؿ مؤتمر رؤساء الدكؿ  -2:5
ة أشير الماضية، أجرت المفكضية سمسمة . كخبلؿ الست3005كالحككمات في يكليك 

مف المشاكرات مع الشركاء حكؿ كيفية كسب التأييد مف أجؿ تعزيز األسرة في 
  الرئيسية لتنفيذ إطار السياسية 5أفريقيا، باعتبارىا إحدل االستراتيجيات األربعة )

 االجتماعية في أفريقيا.
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 :العمل والعمالة واليجرة ج (

 كخاصة النساء كاألطفاؿ:ر ذير المشركع بالبشر حممة مكافحة االتجا  2

تيدؼ إلى التي بلتحاد االفريقي االلتزاـ لحممة  المفكضية، أطمقت 2009عاـ في  -195
ضطمع بيا االتحاد األفريقي، بما في ذلؾ المبادرات العالمية ياألنشطة التي  شجيعت

االتجار بالبشر في لمكافحة أكثر تآزرا كتنسيقا  كاإلقميمية كالكطنية مف أجؿ إجراءات
الدكؿ القانكف في كالمسؤكليف عف إنفاذ  ةاع السياسنأفريقيا، بما في ذلؾ إطبلع ص

ك لمكافحة االتجار بالبشر كخاصة النساء جادك جخطة عمؿ كاعمى األعضاء 
 . تـ إطبلؽ حممة االلتزاـ لبلتحاد اإلفريقي في اإليككاس كاإليجاد كجماعةكاألطفاؿ
. كقد 2011في نكفمبر سادؾ إطبلقيا في  بينما تـ ،2010س منذ مار فريقيا أشرؽ 
في الدكؿ ات مراكز االتصاؿ بناء قدر لطبلؽ كرشة عمؿ عممية إكؿ  تأعقب

 .األعضاء
 :يجرةال  2

كالتي  تنفيذ المرحمة التحضيرية لممشركع نحك إنشاء المعيد األفريقي لمتحكيبلتاستمر  -196
مشاكرات عبر . أدت الالتقريرا التي يغطييخبلؿ الفترة  2010بدأت في يكنيك 

الشركاء ك خطة عمؿ محددة لمتنفيذ كتسييؿ التعاكف بيف فريؽ المشركع  إلىاإلنترنت 
ضافة إلى ذلؾ، اتخذ المعنييف الفريؽ خطكات لخفض تكمفة إرساؿ التحكيبلت . كا 

ارسؿ الماؿ المالية إلى أفريقيا كداخميا مف خبلؿ إطبلؽ قاعدة بيانات عمى اإلنترنت )
تساعد عمى زيادة الشفافية حكؿ   http://sendmoneyafrica.worldbank.org: أفريقيا إلى
تقديـ تقرير إلى  تـكي. سعار كتحفيز المزيد مف المنافسة بيف مقدمي الخدماتاأل

جيو بشأف إنشاء المعيد كالتك  لغرض االستعراضالدكرة الحالية لممجمس التنفيذم 
 .األفريقي لمتحكيبلت

 كالعمؿ العمالة  3
تنفيذ السياسات المتعمقة بالعمالة عمى مدل األشير الستة عٌجمت المفكضية ب -197

المنعقدة  العمؿ كالشؤكف االجتماعيةالثامنة لمجنة  الدكرةمقررات الماضية، استنادا إلى 

http://sendmoneyafrica.worldbank.org/
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لشباب كالنساء بنسبة ال اة لمحد مف بطال 2011أبريؿ  15إلى  11ياكندم مف  في
عمى النحك الكارد  ،قؿ عف اثنيف في المائة سنكيا عمى مدل السنكات الخمس المقبمةت

 .2018-2009لشباب عمؿ عقد افي خطة 
ممدربيف عمى بناء القدرات ية لدكرة تدريبدعمت المفكضية تنظيـ ، 2011في أكتكبر  -198

لمسؤكلة عف التركيج لممشاريع كطنية كاليياكؿ االككاالت ت الاإلنتاجية استيدف
 .  دكؿ أعضاء7الصغيرة في االقتصاد ذير الرسمي في سبع )

كتنسيؽ نظـ معمكمات مكاءمة عبلكة عمى ذلؾ، عقدت المجنة التكجييية لمشركع  -199
 .2011أكتكبر  1في  يا األكؿسكؽ العمؿ اجتماع

 :األطفال والشباب والرياضة .5
 :2018 – 2009 -أ( عقد تنمية الشباب وخطة عممو 
المجمس  ، اعتمد2009 الصادر في يناير EX.CL.Dec.468(XIV)بمكجب مقرره -200

ة خطة عمؿ مفكضيقرر، كضعت المفي ضكء ىذا ال. ك عقد تنمية الشباب التنفيذم
 .الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي قبؿلتسييؿ تنفيذ العقد مف 

 
 :األفريقي واألنشطة ذات الصمة الشباب ميثاق ب  
الشباب  عمى ميثاؽدكلة عضكا  28صدقت ، 2011تبارا مف شير نكفمبر اع -201

في تنفيذه لدل المفكضية كتقـك بذات الصمة اإلفريقي كقامت بإيداع كثائؽ التصديؽ 
مع شركائيا )مؤسسة فكرد، مؤسسة مفكضية نظمت ال. األكلكيات الكطنيةإطار 

ما حكؿ فنية  اتمشاكر   قاليميةنية كالمشاريع األفمكتب المراجعة ال المجتمع المفتكح،
مع المجنة  األفريقيالشباب نية بشأف تفعيؿ ميثاؽ فمذكرة تكجييية إعداد   1 يمي:

تعزيز كحماية كتطبيؽ المبادرة  مبررات  استعراض 2، الكطنية لحقكؽ اإلنساف
 عمى ة  استعراض آليات المساءلة الممكن3ميثاؽ كخطة عمؿ العقد؛ المتعمقة بال
  استكشاؼ 4المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ مثؿ إلقميمي المستكل ا
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مديمقراطية كاالنتخابات لالميثاؽ األفريقي باألفريقي الشباب الصمة المحتممة لميثاؽ 
 .كالحكـ

 :التحاد األفريقيفرقة الشباب المتطوعين لإنشاء    ج 
إشراؾ الشباب في فريقي، سيتـ بلتحاد األفرقة الشباب المتطكعيف لخبلؿ مف  -202

كقد . لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية في أفريقيا العمميةجراءات اإل
نشرىـ  عممية جرم حالياتدكلة عضكا ك  40شاب مف  202تـ تدريب ما مجمكعو 

عمى أف يتـ نشر  2011بحمكؿ نياية عاـ شابا متطكعا  50أكثر مف شمؿ التي ست
تعزيز مشاركة الشباب في . ساىـ 2012عاـ ل يزانية البرنامجيةالمفي إطار الباقي 

في  2011 يكنيكتنظيـ حكار بيف األجياؿ كنقاش عاـ بيف الشباب كرؤساء الدكؿ في 
 ."تمكيف الشباب مف أجؿ تنمية مستدامة"التعجيؿ بمبلبك حكؿ مكضكع 

 :بمشبال اإلفريقي تحاداال بناء القدرات المؤسسية من خالل تنشيط    د 
 الممنكح مف جميكرية السكدافلبلتحاد اإلفريقي لمشباب المقر الجديد  تـ تجييز -203

متجديد ل 2011عقد المؤتمر القادـ في ديسمبر يي . كس2011في مايك بالكامؿ كتدشينو 
بلتحاد لىناؾ حاجة إلى تخصيص المكارد البلزمة . ك قيادة االتحادلالديمقراطي 

 .قضايا الشباب معالجة لتمكيف أعضائو مف لمشباب األفريقي
 :آليات الرصد والتقييم ق  
عف تنفيذ خطة  نصؼ مرحميتقديـ تقرير  مف المفكضية 2011طمبت قمة يكليك  -204

المشاكرات بيف ألقراف ك ا يتـ، مف خبلؿ المراجعة المتبادلة بيفكبالتالي، . لشبابعقد ا
 التنميةتمكيف الشباب األفريقي كمؤشر لمقياس ، كضع مشركع أصحاب المصمحة

 .تكفير مختمؼ أدكات الرصد كالتقييـكذلؾ مف أجؿ 
مف كعبلكة عمى ذلؾ، . تماف لتنمية الشبابئيككف مف المفيد إنشاء صندكؽ اس -205

شباب الصعيد المشترؾ بيف اإلدارات لتسييؿ تنفيذ برنامج ال مطمكب التعاكف عمىال
بناء لرىا مبادرة باعتباشاممة كفرقة الشباب المتطكعيف لبلتحاد اإلفريقي  أىداؼ
 .القدرات
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 :و( الرياضة
 لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة في أديس أبابا، إثيكبيا،الرابعة  عقدت الدكرة -206

 عمى النحك التالي:ككانت النتائج الرئيسية لممؤتمر . 2011أكتكبر  21إلى  17 مف
 :فريقياألتنمية الرياضة في  ةجديدالاليندسة تنفيذ  .1

لمعالجة الجكانب مخصصة عمى ىياكؿ في إفريقيا رياضة لم ةالجديد تنص اليندسة -207
مف خبلؿ الرياضة في أفريقيا، بما في ذلؾ كالتنمية نية كالتشغيمية لتطكير الرياضة فال

 متخصص لمرياضة في أفريقياالمكتب . كينبغي أف يككف التنظيـ األلعاب األفريقية
ؽ األلعاب األفريقية كذيرىا مف مف تسكيتيجنى التمكيؿ مع عائدات ضخمة ذاتي 

مف الشركاء مثؿ المجنة األكلمبية الدكلية فضبل عف المقدـ دعـ كالاألنشطة الرياضية 
المساىمات المالية كالرسـك المفركضة عمى الدكؿ األعضاء لممشاركة في األنشطة 

 .الرياضية
 :لرياضة من أجل التنمية في أفريقيابشأن ا ستراتيجيةالشراكة اإل .2

تـ في مجاؿ الرياضة مف أجؿ التنمية،  ستراتيجيةا يتعمؽ بتعزيز الشراكات اإلفيم -208
بيف الدكؿ األعضاء في الحركة التكاممي ضماف التعاكف في تقدـ ممحكظ إحراز 

بيف اتحاد القائـ بالتعاكف المفكضية  في ىذا الصدد، رحبت. ك الرياضية األفريقية
كالذم  أفريقيا في ةيالرياضاالتحادات بطة كرا كلمبية الكطنية في أفريقياالمجاف األ

؛ مؤىمة لدكرة األلعاب األكلمبيةفريقية لعاب األاألخدـ ثبلثة أذراض: جعؿ يسكؼ 
الذيف يتطمعكف لمتأىؿ لدكرة األلعاب األفريقية ريقييف استقطاب كبار الرياضييف األفك 

العائدات كرعاية كتحسيف  ؛األكلمبية كبالتالي تحسيف الجكدة كالتنافسية لمرياضييف
 ية لميندسةبرنامجالالتشغيمية ك تيف فريقية لمحفاظ عمى الميزانيلعاب األاألكتسكيؽ 

لتطكير الرياضة كالتنمية مف خبلؿ  ياكبرامج االرياضية األفريقية الجديدة كأمانتي
 .الرياضة
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 :التكامل وتنمية الترابط :2-ثالثا 
في تنفيذ البرامج  ابير شكطا كة كضيمفال قطعت، الصعكبات الماليةعمى الرذـ مف  -209

فريقيا في مختمؼ المجاالت مف خبلؿ أالبنية التحتية كالطاقة في تطكير المخططة ل
 : إجراءات مممكسة عمى النحك المفصؿ أدناه

 :لنقل والسياحةا .1
 السياسات واالستراتيجيات (أ 
 :السياسات كاالستراتيجيات التالية تـ تصميـ ك/أك تنفيذ -210

 ستكمالوتـ ا -:لطيراف المدنيفي مجاؿ امشتركة شاممة  يةكضع سياسة أفريق  1
 العتماده.مؤتمر كزراء النقؿ في أنغكال إلى  في الكقت الراىف كتقديمو

مف المتكقع  -ا: تطكير السكؾ الحديدية في أفريقي كضع استراتيجيات لتمكيؿ  2
 ؛2012أك أكائؿ  2011نياية  االنتياء منيا بحمكؿ

مف المتكقع  -السكؾ الحديدية في أفريقيا:الخاص ب يبدراسة حكؿ مكاءمة التدر   3
 ؛2012أك أكائؿ عاـ  2011ياية عاـ بحمكؿ ن استكماليا

كالجنكب األفريقي سكاحؿ دكؿ شرؽ أفريقيا لحراسة دراسة حكؿ إنشاء شبكة   4
ا مف األنشطة ذير المشركعة في ملمكافحة القرصنة كالسطك المسمح كذيرى

مف  -مى خميج عدف قبالة سكاحؿ الصكماؿ : عرض البحر )مع تركيز خاص ع
 ؛2012أك أكائؿ عاـ  2011ياية عاـ بحمكؿ ناستكماليا المتكقع 

مف المتكقع  -لسياحة في أفريقيا: ادراسة حكؿ مكاءمة سياسات كمعايير   5
مؤتمر كزراء السياحة كتقديميا إلى  2011الدراسة في شير أكتكبر استكماؿ 

 العتمادىا. 2012أبريؿ المقرر عقده في  يففريقياأل
 :وضع مشاريع )ممموسة( (ب 

 :من قبل مرفق إعداد مشروع البنية التحتية لمنيباد المشاريع الممولة .3
 : التالية دراسات الجدكلتـ إجراء  -211

 جيبكتي؛-نجميناإ-كارافي ممر دالمفقكدة الحمقات   دراسة جدكل تمييدية حكؿ  1
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 .في جيبكتي ليبرفيؿ المفقكدةالحمقات   جدكل تمييدية حكؿحكؿ دراسة   2
بكرت  اتفاؽالبنية التحتية )في مجاؿ أفريقيا  -االتحاد األكركبيمشاريع شراكة  .4

  مكرسبي
 : 2010ديسمبر  20الستة التالية في ممشاريع ـ تكقيع عقكد لت -212

ر أسكاؽ النقؿ الجكم في يتحر  بشأفقرر يامكسككرك متفعيؿ الككالة المنفذة ل  1
 ؛2012في منتصؼ  استكمالياكيتكقع الدراسة مستمرة  إف -أفريقيا:

قرر يامكسككرك بيدؼ تحسيف تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم مالتقييـ القارم لتنفيذ   2
. تـ إعداد 2011 بحمكؿ نياية استكماليافي أفريقيا: الدراسة مستمرة كيتكقع 

 مشركع التقرير المؤقت.
ممر ) 9رقـ  الطريؽ السريع العابر ألفريقيا لكبيتك عمىممر جدكل حكؿ دراسة   3

. كقد تـ 2012في أكائؿ عاـ استكماليا بيتك : الدراسة مستمرة كيتكقع لك  -بيرا 
 .مشركع التقرير المؤقتاالنتياء مف إعداد 

امبيا: الدراسة مستمرة كيتكقع جنية كأنشطة الدعـ لمشركع جسر فالدعكة ال  4
تقرير مشركع ال. كقد تـ االنتياء مف إعداد 2012في منتصؼ عاـ استكماليا 

 .المؤقت
السكة  مسكؽ كدراسة الخيارات المتاحة لتشغيؿ كتنفيذ كتمكيؿالشامؿ ل تحميؿال  5

أبيدجاف : الدراسة مستمرة كيتكقع  -ك جدك جاكا -نيامي  -ككتكنكالحديدية 
مشركع التقرير . كقد تـ االنتياء مف إعداد 2012عاـ  منتصؼفي استكماليا 

 .المؤقت
في كسط أفريقيا  3رقـ  فريقياة العابرة ألسريعالطرؽ حكؿ الإلقميمي دراسة لمنقؿ   6

دراسة الخيارات قطاعات الطرؽ المختارة ك  تمييدية حكؿجدكل دراسة مع 
 منتصؼفي استكماليا لممكانئ اإلقميمية: الدراسة مستمرة كيتكقع  ستراتيجيةاإل

 .مشركع التقرير المؤقت. كقد تـ االنتياء مف إعداد 2012عاـ 
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 :التعاون (ج 
 التالية: تفاىـ/مذكرات الاالتفاقاتالتفاكض ك/أك التكقيع عمى  تـ -213

 مسفر لتركيج السياحة في أفريقيا؛إفريقيا لالتكقيع عمى مذكرة تفاىـ مع رابطة   1
ف أجؿ التنمية مالتكقيع عمى مذكرة تفاىـ مع منظمة الطيراف المدني الدكلي   2

بناء مة كاألمف كالبيئة ك مسائؿ السبل، تشمؿ المستدامة لمطيراف المدني في أفريقيا
 القدرات؛

 فريقية؛الخطكط الجكية األرابطة شركات  التكقيع عمى مذكرة تفاىـ مع  3
 المقترحة طار كخطة العمؿاإلالبياف المشترؾ ك  مكحد مفمكقؼ أفريقي تحديد   4

مفاكضات ال -لطيراف: في مجاؿ ابشأف التعاكف بيف االتحاد األكركبي كأفريقيا 
 ؛2011بحمكؿ نياية عاـ  ياكتكقيع ياإلى إبرام جارية بيدؼ التكصؿ

 أنشطة بناء القدرات المتعمقةبشأف االتفاؽ مع االتحاد األكركبي كتعبئة المكارد   5
نظاـ االتحاد  -بالنظاـ المبلحي األكركبي التكميمي الثابت بالنسبة لؤلرض 

 ؛لممبلحة بكاسطة السكاتؿ األكركبي
عمى تدريب لسكؾ الحديدة اإلسبانية حكؿ الشركة االتكقيع عمى مذكرة تفاىـ مع   6

 .مفاكضات جاريةال -السكؾ الحديدية: 
 الطاقة: .2

نشاء مرفق  األرضيةمطاقة الحرارية اإلقميمي ل برنامجال (أ  مخاطر اللمحد من وا 
 الطاقة الحرارية األرضية في شرق أفريقياالمرتبطة ب

مف المخاطر الحد  إنشاء مرفؽتجدر اإلشارة إلى ، تنفيذ ىذا البرنامجفي إطار  -214
 المرتبطة بتطكير الطاقة الحرارية األرضية، بما في ذلؾ:

التابع مبنية التحتية إضافي مف صندكؽ االئتماف لمميكف يكرك  30تعبئة  .أ 
الحككمة يكرك تبرعت بو  مميكف 20االتحاد األكركبي إضافة إلى  -ألفريقيا

 األلمانية؛
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عداد اتفاؽ تمكيؿ النية ك فالمناقشات ال .ب  مع الحككمة الذم سيتـ التكقيع عميو ؽ مرفا 
 ؛2011األلمانية ممثمة في بنؾ التنمية األلماني قبؿ نياية عاـ 

شركة استشارية لتكقيع عقد خدمة تعييف ممؼ المناقصة كالبدء في عممية إعداد  .ج 
ني لمفكضية االتحاد األفريقي في تفعيؿ فلتقديـ الدعـ ال 2011قبؿ نياية عاـ 

 في اطر المرتبطة بتطكير الطاقة الحرارية األرضيةمف المخالحد مرفؽ 
 ؛2012أكائؿ

اإلقميمي لمطاقة الحرارية األرضية  برنامجالتنسيؽ لىيكؿ ينبغي لممفكضية إنشاء  .د 
 مف المخاطر المرتبطة بتطكير الطاقة الحرارية األرضيةالحد مرفؽ يشمؿ 
 ؛2011قبؿ نياية  اإداري امطاقة كمساعدل اخبير ك  اكمنسق

نية فضبل عف كضع إطار لمتعاكف مع فالمكارد المالية كالمساعدة ال تعبئة .ق 
الدكلية  متنميةل الكاليات المتحدة األمريكيةالمؤسسات الدكلية، بما في ذلؾ ككالة 

 المؤسسة االتحادية لمعمـك الجيكلكجية كالمكاد الخاـلمبيئة ك  برنامج األمـ المتحدةك 
لمتجددة كال سيما الطاقة الحرارية تنظيـ معرض حكؿ الطاقة اككذلؾ كذيرىا 

 السابع عشر. رباف، جنكب أفريقيا عمى ىامش مؤتمر األطراؼك األرضية في د
تدريبية في إطار المساعدة العمل الوحمقات دراسات والتصديق عمييا ال تقاريرإعداد  (ب 

 نية التي يموليا االتحاد األوروبيفال
 اإلجراءات التالية في ىذا السياؽ:تـ اتخاذ  -215

كاستراتيجيات كضع لطاقة في مجاؿ ا سياسات األفريقيةحكؿ الكثائؽ النتاج إ .أ 
 تكليد الطاقة الكيركمائية؛إقميمية ل مشاريع

عممية بناء قدرات المجنة األفريقية لمطاقة في إطار عمؿ ال كرشندكات تنظيـ ال .ب 
 في مجاؿ: تكحيد مقاييس/معايير الكيربائية المقاييس لتكحيد األفريقية كالمجنة

قاعدة كالنظاـ اإلفريقي لقطاع الكيرباء كتطكير طاقة الرياح كالطاقة الشمسية 
 الطاقة؛الخاصة بالمعمكمات ك بيانات ال
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  العطاءات 1تحميؿ: )في  تقديـ المساعدة إلى جميكرية الككنغك الديمقراطية .ج 
أجزاء الدراسات بعض   2ك) 3ا جخاص لمشركع إن الختيار مطكر

EDF/RSW كرشة عمؿ في كينشاسا تنظيـ   3ر ك)يا الكبجإنتطكير مشركع ل
 .الكيرمائيةكالخاص في مجاؿ المشاريع  الشراكات بيف القطاعيف العاـ حكؿ

 :الطاقة في مجالاالتحاد األوروبي  -أفريقيا شراكة  (ج 
االتحاد األكركبي في مجاؿ الطاقة -لشراكة إفريقياالرئيسية يتعمؽ أحد العناصر  -216

لعاـ  ستراتيجيةاإلكرقة الكانت كقد ؿ الطاقة المتجددة. لتعاكف في مجاببرنامج ا
تـ المكافقة تعدت خبلؿ ىذا الفصؿ مكضع مشاكرات بيف الطرفيف كسالتي أي  2020
االتحاد األكركبي ك االجتماع المقبؿ لفريؽ الخبراء المشترؾ بيف أفريقيا خبلؿ عمييا 

السياسات حكؿ كثيقة في ىذا الصدد، سيتـ إعداد ك لمانيا. أفي  2012في فبراير 
 تطكير الطاقة الحيكية في أفريقيا.تكنكلكجية حكؿ كالخيارات ال

 :وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت البريدالتصاالت السمكية والالسمكية و ا .3
في مجال االتصاالت السمكية والالسمكية/تكنولوجيا  والنظمتنسيق السياسات  (أ 

 :المعمومات واالتصاالت
مكتب المؤتمر ىيئة إلى قدمتيا التقارير كالدراسات التالية ك  إعداداستكممت المفكضية  -217

 : تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لمنظر فييالالكزارم 
 تقرير عف دراسة مقارنة لؤلطر المنسقة اإلقميمية؛ال  1
 الرقمي؛البث التناظرم إلى إستراتيجية التحكؿ مف البث رطة اخ  2
 عمى الحدكد؛تقرير عف منيجية تنسيؽ الترددات ال  3
 ؛ةككالة الفضاء األفريقي حكؿجدكل الدراسة   4
 ؛اكفريآتنفيذ مشركع دكت لطريؽ التقييـ خارطة   5
 ؛في أفريقيا النظاـ العالمي التصاالت الياتؼ المحمكؿحكؿ التجكاؿ بدراسة ال  6
 .أفريقيافي  شتراؾ في اليكاتؼ الخمكيةكاحدة لبل دراسة حكؿ إنشاء بطاقةال  7
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 :مطب عن بعد والتعميم عن بعدة اإللكترونية لاألفريقيلشبكة اتنفيذ واستخدام  (ب 
 : إلنجازات التالية/اإلجراءات ضمافي إطار ىذا البرنامج، تـ ف -218

 150 تنصيبتـ . كقد بمدا 47في ىي اآلف قيد االستخداـ تـ تنفيذ ىذه الشبكة ك   1
 التكمفة. كقد بمغت لكامؿيا باتشغيممف معدات المحطة األرضية )الفيسات  ك 

 مميكف دكالر أمريكي؛ 150 لذلؾ حكالياإلجمالية 
طبلب الدراسات العميا دراستيـ في جامعات ىندية مختمفة مف مف  7000يتابع   2

 خبلؿ الشبكة؛
خبلليا إنقاذ حياة ثبلثة  تـفي ذضكف سنتيف استشارة طبية  346تـ إجراء   3

 ؛مكاطنيف إفريقييف
 ؛ةممرض 5000ة متكاصمة ألكثر مف طبيدكرة  1650تـ تنظيـ   4
خط الياتؼ كالتحاكر بالفيديك ك التكاصؿ  قريبارئيس االتحاد األفريقي ستطيع سي  5

 .المباشر مع رؤساء الدكؿ كالحككمات
 :خطة العمل اإلقميمية األفريقية القتصاد المعرفة (ج 
 : اإلجراءات التاليةاتخذت المفكضية ي إطار ىذا المشركع، ف -219

لسيبراني بالتعاكف مع المجنة االقتصادية كضع الصيغة النيائية التفاقية األمف ا  1
 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية؛ مف قبؿ عتماداالعممية كبدء ألفريقيا 

اإلقميمية كشبكات التعميـ ا كتحديد المسارات لؤلبحاث طكبكلكجيكضع خطط ال  2
لرقمية التابعة لبلتحاد فرقة العمؿ المعنية بالفرص ا) لشبكة األكركبيةيا باكربط
 ركبي .األك 

 عمى: تكقيعال  3
 مككسمبكرج لدعـ تنفيذ مشركع لتفاقية تمكيؿ مع ككالة التعاكف اإلنمائي ا

 لدفعة مف األمكاؿ. الفعميتحكيؿ نترنت يميو الاإلفريقي لتبادؿ اإل نظاـال
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  لدعـ تنفيذ القيادة  2010كتكبر أمذكرة تفاىـ مع حككمة فنمندا في
 150كتدريب كبناء قدرات  تصاالتتكنكلكجيا المعمكمات كاالفي  األفريقية

 .في قضايا مجتمع المعرفة ةاع السياسنالقادة المحتمميف كصمف 
 البريدتطوير مواءمة السياسات واألنظمة البريدية واستراتيجيات  (د 
 : الدراسات التاليةتـ استكماؿ/إجراء في إطار ىذا النشاط،  -220

االقتصادية لدكؿ ة إقميـ المجمكع تعزيز جكدة نقؿ البريد عف طريؽ البر في  1
 ؛يككاس اإلفريقيا )أذرب 

 ؛ةتطكير المدفكعات اإللكتركنية البريدي  2
 : الدراسات التالية إطبلؽ  3

  لمسكاف ذكم الدخؿ المنخفض؛اإلدماج المالي استراتيجيات 
  العالميةالنمكذج كالمبادئ التكجييية بشأف الخدمة البريدية. 

 اإللكتركني:إعداد مشركع البريد   4
 مع شبكة) رة تفاىـتكقيع مذكRASCOM STAR QAF  15تكفير ل 

 .التجريبي لممشركع لمكحدات الطرفية ذات الفتحات الصغيرة جداىكائيا 
 :البنية التحتية في أفريقيا تطويررنامج ب .4

مفكضية ك متنمية البنؾ اإلفريقي لمف الجيات المعنية ) اتكردت مدخبلت كتكجيي -221
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، نسيؽ لمنيباد ك كككالة التخطيط كالت االتحاد األفريقي

المؤسسات ك  أحكاض األنيار كالبحيرات كمنظمة المجنة االقتصادية ألفريقيا
المتخصصة في مجاالت الطاقة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالمكارد المائية 

ظمت   مف خبلؿ كرش عمؿ ني اإلنمائييفشركاء الالعابرة لمحدكد كقطاعات النقؿ ك 
 .االقتصادية اإلقميمية المجمكعات

 : كافؽ أصحاب المصمحة عمى ما يميعتماد، االخبلؿ عممية  -222
عدادك  ذات األكلكية تطكير البنية التحتيةبرنامج ل إطار استراتيجي لكضعتحديد   1  ا 

 خطة عمؿ ذات أكلكية؛
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 استراتيجيات كبرامج؛مشاريع صياذة   2
التي  برنامج تطكير البنية التحتية في إفريقيا دراساتتجدر اإلشارة أيضا إلى أف نتائج  -223

قبؿ أيضا مف ادىا اعتمقد تـ  2012يناير  في ستقدـ إلى مؤتمر االتحاد األفريقي
النقؿ كتكنكلكجيا المعمكمات مؤتمرات كزراء المؤتمرات الكزارية القطاعية ال سيما 

 كاالتصاالت كالطاقة 
 
 :أفريقياالبنية التحتية في  لتطويرالييكل المؤسسي  .5

تنفيذ لتطكير البنية التحتية في إفريقيا ل كضع الييكؿ المؤسسيلعممية تقييـ تـ إجراء  -224
 .تنسيؽ أفضؿ بيف الجيات الفاعمةضماف برنامج تطكير البنية التحتية كذلؾ بيدؼ 

تعيدت األخيرة بمكجبو في ىذا الصدد، كقعت المفكضية اتفاقا مع الحككمة األلمانية  -225
مف حيث القدرات  لممفكضية كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادني فالدعـ البتقديـ 

 .كالتطكير التنظيمي
 :الطبيعيةلممصادر التكامل وتغير المناخ واإلدارة المستدامة  3-ثالثا
الثروة الحيوانية والتنمية الزراعة و  التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الرائدة في مجال .1

 :الريفية
 حيائية:مبذور والتكنولوجيا األالبرنامج اإلفريقي ل (أ 

ترتيبات مؤسسية  عكضببالتعاكف مع منظمة األذذية كالزراعة،  قامت المفكضية، -226
، بما في ذلؾ إنشاء برنامج اإلفريقي لمبذكر كالتكنكلكجيا األحيائيةلمتنفيذ الفعاؿ لم

 ةصحال تفتيش خدماتحاليا في  أمانتوتكجد الختبار البذكر الذم  اإلفريقي المنتدل
كمعايير كضع بركتكككالت بىذا المنتدل . يقـك في نيركبي، كينياة كينيية الالنبات
ضافة إلى ذلؾ، . ك ختبار جكدة البذكر مف أجؿ تشجيع تجارة البذكرال المنتدل يشجع ا 

ـ كتكنكلكجيا البذكر بيف الدكؿ األعضاء في ك تبادؿ التكنكلكجيا في مجاؿ عمعمى 
 .زيز نشر التكنكلكجيا كاعتمادىا في القارةاالتحاد األفريقي كبالتالي تع
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كاجو قطاع البذكر تزيادة الكعي كالتقدير لمتحديات التي  فيساىـ ىذا البرنامج  -227
تكفير القيادة في تعبئة الشراكات مف أجؿ مفكضية المكاصمة كبالتالي مف الميـ 

 .تعزيز اإلجراءات
 :ألسمدةتمويل ااألفريقية ل اآللية (ب 

اآللية  تمكيؿ كاإلطار المؤسسي لتفعيؿالتنفيذ إنشاء أدكات الفي  المحرز يشمؿ التقدـ -228
لمتنمية.  األفريقيالبنؾ صندكؽ نفسو في الفضبل عف إنشاء  اإلفريقية لتمكيؿ األسمدة

التزاـ  كثائؽأكفي شكؿ  منقدالعجز الالصندكؽ بسبب  يتعذر تشغيؿكمع ذلؾ، قد 
 صندكؽتفعيؿ   لأمريكي دكالر 4,544,107.00بقيمة الدكؿ األعضاء )شركاء مف 

مجمكعة البنؾ األفريقي لمتنمية في اآللية اإلفريقية لتمكيؿ األسمدة. تبمغ مساىمة 
مبلييف دكالر أمريكي، ذير أف  7.65اآللية اإلفريقية لتمكيؿ األسمدة  صندكؽ
ىي نيجيريا  فإفحتى اآلف، . ك ال يمكف أف تسيـ في فعاليتو المقدمة مف البنؾاألمكاؿ 

أمريكي  كالرييف مبل 10 البالغةمف تعيداتيا األكلية % 50قط الدكلة التي قدمت ف
آللية اإلفريقية لتمكيؿ األسمدة كبالتالي ىناؾ حاجة ممحة لحشد أمكاؿ إضافية ل

 .كالقياـ بأنشطتيالضماف تفعيميا 
 :سياسة األراضيالمبادرة اإلفريقية ل (ج 

أداة  اضي بمثابةسياسة األر الخاصة ب يةالمبادئ التكجييك طار كاف اإل، ااعتمادىمنذ  -229
. عالميعمى المستكل القضايا األراضي في أفريقيا ك  ثارة النقاش حكؿىامة لمدعكة إل

تعمؿ مف فرؽ عمؿ إقميمية أيضا كما أف ىناؾ  كقد تـ إنشاء أمانة لتسييؿ التنفيذ
م كيجر ي. ضاسياسة األر  في مجاؿ مراجعة/صياذةدعـ جيكد الدكؿ األعضاء أجؿ 

. إف تنفيذ برنامج بناء القدرات مف خبلؿ الدعـ المالي المقدـ مف االتحاد األكركبي
اإلطار كالمبادئ  عمى االستجابة لمطمب المتزايد عمى استخداـ اتالقدر ضعؼ 

. كفيما ؽ التقدـيالدكؿ األعضاء يع التكجييية الخاصة بسياسة األراضي مف قبؿ
معالجة مف الميـ إف بعض ىذه التحديات، فبرنامج بناء القدرات في معالجة يسيـ 

 .إستراتيجيةبطريقة أكثر ىذا األمر 
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 :قدرات المنتجين الزراعين: المزارعون والرعاةتعزيز  (د 
فيما يتعمؽ بمساعدة شبكة منظمات المزارعيف اإلقميمية إلى  المفكضيةأدل عمؿ  -230

ارعيف كمنظماتيـ تكقع أف يعزز قدرة المز الذم يي يف فريقياألف يإنشاء منتدل المزارع
 ةعممية صنع السياس في إطارمنظمة كقكية  بطريقةلتعبير عف أصكاتيـ عمى ا
 .كتنفيذىا

اعتماد "إطار سياسة الرعي في أفريقيا" فإف مف المتكقع أف يسيـ الرعي، بفيما يتعمؽ  -231
في أديس أبابا، إثيكبيا،  2011في يناير  السادسة عشرة لممؤتمرخبلؿ الدكرة العادية 

في ـ المشركعة أدكارىيف كي يمعبكا مكاتية لمرعاة األفريقيالبيئة الكتحسيف ييئة تفي 
إشراؾ الدكؿ األعضاء  مفكضيةكستكاصؿ ال. عممية التنمية االجتماعية كاالقتصادية

 .طار الياـىذا اإلتسييؿ تنفيذ  فيكالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء 
 :المجمس اإلفريقي لمصحة النباتية (ه 

الصحة كمساعدة تدابير تنسيؽ عمؿ المفكضية في مجاؿ التركيز الرئيسي ل كاف -232
الصحة النباتية بيدؼ تحسيف في مجاؿ لدكؿ األعضاء االنباتية في تعزيز قدرات 

إنتاج المحاصيؿ الزراعية كاإلنتاجية كضماف األمف الغذائي كتعزيز التجارة كفقا 
مف خبلؿ ذلؾ  قد تحقؽحة النباتية. ك في مجاؿ الص لممعاىدات كالمعايير الدكلية

في كضع خطط  الحقا بوتـ االسترشاد إجراء تقييـ شامؿ لقدرات الصحة النباتية 
قميمية كمكاءمة قكانيف تسجيؿ المبيدات كمكافحة اآلفات العابرة  إستراتيجية كطنية كا 

نشاء برنامج مراقبة فعاؿ لتكفير أساس لتطكير كتحديث  نية كطالقكائـ اللمحدكد كا 
 كاإلبقاءالتجارة  / كنظـ إدارة المعمكمات لبيانات الصحة النباتية لآلفاتكاإلقميمية 

مع  الصحة النباتية المعايير الدكلية لتدابيردائـ حكؿ عمى منتدل استشارم 
مف خبلؿ تكفير التدريب  اتتعزيز القدر كمكاصمة المنظمات الكطنية لحماية النباتات 

جراءات مراقبة اآلفات ك عمى تحميؿ مخاطر   اآلفات.ا 
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 :العيش الريفية في المناطق شبو القاحمة وسائلتحسين  (و 
دكرا فجراد اس القاحمة شبو المناطؽ في الغذائية الحبكب كتطكير بحث مشركعلعب  -233

ممساىمة ل1ميما في تعزيز شبكات الشراكة اإلقميمية كتقديـ الدعـ إلى الدكؿ األعضاء
مف خبلؿ مشركع . عمى نفس المنكاؿ ك طفيميةفي جيكدىا في مكافحة األعشاب ال

 بحث مشركعالثمار، سٌيؿ  المكافحة البيكلكجية لمحشرات التي تصيب إنتاج كتجارة
تبادؿ الخبرات اإلقميمية كذيرىا مف  القاحمة شبو المناطؽ في الغذائية الحبكب كتطكير
كينا فاسك محشرة في بكر  إنشاءتنفيذ المشركع، بما في ذلؾ  لضماف نجاحالمكارد 

دكؿ أعضاء بغية ثماني كتدريب خبراء مف  يمكف استخداميا مف قبؿ اإلقميـ الفرعي
 في الغذائية الحبكب كتطكير بحث مشركع . كاصؿتعزيز اإلجراءات اإلقميمية

العمؿ مف أجؿ تعزيز قدرات الدكؿ ، ، بالتعاكف مع الشركاء القاحمة شبو المناطؽ
في اختيار المكاضيع ذات الصمة، بما في ذلؾ  األعضاء كالجيات الفاعمة األخرل

 .تغير المناخ كالتصحر
 :الصحةو اإلنتاج الحيواني عزيز برامج ت (ز 

 حكؿفي مجاؿ تعزيز اإلنتاج الحيكاني كالبرامج الصحية يتمحكر عمؿ المفكضية  -234
 المركزالمكتب اإلفريقي لمثركة الحيكانية ك  المتخصصة الثبلثة كىي الفنية مكاتبيا
 كداء تسي تسي ذبابة عمى مقضاءاإلفريقية ل حممةكال البيطرية لمقاحات األفريقي
 .المثقبيات

 الحيكانيةثركة مكتب األفريقي لمال  1
م ذال، األمر قديـ الدعـ لمدكؿ األعضاءالمكتب اإلفريقي لمثركة الحيكانية ت كاصؿ -235

 ما يمي:ساىـ في

                                                           
 تسكاناك نيجيريا، تكجك، السكداف، كبفاسك، بنيف، الكاميركف، ككت ديفكار، ذانا، النيجر،  بكركينا1



EX.CL/688 (XX) 

Page 88 
 

لمكاشي كتحسيف تعزيز القدرات المؤسسية كمكافحة األمراض الحساسة لتجارة ا  أ 
فرص العمؿ تكفير تجارة الماشية ك تصدير ك  لتعزيز لمحيكانات صحيةالشيادة ال

 كتعزيز البنية التحتية لمتجارة؛
المجمكعات ك  تعزيز تنسيؽ مبادرات تنمية مصايد األسماؾ بيف الدكؿ األعضاء  ب 

 د األسماؾ؛ياالقتصادية اإلقميمية كىيئات مصا
الطكارئ كالتأىب لمدكؿ األعضاء مف أجؿ اإلذاثة في حاالت ات تعزيز قدر   ج 

 نفمكنزا الطيكر؛ألالكشؼ المبكر كاالستجابة 
االستجابة لؤلزمات الغذائية في منطقة القرف األفريقي في إطار تعبئة المكارد   د 

تيدؼ إلى ك الماشية تخص استخدامو في تدخبلت محددة يتـ مميكف يكرك  24بػػ
 نعداـ األمف الغذائي؛مكاجية اعمى تعزيز قدرة مربي الماشية 

فضبل عف معالجة مسائؿ 2تعزيز قدرة الدكؿ األعضاء عمى تنفيذ حمبلت التطعيـ  ق 
 كالصحة النباتية؛الصحة 

فضبل عف تحميؿ مسارات  إنشاء منتدل أفريقي لمبمداف المصدرة لممكاشي  ك 
 ؛التسكيؽ

ة في مجاؿ اإلنتاج الحيكاني كصح ةاألفريقي لمنيكض باألجندةتعزيز الشراكات   ز 
 كمكافحة ألبحاث الدكلي العممي المجمس، Aliveمؤسسة )مف خبلؿ  اتالحيكان

 جيات أخرل.، الخ ، مف المثقبيات داء
 أصدرتواإلعبلف العالمي الذم  في تحت البحثأبرز سمات الفترة تتمثؿ إحدل  -236

الذم ال يزاؿ ك الطاعكف البقرم  بشأف القضاء عمىالمنظمة العالمية لمصحة الحيكانية 
 .محدكدالعابرة لاألمراض الحيكانية األخرل لمتحكـ في كنمكذجا  اأساس يشكؿ

 
 

                                                           
 المجترات الصغيرةطاعكف المعدم لؤلبقار ك التياب الغشاء البمكرم ك  المعدم لمماعزالتياب الغشاء البمكرم ك  مدجاجلمرض نيككاسؿ  ضد2
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 :كداء المثقبياتذبابة تسي تسي  الحممة اإلفريقية لمقضاء عمى  2
 كداء المثقبياتذبابة تسي تسي  الحممة اإلفريقية لمقضاء عمىنجازات إبعض يشمؿ  -237

 ،أدل، مما كف إقميميترتيب تعالمكاردىا بتخصيص الدكؿ األعضاء قياـ ما يمي: )أ  
الدكؿ األعضاء األخرل لمقضاء عمى  معتبادؿ الخبرات ، إلى مف بيف أمكر أخرل

ركزت حممة تعبئة المكارد أكال كقبؿ كؿ . كقد تذبابة تسي تسي في المناطؽ الحدكدية
)ب  تسخير الجيكد اإلقميمية  3مصادر األفريقية لتعزيز الممكية األفريقيةالشيء عمى 

التعاكف بيف الدكؿ األعضاء )ج  الجمع بيف شمؿ مشاريع اإلقميمية التي تتطكير الل
لقضاء عمى ذبابة مف أجؿ امعا لمعمؿ  كنشاسالمتكقيع عمى اتفاؽ ة عضكا دكل 14

نظاـ )ق  كضع  مناصريفتسي تسي )د  تعزيز التكعية كالدعكة مف خبلؿ استخداـ 
خبراء  قدراتتعزيز كمكاصمة )ك   فيذالتقييـ لتتبع التقدـ المحرز في التنقكم لمرصد ك 

 .الدكؿ األعضاء
 البيطرية لمقاحاتاإلفريقي  مركزال  3

الدكلية  إف الخدمة التي يؤدييا المركز اإلفريقي لمقاحات البيطرية في مجاؿ المراقبة -238
 يا مف قبؿإلى زيادة استخدامقد أدت  المستقمة لجكدة المقاحات البيطرية في أفريقيا

المستخدمة المصدؽ عمييا ك عدد المقاحات  ، فقد ازدادنتيجة لذلؾك . الدكؿ األعضاء
يككف لو تأثير متزايد عمى تحسيف الصحة ، األمر الذم كبيرةبصكرة في حممة التمقيح 
 .الحيكانية في القارة

معايير تسييؿ تكحيد المركز اإلفريقي لمقاحات البيطرية في  إضافة إلى ذلؾ، ساىـ -239
كمكاءمة المقاحات إنتاج  معايير تكحيدضماف مف خبلؿ بيطرية المقاحات الإنتاج 

التكنكلكجيات الرئيسية إلنتاج  بكضع 2009تيا. قاـ المركز منذ جكدتقنيات مراقبة 
كحيد الحيكم المضاد كال يالبركتينإنتاج التركيب الككاشؼ البيكلكجية األساسية )

 إنشاءمع المركز  في اتسبلالت المقاحاإلفريقي ل مستكدعالتـ تأسيس  . النسيمة
                                                           

مميكف  4.7، الكاميركف، أنغكال سنكياريكي أم دكالر أكثر مف مميكف مميكف دكالر أمريكي، نيجيريا 12ذينيا االستكائية  التيتـ قطعيا تشمؿ االلتزامات3
 عمى نحك متزايد لمحممة. مكارد مالية كطنية إضافية تخصصذانا، الخ كالتي بكركينا فاسك، كينيا، دكالر أمريكي، اثيكبيا، مبلييف  3زامبيا دكالر أمريكي، 
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تـ كبالمثؿ، فقد . 2011في أكتكبر  الثالث المستكلحيائية مف مختبر السبلمة األ
ضافة إلى ذلؾ،. ك مستقمة لحيكانات المختبرإنشاء مزرعة  مع يقـك المركز، بالتعاكف  ا 

 تطكير العممية الذم أنشئ مجددا. مختبر بإدارة الشركاء،
ظؿ المركز لدكؿ األعضاء، ادعـ لبناء قدرات قديـ الجيكده الرامية إلى تفي إطار  -240

لمقاحات لمختبرات اخدمات الدعـ الفني يكفر حمقات عمؿ تدريبية ك  دكريا نظـي
اضطمع المركز  مع الشركاء،. كبالتعاكف لدكؿ األعضاءفي االبيطرية كمراقبة الجكدة 

 .ي أفريقياف المقاحاتنتاج إلدكر فعاؿ في تسييؿ نقؿ التكنكلكجيات المبلئمة أيضا ب
 :ر الطبيعيةصاداإلدارة المستدامة لمبيئة والم .2
 :تغير المناخ (أ 

في مسائؿ  ا ىاماكعالمي اإقميمي االعبا ك محاكر المفكضية ، أصبحت 2008منذ عاـ  -241
 التاريخيمقرر المؤتمر لى إإلى حد كبير في ذلؾ ضؿ . كيعكد الفتغير المناخ

" ةعماؿ ذير عاديبأ"فريقيا لمقياـ أ ماـالطريؽ أميد م ذكال 2009 رفي فبرايالصادر 
تغير المناخ  مكحدا مف اكقفمأفريقيا في ظؿ تبني في مسائؿ مفاكضات تغير المناخ 

. كالحقا، تـ بمكجب مقررات عديدة لممؤتمر إنشاء صكت كاحدبشأنو بكالتفاكض 
تغير حكؿ آليات التنسيؽ كال سيما تكميؼ لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات كتنقيح 
 التكجيو. ظمت المجنة تقدـ تكفير التكجيو السياسي في عممية التفاكضب المناخ

عمى مدل السنكات الثبلث الماضية  ستراتيجيةبشأف القضايا اإلكاإلرشاد المطمكبيف 
المنعقد في في مؤتمر األطراؼ الخامس عشر  فريقيافعالة أل مشاركةضماف ل

عقد في السادس عشر المنكمؤتمر األطراؼ  2009في عاـ  ،ف، الدانمرؾجككبنيا
عقد في مؤتمر األطراؼ السابع عشر المن كمؤخرا 2010في عاـ  ،كانككف، المكسيؾ

 .2011في شيرم نكفمبر كديسمبر  ،دكرباف، جنكب أفريقيا
 اإلفريقي في مؤتمر األطراؼ السابع عشر/جناح الإنشاء عمبل بمقرر المؤتمر بشأف  -242

، بالتعاكف مع البنؾ األفريقي مت المفكضيةقا رباف،ك في دالمؤتمر السابع لؤلطراؼ 
، فريقيا كحككمة جميكرية جنكب أفريقياألاالقتصادية  األمـ المتحدة لمتنمية كلجنة
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فريقي استضاؼ سمسمة مف اجتماعات المائدة المستديرة كاألحداث إجناح بإقامة 
بذلؾ فرصة كاجتماعات فرؽ العمؿ رفيعة المستكل ككفرت الجانبية كالمعارض 

مجرد كذؿ تغير المناخ ليس لشكاتصكر أفريقيا  يةلعرض كيفمصمحة ألصحاب ال
 .اضحية سمبية كلكف أيضا كطرؼ فاعؿ مف أجؿ إيجاد حمكؿ مستدامة لي

عمى ىذه الدرجة مف األىمية مفادىا أنو ينبغي مف تجربة ىامة دركس تـ استخبلص  -243
تحقيؽ أرادات تاـ إذا انسجاـ ب العمؿتنسيؽ كتنظيـ نفسيا بشكؿ أفضؿ ك إلفريقيا 

. كاستنادا إلى ىذا الكاقع، اعتمد المؤتمر بقية العالـفي التزاماتيا مع النتائج المرجكة 
كلكف الفني  مستكلعمى التعزيز التنسيؽ ليس فقط بشأف  2011مقررا في يكليك 

األمـ المتحدة  فريقيا في مؤتمرفعالة أل مشاركةضماف عمى المستكل السياسي لأيضا 
. عممت المفكضية، 20باسـ ريك + أيضا كالمعركؼ تنمية المستدامةحكؿ ال دـالقا

األمـ المتحدة لمتنمية كبرنامج  األفريقي البنؾالمجنة االقتصادية ألفريقيا ك بالشراكة مع 
 20األفريقية لمؤتمر ريك + التحضيرية عمميةجيات أخرل، عمى دعـ ال لمبيئة مف بيف

 2012 المؤتمر في ينارقدـ إلى يي سالتي أدت إلى صياذة بياف تكافؽ أفريقيا الذم ك 
 .2012 يكنيكفي  20مؤتمر ريك +إلى  قبؿ تقديمولبحثو 

ىذه المساعي ككفرت بنشاط في تكفير التسييبلت البلزمة لتنسيؽ  شاركت المفكضية -244
يف. تـ فريقيستخدميا أصحاب المصمحة األكي يحاسمة  اتفي الكقت المناسب قدر 

مكتب  مف قبؿ ىيئة كضع إستراتيجية بشأف تغير المناخ ألفريقيا، كيينتظر إجازتيا
داخؿ تغير المناخ كالتصحر . تـ إنشاء كحدة لالبيئةحكؿ المؤتمر الكزارم األفريقي 

 يا.العمؿ عمى تفعيمالمفكضية كيجرم اآلف 
 :الحد من مخاطر الكوارث (ب 

األعاصير ك اجية الككارث الطبيعية مثؿ الجفاؼ ضعؼ أفريقيا في مك إقرارا منيا ب -245
تعبئة الدكؿ ئيا، عمى المفكضية، بالتعاكف مع شركا، عممت كما إلى ذلؾ كالفيضانات

األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالجيات المعنية األخرل لكضع نظـ 
ىذه قد أدت ك . مخاطر الككارثإلى إدارة بلنتقاؿ مف إدارة األزمات لكآليات كقدرات 
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ىما: )أ  كضع يف مرتبطيف ك الجيكد عمى مدل السنكات القميمة الماضية إلى إنجاز 
اإلقميمية األفريقية لمحد مف مخاطر الككارث  ستراتيجيةكاعتماد برنامج عمؿ لتنفيذ اإل

لحد مف مخاطر الككارث لتدخبلت االتكجيو االستراتيجي قدـ ي  2006-2015)
اآلليات  كىذه -اإلنمائييفشركاء الت االقتصادية اإلقميمية ك دكؿ األعضاء كالمجمكعالم

اآلف في ذالبية الدكؿ األعضاء كالمجمكعات مكجكدة المؤسسية كاألطر التشريعية 
ني فخطكة ىامة لتعزيز التنسيؽ كالدعـ ال . قطعت المفكضيةاالقتصادية اإلقميمية

 ةاألفريقية المعني مؿالع عمى المستكل اإلقميمي مف خبلؿ إنشاء كتشغيؿ مجمكعة
اإلفريقي لبناء  ك)ب  البدء في المشركع 2011بالحد مف مخاطر الككارث في مارس 

ا إلفريقيا ككيانا ماليا مممكككالذم يراد لو أف يككف المخاطر  القدرات في مجاؿ
مف حيث المناسب ك التمكيؿ الطارئ بالحككمات األفريقية  يزكدمف شأنو أف  مستقبل

مف خبلؿ جفاؼ شديد  حدكثفعاؿ مف حيث التكمفة في حاؿ بو كال ثكؽمك الك التكقيت 
في تحسيف التأىب  ستسيـكيعتقد أف ىذه المبادرات . عبر القارةتقاسـ المخاطر 

 .كاالستجابة كزيادة مركنة االقتصادات األفريقية في مكاجية الككارث الطبيعية
 :الرصد األفريقي لمبيئة من أجل التنمية المستدامة (ج 

 كاف مف الممكف الرصد اإلفريقي لمبيئة مف أجؿ التنمية المستدامة، خبلؿ تنفيذمف  -246
 كالميدانية كالداعمة األساسية البياناتإلى  اإلفريقييف )أ  تحسيف كصكؿ المستخدميف

ب  إنشاء خدمات معمكمات تشغيمية لتحسيف عمميات صنع القرار )األرض  لرصد
محككمات األفريقية كالمستدامة لالنشطة  المشاركةصنع السياسة لضماف )ج  تعزيز 

ألصحاب فني مناسب ضماف مستكل ك في رصد المبادرات البيئية العالمية )د  
اإلفريقييف المعنييف بالرصد اإلفريقي لمبيئة مف أجؿ التنمية. أدل التزاـ المصمحة 

ميمية  الشركاء )كال سيما االتحاد األكركبي كالمجمكعات االقتصادية اإلق المفكضية مع
في مجاؿ القدرات عمى كبيرة الالخيارات المتاحة لمكاصمة تمبية ىذه االحتياجات ب

الدعـ خبلؿ المرحمة الثانية مف حيث بشأف مكاصمة اتفاؽ ، إلى أساس مستداـ
 .أفريقيارصد البيئة كاألمف في  التمكيؿ كرصد األمف البيئي في مشركع
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مكمات المناخية ألذراض التنمية في المع تـ اآلف تشغيؿ مبادرة إضافة إلى ذلؾ، -247
 لمتنمية األفريقي البنؾمع المفكضية  البرامج التي تحالفت، التي تمثؿ أحد أفريقيا

 إلىأفريقيا عمى الكصكؿ  لمناصرتيا، مما سيعزز قدرةكالمجنة االقتصادية ألفريقيا 
 ة.صنع السياسعمميات ألذراض كاستخداميا المعمكمات المناخية 

المسؤكليف يقييف المؤتمر األكؿ لمكزراء األفر  ،، بالتعاكف مع الشركاءيةعقدت المفكض -248
حكؿ الذم أنشأ المؤتمر الكزارم األفريقي ك  2010عف األرصاد الجكية في أبريؿ 

 إستراتيجيةتسييؿ إعداد في الفكر  يتمثؿ الغرض منو عمىالذم  األرصاد الجكية
طار ك األرصاد الجكية  حكؿمتكاممة إفريقية   .ذم الصمة مؿلعاا 

 إدارة الغابات العابرة لمحدود (د 
في التنمية المستدامة البيكلكجية  مكاردغابات كذيرىا مف الفي إطار تنشيط مساىمة ال -249

ع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية تعمؿ المفكضية مكالقضاء عمى الفقر في أفريقيا، 
كالمجمكعة االقتصادية  كالمجاف الحرجية اإلقميمية )لجنة الغابات في أفريقيا الكسطى

 مف أجؿ  ..لخمانك، إ تحاد نيرلدكؿ كسط إفريقيا كتجمع دكؿ الساحؿ كالصحراء كا
بناء ك السياسات مكاءمة تعزيز التعاكف اإلقميمي في إدارة مكارد الغابات مف خبلؿ 

 .العابرة لمحدكدكآليات إلدارة الغابات  نظـعف طريؽ كضع القدرات 
 :لكبير لمصحراء والساحلمبادرة الجدار األخضر ا (ه 

كضع استراتيجيات  مع مشاركةة عضكا   دكل13) ةفي ثبلث عشر المبادرة  نفيذبدأ ت -250
تكفيره بالتعاكف مع الذم تـ ني كالمالي فكخطط عمؿ كطنية مف خبلؿ الدعـ ال

. كمع إنشاء ككالة إفريقيا معنية بمبادرة منظمة األذذية كالزراعةك االتحاد األكركبي 
رؤساء دكؿ كحككمات تجمع الساحؿ  مؤتمربقرار مف نجمينا، تشاد، إالجدار في 
تقديـ  مفكضيةتكاصؿ الفإف مف المتكقع التعجيؿ بكامؿ عممية التنفيذ. كس كالصحراء،

مف أجؿ تحقيؽ د ك الجيلضماف مكاءمة كتضافر الدعـ كالعمؿ مع الككالة اإلفريقية 
 .نتائج أفضؿ
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 :إدارة الموارد المائية (و 
كجيت بشأف المياه كالصرؼ الصحي،  2008 الصادر في ف شـر الشيخإعبلعمبل ب -251

)الككالة  مف خبلؿ الدعـ الفني كالمالي الذم قدمتو ألمانيا ىا،جيكدالمفكضية 
نحك التعاكف مع المجمس الكزارم األفريقي المعني بالمياه األلمانية لمتعاكف الفني  

ز في تحقيؽ التزامات شـر الشيخ رصد كتقييـ لمتابعة التقدـ المحر آلية بيدؼ كضع 
في مجاؿ المياه اإلببلغ كالرصد كالتقييـ كضع صيغة . تـ مف قبؿ الدكؿ األعضاء

المجنة االستشارية خبلؿ اجتماع كالصرؼ الصحي عمى المستكل القطرم كنكقشت 
كأقرىا اجتماع  2011في يكليك لممجمس الكزارم اإلفريقي المعني بالمياه  نيةفال
في أكتكبر  لممجمس الكزارم اإلفريقي المعني بالمياه الذم عقد نفيذملمجمس التا

2011. 
 :مشروع بناء القدرات بشأن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف (ز 

ميارات تعزيز النفذ أنشطة في مجاالت يمشركع ظؿ ال، 2009 و فينذ إطبلقم -252
، مف بيف أمكر زئبؽالبشأف تغير المناخ كالتصحر ك ريقييف ممفاكضيف األفل يةالتفاكض

خبراء الالتدريب فضبل عف التفاعؿ بيف القادة السياسييف ك دعـ أخرل، مف خبلؿ 
أدكات كضع زيادة الكعي كتبادؿ المعمكمات مف خبلؿ  فيساىـ أيضا قد ك الفنييف. 

اإلقميمية  الكضكح كتشجيع االتفاقاتتعزيز لمدعكة مف أجؿ  كاستراتيجيات فعالة
مف خبلؿ ىذا ات. ك المؤسسكالتنظيمية المناسبة كتعزيز  كضع األطر التشريعيةك 

دعـ جيكد المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ كاف باإلمكاف المشركع، 
كتقييـ االحتياجات لتنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة إجراء مشاكرات األعضاء في 

 .إدارة البيئةالتي تقكد إلى تحسيف األطراؼ 
 :التي تتم مواجيتيا وتدابير التخفيف المتخذةالتحديات/المشاكل  .3

 :التحديات (أ 
في ذياب لتنفيذ ا فيما يتعمؽ بمتابعة كتنسيؽتتـ مكاجيتيا ىـ التحديات التي يتمثؿ أ -253

المفكضية  في حيف أفمفكضية. بيف الدكؿ األعضاء كالآلية إببلغ كرصد كاضحة 
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لمعمكمات عف التقدـ اعف التقدـ المحرز، فإف مؤتمر المنتظمة إلى  ترفع تقارير
تككف المحرز في تنفيذ البرامج/المبادرات عمى مستكل الدكؿ األعضاء ذالبا ما 

. أـ المقررات تمؾ التـ تنفيذ إذا ما لمعرفة  لذلؾ، ال يكجد طريؽ نتيجةمنعدمة. ك 
 .ىذه المعمكمات، صياذة كتنسيؽ الدعـ لمتنفيذكمف الصعب، في ذياب 

لدعـ تنفيذ البرنامج مف خبلؿ  مكاد المالية المخصصةالمف % 90أكثر مف تـ تمكيؿ  -254
بشأف يثير تساؤالت أساسية  األمر مف الكاضح أف ىذا. ك الشركاء المقدـ مف دعـال

 .االعتماد عمى البرمجة ككذلؾ بعض مشاعر القمؽ بشأف ممكية كاستدامة ىذه البرامج
، فيما ى مر الزمفعم يزدادتناسب مع حجـ العمؿ الذم مفكضية لـ يعد يىيكؿ الإف  -255

 كبيرا جدا.المكارد البشرية تحديا في ص يشكؿ النق
 :الحمول واإلجراءات المقترحة والمتخذة (ب 

مساءلة المتبادلة لتتبع التقدـ المحرز في تنفيذ لملكضع أطر  تكانت ىناؾ محاكال -256
. كقد نظرت متنمية الزراعية ككانت النتائج مشجعةاإلفريقي الشامؿ لبرنامج ال

كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية بجدية  المفكضية
لمتنمية الزراعية.  الشامؿاإلفريقي تنسيؽ البرنامج إطار  تخطيط المشترؾ فيفي ال
ضافة . ك مماثمة في مجاالت أخرلىذا النيج كاستخداـ نييج حاجة إلى تعزيز كىناؾ  ا 

عف تنفيذ تمؾ في إعداد تقارير ظر بجدية إلى ذلؾ، ينبغي لمدكؿ األعضاء أف تن
 .االتحاد االفريقيجماعيا خبلؿ مؤتمرات يا تقررات التي اعتمدمال

مف  المقدـ دعـالعتماد عمى االمكاجية التحدم المتمثؿ في  ظمت المفكضية تحاكؿ -257
تخطيط لعدة سنكات كدعـ  عمى كضعشركاء العمؿ مع  الجيات المانحة مف خبلؿ

بالبرنامج اإلفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية. كىناؾ تجربة  ذات الصمةميزانية األنشطة 
برامج في مجاؿ الزراعة التخصيص المكارد بحكمة لتنفيذ مشجعة كفرت حافزا كافيا ل

االلتزامات مع الشركاء في إطار تشجيع الما يحتاج إلى  . كذلؾكاألمف الغذائي
 .اآلخريف
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تمكينيا مف عمى كجو االستعجاؿ بغية ضية مفك الييكؿ التنظيمي لمينبغي مراجعة  -258
. تحاكؿ المفكضية في الكقت النتائجتحقيؽ عدد كاؼ مف المكظفيف المؤىميف ل تعييف

خبراء عمى المدل القصير تعييف معالجة مشكمة نقص المكظفيف مف خبلؿ الراىف 
كف الفني، )منظمة األذذية كالزراعة، الككالة األلمانية لمتعا كاإلعارات مف قبؿ الشركاء

مؤسسة السكاف ك الدكلية لمحد مف الككارث التابعة لؤلمـ المتحدة  ستراتيجيةاإلك 
الذم تعاني منو. كسيظؿ ىذا الكضع  المكظفيففي عدد كبير الالنقص  سدل العالمية 

 .األحكاـ المناسبة في الييكؿ مف خبلؿ إدخاؿحؿ دائـ  يراكح مكانو حتى يتـ إيجاد
 :ة األسواق واألصول الماليةالتكامل وتنمي 4-ثالثا

 :20ومجموعة الـ 8متابعة مجموعة الـ .2
. 2011مايك  27 في دكفيؿ، فرنسا،أفريقيا في – 8لمجمكعة الػ دكرة التكعيةعقدت  -259

السمـ كاألمف كالحكـ، بما في ك التنمية مسائؿ  مف بيف القضايا التي نكقشتككانت 
الطاقة كالمساءلة كصكؿ إلى مناخ كالذلؾ النمك االقتصادم كالتكامؿ اإلقميمي كتغير ال

قمة كأفريقيا. كقد أقرت  8عمى أساس التقارير المعدة مف قبؿ مجمكعة الػػالمتبادلة 
كلكف ال تزاؿ قطبا جديدا لمنمك العالمي في طريقيا ألف تصبح أفريقيا بأف  دكفيؿ
 .التنمية في أقؿ البمداف نمكابتمؾ المتعمقة  كخاصةتحديات ىناؾ 

قيد نظرىا الفعمي  الصكماؿ بإبقاءمؽ بالسمـ كاألمف، أكدت القمة التزاميا فيما يتع -260
. كفيما يتعمؽ السمـ كاالستقرار في الببلدإحبلؿ كدعـ الجيكد الدكلية الرامية إلى 

مناطؽ ك دعـ عمميات التكامؿ اإلقميمي في أفريقيا ب 8بالتنمية، تعيدت مجمكعة الػػ
. كما فريقيبلتحاد األل رنامج الحد األدنى مف التكامؿالتجارة الحرة كالتنفيذ الكامؿ لب
ممرات التجارية الرئيسية كعمميات تحرير التجارة ككذلؾ تـ التركيز عمى دعـ فعالية ال

اإلشارة إلى تجدر كمع ذلؾ، . بنجاح الخيارات الختتاـ مفاكضات جكلة الدكحةبحث 
 29في أكرا، ذانا، مف  عقدةالمندكرتيـ الثامنة قد شددكا، خبلؿ أف كزراء التجارة 

ضاء منظمة التجارة ة يستعرضيا أعيج جديد، أف أم ني 2011ديسمبر  3إلى  نكفمبر
مف يجب أف تككف مقبكلة اإلنمائية، الدكحة  حؿ المأزؽ الحالي ألجندةالعالمية ل
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. اعترض مدكلة األكلى بالرعايةلممبادئ األساسية جانب األطراؼ المتعددة كمطابقة ل
أجندة الدكحة اإلنمائية لى إمحاكلة إلضافة "مسائؿ جديدة"  أيضا بقكة عمى أم الكزراء

كالمتعمقة ألقؿ البمداف نمكا معالجة المسائؿ ذات االىتماـ لمنظمة التجارة العالمية قبؿ 
 بصكة مناسبة. التنفيذك  المعاممة الخاصة كالتفاضميةب

ما مع الكفاء بالتزاماتيبيقيا كأفر  8تعيدت مجمكعة الػػالمساءلة المتبادلة، بخصكص  -261
كتعزيز فعالية المعكنة الرسمية عمى المساعدة اإلنمائية مجددا  8تأكيد مجمكعة الػػ

كتعزيز النمك االقتصادم  2015بغية تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية بحمكؿ عاـ 
سبؽ، مف الصعب في ضكء ما . ك فرص العمؿ كالتصدم لمتحديات العالميةتكفير ك 

المساعدة اإلنمائية الرسمية في بشأف  8مجمكعة الػػ الحفاظ عمى التزامات رؽبحث ط
في االقتصاد العالمي الثقة في منطقة اليكرك كزيادة عدـ  الحاليةضكء األزمة 

. 8لمجمكعة الػػ الصناعيةمف االقتصادات في كثير البطيء كاالنتعاش االقتصادم 
المساعدة اإلنمائية الرسمية في ؿ انخفاض أف تستعد الحتماأفريقيا كعميو، يتعيف عمى 

المصركفات أقؿ بكثير مف ىدؼ األمـ المتحدة أف تككف األمد القريب إلى المتكسط ك 
يتعيف بدال مف ذلؾ، . ك مبمداف المانحةلالدخؿ القكمي اإلجمالي % مف  0.7 البالغ

يؿ المبتكرة تمك العمى تعبئة المكارد المحمية كآليات بصفة خاصة التركيز عمى القارة 
 .دكر أقكل في إعادة التكازف العالميتحديد طرؽ االضطبلع بك 
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 :التكامل وتطوير القدرات اإلنتاجية 5-ثالثا

 :الزراعة )البرنامج اإلفريقي الشامل لمتنمية الزراعية، األزمة الغذائية( .2
ستراتيجية كأساسية في عمميا ثبلثة استرشدت المفكضية ب -262 في شكاذؿ إنمائية مرتبطة كا 

دارة المصادر الطبيعية، كىي:مجاؿ الزراعة كاألمف الغذائي كالتنمية الريفية كالبيئة   كا 
مف خبلؿ حشد الدعـ السياسي لمتنمية الزراعية  الشامؿأجندة البرنامج اإلفريقي   1

 ؛ي كالفنيكالمال
 ،ذات الصمة فريقياالتحاد األعمبل بمقررات تعزيز تنسيؽ تنفيذ مشاريع رائدة   2
 .المصادر الطبيعيةدارة المستدامة لمبيئة ك تشجيع اإل  3

 :التقدـ المحرز في تنسيؽ تنفيذ البرنامج اإلفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية  أ 
متنمية الزراعية يمكف لالشامؿ اإلفريقي برنامج تعزيز أجندة الفي  تقدـ كبيرتـ إحراز  -263

يجيات كتعبئة قياسو مف حيث تعبئة االلتزاـ السياسي كتنسيؽ السياسات كاالسترات
كقعت عمى قد بمغ عدد الدكؿ األعضاء التي البرنامج. ك  مكارد االستثمار لتنفيذ

ف ي، ثبلث2008اندا  قبؿ عاـ كاحدا فقط )رك كىك  كثائقيا الكطنية الخاصة بالبرنامج
بينما يكجد العديد مف الدكؿ المستعدة لمقياـ بذلؾ. كقد  ،دكلة عضكا اآلف4 30)

قائمة صياذة خطط استثمار قطرية ة عضكا   دكل21ف )ك شر كع أكممت بنجاح إحدل
دكلة منيا   15خمسة عشر ). كعقدت برنامج تـ استعراضيا بشكؿ مستقؿعمى ال

 .تمكيؿالطرؽ اتفقت عمى جتماعات عمؿ ك ا
عدد مف الدكؿ األعضاء مخصصات ميزانياتيا حيث زاد  تائج مشجعةتـ تحقيؽ ن -264

%. 10 مة العدد الذم حقؽ ىدؼ تخصيصقعمى الرذـ مف كذلؾ  لقطاع الزراعة

                                                           
، جميكرية الككنغك الديمقراطية، يا الكسطىجميكرية أفريق، ، بكركندم، الرأس األخضربكركينا فاسك ؿ: بنيف،ك تشمؿ ىذه الد4

، النيجر، مكزمبيؽ مكريتانيا،، مالي، مبلكم، ليبيريا، كينيا ،ككت ديفكار، ذينيا بيساك، ذينيا، ذانا، ذامبياإثيكبيا، 
 .زيمبابكمك  ،زامبيا،أكذندا،كجتك ،تنزانيا،سكازيبلند،سيشيؿ،السنغاؿ،سيراليكف،ركاندا،نيجيريا
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قد حققت نتائج  5بمداف  9لى تسعة )إف ما يصؿ عمى أخيرة حصاءات األاإلتدؿ 
 %. كىناؾ مجمكعة أخرل مف تسع10بارزة حيث بمغت أك تجاكزت ىدؼ تخصيص 

كمف في ظؿ تزايد االتجاه.  في المائة 10ك 5ما بيف عمى   دكؿ تنفؽ حاليا 9)
 .ىذا االتجاه اإليجابي مع تفعيؿ خطط االستثمار يتعززالمتكقع أف 

تعمؿ في ىذا الصدد، . ك تفعيؿ خطط االستثمار تعبئة القطاع الخاصيستمـز  -265
كالدكؿ  ككالة االتحاد اإلفريقي لمتخطيط كالتنسيؽ لمنيباد بالتعاكف مع المفكضية،

كات تعبئة شر عمى ضماف  األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء،
القطاع الخاص الكطنية كاإلقميمية كالعالمية لبلستثمار في سمسمة مف الفرص التي 

المنتدل  التي قادىااألكلية الشراكة عمى نماذج  بناء. ك أنشأتيا الدكؿ األعضاء
لمنيباد  أنشأت المفكضية، بالتعاكف مع ككالة التخطيط كالتنسيؽاالقتصادم العالمي، 

دعـ ي لالزراعكاالستثمار منمك فريؽ مياـ لصادم العالمي، كالشراكة مع المنتدل االقت
تمكيؿ األكلكيات الكطنية المحددة عمى شراكات القطاع الخاص حمؿ الحككمات في 

تـ  ،2011شير نكفمبر لمتنمية الزراعية. كحتى  الشامؿ اإلفريقي في إطار البرنامج
شركات حمؿ ا لاستثمار يتـ استخداميخطط كضع في  6دكؿ أعضاء  7سبع ) دعـ

 .ستثماراالكتكقيع صفقات ات مع الحككمعمى العمؿ القطاع الخاص 
لمنيباد المفكضية، كىي تعمؿ مع ككالة لمتخطيط كالتنسيؽ  أحرزتإضافة إلى ذلؾ،  -266

كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، تقدما ىاما في تعبئة مجتمع الشركاء اإلنمائييف 
اإلنمائية لمزراعة األفريقية مف خبلؿ البرنامج كتنسيؽ كمكاءمة كمطابقة المساعدة 

األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية كبما يتفؽ مع إعبلف باريس حكؿ فعالية المساعدة 
، استفادت سبع 2011كأجندة أكرا مف أجؿ العمؿ. عمى سبيؿ المثاؿ، حتى نكفمبر 

عة كاألمف مف مكارد صندكؽ االئتماف لمبرنامج العالمي لمزرا 7  دكؿ أعضاء7)

                                                           
 ثيكبيا، ذانا، ذينيا، مبلكم، مالي، النيجر، ركاندا كالسنغاؿبكركينا فاسك، إ 5
 بكركينا فاسك، إثيكبيا، ذانا، كينيا، مكزمبيؽ، ركاندا، كتنزانيا 6
7

 إثُىبُا، نُبُزَا، انىُجز، رواودا، سُزانُىن وحىجى 
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الغذائي بغية دعـ تمكيؿ خطط االستثمار لبمدانيا بناء عمى إثباتيا لمبادئ البرنامج 
األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية. كيأتي ذلؾ إضافة إلى تحديد البمداف التي حصمت 

لدعـ تنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ  8عمى تمكيؿ االستثمار مف خبلؿ المكارد الثنائية
 الزراعية. لمتنمية

تـ كضع آليات ذات مصداقية لتسييؿ التدخبلت الفعالة لمشراكات في إطار عممية  -267
المطابقة المذككرة كتعزيز ىذه التعيدات. كقد أصبح منياج عمؿ البرنامج األفريقي 
الشامؿ لمتنمية الزراعة مستعمبل عمى نحك متزايد باعتباره أداة لمعمميات المشتركة مف 

لتقدـ كتقاسـ الخبرات في تنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ، مف خبلؿ التخطيط كتقييـ ا
، مستكممةبث الشعكر بالمساءلة؛ ككضع كتفعيؿ نظاـ لمرصد كالتقييـ يقدـ معمكمات 

بناء عمى المؤشرات المتفؽ عمييا مف جميع أصحاب المصمحة األفريقييف، حكؿ 
كعمى الصعيد القطرم. كما تـ التقدـ المحرز في األداء الزراعي عمى نطاؽ القارة 

كضع إطار لممساءلة المتبادلة، تستعمؿ نتائج الرصد كالتقييـ لمبرنامج األفريقي 
الشامؿ، إلى جاني مجمكعة إضافية مف مؤشرات المساءلة لتسييؿ المراجعة كالحكار، 
كمف ثـ تطكير المساءلة بيف أصحاب المصمحة. كيجرم، عمى نحك متزايد، استخداـ 

ثؿ عمميات مراجعة القطاع الزراعي عمى الصعيد القطرم، كمناىج عمؿ آليات م
باعتبارىا منابر حكار لمتنمية الزراعية الشراكات السنكية لمبرنامج األفريقي الشامؿ 
 في مجاؿ األداء الزراعي.  نتائجالكمراجعة في تعزيز المساءلة مف أجؿ تحقيؽ 

لمتنمية الزراعية ألفريقي الشامؿ ثمة جانب ىاـ آخر مف جكانب عممية البرنامج ا -268
يتمثؿ في تعزيز قدرات المؤسسات األفريقية الرئيسية عمى الصعيديف اإلقميمي كالقارم 

فعاؿ إلطار البرنامج األفريقي الشامؿ عمى التنفيذ اللتمكينيا مف تسييؿ كدعـ بدء 
ـ الصعيديف القطرم كالقارم عمى أساس مستداـ. كتشمؿ ىذه المؤسسات في المقا

                                                           
8

زوامجها " أَْطٍعم انمسخقبم" فٍ دعم انبزوامج األفزَقٍ انشامم عهً سبُم انمثال، رصدث وكانت انىالَاث انمخحدة نهخىمُت اندونُت مىارد هامت مه خالل ب 

جهاث انشزَكت األخزي انخٍ حدعم سهسهت مه انبزامج انقائمت عهً انبزوامج األفزَقٍ انشامم عهً انصعُد انقطزٌ: وسارة اننهخىمُت انشراعُت؛ وحشمم 

هىنىدا إسباوُا وإَطانُا، مه بُه بهدان كىدا \ٍ األنماوٍ )انىكانت األنماوُت نهخعاون انفىٍ(، وانممهكت انمخحدة نهخىمُت اندونُت، أنماوُا مه خالل انخعاون انفى

 .أخزي
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كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية  التخطيط كالتنسيؽ لمنيباداألكؿ المفكضية كككالة 
كالمؤسسات الرئيسية لمدعائـ، كلكف أيضا قطاعات أخرل مف منظمات المزارعيف 
التي ليا تفكيضات كأدكار كاضحة لتسييؿ تنسيؽ تنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ. 

لمجيات المانحة المتعددة  ائتمافلي صندكؽ ليذا الغرض، أنشئ في البنؾ الدك 
ز يمكارده متاحة لدعـ عدد مف المؤسسات بغية تمكينيا مف تعز  تاألطراؼ كان

ع كؿ منيا بدكرىا في تنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ. كما أف ضطبلاقدراتيا ك 
لعب دكرا حاسما في دعـ  9لمجيات المانحة المتعددة األطراؼ ئتمافصندكؽ اال

ميات القطرية التي أفضت إلى إعداد اتفاقيات البرنامج األفريقي الشامؿ كالتكقيع العم
عمييا في كقت الحؽ، ككذلؾ خبلؿ التدخبلت في فترة ما بعد االتفاقيات إلعداد 
خطط االستثمار. كقد استفادت أيضا المؤسسات األفريقية التي تفكيضات كأدكار في 

لتعزيز  10دعـ الذم تقدمو الجيات الشريكةالتنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ مف 
 القدرات.

 :التكامل وبناء القدرات في مجال التجارة 6-ثالثا
 :التجارة األفريقية البينية  1
التجارة األفريقية البينية، نظمت المفكضية  تعزيزحكؿ  2012تحضيرا لقمة يناير  -269

المصمحة مف  مع أصحاب 2011أكتكبر  27إلى  25خمكة في ككريفتك، إثيكبيا، مف 
 تعزيزالقاعدة الشعبية بيدؼ جمع مساىماتيـ حكؿ عدد مف الكثائؽ الرامية إلى 

التجارة األفريقية البينية. كفيما يمي اإلطار المقترح لمتعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة 
منظكمة، آلية لمرصد كالتقييـ كفقا لطمب القمة الطريؽ، الالحرة القارية: خارطة 

التجارة األفريقية البينية. كقد ساىمت الغرؼ التجارية  تعزيزؿ األخيرة، كخطة عم
كالقطاع الخاص كذيرىما مف منظمات التجارة كمراكز البحث مف خبلؿ إثراء الكثائؽ 

 بخبراتيا الميدانية.
                                                           

9
انماوحت  قدمج انمفىضُت األوروبُت وبزَطاوُا انعظمً وفزوسا وإَزنىدا وهىنىدا وانىالَاث انمخحدة األمزَكُت مساهماث فٍ صىدوق االئخمان نهجهاث

 انمخعددة األطزاف
10

 هذي انجهاث انشزَكت مىظمت األمم نألغذَت وانشراعت، وانىكانت األنماوُت نهخعاون انفىٍ، مه بُه جهاث أخزي.وحشمم 
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في نفس السياؽ، نظمت المفكضية بالتعاكف مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية  -270
التجارة األفريقية البينية  تعزيزتقديـ خطة العمؿ حكؿ  وخبللألفريقيا، منتدل تجاريا تـ 

طار التعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية: خارطة الطريؽ، المنظكمة، آلية  كا 
التجارة األفريقية البينية، إلى المسؤكليف  تعزيزالرصد كالتقييـ، كخطة العمؿ ل

إلقميمية، كمجمكعة أكسع مف التجارييف لمدكؿ األعضاء، كالمجمكعات االقتصادية ا
القطاع الخاص كالمجتمع المدني كمنظمي األعماؿ كممثبلت النساء كذيرىـ. كقد 

 أبدم اىتماـ بالغ لممشركع كتـ تقديـ تكصيات قيمة نحك إثراء الكثائؽ.
 29نظمت المفكضية أيضا الدكرة السابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التجارة مف  -271

يسمبر في أكرا، ذانا. كقد أكصى المؤتمر الكزارم مؤتمر رؤساء د 3نكفمبر إلى 
التجارة األفريقية البينية كاإلطار  تعزيزالدكؿ كالحككمات باعتماد خطة العمؿ حكؿ 

لرصد امنظكمة، آلية الطريؽ، اللمتعجيؿ بمنطقة التجارة الحرة القارية: خارطة 
لبينية. كقد اعتمد المؤتمر كذلؾ إعبلنا التجارة األفريقية ا تعزيزعمؿ لالكالتقييـ، كخطة 

 التجارة األفريقية البينية. تعزيزحكؿ منظمة التجارة العالمية كحكؿ 
 :الجمارك .2

كاصمت المفكضية عمميا حكؿ مكاءمة اإلجراءات كالقكاعد كالتنظيمات الجمركية.  -272
كأجرت تقييما كتفكيرا حكؿ إجراءات العبكر المعمكؿ بيا داخؿ المجمكعات 

صادية اإلقميمية بيدؼ مكاءمتيا. كأصدرت مشركع بركتكككؿ حكؿ العبكر. كمف االقت
جو الدكؿ االبركتكككؿ، بعد اعتماده، كطأة بعض التحديات التي تك يخفؼ المتكقع أف 

 األعضاء في مناكلة السمع عند العبكر.
حكؿ ترابط النظـ الجمركية المحكسبة.  ةأصدرت المفكضية أيضا مشركع بياف سياس -273

مي ىذا البياف إلى المساىمة في فيـ مشترؾ لضركرة ترابط النظـ الجمركية كير 
المحكسبة كتركيز متزايد عميو، كالمساىمة في األجندة األكسع نطاقا المتمثمة في 
تسييؿ التجارة في إطار مناطؽ تجارية حرة إقميمية كاتحادات جمركية، ككضع 

 ص عميو في معاىدة أبكجا.ترتيبات بشأنيا عمى الصعيد القارم كما ىك منصك 
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 :المفاوضات التجارية المتعددة األطراف .3

 :المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية ( أ
في إطار التحضيرات لمدكرة الثامنة لممؤتمر الكزارم لمنظمة التجارة العالمية المنعقدة  -274

ؿ ، نظمت المفكضية كرشة عم2011ديسمبر  17إلى  15في جنيؼ، سكيسرا، مف 
. كقد كفرت كرشة العمؿ 2011نكفمبر  28ك 27تحضيرية في أكرا، ذانا، يكمي 

منبرا لتبادؿ كجيات النظر حكؿ المسائؿ التفاكضية الرئيسية، كالمناخ السياسي 
لممفاكضات كالحاجة إلى تعزيز منظمة التجارة العالمية كمؤسسة قائمة عمى القكاعد 

مف لمنظمة التجارة العالمية. كقد أعدت أيضا خبلؿ المرحمة المفضية إلى المؤتمر الثا
 البمداف األفريقية لممشاركة الفعالة في المؤتمر مع رؤية مكحدة.

 
 القطاع الخاصو  دور جميع الجيات الفاعمة في تعزيز عممية التكامل )القطاع العام 7-ثالثا 

 :الميجر(و  المجتمع المدنيو 
يمي: تنفيذ برنامج الميجر لبلتحاد  في ىذا المجاؿ، تركزت أنشطة المفكضية عمى ما -275

األفريقي، كالبرنامج التدريبي لمنظمات المجتمع المدني حكؿ فيـ دعـ االتحاد 
 األفريقي لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.

 
 :المواطنون األفريقيون واألفريقيون في الميجر .1
 :برنامج الميجر ( أ
نامج الميجر خبلؿ المرحمة المفضية كاف التكجو الرئيسي لمجيكد يتمثؿ في تنفيذ بر  -276

 25إلى القمة العالمية حكؿ الميجر المقرر عقدىا في بريتكريا، جنكب أفريقيا، في 
 .2012مايك

 ASSEMBLY/AU/DEC.354 (XVI)عقب اعتماد خارطة الطريؽ مف خبلؿ المقرر  -277
المفكضية، بتعاكف  كقامت، 2011المؤتمر، في أديس أبابا، في يناير  الصادر عف
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جراءات عمى نحك مطرد كتراكمي لتنفيذ اإلاتخاذ بكثيؽ مع حككمة جنكب أفريقيا، 
 خارطة الطريؽ كتعزيز التحضيرات الفعالة لمقمة العالمية حكؿ الميجر األفريقي.

ييف في نتمثمت إحدل النقاط البارزة لخارطة الطريؽ في عقد كرشة عمؿ لمخبراء الف -278
الكزارية الستعراض كاستكماؿ الكثائؽ  2011بريتكريا، جنكب أفريقيا، في فبراير 

عمى ضكء التطكرات التي طرأت منذ ذلؾ الحيف عمى الجبيات  2007النيائية لعاـ 
كقد تـ تقديـ تقرير كرشة  البرنامجية كالتنظيمية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.

لمجمس، السياسة )لجنة الممثميف الدائميف، ا صنعالعمؿ المذككرة إلى أجيزة 
. كبمكجب مقرره 2011كالمؤتمر  في مبلبك، ذينيا االستكائية في يكنيك/يكليك 

ASSEMBLY/AU/ DEC.367(XVII)قضي بتقديـ نتائج تالمؤتمر تعميما  صدر، أ
اجتماع الخبراء الفنييف كالجكانب ذات الصمة لمتقرير المرحمي عف تنفيذ خارطة طريؽ 

المقرر عقده عمى ىامش الجمعية العامة كاف مف  الميجر إلى مؤتمر كزارم ثاف
 .2011سبتمبر  24لؤلمـ المتحدة في 

انعقد االجتماع الكزارم كما كاف مقررا، ككاف يرمي إلى تحقيؽ ثبلثة أىداؼ:  -279
استعماؿ نتائج كرشة عمؿ الخبراء الفنييف لتحسيف الكثائؽ الكزارية كاستكماليا لتأخذ 

؛ تطكير فيـ مشترؾ لدل 2008ت منذ في االعتبار التطكرات اليامة التي طرأ
األفريقييف في القارة كفي الميجر، مع تركيز خاص عمى التكصؿ إلى اتفاقية حكؿ 

؛ كضع إطار لمعمؿ 2007المسائؿ التي بقيت دكف حؿ عقب المؤتمر الكزارم في 
 يككف بمثابة ميثاؽ عالمي لمبادرة الميجر.

كامؿ لبلجتماع مع النتائج الير تقر يقدـ الكاف المؤتمر الكزارم ناجحا جدا. ك  -280
كالتكصيات إلى الدكرة الحالية لممجمس التنفيذم لبحثيا. كقد أشار المؤتمر الكزارم 
إلى حاجة االتحاد إلى تخصيص مكارد كافية لبرنامج الميجر، كتنفيذ أكلكياتو بأمانة 
كما ىك معتمد في خارطة الطريؽ. كقد تعيد الكزراء كذلؾ عمى التأكد مف أف 

ستعكس ىذا  2012ألكلكيات المحددة في الميزانية البرنامجية الحالية لسنة ا
االىتماـ. كأخيرا، شدد المؤتمر الكزارم عمى أف برنامج الميجر ال يبدأ ببداية قمة 
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حيث أنو كيضع  الذم يجب القياـ بوالميجر كال ينتيي بنيايتيا. فثمة كثير مف العمؿ 
 رصد كتنفيذ نتائج القمة. قيد نظر االتحاد األفريقي عمميتي

 .2011أكتوبر  6المشاورة الرفيعة المستوى حول الميجر، نيويورك،  ( ب
عمى ضكء ىذا التكضيح، ككفقا ألحكاـ خارطة الطريؽ، نظمت المفكضية، مف خبلؿ  -281

مديرية المنظمات المدنية كاألفريقييف في الميجر كالبعثة الدائمة في نيكيكرؾ، اجتماعا 
لتكعية مجتمع الميجر  2011أكتكبر  6ستكل حكؿ الميجر في استشاريا رفيع الم

في نيكيكرؾ كالكاليات المتحدة برؤية االتحاد األفريقي كرساالتو كبرامجو كأنشطتو عمى 
، كتعبئة مجتمع الميجر حكؿ نتائج المؤتمر الكزارم كالتحضيرات البلحقة  كجو العمـك

ير مف المشاركيف البارزيف في لقمة الميجر العالمية. كقد حضر االجتماع عدد كب
منظكمة األمـ المتحدة، كالمجتمع الدبمكماسي األفريقي، ككذلؾ ممثمكف مف الميجر 
مف جميع نكاحي الحياة، بمف فييـ السفير دكدلي تكمسكف، ماترف لكثر كينج جكنير 
كرئيس مؤتمر رؤساء البمديات األفريقييف. كقرر االجتماع إنشاء فريؽ عمؿ استشارم 

 ف مف شخصيات بارزة لدعـ عممو.مكك 
السياسة: ورشة عمل  صنعتسييل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عممية  ( ج

 حول فيم االتحاد األفريقي
بدأت المفكضية برنامجا تدريبيا سنكيا لصالح منظمات المجتمع المدني مف خبلؿ  -282

لبرنامج . ككاف ا2011يكليك  23إلى  21كرشة عمؿ عقدت في أبكجا، نيجيريا، مف 
يرمي إلى تسييؿ تفاعؿ منتج بيف منظمات المجتمع المدني كالدكؿ األعضاء 
كأصحاب المصمحة اآلخريف، كذلؾ بغية تحقيؽ ىدؼ القانكف التأسيسي لبلتحاد 

 مجتمع مكجو نحك الشعكب في االتحاد. إنشاءاألفريقي المتمثؿ في 
تعريؼ منظمات  ترمي إلى تحقيؽ ثبلثة أىداؼ محددة: كرش العمؿ ىذهكانت  -283

المجتمع المدني بفمسفة كتكجو االتحاد األفريقي كما تـ تطكيرىما، بما في ذلؾ القانكف 
ستراتيجية اإلكالخطة  ةاألساسي لبلتحاد، كقانكنو التأسيسي، كالرؤية كالرسال

ع السياسة، صنلممفكضية، كتعريؼ منظمات المجتمع المدني بكقائع عمميات 
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عطائيا فيما أفضؿ كاليياكؿ كاألجيزة المعن ية بيا كعمميات تنفيذ ما بعد القمة، كا 
لبلتحاد األفريقي كأجيزتو الرئيسية، ككذلؾ القياـ، في ىذا السياؽ، باستكشاؼ 
المداخؿ كآلية التفاعؿ المتاحة لممجتمع المدني، كالطرؽ التي يمكف مف خبلليا تعظيـ 

 ع المدني خصكصا.أثرىا ألذراض االتحاد األفريقي عمكما، كمصالح المجتم
أثارت كرشة العمؿ، التي عقدت بالتعاكف مع منظمة أككسفاـ الدكلية مف خبلؿ مكتب  -284

اتصاليا في أديس ابابا، اىتماما بالغا كحققت نتائج ىامة كقيمة. كقد زادت مف فيـ 
منظمات المجتمع المدني لبلتحاد األفريقي كىياكمو كعممياتو لدل المجتمع المدني. 

، فقد عممت أيضا عمى تطكير فيـ مماثؿ داخؿ المفكضية كاالتحاد رلمف ناحية أخك 
األفريقي ككؿ حكؿ متطمبات كأدكار كمسؤكليات المجتمع المدني كالطريقة التي يمكف 

السمـ  إحبلؿأف تدعـ أنشطتيا مف خبلليا االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء فيو عمى 
 كاألمف كالتنمية في القارة.

 :والقدرات: تقديم الدعم لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافيبناء المؤسسات  ( د
، 2011الصادر في يناير  EX.CL/DEC.633(XVIII)كفقا لمقرر المجمس التنفيذم  -285

المفكضية، مف خبلؿ أمانتيا التابعة لمديرية منظمات المجتمع المدني  كاصمت
قتصادم كاالجتماعي كاألفريقييف الميجر، تقديـ الدعـ الفعاؿ لتفعيؿ المجمس اال

 كالثقافي.
تبعا لذلؾ، دعمت المفكضية تنظيـ الدكرة العادية السادسة لمجنة الدائمة لممجمس في  -286

. اتخذت 2011الميجر في بكرت أكؼ إسبانيا، كفي ترينيداد كتكباجك، في يكنيك 
المجنة الدائمة عددا كبيرا مف المقررات اليامة كاعتمدت تقرير المجمس االقتصادم 

كاالقتصادم المقدـ إلى المجمس التنفيذم كالمؤتمر في مبلبك، ذينيا  يجتماعكاال
. كفي كقت الحؽ، أجازت الدكرة العادية التاسعة 2011االستكائية، في يكنيك/يكليك 

عشرة لممجمس التنفيذم مقرر المجنة الدائمة بشأف عقد الدكرة العادية الرابعة لمؤتمر 
، في نيركبي، كينيا، 2011الثقافي في أكتكبر المجمس االقتصادم كاالجتماعي ك 

كطمبت أيضا مف المجنة الدائمة اتخاذ اإلجراءات المبلئمة لضماف إجراء انتخاب 
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، كاستكماؿ 2012نصؼ فصمي، ككذلؾ انتخابات الحقة في عضكية المؤتمر في 
. قدمت المفكضية 2012كتقديـ تقرير إطارم عف تفعيؿ المجمكعات في يكنيك/يكليك 

ما فعاال لتنظيـ الدكرة العادية الرابعة التي أشرفت عمى االنتخابات نصؼ الفصمية دع
. كقد عقد المجمس ىذه 2011نكفمبر  3أكتكبر إلى  30في نيركبي، كينيا، مف 

الدكرة في ظؿ االنشغاالت إزاء الكضع األمني المتعمؽ بالنزاع في الصكماؿ. كتكد 
ستضافة الحدث عمى دعميا في ضماف أمف المفكضية أف تشكر حككمة كينيا التي ا

 كسبلمة جميع المندكبيف كعمى التنظيـ الناجح لبلجتماع.
 :المؤتمر الثاني لعمماء االقتصاد األفريقيين .2
إلى  24مف في ابيدجاف، ككت ديفكار المؤتمر الثاني لعمماء االقتصاد األفريقييف  عقد -287

يجاد استجابات لبلىتمامات إل . كيتـ تنظيـ المؤتمر مرة كؿ سنتيف2011نكفمبر  26
أفريقيا. كيتميز مؤتمر عمماء باؿ االقتصادية كاالجتماعية الرئيسية التي تشغؿ 

االقتصاد األفريقييف الذم يعقد دكرتو الثانية ببعض الخصكصيات مقارنة بالمنتديات 
التقميدية لعمماء االقتصاد التي تعقد ىنا كىناؾ. تتمثؿ الخصكصية األكلى ليذا 

ؤتمر في أنو نتاج عمؿ االتحاد األفريقي في إطار ميمتو الرامية إلى السير بأجندة الم
التكامؿ اإلقميمي كالقارم إلى بر األماف. كتكمف خصكصيتو الثانية في أف المؤتمر 

عمماء االقتصاد المقيميف في أفريقيا كنظرائيـ في الميجر. بيف يجمع في آف كاحد 
مبتكر كمنظـ خصيصا مف األفريقييف كلؤلفريقييف.  كتتعمؽ الخصكصية الثالثة بأنو

بيذه الصفة، يعد منبرا متميزا لبلقتصادييف األفريقييف عمى اختبلؼ نزعاتيـ الفمسفية، 
كذلؾ بغية إحداث صدمة األفكار الضركرية لتفتُّؽ النماذج االقتصادية التي مف شأنيا 

 أف تضمف التحرر االقتصادم المعجؿ لمقارة.
فكير اإلستراتيجي لبلتحاد األفريقي، يعتبر المؤتمر نافذة مفتكحة عمى ككإطار لمت -288

االقتصادييف األفريقييف لتمكينيـ مف المساىمة في تنفيذ أجندة التكامؿ االقتصادم 
كالسياسي لقارتنا. كيتمثؿ اليدؼ المنشكد في تمكيف التفاعؿ بيف صناع القرار 

مف كضع عمكميـ كمعارفيـ في خدمة  كالكي يتمكن فكريفالسياسي كاالقتصادم كالم
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بذلؾ في إثراء أفكار كمكاقؼ صناع القرار األفريقييف حكؿ المسائؿ  االقارة، كيساىمك 
ألفريقيا. مف الكاضح أنو ال يمكف ألفريقيا أف تحقؽ التنمية  ستراتيجيةذات األىمية اإل

زمة لمكاجية انطبلقا مف أفكار اآلخريف. بؿ ينبغي أف تجد في ذاتيا العبقرية البل
 المجتمع الدكلي. تحديات عالـ متطكر، كذلؾ بأف تضع عميو بصماتيا عمى ذرار

ق نمو اقتصادي قوي ومستدام في يكيف يمكن تحق" -كاف مكضكع مؤتمر أبيدجاف  -289
مف  –أفريقيا، بغية استيعاب البطالة ودعم دينامية التكامل اإلقميمي والقاري" 

الراىف، أصبح حقيقة جمية أف البطالة تشكؿ  في الكقت الساخنة. مكاضيع الساعة
مأساة لشباب أفريقيا ككابكسا لقادة أفريقيا. فبالنسبة لشباب القارة، أصبح الحصكؿ 

يظؿ عمى حدكد سكؽ مف الشباب عمى كظيفة أكلى رىانا صعب المناؿ. ككثير 
طالة، العمؿ في بمداننا دكف أف يدخؿ فييا قط قبؿ أف تدركو سف التقاعد. كتشكؿ الب

باب األفريقي. كيدفع ىذا الكضع المحزف بعضا شبشتى أنكاعيا، مصير ذالبية ال
منيـ إلى رككب مخاطر اليجرة مجازفيف بحياتيـ. أما قادة أفريقيا فتقض مضاجعيـ 
بطالة شباب بمدانيـ مع ما يصاحبيا مف مخاطر. كعميو، يشكؿ تحقيؽ نمك قكم 

ـ، معادلة ذات مجيكالت كثيرة مستعصية كمستداـ الستيعاب البطالة، بالنسبة لي
 الحؿ. كاستقرار بمدانيـ، سياسيا كاجتماعيا، مرىكف بقدرتيـ عمى حؿ ىذه المعادلة. 

قاـ عمماء االقتصاد، مرات عديدة، باختبار الترابط بيف النمك كالبطالة. مف المسمـ بو  -290
المضاعؼ الذم ر فرص عمؿ كثيرة بفعؿ األثر عمكما أف النمك القكم يتسبب في تكفٌ 

يؿ يشكؿ فر سداد الطمب، كتزايد االستثمارات كذير ذلؾ. يحدثو ارتفاع الدخؿ، كتيسُّ 
أألثر اإليجابي لمنمك عمى العمالة كاقعا في أفريقيا؟ بعبارة أخرل، ىؿ النمك الذم 
تكلده االقتصادات األفريقية يحمؿ في طياتو فرص العمؿ؟ في الكاقع، يبدك أف النمك 

يحدث أثرا يكاد يككف معدكما، أك محدكدا  ةو معظـ االقتصاديات األفريقيالذم تكتسب
بالمفارقات إلى  المميءجدا، عمى استيعاب البطالة الجماعية. كيؤدم بنا ىذا الكضع 

سمسمة مف التساؤالت. ىؿ ثمة عدد كبير مف أنكاع النمك؟ ىؿ ثمة أنكاع مف النمك 
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لما ذا يكفر النمك في أفريقيا فرص عمؿ تكفر فرص العمؿ كأنكاع أخرل ال تكفرىا؟ 
 أقؿ منو في ذيرىا؟ 

مف شأف محاكلة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت أف تبرز اىتماميف رئيسييف ألفريقيا،  -291
كتحديدا، كيؼ يمكف تحقيؽ نمك قكم كمستداـ، كأم نكع مف أنكع النمك ينبغي تحقيقو 

ف أىداؼ مؤتمر أبيدجاف، الستيعاب البطالة؟ فقد تصدر ىذاف التساؤالف الجديدا
كستساىـ التكصيات المنبثقة عنو، بدكف شؾ، في تصكر سيناريكىات تسمح بحؿ 

 معادلة العمالة كبث األمؿ مف جديد في نفكس الشباب األفريقي. 
 

 :الشراكات والعالقات مع العالم 8-ثالثا
 :الشراكات الجارية .1

تعزيز الديمقراطية  منظمة الدول األمريكية حول–المنتدى الثاني ألفريقيا ( أ
 :وحقوق اإلنسان في أفريقيا وفي األمريكتين والدفاع عنيا

عقب المنتدل األكؿ بعنكاف: "جسر الديمقراطية؛ الجيكد اإلقميمية المتعددة األطراؼ  -292
لتعزيز الديمقراطية كالدفاع عنيا في أفريقيا كفي األمريكتيف" المنعقد في مقر منظمة 

، جاء دكر مفكضية االتحاد 2007ف العاصمة، في يكنيك الدكؿ األمريكية، في كاشنط
مكضكع "التحديات كالفرص  تحت المنتدل الثاني في أديس أباباالستضافة األفريقي 

في تعزيز الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالدفاع عنيا في أفريقيا كفي األمريكتيف"، 
 .2011أكتكبر  13ك 12يكمي 

دكؿ أعضاء في  9ي االتحاد األفريقي كدكلة عضكا ف 28حضر المنتدل ممثمك  -293
منظمة الدكؿ األمريكية، ككذلؾ ممثمكف مف لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 
كالمؤسسة الدكلية لمديمقراطية كالمساعدة االنتخابية، التي قدمت دعما ماليا، ككذلؾ 

لديمقراطية كحقكؽ أجيزة االتحاد األفريقي كمنظمة الدكؿ األمريكية العاممة في مجاؿ ا
 اإلنساف.
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المنتدل الذم استغرؽ يكميف مف خبلؿ حمقتي حكار كثبلثة أفرقة عمؿ متزامنة عقد  -294
مككنة مف خبراء، ككاف يرمي إلى تحقيؽ ىدؼ تبادؿ المعارؼ كأفضؿ الممارسات 

الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف في أفريقيا كفي األمريكتيف، ككذلؾ  كضعكالخبرات حكؿ 
الحمكؿ؛ كتقديـ المعمكمات حكؿ سياؽ الكثائؽ اإلقميمية المحددة لتعزيز التحديات ك 

قامة الركابط بيف سمطات كخبراء اإلقميميف  كحماية الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف؛ كا 
كالمؤسسات، كؿ في عمميا في مجاؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف؛ ككضع إطار 

 طية كحقكؽ اإلنساف في اإلقميميف.مشترؾ إلشراؾ المجتمع المدني في تعزيز الديمقرا
ركز أحد أفرقة العمؿ الثبلثة كذلؾ عمى آليات منع كتسكية النزاعات في اإلقميميف.  -295

فناقش خبراء االتحاد األفريقي المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف كدعائميا الرئيسية، 
ب قدرات كما حددكا التحديات التي تكاجو السمـ كاألمف في أفريقيا، بما فييا ذيا

كأجيزة تأديبية فعالة لمعاقبة المتسببيف في انعداـ األمف، ككذلؾ المكارد البلزمة لحفظ 
 السمـ كاألمف في القارة.

مف جانبيـ، أكضح خبراء منظمة الدكؿ األمريكية أف ثمة مستكل متدنيا مف النزاع  -296
خؿ، ككحدة في إقميميـ نظرا لمقيـ المشتركة بيف الدكؿ األعضاء، مثؿ مبدأ عدـ التد

التراب الكطني، كاحتراـ السيادة كالتسكية السممية لمنزاعات، كتعكسيا جميعا كثائؽ 
أمريكية كثيرة معتمدة مف الدكؿ األعضاء. كفيما يتعمؽ بالتحديات، أشاركا إلى 
الطريقة التي يتـ بيا إشراؾ المجتمع المدني في عمميات تسكية النزاعات، كتحديد 

 مف بيف أمكر أخرل. ،ة لتمكيؿ أكضاع النزاعكاجتذاب مكارد مستدام
إجماال، كاف المنتدل ناجحا حيث أنو كضع التركيز عمى إيجاد حمكؿ لمتحديات التي  -297

تكاجو كمتا المنظمتيف كاإلقميميف في مجالي الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف. كاعترؼ 
فيو فائدة بكجكد نقاط تبلؽ في بعض مجاالت كاليتييا، مما يحتاج إلى استكشاؼ ما 

ف يالمنظمتيف. إضافة إلى ذلؾ، أقر بالحاجة إلى تعزيز التعاكف بيف الييئتيف اإلقميميت
نشاء اآلليات المبلئمة ليذا الغرض؛ مثؿ أفرقة  مستمرة، كتبادؿ العامميف، العمؿ الكا 

 مشتركة كتقاسـ الخبرات كأفضؿ الممارسات.التدريب الكتنظيـ أنشطة 
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 :أفريقياو  الصينبين مسؤولين لمنتدى التعاون االجتماع الثامن لكبار ال ( ب
ركيف الحالييف لممنتدل، ااستجابة لدعكة مشتركة مف الصيف كمصر، الرئيسيف المش -298

 الصيف بيف حضرت المفكضية االجتماع الثامف لكبار المسؤكليف لمنتدل التعاكف
كتـ  ،2011أكتكبر  29إلى  25أفريقيا في ىانجزك، مقاطعة زيجيانج الصينية، مف ك 

قبكليا في كقت الحؽ، مع جنكب السكداف، عضكيف جديديف كاممي العضكية في 
 المنتدل.

لصيف عف تنفيذ أعماؿ المتابعة لممؤتمر الكزارم الرابع ااستعرض االجتماع تقرير  -299
. كقد سمط التقرير الضكء، مف بيف 2009لممنتدل المنعقد في مصر، في نكفمبر 

؛ تعاكف بيف الصيف كأفريقياممشاكرات السياسية كالل التطكر المستمرأمكر أخرل، عمى 
يدعـ مكقؼ اآلخر حكؿ المسائؿ اإلقميمية كالدكلية، كثمة أيضا ثقة طرؼ فكؿ 

 اهالتعاكف االقتصادم كاالجتماعي الحيكم بيف الجانبيف أعمى مستك قد بمغ متبادلة؛ ك 
كثيرة عف  لو، كالبناء المؤسسي لممنتدل في تحسف مستمر. كبينما أعربت كفكد

االرتياح كاالمتناف لمنتائج المحققة، الحظت أنو، خبلؿ العقد القادـ، سيتعيف عمى 
المنتدل إيبلء العناية لممسائؿ الممحة األخرل مثؿ الشؤكف القنصمية كالقانكنية،  عممية

كالجرائـ المنظمة، كاليجرة السرية، كحماية حكض الككنغك، ككذلؾ التعاكف المتعدد 
 مف بيف أمكر أخرل. ،فيذ أجندة النيباداألطراؼ كتن

مكضكع  تحتبحث االجتماع كذلؾ التحضيرات لممؤتمر الكزارم الخامس لممنتدل،  -300
أفريقيا"، المقرر عقده في الصيف بيف الصيف ك  ستراتيجية"بناء الشراكة اإلىك مؤقت 

 .2012في منتصؼ يكليك 
التحاد األفريقي، السفير رئيس كفد مفكضية ا قاـكقعت حادثة جديرة بالذكر عندما  -301

إلقاء كممة بشينكام، رئيس ديكاف مكتب رئيس مفكضية االتحاد األفريقي  .جكف ؾ
قاطع سفراء ذينيا  .القبكؿ عقب قبكؿ االتحاد األفريقي عضكا كامبل في المنتدل

نقطة نظاـ. حدث ذلؾ ككمكزمبيؽ كالمغرب كجميكرية الككنغك الديمقراطية كممتو 
دكر بالمفكضية  ضركرة قياـمقرر مؤتمر االتحاد الذم ينص عمى عندما أشار إلى 
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إدارة الشراكات بالتعاكف مع لجنة الممثميف الدائميف كالممثميف لدل التنسيؽ 
عكاصـ الدكؿ/األقاليـ التي تربطيا بأفريقيا  لدلالدبمكماسييف األفريقييف المعتمديف 

المفكضية عضكا كامبل مى ككف عيعترض  اتفاقية تعاكف. بينما صرح المغرب بأنو ال
كاف يرذب في أف يتـ تحديد دكرىا. أما ذينيا كمكزمبيؽ إال فأنو في المنتدل، 

بعد أية اتفاقية بشأف عضكية  ال تكجدكجميكرية الككنغك الديمقراطية فقد صرحت أنو 
 المفكضية، ناىيؾ عف دكرىا، كاعترضت بشدة استعماؿ عبارة "تنسيؽ الشراكات".

بمت كفكد ذانا ككينيا كنيجيريا كالسنغاؿ كجنكب أفريقيا دكر االتحاد قيا، في رد فعم -302
األفريقي في عممية المنتدل، مكضحة أنو، خبلؿ العقد القادـ، سيحتاج المنتدل إلى 
التركيز أيضا عمى جانب التعاكف المتعدد األطراؼ، خصكصا أجندة النيباد، 

 ة ألفريقيا.لممساعدة في تنفيذ المشاريع القارية الرئيسي
مف الكاقعي أف نبلحظ أف بعض السفراء في بيجيف قبمكا دكر االتحاد األفريقي في  -303

عممية المنتدل. كستحتاج الدكؿ األعضاء إلى إصدار إرشادات كتعميمات إلى 
 اممثمييا في البمداف التي تربطيا باالتحاد األفريقي ترتيبات شراكة فيما يتعمؽ بدكرى

 المؤتمر.كضركرة احتراـ مقررات 
 :االتحاد األوروبي-فريقياألاالجتماع الثالث عشر لفريق العمل المشترك  ( ج

االتحاد األكركبي في ك  أفريقيابيف عقد االجتماع الثالث عشر لفريؽ العمؿ المشترؾ  -304
، في أديس ابابا، إثيكبيا. كقد استعرض االجتماع الحكار السياسي 2011أكتكبر  19

التعاكف في  سبؿ االتحاد األكركبي، كاستكشؼكحكار السياسات بيف أفريقيا ك 
 التنمية".حدكد جديدة ذات االىتماـ المشترؾ "بما يتجاكز المجاالت ال

دعا االجتماع أفرقة الخبراء المشتركة إلى التركيز عمى تحديد أكلكيات األنشطة  -305
خرائط طريؽ كاضحة، كسمط الضكء عمى  كتقديـ نتائج مممكسة مف خبلؿ كضع

حة إلى استكشاؼ جميع المسارات الممكنة، بما فييا الكثائؽ الحالية الحاجة المم
االتحاد ك  أفريقيا بيف المشتركة ستراتيجيةاإلعمؿ الكالجديدة، لدعـ تنفيذ خطة 
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األكركبي، كضماف تحقيؽ مزيد مف النتائج المممكسة، مثؿ إنشاء آلية دعـ فني؛ 
ستراتيجيةك ككضع برنامج عمى نطاؽ القارة؛   ت جديدة لفريؽ العمؿ المشترؾ.اتصاال ا 

اجتماعيا أيضا خبلؿ االتحاد األكركبي ك  أفريقيابيف أشارت فرقة العمؿ المشتركة  -306
ف لـ يكف  قد تـ إحراز بعض التقدـ والثالث عشر إلى أن عمى مستكل الشراكات كا 

بنفس القدر. بيد أنيا أقرت بكجكد بعض التحديات التي ال تزاؿ تعيؽ كتيرة التنفيذ 
دت عمى ضركرة القياـ بعمؿ جماعي لمتصدم لتمؾ التحديات. كأكد االجتماع كشد

عمى ضركرة الكقكؼ عمى السير الحالي لميياكؿ كترتيبات العمؿ ككفالة إجراء تقييـ 
لمتقدـ المحرز في إطار كافة الشراكات، كالتفكير في األساليب الكفيمة بتحسيف 

تغييرات عمى إجراء   يمكف 1لمسار حيث: اقتراح باتباع نيج مزدكج ا قدـفعاليتيا. ك 
طكيمة األجؿ لمعالجة التحديات  إستراتيجية  كاعداد 2ترتيبات عمؿ الشراكات؛ 

حتى يتسنى ألفريقيا كاالتحاد األكركبي  2013الييكمية لما بعد قمة برككسؿ في عاـ 
 .ستراتيجيةمعا االستفادة بشكؿ كامؿ مف ىذه الشراكة اإل

د عقد االجتماع الخامس لفريؽ الخبراء المشترؾ ذير الرسمي عبلكة عمى ذلؾ، فق -307
االتحاد األكركبي حكؿ الحكـ الديمقراطي كحقكؽ اإلنساف في مف ك أفريقيا بيف مشراكة ل

 -في برككسؿ ببمجيكا. كعقد حكار االتحاد األفريقي 2011سبتمبر  30إلى  29
 استعرض. 2011فمبر نك  23برككسؿ في  االتحاد األكركبي التاسع لحقكؽ اإلنساف

الحكار االجراءات المتعمقة بمكافحة العنصرية كالتمييز العنصرم ككره األجانب كما 
رباف ك يتصؿ بذلؾ مف تعصب، كاالحتفاؿ بالذكرل العاشرة إلعبلف كبرنامج عمؿ د

كالحؽ في التنمية كالنظر فييا. أحاط االجتماع عمما بالتكصيات الصادرة عف الحمقة 
االتحاد األفريقي حكؿ حقكؽ  –لثة لمنظمات المجتمع المدني ألفريقيا الدراسية الثا

فرصة ال. أتاحت الحمقة الدراسية 2011نكفمبر  22ك 21 المنعقدة يكمياإلنساف 
التي تطرحيا منظمات المجتمع المدني األفريقي كاألكركبي حكؿ الحؽ  لتقييـ المفاىيـ

 نتخابات. في المأكل كالنزاعات التي تنشأ بعد اجراء اال
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في مجاؿ االرتقاء بعبلقات  قد أحرز تقدـ ممحكظ وعمى العمكـ، تجدر اإلشارة إلى أن -308
 ستراتيجيةاالتحاد األكركبي إلى مستكل استراتيجي جديد منذ اعتماد اإل -أفريقيا

. 2007في ديسمبر المنعقدة قمة لشبكنة خبلؿ االتحاد األكركبي  –المشتركة ألفريقيا 
 ستراتيجيةتـ بذؿ الكثير مف الجيكد مف كبل الجانبيف بغية تنفيذ اإلكمنذ ذلؾ الحيف، 
نجازات التي االتحاد األكركبي كخطط عمميا المتتالية. كرذـ اإل –المشتركة ألفريقيا 

مف جانب كافة أصحاب  قمة المشاركةمنيا تحققت ال يزاؿ ىناؾ عدد مف التحديات 
نمائي. كما ال يزاؿ ز عمى البعد اإلالمصمحة في مجاؿ عممية التنفيذ كقمة التركي

عائقا رئيسيا في كجو التنفيذ. كفي يشكؿ  ستراتيجيةاالفتقار إلى التمكيؿ المكرس لئل
ىذا الصدد، ستكاصؿ المفكضية إشراؾ جانب االتحاد األكركبي بغية الكصكؿ إلى 

مناسب حؿ دائـ لممشكمة، بما في ذلؾ إمكانية إنشاء مرفؽ لمتكامؿ األفريقي أك بديؿ 
األثناء، تتكاصؿ المشاكرات مع المجمكعات االقتصادية  هكحؿ طكيؿ األجؿ. في ىذ

كالبرامج اإلرشادية االقميمية. كتعد  ستراتيجيةر بيف اإلز إلى زيادة التآ الراميةاالقميمية، 
كاعدة بشكؿ كبير لشعكب أفريقيا كاالتحاد األكركبي. كبالتالي، يحتاج  ستراتيجيةاإل

تكثيؼ الجيكد لضماف التنفيذ الناجح إلى كبل الجانبيف  مفالمصمحة كافة أصحاب 
كلخطط عمميا المتتالية. كستكاصؿ المفكضية العمؿ عمى نحك كثيؽ مع  ستراتيجيةلئل

قميمية كالمجتمع المدني كالبرلماف الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإل
 ستراتيجيةأىداؼ اإل األفريقي كالقطاع الخاص مف بيف آخريف لضماف تحقيؽ

 المشركة. 
 :ااالجتماع السابع لمجمس إدارة اإلئتالف من أجل الحوار حول أفريقي ( د

في االجتماع السابع لمجمس إدارة اإلئتبلؼ مف أجؿ الحكار حكؿ أفريقيا  لقد شاركت -309
نظـ ىذا الحدث جنبا إلى جنب . 2011نكفمبر  12ك 11 يكميفي تكنس المنعقد 

منحت  ذم، كال2011نكفمبر  13ك 12 يكميبراىيـ إؤسسة مك لممع الحدث السنكم 
لمرئيس  2011براىيـ لمقيادة األفريقية لعاـ إخبللو، مف بيف أمكر أخرل، جائرة مك 

 السابؽ لمرأس األخضر فخامة السيد بدرك بيريز.
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االجتماع السابع لمجمس إدارة اإلئتبلؼ مف أجؿ الحكار حكؿ أفريقيا في تقرير  بحث -310
ؼ الذم تضمف مبادرة سياسات األراضي كمنتدل السياسات حكؿ االستثمار اإلئتبل

األجنبي المباشر في األراضي في أفريقيا تحت عنكاف: المخاطر كالفرص كالتحديات 
االجتماع حدث المتابعة  بحث. كما 2011يكنيك  7البرتغاؿ في  ،في لشبكنة المنعقد
كاعتمد خطة عمؿ نيركبي حكؿ  بكينيا حكؿ منتدل لشبكنة ،في نيركبي نظـالذم 

االستثمارات الضخمة القائمة عمى األراضي في أفريقيا. كتتيح خطة عمؿ نيركبي 
خطة عمؿ مفصمة كآلية  بإعدادالقياـ فرصة لبلئتبلؼ مف أجؿ الحكار حكؿ أفريقيا 

تنفيذ لمخطة، بينما تأخذ المفكضية عمى عاتقيا مسؤكلية تحديد فريؽ أفريقي رفيع 
بغرض دعـ إعبلف االتحاد األفريقي حكؿ القضايا كالتحديات المتعمقة المستكل 

 باألراضي في أفريقيا كخطة عمؿ نيركبي. 
تمقى اجتماع تكنس أيضا إحاطة حكؿ رؤية التعديف األفريقية ككافؽ عمى العديد مف  -311

التدابير الرامية إلى دعـ العمؿ الذم تضطمع بو حكؿ ىذا المكضكع العاـ المؤسسات 
بنؾ األفريقي لمتنمية الرية األفريقية الثبلث كىي تحديدا مفكضية االتحاد األفريقي ك القا

 ألمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا. اكلجنة 
إلى جانب اجتماع مجمس ادارة االئتبلؼ  نظمتمف الفعاليات الرئيسية األخرل التي  -312

لديمقراطي في المنتدل حكؿ "العقديف مف التحكؿ ا ،مف أجؿ الحكار حكؿ أفريقيا
أفريقيا". أجرل المنتدل تقييما صريحا لمتحكالت الديمقراطية عمى نطاؽ أفريقيا منذ 
التسعينات كتناكؿ بالدراسة "الربيع العربي" الذم اكتسح شماؿ أفريقيا كبعض أجزاء 

عف المنتدل،  ااالئتبلؼ مف أجؿ الحكار حكؿ أفريقيا تقرير  سيعدٌ الشرؽ األكسط. 
 االئتبلؼ عمى شبكة االنترنت. كقعم فيكمتاحا 

تجدر اإلشارة إلى أنو بخبلؼ جائزة القيادة التي منحتيا مؤسسة مك ابراىيـ، نظمت  -313
العديد مف كبار المكسيقييف األفريقييف الذيف أطربكا ما بيف المؤسسة حدثا ثقافيا جمع 

مف الشباب التكنسي. كنظمت المؤسسة كذلؾ، منتدل لممناقشة  5000يربك عمى 
اجات كبناء الثركات". ككاف لدم االحتيؿ مكضكع "الزراعة األفريقية بيف تمبية حك 
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عبلف افتتاح الفعالية. ككاف منتدل المناقشة مثمرا  الكممة االفتتاحيةشرؼ تقديـ  كا 
 لمغاية كأتمنى أف تككف نتائجو متاحة لمدكؿ األعضاء.

تقدر ك يقيا لمسنة المقبمة مجمس االدارة ميزانية اإلئتبلؼ مف أجؿ الحكار حكؿ أفر  بحث -314
كمف المتكقع أف يسيـ القطاع الخاص كالمجتمع  .1541250.00قيمتو بمبمغ 

االتحاد  -% بينما تتكفؿ المنظمات الراعية الثبلث 51المدني في الميزانية بنسبة
 األفريقي كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالمجنة االقتصادية ألفريقيا بما تبقى. 

لسابع لمجمس إدارة اإلئتبلؼ مف أجؿ الحكار حكؿ أفريقيا أذمب شارؾ في االجتماع ا -315
أعضاء المجمس بما في ذلؾ رئيس المجمس فخامة السيد فيستكسمكذام الرئيس 
السابؽ لبكتسكانا كمعالي السيد بكؿ مارتف رئيس الكزراء السابؽ لكندا كرئيس البنؾ 

ذم لمجنة االقتصادية ألفريقيا التنفي األميفاألفريقي لمتنمية السيد دكنالد كابيرككا ك 
اهلل براىيـ كالبركفسكر عبدإرئيس مؤسسة مك  ،براىيـإجانيو كالدكتكر مك  عبداهللالسيد 

المدير التنفيذم لئلئتبلؼ  ،يمي مف السنغاؿ. أما سعادة السفير ذايتاف أكيدراذكشبا
في مف أجؿ الحكار حكؿ أفريقيا فقد حضر أكؿ اجتماع كامؿ لو حيث تـ تعيينو 

االجتماع السادس لممجمس. كتجرم اآلف مع حككمة جميكرية إثيكبيا خبلؿ المنصب 
المقر لئلئتبلؼ مف أجؿ الحكار  يةاتفاقعمى تكقيع الاالتحادية الديمقراطية عممية 

ستتمكف أمانة االئتبلؼ مف مباشرة أعماليا بالكامؿ في  ية،حكؿ أفريقيا. كبإبراـ االتفاق
تقديرم لمجيكد التي تبذليا حككمة إثيكبيا بغرض إبراـ عف  بعر أأديس أبابا. ك 

عمى ضماف التكقيع كستعمؿ المفكضية سكيا مع المجنة االقتصادية ألفريقيا  يةاالتفاق
 في كقت قريب. عمى االتفاقية

 :العربية-الشراكة األفريقية ىػ  
ة بعقد قامت المفكضية كاألمانة العامة لجامعة الدكؿ العربي ،2011في أذسطس عاـ  -316

اجتماع تشاكرم فني مشترؾ في القاىرة كتـ العمؿ عمى مختمؼ اآلليات التي يمـز 
الشراكة األفريقية العربية الجديدة كخطة  ستراتيجيةكضعيا مف أجؿ التنفيذ السمس إل

 ،العربية الثانية المنعقدة في سرت -العمؿ المشتركة التي اعتمدتيا القمة األفريقية
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. كتـ االتفاؽ عمى ضركرة التعجيؿ بالعممية الجارية 2010ـ بميبيا في أكتكبر عا
لتحكيؿ المعيد الثقافي األفريقي العربي إلى المعيد األفريقي العربي لمثقافة كالدراسات 

. كسيضطمع المعيد بمسؤكلية تكجيو الشراكة األفريقية العربية ككؿ عبر ستراتيجيةاإل
 النيج القائمة عمى البحكث.

األطر كالمبادئ التكجييية كتشكيؿ  ضعخطكات ىامة عبر الدراسات كك اتخذ الجانباف  -317
 -تنفيذ بعض المقررات العالقة مثؿ تشكيؿ لجاف السفراء األفريقييفلالمجاف الفنية 

نشاء ميرجاف لمفيمـ األفريقي العربي كالذم يجرم  -العرب في عكاصـ كمدف مختارة كا 
. كستسيـ ستراتيجيةقافة كالدراسات اإلالعربي لمث -األفريقي تنسيقو في نطاؽ المعيد

الشراكة كخطة  ستراتيجيةالمبادرتاف في تيسير تنفيذ البرامج الدبمكماسية كالثقافية إل
 العمؿ المشتركة كتشجيع التفاعؿ فيما بيف الشعكب.

نحك إنشاء كحدة لمتيسير تحت رعاية المنظمة العربية لمتنمية أيضا تـ أحراز تقدـ  -318
تنفيذ خطة العمؿ المشتركة حكؿ التنمية الزراعية كاألمف الغذائي،  الزراعية، مف أجؿ

االجتماع العربي األفريقي المشترؾ األكؿ المنعقد خبلؿ التي اعتمدىا كزراء الزراعة 
 . 2010جميكرية مصر العربية في فبراير  ،في شـر الشيخ

و الحادم عشر العربي كذلؾ اجتماع -عقد المجمس التنفيذم لممعيد الثقافي األفريقي -319
، استضافت المفكضية في أديس 2011. كفي ديسمبر 2011في العراؽ في أكتكبر 

أبابا االجتماع العاـ السنكم السادس لمتعاكف الذم استعرض التقدـ المحرز في مجاؿ 
. كتستند خطة 2012العربية كأيد خطة عمؿ مشتركة لعاـ -أنشطة الشراكة األفريقية 
مدة مف قبؿ المفكضية كاألمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية. العمؿ إلى البرامج المعت

كما عقد في أديس أبابا االجتماع الثاني لمجمسي السمـ كاألمف المشتركيف لؤلفريقييف 
حكؿ عدد مف القضايا ذات االىتماـ  كتمخض ىذا االجتماع عف تكافؽكالعرب 
 المشترؾ.
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 :ةيميثتمالمكاتب ال .2

  :مكتب نيويورك (1)
 مياميافي سياؽ  صبلحياتيابعثة المراقبة الدائمة لدل األمـ المتحدة تنفيذ تكاصؿ  -320

فضبل عف تنسيقيا كدعميا ألنشطة المجمكعة األفريقية في األمـ المتحدة.  التمثيمية
قدمت البعثة كذلؾ الدعـ كالمساعدة لرئيس مفكضية االتحاد األفريقي برفقة المفكضيف 

الدكرة السادسة كالستيف لمجمعية العامة لؤلمـ كذيرىـ مف كبار المسؤكليف خبلؿ 
مشاركة الرئيس ككفده في االجتماعات بتسييؿ المكتب قاـ السياؽ،  ىذاالمتحدة. في 

الرفيعة المستكل المنعقدة عمى ىامش أعماؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كالسيما 
األميف العاـ لؤلمـ  كاألكلكية ألفريقيا كخاصة: ندكة ىميةتمؾ التي تتسـ ببالغ األ
، كاالجتماع الكزارم حكؿ االستجابة اإلنسانية الدكلي الرىاباالمتحدة حكؿ مكافحة 

لمقرف األفريقي، كاالجتماع الكزارم لفريؽ أصدقاء تحالؼ الحضارات التابع لؤلمـ 
كاالجتماع الرفيع المستكل المعني بالكقاية مف األمراض ذير المعدية  المتحدة،

ا فضبل عف االجتماع الرفيع المستكل لمجمعية العامة إلحياء الذكرل كالتحكـ فيي
رباف "ضحايا التمييز كالتمييز العنصرم ككره ك العاشرة العتماد إعبلف كبرنامج عمؿ د
  االعتراؼ كالعدالة كالتنمية". األجانب كما يتصؿ بذلؾ مف تعصب:

المتحدة كىيئات األمـ ، عمؿ المكتب مع األمانة العامة لؤلمـ بعثةمف الناحية ال -321
تدعيـ الشراكات القائمة  عمى ،المتحدة ذات الصمة كككاالتيا كصناديقيا كبرامجيا

كزيادة تعزيز عبلقات العمؿ المؤسسية بيف األمانة العامة لؤلمـ المتحدة كمفكضية 
االتحاد األفريقي. كنتيجة لكضكح صكرة االتحاد األفريقي عمى الصعيد العالمي، 

ثنائية مع العبلقات ال إلقامةلمراقبة الدائمة قدرا عاليا مف إبداء االىتماـ شيدت بعثة ا
بعثة المراقبة لبلتحاد األفريقي مف جانب المجتمع الدبمكماسي كالباحثيف/كاالكساط 
األكاديمية كمختمؼ الييئات فضبل عف ممثمي األفريقييف في الميجر في الكاليات 
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ظمت جيكد البعثة  ،كاريبي. كخبلؿ ىذه الفترةالمتحدة كأمريكا البلتينية كجزر ال
 لمفكضية االتحاد األفريقي.  ستراتيجيةذات الصمة بالرؤية اإل مكجية نحك الركائز

في مجاؿ السمـ كاألمف، ظمت البعثة تعمؿ عمى مختمؼ المشاكرات كالحكارات  -322
مع المفتكحة لمجمس األمف فيما يتعمؽ بقضايا السمـ كاألمف كخاصة في أفريقيا، 

% مف برامج مجمس األمف مكرسة لمقارة. كشيدت فترة التقرير عددا 70مبلحظة أف 
 مف التطكرات اليامة في مجاؿ ادارة كحؿ بؤر التكتر األزمات في القارة. 

كفيما يتعمؽ بمكضكع ليبيا، عممت البعثة عمى تسييؿ مشاركة رئيس المفكضية في  -323
ا الذم نظمو األميف العاـ لؤلمـ االجتماع الرفيع المستكل حكؿ الكضع في ليبي

المتحدة عمى ىامش الدكرة السادسة كالستيف ألعماؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، 
كما بادرت البعثة بتنظيـ كاستضافة االجتماع الكزارم لمجمس السمـ كاألمف لبلتحاد 

، عمى نحك ما قررتو لجنة االتحاد 2011سبتمبر  21األفريقي حكؿ ليبيا في 
سبتمبر  14 فياجتماعيا  خبلؿفريقي المخصصة الرفيعة المستكل المعنية بميبيا األ

 في بريتكريا، جنكب أفريقيا. 2011
أما الديناميات السياسية التي ظيرت خبلؿ المناقشات الرفيعة المستكل حكؿ الكضع  -324

في ليبيا، فإنيا تعتبر دركسا مستفادة بالغة األىمية لبلتحاد األفريقي مف حيث 
صكر كالطمكح لعبلقة صادقة بيف االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة في اطار الفصؿ الت

ختبار لجيكد االثامف لميثاؽ األمـ المتحدة. كما أثبتت ىذه المنتديات، ككنيا أرضية 
الكساطة التي اضطمع بيا االتحاد األفريقي في ليبيا في سياؽ خارطة طريقو. كبناء 

تكد البعثة أف تشجع عمى العمؿ المتكاصؿ مع األمـ عمى ىذه الدركس المستخمصة، 
المتحدة كذيرىا مف أصحاب المصمحة عمى أعمى المستكيات السياسية، كخاصة في 
سياؽ الشراكة القائمة بيف االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة لضماف تحقيؽ أفضؿ اكجو 

في اجتماع ر عمى المستكل السياسي. كانت المشاركة فيما بعد ز االتساؽ كالتآ
 18، ألصحاب المصمحة عقدتو شعبة الشؤكف السياسية لؤلمـ المتحدة يـك الجمعة



EX.CL/688 (XX) 

Page 120 
 

قد مكنت البعثة مف طرح مشاذؿ االتحاد األفريقي إزاء آثار األزمة  2011نكفمبر 
 الميبية كدعكتو إلى اتباع نيج شامؿ كمتسؽ.

ة في القمة مشاركة رئيس المفكضيبتسييؿ البعثة  قامت ،كفيما يتعمؽ بالصكماؿ -325
سبتمبر  24في  المصغرة حكؿ القرف األفريقي التي نظميا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

كالتي اتاحت فرصة جيدة لتكرار نداء االتحاد األفريقي مف أجؿ التمكيؿ  2011
اإلضافي الذم يمكف التنبؤ بو لمبعثة األفريقية في الصكماؿ بما في ذلؾ استجابة 

 حك فعاؿ كمتسؽ. المانحيف كدعميـ عمى ن
جراءات مجمس األمف لؤلمـ المتحدة، قدرا  -326 حسبما الحظت البعثة، أظيرت مناقشات كا 

مف االلتزاـ الذم يفكؽ دعـ جيكد االتحاد األفريقي في الصكماؿ كيتـ عبر بعثة 
االتحاد األفريقي في الصكماؿ لمعالجة اآلثار االقميمية الكاسعة النطاؽ لؤلزمة 

اىرىا، كال سيما مشكمة القرصنة قبالة سكاحؿ الصكماؿ. لذلؾ جميع مظبالصكمالية 
، استجابة 2011أكتكبر  24في   2011) 2015يعد اعتماد قرار مجمس األمف 

قكية إزاء التيديدات عبر الكطنية المتزايدة دكما في القرف األفريقي كفي أجزاء أخرل 
 مف القارة مثؿ خميج ذينيا.

عنو أسفرت لسكداف، تابعت البعثة عف كثب ما كفيما يتعمؽ بالسكداف كجنكب ا -327
ة يإلى قبكؿ جميكر أدل األحداث في األمـ المتحدة ذداة االستفتاء الناجح الذم 

جنكب السكداف الجديدة كعضك أساسي في مجتمع األمـ. كعمى نفس المنكاؿ، عممت 
البعثة عمى تيسير مشاركة جميكرية جنكب السكداف كعضك جديد في المجمكعة 

 ريقية في األمـ المتحدة.األف
  الحالة في أبيي 1قاـ المكتب بالرصد كاإلببلغ عف التطكرات المتعمقة بما يمي:   -328

  مشاركة مجمس 2األمـ المتحدة في دارفكر؛ -عممية اليجيف لبلتحاد األفريقيالك 
الحاجة إلى تكطيد العبلقات بيف الجاريف الجديديف كاآلثار المترتبة عمى  فياألمف 
  التعديبلت المتكقع 3إلى تسكية سممية لممسائؿ العالقة؛  بالتكصؿالطرفيف  التزاـ

آليات إدماج قكة األمـ المتحدة لؤلمف المؤقتة في أبيي بغية  صبلحياتإدخاليا عمى ك 
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رصد الحدكد كاآلثار المالية المتعمقة بذلؾ التي اقترحيا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 
 .2011تكبر أك 10في رسالتو المؤرخة في 

كفيما يخص المناقشات المكاضيعية، شاركت البعثة في العديد مف االجتماعات العامة  -329
 لمجمس األمف:

مناقشة مكضكع "المضي قدما في إصبلح القطاع األمني: التكقعات كالتحديات   1
في أفريقيا". كأتاحت مشاركة البعثة فرصة لتقاسـ المعمكمات حكؿ الخمفية 

كر االتحاد األفريقي في مجاؿ إصبلح القطاع األمني بما كالظركؼ التي ىيأت لد
 في ذلؾ الجيكد المبذكلة لممضي قدما؛

جيش الرب لممقاكمة كاألنشطة التي يضطمع بيا مكتب األمـ مكضكع مناقشة   2
المتحدة في كسط أفريقيا. سمطت مداخبلت البعثة الضكء عمى الجيكد التي 

لمسألة بما في ذلؾ الخطكات المممكسة يبذليا االتحاد األفريقي لمعالجة ىذه ا
الذم  S/PRST/2011/21 الرئاسي الصدد. أما البياف ىذاالتي تـ اتخاذىا في 

فقد عكس بكضكح األىمية التي يكلييا مجمس  ،تـ اعتماده في ختاـ المناقشة
 مدكر المحكرم لمقيادة األفريقية فيما يتعمؽ بيذه المسألة.لاألمف 

الغ االىتماـ "االحاطة حكؿ مسألة القرصنة في خميج ببكذلؾ ك تابعت البعثة   3
 ذينيا".

المقبؿ سيأذف بدخكؿ أعضاء أفريقييف جدد في  2012تجدر اإلشارة إلى أف عاـ  -330
ىـ مف ذلؾ، سيشيد قيادة أفريقية متتالية لمجمس األمف في شيرم األمجمس األمف، ك 

 انتيازبعثة عمى أىمية ك، عضك جديد . كتشدد الجيناير )جنكب أفريقيا  كفبراير )تك 
معالجة مجمس األمف لؤلمـ المتحدة لممسائؿ ذات لأفريقيا ىذه الفرصة المتاحة 

 ة الممحة بالنسبة ألفريقيا. ر كالضرك  األكلكية القصكل
تابعت البعثة عف كثب المناقشة حكؿ مسألة إصبلح مجمس األمف، كقامت بتقديـ  -331

دائميف في لجنة العشرة في مجاؿ تنفيذ ثميف األفريقييف المالدعـ كتيسير العمؿ لمم
. كبينما تبلحظ البعثة ASSEMBLY/AU/DEC.370(XII)قرر القمة مكاليتيـ عمبل ب
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اجراء حاسـ مف جانب العديد مف المداخبلت حكؿ ىذه المسألة  التخاذالزخـ المتنامي 
ـ تحالفات أثناء المناقشة، فإنيا تعتبر ىذا األمر بمثابة فرصة فريدة ألفريقيا لكي تبر 

  تقدـ في االتجاه الصحيح.المف أجؿ التأثير عمى إحراز  إستراتيجية
النزاع، قامت  االعمار في فترة ما بعدكفيما يخص مسألة بناء السبلـ كعممية اعادة  -332

البعثة بالرصد كالمشاركة في األنشطة المتعمقة بمجنة بناء السبلـ، كخاصة االجتماع 
ـ في ذينيا كبكركندم الذم عقد عمى ىامش أعماؿ الرفيع المستكل حكؿ بناء السبل

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. كذلؾ قامت البعثة بتيسير انعقاد االجتماع الكزارم 
كالحظت تجديد  2011سبتمبر  26تصاؿ الدكلي المعني بغينيا بيساك في لفريؽ اال

 مجمكعةس  ك يككاااللتزاـ مف قبؿ المجمكعة االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا )اإل
البمداف الناطقة بالمغة البرتغالية كالمجتمع الدكلي عمى أكسع نطاؽ في مجاؿ دعـ 
كمساعدة ذينيا بيساك عمى الكفاء بالتزاماتيا فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى االستقرار 

 كالنظاـ الدستكرم عمى نحك ما كرد في البياف الختامي.
اعات الرفيعة المستكل حكؿ بناء االجتم ىذهفي  يكانت مشاركة االتحاد األفريق -333

السبلـ تيدؼ إلى كفالة االتساؽ الكثيؽ لجيكد بناء السبلـ مع إطار سياسات االتحاد 
النزاع مع التركيز بكجو خاص  في فترة ما بعداالعمار كالتنمية إعادة األفريقي حكؿ 

 عمى مبادئ الممكية الكطنية كالمحمية كالتعاكف كاالتساؽ كبناء القدرات.
يما يتصؿ بالقضية الفمسطينية، تابعت البعثة كذلؾ عف كثب التطكرات ذات الصمة كف -334

 ىذاعمى مستكل كؿ مف الجمعية العامة كمجمس األمف كحركة عدـ االنحياز. كفي 
الصدد، الحظت البعثة كثافة الزخـ الذم القتو دعكة السمطة الفمسطينية مف أجؿ نيؿ 

. كأتاحت مشاركة البعثة في االجتماع السنكم عضكية األمـ المتحدة خبلؿ ىذه الفترة
نكفمبر  29اليكـ الدكلي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني الذم عقد في  إلحياء
تيا قضيك فرصة لمتأكيد مف جديد عمى مكقؼ االتحاد األفريقي حكؿ فمسطيف  2011
 .العادلة
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مف بيف كثٌفت البعثة تعاكنيا مع مكتب المستشار الخاص حكؿ أفريقيا. كقد كاف  -335
الفعاليات البارزة الرئيسية التنظيـ المشترؾ لجمسة اإلحاطة السنكية حكؿ عمؿ 
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كاالحتفاؿ المشترؾ بالذكرل السنكية العاشرة لمنيباد. 

 لمشؤكف األفريقيةكقد عممت البعثة عمى نحك كثيؽ مع مكتب المستشار الخاص 
 في مختمؼ أنشطة االحتفاالت.التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد أفريقيا لدعـ أنشطة ككالة 

في مجاؿ التعاكف، استمرت البعثة في تسييؿ كتعزيز التعاكف مع االتحاد األفريقي  -336
األمـ المتحدة في دارفكر )اليكناميد  عمى أعمى -كاألمـ المتحدة في سياؽ بعثة أفريقيا

يداني. في نفس السياؽ، عقدت كالم تشغيميالمستكيات السياسية، كعمى المستكييف ال
البعثة سمسمة مف االجتماعات الثنائية بيدؼ تطكير تعاكنيا مع بقية الكيانات 

 المتعددة األطراؼ كذير الحككمية.
قامت البعثة بتنسيؽ الجيكد لدعـ الترشيحات األفريقية التي أجازىا المجمس التنفيذم  -337

داخؿ منظكمة األمـ المتحدة  لشغؿ الكظائؼ الشاذرة في مختمؼ األجيزة كالمناصب
 لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. 66خبلؿ الدكرة الػ

ترل البعثة أف التجارب القديمة كالحديثة تؤكد الحاجة إلى مراجعة جدية لمقكاعد  -338
كاإلجراءات التي تحكـ إجازة الترشيحات األفريقية لممناصب في المنظكمة الدكلية. كال 

تحقؽ النتائج المنشكدة إال مف خبلؿ بذؿ جيكد مشتركة يمكف لمثؿ ىذه المراجعة أف 
لضماف التنسيؽ الكثيؽ بيف لجنة المجمكعة األفريقية لمترشيحات في نيكيكرؾ كلجنة 

 االتحاد األفريقي الكزارية لمترشيحات.
قامت البعثة بتنسيؽ عدد كبير مف االجتماعات التي عقدتيا المجمكعة األفريقية عمى  -339

راء كالخبراء في مختمؼ المجاف. كما قامت المجنة برصد تطكر مستكل كؿ مف السف
التي  لمجمعية العامة كفي مختمؼ المجاف التداكلية 66بنكد جدكؿ أعماؿ الدكرة الػ

تعتبر ذات أكلكية كاىتماـ ألفريقيا. في ىذا السياؽ، زكدت البعثة المجمكعة األفريقية 
اد األفريقي في مبلبك، كتأكدت مف بالمقررات ذات الصمة التي اعتمدتيا قمة االتح

أخذ نص كركح مقررات االتحاد األفريقي في االعتبار عمى النحك الكاجب خبلؿ 
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د في القرارات ذات الصمة  ماجالمداخبلت التي تمت باسـ المجمكعة األفريقية، كا 
 لؤلمـ المتحدة.

خبلؿ سنة  استرعت البعثة االنتباه إلى مؤتمريف ىاميف لؤلمـ المتحدة سيتـ عقدىما -340
لبرنامج عمؿ األمـ المتحدة لمنع كمكافحة  2012، كتحديدا، مؤتمر مراجعة 2012

جميع أشكاليا كالقضاء عميو، باالتجار ذير المشركع باألسمحة الصغيرة كالخفيفة 
 .2012المقرر عقده في ريك دك جنيرك، البرازيؿ، في يكنيك  20ريك + مؤتمر ك 

يؿ اجتماع بيف المجمكعة األفريقية كمعالي السيد في ىذا الصدد، قامت البعثة بتسي -341
ىنرم جكمبك، كزير التنمية المستدامة كاقتصاد الغابات كالبيئة لجميكرية الككنغك، 

بياف بصفتو رئيسا لممؤتمر الكزارم األفريقي لمبيئة. كتقاسـ الكزير مع المجمكعة "
" المنعقد في م ألفريقياكما اعتمده المؤتمر التحضير  20التكافؽ األفريقي إلى ريك + 

. كتشجع البعثة بقكة مشاركة أفريقيا 2011أكتكبر  25إلى  20أديس أبابا، مف 
الضكء عمى الدكر المحكرم لمجنة الممثميف كتسمط الفعالة في كبل المؤتمريف، 

الدائميف في قيادة العمميات التحضيرية ذات الصمة في نيكيكرؾ بيدؼ صكف مصالح 
 كأكلكيات أفريقيا.

في مجاؿ تعزيز القيـ المشتركة، قامت البعثة بتسييؿ تنظيـ المؤتمر الكزارم األفريقي  -342
، عمى ىامش الجمعية العامة لؤلمـ 2011سبتمبر  24حكؿ الميجر، المنعقد في 

الدكرة  الصادر عف ASSEMBLY/AU/DEC.367(XVII)المتحدة كفقا لممقرر 
. كما قامت البعثة بتسييؿ االجتماع العادية السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي

فريؽ عمؿ  ميمةالرفيع المستكل حكؿ الميجر، بما في ذلؾ إنجاز أنشطة تسييؿ 
 الميجر لبلتحاد األفريقي.

بالمثؿ، عممت بعثة المراقبة الدائمة عمى نحك كثيؽ مع البعثة الدائمة لجمايكا لدل  -343
اىمات مالية لتشييد نصب تذكارم األمـ المتحدة لتكعية الرأم العاـ الدكلي بتقديـ مس

دائـ لدل األمـ المتحدة تكريما لضحايا الرؽ كتجارة الرقيؽ عبر المحيط األطمسي. 
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كقد شجعت المفكضية الدكؿ األعضاء عمى المساىمة في الصندكؽ لتشييد النصب 
 التذكارم المذككر.

 :مكتب واشنطن (2)
ألفريقي في كاشنطف العاصمة يتمثؿ التفكيض المسند إلى المكتب التمثيمي لبلتحاد ا -344

في إقامة كحفظ كتعزيز عبلقات مؤسسية بناءة كمنتجة بيف االتحاد األفريقي كحككمة 
 ككدز. الكاليات المتحدة األمريكية، كاألفريقييف في الميجر كمؤسستي بريتكف

، ساىمت بعثة 2012-2009لمفترة  ستراتيجيةفي إطار خطة االتحاد األفريقي اإل -345
 ريقي في اإلنجازات التالية:االتحاد األف

صبغة التعزيز الشراكة بيف االتحاد األفريقي كحككمة الكاليات المتحدة. كقد تـ إضفاء   1
مؤسسية عمى االجتماعات الثنائية السنكية الرفيعة المستكل بيف الكاليات المتحدة ال

. خبلؿ ىذه االجتماعات، نكقشت مجمكعة كاممة مف 2010كاالتحاد األفريقي منذ 
مجاالت التعاكف ذات األكلكية لمكاليات المتحدة كأفريقيا، خصكصا مسائؿ الحكـ 
كالمؤسسات الديمقراطية في أفريقيا؛ كتعزيز مؤسسات السمـ كاألمف في أفريقيا كدعـ 
أفريقيا في بناء القدرات عمى بحث المسائؿ عبر الكطنية المعقدة التي تكاجو أفريقيا، 

بالمخدرات كاإلرىاب، تعزيز قدرات حفظ السبلـ، تحسيف مثؿ: تغير المناخ كاالتجار 
األمف الغذائي كتنمية الزراعة مف خبلؿ مبادرة البرنامج  كتحقيؽظركؼ الصحة، 

الشباب كتمكينو، كالتجارة كالتكامؿ  تنميةاألفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، كالتعميـ، ك 
رس لبناء جمع السكد في الككنمع الككنجرس، ترتبط البعثة بشراكة مع تجك اإلقميمي. 

شبكة مف األنصار مع األفريقييف في الميجر عمى المستكيات السياسية كاالجتماعية 
كاالقتصادية كالمجتمعية. كمع القطاع الخاص في الكاليات المتحدة، تدعك البعثة إلى 

كف في التجارة كاالستثمار بيف الكاليات المتحدة كأفريقيا، كالتعاحجـ جيكد لزيادة بذؿ 
 مجالي التعميـ كالصحة.

ئلستراتيجيات/المكاقؼ األفريقية حكؿ السياسات الرئيسية جيد لتنسيؽ كتعزيز  تـ  2
لبلتحاد األفريقي، أساسا، السمـ كاألمف، البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، 
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يـ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا، التجارة كاالستثمار، الصحة، التعم
كالتكنكلكجيا، البيئة، الشباب، كالميجر، خبلؿ اجتماعات مجمكعة السفراء األفريقييف 

 مانة ليا.األالتي تتكلى البعثة دكر 
ككدز: يمكؿ البنؾ الدكلي مشركعا لتعزيز البعثة بغية  الشراكة مع مؤسستي بريتكف  3

يكتيف. تمكينيا مف إقامة عبلقات مؤسسية منتجة مع الميجر األفريقي في األمر 
إضافة إلى ذلؾ، يدعـ البنؾ الدكلي برامج المفكضية في مجاالت الزراعة كالميجر 

بغية دعميا، كتشمؿ مبادرة التعميـ  يتـ بحثياكالبنية التحتية. كثمة مجاالت أخرل 
العالي لبلتحاد األفريقي، كتنفيذ اتفاقية حماية كمساعدة النازحيف داخميا في أفريقيا. 

لتعاكف في مجاالت مختمفة، بما فييا حكؿ الدكلي: تجرم المناقشة مع صندكؽ النقد ا
تقديـ الدعـ الفني إلنشاء المؤسسات المالية الثبلث لبلتحاد األفريقي، أم صندكؽ 

 كالبنؾ المركزم األفريقي.األفريقي الستثمار لبنؾ االنقد األفريقي، 
بية: كقعت مفكضية الجماعة الكاريك تعزيز العبلقات مع منظمة الدكؿ األمريكية   4

االتحاد األفريقي كمنظمة الدكؿ األمريكية مذكرة تفاىـ حكؿ التعاكف تعد منبرا ىاما 
 يخصلتعزيز كتعميؽ العبلقات بيف بمداف منظمة الدكؿ األمريكية كأفريقيا. كفيما 

مراجعة مشركع مذكرة حكؿ العبلقات مع الجماعة الكاريبية، جرت مناقشات أكلية 
 لمفكضية كالجماعة الكاريبية بيدؼ تعزيز العبلقات بيف المنظمتيف.التفاىـ بيف ا

، تمكف المكتب مف تنفيذ 2010مكتب بعثة االتحاد األفريقي: بحمكؿ لشراء مقر   5
بشأف  2008الصادر في يناير  EX.CL/DEC.392 (XII)مقرر المجمس التنفيذم 

رميـ، كبناء قاعة جرل حاليا عمى المبنى عمميات تشراء مبنى لمكتب كاشنطف. كتي 
أعماؿ  استكماؿمؤتمرات الستضافة السمؾ الدبمكماسي األفريقي في كاشنطف. كيتكقع 

 .2012الترميـ بحمكؿ نياية فبراير 
 :مكتب جنيف (3)

نظمت البعثة اجتماعات عديدة عمى مستكل السفراء كالخبراء بيدؼ تمكيف المجمكعة  -346
جراء المناقشا ت كاتخاذ القرارات بشأف المسائؿ ذات األفريقية مف التزكد بالمعمكمات كا 



EX.CL/688 (XX) 

Page 127 
 

في مختمؼ المنظمات تناقش األىمية، كاعتماد مكاقؼ مكحدة حكؿ المكاضيع التي 
الدكلية. كتؤيد البعثة رئاسة المجمكعة األفريقية المتناكب عمييا كؿ ثبلثة أشير في 

 تنفيذ القرارات التي اتخذتيا المجمكعة.
شخصيات عديدة  ،لمجمكعة األفريقيةااجتماعات حضكر جنيؼ إلى بعثة دعت  -347

منتمية إلى منظمات دكلية كشركاء آخريف في المفاكضات الدكلية. خبلؿ ىذه 
 االجتماعات، تـ تحديد إستراتيجيات كأعماؿ مشتركة، كتـ تبادؿ معمكمات مفيدة.

في إطار بناء قدرات المجمكعة، نظمت البعثة كرش عمؿ حكؿ مسائؿ التجارة كحقكؽ  -348
، تـ تحديد مكاقؼ العمؿ ىذه لصحة كالممكية الفكرية. كفي نياية كرشاإلنساف كا

لممفاكضات  ان سسكاقتراحات أفريقية مكحدة، كاستطاعت أف تشكؿ إستراتيجيات كأي 
 في جنيؼ. المنعقدةخبلؿ االجتماعات 

جنيؼ اجتماعات لمجنة الترشيحات لممجمكعة األفريقية في جنيؼ،  بعثةنظمت  -349
ىا كما قدمت ليا الكثائؽ المفيدة لممداكالت. إضافة إلى ذلؾ، كأعربت ليا عف تأييد

زكدت المجنة الكزارية لمترشيحات في أديس أبابا بمعمكمات ذات صمة لبحث 
المنظكمة الدكلية. في الكقت الراىف، تـ إعداد نسخة دليؿ داخؿ الترشيحات األفريقية 

عمى كجو  اإللماـ،قية عمى مؤقتة، بغية مساعدة المحافؿ األفريقية كالبمداف األفري
المنظكمة داخؿ اإلجراءات التي يتعيف اتباعيا بالنسبة لممناصب الشاذرة ب ،أفضؿ
 الدكلية.

ر ألنشطة المجمكعة كفيما يتعمؽ بالمسائؿ التجارية، يعمؿ مكتب جنيؼ بمثابة ميسٌ  -350
الحكار األفريقية حكؿ مسائؿ المفاكضات التجارية المتعددة األطراؼ كالتنمية. كيتعمؽ 

المستمر القائـ بيف مكتب جنيؼ كمركز التجارة الدكلية ببرامج بناء القدرات التجارية 
لى النيكض بالتجارة  التي ترمي إلى تسييؿ كتعزيز التكامؿ اإلقميمي األفريقي، كا 
األفريقية البينية. كيمعب مكتب جنيؼ دكرا نشطا في العممية التحضيرية لمدكرة الثالثة 

. كستشكؿ ىذه 2011ألمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية التي بدأت في عشرة لمؤتمر ا
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المرحمة أكبر تحد لمبمداف النامية بغية تمكيف مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية مف 
 صكف كتعزيز تفكيضو حكؿ المسائؿ المتعمقة بالتنمية كالتجارة. 

ممجمكعة لالعمؿ  كرشسية في ىذا اإلطار، نظـ المكتب عددا كبيرا مف الحمقات الدرا -351
بإعداد مكاقؼ  كرش العمؿ ىذهاألفريقية حكؿ مفاكضات جكلة الدكحة. كقد سمحت 

المسائؿ التجارية، عمى مستكل كؿ مف منظمة التجارة العالمية مف أفريقية مكحدة 
كسمحت ىذه األنشطة كذلؾ بإثراء التقارير  كمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية.

الصادرة عف مختمؼ المؤتمرات السنكية لكزراء التجارة. خبلؿ نصؼ  كاإلعبلنات
السنة الحالية، تـ تنظيـ كرشتي عمؿ لمتحضير لممؤتمر السنكم لكزراء التجارة 
كالمؤتمر الثامف لكزراء الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية. كقد انبثقت عف 

اقتراحات سيبحثيا الكزراء مساىمة في مشركع اإلعبلف، ككذلؾ  كرش العمؿ ىذه
  تحضيرا لممؤتمر الكزارم لمنظمة التجارة العالمية.

كفيما يتعمؽ بمسائؿ الممكية الفكرية كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية كاألرصاد الجكية،  -352
قدمت بعثة جنيؼ الدعـ لممفاكضيف األفريقييف في مختمؼ لجاف المنظمة الدكلية 

اد الكثائؽ الفنية لممفاكضات كطرح اقتراحات حكؿ لمممكية الفكرية، مف خبلؿ إعد
 المكاقؼ األفريقية خبلؿ المفاكضات، خصكصا مف خبلؿ تنظيـ كرش عمؿ فنية.

كانت كرش العمؿ ىذه ترمي إلى إعداد المكاقؼ األفريقية حكؿ معاىدة دكلية لممنظمة  -353
المكارد الجينية، الدكلية لمممكية الفكرية بشأف حماية المعارؼ التقميدية كالفكلكمكر ك 

كاالستثناءات كالقيكد التي تعيؽ حقكؽ المؤلؼ، كالمناقشات حكؿ أجندة التنمية. كقد 
لمجمكعة األفريقية مف طرح اقتراحات كمشاريع يجرم بحثيا ا كرش العمؿ ىذهمكنت 

 حاليا عمى طاكلة المفاكضات. 
ة كالتزكير. كقد جنيؼ أيضا في أعماؿ المؤتمر العالمي لمكافحة القرصن بعثةشاركت  -354

تابعت بكؿ انتباه أعماؿ مؤتمر المنظمة العالمية لؤلرصاد الجكية، كما تابعت، مف 
البداية إلى النياية، التحضيرات لمنياج العمؿ العالمي الثالث لمحد مف مخاطر 
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ذطت البعثة أعماؿ مجمس اإلدارة ك . 2011الككارث، المنعقد في جنيؼ، في مايك 
 يدم لبلتحاد البريدم العالمي.البر  ثماركمجمس االست

جنيؼ الدكرات العادية كاالستثنائية المختمفة  بعثةفي مجاؿ حقكؽ اإلنساف، ذطت  -355
حكؿ مختمؼ بيانات يزت ىذه الفرص لتقديـ تالتي عقدىا مجمس حقكؽ اإلنساف، كان

برامج كمبادرات االتحاد األفريقي. كقد كاكبت المجمكعة األفريقية في إدارتيا ألكضاع 
قكؽ اإلنساف في بعض البمداف األفريقية )خصكصا جميكرية الككنغك الديمقراطية، ح

فكار، ليبيا كتكنس  التي ذذت يبكركندم، السكداف، ذينيا، الصكماؿ، ككت د
 مناقشات مكثفة في مجمس حقكؽ اإلنساف.

جراءات عممو. 2011خبلؿ  -356 ، اختتـ مجمس حقكؽ اإلنساف عممية مراجعة أساليب كا 
ممجمكعة األفريقية بغية تحديد المكاقؼ لجنيؼ حمقة دراسية تشاكرية  ةبعثكنظمت 

، عممية تحسيف أساليب عمؿ المجمس مكاصمة لمجمكعة مفاالمكحدة، مما مكف 
 بصكرة فعالة.

العمؿ  ستكماؿاعمى مر السنكات األربع الماضية، تمكف مجمس حقكؽ اإلنساف مف  -357
ت جميع الدكؿ األفريقية عبر ىذه اآللية آلية البحث الدكرم العالمي. كقد مر الخاص ب

جنيؼ  بعثةعمييا. ككاكبت  تعمى عممية تنفيذ التكصيات التي كافق كتركز حاليا
العميا الدكؿ األعضاء الناطقة بالفرنسية بمناسبة حمقة دراسية نظمتيا المفكضية 

 لحقكؽ اإلنساف كالمنظمة الدكلية لمفرنككفكنية حكؿ مسائؿ التنفيذ المذككرة.
المساعدة الفنية البلزمة  إمكانية تقديـ جنيؼ، مع الدكؿ األعضاء، بعثةكستستكشؼ 

 لتسييؿ عممية تنفيذ التكصيات.
ف  تظم -358 مسائؿ مكافحة العنصرية حاضرة في كؿ مكاف عمى مسرح جنيؼ حتى كا 

جنيؼ حمقات دراسية عديدة أفضت إلى إعداد  بعثة. نظمت كاف التقدـ المحرز قميبل
ستراتيجيات التفاكض المنسقة، مما تي خرائط طريؽ  بمكر المكاقؼ األفريقية المكحدة كا 

 اىتمامات المجتمع الدكلي.مقدمة بقاء مسائؿ العنصرية في إسمح ب
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تشكؿ مسألة الحؽ في التنمية قضية أخرل ذات أىمية بالنسبة ألفريقيا. كتصادؼ  -359
تحدة حكؿ الحؽ في الذكرل السنكية الخامسة كالعشريف إلعبلف األمـ الم 2011سنة 

ال يزاؿ يعاني العديد مف أجزاء العالـ بما في التنمية. كبعد مركر ربع قرف عمى ذلؾ، 
 2010جنيؼ في  بعثة. قد نظمت ذلؾ أفريقيا، مف الفقر كذيره مف اآلفات األخرل

 حمقة دراسية حكؿ ىذه المسألة شارؾ فييا ممثمك المجمكعات اإلقميمية كالسياسية
ساعدت الحمقة الدراسية عمى ك كبار مسؤكلي الككاالت اإلنمائية.  األخرل، ككذلؾ

 بمكرة حاالت التآزر بيف المجمكعة األفريقية كبقية المجمكعات اإلقميمية كالسياسية.
جنيؼ اجتماعات المجنة الدائمة لمفكضية  بعثةبخصكص المسائؿ اإلنسانية، ذطت  -360

قد كاف مكتب جنيؼ أحيانا معززا البلجئيف، ككذلؾ جميع دكرات لجنتيا التنفيذية. ك 
بمشاركة كفد رفيع المستكل مف المقر يضـ خصكصا مفكضة الشؤكف السياسية 

لبلجئيف كالعائديف كالنازحيف داخميا لمجنة الممثميف بشأف اكرئيس المجنة الفرعية 
المجتمع  إطبلعتعاكف كثيؽ مع المجمكعة األفريقية، مف بالدائميف. كقد تمكنكا بذلؾ، 

الجيكد التي تبذليا الدكؿ األعضاء كمفكضية االتحاد األفريقي في ىذا عمى لي الدك 
 المجاؿ.

المسائؿ االجتماعية، يكاصؿ مكتب جنيؼ تقديـ دعمو لممجمكعة األفريقية مف حكؿ  -361
أجؿ الدفاع عف مصالح كرؤل أفريقيا كتعزيزىا في إطار اجتماعات مجمس إدارة 

برنامج األمـ المتحدة المشترؾ العالمية ك لصحة امنظمة العمؿ الدكلية كمنظمة 
 المنظمة العالمية لميجرة. المعني بفيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز ك

فيما يتعمؽ ببناء القدرات، نظـ مكتب جنيؼ ثبلث كرش عمؿ ىامة حكؿ مكضكعي  -362
مف مساىمات فنية مف  كرش العمؿ ىذه. كاستفادت 2008الصحة كاليجرة منذ 

المقر كمف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، كذيرىا مف منظمات  خبراء جاءكا مف
دكلية مختصة )المفكضية األكركبية، منظمة التعاكف اإلسبلمي، جامعة الدكؿ 

عناصر أساسية مف المكاقؼ األفريقية  كرش العمؿ ىذهالعربية . قدمت استنتاجات 
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كالمنظمة العالمية  التي تـ الدفاع عنيا خبلؿ اجتماعات منظمة الصحة العالمية
 لميجرة.

 
 :مكتب بروكسل (4)

 :االتحاد األوروبي-أفريقيا ستراتيجيةتنفيذ الشراكة اإل (1)
 :االتحاد األوروبي (1

 ستراتيجية، مؤتمرا حكؿ تمكيؿ اإلالماضينظمت البعثة في برككسؿ، في سبتمبر  -363
 المتعمقة 2013-2011المشتركة بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي كخطة عمؿ الفترة 

بيا. كتـ انتياز الفرصة لمتعرؼ عمى دكر الدائرة األكركبية لمعمؿ الخارجي في التنفيذ 
المذككر مف جية، كبحث مصادر التمكيؿ البديمة لبلتحاد األفريقي كما اقترحتو 
المفكضية مف جية أخرل. كعقب تحميؿ معمؽ، أشير إلى أف السبب في الحصيمة 

  عدـ 1تركة يرجع عمى كجو الخصكص إلى: المش ستراتيجيةالمتفاكتة لتنفيذ اإل
الذم تـ االتفاؽ عميو ك ا ككياف كاحد" يقيالذم يقضي "بمعاممة أفر  المبدأاالنضماـ إلى 

  انعداـ الترابط 3التفكيض؛  أ  عدـ االنضماـ إلى مبد2المشتركة؛  ستراتيجيةفي اإل
كالعمؿ الذم يتـ القياـ المشتركة  ستراتيجيةبيف عمؿ أفرقة الخبراء المشتركة لتنفيذ اإل
  ذياب االمتبلؾ، كخصكصا انعداـ 4بو عمى الصعيديف الكطني كاإلقميمي؛ 

-2011، 2010-2008مخصصات مالية محددة لخطتي العمؿ المتتاليتيف )
اإلشارة إلى ما تجدر  . كمف بيف التكصيات المقدمة لمعالجة ىذا الكضع، 2013
 ستراتيجيةقية قارية مكرسة خصيصا لئل  ضركرة امتبلؾ أداة مالية أفري1يمي: 

 ستراتيجية  التعجيؿ بعممية تكييؼ أدكات التمكيؿ الحالية مع متطمبات اإل2المشتركة؛ 
  إنشاء أداة أفريقية قارية )عمى سبيؿ المثاؿ، مرفؽ أفريقي لمتكامؿ، أك 3المشتركة؛ 
مكف أف يضاؼ إلى المشتركة. كي ستراتيجية  استكماؿ إنشاء آلية دعـ لئل4بديؿ لو ؛ 

ىذه الترتيبات ما يمي: إعادة تقييـ أىداؼ مختمؼ الشراكات بغية حصر األنشطة 
عمى المجاالت ذات القيمة المضافة؛ إشراؾ جيات فاعمة مثؿ مؤسسات تمكيؿ 
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بلستثمار ؛ ضركرة تشجيع الدكؿ لاألكربي  بنؾكالالتنمية )البنؾ األفريقي لمتنمية، 
اج مبادئ متصادية اإلقميمية عمى مضاعفة العمؿ إلداألعضاء كالمجمكعات االق

 االتحاد األكركبي في عمميات برمجيتيا.-فريقياألالمشتركة  ستراتيجيةاإل
تمييدا لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ )مؤتمر  -364

مف التعرؼ في برككسؿ األفريقييف لسفراء ااألطراؼ السابع عشر ، كلتمكيف مجمكعة 
عمى مكاقؼ أفريقيا ذات الصمة، نظمت البعثة في نكفمبر الماضي خمكة تمحكرت 
حكؿ ىذا المكضكع. كما كاف األمر يتعمؽ ببحث المكاقؼ المذككرة، ككذلؾ الرىانات 

 ستراتيجيةالتي ينطكم عمييا ىذا المؤتمر في سياؽ تكقع الشراكة السادسة لئل
غير المناخ كالبيئة. كقد تـ انتياز الفرصة كذلؾ أكركبا حكؿ ت-فريقياألالمشتركة 

الستعراض التعاكف بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي بغية إدراؾ التحديات كالقيكد كاآلفاؽ 
في برككسيؿ األفريقييف لسفراء اذات الصمة عمى نحك أفضؿ. كما انتيزت مجمكعة 

ؿ الكفيمة بإشراكيا، حكؿ الطرؽ كالكسائ ةمعمقبصكرة نظر التبادؿ كجيات لالفرصة 
 أكثر مف ذم قبؿ، في تنفيذ كمتابعة التعاكف المذككر بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي.

 
والبحر الكاريبي والمحيط  المشراكة بين مجموعة دول أفريقي نوتنفيذ اتفاقية كوتو  ( ب

 :اليادي
اجتماع رؤساء المنظمات اإلقميمية لمجمكعة دكؿ أفريقيا كالبحر الكاريبي  .1

محيط اليادم ككبار مفاكضي المجمكعة اإلقميمييف التفاقيات الشراكة كال
 :االقتصادية

كاف اليدؼ يتمثؿ في حمؿ رؤساء المنظمات اإلقميمية لمجمكعة دكؿ أفريقيا كالبحر  -365
الكاريبي كالمحيط اليادم، الذيف انضـ إلييـ رؤساء مفاكضي المجمكعة )اتفاقيات 

االتحاد –ؿ أفريقيا كالبحر الكاريبي كالمحيط مجمكعة دك بيف الشركات االقتصادية 
األكركبي ، عمى التفكير في إنشاء آلية تنسيؽ لمجنة المنظمات اإلقميمية المشتركة 

حكؿ كجيات النظر لمجمكعة دكؿ أفريقيا كالبحر الكاريبي كالمحيط اليادم، كتبادؿ 
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جراء  ية )تطكر المفاكضات مناقشة حكؿ المسائؿ التجار الفعالية المساعدة اإلنمائية، كا 
التي ال تزاؿ جارية حكؿ اتفاقيات الشراكة االقتصادية، كالتحضيرات لممؤتمر الثامف 
لمنظمة التجارة العالمية، كمشاركة دكؿ مجمكعة أفريقيا كالبحر الكاريبي كالمحيط 

يذه المناسبة، قدـ نائب رئيس المفكضية مساىمة باليادم في التجارة العالمية . ك 
اتفاقيات الشراكة ، بث ىذه المسائؿ. كفيما يتعمؽ عمى كجو الخصكصقيمة لبح

 ةاتفاقيات الشراكة االقتصادي مفاالقتصادية، أيد االجتماع المكقؼ األفريقي المكحد 
الذم يتمحكر حكؿ التنمية، كالمعتمد في إطار مؤتمر كزراء التجارة لمدكؿ األعضاء 

غط الذم يشكمو سحب المكائح المتعمقة في االتحاد األفريقي. كعند التطرؽ إلى الض
التي ال تككف قد  ،بكصكؿ بمداف مجمكعة أفريقيا كالبحر الكاريبي كالمحيط اليادم

يناير  أكؿإلى سكؽ االتحاد األكركبي، في  ،كقعت عمى اتفاقيات الشراكة االقتصادية
دية أشير إلى أنو ينبغي منح األكلكية لمضمكف اتفاقيات الشراكة االقتصا ،2014

 كليس لمجدكؿ الزمني.
 

المشاركة في أعماؿ الجمعية البرلمانية المشتركة بيف مجمكعة دكؿ أفريقيا كالبحر  .3
 :الكاريبي كالمحيط اليادم كاالتحاد األفريقي

مشاركتيا في دكرات الجمعية البرلمانية المشتركة بيف مجمكعة تضمف البعثة ظمت  -366
االتحاد األكركبي لترٌكج فييا لمكاقؼ  –ادم دكؿ أفريقيا كالبحر الكاريبي كالمحيط الي

االتحاد األفريقي حكؿ المسائؿ السياسية كاإلنمائية التي تجرم مناقشتيا. كعميو، تتاح 
لمبرلمانييف األفريقييف المشاركيف في ىذه الدكرات فرصة التعرؼ عمى نحك أفضؿ 

ضماف تطابؽ عمى عمؿ االتحاد األفريقي في ىذه المجاالت، كمف ثـ، العمؿ عمى 
القرارات المتخذة خبلؿ ىذه الدكرات مع اإلستراتيجيات األفريقية حكؿ ىذه المسائؿ. 
مف جية أخرل، شاركت البعثة في دكرة المجنة اإلنمائية، المنعقدة في أكتكبر الماضي 
في برككسؿ، كتابعت الجمسة العامة لمجمعية البرلمانية المشتركة المنعقدة في نكفمبر 

 كمي، تكجك.، في ل2011
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المؤتمر المشترؾ ألصحاب المصمحة في برامج مجمكعة دكؿ أفريقيا كالبحر   .4
 :كالعمـ كالتكنكلكجيا التعميـاالتحاد األكركبي حكؿ -الكاريبي كالمحيط اليادم

شاركت البعثة في مؤتمر أصحاب المصمحة في برامج مجمكعة دكؿ أفريقيا كالبحر  -367
كالعمـ كالتكنكلكجيا،  التعميـألكركبي المتعمقة باالتحاد ا-الكاريبي كالمحيط اليادم

المنعقد في أكتكبر في برككسيؿ. كبحث االجتماع حالة تنفيذ المشاريع التي تـ 
إعدادىا في المجاالت المختمفة ليذه البرامج )التعميـ، الصحة، التعميـ العالي، البحث 

ؽ ىذه المشاريع كأثرىا نظر بتقييـ نطاالكجيات المعمؽ تبادؿ الكالزراعة . كقد سمح 
المشاريع التالية:  ياعمى تنمية بمداف أفريقيا كالبحر الكاريبي كالمحيط اليادم. كمن

المشركع حكؿ الطاقات المتجددة في مجاؿ التعميـ؛ كمشركع التعميـ، الكسائؿ السمعية 
  حكؿ ERASMUS MUNDUSكالبصرية، الثقافة؛ كبرنامج إراسمكسمكندكس )

ؿ العمـ كالتكنكلكجيا؛ كالربط بيف مؤسسات التعميـ البيطرم في أفريقيا االبتكار مف خبل
(LIVE ،الخ  لتحسيف القطاع البيطرم. 

 فيما يمي بقية أنشطة التمثيؿ التي قامت بيا البعثة: -368
تنظيم اجتماع لممثمي الدول األطراف في منظمة حظر األسمحة الكيماوية في   1

في المنظمة كتبادؿ كجيات النظر بصكرة لئلحاطة حكؿ المسائؿ العادية  بروكسل
 28معمقة حكؿ التحضيرات لمدكرة السادسة عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ المنعقد مف 

. تمكنت سفارات الدكؿ األطراؼ بذلؾ مف اإللماـ 2011ديسمبر  2نكفمبر إلى 
 باإلسترتيجية التي ينبغي أف تعتمدىا أفريقيا تحضيرا ليذا المؤتمر.

في نظام روما األساسي لممحكمة  األطراؼلممثمي الدول األفريقية  تنظيم اجتماع  2
بغية تبادؿ كجيات النظر حكؿ البنكد اليامة التي نكقشت خبلؿ  الجنائية الدولية

 21إلى  12الدكرة العاشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ المقرر عقده في نيكيكرؾ مف 
في المحاكمات، كتكعية ، مثؿ حماية الضحايا كالمشاركة الفعالة 2011ديسمبر 

، 2012الجميكر كتزكيده بالمعمكمات، كالتحديات ذات الصمة بميزانية المحكمة لسنة 
كتطكر الممؼ المتعمؽ بكؿ مف ليبيا كككت ديفكار. تبيف أف الحكار الذم جرل كاف 
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ألنو يندرج في امتداد الحكار الذم تأسس بيف المحكمة كجميع الدكؿ األطراؼ،  بناءن 
 ى المنظمات الدكلية مثؿ االتحاد األفريقي كاالتحاد األكركبي كذيرىما. عبلكة عم

، في تعاكف كثيؽ مع مكتب منظمة األمـ 2011بيوم التصنيع في أفريقيا  االحتفاؿ  3
المتحدة لمتنمية الصناعية في برككسيؿ، بغية تكعية شركاء أفريقيا، خصكصا االتحاد 

كلي باستراتيجيات التنمية الصناعية في األكركبي، بضركرة ربط أدكات التعاكف الد
أفريقيا، المعتمدة مف المحافؿ القارية )االتحاد األفريقي  كاإلقميمية األفريقية. كتدؿ 
المشاركة الفعالة لمجمكعة دكؿ أفريقيا كالبحر الكاريبي كالمحيط اليادم كمختمؼ 

 ككاالت األمـ المتحدة عمى االىتماـ الذم تحظى بو ىذه الرسالة.
 :مكتب ليمونجوي -5

مكتب إقميـ الجنكب األفريقي بغرض تعزيز أىداؼ  -أينشئ مكتب االتحاد األفريقي -369
االتحاد األفريقي في الجنكب األفريقي، التطكير كالحفاظ عمى عبلقة بناءة كخصبة 
بيف االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء في اإلقميـ كتعزيز عبلقات نقية مع 

اإلقميمية الرئيسية، مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي كالسكؽ المجمكعات االقتصادية 
المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي كالتي تعد ركيزة مف ركائز تحقيؽ التكامؿ 

 القارم التاـ. 
 وضع الالجئين في اإلقميم:  ( أ

لشؤكف البلجئيف  السامية فيما يتعمؽ بكضع البلجئيف، التزاؿ مفكضية األمـ المتحدة -370
الحماية الدكلية كمكاد المساعدة لبلجئيف كالباحثيف عف المجكء كاألشخاص  تكفر

اآلخريف المعنييف في الجنكب األفريقي. كتيظير اإلحصاءات أنو اليزاؿ الكثير مف 
األىالي يعبركف الحدكد في اإلقميـ نظران لممسائؿ السياسية كمسائؿ الحرب كانعداـ 

الجئان  15,181، استقبمت مبلكم 2011س ما بيف يناير كأذسطياألمف السابقة. ف
كباحثان عف المجكء مف بكركندم، جميكرية الككنغك الديمقراطية، ركاندا، الصكماؿ 
كأكذندا. كما زار الكفد اإلقميمي إلى الجنكب األفريقي مخيـ دزاليكا لبلجئيف في حي 

 السامية ةدكا في إقميـ الكسط لمبلكم بصحبة الممثؿ المقيـ لمفكضية األمـ المتحد
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لشؤكف البلجئيف لتقييـ الكضع في المخيـ. كتجدر اإلشارة إلى أف مفكضية األمـ 
يكفراف  ،المتحدة لشؤكف البلجئيف كبرنامج األذذية العالمي مف خبلؿ حككمة مبلكم

سداء ك  المياه الصالحة لمشربك الرعاية الصحية ك األمف، الغذاء  تعميـ حماية الطفؿ كا 
 أمكر أخرل.  مف بيف جممة ،المشكرة

االتحاد األفريقي المحكمة األفريقية لحقكؽ –ساعد مكتب إقميـ الجنكب األفريقي -371
هدفإلىتعزيزكانيوالذياإلنساف كالشعكب في االجتماع المنعقد في ليمكنجكم

كبار وحضره مالوي دولة رئيس فخامة االجتماع افتتح األفريقية. العدل محكمة
.وقدليمكنجكمالوزراءوأعضاءالسمكالدبموماسيفيوالمسؤولينفيحكومةمالوي،

لحقوق األفريقية عمىوعيالمحكمة لألحداثخيرشاهد اإلعالمية كانتالتغطية
.والشعوباإلنسان

إقميـ الجنكب األفريقي بفاعمية في االجتماعات السنكية -شارؾ مكتب االتحاد األفريقي -372
لمؤتمر الخامس لمكزراء األفريقييف المعنييف ، امبنكؾ المركزيةاألفريقي لبلتحاد ل

لرؤساء الدكؿ كالحككمات في السكؽ المشتركة لشرؽ  ةبالتكامؿ؛ القمة الخامسة عشر 
السياسة في صنع ف ألجيزة يأفريقيا كالجنكب األفريقي )الككميسا ؛االجتماع الثبلث

األحيائية مف قبؿ الككميسا؛ عممية التنسيؽ اإلقميمية الفرعية الحالية بشأف السبلمة 
، مجمكعة تنمية الجنكب المجمكعة االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا )اإليككاس 

مكتب الجنكب -شرؽ أفريقياجماعة شرؽ أفريقيا؛ كاجتماع  كجماعةاألفريقي 
االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا حكؿ التكجيات الجديدة في  المجمكعة -األفريقي
األطراؼ: االنعكاسات عمى دكؿ الجنكب الجنكب كالتعاكف الثبلثي  -الجنكب

 األفريقي. 
فيمبنكؾ المركزية في ليمكنجكماألفريقي لبلتحاد لعيقد االجتماع السنكم العاـ  -373 .

3122أغسطس:النقديةاالتحاداتعمى الدولية المالية أثراألزمة "عنوانتحت
حيثمثل أفريقيا" في والميزانية النقدية السياسات تنسيق مفوضالشؤونتحديات

النتيجةوكانت رئيسيًا. المفوضيةوقدمعرضينوخطابًا لهذهالممحكظةاالقتصادية
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 االجتماعات في تتمثل المفوضية دعوة العام المؤتمر لقبول فاعمةالممشاركة
محافظيالبنوكالمركزيةفياالجتماعاتالمشتركةلمؤتمروزراءاالقتصادوالماليةل

األممالمتحدةلجنةوظمباالشتراكمعمفوضيةاالتحاداألفريقياألفريقيين،والذين
.لمتنميةاألفريقيوالبنكألفريقيااالقتصادية

أعماؿ القمة الخامسة عشرة لرؤساء دكؿ كحككمات السكؽ المشتركة لشرؽ  عقدت -374
،السياسية في ليمكنجكمصنع أفريقيا كالجنكب األفريقي كاالجتماع الثبلثكف ألجيزة 

"تعزيزالعمموالتكنولوجيامنأجلتحتعنوان3122أكتوبر21-4 منويمال
التنمية" عمى مركز بشكل التأكيد وتم السوقاالنطبلقة. لمفاوضات الناجحة

(األفريقيوالجنوبأفريقيالشرقالالمشتركة)كوميساجماعة،أفريقياشرق- مجموعة
منطقةإلنشاء)سادك(األفريقيالجنوبتنميةثالثيةحرةتجارةنحوعمىمنأفضل

أهدافتحقيقفيالمساهمةجانبإلىالتحدياتمواجهةأجلالجماعةاالقتصادية
السوق داخل البينية التجارة زيادة في الحرة التجارة منطقة ساهمت كما األفريقية.

(والجنوبأفريقيالشرقالثالالالمشتركةاالقتصاديةالمجموعاتبينمن)كوميسا.ث
375- لجنةمعالوثيقالعملفيالفترةهذهأثناءالمكتباستمرالمتحدةاألمماالقتصادية

والمجموعةألفريقياعنوانتحتعملورشةفيوشاركأفريقياغربلدولاالقتصادية
لمجنوب" جديدة الجنوب-توجهات لدول انعكاسات الثالثي: والتعاون الجنوب

 االقتصاألفريقي" المجنة ألفريقيانظمتها الجنوب-ادية لمنطقة اإلقميمي المكتب
االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا في كيندىكؾ، ناميبيا. كقد راجعت كالمجمكعة األفريقي

-كرشة العمؿ التقرير المرجعي لمدراسة كالذم عالج بشكؿ كاؼو مدل فاعمية الجنكب
اإلقميـ الفرعي؛ كما الجنكب كالتعاكف الثبلثي في أكلكيات التنمية لمدكؿ األعضاء في 

ىك أداء الدكلتيف المحكريتيف لمجماعة االقتصادية لدكؿ ذرب أفريقيا )مكريشيكس 
اإلقميـ الفرعي مف جممة كجنكب أفريقيا  في تعاكف التنمية الثبلثية بالنسبة لبقية 

 اآلخريف.
  مؤخران في زامبيا كسيشؿ.التي جرت رصد المكتب بدقة االنتخابات  -376
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في شكميا إقميـ الجنكب األفريقي -نشرة مكتب االتحاد األفريقي تـ إعادة إصدار -377
اإلقميمية البرامج . كتقدـ النشرة المعمكمات الحالية حكؿ 2011في يكليك الجديد 
. فقد ساىمت في التركيج حكليا التكامؿ التي يركز المكتب برامجو كأنشطتولمتنمية ك 

كاسع في عمى نطاؽ نظران لتكزيعيا إقميـ الجنكب األفريقي -لمكتب االتحاد األفريقي
 اإلقميـ كالعالـ الخارجي سكاء مف خبلؿ اإلعبلـ المطبكع أك اإللكتركني. 

إقميـ الجنكب األفريقي يعمؿ مع -، ظؿ مكتب االتحاد األفريقيذلؾعبلكة عمى  -378
لمقمة النمكذجية لبلتحاد  حككمة زيمبابكم عبر سفارتيا في ليمكنجكم أثناء التحضير

كالتي تستيدؼ إشراؾ الطبلب مف الجامعات المختمفة في زيمبابكم.  2012 األفريقي
إقميـ الجنكب األفريقي -مكتب االتحاد األفريقيعناصر تفكيض كيعد البرنامج أحد 

عيقدت القمة النمكذجية لكسب التأييد. كقد دكر القياؾ بممنظمة في اإلقميـ ك لمتركيج ل
نجاحان. كيدرب البرنامج طبلب الجامعة كأحرزت  2011األكلى في مبلكم في مارس 

قضايا قارية كعالمية كاسعة عرفيـ بحكؿ مبادئ كممارسات االتحاد األفريقي، كي
 النطاؽ. 

 :مكتب القاىرة -6
الدائمة لبلتحاد األفريقي لدل جامعة الدكؿ البعثة ، تابعت صبلحياتيافي إطار تنفيذ  -379

بيف االتحاد األفريقي  ةمشتركية ىمأالعربية تعزيز العبلقات السياسية التي تكتسي 
البمداف  -أفريقيابيف  االستراتيجيةكجامعة الدكؿ العربية، كما تابعت تنفيذ الشراكة 

 .2016-2011العربية كخطة العمؿ 
، عقد مجمس جامعة الدكؿ العربية البحثكتجدر اإلشارة إلى أنو، خبلؿ الفترة قيد  -380

، كاعتمد قرارات تيـ االتحاد 2011سبتمبر  13في القاىرة، في  136اجتماعو الػ
 األفريقي.
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 :العربي اإلسرائيمينزاع قضية الفمسطينية والمالتطور السياسي ل   أ)
مة األمـ المتحدة مف ك أكد الكزراء العرب تأييدىـ لقرار الفمسطينييف تقديـ طمبيـ إلى منظ -381

 رقية عاصمة، مع القدس الش1967يكنيك  4أجؿ االعتراؼ بدكلة فمسطيف، ضمف حدكد 
في ىذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ك مة. ك ، كالحصكؿ عمى صفة عضك كامؿ في المنظليا

الفمسطينية كالمجمكعة العربية بعثة أف المجمكعة األفريقية في األمـ المتحدة، بالتعاكف مع ال
-كمجمكعة البمداف اإلسبلمية، أيدت الطمب الفمسطيني كفقا لمقررات قمة مبلبك في يكنيك

 4، كالقرار الصادر عف اجتماع التنسيؽ المنعقد في القاىرة، مصر، في 2011ليك يك 
، بيف رئيس مفكضية االتحاد األفريقي كاألميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية، 2011سبتمبر 

كنائب األميف العاـ لمنظمة التعاكف لمبمداف اإلسبلمية، ككزير الخارجية المصرم، بصفتو 
دـ االنحياز، بشأف التنسيؽ بيف ىذه المجمكعات المختمفة خبلؿ رئيس مجمكعة بمداف ع

 لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.  66الدكرة الػ
في ىذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى الدكر الياـ الذم لعبتو جنكب أفريقيا كالجابكف  -382

لؤلمـ التابع إلى مجمس األمف المقدـ مطمب الفمسطيني دعميا لكنيجيريا مف خبلؿ 
حدة بالرذـ مف أف الطمب لـ يحصؿ عمى عدد األصكات المطمكبة ليبحثو المت

 المجمس.
مف جية أخرل، مف بيف األحداث الجديرة بالذكر انضماـ دكلة فمسطيف إلى  -383

، بأذمبية 2011نكفمبر  4لممؤتمر العاـ لميكنيسكك في  36اليكنيسكك خبلؿ الدكرة الػ
. كسيسمح ىذا االنضماـ عضكا عف التصكيت 50أصكات مقابؿ امتناع  107

مشعب الفمسطيني بتقديـ مساىمتو لتطكير التعميـ كالبحث العممي كالفنكف، ككذلؾ ل
 الدفاع عف تراثو الثقافي كاألثرم. 

 :)ب( دعم السالم والتنمية في السودان 
اتخذ مجمس جامعة الدكؿ العربية قرارات، تدعك، مف بيف أمكر أخرل، البمداف العربية إلى  -384

ف مع الحككمة السكدانية في تكطيد عبلقات الدكؿ العربية مع جنكب السكداف، التعاك 
كتطكير عبلقات حسف الجكار كتعميؽ المصالح المشتركة، كتعزيز االقتصاد السكداني 
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لتمكينو مف مكاجية العكاقب الناجمة عف انفصاؿ جنكب السكداف. كطمب، مف جية أخرل، 
كالنيؿ األزرؽ كقؼ جميع أعماؿ العنؼ مف الفصائؿ المسمحة في جنكب كردفاف 

حؿ سياسي. كما تعيد المجمس مف أجؿ التكصؿ إلى المفاكضات االنضماـ إلى مائدة ك 
دعـ أعماؿ بيدؼ قؼ البمداف العربية كاإلسبلمية كاإلفريقية ابمكاصمة جيكد التنسيؽ بيف مك 

تفاقية الرتياحو عرب عف اأاإلنساني في دارفكر، بينما األمني ك السبلـ كتعزيز الكضع 
. كطمب 2011يكليك  14في  ةلاالسبلـ المكقعة بيف حككمة السكداف كحركة التحرير كالعد

مف جميع الحركات المسمحة في دارفكر تكقيع ىذه االتفاقية لطي صفحة النزاع. كأخيرا، 
أكد مجددا مكقفو الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدكلية في حؽ الرئيس عمر حسف 

 البشير.
 :دعم جميورية الصومال )ج( 
متطكر اإليجابي لمكضع األمني لفي ىذا الصدد، أعرب مجمس الجامعة العربية عف ارتياحو  -385

تسييؿ كصكؿ القكافؿ اإلنسانية إلى ضحايا كىك ما أدل إلى في العاصمة الصكمالية، 
ماؿ مف جية أخرل، أكد مجددا دعمو الكامؿ لبعثة االتحاد األفريقي في الصك ك الحرب. 

كالقكات المشتركة، كأداف جميع العمميات العسكرية التي تستيدؼ قكات االتحاد األفريقي في 
الصكماؿ. كطمب مف البمداف العربية الكاقعة في أفريقيا تقديـ قكات لتكممة نشر القكة 
األفريقية كدعـ طمب االتحاد األفريقي بشأف نشر قكات لؤلمـ المتحدة لتحؿ محؿ القكات 

فعاؿ بيف االتحاد التنسيؽ الضركرة كد عمى ة، في أسرع كقت ممكف. كأخيرا، أاألفريقي
األفريقي كمنظمة التعاكف اإلسبلمي كاألمـ المتحدة مف أجؿ عقد مؤتمر إلعادة تأىيؿ 

عادة إعمارىا.  الصكماؿ كا 
 :( دعم اتحاد جزر القمر )د 
تنسيؽ الجيكد لحو فيما يتعمؽ بجزر القمر، أعرب مجمس الجامعة العربية عف ارتيا -386

المشتركة التي تبذليا جامعة الدكؿ العربية كاالتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة كدكؿ الجكار، 
خصكصا فيما يتعمؽ بتنفيذ اتفاقية المصالحة الكطنية، مؤكدا اليكية القمرية لجزير مايكت، 

القمرية كرافضا االحتبلؿ الفرنسي ليا. كطمب مف فرنسا مكاصمة الحكار مع الحككمة 
لمتكصؿ إلى حؿ يسمح بعكدة جزيرة مايكت إلى السيادة القمرية. كأعرب كذلؾ عف ارتياحو 
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إزاء اإلجراءات التي اتخذتيا دكلة قطر كاألمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية في تنفيذ 
التعيدات المعمنة خبلؿ االجتماع العربي حكؿ االستثمار كالتنمية في جزر القمر، كطمب 

جزر دكؿ األعضاء كمؤسسات التمكيؿ كالبمداف العربية إيجاد حؿ لمشكمة ديكف اتحاد مف ال
 في إطار عممية تعزيز السبلـ كالتنمية في البمد. القمر

رتري( التسوية السممية لمنزاع بين جيبوتي  )ىـ   :اوا 
 كجو مجمس الجامعة العربية مجددا نداء مف أجؿ احتراـ مبادئ حسف الجكار كعدـ المساس -387

بالحدكد القائمة بيف البمديف ذداة االستقبلؿ. كأكد االتفاقية المكقعة، تحت رعاية دكلة قطر، 
 ، كطمب مف الجانبيف تنفيذ أحكاـ االتفاقية.2010يكنيك  6في 

 :( متابعة التعاون بين أفريقيا والعالم العربي )و 
االجتماع  ،2010أذسطس  28ك 27الدائمة لبلتحاد األفريقي، يكمي البعثة  نظمت -388

شاكر الفني المشترؾ بيف مفكضية االتحاد األفريقي كاألمانة العامة لجامعة تاألكؿ لم
الدكؿ العربية، لتبادؿ كجيات النظر حكؿ طرؽ تنفيذ الشراكة اإلستراتيجية كخطة 

، مف خبلؿ كضع برنامج محدد يككف مف المقرر 2016-2011العمؿ لمفترة 
ىذا البرنامج، عمى كجو الخصكص، إقامة  . كيشمؿ2011نياية  قبؿاستكمالو 

 مـ كالتبادالت الثقافية.يلمف الميرجانات العربية األفريقية
، تـ تنظيـ اجتماع مشترؾ في القاىرة، 2016-2011في إطار خطة العمؿ لمفترة  -389

، بيف خبراء مفكضية االتحاد األفريقي كاألمانة العامة 2011سبتمبر  19ك 18بكمي 
بية في المجاؿ الثقافي كالسينمائي كخبراء آخريف في نفس المجاؿ لجامعة الدكؿ العر 

مف القطاع الخاص لمبمداف العربية كاألفريقية. كترمي االستنتاجات التي اعتمدىا ىذا 
االجتماع خصكصا إلى تشجيع كتعزيز العبلقات الثقافية بيف اإلقميميف العربي 

يجابية لدل  لى نشر صكرة متكازنة كا  شعكب الجانبيف، مف خبلؿ عرض كاألفريقي، كا 
فبلـ كتقاسـ المعارؼ كالخبرات بيف اإلقميميف في مجاؿ الصناعة السينمائية، األ

تخصيص جكائز، كتشجيع إنتاج عف طريؽ كالنيكض بالفنانيف كالمديريف كالمنتجيف 
، 2011ديسمبر  15أفبلـ مشتركة. بناء عمى ىذه االستنتاجات، تـ تعييف خبير، في 
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دراسة الفنية المتعمقة بإقامة الميرجاف. كمف المقرر عقد اجتماع خبلؿ إلعداد ال
البمداف العربية لمثقافة -، في مقر معيد أفريقيا2012األسبكع األكؿ مف شير فبراير 

كالدراسات اإلستراتيجية الذم يتكلى تكجيو المشركع، كذلؾ مف أجؿ التصديؽ عمى 
 ىذه الدراسة.

 :فريقيا والعالم العربي حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي( خطة العمل المشتركة أل )ز 
مف الجدير بالذكر أف الدكرة االفتتاحية لمجنة التكجيو لكحدة تسييؿ خطة العمؿ  -390

في مقر المنظمة العربية لمتنمية  2011مايك  1أبريؿ ك 30المشتركة انعقدت يكمي 
كر أخرل، تككيف كىيكؿ كحدة الزراعية في الخرطكـ. كقد بحث االجتماع، مف بيف أم

 التسييؿ كنظاميا الداخمي، ككذلؾ اختصاصاتيا كطرؽ تعييف عاممييا.
شاكر فني بيف ت، اجتماع 2011نكفمبر  25إلى  23انعقد في أديس أبابا، مف  -391

مفكضية االتحاد األفريقي كاألمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية. كقد ركز االجتماع 
تنفيذ خطة العمؿ المشتركة حكؿ عممية ئلطبلؽ الفعاؿ لعمى الشركط الضركرية ل

التنمية الزراعية كاألمف الغذائي في أفريقيا كفي العالـ العربي. كقد أكصى ىذا 
خطة العمؿ المشتركة حكؿ التنمية الزراعية كاألمف لتسييؿ الكحدة  اءنشإاالجتماع ب

إلى  27اع لمخبراء مف . في ىذا السياؽ، ايقترح عقد اجتم2012الغذائي قبؿ نياية 
عداد اقتراحات مفصمة 2011ديسمبر  29 ، لمتحضير لمدكرة الثانية لمجنة التكجيو كا 

متعمقة بتعبئة المكارد التي مف شأنيا أف تسمح لمكحدة بضماف سير عمميا خبلؿ فترة 
 تتراكح بيف ثبلث كخمس سنكات، كذلؾ قبؿ اتخاذ أم قرار بشأف ىذا المكضكع.

اإلشارة إلى االجتماع السادس لمتعاكف العاـ بيف مفكضية االتحاد ، تجدر كأخيران  -392
في أديس  2011ديسمبر  18ك 17األفريقي كجامعة الدكؿ العربية، المنعقد يكمي 

كجو ب. كقد شدد ىذا االجتماع، 2012بابا، كالذم اعتمد خطة العمؿ المشتركة لعاـ أ
نشاء اآلليات خاص، عمى تعزيز المؤسسات المشتركة بيف أفريقيا كال عالـ العربي، كا 

المتفؽ عمييا، ككذلؾ تعبئة المكارد البلزمة لمتنفيذ الفعاؿ لؤلعماؿ ذات األكلكية 
-2011العالـ العربي كخطة العمؿ المشتركة -أفريقيابيف لمشراكة اإلستراتيجية 
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العالـ -. كبالمثؿ، أشار االجتماع إلى ضركرة بدء التحضيرات لقمة أفريقيا2016
د يكاألنشطة المزمع القياـ بيا بغية ضماف انعقاد القمة في المكاع الثالثة يالعرب

 المحددة.
 

 رابعًا القيم المشتركة: 
خبلؿ الفترة قيد البحث، ركزت المفكضية أعماليا البرامجية عمى تسييؿ التنفيذ كالدعـ  -393

المطمكبة  تأميف التصديقاتفي أكلكية المفكضية تمثمت األعضاء. كفي ىذا الصدد، لمدكؿ 
قيـ كمبادئ الخدمة العامة حكؿ الميثاؽ ك االنتخابات كالحكـ ك مديمقراطية للمميثاؽ األفريقي 

نشاء آلية تنفيذ. كفي مجاؿ الشؤكف اإلنسانية، كاف   التدخؿ الرئيسي مف جانبكاإلدارة كا 
ف تسييؿ استجابة االتحاد األفريقي ألزمة الجفاؼ كالمجاعة في القر  المفكضية يتمثؿ في

 األفريقي.
 

  االنتخابات والحكم:و الديمقراطية،  1 -رابعاً 
 :الحكم والديمقراطية -1

 :االنتخابات والحكمو الميثاق األفريقي لمديمقراطية  ( أ
كاصمت المفكضية جيكدىا لتسييؿ كتأميف تصديؽ الدكؿ األعضاء عمى الميثاؽ  -394

اكرات ىادفة مع المفكضية مشأجرلت األفريقي لمديمقراطية، االنتخابات كالحكـ. كما 
اآلخريف المعنييف لتسييؿ التصديؽ عمى  كأصحاب المصمحة الدكؿ األعضاء

مزيد مف التصديقات. كحاليان، صدقت الالميثاؽ. كقد أسفرت ىذه المشاكرات عف 
اثنتي عشرة دكلة عضكان في حيف كقعت ثماف كثبلثكف دكلة عمى الميثاؽ. كما اتخذت 

 ي عممية التصديؽ. بعض الدكؿ األعضاء خطكات ىامة ف
اإلجراءات كالطرؽ لدعـ الدكؿ األعضاء في تنفيذ تحديد شرعت المفكضية في عممية  -395

 11، سيراليكف في فالميثاؽ. كفي ىذا الصدد، عقدت المفكضية اجتماعان في فريتاك 
جرت مشاكرات مع الدكؿ األعضاء التي قامت بالتصديؽ أ، ك 2011أكتكبر  15إلى 
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تطكير لساس األىي  46ك  45، 44تكصية بأف تككف المكاد عمى الميثاؽ. كتمت ال
  .هكتنفيذعمى الميثاؽ إطار العمؿ مف أجؿ تسييؿ إضفاء الطابع المحمي 

 
  عام القيم المشتركة: ( ب

الثامنة عشرة لممجمس التنفيذم حكؿ القيـ المشتركة، العادية مقرر الدكرة استرشادان ب -396
(EX.CL/DEC.635 (XVIII)) ، أذسطس  24-22) بتنظيـ خمكتيفة المفكضيقامت
نتيجة عاـ القيـ المشتركة. ك لبرنامج عمؿ  لكضعثيكبيا، إ  في 2011نكفمبر  25-24ك

المفكضة رسميا المفكضية مع أجيزة/ مؤسسات االتحاد األفريقي قامت ، خمكتيف لياتيف ال
 فياألخر أصحاب المصمحة المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ك ك الديمقراطية كالحكـ بشأف 

برنامج عمؿ بشأف عاـ  ، بكضعمثؿ ككاالت األمـ المتحدة كالمجتمع المدني ذكم الصمة
التزامات الدكؿ إلى تعزيز تنفيذ برنامج العمؿ يؤدل القيـ المشتركة. كمف المتكقع أف 

الديمقراطية، الحكـ، االنتخابات كحقكؽ اإلنساف إلى جانب تعزيز دكر مجاؿ األعضاء في 
 ىذا الصدد. المفكضية في

 
 ج( الخدمة العامة:  
مميثاؽ األفريقي حكؿ قيـ كمبادئ لأكسع ممكية تحقيؽ سعييا إلى المفكضية استمرت  -397

. ASSEMBLY/AU/DEC.337 (XVI)ممقرر كفقان لالخدمة العامة كاإلدارة مف خبلؿ التركيج 
ر ديسمب 7-5، مكريشيكس ك 2011سبتمبر 16-15جرت المشاكرات )أكفي ىذا الصدد، 

أصحاب ، الككنغك  مع الدكؿ األعضاء، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ك 2011
عمى  حكؿ كيفية تسييؿ كتأميف تصديؽ الدكؿ األعضاءذكم الصمة ف ياآلخر المصمحة 

ف. كقد ا. كحاليان، كقعت أربعة عشر دكلة عمى الميثاؽ في حيف صدقت عميو اثنتالميثاؽ
مكتب المؤتمر السابع لكزراء الخدمة العامة األفريقييف  تكلت المفكضية تيسير اجتماع ىيئة

في نيركبي، كينيا. كأجازت ىيئة المكتب خطة عمؿ  2011مايك  14إلى  9مف الذم عقد 
كيفية تمكيف المفكضية مف دعـ كخدمة البرنامج تبادلت األفكار حكؿ المؤتمر السابع ك 

 الكزارم.
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 :ومقررات الديمقراطية والحكم أدواتإطار عمل من أجل دعم تنفيذ  وضعد( 
 

 تآزر أكبر بين منظومة الحكم األفريقية ومنظومة السمم واألمن:  -1
الصادر عف عبلف كاإلمجمس التنفيذم مقرر الدكرة الثامنة عشرة لمكجزء مف جيكد تنفيذ  -398

تآزر أكبر بيف منظكمة الحكـ كالمذيف ينادياف بعشرة لممؤتمر السادسة العادية الدكرة 
بيف اإلدارتيف التنفيذيتيف خمكة الترتيبات لتنظيـ تخذ ة كمنظكمة السمـ كاألمف، تاألفريقي

الكفيمة بضماف خمكة في إيجاد السبؿ ىدؼ اليتمثؿ )الشؤكف السياسية كالسمـ كاألمف . ك 
في ك مجمس السمـ كاألمف. بكضكح في أعماؿ التطكرات في مجاؿ الديمقراطية كالحكـ إبراز 

بأىداؼ كمياـ مجمس السمـ المتعمؽ   مف البركتكككؿ ـ) 7  ك ك) 3اف المادتتكفر الكاقع، 
لمتفاعؿ بيف منظكمة  نزاعات أساسان قكيا ن الحكـ كمنع الك كاألمف في مجاؿ الديمقراطية 

الحكـ األفريقية كمنظكمة السمـ كاألمف األفريقية. كعميو، فيناؾ حاجة إلى مشاركة مستدامة 
 كمجمس السمـ كاألمف.  كقابمة لمتنبؤ بيف اإلدارتيف

 
 القيم المشتركة:  أدواتمراجعة دورية اللتزام الدول األعضاء ب -2

 
الحكـ كالدعـ المباشر ك االتحاد األفريقي بشأف الديمقراطية  أدكاتمف أجؿ تسييؿ تنفيذ  -399

إطار عمؿ لمراقبة كمراجعة مف أجؿ كضع لمدكؿ األعضاء، تكاصؿ المفكضية جيكدىا 
االتحاد األفريقي حكؿ القيـ المشتركة  أدكاتء بالتزاـ الدكؿ األعضا

(EX.CL/DEC.635(XVIII)( 2011أكتكبر  15-14. كنتيجة لمتشاكر مع الخبراء ،
حكؿ الديمقراطية تشكؿ جميع صككؾ االتحاد األفريقي سيراليكف ، تمت التكصية بأف 

تراعي يضان بأف تحديد المؤشرات كالمعايير المرجعية. كما تمت التكصية ألكالحكـ األساس 
حتى  كأف تستجيب لطمبات كاىتمامات الدكؿ األعضاءاف دبمال اتالمؤشرات خصكصي
تمت التكصية أيضان بأف تككف عممية المراجعة ك . قبكلةنتائج المراجعة ميتسنى أف تككف 

 سؤكلية مشتركة بيف المفكضية كالدكؿ األعضاء.م
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 : بر الحكم األفريقيمن -3
طبقان لمقرر في جنكب أفريقيا،  2010ديسمبر  22ي رسميان في األفريقبر الحكـ أيطمؽ من -400

األفريقي بتنسيؽ  بر الحكـ. كسيقـك منEX.CL/DEC.619 (XVIII)المجمس التنفيذم 
االنتخابات كالحكـ مع األجيزة الرئيسية األخرل ك تنفيذ الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية لالتقييـ 

عمى المستكل الكطني يياكؿ المناسبة ميمية كالالمجمكعات االقتصادية اإلقك في االتحاد 
 االنتخابات كالحكـ . ك فقرة ج مف الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية  45)المادة 

 
 )ه( الحكم المحمي: 
كيفية  بحثفي أكاسا، إثيكبيا، مف أجؿ  2011 نكفمبر 23المفكضية مشاكرات في أجرت  -401

كعمميات  ىياكؿركزية كالتنمية المحمية في فريقيا حكؿ البلمعمـك أالمؤتمر الكزارم لإدماج 
التي سيتـ إنشاؤىا.  االتحاد األفريقي ضمف إطار المجاف الفنية المتخصصة الجديدة

ما مدكؿ األعضاء فيلكيفية دعـ االتحاد األفريقي لضركرة التفيـ الكاعي كلذلؾ يستجيب ك 
 .ASSEMBLY/AU/DEC.158(VII)مقرر المؤتمر كذلؾ طبقان لالمحمي  لحكـيتعمؽ بمسائؿ ا

 
 :االنتخابات ومراقبة االنتخابات -2

 :لييئات إدارة االنتخابات ةالفنيمساعدة ال ( أ
شرؽ ك دارة االنتخابات في كسط الكطنية إلتكفر المفكضية التدريب كالدعـ الفني لمييئات  -402

معالجة  مف أجؿ يا. كيتـ تكفير بعض المساعدة عند طمبكالجنكب األفريقي كذرب أفريقيا
عمميات  تـ تغطيتيا أثناءتالتي لـ ك جات التدريب الخاصة لييئات إدارة االنتخابات احتيا

 2011نكفمبر  21اإلقميمية. كتـ إطبلؽ المرحمة النمكذجية مف ىذا البرنامج في التدريب 
العممية مع  هالكطنية في سيراليكف. كما تشارؾ المفكضية أيضان في ىذاالنتخابية مع المجنة 

كقد أبرمت نيجيريا كزيمبابكم. ك مبلكم ك كينيا ك تسكانا ك النتخابات في بىيئات إدارة ا
المفكضية أيضان اتفاقيات تعاكف مع بعض الدكؿ كالمنظمات التي تدعـ مؤسسات 

 الديمقراطية. 
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في إطار الجيكد الرامية إلى تطكير كتحسيف أنظمة مراقبة االنتخابات لبلتحاد األفريقي،  -403
نكفمبر  16إلى  14 مفلمراقبي االتحاد األفريقي  ةريب الرابعانعقدت دكرة التكجيو/التد

 العاصمة، تكنس. تكنس في  2011
 

 :االنتخاباتانتياء ما بعد ة مراجععمميات ال ( ب
حكؿ المفكضية كرش عمؿ أقامت االنتخابات، انتياء  بعد مراقبةمع عدـ كجكد إطار لم -404

 4إلى  3أجريت مف ميـ حيث االنتخابات في كؿ إقانتياء ممراجعة بعد أطر إقميمية ل
 انتخابات في ذضكف سنة شيكر. 

 
 :قبة االنتخابات لالتحاد األفريقيج( تحسين أنظمة مرا

منيجيتيا مف خبلؿ دعـ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، تعكؼ المفكضية عمى تحكيؿ  -405
ة يـك قبؿ االنتخابات كمراقب التقييـاالنتخابات مف تمؾ التي تقـك عمى بخصكص مراقبة 

لمتمكف االنتخابات إلى مراقبة طكيمة األجؿ لبلنتخابات عمى أساس نيج الدكرة االنتخابية 
 مبكرة في تقييـ العمميات االنتخابية.المشاركة مف ال

 
 :د( مراقبة االنتخابات

االنتخابات في زامبيا، ليبيريا، بمراقبة المفكضية قامت الماضية، خبلؿ األشير الست  -406
كبرنسيب، جميكرية الككنغك الديمقراطية،  يلكاميركف، تكنس، ساكتكمالرأس األخضر، ا

 صبحتككت ديفكار، ذينيا كجامبيا. كبشكؿ عاـ، تتحسف إدارة العمميات االنتخابية كقد أ
ىيئات إدارة االنتخابات أكثر فاعمية كتنظيمان. كفي حيف أف ىناؾ حاجة لمحفاظ عمى ىذا 

تعزيز قدرات الدكؿ إلى ة أيضان أف ىناؾ حاجة ممحة الزخـ اإليجابي، فقد الحظت المفكضي
  األعضاء فيما يتعمؽ بمرحمة ما قبؿ كما بعد االنتخابات.

 حقوق اإلنسان:  2 -رابعاً 
كتعزيز قدرات الدكؿ مة تكمبالتحاد األفريقي ية قياـ اكيفبحث تكاصؿ المفكضية عممية  -407

إلى  8المشاكرات مف أجريت لصدد، الحكـ كالعدالة االنتقالييف. كفي ىذا ا بشأفاألعضاء 



EX.CL/688 (XX) 

Page 148 
 

مع الخبراء كبعض  ،في كيب تاكف، جنكب أفريقيا 2011سبتمبر  13ك 12 يكميك  10
فيـ إلى المشاكرات أدت  الدكؿ األعضاء ممف شرعت في عمميات العدالة االنتقالية. كقد

مميات لمتطبيؽ المعاصر لمعدالة االنتقالية في أفريقيا في ضكء الع تماسكان  جماعي أكثر
ىيئة كما أكصت بو  إطار سياسة أفريقية حكؿ العدالة االنتقاليةكضع لجارية صكب ا

 الحكماء. 
استخداـ األحداث االحتفالية كفرص لمتكعية. فقد احتفمت المفكضية في المفكضية استمرت  -408

لمتسامح في  الدكلي اليـك العالميك  2011أكتكبر  21باليـك األفريقي لحقكؽ اإلنساف في 
 . 2011ديسمبر  4لحقكؽ اإلنساف في الدكلي كفمبر كاليـك ن 16

 :استراتيجية حقوق اإلنسان ( أ
مكتب المفكض السامي اإلنساف الكطنية األفريقية ك   بالتعاكف مع شبكة مؤسسات حقكؽ -409

الكطنية مؤسسات مالمؤتمر الرابع لبتنظيـ المفكضية قامت ؤلمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف، ل
في بانجكؿ، جامبيا. كقد أتاح االجتماع  2011أذسطس  6لى إ 4حقكؽ اإلنساف مف ل

حقكؽ اإلنساف الكطنية لمؤسسات الالفرصة لتبادؿ الخبرات حكؿ تقديـ التقارير ككصكؿ 
ز الكعي كالفيـ يعز لتدليؿ بضركرة إعداد إلى نظاـ حقكؽ اإلنساف األفريقي. كتمت التكصية 

 لنظاـ حقكؽ اإلنساف األفريقي. 
 

دارتيارف و تكوين المعا ( ب  : ا 
الديمقراطية كالحكـ كحقكؽ اإلنساف بشأف مركز المكارد  رقيةتحديث كتفي المفكضية ستمر ت -410

فيما ث كالمعرفة حكؿ التطكر الناشئ كالتكجيات السياسية ابحألمف أجؿ تحسيف جكدة ا
 الحكـ كحقكؽ اإلنساف. يتعمؽ ب

 
 ن داخميا:ون والنازحوالالجئو  الشؤون اإلنسانية 3-رابعاً 
مف البلجئيف كالنازحيف داخميان في العالـ عمى الريذـ كبيرة استضافة أعداد في أفريقيا ستمر ت -411

عكدة اآلالؼ منيـ. كقد أثر الكضع العالمي السيئ سمبان أدت إلى التي الظركؼ مف تحسف 
عمى السكاف  مرمد عمى قدرة القارة عمى مكاكبة ىذا الحجـ مف الصدمة كقد كاف لذلؾ أثر
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التغير ىذه الظركؼ ضحايا النزكح القسرم. كتشمؿ مف فيف بالفعؿ ممف كانكا المستضع
نمك السكاف كالتحضر، المنافسة عمى  ،الميناخي، أزمة الغذاء العالمية، الككارث الطبيعية

 . لمسكافالمختمطة كالتحركات اليجرة الدكلية ككذلؾ المكارد النادرة 
كضية تكجييات كقرارات المجمس الستة الماضية، نفذت المفاألشير في ذضكف  -412

العائديف كالنازحيف ك لبلجئيف حكؿ االتعاكف الكثيؽ مع المجنة الفرعية بالتنفيذم كالقمة، 
مفكضية خاصة داخميان التابعة لمجنة الممثميف الدائميف كشركاء االتحاد األفريقي، ك 

برنامج لشؤكف البلجئيف، لجنة الصميب األحمر الدكلية، السامية األمـ المتحدة 
كتشمؿ األذذية العالمي، المنظمة الدكلية لميجرة كمكتب منسؽ الشؤكف اإلنسانية. 

عيدات عقد أكؿ مؤتمر إلعبلف التالتي تحققت في ىذا الصدد الرئيسية اإلنجازات 
لبلتحاد األفريقي حكؿ الجفاؼ كالمجاعة في القرف األفريقي في أديس أبابا، إثيكبيا 

عادة إحياء  2011أذسطس  25في  العائديف ك لجنة التنسيؽ حكؿ البلجئيف تشكيؿ كا 
تعزيز التكقيع كالتصديؽ/ االنضماـ مف أجؿ أيضان جيكد نشطة قد بذلت كالنازحيف. ك 

االتحاد األفريقي لحماية كمساعدة النازحيف داخميان، كىي أكؿ صؾ دكلي اتفاقية إلى 
ىذه الجيكد بحثان عف مف  يستمر بذؿ المزيدممـز قانكنان مف نكعو. كمف المتكقع أف 

 حمكؿ دائمة لمشكمة النزكح القسرم عمى المدل الطكيؿ.
أبدت الدكؿ كالمؤسسات األفريقية التضامف مف  عيدات،مؤتمر إعبلف التفيما يتعمؽ ب -413

مميكف دكالر  8 ,28مميكف دكالر أمريكي نقدان ك  706 ,351التعيد بمبمغ خبلؿ 
 ، تـ استبلـ مساىمات أكثر مف قطاعات مختمفة،كمنذ انعقاد المؤتمر .أمريكي عينيان 
زكجات  ككذلؾأعضاء لجنة الممثميف الدائميف، مكظفك المفكضية  بما في ذلؾ

 السفراء في أديس أبابا. 
في عديدة ال يمكف لبلتحاد األفريقي منفردان معالجة التحديات التجدر اإلشارة إلى أنو  -414

 الطابع المعقد يكد المتضافرة لمكاجيةمجاؿ العمؿ اإلنساني. كعميو يتحتـ نشر الج
بطريقة مممكسة تجمب العكف الفكرم لمف ىـ في عاجمة متعدد األبعاد لبلستجابة الكال
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بما في ذلؾ لتعزيز السمـ، األمف كاالستقرار، جؿ يدؼ طكيؿ األإليو ب أمس الحاجة
، مف أجؿ القضاء الكامؿ عمى مشكمة النزكح الق  سرم.المصالحة الكطنية، إذا لـز

تكد المفكضية أف تغتنـ الفرصة لتينئة مفكض األمـ المتحدة السامي لشؤكف البلجئيف  -415
القضاء التفاقية كالذكرل الخمسيف التفاقية البلجئيف الستيف ل ذكر بمناسبة االحتفاؿ بال

في جينيؼ في ديسمبر الماضي. ككأحد شركاء أقيمتا المتيف ك عمى انعداـ الجنسية 
التي المشتركة عزيز المثؿ ذ أمد طكيؿ، فقد قررت المفكضية تمناالتحاد األفريقي 

معالجة ضماف لشؤكف البلجئيف مف أجؿ  السامية مع مفكضية األمـ المتحدةتتقاسميا 
جاد في القارة مف عمى نحك حمكؿ دائمة لمشكمة النزكح القسرم مسألة التكصؿ إلى 

 خبلؿ التزاـ أكبر بالمثؿ الحقيقية لمقيـ المشتركة.
 
 مسائل الجنسين والتنمية:  4-ابعاً ر 

مسائؿ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة  عممية إدماجلقد كانت المفكضية في صدارة  -416
قضية شاممة ضمف الركائز باعتبارىا في نظاـ االتحاد األفريقي بشكؿ عاـ كداخمو كخاصة 

 . 2012 -2009األربع لمخطة االستراتيجية 
 

 مسائل الجنسين في مالبو: حول اد األفريقي اجتماع ما قبل قمة االتح ( أ
مف أجؿ إدراج مسائؿ المرأة كشؤكف الجنسيف في نتائج المكضكع العاـ لمدكرة العادية  -417

"لتعجيؿ بتمكيف ىك السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي لرؤساء الدكؿ كالحككمات، ك 
الخامس ما قبؿ جتماع الابتنظيـ لمفكضية امت االشباب مف أجؿ التنمية المستدامة"، ق

قد في مبلبك، ذينيا االستكائية. ك  2011يكنيك  23إلى  21حكؿ مسائؿ الجنسيف مف القمة 
اجتماع ما قبؿ القمة المجاؿ أماـ المشاركيف لمناقشة مكضكع القمة. كما ىيأ اجتماع تاح أ

ة الثبلثيف لعقد ما قبؿ القمة أيضان الفرصة أماـ لجنة التكجيو لصندكؽ المرأة األفريقية كلجن
المرأة األفريقية لبلجتماع كبحث المشاريع المقدمة لمتمكيؿ مف قبؿ الدكؿ األعضاء كفقان 

 في. فقد كاف اجتماع ما قبؿ قمة مبلبك فريدان 2011لمكضكع عقد المرأة األفريقية لعاـ 
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مة ما قبؿ القالكطني جتماع ال، اأجزاء ىي جزء قارممف ثبلثة يتككف نكعو نظران ألنو 
في البرلماف،  ةالكطنيئية النسا اتاديقالو جميع تحضر الذم يكنيك ك  24لمدكلة المضيفة في 

كمنظمات المجتمع المدني، كأخيران  يكفقادة الدينكال، ةالجيات التنفيذية، األكاديميك القضاء ك 
التاجرات ك الذم حضرتو المزارعات يكنيك  26ما قبؿ القمة في النسائي الشعبي جتماع الا
الجزء الريفي كفقان لمكضكع عقد المرأة بأف يككف في ذينيا االستكائية البلئي طالبف ريفيات ال

 المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة". اه جتاألفريقية كىك " النيج الشعبي 
 

 :)ب( بناء الشراكة 
 عمى نحك مشترؾ بتنظيـ حمقةالمفكضية كسفارة جميكرية جنكب أفريقيا في إثيكبيا قامت  -418

" االحتفاؿ بشير المرأة )جميكرية جنكب مكضكع منظمة المرأة األفريقية تحت دراسية حكؿ 
كاف التركيز عمى منظمة المرأة األفريقية في عيدىا الخمسيف كالدكرة السابعة ك أفريقيا : 

دكرباف، في تغير الميناخ، حكؿ عشرة لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية 
قدـ االجتماع تكصيات حكؿ العيد الخمسيف لمنظمة ك ". 2011في ديسمبر  ،يقياجنكب أفر 

لمدكرة السابعة عشرة لمؤتمر  الجنسيفمسائؿ الخاصة بالمحددة المرأة األفريقية كاألبعاد 
عيقد االجتماع في مقر قد ك  .تغير المناخحكؿ األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية 

 .2011أذسطس  26إلى  24فريقيا في أديس أبابا، إثيكبيا مف سفارة جميكرية جنكب أ
 

 تنفيذ اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا: )ج   
كرشة عمؿ بناء القدرات بتنظيـ ، 2011أكتكبر  29 ك 28 قامت المفكضية في يكمي -419

تنفيذ اإلعبلف  عفآلف حتى ا قدـ تقاريرىا ن لمدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التي لـ ت
ات كالصعكبات بالرسمي حكؿ المساكاة بيف الجنسيف في أفريقيا. كما حدد االجتماع العق

إلعبلف اتنفيذ تقديـ التقارير عف كاجو تمؾ الدكؿ مع رسـ االستراتيجيات مف أجؿ تالتي 
  الرسمي حكؿ المساكاة بيف الجنسيف في أفريقيا.
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 د األفريقي حول مسائل الجنسين وشؤون المرأة: )د( االجتماع الوزاري لالتحا 
 2 يكميعيقد االجتماع الكزارم لبلتحاد األفريقي حكؿ مسائؿ الجنسيف كشؤكف المرأة  -420

اجتماع  وفي مقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيكبيا. كسبق 2011نكفمبر  3 ك
 .2011نكفمبر  1كأكتكبر  31يكمي عيقد  الخبراء الذم

ماع، مف بيف جممة أمكر أخرل، البعد الخاص بمسائؿ الجنسيف في الدكرة بحث االجت -421
تغير المناخ، حكؿ السابعة عشرة لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية 

 عتمدالخمسيف لمنظمة المرأة األفريقية. كما بحث االجتماع كأالعيد  كاإلحاطة حكؿ
مكضكع عقد المرأة األفريقية لعاـ ك ة األفريقية، لمرأاالكزارية لعقد  10تشكيؿ لجنة الػ

حكؿ  اتتقرير لجنة العشرة الكزارية. كمف الجدير بالذكر أف المناقشككذلؾ  2012
معايير  تحديد حتى يتـ اتـ تأجيميقد مكضكع استضافة أمانة عقد المرأة األفريقية 

يباد تقديـ عبلكة عمى ذلؾ، طيمب مف لجنة التخطيط كالتنسيؽ لمنك االستضافة. 
شير ثبلثة أتمكيميا مف قبؿ الصندكؽ اإلسباني/ النيباد في ذضكف يتـ  التيالمشاريع 

  مف تاريخ اجتماعيا.
 

 :حقوق المرأة في أفريقيا بشأنه( بروتوكول االتحاد األفريقي  
حقكؽ المرأة في أفريقيا،  يشأفلبركتكككؿ االتحاد األفريقي  كسب التأييدبخصكص التركيج ك  -422

مف ؿ المفكضية العمؿ مع تحالؼ منظمات المجتمع المدني تحت مسمى التضامف تكاص
مف قبؿ جميع الدكؿ كتنفيذه متصديؽ عمى البركتكككؿ لحقكؽ المرأة األفريقية أجؿ 

 األعضاء في االتحاد األفريقي. 
 

 :الموارد لصندوق المرأة األفريقيةو( تعبئة  
رأة األفريقية، تمكنت المفكضية مف لصندكؽ الم المخصصة% 5 .0إضافة إلى نسبة  -423

يكرك  000 ,50أخرل مف الحككمة اإلسبانية باإلضافة إلىدكالر أمريكي  170,000 تعبئة
عبلكة عمى ذلؾ، عيقد االجتماع الفني لمفكضية االتحاد ك مف صندكؽ النيباد/إسبانيا. 
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غية مكاءمة في ميدراند، جنكب أفريقيا. ب 2011يكليك  7إلى  4النيباد مف  -األفريقي
 تعبئة المكارد لمصندكؽ. إزاء المسألة الميمة المتعمقة بؽ نيجيما يكتنس

 
 :ز( تنفيذ صندوق المرأة األفريقية

 :التوجيو لصندوق المرأة األفريقيةلجنة  -1
، نظمت المفكضية 2010فيما يتعمؽ بصندكؽ المرأة األفريقية الذم أيطمؽ في يناير  -424

رأة األفريقية مرتيف، األكلى عمى ىامش قمة مبلبك في اجتماع لجنة التكجيو لصندكؽ الم
بالمقر الرئيسي لبلتحاد األفريقي. كتعد لجنة  2011أكتكبر  30كالثانية في  2011يكليك 

مراجعة الجكانب  فيدكرىا األساسي يتمثؿ التكجيو لصندكؽ المرأة األفريقية مجمكعة فنية 
اء )كؿ مف الحككمات كالمنظمات ذير المالية لممشاريع المقدمة مف قبؿ الدكؿ األعض

جماالن، ق .الحككمية  لعقد المرأة األفريقية  30مت لجنة التكجيو باالشتراؾ مع لجنة الػاكا 
 اجتماعي مبلبك كأديس أبابا. خبلؿ ستة كتسعيف مشركعان بتقييـ 

 
 :حول تنفيذ عقد المرأة األفريقية 30االجتماع الفني لمجنة الـ -2

حكؿ تنفيذ عقد المرأة األفريقية مف  30اجتماعيف فنييف لمجنة الػـ بتنظيالمفكضية قامت  -425
أجؿ تقييـ الجكانب البرامجية لمقترحات المشاريع المستممة ليتـ تمكيميا مف قبؿ صندكؽ 

خبلؿ كستيف مشركعان  ةأربعبتقييـ ـ الخبراء ادعكة سابقة. كقد قعقب المرأة األفريقية 
 30اجتماع أديس أبابا في خبلؿ كأربعيف مشركعان تماع مبلبك في يكنيك ك ثمانية اج

الردكد عمى التساؤالت التي طرحت في مبلبك. كما قدمت المجنة ع مراعاة نكفمبر، م
تكصيات مناسبة إلى الكزراء حكؿ المشاريع المطابقة لمعايير التمكيؿ. كقد تـ تصنيؼ ىذه 

  :عمى النحك التاليالمشاريع 
 ؛مشاريع يتـ تمكيميا   1
 ؛ع يتـ تمكيميا مع بعض الشركط كالتعديبلتمشاري  2
 .مشاريع يتـ تأجيميا  3
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ح( التصديق عمى دليل التدريب في مسائل الجنسين لالتحاد األفريقي من أجل عمميات دعم 
 السالم وتدريب المدربين عمى عمميات دعم السالم لالتحاد األفريقي: 

دارة السمـ كاألمف مسائؿ الجنسيفك )مديرية المرأة إدارتا المفكضية نظمت  -426   كالتنمية كا 
دليؿ التدريب عمى مسائؿ عمى متصديؽ الثانية لعمؿ الكرشة عمى نحك مشترؾ 

 26في  ،مميات دعـ السمـ لبلتحاد األفريقيلصالح عالجنسيف في االتحاد األفريقي 
التحاد األفريقي. كما صدقت كرشة العمؿ عمى دليؿ مسائؿ في مقر ا 2011سبتمبر 

 االتحاد األفريقي كتدريب المدربيف كمكجز السياسات. الجنسيف في
كمف  2011سبتمبر  30إلى  28تدريب لممدربيف مف يا اجتماع التصديؽ جمست تتم -427

، إثيكبيا. كقد كاف اليدؼ مف جمستي التدريب تريا، في ناز 2011أكتكبر  4إلى  2
المكظفيف لممدربيف ىك تدريب المدربيف ممف سيقكمكف بتدريب طاقـ حفظ السبلـ ك 

أك كقؼ حاالت العنؼ القائمة عمى نكع الجنس في خفض مف أجؿ ذكم الصمة، 
أكضاع النزاعات كقد تـ ذلؾ اعترافان بأنو في الغالب ما تككف حقكؽ النساء كاألطفاؿ 

ف مشاركان مف مكاتب يكتـ تدريب خمس كخمس ىي الضحية في أكضاع النزاعات.
في قسـ عمميات دعـ السمـ ك الدكؿ األعضاء ك االتصاالت التابعة لبلتحاد األفريقي 

باعتبارىـ كمية الدفاع الكطني كمنظمات المجتمع المدني ك مفكضية االتحاد األفريقي، 
بلتحاد األفريقي، كخاصة القكة األفريقية لالمستقبؿ لعمميات دعـ السبلـ مدربي 
 الجاىزة. 

ف الدكلي لمتدريب في نفس الكقت، عممت المفكضية بشكؿ كثيؽ مع مركز ككفي أنا -428
عمى حفظ السبلـ في تطكير برنامج التدريب الخاص بيا حكؿ االستغبلؿ الجنسي. 

 2011ي مايك فكفي ىذا الصدد، شاركت المفكضية في اجتماع الخبراء الفنييف 
 . 2011كقدمت عرضان أثناء الدكرة التدريبية النمكذجية في نكفمبر 

 :ة بمسائل الجنسيناألفريقي الخاص ط( تنفيذ سياسة االتحاد
تكاصؿ المفكضية بناء قدراتيا المؤسسية لتكجيو كتشجيع عممية دمج مسائؿ الجنسيف عمى  -429

كالمستكل اإلقميمي. كمف أجؿ تحكيؿ االلتزاـ القارم إلى كاقع، نظمت  بمدمستكل ال
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مسائؿ الجنسيف الخاصة بالكطنية كاإلقميمية  اتسياسالالمفكضية كرشة عمؿ حكؿ مكائمة 
، في 2011أكتكبر  29ك 28 حكؿ مسائؿ الجنسيف يكميالتحاد األفريقي ياسة امع س

كرشة عمؿ بناء القدرات في نفس الكقت في االجتماع قد تـ تنظيـ اديس أبابا، إثيكبيا. ك 
 إلعبلف الرسمي حكؿ المساكاة بيف الجنسيف في أفريقيا. بشأف ا

 
المجموعات االقتصادية و فريقي مة سياسات مسائل الجنسين ألجيزة االتحاد األءك( موا

 :دول األعضاء في االتحاد األفريقياإلقميمية وال
كرشة عمؿ بناء القدرات لمدكؿ األعضاء في تـ تنظيـ ىذا االجتماع في نفس الكقت مع  -430

حتى اآلف عف تنفيذ اإلعبلف الرسمي حكؿ المساكاة قدـ تقاريرىا االتحاد األفريقي التي لـ ت
المفكضية  اي أعدتيتمكائمة السياسات المصفكفة قيا. كأجاز االجتماع بيف الجنسيف في أفري

مكائمة لعممية كأداة لجمع المعمكمات البلزمة  اعمى الدكؿ األعضاء الستخدامي اكتـ تعميمي
 السياسات.

 
التحاد األفريقي حول إدارة السياسة االقتصادية المستجيبة لمسائل التدريبية لدورة الل( 

 :الجنسين
إدارة السياسة االقتصادية المستجيبة  حكؿلدكرة التدريبية الرابعة لبلتحاد األفريقي ا تعد -431

الدكرة قد تـ تنظيـ لبناء القدرات في المفكضية. ك  مف األنشطة الرئيسية ن لمسائؿ الجنسيف 
صناع  فييا رؾتشافي أديس أبابا، إثيكبيا ك  2011ديسمبر  16إلى  6التدريبية مف 

الميزانية كمسائؿ الجنسيف مف الدكؿ األعضاء ك التخطيط ك االقتصاد  ات مف كزاراتالسياس
 في االتحاد األفريقي.

مسائؿ ألىمية دمج مف تحقيؽ تفيـ أفضؿ المشاركيف إلى تمكيف  الدكرة التدريبيةتؤدل ىذه  -432
مف أجؿ التعجيؿ بتحقيؽ األىداؼ االقتصادية في أفريقيا،  اتصياذة السياسعند الجنسيف 
حكؿ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف مف ىذه األىداؼ  3يدؼ الؤللفية، كخاصة لاإلنمائية 

مساىمتيـ مرجاؿ كالنساء في المختمفة لدكار األالمرأة مع المراعاة الكاممة لبلحتياجات ك 
 المتكقعة في نمك االقتصاد الكطني. 
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 الثقافة:  5 -رابعا
 :ة لألفالمإلنشاء المجنة األفريقياالجتماع إلعداد دراسة الجدوى  ( أ
إلى  10دعت الدكرة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد المنعقدة في مابكتك، مكزمبيؽ مف  -433

إنشاء المجنة األفريقية لؤلفبلـ ككسيمة إلعطاء دفعة جديدة إلى  2003يكليك  12
مدكؿ كلليذا القطاع الثقافي كاإلبداعي. فاالقتصاد اإلبداعي لمقارة بشكؿ عاـ كزخـ 

نمك الخمؽ لإمكانية أف يككف قطاعان رائدان خاص تكمف فيو بشكؿ األعضاء 
، كما ىك الحاؿ في العديد مف االقتصادات كفرص العمؿ كالتجارة  قتصادمالا

 المتقدمة.
أذسطس  26إلى  23مف  ،في ىذا السياؽ، انعقد اجتماع الخبراء في نيامي، النيجر -434

 مجنة األفريقية لؤلفبلـ.تكثيؽ دراسة الجدكل إلنشاء الستكماؿ لمراجعة كا 2011
 

إطالق حممة النيضة الثقافية األفريقية لمدول األعضاء في مجموعة تنمية الجنوب  ( ب
 :األفريقي

الدكرة العادية السادسة لممؤتمر خبلؿ ميثاؽ النيضة الثقافية األفريقية رسميان عتمد أي  -435
التصديؽ ، تـ عتماده . كمنذ ا2006يناير  24في الخرطكـ، السكداف في  ةالمنعقد

: مالي، نيجيريا كالسنغاؿ كتـ ىي    دكؿ أعضاء3عمى الميثاؽ مف قبؿ ثبلثة )
 .عضكان   دكلة 20التكقيع عميو مف قبؿ عشريف )

 كتنفيذه التصديؽ عمى الميثاؽلمتعجيؿ بحممة النيضة الثقافية األفريقية تـ إطبلؽ  -436
فريقي لكزراء الثقافة، الدكرة الثالثة لمؤتمر االتحاد األخبلؿ قارم المستكلن العمى 
. كبالتالي، جرل إطبلؽ 2010أكتكبر  29إلى  25في أبكجا، نيجيريا مف  ةالمنعقد

، جنكب الحممة لمدكؿ األعضاء في مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي في بريتكريا
 .2011ديسمبر  1 كنكفمبر  30 أفريقيا يكمي
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  التحاد(:ل ةالقانونيندسة المسائل القانونية )الي 6 -رابعا
 

 :متعمقة باإليداعالميام ال (1
  معاىدة، آخرىا 42اثنتيف كأربعيف )مكدع لدييا اآلف تجدر اإلشارة إلى أف المفكضية  -437

العامة الميعتمد مف قبؿ الدكرة كاإلدارة الميثاؽ األفريقي حكؿ قيـ كمبادئ الخدمة 
ت عد كق. كق2011العادية السادسة عشرة لممؤتمر في أديس أبابا، إثيكبيا في يناير 

 عمييا دكلة كاحدة فقط.  ت  كصدق14المعاىدة أربعة عشر دكلة ) عمى
  معاىدة حيز التنفيذ. عبلكة عمى ذلؾ، ىناؾ ثبلث 25دخمت خمس كعشركف ) -438

 ، 1974اتحاد منظمات تركيج التجارة األفريقية )ىي دستكر معاىدات إضافية، 
نسخة الة الطيراف المدني األفريقية )لجن دستكر  1994ميثاؽ النقؿ البحرم األفريقي )

المختمفة   دخمت حيز التنفيذ بصفة مؤقتة كفقان ألحكاـ المعاىدات 2009منقحة  )ال
 التي تنص عمى الدخكؿ حيز التنفيذ بصفة مؤقتة.

تكقيع، تصديؽ أك لمالجيكد األعضاء ، كاصمت الدكؿ قيد البحث خبلؿ الفترة  -439
كتيرة كقد كانت ألفريقية/االتحاد األفريقي. االنضماـ لمعاىدات منظمة الكحدة ا

التقرير السابؽ  فيخبلؿ الفترة المشمكلة مثيمتيا أكثر سرعة مف  التصديؽ/االنضماـ
  كثيقة مقابؿ ثمانية.. ذير أنو، تجدر اإلشارة إلى أف 19حيث أيكدعت تسعة عشر )

 بؿان فقط مقا  تكقيع15خمسة عشر )قد بمغ عدد التكقيعات الجديدة عمى المعاىدات 
 التقرير السابؽ.ب  تكقيعان خبلؿ الفترة المشمكلة 30ثبلثيف )

التكقيع كالتصديؽ عمى الكثائؽ فيما يتعمؽ بلقياـ بو مما ينبغي ا يزاؿ ىناؾ الكثير ال -440
مناشدات المجمس العديدة لمدكؿ األعضاء في مف القانكنية لبلتحاد عمى الريذـ 

عد البطء في التصديؽ عمى معاىدات يالكاقع، في ك تو المختمفة ذات الصمة. ار ر قم
 لممفكضية.  نسبةىمية بالان بالغ األمنظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي أمر 

تكثيؼ جيكدىا أثناء أسبكع التكقيع لمنظمة الكحدة األفريقية/ في المفكضية استمرت  -441
 حمقات دراسيةعقد االتحاد األفريقي )األسبكع األكؿ مف ديسمبر، كؿ عاـ  إلى جانب 
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منتظمة لجميع المسؤكليف ذكم الصمة المشاركيف في عممية التصديؽ مف أجؿ 
عمى التي تكاجو في التصديؽ لتغمب عمى التحديات عمى اتشجيع الدكؿ األعضاء 

معاىدات منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي تمشيان مع تكصيات اجتماع كزراء 
، كبناءن عمى 2008ذم عيقد في كيجالي، ركاندا في نكفمبر الالمدعيف العاميف العدؿ/

في أديس أبابا،  ((EX.CL/AU/DEC.459 (XIV)ما اعتمده المجمس في مقرره 
 . 2009إثيكبيا في يناير 

المفكضية كرشة عمؿ إقميمية حكؿ التكقيع، التصديؽ/ أقامت في ىذا الصدد،  -442
 ات الصمة المباشرة بالقيـ المشتركةمعاىدات منظمة الكحدة األفريقية ذإلى  االنضماـ

ضفاء الطابع المحمي الرئيسي مف كرشة العمؿ ىك مناقشة غرض . فقد كاف الكا 
المكضكعات كالمكافقة عمى اإلجراءات كالتكصيات التي تيدؼ إلى تكعية الدكؿ 

ضفاء الطابع المحمي عمى معاىدات منظمة الكحدة ك ىمية التصديؽ بأاألعضاء  ا 
بالقيـ المشتركة ، المباشرة اد األفريقي )خاصة المعاىدات ذات الصمة األفريقية/االتح

في المعاىدات مع اتخاذ اإلجراءات البلزمة تصبح دكال أطرافان عمى أف  اكتشجيعي
كافة معاىدات منظمة الكحدة األفريقية/ االتحاد إلى التصديؽ أك االنضماـ متعجيؿ بل

ى لمدكؿ األعضاء في إقميمي الكسط األفريقي. كقد تـ تنظيـ كرشة العمؿ األكل
كؼ تقكـ كس التكقيعات.قؿ عدد مف ىذيف اإلقميميف بيما أحيث أف كالجنكب 
في . كيحدكنا األمؿ 2012األخرل في ممثمة لؤلقاليـ كرشة عمؿ بتنظيـ المفكضية 

كتيرة تعجيؿ تدعـ الدكؿ األعضاء ىذه المبادرات لتشجيع الدكؿ األعضاء عمى أف 
 ديؽ. عمميات التص

 :االتحاد األفريقي لدىاعتماد الدول غير األفريقية  -2
  مف المعايير المعمكؿ بيا لمنح صفة المراقب كلنظاـ 3، القسـ الثاني )2مجزء كفقان ل -443

االعتماد لدل االتحاد األفريقي )المعايير  التي اعتمدىا المجمس التنفيذم في يكليك 
العتماد مف مختمؼ الدكؿ كالمنظمات طمبات ا -كتبحث  -، ظمت المفكضية تتمقى 2005

ذير األفريقية، كاضعة في اعتبارىا المصمحة العميا لبلتحاد. كمنذ الفترة المشمكلة بالتقرير 
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  دكؿ ذير أفريقية كمنظمة دكلية كاحدة تمشيان مع أحكاـ 10األخير، تـ اعتماد عشر )
دل االتحاد األفريقي كنظاـ   مف معايير منح صفة المراقب ل3الجزء الثاني، القسـ الثاني )

االعتماد لديو. كفيما يمي قائمة بأسماء الممثميف المعتمديف منذ تقريرم األخير 
 كالدكؿ/المنظمات التي ينتمي إلييا كؿي منيـ:

 
 الدول/المنظمات غير األفريقية

 البمد/المنظمة  مسمى الوظيفة و االسم  رقمال
 سعادة السيد/ جيمس كيمبر 1

 ندا لدل االتحاد األفريقي سفير نيكزيبل
 نيكزيبلندا 

 سعادة السيد/ أنطكنيك لكيس بيكسكتكككتـر 2
 سفير البرتغاؿ لدل إثيكبيا 

 البرتغاؿ 

 سعادة السيد/ ىكجز شانترم 3
 سفير مممكة بمجيكا لدل إثيكبيا 

 بمجيكا 

 فالنسيا  زمسعادة السيد/ جك  4
 سفير جميكرية اإلككادكر لدل جنكب أفريقيا 

 إلككادكر ا

 سعادة السيد/ اكزم اكزاكياف 5
سفير فكؽ العادة كمفكض جميكرية الصيف الشعبية لدل جميكرية 

 الديمقراطية االتحادية إثيكبيا 

 الصيف 

 سعادة السيد/ أرشيمدزلياشفمي 6
 سفير فكؽ العادة كمفكض جكرجيا لدل جميكرية مصر العربية كسكريا 

 جكرجيا 

الياجرم، سفير الككيت لدل جميكرية إثيكبيا  السفير/ راشد الفالح 7
 الديمقراطية االتحادية 

 الككيت 

ببلسيكسمارتينز، سفير إسبانيا لدل -السفير/ ميجيؿ أنجيؿ فيرناندز 8
 الديمقراطيةاالتحادية إثيكبيا جميكرية 

 إسبانيا 

 ككريا جميكرية إثيكبيا جيكف، سفير جميكرية ككريا لدل جميكرية -السفير/ كيـ جكنج 9
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 الديمقراطيةدية االتحا
إثيكبيا السفير/ جريج دكرم، سفير المممكة المتحدة لدل جميكرية  10

 الديمقراطيةاالتحادية 
 المممكة المتحدة 

 التكامل اإلقميمي والمنظمات الدولية
 القاضي المكقر أحمد محمد أبك زيد 1

كسطاء لدل االتحاد المراقب الدائـ لمرابطة األفريقية ألمناء المظالـ كال
 األفريقي

الرابطة األفريقية 
ألمناء المظالـ 

 كالكسطاء 
  / المنظمات غير األفريقيةالدول 
 السيد/ ستيؼ كير مكمامك 2

 الممثؿ المقيـ لمكتب االتصاؿ التابع لبرنامج األذذية العالمي 
مكتب االتصاؿ 
لبرنامج األذذية 

 العالمي
 

كالمنظمات الدكلية المعتمدة لدل االتحاد تسع كسبعيف  عدد الدكؿ ذير األفريقيةبمغ ي -444
إقميمية تكامؿ   دكلة ذير أفريقية، كأربعة عشر منظمة 65 ؛ أم: خمس كستيف )79)

 كدكلية. 
 
مبدأ  بشأن إساءة استخدام ASSEMBLY/AU/DEC.292 (XV)تنفيذ مقرر المؤتمر-3

 :الوالية القضائية العالمية
 
 ASSEMBLY/AU/DEC.292 (XV)قرر المؤتمر لمأنو طبقان المجمس بذكر ي  -445

 2011لممؤتمر في أديس أبابا، إثيكبيا في فبراير  ةالدكرة العادية الرابعة عشر لصادر عف ا
لمجمس في تقريرم السابؽ إلى اإساءة استخداـ مبدأ الكالية القضائية العالمية، قدمت بشأف 

يذ القرار المشار إليو أعبله مكجزان حكؿ اإلجراءات المتخذة مف قبؿ المفكضية لتنف
لحاقان لبحث ىذا التقرير المرحمي، اعتمد  بخصكص االتحاد األكركبي كاألمـ المتحدة. كا 
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أثناء الدكرة العادية السادسة  ASSEMBLY/AU/DEC.335 (XVI)المؤتمر في مقرره 
 . 2011عشر المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا في يناير 

فقط في بسيط تجدر اإلشارة إلى أنو حدث تقدـ ، المقرربخصكص تنفيذ ىذا  -446
المناقشات بيف االتحاد األفريقي كاالتحاد األكركبي. كتكمف صعكبة المناقشات في 

بية ترل أف المكضكع يقع ضمف صبلحيات الدكؿ ك حقيقة أف المفكضية األكر 
كيرم األعضاء، كعميو ال تستطيع المفكضية إدارة المناقشات حكؿ ىذه المسألة. 

التي قد تؤثر سمبان عمى الشراكة أك العبلقات بيف القارتيف  أف المسألة تحاد األفريقياال
 فرادل. لمدكؿ ال يمكف أف تترؾ 

لعممية عمى مستكل األمـ المتحدة، تجدر اإلشارة إلى أنو تعمؽ باذير أنو فيما ي -447
مف قبؿ الجمعية العامة  2010المعتمد في ديسمبر  A/RES/65/33بمكجب القرار 
نطاؽ كتطبيؽ مبدأ الكالية القضائية العالمية، أعد األميف العاـ بشأف لؤلمـ المتحدة 

مف قبؿ المجنة السادسة لمجمعية  وبحثكيجرم لؤلمـ المتحدة تقريران حكؿ المسألة 
. كبمكجب قرار الجمعية التابع لياعمؿ مجمكعة الإطار  فيالعامة لؤلمـ المتحدة 

المفكضية إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة مذكرة حكؿ العامة لؤلمـ المتحدة، قدمت 
تقرير كقد تـ تضميف كجيات نظرىا في نطاؽ كتطبيؽ مبدأ الكالية القضائية العالمية، 

األميف العاـ لؤلمـ المتحدة. ذير أنو مف بيف الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي، 
خبل الفترة  ـ لؤلمـ المتحدةتسكانا فقط تعميقات كمبلحظات إلى األميف العاك قدمت ب
األفريقية منيا الكاميركف، إثيكبيا، الدكؿ . كفي السابؽ، قدـ فقط عدد قميؿ مف الممتدة

 كينيا، مكريشيكس، ركاندا كتكنس مبلحظاتو. 
في نيكيكرؾ بالمقر الرئيسي لؤلمـ المتحدة مجمكعة العمؿ جرل النقاش العاـ مف قبؿ  -448

. كفي نياية مداكالتيا، كمف 2011كتكبر أ 21ك  20يكمي ، ك 14ك  13 يكمي
خبلؿ قرار قيًدـ إلى الدكرة السادسة كالستيف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمبحث، 
أكصت المجنة السادسة باستمرار بحث نطاؽ كتطبيؽ مبدأ الكالية القضائية العالمية 

بمكجب مف أجؿ إنجاز التفكيض المنكط بيا التابع ليا عمؿ مجمكعة الإطار  في
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. كما أكصت أيضان بأف يتـ 33/65مف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  2الفقرة 
السابعة كالستيف تحت بند بعنكاف " دكرة تضميف المسألة في جدكؿ األعماؿ المؤقت لم

نطاؽ كتطبيؽ مبدأ الكالية القضائية العالمية" مع تمديد فترة تقديـ التعميقات 
 األعضاء في األمـ المتحدة كالمراقبيف.  كالمبلحظات مف قبؿ الدكؿ

عبلكة عمى ذلؾ، قررت المفكضية مساعدة الدكؿ األعضاء في التغمب عمى العقبات  -449
القانكنية لمسائؿ ممارسة مبدأ الكالية القضائية العالمية كبناء القدرات في اما يتعمؽ بفي

الجرائـ ك بادة الجماعية األخرل المتعمقة بالجرائـ الخطيرة ذات االىتماـ الدكلي مثؿ اإل
جرائـ الحرب كالتعذيب. كفي ىذا الصدد، أعدت المفكضية مشركع ك ضد اإلنسانية 

طار مفاىيمي لمتشريع ك قانكف نمكذجي حكؿ الكالية القضائية العالمية  دراسة كا 
التصديؽ عمى الكثائؽ حكؿ كرشة عمؿ أقيمت النمكذجي. باإلضافة إلى ذلؾ، 

 30سي لمبرلماف األفريقي في ميدراند، جنكب أفريقيا مف مقر الرئيالفي المذككرة 
الدراسة ك . كبعد ذلؾ، سيتـ بحث القانكف النمكذجي 2011 ديسمبر 2نكفمبر إلى 

اجتماع خبلؿ طار المفاىيمي لمتشريع النمكذجي حكؿ الكالية القضائية العالمية اإلك 
قبؿ تقديمو إلى  2012الخبراء الحككمييف في الدكؿ األعضاء باالتحاد األفريقي في 

 أجيزة صنع السياسات. 
 

محكمة البشأن منح  ASSEMBLY/AU/DEC.213 (XII)( تنفيذ مقرر المؤتمر 4
 :ةاختصاص المقاضاة في الجرائم الدوليمعدل وحقوق اإلنسان لاألفريقية 

األنشطة لمقياـ بأف المكارد المطمكبة  المجمس كما كردت اإلشارة إليو آنفان،يذٌكر  -450
الصادر عف الدكرة   ASSEMBLY/AU/DEC.213(XII) ممقرر ل ان تنفيذقعة المتك 

، قد تـ تأمينيا  2009الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد في أديس أبابا، إثيكبيا، في يناير 
تـ البدء في الدراسة الشاممة حكؿ اآلثار المترتبة عمى تمكيف المحكمة مف قد كأنو 

المجمس ن أيضان بأنو تـ التصديؽ عمى مشركع بمغ أ كما. المقاضاة في الجرائـ الدكلية 
 . عمى التكالي، 2010البركتكككؿ مف قبؿ خبراء مستقميف في أذسطس كنكفمبر 
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في  2011 يكليكصادر في ال EX.CL/DEC.659 (XIX)طالب المجمس في مقرره  -451
قكؽ مبلبك، ذينيا االستكائية باستكماؿ" المفكضية بالتعاكف مع المحكمة األفريقية لح

اإلنساف كالشعكب" عممية بحث اآلثار المترتبة عمى تمكيف المحكمة مف المقاضاة في 
في ىذا الشأف مف خبلؿ المجمس التنفيذم تقديـ تقرير إلى المؤتمر الجرائـ الدكلية مع 

 . 2012في يناير 
أكتكبر إلى  31بناءن عميو، عقدت المفكضية اجتماعان لمخبراء القانكنيف الحككمييف مف  -452

في أديس أبابا، إثيكبيا كالذم بحث مشركع البركتكككؿ المعدؿ  2011نكفمبر  11
كأكصت بتقديمو الجتماع كزراء العدؿ/نكاب العمـك قبؿ اعتماده مف قبؿ المؤتمر بعد 
بحثو مف قبؿ المجمس التنفيذم. كفي ىذا الصدد، سيتـ استكماؿ مشركع الصؾ 

العدؿ كحقكؽ اإلنساف األفريقية في القانكني حكؿ البركتكككؿ المتعمؽ بمحكمة 
قبؿ  2012المزمع عقده في فبراير/مارس  العاميفنكاب ال -اجتماع كزراء العدؿ

 . 2011تقديمو لبلعتماد مف قبؿ المؤتمر مف خبلؿ المجمس التنفيذم في يكليك 
 

مراجعة  بشأن ASSEMBLY/AU/DEC.223 (XII)( تنفيذ مقرر المؤتمر 5
 :برلمان األفريقيوتوكول الخاص بالالبر 

مراجعة البركتكككؿ  بشأف ASSEMBLY/AU/DEC.223 (XII)بمكجب مقرره  -453
طالب المؤتمر المفكضية بالبدء في عممية المراجعة  الخاص بالبرلماف األفريقي،

مع مراعاة كجيات النظر الخاصة بالبرلماف  25لمبرتكككؿ تمشيان مع مادتيا الػ
التكصيات المناسبة في ىذا  تقديـيف الدائميف مع األفريقي كبالتشاكر مع لجنة الممثم

 الشأف ألجيزة صنع السياسات في االتحاد األفريقي. 
في مبلبك، ذينيا  2011في يكليك  EX.CL/DEC.667 (XIX)بمكجب مقرره  -454

عممية المراجعة لبرتكككؿ البرلماف ب شدد المجمس عمى الحاجة إلى اإلسراع“االستكائية 
 ف ىذا الجياز مف أداء التفكيض المنكط بو بطريقة فعالة" األفريقي مف أجؿ تمكي
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في التقارير السابقة، قدـ المجمس مكجزان حكؿ اإلجراءات المتخذة مف قبؿ المفكضية  -455
لتنفيذ مقرر المؤتمر المشار إليو أعبله كالذم تضمف مف جممة أمكر أخرل التصديؽ 

شتي عمؿ التصديؽ المتيف عمى مشركع البركتكككؿ مف قبؿ خبراء مستقميف أثناء كر 
 ، تباعان. 2010نكفمبر  12إلى  8 مفأذسطس ك  13إلى  10 انعقدتا مف

، عقدت المفكضية اجتماعان لمخبراء القانكنيف الحككمييف مف خبلؿ الفترة قيد البحث -456
، في أديس أبابا، إثيكبيا لبحث مشركع البرتكككؿ 2011نكفمبر  11أكتكبر إلى  31

قبؿ اعتماده مف قبؿ المؤتمر  العاميفنكاب الكزراء العدؿ/المعدؿ قبؿ عرضو عمى 
  المجمس التنفيذم. بحثوأف بعد 

في ىذا الصدد، سيتـ استكماؿ مشركع الصؾ القانكني حكؿ مراجعة البركتكككؿ  -457
المزمع عقده في  العاميفنكاب الالخاص بالبرلماف األفريقي في اجتماع كزراء العدؿ/

و لبلعتماد مف قبؿ المؤتمر مف خبلؿ المجمس قبؿ تقديم 2012فبراير/مارس 
 . 2011التنفيذم في يكليك 

 
 :إلقميميةلالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية ا ين( اجتماع المستشارون القانوني6
، يجتمع المستشاركف القانكنيكف في االتحاد 2009يذكر المجمس أنو منذ أكتكبر  -458

قميمية مرة كؿ عاـ لتبادؿ كجيات النظر حكؿ األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإل
أفضؿ الممارسات كخاصة حكؿ األدكار المنكطة بالمستشاريف القانكنييف لبلتحاد 

التآزر كالتعاكف الفعاؿ بيف  األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية في تعزيز
 يسيـ بدكره في أجندة التكامؿ القارم. مما المنظمات المختمفة

التقرير، اجتمع المستشاركف القانكنيكف في أركشا، تنزانيا في ب فترة المشمكلةأثناء ال -459
. حضر 2011يكليك  13إلى  11المقر الرئيسي لمجمكعة شرؽ أفريقيا مف 

في كزارة  يفالقانكني يفمرمكقة مثؿ المستشار  قانكنية شخصيات االجتماع أيضان 
تحدة كمسجؿ المحكمة الجنائية الخارجية األمريكية، مساعد األميف العاـ لؤلمـ الم

الدكلية لركاندا، نائب رئيس المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، الرئيس 
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التنفيذم التحاد المحاميف األفريقييف ، عضك مفكضية االتحاد األفريقي لمقانكف 
 الدكلي كالمرفؽ األفريقي لمدعـ القانكني في البنؾ األفريقي لمتنمية. 

سائؿ التي نكقشت أثناء االجتماع المحاكـ الجنائية المختصة؛ شممت بعض الم -460
مسؤكلية الحماية؛ عمؿ كأنشطة مفكضية االتحاد األفريقي في القانكف الدكلي؛ الفرص 
كالتحديات الماثمة أماـ المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ التحديات الماثمة 

ية اإلقميمية فيما يتصؿ بالحصانات أماـ االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصاد
كاالمتيازات، ك؛ أنشطة المرفؽ األفريقي لمدعـ القانكني في دعـ الدكؿ األعضاء 
كخاصةن حكؿ كيفية معالجة الصناديؽ االنتيازية كبناء القدرات في التفاكض عمى 

 اتفاقيات القركض الدكلية. 
لبلتحاد  يفالقانكني يفمستشار استعداد الب في ىذا الصدد، يكد المجمس أف يحيط عممان  -461

أجيزة  إلييـتحيميا  بحث أية مسألةلاألفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية 
 االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية. 

 
 :( المحكمة اإلدارية المختصة7
ة تتمتع المحكمة بصبلحي مف النظاـ األساسي لممحكمة اإلدارية، 2بمكجب المادة  -462

 البت في المنازعات بيف العامميف كالمنظمة.
بيد أف عمميات المحكمة اإلدارية في الماضي عانت مف نقص التمكيؿ إلى جانب  -463

ليا نظران ألف أذمب المحاميف المؤىميف بخبرة جيدة في  الصعكبة في تعييف سكرتير
 المحاكـ ال يمفت انتباىيـ التكظيؼ قصير األمد. 

يؿ البلـز لمنشاط مف أجؿ انعقاد جمسات المحكمة. كيكجد بيد أنو تـ تخصيص التمك  -464
قضايا عمى القائمة لمتحقيؽ كعيقد اجتماع قاضييف في المقر الرئيسي  حاليان عشر

نكفمبر، حيث قاما بمراجعة النظاـ  25إلى  23لبلتحاد األفريقي في أديس أبابا مف 
كخبلؿ ىذه  .2012األساسي كنظـ اإلجراءات في المحكمة، كأعدا خطة عمؿ لعاـ 

كىي الدكرة، تمت مطالبة المجمس بتعييف دكلة عضك أخرل لتحؿ محؿ مدذشقر، 
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مف قبؿ  سابقاحاليان مكقكفة عف المشاركة في أنشطة االتحاد كالتي تـ ترشيحيا 
قاضي المحكمة. كتمشيان مع النظـ المطبقة، ينبغي أف  المجمس التنفيذم الختيار

يتانيا بناءن عمى حقيقة أف الترشيحات تتـ حسب الترتيب مكر الدكلة المرشحة ىي تككف 
األبجدم لمدكؿ األعضاء. كفي حيف تنتظر المفكضية ترشيح القاضي الثالث، عقدت 

بيدؼ تكييفيما  2011نكفمبر  25إلى  23جمسة تمييدية لمقاضييف المرشحيف مف 
كنظـ العامميف في  القانكنية التي تتضمف لكائح دكاتمع القضايا العالقة إلى جانب األ

 االتحاد األفريقي. كمف المتكقع أف تككف المحكمة في كضع يمكنيا مف عقد جمستييا
  دكف أية عكائؽ. 2012في 

احتياالت اإلنترنت واالحتياالت التجارية  -انتياك حقوق الممكية الفكرية لالتحاد األفريقي (8
 :باسم االتحاد األفريقي

أف بعض األفراد ك/أك الكيانات ظمت تتصؿ دكف  يجب لفت نظر المجمس إلى حقيقة -465
حياء بأعضاء الجميكر الذيف ال يراكدىـ الشؾ كذلؾ بالتصرؼ كمؤسسات تابعة 
لبلتحاد األفريقي بيدؼ الغش، كالحصكؿ عمى منح مالية أك تحقيؽ مصالحيـ 

 التجارية.
ترنت إن بحتة يكد المجمس مبلحظة أنو في حيف أف بعض ىذه األنشطة ىي احتياالت -466

، إال أف بعض ىذه الكيانات مسجمة قانكنيان في بعض دكلنا األعضاء مستخدمة اسـ 
االتحاد األفريقي كأدكاتو كالكصمة إلى مكقع االتحاد األفريقي. مينحت ىذه الكيانات 
أمكاالن مف الجميكر العريض باستخداميا اسـ االتحاد األفريقي كأدكاتو مف أجؿ تقديـ 

ة الكصكؿ إلى السمع أك خدمات محددة. بعض ىذه الكيانات بعض الخدمات أك إتاح
شركات تشمؿ ككاالت الصناديؽ االستئمانية، كمؤسسات اإلقراض؛ كككاالت التجارة 
كاالستثمار، مف بيف جممة أمكر أخرل كتستخدـ أسماء مثؿ الغرفة التجارية لبلتحاد 

ستئماني لبلتحاد األفريقي، األفريقي، كالمجنة المالية لبلتحاد األفريقي، كالصندكؽ اال
 كحيازات االتحاد األفريقي، كالصندكؽ األفريقي لمتنمية.
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يحظى االسـ كالشعار كاألدكات األخرل بحماية المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  -467
، 1883مارس  20بمكجب اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية الصادرة في 

. كفي ىذا الصدد، يعتبر 1990ديسمبر  14بصيغتيا المنقحة في برككسؿ في 
استخداـ اسـ االتحاد األفريقي كشعاره كمكقعو الشبكي مف قبؿ ىذه الكيانات انتياكان 
لحقكؽ الممكية الفكرية لبلتحاد األفريقي. إف استخداـ اسـ االتحاد األفريقي مف قبؿ 

ة االتحاد ىذه الكيانات كالتي تتكرط بعضيا في أعماؿ الغش، ال شؾ أنو يشكه صكر 
 األفريقي كربما أيضا الحككمة التي تٌدعي أنيا مسجمة لدييا كتعمؿ عمنان.

عمى ذلؾ، ييدعى المجمس إلى إيبلء عناية خاصة لمدكؿ األعضاء بشأف الحاجة  بناءن  -468
إلى اتخاذ التدابير البلزمة لضماف حماية حقكؽ الممكية الفكرية لبلتحاد األفريقي، في 

مكرران ثانيان مف  6بلؿ سف تشريع كطني مبلئـ. كتقتضي المادة بمدانيا المختمفة مف خ
اتفاقية باريس مف البمداف األعضاء رفض تسجيؿ العبلمات المتضاربة كالمنتيكة 
كحظر استخداـ رمكز النبالة كالرايات كالشعارات األخرل كاالختصارات كأسماء البمداف 

 ي إلى عضكيتيا بمد أك أكثر.أك المنظمات الدكلية الحككمية المشتركة التي ينتم
تعتبر معظـ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي دكالن أطرافان في اتفاقية باريس. كىذا  -469

يعني أف الدكؿ األعضاء األطراؼ في االتفاقية يقع عمييا كاجب كمسؤكلية حماية 
جعة أدكات االتحاد األفريقي كأدكات برامجو، النيباد ككذلؾ اآللية األفريقية لممرا

المتبادلة بيف األقراف، مف سكء استخداميا مف قبؿ رجاؿ أعماؿ يفتقركف إلى الحياء. 
مضت بعض الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي )الدكؿ األطراؼ في االتفاقية  

مكرران ثانيان في قكانينيا المحمية.  6خطكة أبعد في إدراج األحكاـ المعيارية لممادة 
مكرران ثانيان في تشريعيا كقانكنيا  6ـ األساسية لممادة كأدرجت دكؿ أخرل األحكا

المحمييف. كعمى الرذـ مف أنو قد تككف ىناؾ أكجو قصكر في الحماية مقارنة 
بالمعيار، إال أف ىذه البمداف، انضمت إلى اتفاقية باريس كتكفر الحماية بمكجب 

عضاء في االتحاد مكرران ثانيان في قكانينيا المحمية. بخصكص الدكؿ األ 6المادة 
األفريقي التي لـ تنضـ إلى اتفاقية باريس أك لـ تصبح أعضاء فييا كليس ليا أم 
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تشريع محمي ينص عمى حماية العبلمات التجارية لممنظمات الدكلية، فإف االتحاد 
األفريقي ال يتمتع بالحماية إال إذا تقدـ بالطمب كحصؿ عمى تسجيؿ لعبلماتو التجارية 

ات تحذيرية في ىذه البمداف. كلذلؾ، تكد المفكضية أف تناشد جميع أك أصدر إعبلن
ضماف اتخاذىا الخطكات البلزمة لتكفير الحماية لمعبلمات التجارية  الدكؿ األعضاء

 لبلتحاد األفريقي في تشريعاتيا المحمية.
 

 :خامسًا: تعزيز المؤسسات
 :بناء القدرات وتحسين تقديم الخدمات –المفوضية  1-خامساً 
صحبت تحكؿى منظمة الكحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي حاجةه ممحة إلى تسخير  -470

مكاناتيا المعززة بقدر كبير، عمى المفكضية قدرات  إدارة المكارد البشرية كالمالية كا 
 ككذلؾ النظـ كاإلجراءات كالعمميات اإلدارية التي تمكنيا مف أداء تكميفيا بفعالية.

كطمكحان لمتغيير كاإلصبلح التنظيمييف  فٌعاالن ضية نيجان ، اتخذت المفك 2008منذ  -471
لكفاءة كفعالية أكبر كتقديـ خدمات أفضؿ. كظؿ التركيز منصبان عمى عمميات 
دارة المكارد  عداد الميزانية، كتنمية كا  جراءات تعزيز تخطيط السياسات كالبرامج كا  كا 

دارة االجتماعات كالمؤتمرات، البشرية، كاإلدارة المالية، كالخدمات اإلدارية األخرل، ك  ا 
دارة المشتريات  كتقديـ الخدمات الطبية، كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كا 
كالمرافؽ، كالتنسيؽ العاـ فيما بيف اإلدارات ككذلؾ إدارة الشركاء كأصحاب المصمحة، 

مف  ةالرابع يزةالرك –كميا في إطار األىداؼ العامة لبرنامج بناء القدرات المؤسسية 
 .2012-2009الخطة اإلستراتيجية 

 :. إدارة الموارد البشرية1 
ال يمكف االستيانة بأىمية المكارد البشرية داخؿ منظمة ما في بيئة تجارية متغيرة باطراد  -472

نما يمكف تحقيؽ النجاح في أم منظمة مف خبلؿ اإلدارة البشرية  كذير مكثكؽ بيا. كا 
 كاألىـ. ةؿ الرئيسيك لمفكضية ىـ األصالمناسبة. كتدرؾ المفكضية أف عاممي ا

 



EX.CL/688 (XX) 

Page 169 
 

 :إدارة األداء (أ 
تـ بذؿ جيكد، عمى مدل السنتيف الماضيتيف، لتحسيف إدارة أداء العامميف. قامت المفكضية  -473

طار إدارة األداء كالمساءلة، كتقـك اليياكؿ المختصة  بإجازة مشركع السياسة المكاتية، كا 
ىذا اإلطار، تمت مكاءمة دكرة أداء العامميف  داخؿ المفكضية ببحثو العتماده النيائي. كفي

ليتزامف بدؤىا في مارس مف كؿ عاـ كلتنتيي في فبراير مف العاـ التالي. إف دكرة األداء 
ف مقاصد األداء كنتائجو )بالنسبة لجميع العامميف  يتـ االتفاؽ إ المكحدة سيمة اإلدارة حيث

 دارةلئل كتقييميا بنياية الفترة. ىذا النيج عمييا في بداية الفترة، كيتـ رصدىا طكاؿ الفترة
أداء العامميف مف شأنو أف يضمف المكضكعية كالشفافية كاألنشطة القائمة عمى الغايات 

 كالتكزيع العادؿ لعبء العمؿ.
 :البيانات الرئيسية لمموارد البشرية (ب 
االستيانة  إف آثار المحافظة عمى بيانات المكارد البشرية الصحيحة كالمستكممة ال ينبغي -474

بيا. كقد أدل إدخاؿ كتنفيذ برنامج النظـ كالتطبيقات كالنكاتج )برنامج ساب  إلى تحسيف 
بيانات المكارد البشرية بقدر كبير. كقبؿ نظاـ برنامج ساب، لـ يكف مف السيؿ الجـز بدقة 
أداء العامؿ في مقر عممو، عمى سبيؿ المثاؿ. أصبح ىذا اآلف مف خبر كاف. فقد تـ 

الزمف المستغرؽ إلعداد تقارير العامميف، بجميع الجكانب، مف أسابيع إلى ساعات  تقميص
 )إف لـ يكف إلى دقائؽ  مع دقة متزايدة.

 :تدريب وبناء قدرات العاممين (ج 
في البيئة الحالية مف التكنكلكجيات المتغيرة باطراد كاألساليب الجديدة لحؿ المشاكؿ، يعتبر  -475

ان مستمران. كاصمت المفكضية تنمية ميارات العامميف التدريب كتنمية الميارات نشاط
كتطكيرىا في مجاالت الخبرة. تدير المفكضية مركزان جباران لمتدريب عمى المغات. يتمقى 
العاممكف كأزكاج العامميف كعاممكف مف الدكؿ األعضاء التدريب عمى المغات العربية 

 كاإلنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية كاإلسبانية.
 :عيينالت (د 
جراءات االختيار كالتكظيؼ لممفكضية.  2011شيد عاـ  -476 تحسنان ممحكظان في التعييف كا 

أدت اإلجراءات الكاضحة المتعمقة بإعداد القائمة المختصرة كجمسات المقابمة بمبادئ 
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تكجييية مكضكعة كأدكات عممية إلى زيادة شفافية العممية كأضفت المصداقية عمى 
 ىمية.ىذه الممارسة البالغة األ

يعتبر التخطيط المفصؿ أساس نجاح التعييف ككذلؾ التعاكف الكثيؽ مع اإلدارات  -477
المستخًدمة في طمب كتحديد تعييناتيا ذات األكلكية كضماف االلتزاـ باختصاصات 
الكظائؼ كفقان لنظـ مفكضية االتحاد األفريقي في اإلعبلنات عف الكظائؼ الشاذرة. 

عممية بصكرة كبيرة كاستطاعت مف خبلؿ ذلؾ الحصكؿ امتمكت اإلدارات أيضان ىذه ال
 عمى مرشحيف مناسبيف لمكظائؼ المعمنة.

ساعدت االجتماعات الدكرية لمجمس التعيينات كالترقية أيضان المفكضية عمى الكصكؿ  -478
 2011مرشحان. تـ تجاكز ىذا الرقـ لعاـ  50إلى ىدفيا التعييني السنكم كالذم ىك 

ساء عممية تعييف مينية كدقيقة كالتي مف شأنيا أف تضمف مرشحان. تـ إر  65بتعييف 
 كالتكزيع الجغرافي لتحقيؽ العدالة كالتنكع. مراعاة نظاـ الحصص

. أنشأ معظـ عاممي 2011أذسطس  19تـ إطبلؽ نظاـ تعييف إلكتركني في  -479
مفكضية االتحاد األفريقي ممفاتيـ التعريفية عمى النظاـ كىـ يستخدمكنو اآلف بصكرة 

لمكظائؼ الشاذرة المعمنة. دخؿ عدد ىائؿ مف المتقدميف الخارجييف أيضان  ـلة لمتقدفعا
لمكظائؼ كينشؤكف ممفاتيـ التعريفية. كتدير  ـإلى المكقع كىـ يقكمكف بالمثؿ بالتقد

المفكضية إلى يكمنا ىذا نظامان مكازيان حيث تتكفر إعبلنات عف الكظائؼ الشاذرة 
ي لمفكضية االتحاد األفريقي كقاعدة بيانات التعييف. حكؿ كؿ مف المكقع اإللكتركن

 ـسكؼ يضمف النظاـ المكازم أف جميع المرشحيف المحتمميف قادركف عمى التقد
 لمكظائؼ الشاذرة باستخداـ أم مف المكقعيف عمى اإلنترنت.

 :اإلصالحات الييكمية لممفوضية وأجيزة االتحاد (ه 
 :المفكضية .1

. لـ يكف مف الممكف آنذاؾ التنبؤ بحجـ 2003اعتيمد في يجدر بالذكر أف ىيكؿ المفكضية  -480
دراكان لمحاجة إلى تجديد ىيكؿ المفكضية  كتنكع برامج المفكضية كمسؤكلياتيا كأنشطتيا. كا 

مدادىا بالمكارد البشرية اإلضافية، صادؽ المجمس التنفيذم مراران كتكراران، منذ  ، 2005كا 
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التعديبلت، عمى الرذـ مف أنيا كفرت المكارد ىياكؿ إضافية لممفكضية. بيد أف ىذه عمى 
البشرية المطمكبة، كانت مجزأة كلـ تعالج اإلصبلحات الييكمية لممفكضية بطريقة شاممة. 

. تـ إنشاء فريؽ 2009كمف ثـ شرعت المفكضية في استعراض شامؿ لمييكؿ في عاـ 
اكرات مكثفة مع جميع عمؿ بقيادة نائب رئيس المفكضية لمقياـ بيذه الميمة. كبناء عمى مش

كالكحدات، قامت المفكضية بإعداد مقترح لترشيد الييكؿ في بعض  اإلدارات، كالمكاتب
يجاد كظائؼ جديدة ذات صمة كتقديميا إلى المجنة الفرعية لئلصبلح  المجاالت الرئيسية كا 

ه ، أنشأ المجمس بمكجب مقرر 2011لمجنة الممثميف الدائميف. في يناير  التابعة كؿااليي
EX.CL/DEC.646(XVIII)  قسمان إلدارة الشراكات اإلستراتيجية داخؿ مكتب رئيس

كظيفة جديدة. ىذه التعديبلت مف شأنيا أف تكفر لممفكضية قدرات  12المفكضية كقدـ ليا 
 إضافية لمعالجة التحديات التي تكاجييا.

 
 :أجيزة االتحاد .2

مكثفة مع جميع أجيزة االتحاد  أجرت المفكضية، خبلؿ الفترة قيد االستعراض، مشاكرات -481
األفريقي كمؤسساتو؛ كتحديدان، النيباد، كالبرلماف األفريقي، كالمحكمة، كاآللية األفريقية 
لممراجعة المتبادلة بيف األقراف، كالمجنة األفريقية لمطاقة كمجمس مكافحة الفساد، كقامت 

لمجنة الممثميف التابعة ؿ ليياكا إلصبلح بإعداد مقترحات لبحثيا مف قبؿ المجنة الفرعية
الدائميف. يجدر بالمبلحظة أف جميع ىذه األجيزة، باستثناء المحكمة، تعمؿ بيياكؿ 

 مخصصة؛ كمف ثـ تأتي ضركرة اإلسراع ببحث ىذه المقترحات.
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة2  :. البرمجة وا 

 :أ( المساءلة واإلدارة المالية العامة
الية تحديات ىائمة مف صناديؽ ذير خاضعة لممحاسبة كتراكـو كرثت المفكضية الح -482

في التقارير. كاف يمـز معالجة عدد كبير مف أكامر االستعادة مف الشركاء اإلنمائييف. 
كمع ذلؾ، فقد تـ القياـ بتحسينات ممحكظة إلى يكمنا ىذا في نظـ المحاسبة كتقديـ 

ليدؼ اآلف في التحرؾ نحك االعتماد تقارير مالية كفقان لممعايير الدكلية. كيتمثؿ ا
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الكامؿ لممعايير الدكلية لمحاسبة القطاع العاـ، كالتي مف شأنيا أف تحسف جكدة 
 التقارير المالية بدرجة أكبر. 

تـ اتخاذ خطكات صارمة لتحسيف تكامؿ البيانات كتصفية تراكـ المعامبلت المالية،  -483
جع بعضيا إلى زمف بعيد يعكد كخصكصان تمؾ التي تخص صناديؽ الشركاء كالتي تر 

. تـ شرح قدر كبير مف الصناديؽ الماضية ذير الخاضعة لممحاسبة 2000إلى 
كترشيدىا حاليان. تـ أيضان اتخاذ خطكات لضماف إعداد البيانات المالية دكف تأخر 

 ممحكظ.
نظـ تخطيط مكارد المؤسسة في  -ساىـ إدخاؿ نظاـ برنامج النظـ كالتطبيقات كالنكاتج -484

بصكرة كبيرة في ىذه التحسينات العامة في اإلدارة المالية. كيعمؿ برنامج  2009
ساب حاليان بشكؿ كامؿ في المقر كبعض المكاتب اإلقميمية كمكاتب االتصاؿ. 
كيجرم القياـ بالخطط لبدء تنفيذ النظاـ لممكاتب المتبقية كزيادة منافع النظاـ إلى 

 أقصى حد.
 :الشركاء إدارة أكثر فعالية ألموالب  

عداد الميزانية كالمحاسبة، ككذلؾ  -485 ييدؼ العمؿ في ىذا المجاؿ إلى نظـ فعالة لمتخطيط كا 
حكار فعاؿ مع الشركاء الخارجييف كسبيؿ لضماف التدفؽ السمس لممكارد لدعـ برامج 
المفكضية. كفي ىذا الصدد، يتـ دعـ اإلدارات بفعالية مف قبؿ المخططيف في استحداث 

ستخداـ صناديؽ الشركاء. تمت إعادة صياذة مديرية التخطيط برامج كخطط ال
اإلستراتيجي لتنسيؽ إدارة صناديؽ الشركاء بطريقة أفضؿ. تـ تعزيز قسـ تعبئة المكارد لتمؾ 
المديرية كتعييف مكظفي المكاتب لتسيير مختمؼ صناديؽ الشركاء. تـ إنشاء قسـ صندكؽ 

عداد الميزان ية كالمالية كالمحاسبة كالذم ينسؽ مع مكظفي الشركاء في إدارة البرمجة كا 
عداد التقارير عف صناديؽ الشركاء  مكاتب تعبئة المكارد. كتحسنت كفقان لذلؾ المساءلة كا 

 بصكرة كبيرة.
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 :ج( إدارة صناديق السمم واألمن
باعتبار التحديات الخاصة في إدارة صناديؽ السمـ بخصكص تعقيد العمميات كحجـ  -486

دارية لعمميات حفظ السبلـ )مثؿ األمكاؿ المعنية ، تـ استحداث مبادئ تكجييية مالية كا 
األميسـك  كمكتب االتصاؿ كتشغيميا. أخذت ىذه الكتيبات في الحسباف الدركس المستفادة 
في تنفيذ عمميات سابقة مثؿ بعثة االتحاد األفريقي في السكداف. قمؿ ىذا بصكرة ممحكظة 

 تيا سابقان في استخداـ صناديؽ الشركاء في ىذا القطاع.المخاطر المالية التي تمت مكاجي
 :د( العمل نحو اتفاقات المساىمة

تقـك المفكضية، مف أجؿ إنجاز تكميفيا المتكسع، بتعبئة مكارد الشركاء لتكميؿ تمؾ المقدمة  -487
مف قبؿ الدكؿ األعضاء. إف النجاح في إدارة ىذه المكارد مشركط بتكفر النظـ اإلدارية 

التي تفي بالمعايير الدكلية المقبكلة عمكمان. كتحرص المفكضية مف جانبيا عمى  كالمالية
ضماف تمقي صناديؽ الشركاء كفقان لمبادئ إعبلف باريس بما في ذلؾ خصكصان مبدأ 
الفعالية مف خبلؿ ممكية البرامج كقابمية التنبؤ بالتمكيؿ. أثمرت المشاكرات مع الشركاء في 

ؽ التمكيؿ المشترؾ كالذم ييعتبر عدد مف الشركاء أطرافان مكقعة ىذا الصدد في إنشاء اتفا
 فيو.

عداد الميزانية  :ه( البرمجة القائمة عمى النتائج وا 
خبلؿ جمسة استثنائية لممجمس  2011ديسمبر  12في  2012تـ اعتماد ميزانية  -488

مران التنفيذم. كيعتبر اعتماد الميزانية في ىذا الكقت، قبؿ بداية السنة المالية، أ
عداد الميزانية  ممحكظان كتاريخيان في أنو شكؿ خطكة ميمة في إصبلح دكرة التخطيط كا 
في االتحاد. إف اعتماد الميزانية في ىذا الكقت مف شأنو أف يكفر االنطبلؽ الذم 

نشاء خطط عمؿ اإلدارات كاألفراد عتبر ت الحاجة إليو ماسة لجمع كتعزيز المكارد كا 
ية في حينيا كبفعالية. ليذه األسباب كذيرىا، يينكل تقديـ البلزمة لتنفيذ الميزان

الميزانيات السنكية البلحقة لبلتحاد خبلؿ قمة يكنيك السابقة لمسنة المالية المحددة 
االستثنائية  دكرةالميزانية التي سبؽ تقديميا كاعتمادىا مف قبؿ الإف العتمادىا. 

مف حيث عممية الميزانية كجكدتيا لممجمس التنفيذم نفسو شكمت نقمة نكعية رئيسية 
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مف خبلؿ عممية شاممة  2012كالمحتكل الفني لكثيقة الميزانية. تـ إعداد ميزانية 
مكثفة شممت جميع اإلدارات. كاف ىناؾ تحكؿ مف إعداد ميزانية قائـ عمى األنشطة 

تركيز النتائج. كقد ىذا أدل إلى ب إلى إعداد ميزانية قائـ عمى النتائج رابطان األىداؼ
لجنة  قامت بياأكبر لممكارد كشفافية كفعالية أكبر. إف عممية استعراض الميزانية التي 

عداد الميزانية كالشؤكف  الممثميف الدائميف كلجانو الفرعية لمبرامج كالمؤتمرات، كا 
اإلدارية كالمالية منقطعة النظير مف حيث الكقت المستغرؽ كالدقة كاالستجكاب مف 

 ائج كاألثر.منظكر تحقيؽ النت
سيستمر تكجيو الجيكد نحك الجكدة كالمحتكل كعرض الميزانية. كيجرم استحداث  -489

لى جانب تقميؿ زمف  مقترحات لمتحرؾ نحك إعداد الميزانية المتعددة السنكات. كا 
العامميف كالتكاليؼ العرضية المصاحبة، فإف إعداد الميزانية المتعددة السنكات مف 

في تكفر المكارد كاستخداـ الخطط االستراتيجية البعيدة  شأنو أف يضمف تنبؤان أكبر
 كالمتكسطة المدل كتحسيف تنفيذىا مف بيف جممة أمكر أخرل.

 :الخدمات اإلدارية األخرى. 3 
 :أ( المشتريات 

ظؿ التركيز في تحسيف خدمات المشتريات منصبان عمى تمكيف العامميف ليصبحكا أكثر  -490
ـ خدمات الزبائف الجيدة كاالبتكارية، كضماف استخداـ إنتاجان في عمميـ، مف خبلؿ تقدي

المعتمدة كالمنشكدة. أصبح ىذا ممكنان  صالحأمكاؿ المفكضية المحدكدة بصكرة اقتصادية ل
مف خبلؿ تنفيذ خطة الشراء السنكية. كاف ىناؾ أيضان تحسف في التعاكف كركح العمؿ 

اذـ أنشطة الشراء مع القكاعد الجماعي بيف العامميف لممحافظة عمى التآزر كضماف تن
جراءات الشراء المعتمدة. تـ تقميؿ دكرة الشراء بصكرة ممحكظة.  كالنظـ المالية كا 

 :ب( تنمية العقارات وصيانتيا 
باإلضافة إلى إدارة المرافؽ المكجكدة، تـ تقديـ الدعـ الفني كدعـ االتصاؿ لمعمميات  -491

 لمشاريع الرئيسية الجارية لممفكضية.المعتمدة كاإلشرافية المتعمقة بتصميـ كبناء ا
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 :مجمع مؤتمرات كمكاتب االتحاد األفريقي. 1 
% مف المشركع العاـ كيجرم القياـ بالترتيبات الفتتاح المجمع كعقد قمة يناير 95اكتمؿ  -492

لممؤتمر في المرفؽ الجديد. سيتـ البدء في تخصيص المكاتب كاالنتقاؿ إلى  2012
 غيمو كافتتاحو مف قبؿ المؤتمر.المجمع الجديد بعد بدء تش

 :مبنى السمـ كاألمف لبلتحاد األفريقي. 2
اكتممت جميع أعماؿ التصميـ األكلية ككثائؽ العقكد بنجاح. تـ البدء في عمؿ البناء. كمف  -493

 .2013المتكقع أف يكتمؿ المبنى في أكائؿ 
 :لمفكضيفمشركع القرية األفريقية كالمباني السكنية لنائب رئيس المفكضية كا. 3

مف الحككمة اإلثيكبية، تـ تأميف  2ـ 215000بعد الحصكؿ عمى منحة أرض مساحتيا  -494
جميع قطع األراضي كاكتمؿ عمؿ السكر المؤقت. تـ إطبلؽ منافسة التصميـ لدعكة 
المشاركيف مف جميع أنحاء القارة األفريقية كتـ اختيار فائزيف لمقياـ بالرسكمات المفصمة 

التصاميـ المختارة، يتـ البدء في إعداد رسكمات عمؿ مفصمة في أكائؿ لمبناء. كبناء عمى 
2012. 

 :أعماؿ التجديد كالتطكير. 4
تـ البدء في أعماؿ الصيانة المختمفة كتعديؿ فضاء المكتب كتغييره بغية تحسيف المرافؽ  -495

الحالية. تـ القياـ بأعماؿ الصيانة بناء عمى الطمب لضماف اإلمداد الطبيعي لجميع 
لخدمات. تمت معالجة تقديـ خدمات جميع النظـ اإللكتركميكانيكية بصكرة الئقة. تـ القياـ ا

بتقديـ خدمات التنظيؼ كالحجابة بما في ذلؾ التخمص مف القمامة، كتحسيف الحدائؽ 
كصيانتيا خبلؿ الفترة. تـ إكماؿ أعماؿ التطكير لمطابؽ الثالث لممبنى )ج  بمقر 

ان بتطكير نظـ اليكاتؼ الحالية كذيرىا مف أعماؿ الصيانة المفكضية. تـ القياـ أيض
 المختمفة.

 :ج( إدارة المعمومات والتكنولوجيا
ركز تقديـ خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى تقديـ حمكؿ كخدمات  -496

تكنكلكجيا المعمكمات العالية الجكدة كاالبتكارية كالمتمحكرة عمى المستخدـ كالفعالة مف 
كمفة كالتي مف شأنيا أف تمكف العامميف مف أف يصبحكا أكثر إنتاجان في حيث الت
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نشاطيـ اليكمي، بصرؼ النظر عف مكاقعيـ الجغرافية. كترل المفكضية استخداـ 
مرافؽ كخدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت باعتبارىا كسائؿ لتكفير الكقت 

لرصد. كعميو، ستساىـ المفكضية في كالماؿ ككذلؾ زيادة اإلنتاجية كعمميات اإلدارة كا
 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عبر جميع المكاتب كتشجعيا كتدفع بيا.

 -شممت النتائج الرئيسية ما يمي: -497
التشغيؿ اآللي لممالية كالمكارد البشرية كخدمات إدارة المخزكنات مف خبلؿ تطبيؽ  -

أدل إلى تحسيف إدارة كرصد تدفؽ نظاـ تخطيط المكارد في المؤسسة )ساب  كالذم 
العمؿ بدرجة كبيرة. تطبيقات مستحدثة داخميان لمختمؼ اإلدارات لتحسيف األنشطة 

 التشغيمية في تيسير تدفؽ العمؿ لتقديـ خدمات فعالة كسريعة؛
بناء مركز بيانات يكفر بنية تحتية شبكية أكثؽ كأكثر أمنان بتسديد الحد األدنى مف  -

فرة العالية لمخدمات، كشبكة مكسعة أكثر يسران في المناؿ لمعامميف في الدفع المقدـ كالك 
 المكتب كعند تجكاليـ كزيارة الضيكؼ لممفكضية؛

تتصؿ جميع المكاتب اإلقميمية كالتمثيمية لمفكضية االتحاد األفريقي كالمجمكعات  -
اعية االقتصادية اإلقميمية بمقر مفكضية االتحاد األفريقي عبر شبكة األقمار الصن

الخاصة كالتي مكنت مف تكسيع الخدمات المقدمة بالمقر إلى ىذه المكاتب. كىذه 
تشمؿ تطبيقات مشتركة )ساب، البريد اإللكتركني إلخ. ، كاالتصاؿ الصكتي )خطكط 

 اليكاتؼ الداخمية  كالتداكؿ بالفيديك؛
تـ تحسيف مستكل األمف لحماية المعمكمات في شبكة المفكضية مف المتطفميف  -

 لداخمييف كالخارجييف المحتمميف؛ا
تـ استحداث خارطة طريؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لمسنكات الخمس التالية  -

الستيعاب االحتياجات المستقبمية لممنظمة كمسايرة المتطمبات المتزايدة باطراد 
 كالتكنكلكجيات المستجدة.

 :د( األمن والسالمة
ذ خطكات لتحسيف حماية مباني المفكضية كاصمت خدمة األمف كالسبلمة في اتخا -498

كممتمكاتيا ككذلؾ العامميف كمعالييـ في منازليـ. تـ إعماؿ نظاـ المراقبيف كتشغيمو. خط 
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التيميفكف مفتكح لمعامميف الستخدامو في جميع األكقات. تـ تخصيص مكقع منازؿ كبار 
ي المكاتب المتنقمة مسؤكلي المفكضية ألذراض الطكارئ. تـ تعييف مكظفي األمف في مبان

التي استأجرتيا المفكضية مف أجؿ تكفير ذطاء أمني مماثؿ مقدـ لمعامميف بالمقر. يجرم 
إصدار تحديث شيرم لجميع العامميف إلبقائيـ عمى عمـ بالكضع األمني الحالي داخؿ 
كحكؿ أديس أبابا. تـ استحداث إجراءات شيادة خمك طرؼ بالتعاكف مع مكتب الطب 

تحقيؽ في الجرائـ لمشرطة االتحادية، لمعامميف الذيف يستأجركف العامميف الشرعي كال
 الخاصيف في منازليـ.

 :ه( الخدمات اإلدارية األخرى
 :إدارة السجبلت. 1 

تـ إطبلؽ مشركع حكسبة نظاـ السجبلت بأسره. كبمكجب ىذا المشركع، سيتـ جعؿ نظاـ  -499
حاليان، آليان كستككف جميع السجبلت مف إدارة سجبلت المفكضية الكرقي كالذم يدار يدكيان 

حيف استحداثيا إلى أرشفتيا في شكؿ إلكتركني. تـ إعداد سياسات إدارة السجبلت بما في 
ذلؾ دليؿ االحتفاظ. يجرم شراء معدات مثؿ الخكادـ كأدكات التخزيف كالماسحات الضكئية 

البدء في نظاـ إدارة الرقمية البلزمة ألرقمة السجبلت الكرقية. كمف المتكقع أف يتـ 
السجبلت اإللكتركنية لبلتحاد األفريقي في بعض اإلدارات المختارة بحمكؿ الربع األكؿ مف 

. ثـ يمتد ليشمؿ إدارات أخرل كمكاتب إقميمية كتمثيمية. سيتمقى العاممكف، سكاء 2012
ديد كالذم يراد بالمقر أك المكاتب اإلقميمية/التمثيمية التدريب البلـز في استخداـ النظاـ الج

 كمكافقة لممعايير الدكلية.ان منو جعؿ إدارة سجبلت االتحاد األفريقي كفؤ 
 :برنامج التحسيف المستمر. 2 

كيتمثؿ ىدفو في التخمص مف النفايات، كتحسيف اإلنتاجية،  2009بدأ ىذا البرنامج في  -500
فكضية. ظؿ كتحقيؽ التحسيف المستداـ المستمر في األنشطة كالعمميات المستيدفة لمم

التركيز منصبان عمى تقميؿ النفايات لتحقيؽ الكفاءة التشغيمية كاالمتياز التنظيمي مف خبلؿ 
تحسيف مكاف العمؿ الطبيعي؛ كتحسيف العممية؛ كتحسيف السياسة؛ كمشاركة الشعب. 

. ظؿ التركيز في ىذه المرحمة 2009اكتممت المرحمة األكلى مف البرنامج كالتي بدأت في 
الرئيسية المقدمة لمخدمات كتحديدان، الشؤكف اإلدارية  عمى إدارات المفكضية األربعمنصبان 
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عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة؛ كخدمات المؤتمرات؛  كتنمية المكارد البشرية؛ كالبرمجة كا 
كالخدمات الطبية. ستقـك المرحمة الثانية لمبرنامج بتنفيذ عدد مف التكصيات الخاصة 

ية مف المرحمة األكلى كتكسيع البرنامج إلى جميع اإلدارات كالمكاتب األخرل بتحسيف العمم
 لممفكضية بما في ذلؾ المكاتب الميدانية.

 :إدارة المؤتمرات والمطبوعات. 4
 :أ( تحسين أدوات وأساليب العمل

شرعت المفكضية، خبلؿ السنكات القميمة الماضية، في برنامج طمكح لتحديث أدكات  -501
خدمات المؤتمرات. ساعد إدخاؿ نظاـ تدفؽ العمؿ كاستخداـ أدكات الترجمة كأساليب عمؿ 

بمعكنة الحاسكب في اإلسراع بالترجمة كتحسيف فعاليتيا كجكدتيا. كىناؾ تحسف في 
دارة األحداث. كقد قمؿ إدخاؿ األقراص المدمجة مف  التنسيؽ في تخطيط االجتماع كا 

إلضافة إلى ذلؾ، مٌكف إنشاء الصفحة الشبكية استخداـ األكراؽ كساىـ في حفظ البيئة. كبا
القائمة عمى خكادـ الحكاسيب جميع مستخدمي كثائؽ المؤتمرات مف استرجاع كثائؽ العمؿ 
بسيكلة كجميع مقررات المؤتمر كالمجمس التنفيذم. أما بخصكص نظـ الترجمة الفكرية، تـ 

مة الفكرية. يعمؿ نظاـ تركيب تسجيؿ صكتي رقمي ذم قدرة تصؿ إلى ثماني قنكات لمترج
التسجيؿ الحديث ىذا بطريقة مترابطة شبكيان كيمٌكف المفكضية مف تسجيؿ مداكالت 
نشاء نظاـ أرشيؼ صكتي رقمي. تـ إدخاؿ سياسات جديدة أيضان. تـ إعداد  االجتماع كا 
مبادئ تكجييية بشأف إدارة الكثائؽ. يجرم جمع بنؾ مصطمحات االتحاد األفريقي مف أجؿ 

 جميع الكثائؽ. تكحيد
 :ب( تعيين العاممين المستقمين

تـ فتح صفحة شبكية لممرشحيف المرتقبيف، لضماف مزيد مف الشفافية في تعييف المستقميف  -502
عمى  كتكسيع قاعدة بياناتيا لممستقميف. يتـ تحديث قاعدة البيانات بصكرة منتظمة بناءن 

ف تخفيض تكاليؼ االجتماع التقييـ كالمدخبلت الجديدة. كمف جانب آخر كمف أجؿ ضما
كالتمكف مف تقديـ العامميف خبلؿ فترة كجيزة، تـ استحداث سياسة لتمكيف تعييف العامميف 
عمى أساس شيرم كتناكبي. أنشأت المفكضية مؤخران فريؽ عمؿ يتمثؿ اختصاصو في 

 التكصؿ إلى تكصيات لتحسيف إدارة العامميف المستقميف.
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 :متبادل بين األقرانج( تدريب العاممين والتعمم ال
ظؿ بناء القدرات مف خبلؿ تحديث أساليب العمؿ اتجاىان رئيسيان. تـ تقديـ التدريب لمعامميف  -503

في مجاالت اختصاصيـ، كتحسف أداؤىـ، كتفاعمكا كتبادلكا التجارب حكؿ أفضؿ 
 الممارسات مع أقرانيـ كنظرائيـ مف سائر المنظمات الدكلية.

 :الخدمات الطبية. 5
مركز الطبي لمفكضية االتحاد األفريقي بمشاريع تطكير رئيسية ترمي إلى تحسيف قاـ ال -504

فعالية خدمات الرعاية الطبية لعاممي مفكضية االتحاد األفريقي كالبعثات الدبمكماسية 
المعتمدة لدل االتحاد األفريقي. شممت التحسينات الرئيسية تركيب جياز جديد لمتصكير 

% مف 97ؿ اآلف. المعمؿ مجيز جيدان اآلف كقادر عمى تحميؿ الصكتي كاألسناف كالتي تعم
ف بعد كبدأ يعمؿ. تـ البدء في ع المختبرية األساسية. تـ تركيب جياز تطبيب كصاتالفح

ف بعد. تـ تركيب نظاـ السجبلت الطبية اإللكتركنية كىك اآلف في ع مشاكرات التطبيب
مف المستشفى بتركيب جياز حرؽ بأحدث مرحمة إكمالو. تـ تحسيف إدارة النفايات الناتجة 

ما تكصمت إليو التكنكلكجيا. ظؿ ىناؾ تدريب مستمر لتحسيف الميارات لعاممي المركز. 
ظؿ إبقاء إمداد األدكية بمستكيات كافية بفضؿ التخطيط المستقبمي الكافي كتحسيف 

 ساعة بالمركز. 24إجراءات الشراء. كتقدـ حاليان خدمة 
 :إقامة الشراكات. 6 
 :أ( مكتب دعم األمانة المشتركة 

شددت كؿ مف مفكضية االتحاد األفريقي كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ  -505
األفريقي لمتنمية عمى أىمية التعاكف بيف المؤسسات الثبلث مف أجؿ تقديـ أقصى دعـ 

لتنيفيذيكف لمفكضية لمجيكد اإلنمائية في القارة. كمف أجؿ تعميؽ شراكتيا، قرر الرؤساء ا
االتحاد األفريقي كالبنؾ األفريقي لمتنمية كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا تعزيز 
األمانة المشتركة، بإنشاء مكتب مشترؾ لدعـ األمانة لتنسيؽ عمميا كاإلشراؼ عمى تنفيذ 

سية كبرنامجية مقرراتيا. تقـك األمانة المشتركة بتحسيف تقاسـ المعرفة كتعزيز ركابط مؤس
 أقكل بيف اإلدارات كاألقساـ في المؤسسات الثبلث لصالح أفريقيا.
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 :ب( حوار الشركاء اإلستراتيجيين
كمنتدل سنكم لجمع المؤسسات  2009تـ إدخاؿ حكار الشركاء اإلستراتيجييف في ديسمبر  -506

لمتنامي في األفريقية كشركاء أفريقيا اإلستراتيجييف لمناقشة مسائؿ تتصؿ بدكر أفريقيا ا
المسائؿ العالمية. كشكؿ أيضان حدثان ىامان في التحكؿ النمكذجي في العبلقات بيف أفريقيا 

التقميدية إلى مشاركة ذات منفعة متبادلة بيف  تمقيالم-كشركائيا الدكلييف مف عبلقات المانح
ركاء كمجتمع الشركاء الدكلييف مف جانب آخر كش ،أفريقيا كالمؤسسات األفريقية مف جانب

 متعاكنيف حكؿ مسائؿ رئيسية ذات اىتماـ عالمي.
 :االتحاد األفريقي-لألمم المتحدة ج( تنفيذ برنامج العشر سنوات لبناء القدرات

يجدر بالذكر أف المجمس التنفيذم أحاط عممان لممرة األكلى، خبلؿ دكرتو الماضية،  -507
لبناء القدرات لؤلمـ بالتقرير الذم قدمتو المفكضية عف تنفيذ برنامج العشر سنكات 

االتحاد األفريقي. ففي حيف يدرؾ المجمس المساىمة التي يمكف أف يقدميا -المتحدة
االتحاد األفريقي في تحسيف قدرات -برنامج العشر سنكات لبناء القدرات لؤلمـ المتحدة

، رحب بالجيكد التي يجرم القياـ بيا إلعداد فكيضو ضطبلع بتلبل االتحاد األفريقي
عمؿ بناء قدرات مفكضية االتحاد األفريقي، كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد  برنامج

كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، بناء عمى طمب الدكرة الحادية عشرة آللية التنسيؽ 
. كبناء عميو، طمب المجمس مف المفكضية تقديـ 2010المنعقدة في نكفمبر  اإلقميمي

-برنامج العشر سنكات لبناء القدرات لؤلمـ المتحدةتقرير بصكرة منتظمة عف تنفيذ 
 االتحاد األفريقي، بالتركيز عمى النتائج كاألىداؼ المممكسة الممكنة التحقيؽ.

ككأكلى خطكة ىامة نحك إعداد برنامج عمؿ بناء القدرات المذككر أعبله، تـ تنظيـ  -508
التنسيؽ  خمكة بناء عمى طمب المفكضية كتحت رعاية األمانة المشتركة آللية

اإلقميمي. حضر ممثمك معظـ إدارات كأقساـ المفكضية، كممثمكف مف ككالة التخطيط 
كالتنسيؽ لمنيباد، كاآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف، كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية مف جانب، كممثمك منظكمة األمـ المتحدة، مف جانب آخر. 

ريؼ المشاركيف بالمسائؿ المتعمقة بإعداد مثؿ ذلؾ البرنامج، يتمثؿ ىدؼ الخمكة في تع
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كمف ثـ كضع أساس إلعداده الفعمي مف خبلؿ عممية تشاركية بيف فريؽ الخبراء 
االستشارييف ]العمؿ معان تحت مظمة االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة[ مع مدراء برامج 

 إدارات المفكضية، بخصكص احتياجاتيا لبناء القدرات.
تـ القياـ بممارسة تقييـ احتياجات اإلدارات المذككرة كالتي اتيبعت آنذاؾ كفقان لممكية  -509

االتحاد -االتحاد األفريقي لتنفيذ برنامج العشر سنكات لبناء القدرات لؤلمـ المتحدة
األفريقي، كمف ثـ كاف مستندان بصكرة عامة إلى الخطة اإلستراتيجية، ككذلؾ خطط 

كيات. كاف ىذا قطيعة مع الماضي، مكفران فرصة لممفكضية عمؿ اإلدارات كاألكل
نفسيا كما فعمت لتحديد احتياجاتيا لبناء القدرات. كمف نتائج ممارسة تقييـ 
االحتياجات التقرير الذم يتكقع أف يشكؿ محكران لبرنامج دعـ تعتـز األمـ المتحدة 

 إنشاءه لجيكد بناء قدرات االتحاد األفريقي.
، المنعقدة في أديس أبابا في نكفمبر  ثانية عشرة آللية التنسيؽ اإلقميميقامت الدكرة ال -510

، بإجازة التقرير كطمبت مف ككاالت منظكمة األمـ المتحدة المصنفة في 2011
مجمكعات، إدراج نتائج تقييـ االحتياجات بصكرة كاممة في خطط عمميا، بناء عمى 

أيضان تأكيدىا أف برنامج العمؿ  يميطمب االتحاد األفريقي. كررت آلية التنسيؽ اإلقم
يجب أف يشمؿ جميع أعضاء أسرة االتحاد األفريقي، بما في ذلؾ ككالة التخطيط 
كالتنسيؽ لمنيباد، كاآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف كأجيزة االتحاد 

ارسة تقدير األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية؛ كأف ىذه المرحمة الثانية لمم
 .2012االحتياجات يجب أف تكتمؿ بحمكؿ نكفمبر 

 
 :التنسيق المشترك بين اإلدارات. 7 

تابع مكتب األميف العاـ لممفكضية أنشطتو بصفتو جية التنسيؽ لممفكضية في أداء  -511
 مسؤكلياتيا باعتبارىا أمانة االتحاد. كيجدر بالذكر أف المكتب:

صنع سياسة االتحاد األفريقي، كالسيما لجنة  يعمؿ بمثابة أمانة الجتماعات أجيزة .1
الممثميف الدائميف، كالمجمس التنفيذم كالمؤتمر بإعداد مشاريع جدكؿ األعماؿ، كتنسيؽ 
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عداد تقارير الجتماعات ىذه  تقديـ كثائؽ ذات صمة مف قبؿ اإلدارات المختصة، كا 
 األجيزة؛

عقد اجتماعات كؿ منيا يساعد قيادةى المفكضية كاألجيزة المذككرة في التخطيط ك  .2
 بنجاح؛

يكفر جميع المعمكمات البلزمة كنقطة دخكؿ إلى الدكؿ األعضاء، كبقية أجيزة االتحاد  .3
 األفريقي، كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، كشركاء االتحاد األفريقي؛

 يساعد رئيسى المفكضية في رصد كضماف تنفيذ مقررات أجيزة سياسة االتحاد؛ .4
ة لجميع ىياكؿ المفكضية حكؿ كيفية إعداد كثائؽ العمؿ كمشركع يقدـ مشكرة فني .5

المقررات كالتكصيات بغية ضماف جكدة الكثائؽ كتماسكيا كفقان لممعايير المكضكعة 
 كبطريقة مكجية نحك النتائج كاإلجراء؛

 يخدـ بمثابة ذاكرة مؤسسية لممفكضية كسائر أجيزة االتحاد األفريقية. .6
لممفكضية، اضطبلعان منو بتمؾ المسؤكليات، بتيسير الكصكؿ إلى قاـ مكتب األميف العاـ  -512

فصؿ بطبع مجمة  جميع المقررات كالكثائؽ اإلستراتيجية لجميع المستخدميف، كيقـك في كؿ
رسمية لبلتحاد تضـ جميع المقررات مف جميع أجيزة االتحاد األفريقي كضماف انتشارىا 

 األفريقي كسائر أصحاب المصمحة. الكاسع كسط الدكؿ األعضاء، كأجيزة االتحاد
كاصؿ مكتب األميف العاـ لممفكضية تقديـ دعمو لبلجتماع األسبكعي لممفكضية كالذم  -513

يمكف قيادة المفكضية مف تنسيؽ كمكاءمة الجيكد التي تقـك بتعبئتيا جميع اإلدارات 
ف أبريؿ كالمكاتب ألداء تكاليفيا بطريقة متماسكة كمنظمة. قامت المفكضية، اعتباران م

اجتماعان كفرت تكجييان سياسيان كاستراتيجيان لجميع ىياكميا. تـ  155، بعقد أكثر مف 2008
نشر ىذه المبادئ التكجييية بصكرة كاسعة عمى أساس أسبكعي لجميع العامميف بالمقر 
كالمكاتب اإلقميمية/التمثيمية كالميدانية مف خبلؿ بيانات رسمية حكؿ مختمؼ المقررات التي 

جراءات المتابعة المطمكبة مف قبؿ الجميع في ىذا الصدد.تصد  رىا المفكضية كا 
قاـ المكتب بتيسير اجتماعات منتظمة فيما بيف إدارات المفكضية حيث يتـ تناكؿ قضايا  -514

جتماعات ال خدمةالذات صمة لضماف نييج مشتركة نحك قضايا فنية مف قبيؿ التحضير ك 
 المعايير المتبعة في تسميـ الكثائؽ الرسمية، إلخ.أجيزة السياسة كالمبادئ التكجييية ك 
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جميع أىـ مؤتمرات كاجتماعات االتحاد األفريقي لخدمة اليشرؼ عمى التخطيط كالتنظيـ ك  -515
ككذلؾ تعبئة مساىمات جميع اإلدارات كمقدمي الخدمات ذكم الصمة؛ باإلضافة إلى إرساء 

 في حينيا؛ركابط أفقية لمتنسيؽ السمس لؤلنشطة كتنفيذ المقررات 
ال يزاؿ يكاجو  فإنو عمى الرذـ مف قياـ ىذا المكتب ببعض الجيكد في الماضي القريب، -516

نقصان حادان في عدد العامميف كىك بحاجة إلى دعمو بييكؿ كاؼ كدعـ مالي متناسب 
في ىذا  إلصبلح اليياكؿبفعالية. تـ تقديـ مقترحات لمجنة الفرعية  بتفكيضولبلضطبلع 

يتسف منحيا بطريقة مممكسة بسبب القيكد المالية. كىناؾ اآلف حاجة الصدد، كلكف لـ 
ماسة إلى إنشاء قسـ ثاف يعالج مسائؿ التنسيؽ الداخمي، باإلضافة إلى القسـ الحالي الذم 
يتناكؿ العبلقات مع الدكؿ األعضاء، كأجيزة سياسة االتحاد األفريقي )لجنة الممثميف 

س التنفيذم كالمؤتمر ، كسائر األجيزة، كالمجمكعات الدائميف كلجانيا الفرعية، كالمجم
 االقتصادية اإلقميمية، كالشركاء.

 :التخطيط اإلستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم والتعاون الدولي وتعبئة الموارد. 8 
 :التخطيط والرصد والتقييمأ   
 :قريرة لمرصد والتقييم وتقديم التاألفريقي اآلليةإعادة تصميم وتطوير . 1  

عداد الميزانية القائـ عمى األنشطة إلى التخطيط المكجو نحك  -517 استمـز التحكؿ مف التخطيط كا 
األفريقية  اآللية ، إعادةى تصميـ2009النتائج مف قبؿ إدارة مفكضية االتحاد األفريقي في 

كالتقييـ  األفريقية لمرصد اآلليةلمرصد كالتقييـ كتقديـ التقرير كبالتالي إعادة تطكيرىا. تعتبر 
عداد التقرير، كالتي تستخدـ لتحميؿ مقترحات  كتقديـ التقرير أداة حاسكبية لمرصد كالتقييـ كا 

داخميان كال تتطمب رخصة لتشغيميا. ظمت  اآلليةالمشاريع كمتابعة تنفيذىا. استيحدثت 
اران مف األفريقية لمرصد كالتقييـ كتقديـ التقرير قيد التشغيؿ اعتب اآلليةالنسخة األكلى مف 

األفريقية لمرصد كالتقييـ كتقديـ  اآللية. سيتـ تدريب مستخدميف محدديف 2009مارس 
 .2012التقرير عمى تطبيقيا اعتباران مف يناير 
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عداد الميزانية كالرصد كالتقييـ لمفكضية  .2 كرش عمؿ تدريبية حكؿ التخطيط كا 
 :االتحاد األفريقي

عداد قامت المفكضية، سعيان منيا إلى استيعاب  -518 النيج القائـ عمى النتائج نحك التخطيط كا 
عداد التقرير، بسمسمة مف الدكرات التدريبية مع عامميف مف المقر كالمكاتب  الميزانية كا 
اإلقميمية/التمثيمية كالفنية، ككذلؾ مف أجيزة االتحاد األفريقي األخرل. تمثؿ اليدؼ في 

 النتائج، كالممكية كالمساءلة األكبر.تمكينيـ مف تعديؿ المتطمبات لئلدارة القائمة عمى 
 عمى الرذـ مف تحقيؽ النتائج السالفة الذكر، ال تزاؿ ىناؾ تحديات مثؿ: -519

 ؛اإلدارات عف رداءة تقارير الرصد كالتقييـ الصادرة 
  التخطيط المفرط لممشاريع مف قبؿ اإلدارات مما ينتج عنو تدنى معدالت تنفيذ الميزانية

 ؛مف قبؿ اإلدارات
 ديـ التقارير مف قبؿ اإلدارات كالشيعبعدـ تق. 

 تيتكخى التدابير التالية، لمتغمب عمى تمؾ التحديات: -520
  تستحدث إدارة مفكضية االتحاد األفريقي آلية لضماف تقديـ التقارير في حينيا مف 1

قبؿ جميع إدارات مفكضية االتحاد األفريقي كالمكاتب اإلقميمية، بما في ذلؾ خيار 
 األمكاؿ المعتمدة بتقديـ تقارير الرصد كالتقييـ. ربط اإلفراج عف

  اإلسراع ببدء اإلدارة القائمة عمى النتائج داخؿ مفكضية االتحاد األفريقي. إف بدء 2
اإلدارة القائمة عمى النتائج مف شأنو أف يساعد في تككيف فيـ مشترؾ لممفاىيـ 

كالغايات  ت كالمخرجاتمدخبلالرئيسية لتنفيذ البرامج كالمشاريع مثؿ األىداؼ كال
 كالنتائج إلخ.

   تعزيز قدرات المكاتب التمثيمية/اإلقميمية في مجاالت إدارة البرامج3
   تدريب مستمر لعاممي مفكضية االتحاد األفريقي بالمقر كالمكاتب اإلقميمية4
 :إدارة المعرفة ب( 

المكتبة كاألرشيؼ ،  قامت المفكضية، سعيان منيا لتحسيف إدارة المعرفة )كالتي تشمؿ كحدة -521
بإنشاء كتركيب بكابة شبكية مف شأنيا أف تحكؿ المفكضية تدريجيان إلى منظمة مكلدة 
لممعرفة. كتعمؿ البكابة بالكامؿ حاليان كتـ تقديـ تدريب مناسب مف خبلؿ عقد دكرات مختمفة 



EX.CL/688 (XX) 

Page 185 
 

معرفة كىك ذات صمة لمعامميف في جميع المكاتب التمثيمية كاإلقميمية. اكتمؿ نظاـ إدارة ال
جاىز لبلستخداـ داخؿ المقر كالمكاتب الخارجية. كىناؾ حاجة إلى دعـ مالي إضافي 

 لتيسير إدارة ىذه األنشطة.
مجمد مف الكتب تتجاكز قيمتيا  1000حصمت مكتبة مفكضية االتحاد األفريقي عمى  -522

 65،000,00مجمة بتكمفة إجمالية قدرىا  150دكالر أمريكي، كاشتركت في  32،000,00
دكالر أمريكي. الكتب التي تـ شراؤىا كالمجبلت التي تـ االشتراؾ فييا ىي عمى أساس 
الطمبات المستممة مف العامميف كىي بأشكاؿ مختمفة، مثؿ الكتب كالمجبلت المطبكعة، 
كاألقراص الحاسكبية المدمجة، كشكؿ الكثيقة المحمكلة إلخ. تـ تكقيع اتفاؽ شراكة مع 

يقيا لتقاسـ المكارد كالخدمات. كيجدر بالذكر أف المكتبة خدمت مكتبة جامعة جنكب أفر 
مستخدـ مف مستخدمي المكتبة المسجميف. كباإلضافة إلى ذلؾ، تمت  5000أكثر مف 

 مف سجبلت المكتبة.  2000معالجة أكثر مف 
تمت استضافة قاعدة بيانات المكتبة في الكاليات المتحدة األمريكية لتحسيف الكصكؿ مف  -523

مف العالـ. كالمكتبة أيضان في عممية شراء معدات مختمفة مطمكبة لممكتبة الحالية  أم جزء
 كالمكتبة الجديدة في المبنى الجديد.

 
 :ج( تحميل السياسات والبحوث 

شرعت المفكضية، كفقان لتكميفيا مف تقديـ خدمات عالية الجكدة لمتحميؿ كالبحكث لدعـ  -524
خطيط، في ممارسة إنشاء قاعدة بيانات مراكز التفكؽ التفكير اإلستراتيجي العاـ كعممية الت

األفريقية في مجاؿ البحكث السياسية كتحميميا كصياذتيا بغية إقامة كتعزيز ركابط بيف 
مفكضية االتحاد األفريقي كالمراكز المرمكقة في أفريقيا. كىذا مف شأنو أف يحسف التفاعؿ 

يرة برامج البحث كتصميـ كتنفيذ برنامج بيف مفكضية االتحاد األفريقي كشبكات البحث لمسا
مركز بحث كتحميؿ السياسة. كفي ىذا الصدد، استأجرت المفكضية خبيران استشاريان لتصميـ 

 استراتيجية لتحميؿ السياسة كالبحث كالتي مف شأنيا أف تكجو خدمة البحكث بالمفكضية.
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 :د( التعاون الدولي وتعبئة الموارد 
ي تعزيز صناديؽ الشركاء الثنائية )كتحديدان إدارة التنمية الدكلية، يتمثؿ اإلنجاز األكبر ف -525

السكيد، الدانمارؾ، ىكلندا، إسبانيا، النكركيج كالككالة األلمانية لمتعاكف التقني  تحت 
صندكؽ مجمكعة كاحد يدعى صندكؽ الشركاء المشترؾ. كقع الشركاء المتعاكنكف مع 

بيف جميع عميو ة متبادلة عمى النحك المتفاكض المفكضية تحت ىذه الطريقة إطار مساءل
. ال يزاؿ التعاكف مع 2011فيما يتصؿ باتفاقي برمجة مشتركيف لعاـ  ةاألطراؼ المعني

سائر المانحيف الرئيسييف، أم، االتحاد األكركبي، كالصندكؽ األفريقي لبناء القدرات تحت 
 اتفاقات فردية محددة مشتركة.

ء ىذه إدارة األزمات بدرجة كبيرة عمى الرذـ مف أنو ال تزاؿ سٌيؿ تعزيز صناديؽ الشركا -526
مكاجية بعض الصعكبات القميمة قائمة. ستتـ متابعة الجيكد في ىذا المجاؿ لتعزيز ىذه 

 األطر/الطرائؽ التعاكنية بحيث يتسنى تيسير اإلدارة اليكمية لمبرامج. 
 :أنشطة المراجعة المالية. 9 

إلدارة  -أساسان  –ية في تكفير ضماف كخدمات استشارية يتمثؿ دكر المراجعة الداخم -527
المفكضية. يدعـ المكتب أيضان اإلدارة العميا في األداء الفعاؿ لمسؤكلياتيا بإمدادىا 

 بالتحميبلت كالتقييـ كاالستشارة كالتكصيات حكؿ األنشطة المستعرضة.
ي، يكمؼ مكتب المراجعة مف النظـ كالمكائح المالية لبلتحاد األفريق 70بناء عمى المادة  -528

الداخمية بإجراء استعراض معامبلت/أنشطة المفكضية مف أجؿ تحديد ما إذا كانت كفقان 
لمنظـ كالمكائح المالية، كمقررات أجيزة سياسة االتحاد األفريقي كالتعميمات اإلدارية األخرل 

 التي تصدر مف حيف آلخر.
خمية تكسع ليشمؿ مراجعة حسابات أجيزة يجدر بالذكر أيضان أف تكميؼ مكتب المراجعة الدا -529

 (EX.CL/DEC.455(XIV))عمى مقرر المجمس التنفيذم  االتحاد األفريقي األخرل بناءن 
 .2009الصادر في يناير 

، بمشاريع مراجعة 2011حتى  2008قاـ مكتب المراجعة الداخمية، خبلؿ السنكات مف  -530
شغيمية/مراجعة األداء، كمراجعة تكنكلكجيا مختمفة تتعمؽ بالماليات، كاالمتثاؿ، كالمراجعة الت
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المعمكمات، كالتحقيقات. قدـ المكتب أيضان خدمات استشارية بناء عمى طمب اإلدارة حكؿ 
 تحسيف نظـ المراقبة الداخمية كتطبيؽ أفضؿ الممارسات.

، بالتخطيط كحصؿ 2011إلى  2008قاـ مكتب المراجعة الداخمية، خبلؿ السنكات مف  -531
منيا طمبات  36منيا، كالتي كانت  126مشركع مراجعة، كأكمؿ  149جراء عمى مكافقة إل

مقدمة مف اإلدارة خارج خطة المراجعة السنكية المعتمدة. كيكضح الجدكؿ أدناه اإلنجازات 
 السنكية لمكتب المراجعة الداخمية لمشاريع المراجعة المخططة كذير المخططة.

 
 2011ة السن 2010السنة  2009السنة  2008السنة 

 المنجز المخطط المنجز المخطط المنجز المخطط المنجز المخطط
 نكفمبر –)يناير

 21 36 28 35 19 33 22 45 مشاريع المراجعة
 %58 %80 %54 %49 نسبة التنفيذ

المراجعات ذير 
المخططة التي 

 تمت

 
13 
 

 
7 
 

 
9 
 

 
7  

  2011)حتى نكفمبر 
 

 ، ظمت 2011إلى  2008لقياـ بيا خبلؿ الفترة )عمى ممارسات المراجعة التي تـ ا بناءن  -532
تحسيف المراقبات الداخمية  عمميات المفكضية كأنشطتيا في تحسف مع مكاصمة اإلدارة

 لئلدارة المالية بما في ذلؾ إدارة صناديؽ الشركاء. تشمؿ بعض ىذه التحسنات ما يمي:
بؿ اإلدارة خطكة   كاف إنشاء لجنة استعراض كتنفيذ المراجعة كفريؽ عمميا مف ق1

 مشجعة لمتابعة تنفيذ تكصيات المراجعة؛
 لتصرؼ بشأف حاالت الغش؛با   التزاـ اإلدارة2
 .جميع تقارير المراجعة الداخمية   اعتمدت اإلدارة3

تحسيف أنشطة المراقبة الداخمية بالمقر كاألجيزة كالمكاتب  عف نتجت ىذه اإلجراءات -533
 الميدانية. التمثيمية كاإلقميمية ككذلؾ البعثات
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 ، بدعـ مف 2تمكف مكتب المراجعة الداخمية أيضان مف تنفيذ نظامي برامجيات المراجعة ) -534
اإلدارة. يعتبر نظاـ معمكمات المراجعة الذم يستمد بيانات مف كحدات برنامج ساب كنظاـ 

 .إدارة المراجعة، بمثابة أداة لعمميات المراجعة، بما في ذلؾ إعداد خطط المراجعة السنكية
تـ عقد كرشة عمؿ بناء قدرات اإلدارة العميا حكؿ إدارة المخاطر كالحكـ الرشيد كحضرىا  -535

مسؤكلكف في المناصب العميا كىيئة مكتب المجنة الفرعية لمميزانية كالشؤكف اإلدارية كالمالية 
لمجنة الممثميف الدائميف. تكصمت الكرشة إلى تكصيات تؤدم إلى إنشاء فرؽ عمؿ لمعمؿ 

اء كظيفة إدارة المخاطر في المفكضية ككذلؾ النظر إلى بعض جكانب ممارسات عمى إنش
ف إدارة المخاطر كالحكـ إ الحكـ الرشيد. كىذا مف شأنو أف يحسف عمميات المفكضية، حيث

 طار المراقبة في منظمة ما.إل الرشيد تعتبر عناصر
 التالية:عمى الجكانب  مف أىـ التحديات التي تتـ معالجتيا، سيتـ التركيز -536

تقـك المفكضية بعممية استكماؿ ىذه  – مشروع ميثاق المراجعة الداخمية .أ 
الكثيقة اليامة كالتي ستقدـ العتمادىا مف قبؿ أجيزة السياسة المختصة، 
بحسب التكصيات ذات الصمة لمجمس المراجعيف الخارجيف لبلتحاد األفريقي 

ممعايير الدكلية كسائر المراجعيف تحت الشركاء، حيث يتسنى االمتثاؿ ل
 لمممارسة المينية لممراجعة الداخمية.

ظؿ مكتب المراجعة الداخمية يقـك بإعداد  -الوظيفة الرسمية إلدارة المخاطر .ب 
خطة عممو السنكية كيجرم المراجعات بناء عمى تقديرات مخاطر فرادل 
مشاريع المراجعة. يتـ بحث إنشاء فريؽ عمؿ لتكجيو تنفيذ نظاـ إدارة 

 المخاطر.
قامت لجنة استعراض كتنفيذ المراجعة التي  – تنفيذ توصيات المراجعة .ج 

أنشأتيا اإلدارة حتى اآلف بمعالجة معظـ تكصيات المراجعة، كخصكصان تمؾ 
المختصة بأعماؿ الغش. سيتـ تكثيؼ الجيكد لضماف التنفيذ الفعاؿ لجميع 

 التكصيات.
اجعة الداخمية يعاني ظؿ مكتب المر  –التأخر في تمقي االستجابات اإلدارية  .د 

يكمان  15مف تحديات الحصكؿ عمى استجابات اإلدارة في ذضكف فترة 
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المطمكبة عند إصدار مشركع التقارير. سيتـ بذؿ جيكد لضماف استجابات 
 مف جميع الخدمات المعنية في حينيا.

 
  :خامسًا. الخاتمة

ة منذ قمة يستعرض ىذا التقرير بصفة شاممة األنشطة التي قامت بيا المفكضي -537
 28، باعتباره التقرير األخير لكاليتيا التي بدأت في  2011مبلبك في يكليك 

. كتكد المفكضية مف خبلؿ ذلؾ أف تقدـ لمحة عامة عف اإلنجازات 2008أبريؿ 
التي تـ تحقيقيا خبلؿ كاليتيا، كالتحديات كالصعكبات التي كاجيتيا، كآفاؽ 

يـ الشرؼ كالفضؿ في العمؿ مف أجميا كالتي كاف ليا عظ ية،المستقبماالتحاد 
 خبلؿ السنكات األربع الماضية.

إنيا لمناسبة سعيدة بالنسبة لممفكضية التي أديرىا لكي أشيد مرة أخرل كبقكة   -538
بجميع قادة الدكؿ األعضاء الذيف منحكنا ىذا التكريـ العظيـ لخدمة القارة 

ذم صار يحسب لو حسابو األفريقية عمى رأس االتحاد األفريقي. ىذا االتحاد ال
أكثر فأكثر في المحافؿ الدكلية. ىذا االتحاد الذم أصبحت كجيات نظره كمكاقفو 
تؤثر بقكة، أكثر فأكثر، عمى عممية اتخاذ القرار في الشؤكف التي تخص أفريقيا 
كالعالـ عمكمان، كلك أف األمر يتطمب منا أف نتحمى بعزيمة قكية كنضع نصب 

تي نخكضيا ال تزاؿ شاقة أكثر مف أم كقت مضى لتغيير عيكننا أف المعركة ال
بعض العادات المكركثة عف الماضي، حتى تستطيع أفريقيا، قارتنا األـ، أف تقدـ 
حمكالن أفريقية لمشاكؿ أفريقية، كأف تقكؿ كممتيا في عممية صنع القرار عمى 

معركة مف  المستكل العالمي، عمى ذرار جميع مناطؽ العالـ األخرل. إنيا بالفعؿ
أجؿ استعادة أفريقيا لعزتيا ككرامتيا بعيدان عف كؿ نظرة أفريقية تشاؤمية سمبية، 
ككذلؾ االستفادة، بشكؿ كامؿ، مف ناحية الطاقات المتعددة كالميزات الكبيرة التي 

الطاقات البشرية كالديمكذرافية التي تكجد لدييا أك  تتكفر عمييا سكاء مف حيث
عية كاالستراتيجية اليائمة التي تزخر بيا، ككذلؾ تعزيز مف حيث المكارد الطبي
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القيـ المشتركة المتعمقة بالحكـ الديمقراطي الرشيد ، كتضامف كأمف البشر، الذيف 
يتكقؼ عمييـ الكئاـ في مجتمعاتنا لتعيش في سبلـ كاستقرار مف أجؿ تحقيؽ 

مفكضية عمى تنمية منسجمة. تمكـ ىي األىداؼ الرئيسية الراسخة التي عكفت ال
تحقيقيا طكاؿ مدة كاليتيا، كذلؾ بالتعاكف مع جميع الدكؿ األعضاء كجميع 
األطراؼ المعنية مف أجؿ ليس فقط تعميؽ النقاش كبناء تكافؽ عاـ حكؿ السمكؾ 
الذم ينبغي التمسؾ بو، بؿ أيضا مف أجؿ العمؿ بحـز كعـز عمى انجاز أعماؿ 

دريجيان، مف أجؿ بناء أفريقيا مكحدة مممكسة لتحقيؽ رؤية االتحاد النبيمة، ت
 كمتكاممة كمزدىرة كمتضامنة.

ففي مجاؿ تعزيز السمـ كاألمف عبر القارة، عكفت المفكضية عمى انجاز أىداؼ   -539
، التي أعمف عنيا المؤتمر. فعمى مستكل المفكضية، كبالتعاكف 2010سنة السمـ "

جمكعات االقتصادية مع مجمس السمـ كاألمف كأطراؼ أخرل معنية أخرل مثؿ الم
اإلقميمية، بذلنا كؿ الجيكد لكى يتجسد ىذا اإلعبلف التاريخي بأعماؿ ميدانية 

سكاء فيما يتعمؽ بتفعيؿ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف في أفريقيا،  مممكسة،
دارتيا كتسكيتيا، أك دعـ البرنامج الحدكدم، كمكافحة اإلرىاب  كمنع النزاعات كا 

 ثؿ االتجار بالبشر كالمخدرات، كنزع األسمحة. كاآلفات األخرل م
سنة صعبة لمغاية لما حممتو مف تحديات جديدة مثؿ الثكرات  2011كانت سنة   -540

كاالنتفاضات الشعبية في شماؿ أفريقيا، التي كاف يتعيف تبني تصكرات جديدة 
لمكاجيتيا، مع الحرص عمى أف تتماشى الشرعية الدستكرية مع الشرعية الشعبية. 

في ىذا الصدد أعرب عف ارتياحي لككف االتحاد األفريقي، باالشتراؾ مع كافة ك 
الدكؿ األعضاء، كبركح االنسجاـ كالتكافؽ الكاسع، اعتمد عقيدة عممية تأخذ في 
االعتبار ىذه التطكرات، مما سمح بإيجاد حمكؿ ناجعة لمكاكبة الدكؿ األعضاء 

الديمقراطية االنتقالية. ينبغي  المعنية بصفة مبلءمة خبلؿ المرحمة الدستكرية
اإلشارة أيضا إلى الجيكد الكبيرة المبذكلة مف جانب االتحاد األفريقي أثناء 
السنكات األخيرة، كالسيما مف خبلؿ تعزيز البعثة األفريقية في الصكماؿ، مف 
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أجؿ مساندة الشعب الصكمالي عمى استعادة السمـ كسيادة القانكف في بمده الذم 
عامان. كينبغي أيضا اإلشارة ، بصفة خاصة،  20ب منذ ما يزيد عف دمرتو الحر 

إلى مشاركة االتحاد األفريقي بشكؿ حاسـ في الجيكد الرامية إلى استقرار الكضع 
لى تسييؿ عبلقات حسف الجكار بيف السكداف  في منطقة دارفكر بالسكداف، كا 

ي في المناطؽ كجنكب السكداف، باإلضافة إلى تعزيز تكاجد االتحاد األفريق
األخرل التي تشيد أزمات كنزاعات عبر القارة، كما يشير إلى ذلؾ التقرير بشكؿ 

 كاسع.
سنتان لمقيـ المشتركة،  2012في ذمار سنة السمـ، أعمف المؤتمر أيضان سنة   -541

. كقمنا كذلؾ بتكثيؼ جيكدنا لمحصكؿ عمى تكقيعات 2011كذلؾ في يناير 
الصمة مثؿ الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية الدكؿ األعضاء عمى الكثائؽ ذات 

كالحكـ كحقكؽ اإلنساف، كالميثاؽ األفريقي حكؿ قيـ كمبادئ الخدمة العامة، 
كالميثاؽ األفريقي لمشبيبة، كميثاؽ النيضة الثقافية األفريقية، كاإلعبلف الرسمي 
 حكؿ المساكاة بيف النساء كالرجاؿ، كذيرىا مف الكثائؽ ذات الصمة. كما قمنا
عمى األرض، بأعماؿ مختمفة لترجمة ىذه المبادئ النبيمة إلى كاقع مثؿ المساعدة 
االنتخابية، كمراقبة االنتخابات كحمقات تدريب الشباف كالنساء، كذير ذلؾ مف 
المبادرات لمرافقة جيكد الدكؿ األعضاء الرامية إلى تنفيذ مختمؼ النصكص 

 ييف.كالكثائؽ باالشتراؾ مع جميع الفاعميف المحم
فيما يتعمؽ بالتكامؿ كالتنمية، يستعرض التقرير األنشطة المنجزة لتنفيذ المشاريع   -542

التي  2012 -2009الرئيسية لبلتحاد، في إطار تنفيذ الخطة االستراتيجية 
أعدتيا كاقترحتيا المفكضية عمى المؤتمر لممكافقة عمييا بعد ستة شيكر مف 

ارتياحنا لككف عدة مشاريع مممكسة . إننا نعرب عف  2008تنصيبيا في أبريؿ 
نطبلؽ انشطة الكميات األكلي الثبلث اأصبحت في طكر اإلنجاز مثؿ إطبلؽ ك 

طبلؽ مراكز الدراسات المتقدمة لمتدريب الميني، كتبادؿ  لمجامعة األفريقية، كا 
-البرامج التعميمية كالمنح، كاستكماؿ دراسات الجدكل لطرؽ النقؿ الرئيسية داكار
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جراء الدراسات حكؿ مشاريع ترابط السكؾ  -يبكتي كجيبكتيج-نجميناإ ليبرفيؿ، كا 
الحديدية كمشاريع الطاقة، كذيرىا مف مشاريع البنية التحتية مثؿ بناء الجسكر، 
كتنمية التكنكلكجيات الجديدة لئلعبلـ كاالتصاؿ، كالمبادالت العممية كالتكنكلكجية، 

ل األـ كىي الحممة التي يساىـ فييا كالحممة مف أجؿ التقميص السريع لمكفيات لد
 عدد كبير مف الدكؿ األعضاء، كبرنامج مكافحة فيركس نقص المناعة البشرية/
اإليدز، كمرض السؿ، كالمبلريا، كاألمراض المعدية األخرل التي نكد تفعيؿ 
المرصد األفريقي لئليدز مف أجميا مف خبلؿ إدماج الجكانب األخرل مف إعبلف 

صبلح مؤسسات  2011 قمة أبكجا لعاـ التي تشمؿ مرض السؿ كالمبلريا، كا 
الرياضة في أفريقيا، كأعماؿ مساندة الشباب، كذيرىا مف أنشطة التنمية كالتعاكف 
بيف الدكؿ األعضاء. كيأتي مكضكع القمة الحالية "تعزيز التجارة فيما بيف البمداف 

اء طكاؿ سنة األفريقية" ليحث عمى تعبئة جميع الفاعميف في الدكؿ األعض
، إذ أف ىذا المكضكع سيتـ بحثو خبلؿ القمتيف المقرر عقدىما سنة 2012
نشاء اآلليات الضركرية ليذا  2012 حكؿ ضركرة تعزيز المبادالت التجارية كا 

 الغرض، كالعمؿ في نفس الكقت عمى رفع مساىمة أفريقيا في التجارة العالمية.
فريقي، خبلؿ سعيو لمكاجية التحديات أكد مرة أخرل اإلشارة إلى أف االتحاد األ  -543

الكثيرة التي تكجد أمامو، أعد كاعتمد، أكثر مف ذيره مف منظمات التكامؿ 
اإلقميمية، عددان ىائبلن مف الكثائؽ كالخطط االستراتيجية في جميع قطاعات 
النشاط البشرم كالتعاكف القارم، مما يشكؿ مكسبان ىامان مف شأنو أف يقيـ قاعدة 

يمنا المشتركة. كعمى ذرار المفكضية التي تشكؿ أداة لتعزيز ىذه متينة لق
االلتزامات، يتعيف عمى جميع الدكؿ األعضاء ليس فقط التصديؽ عمى النصكص 
نما باألخص اتخاذ اإلجراءات الضركرية لتعميميا  المعتمدة مف جانب االتحاد، كا 

دماجيا في مدٌكنة القكانيف الكطنية. لقد حاف الكقت بالف عؿ لبلنتقاؿ مف المرحمة كا 
النظرية إلى المرحمة العممية، بغية تجسيد جميع ىذه التدابير التي تظؿ أحيانان 
حبران عمى كرؽ بسبب ذياب الكسائؿ المناسبة، كتعبئة جميع الفاعميف حكؿ تنفيذ 
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قراراتنا. كفي ىذا الشأف، ككما أشرنا إليو باستمرار، يتعيف عمينا مضاعفة جيكدنا 
يث بدالن مف انتظار المساعدة الخارجية كما ىك الحاؿ مع األسؼ في الخاصة ح

، بركح  بعض الحاالت ينبغي حشد جميع مكاردنا الداخمية كتعبئة إرادتنا لنقـك
التضامف بيف بمداننا كأقاليمنا كعمى مستكل قارتنا، بتعزيز التنمية الكاممة لئلنساف 

ية كالطاقة، كالتعميـ، كالصحة، األفريقي بجميع األبعاد: مف خبلؿ البنى التحت
كحماية حقكؽ اإلنساف، مع التركيز بصفة خاصة، عمى الفئات المستضعفة، 
نجاز األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، كمف بينيا القضاء عمى المجاعة كالفقر،  كا 
كمكافحة الفساد كاإلرىاب كالمخدرات كالجريمة عبر الحدكد، كذير ذلؾ مف 

 عاتنا.اآلفات المكجكدة في مجتم
إف جميع ىذه التحديات تدعكنا جميعان، كما تدعك جميع دكلنا األعضاء، إلى   -544

القياـ بأعماؿ جماعية كفردية فعالة في تنفيذ االستراتيجيات المشتركة لمكاجيتيا 
بصفة فعالة كلضماف مستقبؿ زاىر لؤلجياؿ القادمة في سياؽ تطغي عميو 

كر عمى الدكاـ، بأف قارتنا تزخر بمكارد العكلمة أكثر فأكثر. كبالفعؿ ينبغي أف نذ
ىائمة كتتمتع بمزايا طائمة، كمف بينيا شباف في نمك مستمر، كجغرافية ميييبة، 
كتاريخ مف التضامف، كالقيـ البشرية العظيمة، كأداء اقتصادم يشيد معدلو عمى 
حيكية كبرل مقارنة بمناطؽ العالـ األخرل، كلك أف عكاقب األزمة االقتصادية 

لمالية العالمية الحالية لـ يتـ تقييميا بصفة دقيقة حتى اآلف. أقكؿ مرة أخرل إف كا
أفريقيا يمكف ليا كينبغي ليا أف تحتؿ مكانة مرمكقة في إدارة شؤكف العالـ إذا ما 
اتحدت كتكممت بصكت كاحد. لقد برىنا عمى ذلؾ في ككبنياجف، ككانككف، 

المناخية. كيمكننا أيضا أف نبرىف كدكرباف، خبلؿ المفاكضات حكؿ التغييرات 
عميو في إطار المفاكضات الدكلية حيث أنو مف كاجبنا المساىمة في بناء 
مستقبؿ العالـ، لبناء عالـ أكثر إنصافان كتضامنان يسكده الحكـ الديمقراطي تجد 
فيو أفريقيا مكانتيا ليس فقط في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة بؿ أيضا كلكي 

كممتيا كتقدـ مساىمة نكعية في المحافؿ األخرل التي تتخذ  تستطيع أف تقكؿ
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القرارات حكؿ المسائؿ ذات األىمية االستراتيجية مثؿ منظمة التجارة العالمية 
 ، كذيرىا.20/مجمكعة الػ 8كمجمكعة الػ

فيما يتعمؽ بالمفكضية، سنظؿ ميتميف بانشغاالت الدكؿ األعضاء كنمتـز مرة   -545
ثقافة النتائج ، كالحكـ الرشيد الداخمي، كاإلدارة المسؤكلة أخرل بإعطاء األكلكية ل

لممكارد المتكاضعة لممنظمة، كذلؾ باالستخداـ الكامؿ لؤلدكات الجيدة التي تضمف 
الشفافية كااللتزاـ الكامؿ كالمساءلة. لقد أقمنا تعاكننان مثمران مع جميع األجيزة 

ؿ معيا لتحسيف أساليب العمؿ األخرل كبخاصة لجنة الممثميف الدائميف التي نعم
كتصكراتنا في إيجاد حمكؿ لكافة التحديات المطركحة، حتى نتمكف سكيان كبصفة 
منسجمة كدقيقة، مف إنجاز البرامج كاألنشطة المسجمة في الخطة االستراتيجية 

كما بعد ذلؾ، كبصفة أشمؿ األىداؼ المنصكص عمييا في  2012–2009
 فريقي.القانكف التأسيسي لبلتحاد األ

إني عمى يقيف مف أف ىذا التقرير سيحظى بدراسة دقيقة مف جانب الدكؿ   -546
األعضاء حتى يتمكف االتحاد األفريقي مف اتخاذ القرارات البلزمة بالنظر 
لمتحديات القائمة. في ىذا اإلطار، أكد أف أذكر بالمسألة المستعصية المتعمقة 

ف حمكالن مبلئمة رذـ الجيكد بتمكيؿ االتحاد األفريقي كالتي لـ تجد حتى اآل
المبذكلة في ىذا الشأف. كيتعيف بالفعؿ، كبصفة عاجمة، إعادة إصبلح النظاـ 
الحالي لمتمكيؿ إذا اردنا أف يحقؽ االتحاد األىداؼ األساسية التي يصبكا إلييا، 

دكؿ مف بيف  5في المستقبؿ القريب. مف الصعب االستمرار في االعتماد عمى 
دارة 75االتحاد بما يقرب  دكلة عضك في 54 % مف المساىمات، لتسيير كا 

% مف 85االتحاد. كال يمكننا أيضا أف نستمر في االعتماد عمى ما يزيد عف 
شركائنا اإلنمائييف لتمكيؿ الميزانية البرنامجية، كىك ما يعرض االتحاد بالضركرة 

تفكير سكيان إلى مشاكؿ كاضحة في تنفيذ برامجو بكسائمنا الخاصة. يجب عمينا ال
في إقامة نظاـ جديد لمتمكيؿ يتسـ بالنجاعة كالديمكمة. كننتظر عما قريب 

جكف ياإلعبلف عف نتائج مجمكعة الشخصيات البارزة بقيادة الرئيس أكلكس
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تنفيذان لمقرر مؤتمر يناير  أكباسانجك، رئيس جميكرية نيجيريا، التي تـ إنشاؤىا
لمشكؿ الكبير. كال أشؾ في أف المؤتمر ، لكى تقدـ لنا بعض الحمكؿ ليذا ا2011

سيجد، في الكقت المناسب، السبؿ كالكسائؿ الكفيمة بمد االتحاد بالمكارد 
الضركرية إلنجاز أىداؼ التكامؿ القارم كتعزيز السمـ كاالستقرار كالتنمية 

 كالتعاكف عبر القارة. 
- 
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