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 نظرة عامة لرئيسة المفوضية: الجزء ألف
 :مقدمة

لعمؿ اعف ، 2014أف أقدـ لكـ التقرير السنكم لمفكضية االتحاد األفريقي لعاـ  يشرفني -1
 المنجز خبلؿ السنة الماضية.

قارة متكاممة  ف أجؿتتكلى المفكضية مسؤكلية تسييؿ كتعزيز تنفيذ رؤية االتحاد األفريقي م -2
 في العالـ.بيا البلئقة المكانة عمى الشعكب تنعـ بالسبلـ كتتبكأ  محكرىاكمزدىرة ك 

مع التركيز  2017-2014أكؿ عاـ لتنفيذ الخطة االستراتيجية الثالثة  2014كاف عاـ  -3
عمى النتائج المممكسة. كيسّمط التقرير الضكء عمى العمؿ الذم قامت بو المفكضية تنفيذا 

 بتنسيؽ الجيكد الرامية إلى تسريع التكامؿ كالتنمية القارية. صبلحياتيا المتعمقةل

 
 :2014لعام  لبارزةالمعالم ا

، االحتفاالت بالذكرل الخمسيف اختتاـشممت أىـ المعالـ البارزة لممفكضية خبلؿ ىذه السنة  -4
ت في القارة، كالجيكد الجارية لتسكية كمنع النزاعا، 2063 أجندةب كتعزيز العمؿ الخاص

عبلف عاـ االتحاد األفريقي لمزراعة كاألمف الغذائي، كالعمؿ الجارم فيما يخص مصادر  كا 
تحقيؽ أىـ المبادرات القارية في مجاالت البنية التحتية لالتمكيؿ البديمة، كالعمؿ المكحد 

المكحد  كالتكامؿ اإلقميمي كتنمية المكارد البشرية كتغير المناخ، كتعزيز المكقؼ األفريقي
 .2015مف أجندة التنمية لما بعد 

ما نراه مف  2063لقد عّززت المشاكرات التي جرت السنة الماضية بشأف إعداد أجندة  -5
نجاح ل ياكتحّمؿ مسؤكلية أفريقيا التي يريدكن ةفي ممكي اضركرة إشراؾ مكاطني أفريقي

نمية، كلجنة األمـ األجندة. فضبل عف ذلؾ، نقّدر إشراؾ شركائنا، كالبنؾ األفريقي لمت
المتحدة االقتصادية ألفريقيا، إلى جانب ككالة النيباد، كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية 
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كمختمؼ أجيزة االتحاد األخرل في ىذه العممية. كأكد أيضا أف أتكجو بشكر خاص لممنتدل 
ة في األفريقي لرؤساء الدكؿ كالحككمات السابقيف عمى االجتماع التشاكرم مع المفكضي

كالنتائج القيمة المتمخضة عنو. كأخيرا كليس آخرا، تجدر اإلشارة إلى أف  2014ديسمبر 
مشاركة حككمات الدكؿ األعضاء مف خبلؿ مدخبلتيا في القمـ كاالجتماعات الكزارية، 
كمشاركة المخططيف إلى جانب المدخبلت األخرل عبر الخطط اإلنمائية الكطنية 

المبادرة بشأف أخذ زماـ في الجدية التي تتحمى بيا القارة  تدؿ عمى كالعركض المكتكبة
 مستقبميا.

الخمكة الكزارية لمجنة التنفيذية المنعقدة في بحر دار في يناير كفرت عبلكة عمى ذلؾ،  -6
كاألكلكيات البرنامجية  2063منبرا ىاما لممناقشات المعمقة حكؿ أجندة  2014

جممة مسائؿ منيا، بيف صيات الخمكة. ك تك  2014كقد اعتمدت قمة يناير  .كالمؤسسية
. كاجتمعت المجنة مرتيف 2063إنشاء لجنة بحر دار الكزارية المعنية بمتابعة أجندة  ،أخرل

تقارير مف المفكضية عف األكلكيات،  عمى التكالي كتمقت 2014في يكنيك كديسمبر 
ض عر  2015المضي قدما بأجندة التكامؿ. كسيتـ خبلؿ قمة يناير طرؽ كخاصة 

الرئيسية الكاردة في لمناقشة المسائؿ  2014في ديسمبر المنعقد تكصيات اجتماع المجنة 
 .2063أجندة 

في غينيا كليبيريا كسيراليكف  اإليبكالاستجاب االتحاد األفريقي لمكافحة انتشار كباء فيركس  -7
إنسانية عسكرية كصحية  مف خبلؿ تعبئة تأىب كتضامف الدكؿ األعضاء، كنشر بعثة

في  في البمداف المتضررة اإليبكالفيركس انتشار ؼ ببعثة االتحاد األفريقي لمكافحة تعر 
ؿ اكفي نياية العاـ، قامت المفكضية بتعبئة القطاع الخاص لدعـ نشر عم .غرب أفريقيا

تحت  2014عامؿ صحة أفريقي بحمكؿ ديسمبر 1000قطاع الصحة، كنشر ما يقارب 
تضـ كحدات مف اإليككاس،  اإليبكالكباء انتشار حة بلتحاد األفريقي لمكافلراية بعثة 

شرؽ أفريقيا كاألفراد مف الدكؿ األعضاء. عبلكة عمى ذلؾ كبتكميؼ مف الدكرة  جماعةك 
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لى التعجيؿ بإنشاء إالمفكضية مع كزراء الصحة سعت االستثنائية لممجمس التنفيذم، 
 المركز األفريقي لمكافحة األمراض.

القارة تغيرا سريعا مع عدة مؤشرات اجتماعية بحيث تشيد يا قامت المفكضية بعمملقد  -8
كسياسية كاقتصادية إيجابية تسير في االتجاه الصحيح. غير أّف التقدـ المحرز في تحقيؽ 

لمقضاء عمى الفقر كاألمراض كالنزاعات العنيفة كالتبعية  -األىداؼ القارية الرئيسية
في االعتبار الدركس األخذ جة إلى ضماف ىناؾ حا فإف ال يزاؿ بطيئا كمف ثـ -كالتخمؼ

باعتبارىا ميمة رئيسية لتجسيد . 2063المستخمصة مف التجارب الماضية عند تنفيذ أجندة 
العمؿ الذم نقكـ بو  2063خططنا اإلنمائية الكطنية كاإلقميمية كالقطاعية، تشّكؿ أجندة 

، كتحديث الزراعة، دؽكاسكات البناعمى مختمؼ المستكيات فيما يتعمؽ بالسمـ كاألمف 
ثكرة الميارات األفريقية، كالتكامؿ اإلقميمي، البنية التحتية كالتصنيع، الديمقراطية  طبلؽكا  

تشّكؿ أساس التعاكف بيف أفريقيا كميا كالمساكاة بيف الجنسيف. كىي  كحقكؽ اإلنساف،
لبارزة المتكسطة أحد المعالـ اك 2015كالعالـ، كالمكقؼ األفريقي مف أجندة التنمية لما بعد 

 المدل لؤلجندة.

 
 :2014عام أفريقيا في 

أيضا عاما لفرص متعددة. كاصمت عدة بمداف بذؿ لكف عاـ التحديات ك  2014كاف عاـ  -9
لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، ال سيما فيما يخص مجاالت مثؿ ممحكظة جيكد 

اؿ، فيركس نقص المناعة الكصكؿ إلى التعميـ االبتدائي كالثانكم؛ كفيات األميات كاألطف
البشرية كاإليدز، كالحد مف الفقر، إلخ. كأشار تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي عف 

البمداف العشرة التي حققت أفضؿ بيف  إلى أف ثمانية مف 2014األىداؼ اإلنمائية لعاـ 
كسط ك  شرؽالفي تسريع تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية ىي مف أقاليـ الجنكب ك  أداء

 كغرب أفريقيا، مع إحراز أسرع تقدـ في أقؿ البمداف نمكا.
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االنتعاش االقتصادم العالمي، ال تزاؿ بطء العديد مف المصاعب، بما في ذلؾ  وجهفي  -10
، 2014نمك القارة تشيد مسارا تصاعديا. حسب التكقعات االقتصادية األفريقية لعاـ خطى 

ما فكؽ خبلؿ السنة كتتصدرىا في% 6ا بمعدؿ بمدا أفريقيا نمك  25مف المتكقع أف يشيد 
بمداف شرؽ كغرب أفريقيا. كيأتي إقميـ كسط أفريقيا في المركز الثالث مع النمك الذم حققتو 

قع التقرير أف تسجؿ ستة بمداف تشاد كجميكرية أفريقيا الكسطى كالكاميركف كالغابكف. تكّ 
 %.3فقط )بما فييا جنكب أفريقيا كمصر( معدؿ نمك أقؿ مف 

نتيجة لمنمك  2012ك 2005في المتكسط، تضاعفت اإليرادات الضريبية القارية بيف  -11
دارة اإليرادات. كشيدت التحكيبلت  المحقؽ كبشكؿ أقؿ نتيجة لمتحسينات في تحصيؿ كا 

% خبلؿ نفس الفترة، كتبيف 40المالية كاالستثمارات األجنبية المباشرة زيادة تفكؽ 
 الية مف أكبر التدفقات الخارجية الحالية إلى أفريقيا.أّف التحكيبلت الم المؤشرات

، كانت االستثمارات األجنبية المباشرة تتـ أساسا في البمداف الغنية 2011حتى عاـ  -12
تنكع االستثمار األجنبي في ل. غير أّف الكضع آخذ في التغير كىناؾ إمكانيات 1بالمكارد

 قطاعات أخرل غير الطاقة االستخراجية كالمعادف.

بزماـ المبادرة بثقتيـ في قارتيـ، مع زيادة عدد رجاؿ األعماؿ الذيف  األفريقيونخذ أ -13
أصبحكا بالفعؿ مف مناصرم الكحدة األفريقية الشاممة. كتستحكذ الخدمات المالية كخدمات 
البناء كالتشييد كاالتصاالت كالعناصر اإللكتركنية كالكيماكيات كمنتجات المستيمكيف عمى 

نسبة  2012تثمارات داخؿ أفريقيا. مثؿ المستثمركف األفريقيكف عاـ بلسلأكبر حصص 
 ت. كظم2008% في 7 ػفي القارة، مقارنة ب % مف إجمالي مشاريع االستثمار الجديدة18

ىي جنكب  2003البمداف الخمسة التي تتصدر المستثمريف األفريقييف في أفريقيا منذ 
 ب ىذا الترتيب.أفريقيا كمكريشيكس كمصر كنيجيريا ككينيا حس

                                                        
1
سودان. التوقعاخ الثلدان الستح التً تصدرخ قائمح الثلدان المتلقٍح لالستثمار األجىثً المثاشز هً جىوب أفزٌقٍا ووٍجٍزٌا وموسمثٍق والمغزب وغاوا وال 

وتزوامج األمم  مىظمح التعاون والتىمٍح فً المٍدان االقتصاديوشزها كل مه الثىك األفزٌقً للتىمٍح ومزكش التىمٍح لالتً ، 4102فزٌقٍح لعا  االقتصادٌح األ

 المتحدج اإلومائً
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شيدت النفقات العامة في البنية التحتية في القارة زيادة خبلؿ السنكات القميمة الماضية في  -14
، كزادت 2013-2011% خبلؿ الفترة 3عدة بمداف فيما زادت الميزانيات العامة بنسبة 

زانية % خبلؿ نفس الفترة مع تسجيؿ التزامات مي8اعتمادات الميزانية لمبنية التحتية بنسبة 
دكالر أمريكي في كاحد كعشريف بمدا أفريقيا حسب اتحاد البنية  مميار 46بقيمة ما يقارب 
 التحتية ألفريقيا.

لقد أثبت المبتكركف كأصحاب المشاريع الشباب قدراتيـ بيف أقرانيـ، كىناؾ جيؿ كامؿ مف  -15
ال يزاؿ  الشباب األفريقي يعمؿ في القارة كخارجيا كيصنع المعجزات. في الكقت ذاتو،

الكصكؿ إلى التعميـ في فترة ما بعد الدراسة كالتدريب الميني كفرص العمؿ كرأس الماؿ 
 ألفريقييف.يشكؿ تحديات بالنسبة لؤلغمبية الساحقة مف ا

إلى  كصكليايحكؿ دكف في السياؽ نفسو، تكاصؿ المرأة اختراؽ الحاجز غير المرئي الذم  -16
خبلؿ االنتخابات التي جرت ىذه السنة في . فعمى سبيؿ المثاؿ، بعض مناصب السمطة

صفكؼ الرؤساء التنفيذييف في في عدد النساء في ممحكظة مكريتانيا كالجزائر شيدنا زيادة 
رائدات كصاحبات أعماؿ كىذيف البمديف. كشيد عدد النساء كمينيات في األعماؿ التجارية 

ف كانت ىناؾ حاجة تجارية كأعضاء مجالس عمى سبيؿ الذكر ال الحصر، نمكا كبيرا  كا 
ماسة إلى قدر أكبر مف التركيز مع إعادة تصنيؼ مكقفيف كمنحيف مزيدا مف النفكذ 

 لتمكينيف مف تقديـ مساىمات قيمة في إطار مؤسسة الحكـ.

 
 :التكامل

األفريقية البينية عمى الرغـ مف نمكىا، ضعيفة جدا مقارنة بالمناطؽ األخرل.  التجارة تظم -17
، "تعد أفريقيا القارة األسرع نمكا 2014قعات االقتصادية األفريقية لعاـ كعميو، كطبقا لمتك 

أّف مبادرات المجمكعات في ". كما مف شؾ العالـ أيضافي العالـ كلكنيا األقؿ تكامبل في 
مشرؽ كالجنكب لمسكؽ المشتركة االقتصادية اإلقميمية، بما في ذلؾ الترتيبات الثبلثية ل



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 7 

قيا كمجمكعة تنمية الجنكب األفريقي، كالجيكد الرامية إلى شرؽ أفري جماعةك  األفريقي
 تحقيؽ التكامؿ داخؿ كؿ تكتؿ إقميمي، قد ساىمت في رفع مستكل التحدم.

عمى ففي الكقت نفسو، تعتبر ىذه العممية بطيئة جدنا، ال سيما فيما يخص تنقؿ األشخاص.  -18
في مجاؿ حرية تنقؿ  شرؽ أفريقيا قد أحرزتا تقدما جماعةالرغـ مف أف اإليككاس ك 

األقاليـ  المحتـ عمىاألشخاص كرغـ أننا نعمؿ عمى إعداد سياسة ىجرة مشتركة، مف 
 .التحرؾ بخطى أسرع األخرل كالقارة

ىناؾ مجاالت تكامؿ أخرل كاف فييا التقدـ بطيئا. فبعد مركر عقد عمى اعتماد إعبلف  -19
كلكف ع بمداف غير أفريقية بمدا اتفاقات أجكاء مفتكحة م 24كمقرر يامكسككرك، أبـر 

كيصعب حتى اآلف عمى البمداف األفريقية أف تبـر اتفاقات أجكاء مفتكحة فيما بينيا. يبّيف 
مجاؿ الطيراف أنو إذا قاـ اثنا عشر بمدا فقط مف البمداف التي تممؾ أكبر خطكط عف تقرير 

ي 155،000جكية في القارة بفتح أجكائو، فسيكفر ذلؾ   رادات إضافيةمنصب عمؿ جديد كا 
 . ممحكظة

كعميو، شرعت مفكضية االتحاد األفريقي في حكار مع أىـ شركات الخطكط الجكية في  -20
زخـ لمسألة الالقارة كمع كزراء النقؿ كسمطات الطيراف كالحككمات حكؿ الحاجة إلى إعطاء 

تككف  أفسكؽ الطيراف األفريقية المكحدة. كمف الميـ تشجيع البمداف المستعدة لمقياـ بذلؾ 
بالمشاريع الرئيسية  اخاص ااستكشافي بدأت المفكضية أيضا عمبللقد العممية. في مقدمة 

. كشرعنا في مشاكرات حكؿ الشبكة المتكاممة لمقطاع 2063التي سترسخ تنفيذ رؤية أجندة 
صدار جكاز السفر  السريع؛ كمشركع سد إنجا الكبير كمكاءمة األطر التنظيمية لمطاقة؛ كا 

منطقة التجارة الحرة القارية، مف جممة أمكر أخرل، كنتطّمع إلى تعميؽ ىذا العمؿ األفريقي ك 
 الجارم.
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، تقديـ 2014مف ضمف تكصيات اجتماع لجنة المتابعة الكزارية المنعقد في ديسمبر  -21
الذم يقارف  2015التقرير المرحمي الشامؿ عف التكامؿ إلى قمة االتحاد األفريقي في يناير 

 في مختمؼ األقاليـ كالقطاعات كيقدـ تكصيات بيذا الشأف.جدة المستالتطكرات 

 
 :الديمقراطية والسمم

ف كانت ىناؾ مشاكؿ، تمّكنا  االنتخاباتكانت معظـ  -22 التي جرت ىذه السنة حرة كنزيية، كا 
تحقيؽ في أنو ال تزاؿ ىناؾ تحديات، فقد تـ إحراز تقدـ غير مف تسكيتيا بشكؿ سممي. 

اـ الدستكرم في بكركينا فاسك كجميكرية كسط أفريقيا كمصر كمالي السبلـ كاستعادة النظ
 كتكنس كمدغشقر كالصكماؿ.

في الكقت نفسو، كاف عمينا أف نعالج مسألة التيديدات اإلرىابية في كؿ مف نيجيريا ككينيا؛  -23
كاستمرار عدـ االستقرار في جنكب السكداف كليبيا كجميكرية كسط أفريقيا كاألجزاء الشرقية 

 يكرية الككنغك الديمقراطية.جمل

إيجاد حمكؿ معنية باألمر كتقكماف بالمفكضية كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية  ظمت -24
تفعيؿ في تقدـ السممية كديمقراطية كمستدامة لمتحديات التي تكاجو ىذه البمداف. تـ إحراز 

فريقية لمسمـ كاألمف القدرة األفريقية عمى االستجابة المباشرة كبشكؿ عاـ تعزيز المنظكمة األ
 الحكـ. كىندسة 

 :اإلصالحات المؤسسية ومصادر التمويل البديمة

طرؽ عممو كتعزيز قدراتو التشغيمية  لتحسيننحك تعزيز مؤسسات اتحادنا السعي إلى يستمر  -25
 داخؿ القارة. كزيادة مصادر تمكيمو مف

ؿ األعضاء في دفع تحديات مالية كبيرة مع تأخر الدك  2014كاجيت المفكضية خبلؿ عاـ  -26
إنشاء مؤسسة في مساىماتيا كنقص تمكيؿ الشركاء كتأخره. كفي الكقت ذاتو، أحرزنا تقدما 
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 ،اإليبكالاالتحاد األفريقي كالمائدة المستديرة لمقطاع الخاص لبلتحاد األفريقي حكؿ 
 تمخضت عف ذلؾ إمكانية تكليد المكارد المحمية.ك 

عف مؤتمر كزراء االقتصاد كالمالية يادتكـ بحث تقرير قاف تقكـ كعميو، إّنني أتطّمع إلى  -27
 مصادر التمكيؿ البديمة الذم سيتـ تقديمو إلى القمة.

 
 :الرد األفريقي

استراتيجية اتصاؿ أكثر إيجابية مف  2014يبّيف استعراض تغطية أفريقيا خبلؿ عاـ  -28
إلى السمـ كاألمف.  جانبنا، ال سيما فيما يتعمؽ بالمبادرات اإلنمائية القارية، باإلضافة
كإقميـ شديد التعرض ككنتيجة لذلؾ، كاف ىناؾ نكع مف التحّكؿ في تصّكر أفريقيا 
 لمنزاعات، عمى الرغـ مف أّف ىذا الخطاب بشأف القارة ال يزاؿ سائدا.

كمحاكالت رسـ صكرة لقارة بأكمميا مثقمة بالمرض، تشير  اإليبكالإّف مكاجية انتشار كباء  -29
نا االستمرار في تكخي الحذر فيما يخص السرد األفريقي. كينطبؽ نفس إلى أنو يجب عمي

األمر عمى اإلحصائيات الخاصة بالقارة. كبالتالي، يكتسي تفعيؿ معيد االتحاد األفريقي 
لئلحصاء، كمبادرات الدكؿ األعضاء المتعمقة بأنظمة اإلحصائيات الحيكية، كعمؿ لجنة 

كالبنؾ األفريقي لمتنمية بشأف تحسيف البيانات المكلدة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
القارة فحسب كلكف أيضا ب   الخاصمحميا مف القارة، أىمية ليس بالنسبة لتغيير السرد 

 لتمكيننا مف رصد التقدـ المحرز كمعالجة حاالت اإلخفاؽ.

 :: السنة المقبمة2015

سيتـ استكماؿ العمؿ الخاص العتماده ك  2015إلى قمة يناير  2063أجندة  إطارسيقدـ  -30
بالخطة العشرية خبلؿ النصؼ األكؿ مف السنة. فضبل عف ذلؾ، ينبغي تعزيز المشاريع 
الرئيسية التي بدأ العمؿ بشأنيا كستقـك المفكضية بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء 
كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية بعمؿ استثنائي بخصكص ىذه المشاريع ستمنح لمدكؿ 
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اء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية أيضا فرصة اتخاذ الخطكات الضركرية في األعض
في خططيا اإلنمائية الكطنية  2063بداية السنة القادمة لمشركع في عممية دمج أجندة 

كاإلقميمية كتعميميا في سياساتيا كأطرىا القانكنية كالمؤسسية الكطنية حسبما تقّرر في 
الخمسيف. كستكاصؿ المفكضية مف جيتيا التركيج ألجندة  اإلعبلف الرسمي حكؿ الذكرل

 التي اعتمدتيا القمة. 2063

الخمكة الكزارية لمجنة التنفيذية المنعقدة في بحر دار في ديسمبر مف ضمف تكصيات  -31
مدل إلى بحث الخماسي  استعراض االتحاد األفريقي المؤسسيتطرؽ ، ضركرة 2014

بدأت المفكضية دراسة قد . ك 2063مؿ لتنفيذ أجندة مبلءمة ىياكمنا الحالية كطريقة الع
بنى عمييا مقارنة بيف االتحاد األفريقي كالمؤسسات اإلقميمية المماثمة األخرل يمكف أف يُ 

 االستعراض المؤسسي.

ميما  "2063عام تمكين المرأة والتنمية نحو تحقيق أجندة  2015"عام يعتبر مكضكع  -32
دلة عمى الفكائد االجتماعية التي األتكافؽ ك البير مف تنفيذ إطارنا القارم. ىناؾ قدر كل

ستعكد بيا المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة عمى األسر كالمجتمعات، كىناؾ أدلة 
متزايدة عمى الفكائد االقتصادية، باإلضافة إلى حقكؽ المرأة كحقكؽ لئلنساف. كتميؿ 

مف  يةر إلى أف تككف أكثر شمكلالمجتمعات التي تطبؽ المساكاة بيف الجنسيف بشكؿ كبي
قد أعدت المفكضية كرقة مكاضيعية تحدد لكأكثر تسامحا. ك  ةجتماعياالك  ةقتصاديالناحية اال

مع  2015األىداؼ كاألنشطة خبلؿ السنة، كستجرم المزيد مف المشاكرات في بداية 
النساء  مسائؿ الجنسيف كالمنظمات النسائية مع التركيز عمى تعبئةب عنييفالكزراء الم

كالرجاؿ كالحككمات كالمجتمع المدني كبيئة األعماؿ التجارية، لتنفيذ إجراءات مممكسة نحك 
 تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في أفريقيا.

تعبئة كتكعية الرجاؿ كالنساء كالحككمات : كعميو، تشمؿ أىداؼ عاـ االتحاد األفريقي لممرأة -33
تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في القارة في اإلجراءات المممكسة نحك بكالمجتمع المدني 

أفضؿ الممارسات في القارة الخاصة بتجارب الجميع مجاالت المسعى البشرم؛ كتقاسـ 
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كالعالـ كاستخبلص الدركس منيا؛ كتكسيع دمج المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة في 
 كأطر كبرامج السياسة اإلقميمية كالكطنية. 2063أجندة 

لمقضاء عمى ا ضماف القياـ بحممة منسقة لمساعدة غينيا كليبيريا كسيراليكف يتعّيف عمين -34
، كتمكيف ىذه البمداف مف العكدة إلى مسارىا اإلنمائي. كندعك جميع اإليبوالانتشار فيروس 

لقارة. المتضافرة التي تبذليا االدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي إلى المساىمة في الجيكد 
الذيف يعممكف معنا إلطبلؽ حممة النقاؿ يد بمشغمي شبكات الياتؼ فضبل عف ذلؾ، نش

مف  ابغية تمكيف مكاطني أفريقي ،اإليبكالالرسائؿ النصية القصيرة لمقضاء عمى كباء 
. كقد اضطمعت المكاتب التمثيمية لبلتحاد اإليبكالالمساىمة في الجيكد الرامية إلى مكافحة 
في التكاصؿ مع مشغمي شبكات الياتؼ الجكاؿ األفريقي، حيثما كجدت، بدكر أساسي 

بعد عمى أف إلى ىذه الحممة كالتركيج لمحممة. نحث الدكؿ األعضاء األخرل التي لـ تنضـ 
 مف خبلؿ مشغمي الياتؼ النقاؿ لدييا. ياتككف جزءنا من

عدد كبير مف االنتخابات في القارة خبلؿ ىذه السنة، كيجب أف يضمف االتحاد إجراء  تـسي -35
دارة ىذه االنتخابات بحيث تعززفريقي األ العمميات الديمقراطية بدال مف أف  ضماف إجراء كا 

تككف مصدرا لمنزاعات. سيتـ تقديـ تقرير كتحميؿ النزاعات التي ُيحتمؿ أف تككف قابمة 
لبلشتعاؿ إلى القمة لتمكيننا مف اتخاذ خطكات استباقية مف أجؿ إجراء انتخابات سممية 

األفريقية لمحكـ،  يندسةر لتعزيز البة إلى االنتخابات، سنكلي اىتماما أككنزيية. باإلضاف
كمف ثـ، تعزيز اإلدارة الديمقراطية كالتنمكية كالخدمات العامة، بما في ذلؾ الحككمات 

 المحمية كالبلمركزية.

تقرير مجمس السمـ كاألمف عف كضع النزاعات في القارة أيضا ستقدـ المفكضية إلى القمة  -36
، كالتقارير عف أفريقيا كالمحكمة الجنائية 2020بحمكؿ إسكات البنادؽ العمؿ نحك كخطة 

الدكلية كلجنة التحقيؽ حكؿ جنكب السكداف. كستكفر ىذه التقارير مؤشرات لما ينبغي القياـ 
 بغية تعزيز السمـ كاألمف في القارة. 2015بو في 
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 الخاتمة:

دكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية بعمميا، تعاكنت المفكضية مع ال اضطالعهاعند  -37
اإلقميمية كككالة النيباد كأجيزة االتحاد األفريقي، إلى جانب الشركاء بما في ذلؾ البنؾ 
األفريقي لمتنمية، كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا كالشركاء اإلنمائييف اآلخريف. نكد 

 ّيمة كنتطّمع إلى تعاكنكـ المستمر.أف نعرب لكـ جميعا عف خالص تقديرنا لمساىمتكـ الق

في الختاـ، باسـ مفكضي االتحاد األفريقي كعاممي االتحاد بالمقر كفي القارة كالمكاتب  -38
كأعرب عف شكرم ألجيزة صنع السياسة عمى  2014التمثيمية، أقدـ التقرير السنكم لعاـ 

 دعميا المستمر لممفكضية.



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 13 

 2014عام لنشطة عن األ  تقريرال: الجزء باء

 2014 خاللالنقاط البارزة لعمل المفوضية 

تعزيز كتنسيؽ ك  تمثيؿال بأنشطة مفكضية االتحاد األفريقي اضطمعت ،قيد االستعراض خبلؿ الفترة -39
القضايا حشد التأييد بشأف ك ، السياسةأجيزة صنع  قرراتم كتنفيذ، كمتابعة القارية األطر تنفيذ

كفقا ، أجيزتواالتحاد األفريقي ك  ةخدمعف ، فضبل كالحكـالنزاعات تسكية  قضاياك  أفريقيا التي تيـ
 .النظاـ األساسيك  في القانكف التأسيسي المنصكص عمييا صبلحياتيال

 :ما يمي 2014عاـ تشمؿ النقاط البارزة ل -40

 .خمسيفالذكرل ال أنشطة اـتختا (أ 
لدكؿ األعضاء كا مع القطاعات بما في ذلؾ المشاكرات، 2063أجندة  تكحيدأعماؿ  (ب 

مف أجندة  المكقؼ األفريقي المكحد، كاستكماؿ صياغة المجمكعات االقتصادية اإلقميميةك 
عداد 2015التنمية لما بعد   استكشاؼك ، 2063الخطة العشرية األكلى ألجندة ، كا 

 .2063ئيسية ألجندة المشاريع الر 
التصنيع لبنية التحتية ك ا، كال سيما التكامؿ كالتنمية تعزيز مجاؿ في المتخذة مبادراتال (ج 

 التكنكلكجيا؛كالعمـك ك تنمية المكارد البشرية كالزراعة ك 
 األفريقية؛المؤسسات التنمية ك  بديمة لتمكيؿال مصادربشأف ال العمؿمكاصمة  (د 
 مف خبلؿاألفريقي  السرد تغييرك فريقي عمؿ االتحاد األب المكاطنيف إببلغمكاصمة  (ق 

 االجتماعي؛ كسائؿ اإلعبلـ ـزيادة استخدا، بما في ذلؾ االتصاالت
 اإلنساف كالديمقراطية كحقكؽ الحكـ الرشيدحفاظا عمى  كالتدخبلت االنتخاباتمراقبة  (ك 

 اإلفبلت مف العقاب؛ كمكافحة
 .القارة كاألمف في السمـ تحدياتبشأف  العمؿمكاصمة  (ز 
 العالـ؛مع الشركاء ك  الجاريةااللتزامات  (ح 
 الشباب؛ كمشاركة رأةكحقكؽ الم تعزيز المساكاة بيف الجنسيف (ط 
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االستجابة  أيضاالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية مفكضية االتحاد األفريقي ك يجب عمى  كاف -41
التضامف التأىب ك  حشدككذلؾ  سيراليكفكليبيريا ك  غينياب التي عصفت اإليبكال فيركس مرضل

ي فريقاأل داالتحابعثة كىي عسكرية صحية ك  إنسانيةبعثة  ألكؿ مرة، بينما نشرت األفريقي
 .مكافحة األمراضالمركز األفريقي ل إنشاءقامت بالتعجيؿ بك  في غرب أفريقيا لمكافحة اإليبكال

 ،2014عاـ  خبلؿ. السياسة صنع عمؿ أجيزة االتحاد األفريقي أمانة بصفتياالمفكضية أيدت  -42
 الجدكؿ في ممخصةال، السياسةاالستثنائية ألجيزة صنع ك  الدكرات العاديةمداكالت مت سيّ ك  نظمت

 :أدناه 1

 2014 خالل التحاد االفريقيل أجيزة صنع السياسة اجتماعات :1الجدكؿ 

 الموضوع/المسائل تاريخ ومكان االنعقاد القمة/االجتماعات رقم

 ،2014يناير  لمؤتمر االتحاد األفريقي  21الدكرة العادية الػ .1

 أديس أبابا، إثيكبيا

 

 2014يكليك  االتحاد األفريقي لمؤتمر 22الدكرة العادية الػ .2

 مبلبك، غينيا االستكائية

 الزراعة كاألمف الغذائي 

االجتماع الطارئ لممجمس التنفيذم حكؿ  .3
 اإليبكال

 2014سبتمبر  6

 أديس أبابا، إثيكبيا

  اإليبكال

 

 في سياؽ اكثير منيكاف  الكزارية مف االجتماعات اعدد 2014عاـ  خبلؿ المفوضيةعقدت  -43
النظاـ ك  في القانكف التأسيسي عمى النحك المبيف الفنية المتخصصة المجاف نحك إنشاء ؾالتحر 

المجاف الفنية المتخصصة، إف لـ يكف كميا ك  االجتماعات الكزارية معظـ. كقد ناقشت األساسي
 .2063أجندة  فيية القطاع مساىماتيا

الكاليات المتحدة  مثؿ قمة قامت المفكضية أيضا بتيسير عقد اجتماعات أخرل رفيعة المستكل -44

إلى جىة مع تقارٌز اإلداراخ  اجىثاءج هذا التقزٌز قزللحصول على معلوماخ أكثز تفصٍال، ٌزجى 

 والقطاعاخ
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 .الدكؿ األعضاءمع كذلؾ بالتعاكف  2014 في أغسطس ةفريقيالقيادة األ –األمريكية 

 :االتحاد األفريقيلمفوضية  (2017-2014)الخطة االستراتيجية 

 الثالثة لمفكضية االتحاد األفريقي المفكضية مف 2017-2014 خطة االستراتيجيةمكنت ال -45
تتسـ باإلدارة  بيئةاالزدىار في ك تنعـ بالسمـ التقدـ نحك أفريقيا متكاممة  تسريعلجيكدىا كريس ت

الديمقراطية كالتنمكية مع إيبلء اىتماـ خاص لمنساء كالشباب كالعمؿ مع الدكؿ األعضاء 
 كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالمؤسسات كالييئات القارية األخرل.

عمؿ ط يخطتتحكال في طريقة  -ج كالنتائج تاك عمى الن ىاركيز تب - الثالثة الخطة االستراتيجيةتمثؿ  -46
عداد ميزانيتو  ىك العاـ  2014 . إفأىداؼ سنكيةعمى أساس  ارصدىك  اىذيكتنفالمفكضية كا 

أسمكب اآلف جزءا ال يتجزأ في  كيجب أف يشكؿ ىذا النيج. كقد بدأ ىذا التحكؿالتباع األكؿ 
تمثؿ المجاالت ذات ( 1ئز كسبع نكاتج )الجدكؿ ركا لى سبعإتستند الخطة عمؿ المفكضية. 

 .مخطةلربع السنكات األعمى مدل ينبغي لمقارة إحراز تقدـ مممكس فييا  األكلكية التي
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 التالي: 1 تـ تحديد نكاتج كؿ نتيجة عمى مدل أربع سنكات في الجدكؿ -47

 تائج والنواتج (: الن2017-2014الخطة االستراتيجية الثالثة لمفوضية االتحاد األفريقي ) 
 : تعزيز السمم واالستقرار والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق اإلنسان كأسس لمتنمية والمجتمعات المستقرة1الناتج 
  تكفير القدرات عمى منع النزاعات كاالستجابة ليا كبناء السبلـ :1.1الناتج 
عادة اإلعمار كالتنمية في فترة ما بعد النزاعات.تعزيز مشاركة النساء كالشباب كالمجتمع المدني في ب :2.1الناتج   ناء السبلـ كمنع النزاعات كا 
عادة اإلعمار في  :3.1لناتج   ما بعد النزاعات.فترة تعزيز آلية إدارة كتسكية النزاعات كا 
  تعزيز الحكـ الرشيد كالديمقراطية :4.1الناتج 
  ـ المشتركة عمى أساس األدكات األفريقية كالدكليةتعزيز األدكات القانكنية كتمؾ الخاصة بالقي :5.1الناتج 
 تعزيز قدرة االتحاد األفريقي عمى التنسيؽ كاالستجابة لؤلكضاع اإلنسانية كحماية المدنييف في مناطؽ النزاعات كالككارث. :6.1الناتج 

صول إلى األسواق وتحقيق ىدف أفريقيا المتمثل في االكتفاء : زيادة اإلنتاج الزراعي وتطوير قطاعات التجييز الزراعي بما في ذلك زيادة الو 2الناتج 
دارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ  . الغذائي والتغذوي الذاتي من خالل تشجيع صغار المزارعين والبيئة المالئمة وا 

الدكؿ األعضاء بما في ذلؾ الثركة الحيكانية كأداة لدعـ  دعـ تنفيذ البرامج ذات األكلكية لمبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية مف قبؿ :1.2الناتج 
  عمى الجكع كالحد مف الفقر. اإلنتاج كاإلنتاجية الزراعية مف أجؿ تحسيف األمف الغذائي كالتغذكم كالقضاء

دارة المكارد الطبيعية كتغير المناخ :2.2الناتج    دعـ تنفيذ البرامج ذات األكلكية الخاصة بالبيئة كا 
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  إلى القدرة كالمكارد اإلنتاجية المعكقيفبرامج تعزيز األعماؿ الزراعية بما في ذلؾ كصكؿ النساء كالشباب ك لدعـ  :3.2الناتج 
ضافة القيمة كالتجارة في المنتجات الزراعية لمكصكؿ: تعزيز البنية التحتية 4.2الناتج   إلى األسكاؽ كا 

والتجارة األفريقية البينية بقيادة القطاع الخاص واالستخدام  تنمية االقتصادية الشاممة والتصنيع: تطوير البنية التحتية والبيئة من أجل ال3الناتج 
 المستدام لمموارد الطبيعية

  صياغة أطر سياسات مكاتية لتحقيؽ التنمية الشاممة كتعزيزىا كتعزيز القدرات التنفيذية لمدكؿ األعضاء :1.3الناتج 
  البنية التحتية في أفريقيا تعزيز برامج تطكير :2.3الناتج 
  تعزيز كصكؿ أغمبية مكاطني أفريقيا إلى خدمات الطاقة الحديثة: 3.3الناتج 
  تعزيز السياسات كالمعايير لدعـ التكامؿ القارم: 4.3الناتج 
  ة القاريةكضع كتشجيع السياسات لتيسير التجارة كالعمميات الجمركية كتسييؿ مفاكضات منطقة التجارة الحر  :5.3الناتج 
  كضع كتشجيع سياسات تحسيف مشاركة القطاع الخاص كبيئة األعماؿ :6.3الناتج 
  قيفك تشجيع كدعـ ممارسة األعماؿ الحرة مف قبؿ النساء كالشباب كالمع: 7.3الناتج 
  كضع كتشجيع سياسات ضماف استخداـ المكارد المعدنية كالمكارد األخرل بصكرة مستدامة :8.3الناتج 

ظيف عمى أساس االستثمار في الخدمات والعمم والبحث تو تنفيذ سياسات وبرامج تعزيز الوصول إلى الصحة والتعميم والميارات القابمة لم :4ج النات
 واالبتكار من قبل الدول األعضاء

  تشجيع تنفيذ االستراتيجية الصحية األفريقية :1.4الناتج 
  ذم النكعية، كتنمية الميارات كتقديـ الخدمات، خاصة لمنساء كالشباب لتعميـاكضع كتشجيع استراتيجيات  :2.4الناتج 
  استراتيجية لبلستثمار في العمـ كالبحث كاالبتكار لتحسيف قدرة أفريقيا عمى التنافس عالمياوضع وتشجيع سياسات وبرامج : 3.4الناتج 
  فة: كضع إطار لمسبلمة كالحماية االجتماعية لممجمكعات المستضع4.4الناتج 

: وضع استراتيجيات لتعبئة الموارد بما في ذلك التركيز بشكل خاص عمى مصادر التمويل البديمة و/أو مصادر التمويل اإلضافية لتمكين 5الناتج 
 أفريقيا من تمويل برامجيا وتنميتيا.

 بناء مفكضية كأجيزة مستدامة كقابمة لبلستمرار مف الناحية المالية  :1.5الناتج 

  تحديد كتنفيذ مصادر بديمة لتمكيؿ البرامج اإلنمائية األفريقية :2.5الناتج 

الترويج النشط لبرامج االتحاد وتوسيم االتحاد األفريقي ومشاركة الدول األعضاء وأصحاب  : تحقيق اتحاد محوره الشعوب من خالل6الناتج 
 نوع الثقافي والمغويالمصمحة اآلخرين في تحديد وتنفيذ األجندة األفريقية في ظل احترام الت

  إعادة تكسيـ مفكضية االتحاد األفريقي كاإلببلغ عنيا كالتركيج ليا بصكرة فعالة :1.6الناتج 

 دعـ زيادة مشاركة أصحاب المصمحة في األجندة األفريقية، بما يعكس التنكع الثقافي كالمغكم كتحسيف المشاركة المتساكية لممرأة كالشباب :2.6الناتج 
 ت المستضعفةكالمجمكعا

ومع : تعزيز القدرات المؤسسية لمفوضية االتحاد األفريقي وعالقاتيا مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية وأجيزة االتحاد األفريقي األخرى 7الناتج 
 الشركاء االستراتيجيين والشركاء اآلخرين.

  تعزيز القدرات المؤسسية لمفكضية االتحاد األفريقي :1.7الناتج 
  تعزيز العبلقات مع أجيزة االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء االستراتيجييف :2.7تج النا
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 :1الناتج 
 حقوق اإلنسانو ، الديمقراطيةالسمم، األمن، الحكم الرشيد، 

  : تكفير القدرات عمى منع النزاعات كاالستجابة ليا كبناء السبلـ1.1ناتج ال
عادة اإلعمار كالتنمية في فترة ما بعد النزاعات.: ت2.1الناتج   عزيز مشاركة النساء كالشباب كالمجتمع المدني في بناء السبلـ كمنع النزاعات كا 

عادة اإلعمار في 3.1لناتج ا  ما بعد النزاعات.فترة : تعزيز آلية إدارة كتسكية النزاعات كا 
  تعزيز الحكـ الرشيد كالديمقراطية :4.1الناتج 
  تعزيز األدكات القانكنية كتمؾ الخاصة بالقيـ المشتركة عمى أساس األدكات األفريقية كالدكلية :5.1ج النات

 تعزيز قدرة االتحاد األفريقي عمى التنسيؽ كاالستجابة لؤلكضاع اإلنسانية كحماية المدنييف في مناطؽ النزاعات كالككارث. :6.1الناتج 

 :مقدمة

لتنمية كالتماسؾ تحقيؽ احقكؽ اإلنساف كالحكـ الرشيد شركط ىامة لك االستقرار ك األمف ك  السمـإف  -48
 .لبلتحاد األفريقيأساسية كلكيات كتظؿ بالتالي أ االجتماعي

األفريقية لمحكـ  يندسةتـ إحراز تقدـ مشجع في التآزر بيف المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف كال -49
. كمف شأف 2020بحمكؿ عاـ  بنادؽالكالمتيف ينبغي تكحيدىما إذا أردنا تحقيؽ ىدؼ إسكات 

المضي قدما بجميع النكاتج الخمس مجتمعة المساعدة في تكجيو السفينة نحك أفريقيا محكرىا 
 الشعكب كتنعـ بالسمـ.

بما في ذلؾ حماية  تركز المفكضية أيضا عمى مشاركة المرأة في تنفيذ كؿ مف المنظكمتيف، -50
 فضبل عف تعزيز التمتع بحقكؽ اإلنساف.اعات، نز النساء كاألطفاؿ كالمدنييف في ال

دارتيا القدرات 1.1الناتج   بناء السالموالتصدي ليا و  لمنع النزاعات وا 

تـ إحراز تقدـ كبير في تفعيؿ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف مف أجؿ تزكيد االتحاد األفريقي  -51
ف كاالستقرار في القارة. كقد تـ باألدكات البلزمة لمكاجية التحديات المتمثمة في تعزيز السمـ كاألم

بذؿ جيكد متكاصمة بشأف القكة األفريقية الجاىزة التي يتكقع أف تحقؽ القدرة التشغيمية الكاممة في 
، كالقدرة األفريقية لبلستجابة الفكرية لؤلزمات التي تـ تصميميا كترتيب مؤقت في 2015عاـ 

 انتظار التفعيؿ الكامؿ لمقكة األفريقية الجاىزة.

يجدر الترحيب بالتقدـ المحرز في بعض البمداف، ال سيما في تكنس مع استكماؿ المرحمة  -52
االنتقالية كفي مدغشقر حيث تـ تكطيد المكاسب التي تحققت بعد العكدة إلى النظاـ الدستكرم. 



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 19 

كعمى الرغـ مف ىذه المكاسب، فإف الكضع العاـ ال يزاؿ يثير القمؽ في أجزاء كبيرة مف القارة، 
يزيد مف مخاطر قمب التقدـ المحرز في  تحقيؽ السمـ كاألمف كاالستقرار. فبعد مركر عاـ  مما

عمى اندالعو، ال يزاؿ النزاع في جنكب السكداف دكف حؿ، مع ما يترتب عميو مف آثار عمى 
السكاف المدنييف كالبمد ككذلؾ عمى األمف كاالستقرار في المنطقة. تعد ليبيا مثاال آخر لمعنؼ 

لمسبكؽ كالنزاع المستمر. كال تزاؿ آفاؽ الحؿ المبكر ليذه األزمة قاتمة. مف خبلؿ إنشاء غير ا
مجمكعة االتصاؿ الدكلية بشأف ليبيا كالتي عقدت اجتماعيا االفتتاحي في أديس أبابا في أكائؿ 

، يسعى االتحاد األفريقي إلي تعزيز كتنسيؽ االلتزاـ الدكلي بضماف كقؼ األعماؿ 2014ديسمبر 
العدائية كبدء عممية سياسية قابمة لمحياة. كبينما تحسف الكضع األمني في جميكرية أفريقيا 
الكسطى، فإنو ال يزاؿ ىناؾ الكثير مما يتعيف القياـ بو لئلسراع بتنفيذ المرحمة االنتقالية التي 

سب احتياجات ينبغي أف تتكج بإجراء انتخابات حرة كنزيية كشفافة كتعبئة المكارد المالية بما يتنا
 إعادة اإلعمار كالتنمية في الببلد.

في مالي، ينبغي بذؿ كؿ الجيكد الممكنة مف أجؿ االستكماؿ المبكر لممحادثات بيف الحككمة  -53
سكاء تـ إحراز التقدـ كالحركات المسمحة في الشماؿ في إطار عممية الجزائر. كفي الصكماؿ، 

يجية مف مجمكعة الشباب اإلرىابية كالعممية فيما يتعمؽ باألمف كاستعادة المناطؽ االسترات
السياسية. كفي السكداف، كاصؿ االتحاد األفريقي دعـ الجيكد الرامية إلى معالجة النزاعات في 
إقميـ دارفكر كمنطقتي جنكب كردفاف كالنيؿ األزرؽ ككذلؾ بدء حكار كطني شامؿ لمعالجة 

منطقة البحيرات العظمى، مف الميـ أف يكاصؿ التحديات المتعددة األكجو التي تكاجو الببلد. كفي 
كالمنطقة جيكدىـ  ـ كاألمف كالتعاكف في جميكرية الككنغك الديمقراطيةمالمكقعكف عمى إطار الس

مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ ليذا االتفاؽ. كينبغي التركيز بشكؿ خاص عمى تحييد القكل السمبية، كال 
ذلؾ في سياؽ القرارات ذات الصمة التي تـ اتخاذىا عمى سيما القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا ك 

ثيكبيا ككذلؾ  المستكيات اإلقميمية كالقارية كالدكلية. كعبلكة عمى ذلؾ، فإف الكضع بيف إرتريا كا 
التحاد األفريقي. كبشكؿ أعـ، تـ تكميؼ مف ابيف إرتريا كجيبكتي يستدعي االنتباه المستمر 

الرفيع المستكل لبلتحاد األفريقي، باتخاذ خطكات فعالة نحك  المفكضية، عف طريؽ فريؽ التنفيذ
تعزيز نيج إقميمي شامؿ لمكاجية تحديات السمـ كاألمف في منطقة القرف االفريقي. كمف الميـ 
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بنفس القدر أف يعزز االتحاد األفريقي التزامو بإيجاد تسكية لمنزاع في الصحراء الغربية الذم داـ 
 أربعة عقكد.

ديد المتزايد لئلرىاب في أفريقيا جيكدا مستمرة كمنسقة مف االتحاد األفريقي. اعتمدت يتطمب التي -54
خارطة طريؽ مفصمة  2014قمة مجمس السمـ كاألمف التي عقدت في نيركبي في سبتمبر 

ستقطع شكطا طكيبل في معالجة آفة اإلرىاب كالجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية في حاؿ 
 فعاؿ.تنفيذىا عمى نحك 

خبلؿ اليكبيؿ الذىبي لمنظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، التزمت الدكؿ األعضاء بتحقيؽ  -55
ذا ما أريد تحقيؽ ىذا اليدؼ، مف الكاضح أنو 2020ىدؼ أفريقيا خالية مف النزاعات بحمكؿ  . كا 

الصمة  ينبغي لجميع المعنييف مضاعفة جيكدىـ كتكريس أنفسيـ مف جديد لتنفيذ الصككؾ ذات
لبلتحاد. في ىذا الصدد، ليس مف باب المبالغة التأكيد عمى ضركرة تجديد الجيكد لتعميؽ 
ضافة  الديمقراطية كتعزيز حقكؽ اإلنساف كالحكـ الرشيد كأداة لمنع النزاعات عمى نحك فعاؿ. كا 

كيؿ مف يتطمب زيادة التم مما إلى ذلؾ، ينبغي لمقارة تعزيز ممكيتيا لجيكد السبلـ في القارة. 
 داخؿ أفريقيا.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في  2.1 الناتج
 بناء السالم ومنع النزاعات

مشاكرات مكثفة مع مختمؼ الجيات المعنية مف خبلؿ مكتب المبعكث الخاص المفكضية  بدأت -56
 ركة الفعالة لممرأة في عمميات السبلـ عمى مختمؼلكضع استراتيجية الدعكة بفعالية مف أجؿ المشا

جمسة مفتكحة  كعقدت كذلؾ مشاكرات مع الشبكات النسائية كالخبراءالمستكيات. أجرت المفكضية 
 .2015المرأة كالسمـ كاألمف لعاـ أجندة لمجمس السمـ كاألمف لصياغة 

 حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

 ـ التقرير السنكم عف تنفيذيد: تـ تقبين الجنسين في أفريقيا اإلعالن الرسمي حول المساواة -57
في  2014 قمة يكنيك خبلؿ 2013لعاـ اإلعبلف الرسمي حكؿ المساكاة بيف الجنسيف في أفريقيا 
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الضكء عمى التقدـ الذم أحرزتو الدكؿ األعضاء في  التقرير سمطقد مبلبك، غينيا االستكائية، ك 
 الكطني كاإلقميمي. يفعمى المستكي تعميـ مراعاة المنظكر الجنسانيب فيما يتعمؽاالتحاد األفريقي 

كضع المعنية بلمجنة  58ػلمدكرة الاألعماؿ التحضيرية : خبلؿ بوضع المرأة المعنية اللجنة -58
ست بإدراج خبلؿ اجتماع ما قبؿ القمة كالمرأة  يفالجنسبمسائؿ  عنيكفكزراء المأكصى الالمرأة، 

في المكقؼ األفريقي المكحد " اة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة كحقكؽ المرأة"المساك ( ركائز حكؿ 6)
 الركائز. تعميـ المنظكر الجنساني في جميعبكأكصكا أيضا  2015مف أجندة التنمية لما بعد 

يف حكؿ أجندة األفريقيمسائؿ الجنسيف  كزراءلاالجتماع التشاكرم التاريخي ىك الحدث  كاف -59
. إلى ركاندا مف منطقة البحيرات الكبرل كالساحؿقاـ بيا برلمانيكف  التي تعميميةالرحمة الك  2063

كالمسؤكليف المعنييف كزراء بمكاصمة عقد االجتماعات المشتركة لمكزراء "بشدة الكأكصى اجتماع 
 فريقي.ىامش قمة االتحاد األ كحممة مسائؿ الجنسيف ىي أجندتي عمى يفالجنسبمسائؿ 

الحككمة شراكة مع فريؽ الفي السمطة القضائية في أفريقيا في إطار  ةحكؿ المرأدراسة  تـ إطبلؽ -60
كتكثيؽ حالة تمثيؿ الجنسيف في المؤسسات ستقـك بتحديد برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ل

استجابة قارية مف أجؿ سد الفجكة بيف الجنسيف في المؤسسات قديـ القضائية في أفريقيا، كت
 كالكطنية في جميع أنحاء أفريقيا. اإلقميميةالقارية القضائية 

 إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات وبناء السالم 3.1 الناتج

بعد النزاعات بشأف إعادة اإلعمار كالتنمية في فترة ما  فريقيتحاد األفي إطار تنفيذ سياسة اال -61
ريقي إلعادة إطار تدخؿ االتحاد األفتصديؽ حكؿ كرشة عمؿ ، قدمت كمبادرة التضامف األفريقي

في جميكرية أفريقيا الكسطى تكصيات بشأف صياغة دستكر في فترة ما بعد النزاعات اإلعمار 
دارة التنكع. صبلح القطاع العاـ، فضبل عف إدراج كا   جديد، كالعممية االنتخابية، كا 

 الديمقراطيةوحقوق اإلنسان و  الحكم الرشيد 4.1 الناتج

 لمعالجة إطار عاـكضع بالدكؿ األعضاء دية اإلقميمية ك المجمكعات االقتصا معالمفكضية  قامت -62
 أفريقيافي  حقكؽ اإلنسافل استراتيجية إعدادالديمقراطية مف خبلؿ كالحكـ الرشيد ك  حقكؽ اإلنساف
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 حقكؽل التركيجك  االنتقالية معدالةل أفريقي سياسةككضع إطار  حقكؽ اإلنساف ةبعثات مراقبكتعزيز 
 .اإلنساف

مع المجمكعات االقتصادية المفكضية  قامت، أفريقيافي  اتيجية حقوق اإلنساناستر ب فيما يتعمؽ -63
تيدؼ إلى ، 2015 بعدلما التنمية  أجندة تركز عمى كضع خطة عمؿباألعضاء الدكؿ اإلقميمية ك 

تنفيذ  الدكؿ األعضاء عمى قدرة هكتعزيز تحاد األفريقي الية استكماؿ اكيف تكافؽ بشأفإيجاد 
 .دالة االجتماعيةالع أكسع مف عناصر

حقكؽ  ةبعثات مراقب مف خبلؿتكاصؿ المفكضية، ، مجمس السمـ كاألمف قرراتم تمشيا مع -64
 .أفريقيا الكسطىجميكرية مالي ك  معينة مف اإلنساف في أجزاء أكضاع حقكؽ متابعة ،اإلنساف

 2014 االنتخابات خالل

، بكتسكانا، الجزائر: كؿ األعضاء التاليةالد إلي االنتخابات لمراقبة االتحاد األفريقي بعثاتإيفاد  تـ -65
 ،برنسيبساكتكمي ك ، ناميبيا، مكزمبيؽ، مكريشيكس، مكريتانيا، مبلكم، بيساك غينيا، مصر

كمبلكم  بيساك في غينيالفترة طكيمة  فرؽ مراقبيف (10) عشرة تـ نشر. كقد تكنسجنكب أفريقيا ك 
 يةانتقال عمميات لدعـ تحاد اإلفريقيجيكد االفي إطار كذلؾ  عمى التكالي كتكنسمكزامبيؽ ك 

 .تعزيز الديمقراطية ككذلؾ ةسمس

 تدريبية محميةساعدت المفكضية عمى تنظيـ دكرة ، االنتخابات دارةإل الكطنية ييئاتال قدرةل ان تعزيز  -66
ك جتك كمدغشقر ك  ديفكار ككتك  الكاميركفك  في بكركينا فاسكلمييئة الكطنية إلدارة االنتخابات 

تعزيز ف أجؿ يف الطكيمة األمد ملمراقبا بعثاتل تدريبتنظيـ تـ  كما. انيا المتحدةتنز جميكرية ك 
ضافة إلى ذلؾ. ك الجكدة كالكفاءة المينية ضماف تحسيف تيا عمىاقدر  تحسف تدريجي ، كاف ىناؾ ا 
 كتحسيف مبنية عمى األدلة تقديـ تقارير مف أجؿ ضماف مراقبة االنتخاباتكمنيجية  أدكات في

  االنتخابات لمراقبة االتحاد األفريقي بعثات امة لتقاريرالعالجكدة 

عمى  االتحاد األفريقي مفكضية ةرئيس تكافق ،2012في نكفمبر : المراقبةبعثة  توصيات متابعة -67
الجزء  لنحك المنصكص عميو فيبعثة االتحاد األفريقي لمراقبة االنتخابات عمى ا نشر تقرير

. في ىذا االنتخابات الديمقراطيةلمبادئ التي تحكـ بشأف ا ربافك مف إعبلف د )ز( 1خامسا
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الجيات المعنية  أكسع مع تفاعؿ لضماف التكصيات ا لمتابعةبرنامجأعدت المفكضية ، الصدد
بعثات االتحاد  تقارير تكصيات في تنفيذ اكتقديـ الدعـ لي في الدكؿ األعضاء االنتخاباتب

 األفريقي لمراقبة االنتخابات.



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 24 

 :لعامإصالح القطاع ا

شرعت المفكضية في تفعيؿ المجنة الفنية المتخصصة لبلتحاد األفريقي لمخدمة العامة،  -68
الحكـ المحمي، التنمية الحضرية كالبلمركزية، كأنشأت المجاف الفرعية التالية: )أ( الخدمة 
العامة كاإلدارة؛ )ب( المجنة الفرعية لمجنة الفنية المتخصصة لبلمركزية كالحكـ المحمي؛ 

متنمية الحضرية، السكف كالتكطيف البشرم. لالمجنة الفرعية لمجنة الفنية المتخصصة )ج( 
 خاصة بيا.اتفقت المجاف الفرعية الثبلث عمى أف تضع معا خطة عمؿ شاممة 

اعتماد وثائق الحكم المحمي والالمركزية لممؤتمر الوزاري األفريقي لالمركزية والحكم  -69
اعتماد الميثاؽ األفريقي تـ ، 2014ستكائية، في يكنيك : خبلؿ قمة مبلبك، غينيا االالمحمي

حدل كثائؽ القيـ المشتركة إللقيـ كمبادئ البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية 
لبلتحاد األفريقي. كتمت المكافقة عمى الكثائؽ الضركرية لدعـ إنشاء مجمس االتحاد 

. 2014، غينيا االستكائية في يكنيك األفريقي األعمى لمسمطات المحمية خبلؿ قمة مبلبك
انعقد االجتماع الثالث لمدكرة العادية لممؤتمر الكزارم األفريقي لبلمركزية كالحكـ المحمي في 

. كتشمؿ النتائج الرئيسية المنبثقة عنو اتفاؽ 2014ك، جميكرية بنيف، في أغسطس كنككت
لعمؿ مع المؤتمريف الكزارييف المؤتمر الكزارم األفريقي لبلمركزية كالحكـ المحمي عمى ا

اآلخريف بغية تفعيؿ المجنة الفنية المتخصصة لبلتحاد األفريقي لمخدمة العامة كالحكـ 
 المحمي كالتنمية الحضرية كالبلمركزية.

 
 لمحكم ةاألفريقييندسة ال

نفذت المفكضية أنشطة مشتركة حكؿ التخطيط كالتنسيؽ مع المجمكعات االقتصادية   -70
ستراتيجية كخطة المحكـ. كقد تـ اعتماد  ةاألفريقييندسة تنفيذ الراع خطى إلساإلقميمية 
. كتضعاف التركيز عمى بناء قدرات أجيزة كمؤسسات 2017 – 2014لمفترة  يةعمؿ ثبلث

االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية بغية تعزيز الحكـ الديمقراطي كضماف 
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كثائؽ القيـ المشتركة لبلتحاد األفريقي كتنفيذىا كرفع لاألعضاء التقييـ الفعاؿ المتثاؿ الدكؿ 
تقارير عف ذلؾ. كضعت المفكضية إرشادات لدعـ الدكؿ األعضاء لمكفاء بالتزاماتيا برفع ال

التقارير بمكجب الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ. إضافة إلى ذلؾ، مف 
لتكعيتيا  2015األعضاء خبلؿ الفصؿ األكؿ مف المقرر تنظيـ كرشة عمؿ مع الدكؿ 

 بالتزاماتيا برفع التقارير بمكجب الميثاؽ األفريقي.

الحكار الرفيع المستكل السنكم الثالث حكؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالحكـ في  عقد -71
،  2014في أكتكبر  السنغاؿ، دكار، في أفريقيا: االتجاىات، التحديات، اآلفاؽ كالفرص،

دارتيا  –مكضكع "إسكات البنادؽ تحت  تعزيز الحكـ بغية منع النزاعات في أفريقيا كا 
سكات البنادؽ مسؤكلية  كتسكيتيا". كقد شدد الحكار عمى ضركرة اعتبار إنياء الحركب كا 

، الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي، االتحاد األفريقي، اجماعية لمكاطني أفريقي
مية، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، المنظمات المجمكعات االقتصادية اإلقمي

 الدينية، المجتمع األكاديمي كالمجتمع الدكلي.

كفقا لمقرر  األفريقية لمحكم والمنظومة األفريقية لمسمم واألمن:يندسة تعزيز التآزر بين ال -72
ة لمحكـ، األفريقييندسة المؤتمر بشأف المكاءمة بيف المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف كال

اإلدارات حكؿ منع النزاعات بغية تعزيز حاالت  مشتركا بيفأنشأت المفكضية فريؽ عمؿ 
 التآزر كالتكامؿ كالتعاكف بيف المنظكمتيف.

 
 وثائق القيم القانونية والمشتركة بناء عمى الوثائق األفريقية والعالمية تعزيز: 5.1الناتج 

تباطأت كتيرة التكقيع كالتصديؽ/االنضماـ ، 2014منذ تقديـ التقرير األخير في يناير  -73
( تكقيعا جديدا 19شكؿ كبير مقارنة بفترة رفع التقارير السابقة. كقد تـ إلحاؽ تسعة عشر )ب

تـ إيداع ( تكقيعا خبلؿ فترة رفع التقارير السابقة، ك 51بالمعاىدات مقابؿ كاحد كخمسيف )
( خبلؿ فترة رفع 32بلثيف )( كثيقة تصديؽ/انضماـ مقابؿ اثنتيف كث26ف )يست كعشر 
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التقارير السابقة. في ىذا الصدد، كثّفت المفكضية جيكدىا الرامية إلى تكعية الدكؿ 
األعضاء بأىمية التصديؽ عمى معاىدات منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي 

ؿ جيكد إلشراؾ منظمات المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ مف خبلالكتنفيذىا. تـ أيضا بذؿ 
بكركندم، جميكرية الككنغك الديمقراطية،  إليكرشة عمؿ لكسب التأييد )في دكار( كبعثات )

مدغشقر كجزر القمر( في إطار تعبئة الدكؿ األعضاء لمتكقيع كالتصديؽ عمى معاىدات 
 منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي كالتقيد بيا.

في بريتكريا، جنكب عمؿ الستثارة األفكار كرشة عقدت  تعزيز الدستورية وسيادة القانون: -74
، حكؿ نشر مذىب االتحاد األفريقي بخصكص التغييرات غير 2014أفريقيا، في يكليك 

شراؾ أصحاب المصمحة في تعزيز كتنفيذ الميثاؽ األفريقي  الدستكرية لمحككمات كا 
رية كسيادة كضع الدستك ل اكرشة العمؿ تقييمأجرت لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ. كقد 

القانكف في أفريقيا كسمطت الضكء عمى التحديات التي تكاجو ترسيخ الدستكرية كاحتراـ 
ساىمت أيضا ك سيادة القانكف مع تركيز خاص عمى التغييرات غير الدستكرية لمحككمات. 

د سيؤدم إلى فيـ مكحّ  بمافي كضع تعريؼ شامؿ لمتغييرات غير الدستكرية لمحككمات، 
، Assembly/AU/Dec.220 (XII)جاء ذلؾ تنفيذا لمقرر مؤتمر االتحاد لمظاىرة. كقد 

الذم يطمب مف المفكضية تقديـ تكصيات محددة بشأف اإلجراءات المناسبة لمنع التغييرات 
اإلنذار المبكر لبلتحاد األفريقي كالمساعي  ،غير الدستكرية لمحككمات، كبناء قدرات آلية

 الحميدة كالكساطة.

 
 :ت من العقابمكافحة اإلفال

 محاكمة حسين ىبري:

تقدـ في التحضير لمحاكمة حسيف ىبرم. غير أف المحاكمة تكاجو صعكبات التـ إحراز  -75
تتعمؽ بتسميـ المتيميف االثنيف المحتجزيف في تشاد. كظؿ الممثؿ الخاص في تكاصؿ مع 

الممثؿ  كبل البمديف لمتغمب عمى ىذه الصعكبات كالتعجيؿ بإقامة المحاكمة. كقد اقترح
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الخاص أف تُنَشأ عمى المستكل الكزارم آلية استشارية ثبلثية األطراؼ حكؿ قضية حسيف 
ىبرم بيف االتحاد األفريقي كتشاد كالسنغاؿ. كقد رحبت باالقتراح كؿ مف تشاد كالسنغاؿ. 
كعميو، ستنعقد الدكرة األكلى لآللية االستشارية بغية التعاطي مع جميع الصعكبات 

لتي مف شأنيا أف تؤثر سمبا عمى تنظيـ محاكمة حسيف ىبرم. ستكاصؿ كالتحديات ا
المفكضية المشاكرات مع رئيسي تشاد كالسنغاؿ عمى التكالي بغية ضماف تنظيـ محاكمة 

 حسيف ىبرم عمى نحك سمس.

 
 :تنفيذ المقررات بشأن المحكمة الجنائية الدولية

التعجيؿ بعممية تكسيع بشأف  ASSEMBLY/AU/DEC.493.(XXII)المقرر صدكر عقب  -76
عمى مقاضاة النطاؽ الكالية القضائية لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف لتشمؿ 

الجرائـ الدكلية في القارة، اعتمدت الدكرة العادية الثالثة كالعشركف لممؤتمر المنعقدة في 
لممحكمة ، البركتكككؿ حكؿ النظاـ األساسي 2014مبلبك، غينيا االستكائية، في يكنيك 

حتى اآلف، لـ تقـ أية دكلة عضك بالتكقيع ك األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كمع ذلؾ 
ر خمسة عشر تصديقا شرط مطمكب لدخكلو اإلشارة إلى أف تكفّ تجدر كالتصديؽ عميو. ك 

حيز التنفيذ. كعميو، تكرر المفكضية نداءىا لجميع الدكؿ األعضاء في االتحاد إلى 
 لتصديؽ عمى البركتكككؿ. التعجيؿ بالتكقيع كا

إف المفكضية بصدد اختتاـ إجراء دراسة شاممة حكؿ جدكل كتداعيات التماس آراء  -77
استشارية مف محكمة العدؿ الدكلية حكؿ حصانات رؤساء ككبار مسؤكلي الدكؿ التي 
ليست أطرافا في نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية حسبما طمبت الدكرة العادية 

)المقرر  2012اسعة عشرة لمؤتمر االتحاد، المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا، في يكليك الت
ASSEMBLY/AU/DEC.419 (XIX) .)بشأف المحكمة الجنائية الدكلية 



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 28 

المستجدات حول اإلجراءات القضائية التي بدأتيا المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس  -78
، 2014أبريؿ  9المؤرخ  ICC-02/05-01/09-195بمكجب القرار رقـ  السودان:

خُمصت الدائرة التمييدية الثانية إلى أف جميكرية الككنغك الديمقراطية لـ تتعاكف مع 
المحكمة لعدـ تكقيفيا الرئيس السكداني البشير كتسمميو إلى المحكمة خبلؿ زيارتو 

كقد  لحضكر قمة الككميسا. 2014فبراير  27ك 26لجميكرية الككنغك الديمقراطية يكمي 
أحالت الدائرة القضية إلى كؿ مف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة كمؤتمر الدكؿ األطراؼ في 
نظاـ ركما األساسي. كحتى اختتاـ ىذا التقرير، لـ يتخذ أم مف مؤتمر الدكؿ كاألطراؼ أك 
مجمس األمف إجراء بخصكص عدـ تعاكف جميكرية الككنغك الديمقراطية مع المحكمة 

 لتكقيؼ كتسميـ الرئيس البشير.الجنائية الدكلية 

التطورات المتعمقة باإلجراءات القضائية التي بدأتيا المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس  -79
كاف مف المقرر إقامة محاكمة السيد أكىكرك مكجكيام كينياتا، رئيس ونائب رئيس كينيا: 
الدائرة أصدرت ، 2014 أغسطس 28. غير أنو في 2014أكتكبر  7جميكرية كينيا في 

 5مف االدعاء العاـ إصدار إشعار في مكعد أقصاه فيو طمب تالتمييدية الخامسة )ب( إذنا 
ف فيو ما إذا كاف يتكقع أنو سيتمكف مف بدء المحاكمة في التاريخ يبيّ  2014سبتمبر 

لف  افيو أني تالمذككر أعبله. عقب اإلذف، أصدر االدعاء العاـ في نفس التاريخ إشعارا بّين
 .2014أكتكبر  7مف الشركع في المحاكمة في  تمكفت

استجاب الرئيس كينياتا الستدعاء المحكمة بصفتو الخاصة كحضر اجتماع استعراض حالة  -80
. كعند القياـ بذلؾ، ُاضطر الرئيس كينياتا إلى أف 2014أكتكبر  8لمحاكمة المنعقد في ا

رار المحكمة الذم كاف يضع جانبا ميامو كرئيس كرئاستو لقمة شرؽ أفريقيا احتراما لق
يقضي بحضكره. ككاف مف شأف عدـ استجابتو لبلستدعاء أف يؤدم إلى إصدار أمر 

 .عميو بالقبض

ديسمبر  3ممحاكمة، أصدرت الدائرة الخامسة )ب( في لحالة العقب اجتماع استعراض  -81
لؾ قرارا برفض طمب االدعاء العاـ مزيدا مف التأجيؿ في قضية الرئيس كينياتا، ككذ 2014
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 5طمب الدفاع إنياَء اإلجراءات القضائية. كتنفيذا لقرار الدائرة، قرر المدعي العاـ في 
التخمي عف االتيامات المكجية إلى الرئيس أكىكرك كينياتا. رحبت  2014ديسمبر 

 .2014ديسمبر  5المفكضية بيذا القرار مف خبلؿ بياف صدر في 

نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية األطراف في  لنتيجة المؤتمر الثالث عشر لمدو -82
انعقدت الدكرة الثالثة عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ في نيكيكرؾ، الكاليات المتحدة  الدولية:

. انتخبت الدكرة الثالثة عشرة المحامي سيديكي كابا، كزير 2014األمريكية، في ديسمبر 
ي لممؤتمر لمسنكات الثبلث العدؿ كحامؿ األختاـ في جميكرية السنغاؿ، أكَؿ رئيس أفريق

( القادمة. كبالمثؿ، انتخب المؤتمر ستة قضاة، بمف فييـ قاض أفريقي، ىك المحامي 3)
 أمبي ميندكا مف جميكرية الككنغك الديمقراطية.-أنطكاف كيسيا

لـ تبحث الدكرة الثالثة عشرة التعديبلت المقترح إجراؤىا عمى نظاـ ركما األساسي حكؿ  -83
عمى الرغـ مف الطمب  كالياتيـفترات  خبلؿاء الدكؿ كالحككمات مسائؿ حصانات رؤس

 الذم قدمتو الدكؿ األطراؼ األفريقية.

 :تعزيز القدرات القانونية عمى نطاق أفريقيا

، شرعت المفكضية في اتخاذ مبادرات جديدة بغية تعزيز القدرات القانكنية عمى 2014في  -84
، الذم ُيقَصد ن القانونيين لالتحاد األفريقيبرنامج المشاركينطاؽ أفريقيا. كتشمؿ إنشاء 

عنى بتنمية القدرات القانكنية بغية تكفير كغرس منو أف يككف برنامجا عمى نطاؽ القارة يُ 
الخبرة القانكنية المينية لدل القانكنييف األفريقييف الشباب في مجاؿ قانكف التكامؿ األفريقي. 

ـ مع معيد القانكف لجامعة لكيكال بغية تدريب إضافة إلى ذلؾ، كّقعت المفكضية مذكرة تفاى
عاممي االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األعضاء في االتحاد 

 سيادة القانكف.تعزيز األفريقي لتعزيز قدراتيـ عمى 
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تنمية قدرات أفريقيا عمى تنسيق األوضاع اإلنسانية واالستجابة ليا وحماية  :6-1اتج الن
  المدنيين في النزاعات ومناطق الكوارث
 الشؤون اإلنسانية، الالجئون والنازحون

تقييـ لدل الدكؿ بعثات لبلجئيف لمجنة الممثميف الدائميف ببشأف اقامت المجنة الفرعية  -85
، جميكرية أفريقيا الكسطى، تشاد، أكغندا ىياألعضاء األشد تأثرا باألكضاع اإلنسانية، ك 

بمديف االثنيف المتأثريف بالفيضانات: بكركندم كمدغشقر. ككانت ىذه كزيمبابكم، ككذلؾ ال
تيدؼ إلى رصد الكضع اإلنساني في تمؾ البمداف مع تقديـ الدعـ في الكقت ذاتو بعثات ال

 تمشيا مع ركح تقاسـ األعباء. 

. 2014انعقد المنتدل اإلنساني السنكم لبلتحاد األفريقي في نيركبي، كينيا، في ديسمبر  -86
ب تركيز المنتدل عمى المسائؿ المكاضيعية التي ينبغي أف يتناكليا االتحاد األفريقي انص

. كتشمؿ ىذه 2016عند كضع األجندة المكحدة األفريقية تحضيرا لمقمة اإلنسانية في 
المستجيبة األكلى ك افريقيألالمسائؿ التمكيؿ اإلنساني، الشراكات اإلنسانية كبناء قاعدة 

 كالككارث في أفريقيا. لؤلزمات اإلنسانية

حكؿ مسألة المكاطنة كمنع انعداـ الجنسية في أفريقيا، اختتمت المفكضية كالمجنة األفريقية  -87
بلؿ خلحقكؽ اإلنساف كالشعكب دراسة اعتمدتيا المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 

انعداـ  بشأفي دكرتيا األخيرة. كالغرض منيا ىك تكفير أساس لكضع سياسة لبلتحاد األفريق
إجراء كقائي. كىذه الدراسة اآلف قيد التصديؽ مف قبؿ خبراء مستقميف كاألجيزة كالجنسية 

 المختصة لبلتحاد األفريقي.

بخصكص مسألة الككارث، عقدت المفكضية اجتماعيف الستعراض نظـ اإلنذار المبكر في  -88
يجعؿ مف مما القارم، أفريقيا. تكجد مثؿ ىذه النظـ عمى األصعدة الكطنية دكف الصعيد 

الصعب لبلتحاد األفريقي تكفير مكارد قارية في الكقت المناسب كبطريقة فعالة لتبلفي 
المعاناة اإلنسانية. ينبغي أف تتباحث المفكضية الطرؽ الكفيمة بإنشاء مثؿ ىذا المركز في 
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تكّفر حالة أفريقيا. كفيما يتعمؽ باالستجابة السريعة لمككارث في القارة، فعمى الرغـ مف 
التأىب السريع عمى الصعيد الكطني، ال تكجد أية حالة تأىب عمى الصعيد القارم. كعميو، 

 إيجاد كسيمة إلنشاء كحدة لبلستجابة السريعة لمككارث.بالمفكضية قـك ت

اجتماع لصياغة مفاىيـ أجندة قارية حكؿ تسييؿ حرية تنقؿ عقد  201في ديسمبر  -89
عراض استنتاجات الدراسة حكؿ حرية تنقؿ األشخاص في األشخاص في أفريقيا بيدؼ است

جميع أقاليـ االتحاد الخمسة بغية تحديد القاسـ المشترؾ األدنى الذم يمكف أف يشكؿ أساسا 
ىذه المسائؿ المشتركة في السنة القادمة إلعداد سياسة قارية خدـ إلطار قارم. كسُتست

 لحرية تنقؿ األشخاص.

 2 اتجالن

زراعي األفريقي، تنمية قطاعي صناعة التحويل الزراعي واألعمال زيادة اإلنتاج ال
غذائي والتغذوي التجارية الزراعية، زيادة الوصول إلى األسواق وبموغ االكتفاء ال

دارة تغير تعزيز جماعيا من خالل  زراعة المساحات الصغيرة، وضمان سالمة البيئة وا 
 المناخ والموارد الطبيعية.

ذ الدول األعضاء لمبرامج ذات األولوية لمبرنامج األفريقي الشامل دعم تنفي 1.2اتج الن
أداة لتحفيز اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيين كلمتنمية الزراعية، بما فييا الموارد الحيوانية 

من أجل ضمان توفر األغذية والتغذية، مما يؤدي إلى القضاء عمى الجوع والحد من 
 الفقر 

دارة الموارد الطبيعية وتغير لرامج ذات األولوية تسييل تنفيذ الب 2.2اتج الن مبيئة وا 
 المناخ 

دعم البرامج الرامية إلى تطوير األعمال التجارية الصناعية، بما فييا  3.2اتج الن
 الوصول إلى الموارد اإلنتاجية، وبناء قدرات النساء والشباب والمعوقين.
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ى األسواق، وكذلك التجارة في : زيادة تعزيز البنية التحتية لموصول إل4.2اتج الن
 السمع الزراعية

 
 :عاما لمزراعة واألمن الغذائي 2014: مقدمة

الراىف تحديات متعددة في مجالي الزراعة كالتنمية الريفية، كيتمثؿ  الكقتتكاجو أفريقيا في  -90
أىميا في تدني مستكل اإلنتاجية في القطاع الزراعي )المحاصيؿ، تربية المكاشي، مصائد 

م تعتمد عميو غالبية السكاف لضماف سبؿ ذاؾ كالزراعة المائية، كاستغبلؿ الغابات( الاألسم
يؤدم إلى درجة عالية مف تعرض عدد كبير مف الناس لمحمقة المفرغة لمفقر مما عيشيـ، 

كمخاطر الجكع كسكء التغذية. كحسب تقديرات أجريت في اآلكنة األخيرة )عمى سبيؿ 
تقدـ متكاضع في السنكات إحراز زراعة(، فعمى الرغـ مف المثاؿ، منظمة األغذية كال

يعاني مف نقص التغذية. يمثؿ تقريبا األخيرة، ظؿ كاحد مف كؿ أربعة أشخاص في أفريقيا 
ىذا االنتشار أعمى مستكيات نقص التغذية مف بيف جميع أقاليـ العالـ. يقدر اعتماد أفريقيا 

% مف مصادر غير 90% ك87اكح بيف عمى كاردات األغذية كالزراعة بمستكيات تتر 
مميار دكالر أمريكي بالمتكسط خبلؿ  69.5أفريقيا فاتكرة استيراد بمغت  يحّمؿمما أفريقية، 
%، أم بكتيرة أسرع مف التجارة 15؛ مع ارتفاع سنكم نسبتو 1012 – 2010الفترة 

كذلؾ عمى . 2012مميار دكالر أمريكي في  78%(؛ كمف ثـَ بمغت 12األفريقية البينية )
المكارد ذات الصمة غير المستغمة )عمى سبيؿ المثاؿ،  مفالرغـ مف الثركات الكفيرة 
 األراضي كالمياه( لمزراعة.

 تعاما لمزراعة كاألمف الغذائي في أفريقيا، حيث صادف 2014عاـ ُأعِمنت  ،ليذه األسباب -91
 الزراعة تحويل"كضكع: مع م –لمبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية العاشرة الذكرل 
 فرص توظيف خالل من العيش، سبلتحسين و  المشترك االزدىار أجل من األفريقية

كاف العاـ بمثابة منصة ىامة الستعراض التقدـ  ".المستدامة والتنمية الشامل لنموا
المحرز في تحقيؽ رؤية البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، استخبلص الدركس 
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كخطة عمؿ  كاستراتيجيةمف تنفيذ عقد البرنامج األفريقي الشامؿ، كرسـ أجندة كالخبرات 
 لمفترة ممفكضيةلستراتيجية اإلالخطة بيتعيف تحقيقيا خبلؿ العقد القادـ. كقد استرشد ذلؾ 

اإلنتاج الزراعي األفريقي، تنمية قطاعي  لزيادةالتي تمنح األكلكية  2017 – 2014
زيادة الكصكؿ إلى األسكاؽ كبمكغ  ،عماؿ التجارية الزراعيةصناعة التحكيؿ الزراعي كاأل

راعة المساحات الصغيرة، تعزيز ز مف خبلؿ الذاتي الغذائي كالتغذكم الجماعي االكتفاء 
دارة تغير المناخ كالمكارد الطبيعية.  البيئة السميمة كا 

رت مشاكرات باإلطبلؽ الرسمي لمعاـ، ج 2014عقب قياـ قمة االتحاد األفريقي في يناير  -92
شاركت ك ة كشاممة قامت عمى التحميؿ الدقيؽ لمكضع كاالتجاىات دكحكارات عريضة القاع

فييا الدكؿ األعضاء، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، منظمات المجتمع المدني، 
منظمات المزارعيف، القطاع الخاص، المجمكعات النسائية، المجمكعات الشبابية، مؤسسات 

بغية تحديد ما الذم ينبغي أف يشكؿ رؤية كىدؼ أجندة كذلؾ اء اإلنمائيكف، المعرفة كالشرك
التنمية الزراعية األفريقية خبلؿ العقد القادـ. كقد أدت المشاكرات العريضة القاعدة إلى 

 المؤتمرُ اعتمد النتائج  تجديد االلتزاـ بأف البرنامج األفريقي الشامؿ سيظؿ إطارا لمتنمية.
 ،األسماؾ كالتنمية الزراعيةء الزراعة، تربية المكاشي، مصائدبيف كزرا األفريقي المشترؾ

 في أديس أبابا، إثيكبيا.  2014في مايك منعقد ال

إعالن مالبو حول التعجيل بالنمو والتحول الزراعيْين من أجل االزدىار "كقد تضمف  -93
 [ASSEMBLY/AU/DECL.1(XXIII))] 2014الصادر في يكنيك سبل العيش تحسين المشترك و 

 أىداؼ محددة قابمة لمقياس.فيما يتعمؽ ب 2025التقدـ بحمكؿ إحراز أحكاما حكؿ االلتزاـ ب
لـ يعمف قادة أفريقيا عف التزاميـ بتحقيؽ ىذه األىداؼ فحسب، كلكف أيضا بضماف 
المساءلة المتبادلة عف األعماؿ كالنتائج مف خبلؿ إضفاء صبغة مؤسسية عمى رصد كتتبع 

اـ كنظاـ كممارسة، ككذلؾ رفع تقرير مرة كؿ سنتيف إلى المؤتمر مف قبؿ التقدـ بانتظ
. صاغت المفكضية كككالة التخطيط 2017المفكضية عف النتائج المحققة اعتبارا مف 

بغية تحقيؽ إعبلف مبلبك  إستراتيجية وخارطة طريق لمتنفيذ"كالتنسيؽ لمنيباد، مشركع "
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تيجية كخارطة الطريؽ إلى المجمس التنفيذم . كقد تـ تقديـ اإلسترا2014الصادر في 
 .2015لبحثيما خبلؿ قمة يناير 

أجازت قمة مبلبك أيضا إطار نتائج لمبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، يرمي إلى  -94
. كيككف إطار 2025تحقيؽ رؤية البرنامج لعاـ  فيتسييؿ كتعجيؿ التنفيذ كتتبع التقدـ 

عمى األدلة مف قبؿ الدكؿ  بناءأداة لتطكير التخطيط كالرصد كالتعمـ النتائج لمبرنامج بمثابة 
قكدىما تتحقيؽ النمك كالتنمية االقتصادييف الشامميف المذيف  إلىاألعضاء في سعييا 

 الزراعة.

 
دعم تنفيذ الدول األعضاء لمبرامج ذات األولوية لمبرنامج األفريقي الشامل  1.2 الناتج 

فييا الموارد الحيوانية باعتبارىا أداة لتحفيز اإلنتاج لمتنمية الزراعية، بما 
 واإلنتاجية الزراعيين من أجل ضمان توفر األغذية والتغذية، بما يؤدي إلى

 القضاء عمى الجوع والحد من الفقر

( دكلة 40اآلف، انضمت عشركف )كحتى ب تنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ زخما. سَ كَ  -95
الزراعية،  كاستراتيجياتياسترشد بو عند تحسيف سياساتيا إطار تكرسميا إلى البرنامج 

 ( منيا خططا كطنية لبلستثمار في الزراعة كاألمف الغذائي32اثنتاف كثبلثكف )كضعت ك 
إلتاحة  2014كقد شرع عدد كبير منيا في مراجعات مشتركة لمقطاع في . يتـ تفعيميا حاليا

بلث مجمكعات اقتصادية إقميمية تنفيذ أفضؿ ليذه الخطط. إضافة إلى ذلؾ، أعدت ث
ككاس، الككميسا، كاإليجاد( اتفاقيات إقميمية لمبرنامج كخططا إقميمية لبلستثمار ي)اإل

الزراعي ىي اآلف قيد التنفيذ. كبالمثؿ، ترفع الدكؿ األعضاء مخصصات ميزانياتيا 
ريقيا بنسبة المكجية نحك التنمية الزراعية، حيث ارتفع االستثمار الزراعي الحككمي في أف

جاكزت تقد بمغت أك فداء النمك، كبالنسبة أل% سنكيا بالمتكسط خبلؿ العقد األخير. 7.4
% كيدؼ لمنمك السنكم لمناتج المحمي 6متكسط نسبة ال( دكلة عضكا 17سبع عشرة )
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اإلجمالي الزراعي. كتشير الدالئؿ إلى أف ىذا األداء لمقطاع الزراعي ساىـ في تشجيع 
 االقتصادم التي سجمتيا بمداف أفريقية عديدة خبلؿ العقد الماضي.معدالت النمك 

 
دارة الموارد الطبيعية وتغير المناخلتنفيذ البرامج ذات األولوية ييل تس :2-2 الناتج   :مبيئة وا 

يفاقميا التي إنجازات مشجعة لمعالجة التحديات اليائمة لتدىكر المكارد الطبيعية  إحرازتـ  -96
تكاصؿ ، عمى نحك شامؿ. ليذا آكؿ المكارد البيكلكجية ألفريقيار كتتغير المناخ كالتصح

ىذه االىتمامات باستخداـ جميع الفرص إبراز المفكضية، بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء، 
ة، بما في ذلؾ مف خبلؿ اليـك األفريقي لمبيئة كيـك كانجارم ماتام، كاألسبكع احالمت

الكعي زيادة رض الجافة كالفعاليات األخرل لاألفريقي لممياه، كاألسبكع األفريقي لؤل
 التحديات البيئية التي تكاجو القارة.ب

تكاصؿ لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ تكجيو مشاركة الدكؿ  -97
مصالح كأكلكيات أفريقيا إبراز األعضاء كالمفكضية حكؿ مسائؿ تغير المناخ لضماف 

بما في ذلؾ خبلؿ الدكرة العشريف لمؤتمر األطراؼ في كاحد كت ( بصكحد)المكقؼ الم
 .2014ليما، بيرك في ديسمبر 

تمكنت المفكضية، إلى جانب الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، مف  -98
استغبلؿ تكنكلكجيات رصد األرض كالسكاتؿ لمعالجة الحاجة إلى بيانات كمعمكمات أرضية 

لدعـ صنع القرار عمى متاحة في الكقت المناسب ك بيا كدقيقة كقة كبحرية كمناخية مكث
 الصعيديف الكطني كاإلقميمي.

نيار ا ألمياه كمصدر حيكيا لم اضماف مستقبؿ مرتفعات فكتا جالكف، التي تعتبر مستجمعل -99
مشاكرات مع مفكضية اإليككاس حكؿ طرؽ الالمفكضية أجرت كثيرة في غرب أفريقيا، 

 فكتا جالكف المتكامؿ إلى األخيرة. تحكيؿ إدارة برنامج
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تكاصؿ المفكضية إحراز تقدـ جيد في تنفيذ ف، المياه والصرف الصحيأما في مجاؿ  -100
التزامات شـر الشيخ لمتعجيؿ بتحقيؽ األىداؼ المتعمقة بالمياه كالصرؼ الصحي في 

ية لتعزيز أفريقيا. كيثبت تقرير قطاع المياه كالصرؼ الصحي في أفريقيا نجاح الجيكد الجار 
ضفاء الطابع المؤسسي عميو  النظاـ األفريقي لرصد كتقييـ المياه كالصرؼ الصحي كا 

صكب تحقيؽ الرؤية مكجية نحك العمؿ مقياـ بتدخبلت قائمة عمى األدلة ك لأساس ك
تنفيذ مقرر المؤتمر  ات فيالمبادر تتمثؿ أكلى تمؾ . ك 2025األفريقية لممياه 

[(AU/DEC.516(XXII)]  خطة عمؿ كيجالي مف تقييـ جميع مف أجمو تالذم تـ
معالجة أكجو القصكر في  مف أجؿ ( دكؿ أعضاء مختارة10االحتياجات الكطنية لعشر )

كالسيما عمى مستكل األسر  -تكفير إمدادات المياه؛ كخدمات النظافة كالصرؼ الصحي
القياـ  تـلخمسة مبلييف شخص إضافييف في أفريقيا. كباإلضافة إلى ذلؾ، ي -الريفية

 مميكف يكرك كحد أدنى لحفز تنفيذ خطة العمؿ. 50بأنشطة تعبئة 

قادت ، 2015ما بعد للإلطار العالمي لمحد من مخاطر الكوارث مف االستعدادات  كجزء -101
مساىمات عممية المفكضية، بالتعاكف مع مكتب األمـ المتحدة لمحد مف مخاطر الككارث 

. كليذا، 2015اعتمادىا في عاـ المزمع  ية العالميةأفريقيا، التي تشكؿ جزءا مف االستراتيج
المنعقد في مايك  ،أكصى إعبلف االجتماع الرفيع المستكل حكؿ الحد مف مخاطر الككارث

بعد  املفي أبكجا، نيجيريا بمساىمة أفريقيا في إطار الحد مف مخاطر الككارث  2014
خبلؿ قمة يناير لبحثو األفريقي لبلتحاد ة أجيزة صنع السياسإلي الذم يتـ تقديمو ك ، 2015
2015. 

تـ  ،تحسين الخدمات الخاصة باألرصاد الجوية والمناخ والطقس في أفريقيامف أجؿ  -102
ؤلرصاد الجكية كفقان لكماؿ مشركع خطة عمؿ تنفيذ االستراتيجية األفريقية المتكاممة است

كقد أجازت ىيئة األرصاد الجكية.  بشأف 2013لمقرر المجمس التنفيذم الصادر في يناير 
ؤلرصاد الجكية المشركَع تحضيران لمدكرة الثالثة لممؤتمر الكزارم لمكتب المؤتمر الكزارم 
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غير أنيا ُأجمت إلى فبراير  2014األفريقي حكؿ األرصاد الجكية المقرر عقدىا في أكتكبر 
2015. 

 
 :مواجية المخاطر ة عمىقدر مالوكالة األفريقية ل

مكاجية المخاطر لتحسيف قدرات الدكؿ األعضاء في  ة عمىقدر مل ُصممت الككالة األفريقية -103
إدارة مخاطر الككارث الطبيعية، كالتكيؼ مع تغير المناخ كحماية عمى االتحاد األفريقي 

الككالة األفريقية كفر الفئات السكانية التي ال تتمتع باألمف الغذائي. كمف أجؿ القياـ بذلؾ، ت
لتأميف ضد مخاطر الطقس لمحككمات المشاركة مف خبلؿ ا، مكاجية المخاطرعمى  ةقدر مل

مكاجية المخاطر. ة عمى قدر ممككالة األفريقية لالتأميف المحدكدة  لفرعيا التجارم، شركة 
، كىي مخاطرال أفريقية حكؿ مكاجية نظرةفريقيا ابعة ألالمالية التمؤسسة كتستخدـ ىذه ال

المتاحة كالكصكؿ إلييا جؿ تقدير المكارد قمر صناعي متقدـ كبرمجية لمراقبة الطقس. مف أ
 .السيئة الطقسمف حاالت لبمداف األفريقية المتضررة مف قبؿ ا

أماـ التحديات أشد مكاجية المخاطر حبلن أفريقيان ألحد ة عمى مقدر لتعتبر الككالة األفريقية  -104
ة الذيف كالمزارعيف كالرعا -تحكيؿ عبء مخاطر المناخ مف الحككماتالقارة، كالمتمثؿ في 

مكاجية المخاطر التي تستطيع أف تعالج  ة عمىقدر مإلى الككالة األفريقية ل -تتكلى حمايتيـ
مقرر قمة االتحاد األفريقي طبقان لتمؾ المخاطر عمى نحك أفضؿ. ك 

(ASSEMBLY/AU/DEC.417(XIX))  بمدان في مؤتمر  41 ، شارؾ2012الصادر في يكليك
المنعقد في بريتكريا، جنكب  ،مكاجية المخاطر ة عمىمقدر لالمفكضيف لمككالة األفريقية 

في االتحاد األفريقي، تـ إنشاء  ادكلة عضك  18أفريقيا. كفكر التكقيع عمى المعاىدة مف قبؿ 
ككالة متخصصة لبلتحاد األفريقي في كمكاجية المخاطر  ة عمىقدر مالككالة األفريقية ل

 دكؿ أعضاء إضافية. . كقد كقعت عمييا منذ ذلؾ الحيف سبع2012نكفمبر 
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دعم برامج تعزيز األعمال التجارية الزراعية بما في ذلك الوصول إلى الموارد  :3-2اتج الن
 اإلنتاجية وقدرات المرأة والشباب والمعوقين

مف خبلؿ ، مكاتيةالظركؼ تييئة ال ت: تماستثمارات القطاع الخاص في الزراعةعزيز ت -105
م" الذم تـ إنشاؤه خبلؿ قمة ك األمف الغذائي كالتغذ "التحالؼ الجديد مف أجؿمثؿ مبادرات 

بالتعاكف  2011كشراكة "إنماء أفريقيا" التي ُأقيمت في عاـ  2012في عاـ  8ػ مجمكعة ال
مع المنتدل االقتصادم العالمي، لدعـ القطاع الخاص األفريقي ككذلؾ حككمات الدكؿ 

لعاـ كالخاص لبلستثمار في شراكات ذات مصداقية بيف القطاعيف اقامة إفي األعضاء 
في المفكضية مع الدكؿ األعضاء تعزيز التقدـ ضمف الزراعة كسبلسؿ القيمة الزراعية. كت

 تحقيؽ مزيد مف المكاسب.

، اعتمدت المفكضية، مف خبلؿ إعبلف االتحاد األفريقي حكؿ بخصوص سياسة األرض -106
في النطاؽ لكاسعة ا بلستثماراتلة يييكجتالخطكط ، "ال2009عاـ الصادر في  األرض
في أفريقيا"، التي إجازىا المؤتمر الكزارم المشترؾ لبلتحاد األفريقي لمزراعة كالتنمية األرض 

في أديس أبابا،  2014في مايك األحياء المائية المنعقد الريفية كمصائد األسماؾ كتربية 
لتقدـ كتقديـ متابعة القترح حكؿ إنشاء إطار مؤسسي مناسب، كآلية إعداد مإثيكبيا. كتـ 

حاليان مفكضية االتحاد األفريقي كالمجنة تراجعو التقارير، كصندكؽ أفريقي لسياسة األرض، 
 االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ األفريقي لمتنمية.

عمى نحك كثيؽ مع  سياسة األرض،لرعاية المبادرة المشتركة  المفكضية، تحت قامت -107
مشرؽ كالجنكب األفريقي، جماعة شرؽ لشتركة المجمكعات االقتصادية اإلقميمية )السكؽ الم

أفريقيا، المجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا، المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا، 
الييئة الحككمية المشتركة لمتنمية، كمجمكعة تنمية الجنكب األفريقي(، كالبرلماف األفريقي 

بيدؼ إقامة منابر شتركة لسياسة األرض إعداد برامج مب كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد
كفقان إلعبلف االتحاد األفريقي حكؿ األرض. صبلحياتيا  تنفيذإقميمية كقارية لتمكينيا مف 

ممجتمع المدني كما تـ كضع خطة عمؿ بر لبدعـ مف مبادرة سياسة األرض، تـ إنشاء من



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 39 

مة المجتمع المدني مع المنظمة األفريقية لممزارعيف لضماف مساىبالتعاكف حكؿ األرض 
 كالمزارعيف كدعـ تنفيذ إعبلف االتحاد األفريقي حكؿ األرض. كقد نظمت المفكضية المؤتمر

، بمقر االتحاد األفريقي في أديس 2014حكؿ سياسة األرض في أفريقيا في نكفمبر األكؿ 
 أبابا، تحت مكضكع "العقد المقبؿ لسياسة األرض في أفريقيا: ضماف التنمية الزراعية

 كالنمك الشامؿ".

التجارة في المنتجات عزيز تعزيز البنية التحتية لموصول إلى األسواق وت :4-2اتج الن
 :الزراعية

تقدـ في تنفيذ برامج محددة لبلتحاد األفريقي متصمة بتعزيز اإلنتاجية كتيسير  إحرازتـ  -108
الفنييف  ءاكاصؿ المفكضية التعاكف مع الشركالتجارة في السمع كالخدمات الزراعية. كت

لبلتحاد األفريقي في  ةكاإلنمائييف لضماف تنفيذ المقررات التي اعتمدتيا أجيزة صنع السياس
 مجاالت المدخبلت الزراعية كالبذكر كاألسمدة، ككذلؾ مبادرات الصحة النباتية كالحيكانية.

، تكاصؿ المفكضية، مف خبلؿ البرنامج األفريقي لمبذكر تنمية قطاع البذور بخصكص -109
لتكنكلكجيا األحيائية، التعاكف مع منتدل اختبار البذكر األفريقية لتعزيز قدرات الدكؿ كا

مف أجؿ اختبار البذكر، كمع البذكر األفريقية )شبكة البذكر األفريقية سابقان( عمى األعضاء 
الجيكد إلى في قيادة المفكضية فقد استمرت تعزيز إدارة القطاع. أما بخصكص األسمدة، 

تعبئة المكارد البلزمة لتفعيؿ اآللية األفريقية لتمكيؿ األسمدة لؾ األفريقي لمتنمية جانب البن
الجيكد، كباإلضافة إلى  هالتي أنشئت لتفعيؿ إعبلف أبكجا حكؿ األسمدة. مف خبلؿ ىذ

لمساىمة باجميكرية نيجيريا االتحادية التي سبقت أف ساىمت بمكارد، تعيدت حككمة تشاد 
 مبلييف دكالر أمريكي. 3فجكة التمكيؿ إلى سد لصندكؽ مما في اي بمميكف دكالر أمريك

، تقـك المفكضية، مف خبلؿ الشراكة مف أجؿ مكافحة سالمة األغذية بخصكص -110
األفبلتككسيف في أفريقيا، البرنامج الريادم لمبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، بدعـ 

ة بالصحة كاألمف الغذائي كالتغذكم، معالجة التحديات المتعمقفي الدكؿ األعضاء 
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األفبلتككسيف. كقد تمكنت المفكضية، ب لمحاصيؿ الزراعيةاكالتحديات اإلنمائية بسبب تمكث 
مف خبلؿ الشراكة مف أجؿ مكافحة األفبلتككسيف، مف دعـ المجمكعات االقتصادية 

خطة عمؿ إقميمية اإلقميمية )مثؿ اإليككاس كالككميسا( لتحديد األكلكيات اإلقميمية ككضع 
األفبلتككسيف. كيكّمؿ ذلؾ إطبلؽ أنشطة شعبية لمكافحة األفبلتككسيف  اتلمعالجة تحدي

في البمداف الرائدة. كتـ إنشاء النظاـ األفريقي إلدارة المعمكمات المتعمقة باألفبلتككسيف 
 المتسقة كالمحمية. معمكمات اللتعزيز تقاسـ الخبرات كتكفر 

، ركزت التدخبلت بصفة رئيسية عمى ما يمي: )أ( الحيوانية تنمية الموارد بخصكص -111
، )ب( نظـ إنتاج المكارد الحيكانية كافحتيااألمراض كمالكقاية مف الصحة الحيكانية كنظـ 

دارة النظاـ اإليككلكجي، )ج( الكصكؿ إلى مدخبلت كخدمات كأسكاؽ المكاشي كالمنتجات  كا 
دارة المعمكمات كالمعرف  ة المتعمقة بالمكارد الحيكانية.الحيكانية؛ )د( كا 

األمراض كمكافحتيا، قامت الكقاية مف الصحة الحيكانية، ك  نظـ مف خبلؿ التدخبلت في -112
كتنفيذ االستراتيجية اإلقميمية لمكافحة حمى الخنازير  صياغة كتيسيرالمفكضية بتنسيؽ 

ميممة. كباإلضافة األفريقية، كاإلطار االستراتيجي لممكافحة المطردة لؤلمراض الحيكانية ال
لدكؿ إلي االدعـ الذم تشتد إليو الحاجة قديـ إلى ذلؾ، تمكنت المفكضية مف مكاصمة ت

المنتجة عامميا مف م ةمراقبة الجكدة لمقاحات البيطرية المتمقا اتاألعضاء مف خبلؿ شياد
 تدريب لمفنييف مف الدكؿ األعضاء.كفير اللمقاحات. كيتـ دعـ ذلؾ بت

دارة النظاـ اإليككلكجي  ـنظفي  التدخؿ أدل -113 المفكضيَة إلي تمكيف إنتاج المكارد الحيكانية كا 
المكارد الحيكانية تقييـ كرسـ السياسات كاألنظمة المتصمة بالمكارد الجينية الحيكانية ك  مف

اإلطار االستراتيجي عمى نطاؽ القارة كترتيبات التعاكف لضماف  مما يساىـ في إنشاء
ظميا اإليككلكجية. كبالمثؿ، ارة الرشيدة لممكارد الحيكانية األفريقية كنُ االستخداـ كالحفظ كاإلد

في األحياء المائية تـ كضع إطار السياسات كاستراتيجية إصبلح مصائد األسماؾ كتربية 
بالتالي مؤتمر االتحاد األفريقي المشترؾ لكزراء الزراعة كالتنمية الريفية،  هجاز أأفريقيا، ك 

 في أديس أبابا، إثيكبيا. 2014، المنعقد في مايك األحياء المائيةية كمصائد األسماؾ كترب
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القضاء عمى ذبابة تسي تسي كداء المثقبيات حممة جيكد المفكضية في تنسيؽ  استمرت -114
االستراتيجي كالدعـ الفني المباشر لمدكؿ  كالتكجيولتركيز عمى تكجيو السياسات، با

المتعمقة تدخبلت المكارد لتنفيذ المثقبيات كتعبئة األعضاء المتأثرة بذبابة تسي تسي كداء ال
في تقدـ التتبع لساس األذبابة تسي تسي كداء المثقبيات. كشّكمت أنشطة الرصد كالتقييـ ب

تنفيذ مبادرة الحممة األفريقية لمقضاء عمى ذبابة تسي تسي كداء المثقبيات. كبالتعاكف مع 
كأنشطة بناء المحنة ض البمداف لمعالجة ىذه تدخبلت في بعكفير الالشركاء الرئيسييف، تـ ت

تقميؿ عبء تحدم ذبابة تسي عمى التدريب لتعزيز قدرات البمداف كفير القدرات مف خبلؿ ت
في الجابكف، إثيكبيا، غانا، كينيا، مبلكم، مكزمبيؽ، نيجيريا، كذلؾ تسي كداء المثقبيات 

 جنكب السكداف، السكداف، تنزانيا، أكغندا كزيمبابكم.

كاألسكاؽ الخاصة  كالخدماتمكصكؿ إلى المدخبلت لمبادرة االتحاد األفريقي  خبلؿ مف -115
ضع مشركع إطار لرصد أداء بك المفكضية قامت ، الحيكانيةبالحيكانات كالمنتجات 

االستثمارات في قطاع المكاشي. باإلضافة إلى ذلؾ، قامت المفكضية بدعـ تنسيؽ كمكاءمة 
رة لمحدكد مف خبلؿ تعزيز قدرات الدكؿ األعضاء، بغية إدارة األمراض الحيكانية العاب

الخطكط التكجييية إعداد التجارة في المكاشي كالمنتجات الحيكانية )مثبلن، مف خبلؿ  ؿييتس
صدار شيادات الصحة  كاإلجراءات اإلقميمية لتحديد المكاشي كقابمية اقتفاء األثر كا 

 (...لخاالحيكانية، 

ؿ يتعجستؤدل إلى الاغة استراتيجية تنمية المكاشي التي صيعممية تنسؽ  المفكضيةظمت  -116
مشاكرات الكثيفة البإصبلح القطاع كتحقيؽ إمكانياتو الكاممة، مف خبلؿ التحميؿ العميؽ، ك 

إلي تـ تقديـ مشركع االستراتيجية ي المصادقة.أصحاب المصمحة كعممية مع كالشاممة 
 .لمبحث 2015المجمس التنفيذم خبلؿ قمة يناير 
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التكامل صنيع المذان يوجييما االقتصادية الشاممة والت التنمية: 3اتج لنا
 :االقتصادي

 
متنمية الشاممة، كتعزيزىا، كتحسيف القدرات لمكاتية ال اتسياسلمصياغة أطر  1-3اتج الن 

 التنفيذية لمدكؿ األعضاء
 برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا  تسييؿ 2-3اتج الن 
 حديثةإلى خدمات الطاقة ال اكصكؿ غالبية سكاف أفريقيفرص تحسيف  3-3اتج الن 
 تيسير السياسات كالمعايير لتعزيز التكامؿ القارم 4-3اتج الن 
كتيسير مفاكضات منطقة عزيزىا التجارة كالجمارؾ كت ييؿكضع سياسات تس 5-3اتج الن 

 التجارة الحرة القارية
 .عزيزىااص كتحسيف مناخ األعماؿ التجارية كتكضع سياسات مشاركة القطاع الخ 6-3اتجالن 
 كالمعكقيف كالشبابلممرأة  تعزيز كدعـ تنظيـ المشاريع 7-3اتجالن 
 . عزيزىاستخداـ المستداـ لممكارد المعدنية كغيرىا كتالكضع سياسات ا 8-3اتجالن 
 
رات وتعزيز القدعزيزىا مواتية لمتنمية الشاممة وتات السياسلمصياغة أطر  1-3اتج الن

 التنفيذية لمدول األعضاء

 كحد مفالمكقؼ األفريقي الم 2014اعتمدت قمة يناير : 2015لما بعد التنمية  أجندة -117
دعامة كالرفيعة المستكل السمـ كاألمف  المجنةمف طمبت ك  2015لما بعد  التنميةأجندة 

ـ المتحدة لؤلممجمكعة العمؿ المفتكحة قائمة بذاتيا ضماف إدماج أكلكيات أفريقيا في عمؿ 
المفكضية في تعميـ استمرت بتمكيؿ أىداؼ التنمية المستدامة. ك  ةالخبراء المعنيمجمكعة ك 

لممفاكضات التي تحضيران الدكؿ األعضاء كمكاءمة مكاقفيا المكحد عمى المكقؼ األفريقي 
 .2015ستجرل في عاـ 
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 :تطوير البنية التحتية في أفريقيابرنامج ييل تس :2-3اتج الن

في بناء القدرات، كبرنامج تطكير البنية التحتية  2014ىامة في عاـ  إنجازاتيؽ تحقتـ  -118
 في أفريقيا، كالنقؿ كالسياحة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.

خطكات لبناء قدرات مفكضية االتحاد  المفكضيةبخصكص تعزيز القدرات البشرية، اتخذت  -119
تخطيط عمى مجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالتنسيؽ لمنيباد كال التخطيطاألفريقي كككالة 

كتنسيقيا كالسيما خطة اإلجراءات ذات ييميا كتس اإلقميميةبرامج كمشاريع البنية التحتية 
الذم األكلكية لبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا، التي يدعميا برنامج بناء القدرات 

كي مف البنؾ األفريقي لمتنمية مميكف دكالر أمري 16قيمتو ثبلث سنكات بما يستغرؽ 
ني. باإلضافة إلى ذلؾ، أنشأت فكالحككمة األلمانية مف خبلؿ الككالة األلمانية لمتعاكف ال

الخدمات لبرنامج تطكير البنية كفير تلالمفكضية كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد آلية 
 إعداد المشاريع. مففجكة القدرات في المراحؿ المبكرة سد يدؼ بالتحتية في أفريقيا 

اإلقميمية بغية إعادة ىيكمة مشاريع  االقتصاديةالمفكضية في حكار مع المجمكعات شاركت  -120
خطة اإلجراءات ذات األكلكية لبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا، كتحديد الصككؾ 

فريقيا لبرنامج تطكير البنية التحتية في أ األكلكيةالمؤسسية كتعزيز خطة اإلجراءات ذات 
بالتعاكف مع البنؾ األفريقي لمتنمية كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد. خبلؿ مؤتمر داكار 

أكلكية قصكل العتمادىا في ذا مشركعا  16، تـ تقديـ 2014لمتمكيؿ المنعقد في يكنيك 
المؤسسية لتطكير البنية التحتية في أفريقيا. يندسة تنفيذ التـ كالتمكيؿ. كيأجندة األعماؿ 

تـ اعتماد نظاـ الرصد كالتقييـ كتقديـ التقارير لبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا كما ي
 يشمؿ رسـ كتحديد أدكار كافة أصحاب المصمحة.

 تطوير النقل والسياحة

ثبلث سنكات حكؿ تقكية إدارة قطاع النقؿ يستغرؽ تنفيذه  امشركعكضعت المفكضية  -121
تعزيز القدرات عمى نطاؽ أفريقيا لتنظيـ كتعزيز  إلىشركع كتعزيزىا في القارة. كييدؼ الم
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كتمكيؿ تحسيف البنية التحتية كالخدمات اإلقميمية المشتركة كالقارية لمنقؿ مف خبلؿ الترابط 
 منة كمكاءمة سياسات النقؿ.كاآلعابرة لمحدكد النقؿ الممرات كتعزيز المشترؾ عبر األقاليـ 

حككمة جميكرية الصيف حكؿ التعاكف في تطكير نظـ جرم مشاكرات رفيعة المستكل مع ت -122
 تمنحالعابرة ألفريقيا، كالسكؾ الحديدية كالطيراف. كال تزاؿ المفكضية  الرئيسيةالطرؽ 

لتطكير شبكات النقؿ في رؤيتيا االستراتيجية القصيرة كالمتكسطة كالبعيدة القصكل كلكية األ
 األمد.

 النقل بالسكك الحديدية:

في مبلبك،  2014الثالثة لمؤتمر الكزراء األفريقييف لمنقؿ المنعقدة في أبريؿ اعتمدت الدكرة  -123
لنقؿ بالسكؾ الحديدية في أفريقيا. كتؤكد الرؤية عمى تطكير ال 2040غينيا االستكائية رؤية 

كتفّصؿ بيا أىمية السكؾ الحديدية باعتبارىا العمكد الفقرم ألية شبكة نقؿ مكثكؽ 
 ؿ بالسكؾ الحديدية في أفريقيا. استراتيجيات تنشيط النق

ط ك السرعة بيدؼ تنفيذ خط فائؽذلؾ، أطمقت المفكضية مبادرة القطار ال عمىعبلكة  -124
، بدأت المفكضية في ىذا الصددالسرعة عبر أفريقيا. ك فائقة ال الحديديةالسكؾ قطارات 
إلطار مشاكراٍت حكؿ جميع المسائؿ الرئيسية الستدامة المبادرة، بما في ذلؾ اإجراء 

القانكني كالمؤسسي المناسب، كتعبئة المكارد المالية كاالستثمارات، كتطكير التكنكلكجيا 
 كقدرات التصنيع، كالبحث كالتطكير ككذلؾ التدريب كالتعميـ.

 النقل الجوي

منذ إجازة رؤساء الدكؿ كالحككمات مقرر يامكسككرك بشأف تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم في  -125
في لكمي، تكجك، لـ يتـ تنفيذ المقرر، كال تزاؿ البمداف األفريقية  2000أفريقيا في يكليك 

متعجيؿ بتنفيذ المقرر كالتحرؾ نحك لعمى أساس ثنائي. العبكر بعض حقكؽ التمنح بعضيا 
، قامت المفكضية بإجراء 2017إنشاء سكؽ أفريقية مكحدة لمنقؿ الجكم بحمكؿ عاـ 
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ا في ذلؾ الخطكط الجكية األفريقية، مشاكرات مع أصحاب المصمحة الرئيسييف بمال
 كسمطات المبلحة الجكية كغيرىا بغية تأميف دعـ كبير لممبادرة.

اقتصادية كبيرة ُتجنى مف تحرير فكائد اتحاد النقؿ الجكم الدكلي إلى أجراىا أشارت دراسة  -126
، فقط )الجزائر، مصر ابمد 12تقرر أف التحرير بيف عميو، . ك أفريقياالخدمات الجكية في 

تكنس، إثيكبيا، كينيا، أكغندا، أنجكال، ناميبيا، جنكب أفريقيا، غانا، نيجيريا كالسنغاؿ( يمكف 
 ػػعمؿ في مجاؿ الطيراف كالسياحة كاالقتصاد األكسع كيساىـ ب ةفرص 155100 فرأف يك 
% مف 0,07أم حكالي  -المحمي اإلجمالي السنكماتج النمميار دكالر أمريكي في  1,3
لمبمداف األفريقية  جؿبمدان. كمف المصمحة البعيدة األي اإلجمالي الثني عشر المحماتج الن

اتفاقيات  اأفريقي اتحرير كتكحيد أسكاقيا لمنقؿ الجكم. كحاليان، لدل أربعة كعشريف بمد
بيف البمداف فيما تمؾ االتفاقيات مثؿ "السماء المفتكح" مع بمداف أجنبية، في حيف ال تكجد 

استمرار  فيؽ الجكية في أفريقيا ااالتجاه السمبي مف عدـ تحرير األسك  كيتمثؿاألفريقية. 
 تيميش الخطكط الجكية األفريقية في كؿ مف األسكاؽ العالمية كاألفريقية.

المنافسة، قكاعد النصكص التالية:  2014ممضي قدمان، اعتمد كزراء القطاع في ديسمبر ل -127
مككالة التنفيذية ل، كالسمطات التنظيمية ك ، لكائح حماية المستيمكيفخبلفاتال تسكيةآلية 

 تنفيذ مقرر يامكسككرك. ؿييلتس 2015المنفذة، كسكؼ يتـ تقديميا إلى قمة يناير 

 النقل البحري

بدأت المفكضية مشركعان لتعزيز قدرات اإلدارات البحرية الكطنية كاإلقميمية كالمكانئ في  -128
لبحرية كتحسيف كفاءة المكانئ بالتعاكف مع كالحماية لمبيئة ا كالسبلمةمجاالت األمف البحرم 

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالمؤسسات المتخصصة كالدكؿ األعضاء. كىذه ىي 
المجاالت ذات األكلكية لمميثاؽ األفريقي المنقح لمنقؿ البحرم. كقد بدأ المشركع الذم 

ؼ يتـ تكسيعو فيما بعد يدعمو االتحاد األكركبي في إقميمي غرب أفريقيا ككسط أفريقيا كسك 
 بقية القارة.ليشمؿ 



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 46 

 :السياحة

. 2063قطاع السياحة في أفريقيا في إطار أجندة نمية تلكضعت المفكضية استراتيجية  -129
كزراء المسؤكليف عف السياحة المنعقد في مجمكعة العمؿ المككنة مف الاجتماع  كعقب

أف مفادىا  تكصيات 2014، أجاز المجمس التنفيذم في يكنيك 2014سيشؿ في مارس 
أن تصبح أفريقيا المحطة في: تمثؿ ي 2063اليدؼ الرئيسي لمسياحة في إطار أجندة 
اليدؼ، تـ تحديد بعض اإلجراءات لتحقيؽ ىذا . المفضمة لمسياحة عمى الصعيد العالمي

( بناء 2( مكاءمة السياسات كاألنظمة السياحية؛ )1االستراتيجية المحددة التي تشمؿ: )
 العابرةبرامج السياحة لتركيج ال( تعزيز تسكيؽ السياحة بما في ذلؾ 3المؤسسية؛ )القدرات 

 ( كاالستثمار في البنية التحتية كالمنتجات السياحية.5؛ )البحث كالتطكير( 4محدكد؛ )ل

 :واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا

ة، سياسال أجيزة صنع راتكمقر  2017-2014 االستراتيجية الخطة أىداؼ تنفيذ عمى بناء -130
األفريقية  اإللكتركنية لشبكةا الستدامة عمؿ خطة كضع( 1: يمي ماحققت المفكضية 

 عمى التكقيع( 2 ؛2014 يناير قمةطمبت  كما ُبعد عف كالتعميـ ُبعد عف التطبيبالخاصة ب
 ،أفريكا-دكت اعتماد ؿمف أج المخصصة كاألرقاـ لؤلسماء اإلنترنت شركة مع اتفاقية
طبلؽ ( 3. األفريقي االتحاد/األفريقية الكحدة لمنظمةاليكبيؿ الذىبي  إطار في المشركع كا 
االتحاد  قمة مف قبؿ السيبراني ؤلمفل األفريقي االتحاد اتفاقية العتماد الناجح التنسيؽ

قميمية لم نقاط إنشاء في إحراز التقدـ( 4. 2014 يكنيك األفريقي في عمى  تبادؿكطنية كا 
 التقريراعتماد عمى ( 5 اإلنترنت؛عمى  تبادؿال طانقل األفريقي نظاـال إطار في نترنتاإل
 .البريدية كالرمكز لعناكيفالخاصة با لتكجيييةلمخطكط ا كمؿلما

 :الحديثة الطاقة خدمات إلى اأفريقي سكان أغمبية وصول تعزيز :3.3الناتج 

 ريتطك ريع تس: ذلؾ في بما كاإلجراءات، االستراتيجيات مف عددتنفيذ  كاصمت المفكضية -131
 كنقؿ تكليدلكالقارية  اإلقميمية مشاريعال تسييؿ خرل؛الطاقة األ كمصادر المتجددة لطاقةا
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 ،األرضية الحرارية الطاقة) المتجددة طاقةلم تكجيييةالخطكط ال كضع النظيفة؛ الطاقة
 التنمية في لممساىمة( الرياح كطاقة ،الحيكية الطاقة الشمسية، الطاقة ،المائية الطاقة

 .لمقارة كاالقتصادية الجتماعيةا

 لمرفؽ العاـ اليدؼ يتمثؿ: أفريقيالشرق  ةاإلقميمي األرضية الحرارية الطاقة برنامج -132
 العاـ يفالقطاع أصحاب المشاريع مف تشجيع في األرضية الحرارية لطاقةا مخاطر تخفيؼ

مما ( اليةاإلجم التكمفة مف٪ 80) السطحية لمدراسات جزئية منح تقديـ خبلؿ مف كالخاص
 الحد كبالتالي ،(الحفر تكمفة مف٪ 40) كفخز مالمف  تأكدالحفر لمك  لحفريؤدل إلى إنجاز ا

 كتكاليؼ مخاطر فمك  األرضية الحرارية الطاقة مكارد استكشاؼب المرتبطة المخاطر مف
 سيؽتقكـ المفكضية بتن ،في ىذا الصدد. األرضية الحرارية مطاقةل مبكرمرحمة التطكير ال

دارة  أنشئ مذال أفريقيا شرؽ لدكؿ األرضية الحرارية لطاقةا مخاطر تخفيؼ مرفؽ برنامج كا 
 .الشركاء مف مالي بدعـ ،2012 عاـ

 إجمالي مبمغب 2014 يف األرضية الحرارية مطاقةل مشاريع خمسةقدمت منح ل لذلؾ، نتيجة -133
إضافية تصؿ ستنتج طاقة  المشاريع ىذه تنفيذ يتـ حالماك . أمريكي دكالر مميكف 22 قدره
 فبراير في جديدة مشاريع ربعةسيتـ تقديـ منح ألك . 2020 بحمكؿ ميغاكاط 640إلى 

مف الطمبات في  ثالثة جكلة كقد تـ إطبلؽ. أمريكي دكالر مبلييف 10 هقدر  مبمغب 2015
كما أف المزيد مف الطمبات التي قدميا أصحاب  ،تنزانيا أركشا،في  2014 أكتكبر 30

 .حاليا التقييـ قيدىي  كالخاص العاـ عيفالقطامف  المشاريع

 في ياقيأفر  رايخب 25 تدريب( 1: يمي ما الطاقة قطاع في األخرل اإلنجازاتتشمؿ  -134
 المستدامة مطاقةأجندة العمؿ ل نمكذج تطكير( 2 الكيركمائية؛ مطاقةصغيرة ل محطات
عف دراسة حكؿ  اعتماد التقرير( 3 لمتنفيذ؛ أكلكيةذات  أفريقية دكلة 14 كتحديد لمجميع

تقرير إحصائيات  كنشر إطبلؽ( 4. الحيكية الطاقة سياسة فيإدماج مسائؿ الجنسيف 
 لتصميـ نيةفال التكجيييةاعتماد الخطكط ( 5ك نترنت؛إلا عمى 2014 األفريقية لسنة الطاقة
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 تكليد محطات مف متصمة كشبكة بذاتيا قائمةالالضكئية  الكيربائية لطاقةا محطات كتشغيؿ
 .أفريقيا في الكيرباء لتكليد الصغيرة حاالري طاقة

 
 :القاري التكامل تعزيز ومعايير سياسات تسييل :4.3الناتج 

 التنفيذم المجمس قررم تنفيذ تسييؿب المفكضية تقكـ: المالية لمتحويالت األفريقي المعيد -135
 ياكين جميكرية مع تفاكضكت ،2014 يناير شير الصادر في( EX.CL/DEC.808(XXIV)رقـ 

 18ك 12تتراكح بيف " انتقالية ةىيكم" عمى االتفاؽ تـ كقد. المعيدىذا  استضافة طرؽحكؿ 
 .كينيا نيركبي، في لممعيدالعاجؿ  االنطبلؽ ضمافمف أجؿ  شيرا

 

 :األفريقية المالية المؤسسات
 :األفريقياالستثمار  بنك

 الدكؿ رؤساءلو مؤتمر المؤسس  بركتكككؿاعتمد ال، األفريقياالستثمار  ببنكفيما يتعمؽ  -136
قعت عشركف دكلة عمى ك  ،2014 ديسمبر نيايةحتى ك . 2009 فبراير في كالحككمات
 الككنغك، القمر، جزر ديفكار، ككت فاسك، بكركينا بنيف، أنغكال،: ىيك  البركتكككؿ،

 ،النيجر ،ليبيا بيساك، غينيا غينيا، غانا، غامبيا، الغابكف، الديمقراطية، الككنغك جميكرية
 الرئيسي التحدم يتمثؿ. زامبيا ،كجتك  ،كبرينسيب تكمي ساك ،سيراليكف ،السنغاؿ ،دغشقرم

المؤسس  بركتكككؿال عمى التصديؽ فيالتقدـ  بطيءبنؾ االستثمار األفريقي في  إنشاءفي 
 التنفيذ حيز ولك دخ طمبتي حيف في كالككنغك، ليبياىما  فقط، فادكلتعميو  صدقتحيث  لو

 .خمسة عشرة تصديقا

. عميو لتصديؽحتى اآلف عمى ا البركتكككؿ عمى تكقع التي األعضاء الدكؿ ُتحث عميو،ك  -137
بإنشاء  اإلسراع أجؿ مف عميو كالتصديؽ التكقيع مىع قـ بذلؾ بعدت لـكما ُتحث الدكؿ التي 

 .المالية المؤسسة ىذه



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 49 

 األفريقي النقد صندوق

مف قبؿ  األساسي وكنظام وككلبركتك  اضاستعر تـ ، األفريقي النقد بصندوق يتعمؽ فيما -138
 قمةاعتمدتيما ك  العدؿ كزراء ثـ يقييفاألفر  االقتصادية كالتنمية كالتخطيط المالية كزراء

 تدعك. االستكائيةغينيا  مبلبك،في  2014 يكنيك في عقدت التي ادكرتي خبلؿاالتحاد 
 النقد دوقصن بركتكككؿ عمى كالتصديؽ التكقيعإلي التعجيؿ ب األعضاء الدكؿ ةمفكضيال

 .األساسي وكنظام األفريقي

 البنك المركزي األفريقي

 عممتكقد . األفريقي المركزي البنك إنشاء إلى الرامية الجيكد في التقدـ بعض زاحر أُ تـ  -139
 إلنشاء مشتركة استراتيجية لصياغةاألفريقية  المركزية بنكؾال اتحاد مع كثب عف المفكضية

 قبؿاعتماد ىذه االستراتيجية  فمحافظيال ى مؤتمريتعيف عمك . مركزم األفريقيال بنؾال
 .يااألفريقييف لبحث االقتصادية كالتنمية كالتخطيط المالية كزراء إلى اتقديمي

 مفاوضات وتسييل التيسيرية والجمركية التجارية السياسات وتعزيز إعداد: 5-3الناتج 
 :القارية الحرة التجارة منطقة

بالتعاكف مع المجنة االقتصادية إلفريقيا  مت المفكضيةنظاالستعراض،  قيدخبلؿ الفترة  -140
 الجنكب تنمية مجمكعةاجتماعات تشاكرية في خمس مجمكعات اقتصادية إقميمية )

 المجمكعة، اتحاد المغرب العربي، األفريقي كالجنكب لمشرؽ المشتركة األفريقي، السكؽ
بشأف تنفيذ تعزيز التجارة الساحؿ كالصحراء( دكؿ ، كتجمع أفريقيا كسط لدكؿ االقتصادية

نشاء  ،األفريقية البينية قمة الذم اتفقت عميو  عمى النحك، ةيار القالحرة منطقة التجارة كا 
اجتماعات مبادرة تعزيز التجارة األفريقية كشيدت . 2012يناير في  االتحاد األفريقي

نشاء /البينية ، يف في التجارةيسية مشاركة أصحاب المصمحة الرئيار القالحرة منطقة التجارة كا 
 .خاصة القطاع الخاص
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 .2015ة عمى بدء المفاكضات في يار القالحرة منطقة التجارة  نشاءإلطريؽ الخارطة تنص  -141
منظكمة كىك جياز مف أجيزة - ةالقاري بمنطقة التجارة الحرة عمؿ المعنيالؽ يفر  كقد أنجز

صادية اإلقميمية كمفكضية تألؼ مف ممثمي المجمكعات االقتية يار القالحرة منطقة التجارة 
قدرا كبيرا مف العمؿ  -لمتنميةاألفريقي  البنؾ، ك ، كالمجنة االقتصادية ألفريقيااالتحاد األفريقي

دكرتيف المفكضية خبلؿ السنة نظمت ك  .في إطار التحضير لممفاكضات 2014في عاـ 
 مفاكضاتبمقة تكصيات بشأف القضايا الحاسمة المتع اؽ العمؿ في أبريؿ كأكتكبر قدمتيفر ل

لتكجييية، كالترتيبات المؤسسية، خطكط ااألىداؼ كال قبيؿ ، مفمنطقة التجارة الحرة القارية
، عمى ، كتعبئة المكاردلمنطقة التجارة الحرة القارية منتدل التفاكض كمشركع اختصاصات

 .ؿ ال الحصراسبيؿ المث

نشاء منطقة التجارة الحرة  أفمف المتكقع  -142 تي العمى المكاسب  القاريةتؤسس المفاكضات كا 
مف اتفاقيات التجارة الحرة في المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأفضؿ الممارسات تحققت 
 أفريقيا شرؽ األفريقي كجماعة كالجنكب لمشرؽ المشتركة مسكؽل الثبلثية الييئةمثؿ 

 2014عاـ في ة مفكضي. في ىذا الصدد، كاصمت الاألفريقي الجنكب تنمية كمجمكعة
كعمميات المجمكعات  التفاقيات التجارة الحرة مراقبة تطكرات المفاكضات الثبلثية

استخبلص الدركس المناسبة  غيةب ات،تفاقيالمتعمقة بيذه االاالقتصادية اإلقميمية األخرل 
 لصالح منطقة التجارة الحرة القارية.

رات مكثفة مع أصحاب عمؿ تعزيز التجارة األفريقية البينية، كبعد مشاك  بخطةيما يتعمؽ ف  -143
منقحة مف استراتيجية النسخة الالمصمحة في المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، تـ تقديـ 
مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء تنفيذ تعزيز التجارة األفريقية البينية إلى الدكرة االستثنائية ل

األعضاء  كزراء الدكؿالّكمؼ ك . 2014في أديس أبابا في أبريؿ منعقد ال التجارة
 كضعلفنية  كمجمكعات عمؿ تعييف جيات تنسيؽبكالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية 

قميمية بعض الدكؿ شرعت تعزيز التجارة األفريقية البينية. كقد ل خطط عمؿ كطنية كا 
خطط عمؿ مممكسة كقابمة  إعداداألعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية في عممية 
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دعـ فني كمالي مف المجنة االقتصادية إلفريقيا ة األفريقية البينية، بلتعزيز التجار لمتنفيذ 
 .كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

 التعاون الجمركي وتسييل التجارة

 تسييؿتدابير بالبينية  األفريقية جيكد تعزيز التجارةو في حالة دعـ أنعمى  الدراساتتدؿ  -144
يتراكح م ذاألفريقية البينية ال ي مف التجارةالمستكل الحالمكاف مضاعفة إلاتككف بالتجارة، 

تسييؿ التجارة أمر حاسـ لتحسيف أداء كما أف في غضكف عشر سنكات. % 12ك 10 بيف
التجارية الممنكحة  ةبلستفادة الكاممة مف األفضميلالبمداف األفريقية في التجارة العالمية ك 

عدد مف األنشطة التي تيدؼ إلى تحسيف كفاءة ب مفكضيةال كقد قامتلبعض الدكؿ. 
اإلدارات الجمركية في أفريقيا، كتعزيز تسييؿ التجارة كخفض تكاليؼ ممارسة األعماؿ 

 .التجارية

في مجاالت  المفكضية إشراؼتحت  2014في أربع دراسات ُأجريت : الخدماتالتجارة في  -145
بيدؼ مساعدة الدكؿ  البنكية،لخدمات كا التجارية، كالتعميـ، كمعالجة األعماؿ ،النقؿ الجكم
منظمة مفاكضات الخدمات كالمشاركة الكاممة في قطاع تطكير تجارتيا في  عمىاألعضاء 

 السنة هىذخبلؿ أيضا  مفكضيةعقدت الك الخدمات. بشأف التجارة في قطاع التجارة العالمية 
ينا فاسك كأكغندا الصناعات الثقافية كالخدمات التعميمية في بكرك بشأف تصديؽكرش عمؿ 

إلي  تقديـ المشكرةلطمعة م اتكرقبمثابة مدخبلت في إعداد  ائجيانتكستككف عمى التكالي، 
 .الخدماتقطاع لدكؿ األعضاء بشأف ا

ال تتماشى : العالم بقية مع األفريقية والتجارة األطراف المتعددة التجارية المفاوضات -146
أخذ  رؤية مع %،3تي تبمغ نسبتيا حكالي الالعالمية،  التجارة الحالية مف أفريقيا حصة
مع . األطراؼ المتعدد التجارم النظاـ كفي العالمي االقتصاد في الصحيح كانيام القارة

 تنفيذ المفكضية أيضا عمى تركز األفريقية البينية، التجارة لتعزيز األكلكيةمنح  مكاصمتيا



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 52 

 الشراكات خبلؿ مف العالمية تجارةال في األفريقية البمداف أداء تحسيف إلى الرامية األنشطة
 .التجارية المختمفة كاالتفاقيات

اتفاقيات الشراكة  عممية بداية مكقؼ المفكضية، منذظؿ : االقتصادية الشراكة اتفاقيات -147
 االتحاد في األعضاء الدكؿ بيف تقكض المفاكضات أالّ ثابتا في أنو يجب  االقتصادية،

 الفقرة في المكقؼ ىذا كتعزز. أفريقيا تكامؿ ميميةاإلق االقتصادية كالمجمكعات األكركبي
 أم إمكانية مراجعة عمى ينص الذم كأفريقيا األكركبي الرابعة لبلتحاد القمة إعبلف مف 42

 استمرار كجكد بعض مف الرغـ كعمى. األفريقي التكامؿ ددتيّ  اتفاقية لمتجارة االقتصادية
 تـ االقتصادية، الشراكة اتفاقيات حكؿ قياكأفري األكركبي االتحاد مكاقؼ بيف االختبلفات

 مثؿ الخبلفية القضايا بعض حؿ في اتجاهمعينة  نصكصيتعمؽ ب مافي التقدـ بعض إحراز
 عمى الضرائبفرض ك  القدرات، كدعـ بناء بالرعاية، األكلى كبند الدكؿ التنفيذ، عدـ بند

يات الشراكة المتفاكضة عمى اتفاق المناطؽ جميع كقعتاآلف،  كحتى. الصادرات
المكعد النيائي  مف معفاة فيي كبالتالي شرعت في تطبيقيا، أكعميو  االقتصادية أك صدقت

المعفى مف الضرائب  الكصكؿ دد باحتماؿ الحرماف مفالذم ييّ  2014كتكبر كىك أكؿ أ
 .األكركبي االتحاد في الحرة األسكاؽ كالرسـك إلى

 المفكضية قدمت االستعراض، قيد الفترة ؿخبل: العالمية التجارة منظمةداخل  المفاوضات -148
 ؿ ىذاكقد سيّ . العالمية التجارة منظمة في األفريقييف لممفاكضيف كالفني اإلدارم الدعـ
 العالمية التجارة لمنظمة بالي الكزارم مؤتمر لنتائج أفريقيا استجابة كضعتحديد  الدعـ

 رفيعةال األفريقية المجنة ؾذل في بما) األفريقي بلتحادل سياسةالصنع أجيزة  كمقررات
 كالحككمات الدكؿ مؤتمر رؤساء لمقرر فقاك . ىذه االستجابةبشأف ( متجارة كالقمةل المستكل

 الشركاء كبعض العالمية التجارة منظمة بأمانة المفكضية اتصمت بالي، نتائج بشأف
 البلزمة قدراتال لبناء بو التنبؤ كدعـ ىاـ يمكف مساعدةإلى  حكؿ حاجة أفريقيا اإلنمائييف

 .التجارة تسييؿ حكؿ العالمية التجارة منظمة التفاقية الفعاؿ لتنفيذعمى ا
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 أف المقرر مف: أفريقيا -األمريكية  المتحدة الواليات وقمة ألفريقيا والفرص النمو قانون -149
 أنشطة مف كقد كانت العديد. 2015 ألفريقيا في كالفرص النمك قانكفسرياف مفعكؿ  ينتيي

 ،2015 بعد لما ىذا القانكف تفكيض إعادة ضماف نحك مكجية 2014 في المفكضية
 فعالية أكثر أداة كأفريقيا المتحدة الكاليات عبلقات التجارة كاالستثمار المستقبمية بيف كجعؿ
مف جية أخرل، شرعت . أفريقيا في المستدامة التنمية كتحقيؽ الفقرية لمحد مف كشمكل
 االقتصادية المجنة مف فني االستعراض، كبدعـ قيد السنةخبلؿ  المستفيدة، البمداف بعض
الكطنية لقانكف  لبلستجابة استراتيجيات إعداد عممية كمفكضية االتحاد األفريقي، في إلفريقيا

 EX.CL/DEC.830 (XXV). المجمس التنفيذم الكارد في مقرر لمتشجيع كفقا النمك كالفرص،
 .2014 مبلبك الصادر عف قمة

 كاإلدارة الككنغرس إجراء لقاء معب ليسكتك بقيادة التجارة كزراء مف ؽفري ضيفك تـ ت -150
 عشرة خمس لفترة النمك كالفرص ألفريقيا لقانكف سمس إقرار إعادةإلي  لمدعكة األمريكييف

 المتعمقة بمنسكجات الدكؿ الثالثة، مف أجؿ قكاعد األحكاـ مع بحيث يتزامف األقؿ عمى سنة
 األفريقية البمداف كؿ مشاركة تسييؿ حتى يتسنى إرىاقا أقؿ ىميةأ كمعايير مركنة منشأ أكثر

لنظر بعناية إلى ا المتحدة الكاليات الفريؽ أيضا سيدعك. قانكف النمك كالفرص ألفريقيا في
 الجارية مع مفاكضاتيا عف الناتج التفضيمية المعاممة المحتمؿ النحسار التأثير في

 أىداؼ تبطؿ أف يمكف كالتي الحرة، التجارة اتفاقيةاإلقميمية حكؿ  االقتصادية المجمكعات
القانكف  في التجارية غير القضايا إدراج عدـ إلى كالدعكة النمك كالفرص ألفريقيا، قانكف

 .المعاد إقراره

 بيئةتحسين و  الخاص القطاع بمشاركة المتعمقة السياسات وتعزيز إعداد:6-3الناتج 
 أفريقيا في التجارية األعمال

 الخاص القطاع نميةت تعزيز

 المباشر األجنبي تدفؽ االستثمار مستكل انخفاضتشعر بالقمؽ مف  األفريقية القارة تزاؿ ال -151
العابرة لمحدكد فيما بيف  االستثمارات عف فضبل العالـ،في  خرلأقاليـ أ مع بالمقارنة الكارد
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 األعضاء الدكؿ تيااتخذ التي التدابير مف الرغـ عمى الكضع ىذا كيستمر. البمداف األفريقية
 كضعت كاستجابة لذلؾ،. االستثمار ضمانات ذلؾ في بما ستثمار،الا بيئة لتحسيف

مف  دهااعتم يمكف الممارسات، أفضؿ مبني عمى أفريقي لبلستثمار قانكف مشركع المفكضية
 تقديـ كسيتـ. بكؿ بمد الخاصة المحمية األكضاع مع ليتناسب األعضاء الدكؿ قبؿ مختمؼ

 التكامؿ كمسائؿ كالمالية بلقتصادلالمتخصصة  الفنيةالكزارية  المجنة إلى قانكفال مشركع
 قبؿ كاعتماده مف أجؿ بحثو القانكنية كالشؤكف المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ ككذلؾ
 .النيائي لبلعتماد االفريقي كحككمات االتحاد دكؿ رؤساء إلى تقديمو

 
 :واالقتصادي االجتماعي التقدم وتقييم رصد

 ء:حصاإلا تنمية برنامج

 زػػػػػػػكالمرك لئلحصاء األفريقي المعيد ىما رئيسييف مشركعيف إنشاءب المفكضيةقـك ت -152
 (ASSEMBLY/AU/DEC.462(XX))القمة  لمقررم كفقا اإلحصائي األفريقي لمتدريب

. عمى التكالي ديفكار كككت تكنس في ينالصادر   (ASSEMBLY/AU/DEC.424(XIX))و
-2014لمفترة  استراتيجية خطة المفكضية مشركع أعدت المقررات، ىذه يذتنفكجزء مف 

 المؤسسية الترتيباتب حاليا المفكضيةقـك كت. األفريقي لبلتحاد اإلحصاء لمعيد 2018
 كالمركز المعيد إلقامة طريؽ خارطة المفكضية كما ُتعد. كالمركز لممعيد الييكمي كالتنظيـ
 المستكل عمى كالتركيج الدعكة كاستراتيجية كلكية،األ الرئيسية ذات األنشطة تتضمف
 .كالمركز المعيد بإنشاء التعجيؿ لدعـ السياسي

  والمعوقين والشباب لمنساء التجارية المشاريع ودعم تعزيز: 7-3الناتج 

 مكاتيةبيئة ييئة كت لتحقيؽمشاريع محددة  تنفيذ فياالتحاد األفريقي  ةمفكضي شرعت -153
األعماؿ  سيداتل مؤتمر التاسعالنظـ كقد سياسي لممرأة في أفريقيا. تمكيف االقتصادم كالمل
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كأطمؽ التجارية  عماؿألاالقياـ بفي  يالتحسيف مياراتمرأة دعـ العمى  افي أفريقيا تدريب
 .لشبابالدليؿ األفريقي المالي الرقمي لممرأة كا

 بطالة الشباب مف بالحد كالحككمات الدكؿ رؤساء اللتزاـ تبعا: لمشباب عملال فرصتوفير  -154
 كالمجنة متنمية،لاألفريقي  كالبنؾ أطمقت المفكضية ،(2011 في يكليك مبلبك) كالنساء

 عمؿالتكفير فرص  بشأف مشتركة مبادرة الدكلية العمؿ كمنظمة ألفريقيا االقتصادية
 المشتركة، المبادرة تنفيذ بدأ كقد. نكاياال إعبلف الحؽ عمى كقت في توككقع لمشباب،
 .كالسنغاؿ فاسك بكركينا يع ريادية فيبمشار 

 

 األخرى مواردالو  معادنالمستدام لم االستغالل سياسات وتعزيز إعداد: 8-3الناتج 

 لممكارد الفعالة المبني عمى المكارد كاإلدارة التصنيع خبلؿ مف االقتصادم التحكؿيعتبر  -155
 نفذت. 2063 أجندة تنفيذك  المستدامة التنمية لتحقيؽ احاسم اأمر  األفريقية الطبيعية
 لعب المكارد كضماف فريقياأ في التصنيعمتعجيؿ بل 2014 في البرامج مف عددا المفكضية
 .المستدامة لمتنمية رئيسية كأدكات دكرىا كالسمع المعدنية

اجتمع  المعدنية، المكارد لتنمية األفريقي االتحاد ألجندة تعزيزا: المعدنية المكارد تنمية -156
 زيمبابكم /زامبياعقدت في  استثنائية دكرة في المعدنية المكارد تنمية عف المسؤكلكف الكزراء

 نميةتاألفريقي ل المركزعمى  المؤسسي الطابع إضفاء حكؿلمتباحث  2014 نكفمبر في
 الدكؿ في مساعدة لممركز الرئيسي يتمثؿ الدكرتحقيؽ استدامتو. ك  المعدنية المكارد

عائدات  األعضاء حصكؿ الدكؿ مف كالتأكد ريقيةالتعديف األف رؤية عمى تفعيؿ األعضاء
 مف شركات كؿقبؿ  متبادلتيف مف كمساءلة تحقيؽ شفافية مع المعدنية المكارد فأفضؿ م
 المعدنية كككالة المكاردنمية لت األفريقي المركز بإقامة الكزراء كأكصى. كالحككمات التعديف

أف تفقد  دكف كاالستقبللية كنةالمر  مف مع احتفاظو بدرجة االفريقي لبلتحاد متخصصة
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 الكزراء كأكصى. األساسي نظامو ممكيتو، كما اعتمدكا األفريقي االتحاد في األعضاء الدكؿ
 .أخرل أمكر بيف مف ،تمكيؿ المركز مف مختمفة أنماط تحميؿحكؿ  دراسة كذلؾ بإجراء

مؤتمر  مقرر تنفيذ المفكضية تكاصؿ: أفريقيا في الصناعية بالتنمية لمتعجيل العمؿ خطة -157
 لييئة مكتب اجتماعا نظمت الصدد، ىذا كفي. أفريقيا في الصناعية التنمية بشأف االتحاد
حكؿ  تداكؿ كينيا، نيركبي،في  2014 سبتمبر في الصناعة لكزراء األفريقي االتحاد مؤتمر
 .أفريقيا كاتخذ مقررات بشأنيا في الصناعية التنميةالتعجيؿ بب المتعمقة القضايا مف عدد

 استراتيجية بشأف 2014 فبراير فيالمنعقدة الخمكة  تقرير ىيئة المكتب كبحث اجتماع
 أف كأكصى حكؿ خطة العمؿ لمتعجيؿ بالتنمية الصناعية في أفريقيا، المصمحة أصحاب

 كآلية كتستخدـ السنة في مرتيفتجتمع كأف  يتـ إضفاء الطابع الرسمي عمى ىذه الخمكة،
 .الشركاء معفي تنفيذ األجندة المتفؽ عمييا  المحرز التقدـ عف لئلببلغ

ىيئة  تأكص أفريقيا، في الصناعية بالتنمية لمتعجيؿ العمؿ خطةل المكارد بتعبئة يتعمؽ فيما -158
 مف المكارد لتعبئة كالحككمات الدكؿ رؤساء مستكل عمى اإلقميمييف الركاد بتحديد المكتب

نشاء مختمؼ المصادر، جراء لمصناعة، خصصةمت مالية مؤسسات تعزيز أك كا   المفكضية كا 
 كأكصت ىيئة الصناعية. لتنميةرامية إلى تحقيؽ اال المكارد تعبئة كافة مبادراتتقييما حكؿ 

 تنفيذ فيما يخص بيف الشركاء لمتنسيؽ المبادرة زماـ المفكضيةأخذ ت بأف أيضا المكتب
جيات  كتعييف ،قيةيراألف الزراعية ًالصناعات الزراعية التجارية األعماؿ تنمية مبادرة

 منظمة مع بالتعاكف فريقياأل الصيدالنية الصناعة خطة تنفيذ عمميةلتعزيز  كطنيةال تنسيؽال
 كاإلقميمية الكطنية كالخطط االستراتيجيات جميع كمكاءمة الصناعية، لمتنمية المتحدة األمـ

 .، مف بيف جممة أمكر أخرل2063 مع أجندة

 لكضع اإلدارات بيف مشتركة فنية لجنة المفكضية شأتأن: األفريقية السمع استراتيجية  -159
 سبتمبر 26 في كينيا نيركبي، في تشاكريا اجتماعا المفكضية كنظمت. لمسمع استراتيجية

 في بما فك الرئيسي المصمحة كأصحاب اإلقميمية االقتصادية المجمكعات حضرتو 2014
المائدة  المعدنية، المكاردمية نلت األفريقي المركز أفريقيا، لتنمية الجديدة الشراكة ذلؾ
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 األمـ برنامج المقاييس، لتكحيد األفريقية المنظمة المستديرة األفريقية لؤلعماؿ التجارية،
 شاممة أف تضع المفكضية استراتيجية المتكقع كمف. لممرأة المتحدة كاألمـ اإلنمائي، المتحدة

 مثؿ االستراتيجية لمسائؿا بشأف مقترحات كتقديـ تناكؿ شأنيا مفتككف  لمسمع،عامة ك 
ضافة األفريقية، السمع كاالستفادة مف كالتسكيؽ التسعير  الرأسي كاألفقي، كالتكامؿ القيمة، كا 
 كالتقييـ، الرصد ذلؾ في بما السمع لتنمية مؤسسيةال لياتاآلك  المحمي، المحتكل كتطكير

 عف مرحميا تقريرا يةالمفكض كستقدـ. بشأف السمع كالقارية كاإلقميمية الكطنية كالسياسات
 بلتحادل ةسياسالأجيزة صنع بشأنيا مف قبؿ كاتخاذ القرار مبحث ل السمع استراتيجية مشركع
 .2015 في االفريقي

 والتكنولوجية العممية البحوث عمى باالرتكاز والعمل والتعميم، الصحة، تعزيز :4اتج الن
 لمصحة فريقيةاأل السياسة تنفيذ تعزيز 1.4 الناتج 
 لمنساء خاصة الخدماتكفير كت الميارات كتنمية التعميـ كضع كتعزيز جكدة: 2-4ج النات

 .كالشباب
 كالبحكث العمـك في لبلستثمار االستراتيجية كالبرامج السياسات كضع كتعزيز: 3-4الناتج 

 األفريقية التنافسية القدرة تحسيف بغية كاالبتكار
 المستضعفة المجمكعات ةكحماي االجتماعي األمف أطر تعزيز :4.4الناتج 

 
 :لمصحة فريقيةاأل السياسة تنفيذ تعزيز 1.4الناتج 

 االجتماع تكصيات تنفيذ كيفية عمى ،البحثقيد  الفترة المفكضية، خبلؿ ركزت: السكان -160
 تـ مكحدا أفريقيا كأعدت مكقفا. 2013لسنة  كالتنمية لمسكاف الدكلي لممؤتمر اإلقميمي
 كتقـك المفكضية. في نيكيكرؾ 2014 عاـ في مسكاف كالتنميةالدكلي ل إلي المؤتمر تقديمو

 .أفريقيا سكاف التقرير عف كضع باستكماؿ صياغة

 عممية التغذية عف طريؽ تسييؿ مف أىمية رفعت المفكضية، 4112في عاـ  التغذية: -161
 الدعكة عمى مستكل عاؿ في مجاؿ التغذية.بدكر بلتحاد االفريقي لمقياـ ل التغذية رائدتعييف 
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بلتحاد ل متغذيةرائد لالثالث لمممكة ليسكتك في كقت الحؽ ك نيتـ ترشيح جبللة الممؾ ليتسك 
المجمس التنفيذم  مقررلغذاء كالتغذية كفقا لتنمية االعمؿ األفريقي ل ريؽاالفريقي مف قبؿ ف

[(EX.CL/Dec.795 (XXIV)] التغذيةاـ رائد قكأاألفريقي.  مؤتمر االتحادعف أيضا  الصادر 
 4112يكنيك المنعقدة في قمة االتحاد االفريقي  لمدعكة خبلؿتحاد االفريقي أكؿ حدث لبل

صحاب المصمحة، كدعا إلى مزيد مف االستثمارات في أل انظـ اجتماعفي مبلبك حيث 
 التغذية.حكؿ رئيسي في اعتماد إعبلف مبلبك  كاضطمع رائد التغذية أيضا بدكرالتغذية. 

ستجابة قارية كا في أفريقياكالرضع األطفاؿ ك  ف كفيات األمياتىناؾ حممة لمتعجيؿ بالحد م -164
التي ال تزاؿ تتطمب زيادة ، 6ك 5ك 2تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية لبلتحاد األفريقي ل
قاما ، 4112في عاـ ك . الحد مف كفيات األميات كالرضع كاألطفاؿضماف بالتزاميا  بمدافال

 بلؽ حممة التعجيؿ بالحد مف كفيات األمياتطبإ)الصكماؿ كمدغشقر(  آخراف بمداف
حممة قامت بإطبلؽ الالتي  بمداففي أفريقيا، ليصؿ بذلؾ إجمالي عدد الكالرضع األطفاؿ ك 

إنشاء آلية مراقبة كمراجعة لكفيات  المرحمة التالية مف الحممةكسكؼ تشمؿ . بمدا 22إلى
الحد مف كفيات تركيز عمى الك  ،دكؿ األعضاء في االتحاد األفريقيفي جميع ال األميات

نياء زكاج  4101الكقاية منيا بحمكؿ عاـ  األميات كالرضع كاألطفاؿ التي يمكف كا 
 .الفتياتاألطفاؿ كالممارسات التقميدية الضارة األخرل التي تستيدؼ 

 

 اإليبوالمرض النتشار  استجابة االتحاد االفريقي

الكضع مف  حيث تدىكر، ر مسبكؽبشكؿ غيفي غرب أفريقيا اإليبكال فيركس  انتشر مرض -160
لى سيراليكف إ كامتد 4110عاـ في غينيا في ديسمبر  كبدأ المرضسيء إلى أسكأ. 

الصحة  أحد شكاغؿفي البمداف الثبلثة لمرض فيركس اإليبكال  العاـ ضعالك  كظؿكليبيريا. 
، اصعب االصحة العامة أمر اؿ كصكؿ عم يككف العامة كخاصة في المناطؽ الريفية حيث

 فيفي اآلكنة األخيرة المرض انتشر ك إلى البمداف المجاكرة.  المؤديةكعمى طكؿ حدكد البمد 
النتشار فيركس  النقاط الساخنة جاكرة. كقد تـ االنتياء مف رسـ خرائطمالي مف غينيا الم
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عمى السطح في  تظيرحاالت جديدة ال تزاؿ ىناؾ في البمداف الثبلثة. كمع ذلؾ، اإليبكال 
 دة مف ىذه البمداف.أجزاء جدي

، اجتمع مجمس السمـ المتعمقة بانتشار فيركس مرض اإليبكالحالة الطكارئ ل وإدراكا من -162
 6المادة  استنادا إلى 4112لبلتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيكبيا في أغسطس  كاألمف

دارة الككارث. كفي كقت الحؽ،العمؿ اإلنساني ك صبلحياتو في مجاؿ )ك( المتعمقة ب  ا 
في لمكافحة انتشار مرض اإليبكال دعـ االتحاد االفريقي لبعثة طبية:  أنشأت المفكضية

في  الطباؿ عم ت بتكفير/أك تعيدك . كقد ساىمت الدكؿ األعضاء التاليةياغرب أفريق
 ،: نيجيريايافي غرب أفريقلمكافحة انتشار مرض اإليبكال دعـ االتحاد االفريقي  بعثة

ثيكبيا كجميكرية الكك  نغك الديمقراطية ككينيا كأكغندا كتنزانيا كبكركندم، كركاندا، كناميبيا، كا 
عماؿ الصحة نشر ثـ ، 4112ديسمبر عاـ  01 كحتىكالجميكرية العربية الصحراكية. 

ليبيريا في  يافي غرب أفريقمرض اإليبكال انتشار لمكافحة دعـ االتحاد االفريقي لبعثة 
متطكعا مف المجمكعة  115بما في ذلؾ  عامتطك  666 امجمكعي بماكسيراليكف كغينيا 

انتشار لمكافحة دعـ االتحاد االفريقي االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا تحت مظمة بعثة 
 .يافي غرب أفريقمرض اإليبكال 

عددا مف التدابير األخرل لمحد مف ىذا الكضع. مفكضية االتحاد األفريقي أيضا اتخذت  -165
 ر أخرل، ما يمي:ىذه التدابير، مف بيف أمك كشممت 

قرر اجتماع متماشيا مع  :األخرى حث الدول األعضاء عمى رفع حظر السفر والقيود -166
الدكؿ  قامت المفكضية بإشراؾ، 4112المجمس التنفيذم االستثنائي في سبتمبر عاـ 

المفركضة عمى جناح السرعة. كأشركت  القيكدك حظر السفر كافة أشكاؿ رفع في األعضاء 
شركات الطيراف األفريقية الرئيسية كأصحاب المصمحة لمديريف التنفيذييف أيضا ال المفكضية
. اإليبكالمف مرض لبمداف المتضررة إلى االستئناؼ الرحبلت الجكية  يف المعنييفالحككمي

 الجكية.الرحبلت عمى السفر كاستأنفت  قيكدالبمداف الرفعت بعض ك 
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في حاالت الجفاف الطارئة ات ممساعدل التحاد األفريقي الخاصااختصاصات صندوق  -167
استراتيجية لتجديد  المفكضيةكضعت  ،اإليبكال مرض نتشارنتيجة ال والمجاعة في أفريقيا:

في حاالت الجفاؼ ات الطارئة ممساعدل التحاد األفريقي الخاصاصندكؽ ل المستنفدة مكاردال
يج شمكلي لتكفير ن لمصندكؽاالختصاصات الحالية بدأت مراجعة كالمجاعة في أفريقيا، ك 

كسكؼ يتـ تقديـ استراتيجية الصندكؽ كاختصاصو إلى المجنة في أفريقيا. ارئة حاالت الطمل
 .الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف في الكقت المناسب

 ةرئيسزارت : اإليبوالبمفوضية االتحاد األفريقي إلى البمدان المتضررة  ةزيارة رئيس -168
ريتاكف كككناكرم مع األميف التنفيذم لمجنة األمـ منركفيا كفك أبيدجاف، ك أكرا،  المفكضية

المتحدة االقتصادية ألفريقيا كرئيس البنؾ اإلفريقي لمتنمية لمتعبير عف التضامف كتقييـ أثر 
 .انتشار المرض عمى أرض الكاقع

تعبئة المكارد المالية لتكفير الحياة اليكمية كالتأميف الطبي. تقـك المفكضية ب تعبئة الموارد: -169
مف مختمؼ أصحاب المصمحة بما في ذلؾ الدكؿ األعضاء في  ت تعبئة المكاردتم كقد

االتحاد االفريقي كالقطاع الخاص األفريقي كالشركاء كاتحاد عاممي االتحاد األفريقي، 
 جمعتأديس أبابا، في  4112 مائدة مستديرة في نكفمبر المفكضيةنظمت ك . اإلنمائييف

انتشار مرض لخاص في أفريقيا لجمع األمكاؿ لمكافحة بيف رؤساء الصناعات مف القطاع ا
 شغمي االتصاالت إلطبلؽمبتعبئة  قامت المفكضية أيضاباإلضافة إلى ذلؾ،  اإليبكال.
 لجمع األمكاؿ مف المكاطنيف لدعـ جيكد االتحاد األفريقي.قصيرة  نصية زك رم حممة

لمكافحة األمراض  ألفريقيإنشاء المركز ا يشمؿ بلطكيمتكسطان ك  ان برنامجتضع المفكضية  -171
التي  عمى التعامؿ مع الطكارئ كالتيديدات اتبناء القدر ك  4115في عاـ  كالكقاية منيا

دعـ االتحاد بعثة كؿ أيضا تحّ  المفكضيةتدرس ك في المستقبؿ.  تكاجو الصحة العامة
أساس فرؽ المتطكعيف إلى  يافي غرب أفريقمرض اإليبكال انتشار لمكافحة االفريقي 

استجابة لمحاالت  التي يمكف تعبئتيا بسرعة في المستقبؿ فريقييف في مجاؿ الصحةاأل
 في القارة.الصحية الطارئة 
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السيطرة عمى فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا واألمراض المعدية 
 :األخرى

عمى  4112يكنيك ستكائية في في مبلبك، غينيا االالمنعقد مؤتمر قمة االتحاد األفريقي  أكد -171
 خبراءلالتكصيات الرئيسية باإليدز كالسؿ كالمبلريا، كأحاط عمما باقضاء السابقة  التزاماتو

 كاإيدز ككتش أفريبرنامج كاصؿ ياجتمعكا في نكاكشكط، مكريتانيا. الدكؿ األعضاء الذيف 
بلتحاد لطريؽ الخارطة لأخذ زماـ المبادرة في الدعكة السياسية مف أجؿ التنفيذ الكامؿ 

المسؤكلية المشتركة كالتضامف العالمي لمكافحة اإليدز كالسؿ كالمبلريا مع بشأف االفريقي 
التمكيؿ حكؿ اجتماعات دعكة مختمفة  المجنةمتمكيؿ المحمي لمصحة. عقدت لدفع نكعي 

المحمي لمصحة بما في ذلؾ مع رؤساء الدكؿ كالحككمات ككزراء الصحة كالمالية 
 دية اإلقميمية كالبرلمانييف.كالمجمكعات االقتصا

 

وال سيما وتطوير الميارات والخدمات، الجيد استراتيجيات التعميم تصميم وتعزيز  4.2اتج الن
 :بالنسبة لمنساء والشباب

برنامج تستند إلي  (4115-4116) الثاني في أفريقياالتعميـ عقد خطة عمؿ  ال تزاؿ -174
في المنعقد كزراء التربية كالتعميـ ل يقيالتحاد االفر امؤتمر  تكصيةإثر صدكر . التعميـ

الدكؿ األعضاء إلى المشاركة في  قمة مبلبك يدعك مقرر، 4112عاـ  أبريؿياكندم في 
 لمدة ، ككضع استراتيجية لمتعميـألفريقيااالستعراض نصؼ المرحمي لعقد التعميـ الثاني 

 ألفريقيا. 4160بأجندة التقييـ، كتسترشد تستفيد إلي ، عشر القادمةال السنكات

 

 الجامعة األفريقية:

. منذ إنشائيا في تشكؿ ىيكؿ الجامعة األفريقيةخمسة معاىد ىناؾ تجدر اإلشارة إلى أف  -170
الماجستير في  بتخريج الطمبة األكائؿ الحائزيف عمى درجة قامت الجامعة، 4111عاـ 
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في كينيا في عاـ  ،راألساسية كالتكنكلكجيا كاالبتكالمعمـك الطبية الجامعة األفريقية معيد 
 لمجامعة المتخصص( 2الرابع )بإطبلؽ المعيد أيضا ىذا العاـ  كقامت المفكضية .4112

 أف تستضيؼبذ قرار اكاتخ؛ في الجزائر ـ الطاقة بما في ذلؾ تغير المناخفي المياه كعمك 
د ثبلثة مف المعاىكقبمت لعمـك الفضاء. الجامعة األفريقية معيد  جميكرية جنكب أفريقيا

قبؿ معيد الجامعة األفريقية الثانية مف طبلب الماجستير، في حيف  دفعتياالخمسة 
في  ة. كقد بدأت برامج الدكتكراطبلب الفصؿ األكؿ ـ الطاقةعمك ك  في المياه المتخصص

 جميع المعاىد األربعة.

ىا كتزكيدفي أديس أبابا  مفكضية االتحاد األفريقيفي مقر  مجامعةل إدارة مؤقتة تـ تأسيس -172
دائمة إدارة ، ريثما يتـ إنشاء الجامعة األفريقية مكظفيف لئلشراؼ عمى حسف سير عمؿب

إدارة  ستضافةال قدمت الطمباتالدكؿ األعضاء التي إلى بعثات تقييـ تـ القياـ ب. كقد ليا
تعييف  ك. 4115سيتـ االنتياء مف عممية االختيار في الربع األكؿ مف عاـ ك الجامعة. 

كفاءات الاألكاديمييف ذكم  المفكضية إلى جذبتسعى ئميف لئلدارة حيث المكظفيف الدا
لييئة ستثنائي االجتماع اال ، اقترحكفقا لمقرر قمة مبلبكحافؿ باإلنجازات. السجؿ كالعالية ال

أفريقيا  أقاليـخمسة شخصيات بارزة مف لمتعميـ أسماء مكتب مؤتمر كزراء االتحاد األفريقي 
. كستقـك لجنة تكجيو مجمس الجامعةكنائب رئيس  رئيس تخابلؾ النكذ يالمنظر في ةالخمس

إلى المجمس  المياـ ـيتسمب، لمجامعةالييئة اإلدارية  تحت مسمىالتي ظمت تعمؿ  الجامعة
 .4115في الربع األكؿ مف عاـ 

الرفيعي  ريقييفالخريجيف األف تأىيؿفي  يسيـ، الذم تديره المفكضيةزاؿ برنامج نيريرم يال  -175
( طالبا كطالبة في 21ف )ك احد كأربعكقد تخرج سمفا كبنجاح، ك . ستكل كاالحتفاظ بيـالم

لـ يتـ تقديـ  لضماف الشمكلية،ك . ريرمينكاليمك ممللمنح الدراسية لبلتحاد االفريقي برنامج ا
 4115 ككف ىناؾ دعكة خاصة في عاـت. س4112ك 4110 يلمنساء إال في عامالدعكة 
دارتوريرم المكسع الذم يكبمكجب برنامج ن .المعكقيف جسديالمطمبة  باالشتراؾ  تتـ رعايتو كا 

 انحم جامعة، 74 شبكة جامعية تشمؿ( 15) سة عشرخم تمع المفكضية األكركبية، تمق
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. كيتكلى ذ التنقؿ األكاديمي داخؿ أفريقياتنفي بصددمميكف يكرك، ك  05بمغ مجمكعيا حكالي 
كأعضاء ىيئة التدريس القادميف ه دكتكراجستير ك ما طالب 474تقديـ الدعـ إلى  البرنامج

 .ادكلة عضك  48مف 

استراتيجية االتحاد األفريقي لمكاءمة التعميـ العالي، سيتـ تكسيع المشركع تنفيذ  إطار في -176
 شارؾتكمف المتكقع أف  جامعة. 141 إلى 61مف لتنسيؽ تطكير المناىج الدراسية الرائد 

، تحرز تجربة اآللية تكل الماجستير. في الكقت نفسوعمى مس في ذلؾ الجامعة األفريقية
التماريف لتحقؽ مف صحة ىذه با كمفيفدكلييف المالخبراء المع  اتقييـ الجكدة تقدملفريقية األ

زيارات الميدانية لمجامعات تقييـ الذاتي في الجامعات األفريقية المختارة مف خبلؿ الال عمى
 األفريقية ضماف الجكدة كضع عفالخبراء  قرير دراسةتإعداد . كقد تـ االنتياء مف معنيةال

طار كرشة عمؿ تضـ ككاالت االعتماد خبلؿ ذلؾ  التصديؽ عمىسيتـ ك . االعتماد كا 
زارات التربية كالتعميـ العالي، كذلؾ بيدؼ إنشاء ككالة االعتماد ك الكطنية كاإلقميمية ككذلؾ 

 إليو مؤتمر القمة.نحك ما دعا عمى القارم لمتعميـ العالي في أفريقيا 

المؤتمر األفريقي الثالث لمنيكض بالمدرسيف عقد اجتماع لجنة تكجيو  :درسينلنيوض بالما -177
. كأكد الكزراء عمى ضركرة تحسيف لكزراء التعميـ السادس التحاد األفريقيامؤتمر خبلؿ 

تحقيؽ أىداؼ التنمية في ك كشرط أساسي لجكدة التعميـ درسيف كضع كظركؼ عمؿ الم
إنشاء مراكز بأيضا  كزراءال أكصىك . ألفريقيا 4160كأجندة ، 4115ما بعد عاـ  مرحمة
مركز استنادا إلى نمكذج ، العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيادرسي مب لمنيكض إقميمية

 .الرياضيات كالعمـك كالتكنكلكجيا في أفريقيا

قارية كأنظمة حيكية، مسؤكلة عف إدارة إحصاءات التعميـ المؤسسة مرصد التعميـ يعد  -178
قيامو  مما يعيؽ كبيرةال يزاؿ يكاجو صعكبات مالية غير أنو  .معمكمات إدارة التعميـ

لمرصد التعميـ في كنشاسا كالمركز منسقيف  نجحت المفكضية في تعييف. كقد بميامو
جيكد لمحصكؿ عمى مكافقة الك. كتبذؿ جادك جلمبنات كتعميـ المرأة في أفريقيا في كاالدكلي 

الككنغك، ك جميكرية أفريقيا الكسطى، ك بكركينا فاسك، ك بنيف، ك كال، جأن ا ىيعضك  دكلة 11
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ف المجنة غينيا كجميكرية الككنغك الديمقراطية كالسنغاؿ كالسكداف مك امبيا، كجابكف، جالك 
الديكف المستحقة تصفية لتسييؿ  معيد األفريقي لمتعميـ مف أجؿ التنميةلمالتنفيذية األصمية 

ضركريا  امر آ المستحؽ فك الدي هىذصفية ت كتعد مميكف دكالر أمريكي. 4.7 يقاربما ب
عممو الكبير الخاص بالمرصد تنفيذ في  بالنسبة لممعيد األفريقي لمتعميـ مف أجؿ التنمية

 في ىذا الصدد.منو مساىمة ك األفريقي لمتعميـ

 

 :أطر سياسة الشباب

 ريقيميثاؽ الشباب األف ا عمىعضك دكلة  02: حتى اآلف، صدقت ميثاق الشباب األفريقي -179
قامت المفكضية بتحديد . كقد لدل المفكضيةذات الصمة كقامت بإيداع كثائؽ التصديؽ 

قرارىا مف قبؿ الشباب، مؤشرات لميثاؽ  كىذه ة العامة. ياالحصائيات اإلدار تـ كضعيا كا 
 في الرصد كاإلببلغ عف تنفيذ ميثاؽ الشباب. ةمفيد مؤشراتال

تمكيف الشباب عممية إلى تكضيح كتكحيد  : تسعى خطة عمؿ العقدابالشبعمل عقد  خطة -181
تنفيذ في الدكؿ األعضاء الذم تحرزه كالتنمية في القارة كذلؾ لتككف قادرة عمى تتبع التقدـ 

المفكضية في االستعراض نصؼ إلى منتصؼ العقد، شرعت  الكصكؿالميثاؽ. كبعد 
مجمكعة مف األكلكيات بكالتكصية  مؿ العقدخطة علتتبع التقدـ المحرز في تنفيذ المرحمي 

برنامج التنمية لما بما يتماشى مع  خطة عمؿ العقدسنكات المتبقية مف  (5) الخمس لمدة
المجنة الفنية تـ التحقؽ مف صحة الكثيقة المنقحة مف قبؿ ك . 4160 كأجندة 4115 بعد

 .4112مشباب كالرياضة كالثقافة في أكتكبر ل المتخصصة

الخطكط "مشركع تـ كضع  - 4102-4102 لالتحاد األفريقي تراتيجيةخطة االسال -181
 ."كاألنشطة القاريةتكجييية إلدماج الشباب في االتحاد األفريقي ال
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كالتعميـ استراتيجية التدريب اعتماد  : تـالمينيالفني و والتعميم التدريب تنمية الميارات و  -184
كضع خطة عمؿ ب لمفكضيةاقـك ت(. ك 4112التي استعرضتيا قمة مبلبك ) الفني كالميني

 لتنفيذىا.

مبادرة االتحاد االفريقي لبناء قدرات  ىذه :لالتحاد األفريقي الشباب المتطوعين فرق -180
مف خبلؿ العمؿ التطكعي. كمنذ إطبلقيا في ديسمبر تيـ كمشارك يـالشباب كتمكين

امت كق ميني باش 411 نحك عينت فرؽ الشباب المتطكعيف لبلتحاد األفريقي، 4111
أف تعزز جميع أنحاء القارة. كمف المتكقع متطكعا في  141نشر أكثر مف بتدريبيـ كتـ 
قدرتيا عمى نشر المزيد مف المتطكعيف ككذلؾ تقديـ المساعدة الفنية لمدكؿ  المفكضية مف

تعزيز لاألعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية في كضع مبادرات المتطكعيف. 
)المجمكعات  ة كالقاريةكاإلقميمي ةالكطني كياتمشباب عمى المستدرات التطكعية لالمبا

مذكرة عمى  مفكضية االتحاد األفريقي، كقعت كتنفيذ صبلحياتيااالقتصادية اإلقميمية( 
لفرؽ الشباب المتطكعيف درات المؤسسية تفاىـ مع متطكعي األمـ المتحدة لتعزيز الق

 .4115ليتـ تنفيذىا في عاـ  لبلتحاد االفريقي

بيف يتـ إجراؤه  بيف األجياؿ في برنامج حكار المفكضية شرعت :الحوار فيما بين األجيال -182
حكار كالكحدة االفريقية عبر األجياؿ. ركزت التعزيز في ، ك يفالشباب كرؤساء الدكؿ األفريقي

عمى بطالة الشباب كسبؿ إشراؾ الحككمات األفريقية كالقطاع الخاص  4112قمة يناير 
معالجة ىذه القضايا. دعا المنتدل الحككمات في كالمجتمع المدني مائييف اإلنكالشركاء 

العمؿ مع  كالشركاء اإلنمائييف إلىاألفريقية ككذلؾ القطاع الخاص كالمجتمع المدني 
فرص العمؿ، كتطكير الميارات مف خبلؿ التعميـ  بتكفيرالشباب في المجاالت المتصمة 

عمى  ، كالحصكؿكالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطةكدة الجالمتسـ بالفني كالميني كالتدريب 
الفرص التكنكلكجية  إلى تكلي القيادة في مجاؿ ااألراضي. كدعا المنتدل أيضا شباب أفريقي

 القائمة كالمبتكرة كالعمؿ كميارات تنظيـ المشاريع.
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بحث السياسات والبرامج االستراتيجية لالستثمار في العمم والتعزيز تصميم و  4.2 اتج الن
 :فريقياألتعزيز القدرة التنافسية العالمية من أجل  واالبتكار

مع الدكؿ  تعمؿ المفكضية كوامي نكروما العممية:لجوائز برنامج االتحاد األفريقي  -185
برنامج الجكائز العممية لتسميط الضكء  عمى تنفيذ اإلقميمية المجتمعات المحميةاألعضاء ك 

ائز . كيتـ منح جك ريقياة العممية بيف مكاطني أفالثقاف عمى قطاع العمـك كالتكنكلكجيا كبناء
: )أ( عمكـ األرض كالحياة. القطاعيف التالييففي كؿ مف  ريقييفنقدية لكبار العمماء األف

في يديف الكطني كاإلقميمي كالقارم. )ب( العمـك األساسية كالتكنكلكجيا كاالبتكار عمى الصع
دكالر أمريكي  5،111 بمبمغ قدرهنقدية ال الجكائز التاسعة مف الطبعةتـ تقديـ ، 4112عاـ 

لمعمماء الشباب عمى المستكل الكطني مف خبلؿ مفكضية االتحاد األفريقي كمنحت 
شاركت البمداف التالية في البرنامج: بكركينا فاسك، ك . لمتعاكف العمميكأكاديمية العالـ الثالث 

 كالسكداف. مبلكم كنيجيريا كجنكب أفريقياك مصر، ك الكاميركف، ك 

كمجمكعة تـ تنفيذ البرنامج أيضا مف خبلؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية )الككميسا،  -186
فقط. المات ( لمنساء العتنمية الجنكب األفريقي كالمجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا

 جكائز، ككانت المف كسط كشرؽ كغرب كشماؿ أفريقيا فقط فائزات (2أربعة ) كاف ىناؾك 
 4112ديسمبر  19 في الجكائز يفتمقك  منيف كؿل دكالر أمريكي 410111بقيمة  يةنقدال

 دكالر أمريكي، فسكؼ 1110111أما الفائزكف بالجكائز المقدرة بنحك في أديس أبابا. 
 في أديس أبابا. 4115جكائزىـ خبلؿ قمة يناير  كفيتمق

اة مالية تنافسية تيدؼ إلى أد ىذا البرنامجيعد  التحاد األفريقي:لبرنامج المنح البحثية  -187
. قامت كدكليا عمى حد سكاءداخؿ أفريقيا  في مجاؿ العمـك التعاكف دعـ البحث كتشجيع

 الياكتقـك ح. ( التي يتـ تنفيذىا41العشريف )ة البحثي منحالأنشطة رصد مشاريع ب المفكضية
يكف يكرك مف مم 11بإعداد الخطكط التكجييية لمتطبيؽ كالشركع في النداء الثالث بقيمة 

مف الدعـ ىذا البرنامج  كيتمقى .4115أجؿ تقديـ مقترحات المنح البحثية في عاـ 
 المفكضية األكركبية.
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عشر دكؿ فريؽ العمؿ المّككف مف : مف خبلؿ األفريقية لمفضاء سياسة واالستراتيجيةال -188
ع سياسة مشرك  المفكضية، كضعت عمـك كالتكنكلكجيالمالذم أنشأه المؤتمر الكزارم أعضاء 

سياسة الفضاء لمختمؼ أصحاب المصمحة بما ستراتيجية التنفيذ. كقدـ مشركع الفضاء كا
في ك كاألرصاد الجكية.  لمعمـ كالتكنكلكجيافي ذلؾ المؤتمرات الكزارية لبلتحاد االفريقي 

كرشة  كتـ عقد مصر ،مؿ في القاىرةلفريؽ الع الرابع، عقد االجتماع 4112أغسطس عاـ 
مشركع كقررت ال تالككنغك برازافيؿ اعتمدفي  4112في ديسمبر عاـ  لمتصديؽعمؿ 

 السياسة. أجيزة صنعحالتو إلى إ

لمقرر  استجابة: وتقاسم منافعيا الموارد الوراثية / التنوع البيولوجيإلي صول و برنامج ال -189
 المفكضيةأكلكيات االتحاد األفريقي، كضعت في التنكع البيكلكجي  إلدراج مؤتمر االتحاد

غكيا بشأف تنفيذ المنسؽ لبركتكككؿ نامف أجؿ الالتكجييية لبلتحاد األفريقي  الخطكط
التكجييية لبلتحاد  الخطكط. كستعرض كتقاسميا بيكلكجياتفاقية التنكع ال صكؿ منافعك 

متنكع ل لمجنة الفنية المتخصصةاالجتماع القادـ  لمحصكؿ كتقاسـ المنافع عمىاالفريقي 
 يكذلؾ االجتماع التنسيق المفكضية. نظمت اكاعتمادى حكلو نيائيالبيكلكجي لمتشاكر ال

لممؤتمر األكؿ لؤلطراؼ بكصفو اجتماع األطراؼ في سياؽ التحضير األفريقي في 
بيكنغ  4112في أكتكبر كتقاسميا، المنعقد  المنافعإلي صكؿ ك غكيا بشأف البركتكككؿ نا

ع مجمكعة مف طبلىك إاألفريقي  ياالجتماع التنسيقىدؼ  جميكرية ككريا. ككافتشانغ، 
عمى البنكد التفاكضية لممؤتمر األكؿ لؤلطراؼ بكصفو اجتماع األفريقييف ف يالمفاكض

 كركزاألفريقية. التكافقية مكاقؼ الصياغة  تـ فيوت كمنتدلك  غكيااألطراؼ في بركتكككؿ نا
مجمكعات االجتماع أيضا عمى تدخؿ المجمكعة األفريقية في كؿ مف مجمكعات العمؿ ك 

لمؤتمر األكؿ لؤلطراؼ بكصفو اجتماع األطراؼ في بركتكككؿ ااالتصاؿ مف أفريقيا ك 
ظيارتمثيبل جيدا ك  تمثيؿ أفريقيابالتالي ضماف ك  غكيانا أف  الجدير بالذكرمكاقفيا. كمف  ا 

الدكؿ األعضاء تدعك بشكؿ متزايد إلى دعـ شامؿ لمفكضية االتحاد األفريقي في جميع 
نفسيا فضبل عف التزامات الدكؿ األعضاء  تشمؿ اتفاقية التنكع البيكلكجي المسائؿ التي

 مثؿ بركتكككؿ قرطاجنة بشأف السبلمة األحيائية. االتفاقيةف بركتكككالت ع المنبثقة
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الرصد العالمي لمبيئة كاألمف تـ الشركع في مبادرة : الرصد العالمي لمبيئة واألمن وأفريقيا -190
االتحاد -خبلؿ القمة الثانية ألفريقيا 4117تغاؿ في ديسمبر عاـ في لشبكنة، البر  كأفريقيا

 كالساحميةالبحرية  المناطؽ(1) الثبلثة عمى المجاالت المكاضيعية التصديؽاألكركبي. بعد 
( إدارة المكارد الطبيعية كالدعكة إلى التنفيذ، في أبريؿ عاـ 4( إدارة المكارد المائية )4)

 عميو الرصد العالمي لمبيئة كاألمف كأفريقيا كتـ التكقيع حكؿ اتفاؽ تعاكفتـ ابراـ ، 4112
االتحاد األكركبي  -خبلؿ قمة أفريقيا  كالمفكضية األكركبيةبيف مفكضية االتحاد األفريقي 

تحديد خطة تنفيذ المجاالت حكؿ . كبعد ذلؾ، تـ إطبلؽ دراسة 4112بريؿ عاـ أفي 
في تكنس، ككافؽ  4112لتنسيؽ في ديسمبر فريؽ ااجتمع ثبلثة المقبمة ك مكاضيعية الال

( 4( األمف الغذائي كالتنمية الريفية، )1التالية: ) التصديؽ عمى المكاضيععمى بدء عممية 
 .( الحد مف مخاطر الككارث0، )تباينات تغير المناخ

جرل الحكار : االتحاد األوروبي في مجال العمم والتكنولوجيا واالبداعو  التعاون بين أفريقيا -191
كترّكز عمى دكر  2013لسياسي الرفيع المستكل بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي في نكفمبر ا

العمـ كالتكنكلكجيا كاإلبداع في ضماف " األمف الغذائي كالتغذكم كالزراعة المستدامة )بما 
في ذلؾ المياه( " مع األخذ في االعتبار المسائؿ الشاممة. شّكؿ الحكار السياسي الرفيع 

بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي مجمكعة عمؿ لمخبراء لكضع خارطة طريؽ كاطبلؽ  المستكل
بداع مشتركة بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي )البرنامج( الرئيسي في المجاؿ  شراكة بحكث كا 

 ذم األكلكية لمتعاكف.

ر إطار االتحاد األفريقي لمعمم والتكنولوجيا لكشف وتحديد ورصد األمراض المعدية لمبش -192
 المقررتـ إقرار ىذا البرنامج الرئيسي بمكجب : والحيوانات والنباتات في أفريقيا

EX.CL/DEC.746(XXII) ستككف. كيسعى إلى إقامة شبكة االتحاد األفريقي لمراقبة األمراض 
ىذه الشبكة أداة حيكية لدعـ تنفيذ أعماؿ المركز األفريقي لمكافحة األمراض كالكقاية منيا. 

مرة أخرل عمى الحاجة الماسة إلى مثؿ ىذه ، في الكقت الراىف اإليبكالار كباء كقد دؿ انتش
 . الشبكة
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خطة العمؿ : بعد استعراض 2024استراتيجية العمم والتكنموجيا واإلبداع ألفريقيا في  -193
نظمت المفكضية، بالتعاكف مع جميكرية الككنغك ، المكحدة لمعمـ كالتكنكلكجيااألفريقية 

لمكزراء األفريقييف لمعمـ كالتكنكلكجيا لتمكينيـ مف بحث مشركع استراتيجية  ئيةالدكرة االستثنا
عقب صدكر  .كتنفيذ ترتيباتيا المؤسسية 2024-العمـ كالتكنكلكجيا كاإلبداع ألفريقيا 

تكصيات المؤتمر الكزارم المذككر، اعتمد مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات في يكنيك 
الطكيمة األمد  2063كجزء مف أجندة  2024 -نكلكجيا استراتيجية العمـ كالتك 2014

 . لبلتحاد األفريقي

كجزء مف عممية تشغيؿ المرصد اإلفريقي  :المرصد األفريقي لمعمم والتكنولوجيا واالبداع -194
لمعمـ كالتكنكلكجيا كاالبداع ،اقترحت المفكضية كضع ىيكؿ لممرصد كتحديد التكاليؼ 

ستقدـ ، ASSEMBLY/AU/DEC.521(XXIII) رر المؤتمرفي أعقاب صدكر مق .المترتبة عميو
المفكضية النظاـ األساسي لممرصد إلى المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالقانكف لبحثو 

حمقة تدريبية لكؿ مف مجمكعة تنسيؽ الجنكب 2014 نظـ المرصد في .كاعتماده نيائيًّا
تيا خمس سنكات بيف جامعة األفريقي كجماعة شرؽ أفريقيا بمكجب المذكرة المفاىيمية مد

 األمـ المتحدة بيدؼ بناء قدرات رسـ السياسات اإلبداعية في البمداف األفريقية كتقييميا.

 
 :.تعزيز إطار الضمان االجتماعي وحماية المجموعات المستضعفة4.4الناتج 

ماعية : لتسييؿ تنفيذ إطار السياسة االجتالتعجيل بتنفيذ إطار السياسة االجتماعية ألفريقيا -195
في مجاؿ  دكلة عضكا 20مخططا إنمائيا مف  21ألفريقيا، قامت المفكضية بتدريب

المعيد األفريقي لمتنمية االقتصادية كالتخطيط المسائؿ السياسية االجتماعية بالتعاكف مع 
 . 2014في داكار، السنغاؿ في سبتمبر 

 20لصادر في ا EX.CL/DEC.750(XX): طمب مقرر المجمس التنفيذم رعاية المعوقين -196
( دكؿ أعضاء في اإلشراؼ 7مف المفكضية دعـ المجنة المككنة مف سبع ) 2013يناير 
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عمى عممية تصفية أصكؿ المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ ككضع ىيكؿ بديؿ لو بغية تنفيذ 
(. في ىذا الصدد، قدمت 2019-2010لعقد األفريقي لممعكقيف )gخطة العمؿ القارية 

غبلؽ مكاتبو خبلؿ المفكضية تقريرن  ا عف تصفية أصكؿ المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ كا 
.اتخذ الكزراء قرارنا 2014الدكرة الرابعة لمؤتمر كزراء التنمية االجتماعية المنعقدة في مايك، 

% مف متأخرات مساىماتيا المحسكبة نحك دفع مستحقات العامميف في أمانة 30بشأف دفع 
كاصمت المفكضية إشراؾ المجمكعات  خدمتيـ. كفي غضكف ذلؾ،المعيد الذيف انتيت مدة 
-2010تنفيذ خطة العمؿ القارية لمعقد األفريقي لممعكقيف )  االقتصادية اإلقميمية في

2019) 

حقكؽ المسنيف الذم اعتمدتيا قامت المفكضية باستكماؿ البركتكككؿ حكؿ  رعاية المسنين: -197
لكزراء التنمية االجتماعية المنعقدة في أديس أبابا،  الدكرة الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي

. يجدر بالذكر أنو اعتمدت ىذا البركتكككؿ المجنة األفريقية لحقكؽ 2014ثيكبيا، مايك إ
حث ىذا البركتكككؿ المجنة الفنية المتخصصة لمعدالة كالقانكف تب االنساف كالشعكب. كعميو،

كتقـك األمانة بإعداد إطاٍر لمرصد كالتقييـ  .2015بغية تقديمو إلي المجمس التنفيذم في 
 مف أجؿ كضع إطار سياسة االتحاد األفريقي كخطة العمؿ لمشيخكخة.

 : تـ إطبلؽ حممة كقؼ زكاج األطفاؿ في أفريقيا في مايك،حممة وقف زواج األطفال -198
بات سفير النكايا الحسنة لبلتحاد األفريقي بينما تقـك بكضع الترتي كعينت المفكضية 2014

. 2014النيائية إلطبلؽ الحممة عمى المستكل القطرم في بمداف مختارة في سبتمبر 
سكؼ يتـ تشغيؿ الحممة لمدة أريع سنكات عمى األقؿ كسيتـ إطبلقيا الحقنا في بقية الدكؿ ك 

 األعضاء التي تشيد أعمى معدالت النتشار زكاج األطفاؿ في أفريقيا.

عقدت المجنة األفريقية لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو : اىيتوالميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورف -199
ثبلث دكرات في أديس أبابا، أثيكبيا في أبريؿ، أكتكبر كديسمبر عمى التكالي. خبلؿ الدكرة 

أصحاب المصمحة تحت ك الثالثة كالعشريف، نظمت المجنة نقاشنا عاما بيف الشركاء العادية 
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ا" انتيى بإصدار إعبلف مع تكصيات بناءة زكاج األطفاؿ في أفريقي القضاء عمىمكضكع: "
 . عمى زكاج األطفاؿ في أفريقيا القضاء إلى أصحاب المصمحة بغية

المجنة األفريقية لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو في عممية إطبلؽ حممة قامت المفكضية بدعـ  -200
التصديؽ العالمي كاإلببلغ عف تنفيذ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو تحضيرا 

. كال تتمثؿ التحديات الرئيسية 2015ذكرل الخامسة كالعشريف العتماد الميثاؽ في عاـ لم
المتعمقة بعمؿ المجنة فقط في جميع الدكؿ األعضاء التي لـ تصدؽ عمى الميثاؽ، بؿ أيضا 

لـ تقدـ حتى اآلف أم تقارير عف تنفيذ  ى الميثاؽفي أف بعض الدكؿ التي صدقت عم
مت بعض األعضاء األخرل تحفظات عمى تطبيؽ سجفي حيف  43عمبل بالمادة  وأحكام

 أحكاـ الميثاؽ.

 
 :العمل والعمالة واليجرة

 ASSEMBLY/AU/DEC.498(XXIII)المقرر  بمكجبسنوات:  10 عمميةواجادوجو+  -201
كاف مف المقرر عقد قمة استثنائية لرؤساء ، الصادر عف مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات

تحت مكضكع :"  2014سبتمبر  7-3بكركينا فاسك مف ، دكجكفي كاجاالدكؿ كالحككمات 
في غرب  اإليبكالنظرا النتشار مرض كلكف  ".العمالة كتخفيؼ حدة الفقر كالتنمية الشاممة

القمة االستثنائية. ككاف ىذه أفريقيا كبناء عمى طمب مف حككمة بكركينا فاسك، تـ تأجيؿ 
كرة اإلعبلف الجديد كخطة العمؿ لمعمالة مف المقرر أف تبحث القمة االستثنائية المذك

كتخفيؼ حدة الفقر كالتنمية الشاممة، التي اعتمدتيا الدكرة االستثنائية لمجنة العمؿ كالشؤكف 
 . 2014في كيندىكؾ، ناميبيا في أبريؿ  االجتماعية المنعقدة

لعمؿ : اعتمدت الدكرة االستثنائية لمجنة اىجرة العمال والتكامل االقتصادي اإلقميمي -202
برنامج ىجرة العماؿ المشترؾ  2014كالشؤكف االجتماعية، المنعقدة في كيندىكؾ، أبريؿ 
المنظمة الدكلية لميجرة كلجنة األمـ ، بيف مفكضية االتحاد األفريقي، منظمة العمؿ الدكلية
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المتحدة االقتصادية ألفريقيا الذم تيدؼ إلى تسييؿ التكامؿ االقتصادم اإلقميمي مع 
مى إدارة تدفؽ ىجرة العماؿ داخؿ أفريقيا، كتسييؿ عممية تنفيذ إطار سياسة التركيز ع

. تـ تكميؿ ىذه السياسة بمشركع 2006في اليجرة لبلتحاد األفريقي الصادرة في بانجكؿ، 
االتحاد األكركبي األفريقي حكؿ اليجرة كالتنقؿ مع ىدؼ محدد ىك تحسيف الحكـ  -أفريقيا

 كاالتحاد األكركبي كتعزيز حماية حقكؽ المياجريف. داخؿ أفريقيا كبيف أفريقيا

مف أجؿ دعـ تنفيذ برنامج االتحاد  إطار المواءمة والتنسيق: –نظم معمومات سوق العمل  -203
األفريقي لرفع مستكل االقتصاد غير الرسمي، شرعت مجمكعة العمؿ الفنية بشأف العمالة 

الرسمي ككضع نماذج كاالقتصاد غير الرسمي في عممية تطكير االقتصاد غير 
أقرىا اجتماع المديرية الكطنية العامة لمكاتب اإلحصاءات الكطنية  إلحصاءات العمؿ التي

 .2014ديسمبر ، في تكنس العاصمة

: يشكؿ االقتصاد غير الحماية االجتماعية لالقتصاد غير الرسمي والعمال الريفيين -204
بالرغـ مف ذلؾ ال لكف في القارة، ك الرسمي كالعماؿ الريفيكف حصة كبيرة مف القكل العاممة 

تغطييـ أم أنظمة اجتماعية. كليذا، كضعت المفكضية خطة االتحاد األفريقي لمحماية 
ؾ" في يكنيك كر االجتماعية لبلقتصاد غير الرسمي كالعماؿ الريفييف المعركؼ "بسباير ك 

العمؿ  بغية التصدم لمتحديات الرئيسية التي تكاجييـ. أكممت المفكضية كذلؾ 2011
ة في أفريقيا عمى يمتنمية الزراعلر ككرؾ" في البرنامج األفريقي الشامؿ يبشأف إدماج "سبا

جميع المستكيات، بغية استخداميا مف قبؿ الدكؿ األعضاء في بناء القدرة عمى مكاجية 
 .ىذا التحدم في القطاع الريفي

زارم اإلقميمي التنسيقي : نظمت المفكضية المؤتمر الك االتجار بالبشر وتيريب المياجرين -205
حكؿ االتجار بالبشر كتيريب المياجريف في منطقة القرف األفريقي في السكداف في أكتكبر 

كمكتب البلجئيف لشؤكف مفكضية األمـ المتحدة ، ، بدعـ مف المنظمة الدكلية لميجرة2014
بتعزيز . ناقش االجتماع االجراءات الخاصة األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة

تحسيف مستكل التعاكف بيف الدكؿ األعضاء مف أجؿ التكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ نيج مشترؾ 
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لتشغيمو كمكاجية التحدم المتمثؿ في االتجار بالبشر كالتيريب داخؿ منطقة القرف األفريقي 
بالبشر كالتيريب  تجارلئلتكصؿ المؤتمر إلى تفاىـ مشترؾ حكؿ األسباب الجذرية . كمنيا

حدد المؤتمر ىذه األسباب كقدـ التكصيات بشأف المجاالت الرئيسية الكاجب ك ة؛ في المنطق
لمعالجة االتجار بالبشر كتيريب المياجريف عمى المستكييف اإلقميمي التركيز عمييا 

كالكطني كاقترح كذلؾ كضع أسس بناءة لمتعاكف بيف الدكؿ كالحكار حكؿ االتجار بالبشر 
 ككضع استراتيجية لآللية/المبادرة اإلقميمية. كخطة العمؿ كتيريب العماؿ كاعتمد اإلعبلف

: إف بطء كتيرة التصديؽ عمى ميثاؽ النيضة الثقافية األفريقية التي اعتمدىا مؤتمر الثقافة -206
، قد حاؿ دكف دخكؿ الميثاؽ حيز التنفيذ. كيجدر بالذكر أنو 2006االتحاد األفريقي في 

، ضة الثقافية األفريقية كىي مالي، نيجيريا( دكؿ فقط عمى ميثاؽ الني8صدقت ثماف )
الككنغك، إثيكبيا ،تشاد النيجر كجنكب أفريقيا. كيتطمب دخكؿ الميثاؽ حيز التنفيذ ، السنغاؿ

كلذا، أجرت المفكضية عممية جرد لمسمع الثقافية التي . تصديؽ ثمثي الدكؿ األعضاء عميو
بصكرة غير مشركعة إلى بمدانيا  تمّكف مف عكدة السمع التفافية التي تـ االتجار بيا

األصمية بالتعاكف مع مفكضية االتحاد األكركبي. كمف ثـ، اعتمد االجتماع األكؿ لمجنة 
الفنية المتخصصة لمشباب كالثقافة كالرياضة التقرير عف عممية جرد السمع الثقافية 

 كالتكصيات الصادرة عنيا. 

ك في التحضير لمدكرة الحادية عشرة تعمؿ مع جميكرية الككنغ ظمت المفكضية: الرياضة -207
جدر اإلشارة إلى أنو قامت ت. 2015التي ستقاـ في برازافيؿ في سبتمبر ، لؤللعاب األفريقية

( دكؿ أعضاء فقط حتى اآلف بتسديد متأخراتيا لممجمس األفريقي لمرياضة كىي 5خمس )
دكرة األلعاب األفريقية  جنكب أفريقيا كتكنس، كأف المشاركة في، الكاميركف، إرتريا، الجزائر

 .مشركطة بتسديد المتأخرات المستحقة 2015في
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 :نفسيا استراتيجيات تعبئة الموارد لتمكين أفريقيا من االعتماد عمى :5 الناتج

تعبئة  لضمان 4102تـ اتخاذ العديد مف المبادرات القارية أك إحراز التقدـ فييا خبلؿ  -208
كتشمؿ ىذه المبادرات األعماؿ التي . ا كلمؤسساتياالمكارد لمتنمية في أفريقيا كليرامجي

الصبلحيات التي كزراء االقتصاد كالمالية بمكجب االتحاد األفريقي لاضطمع بيا مؤتمر 
قامة ك  تقرير لجنة أكباسانجك في بحث كؿ مف تنفيذمؤتمر االتحاد األفريقي منحيا إياه  ا 

مؤتمر المائدة ك البنية التحتية؛ قمة داكار حكؿ تمكيؿ كعقد مؤسسة االتحاد األفريقي؛ 
األفريقي لمبنؾ األفريقي  50كتفعيؿ صندكؽ اؿ اإليبكالالمستديرة لمقطاع الخاص حكؿ 

 لمتنمية.

مصادر التمكيؿ البديمة حرجة، كنحف بصدد الشركع في عممية تنفيذ مسألة أصبحت لقد  -209
 فضبل عما نكاجيو في سياؽ التمكيؿ مف شركائنا. 2063 أجندة

 
 :طرق التنفيذ –االتحاد األفريقي  ر البديمة لتمويلالمصاد

االتحاد األفريقي لكزراء إلى مؤتمر  مبدئيا 2013قدـ تقرير المجنة الذم اعتمدتو قمة يكنيك -210
التقرير بما  واالقتصاد كالمالية بغرض استكشاؼ السبؿ الكفيمة لتفعيؿ المقترحات الكاردة في

 مقترحات أخرل.استكشاؼ في ذلؾ 

 2014كزراء االقتصاد كالمالية المنعقد في أبكجا في مارس االتحاد األفريقي لتمر ناقش مؤ  -211
اجتمع فريؽ . تشكيؿ فريؽ عمؿ كزارم في ىذا الخصكصقاـ بلتنفيذ ك تتعمؽ بامختمفة  اطرق

، كقدـ 2014العمؿ المذككر عمى ىامش اجتماعات البنؾ الدكلي في كاشنطف في أكتكبر 
 ا إلى مبادئ اإلنصاؼ، القدرة عمى التنبؤ، المركنة كاالمتثاؿ:التكصيات التالية، استناد

مركر الكقت، مف  مع، )أ( حاجة االتحاد األفريقي إلى تغطية حصة أكبر مف ميزانيتيا
مف  %75مف الميزانية التشغيمية ك %100خبلؿ تبني صيغة لمميزانية تغطي 
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عمى أف تتـ تمؾ  مف ميزانية عمميات دعـ السبلـ %25الميزانية البرنامجية ك
 ؛ 2016اعتبارا مف  التغطية في غضكف خمس سنكات

)ب( حاجة الدكؿ األعضاء إلى تعبئة المكارد غير التابعة لمخزينة لدعـ المساىمات 
لرحبلت الدكلية التي تنشأ االمقدرة مف خبلؿ اعتماد فرض الضريبة عمى تذاكر 

غير  ؿ القصيرة عبر الياتؼ.خدمات الرسائ؛ داخؿ أك خارج أفريقيا؛ ضريبة الضيافة
مف أنو، يجكز لمدكؿ األعضاء مكاصمة تسديد مساىماتيا المقدرة مف الخزينة أك 

 أم خيارات تفضميا.خبلؿ 
مف الميزانية بالتساكم  %60ثبلث طبقات: إلى الدكؿ األعضاء  قسيـضركرة ت )ج(

مف  %25؛ %4البمداف ذات أسيـ قارية مف الناتج المحمي اإلجمالي تزيد عف بيف 
الميزانية كيتـ دفعيا بالتساكم مف قبؿ البمداف ذات أسيـ قارية مف الناتج المحمي 

مف الميزانية كيتـ دفعيا بالتساكم بيف البمداف  %15؛ ك%4ك 1اإلجمالي تتراكح بيف
 ؛%1 ر بأقؿذات أسيـ قارية مف الناتج المحمي اإلجمالي تقدّ 

عمى تحصيؿ المساىمات المقدرة كتعزيز  )د( ضركرة بناء االتحاد االفريقي قدرتيا
االمتثاؿ. في ىذا الصدد، يتعيف عمى االتحاد األفريقي أف يتصؿ بالبنؾ األفريقي 

 لبحث إمكانية كضع آلية فعالة لتحصيؿ المساىمات. لمتنمية
 

 :مؤسسة االتحاد األفريقي

األكّؿ ىذه المؤسسة في مكريشيكس كتـ كذلؾ تعييف المجمس  تسجيل، تـ 2014خبلؿ  -212
سيتـ إطبلؽ مؤسسة االتحاد االفريقي رسميا خبلؿ قمة  ككضع نظميا المؤسسية. كلذا،

. يتركز برنامج السنة األكلى لممؤسسة عمى تعبئة 2015يناير  30االتحاد األفريقي في 
حكار أفريقيا  منياجالمكارد بما في ذلؾ إنشاء صندكؽ المنح، كتنفيذ برامج رئيسية مثؿ 

 . 2063ة عمى أساس أجند
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 استراتيجية االتحاد األفريقي لتعبئة الموارد:

في عممية كضع استراتيجية لتعبئة المكارد.  2014 شرعت مفكضية االتحاد األفريقي في -213
أخرل تتركز بشكؿ خاص عمى المكارد تمكيؿ تيدؼ ىذه االستراتيجية إلى إيجاد مصادر 

يمكف اتباعيا لجمع  اتيجية كاقعيةخيارات استر  المحمية. كستكفر االستراتيجية لممفكضية
أجيزة صنع السياسة، فكر ما تتـ االستشارات عمى األمكاؿ. كستعرض الكثيقة النيائية 

 الفنية كالداخمية بشأنيا.

 ب و : اتحاد الشع6 الناتج
 تحقيؽ اتصاؿ كحضكر فعاؿ ، مفكضية االتحاد األفريقيكسيـ إعادة ت 1.6 الناتج
صحاب المصمحة في األجندة األفريقية كتنفيذىا كعكس التبايف تحسيف مشاركة أ 2.6 الناتج

  المستضعفةالشباب كالفئات ، الثقافي كالمغكم، المشاركة المتساكية لممرأة
 وحضور فعال تحقيق اتصال، مفوضية االتحاد األفريقيإعادة توسيم : 1.6الناتج 

مف  كسائؿ اإلعبلـ تكاستراتيجيا أنشطة التكعيةك الحضكر  المفكضية تنفيذ خطط كاصمت -214
كذلؾ بدكر فّعاؿ في تكفير خدمات لمصحفييف تشمؿ  أجؿ دعـ كتعميـ برامجيا. كاضطمعت

كخدمات بشأف األحداث  سيكلة الكصكؿ، تبادؿ المعمكمات كاالستفسارات بصكرة مستمرة
 اليامة التي ينظميا االتحاد االفريقي.

: شرعت 2017-2014تسويق لمفترة استراتيجية االتحاد األفريقي لالتصال والدعوة وال -215
 2017-2014كالدعكة كالتسكيؽ لمفترة  المفكضية في تنفيذ استراتيجيتيا الخاصة باالتصاؿ

صكرة االتحاد  إلى تعزيز االستراتيجية تيدؼ ىذه. 2014كالتي اعتمدت في مارس 
 كذلؾ إطارا لسياسةتتضمف ك  2063 كالقارة مف خبلؿ برامجيا كفقا ألجندة األفريقي

المؤتمرات  ستراتيجية ليا. تشمؿ االستراتيجية استخداـ برامج مثؿالخيارات االاالتصاؿ ك 
خبارية، البث المباشر كمكقع االتحاد األفريقي إلكسائؿ اإلعبلـ االجتماعية كا ،الصحفية

عبلـ لبلتحاد إلعمى اإلنترنت. تقـك المفكضية في الكقت الراىف بتحديث مركز كسائؿ ا
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يدىا بالمكارد الضركرية. فضبلن عف ذلؾ، تقكـ المفكضية بإصدار عدد مف األفريقي كتزك 
خبارية، المعاىدات، المجبلت، إلالمنشكرات مثؿ المكاد المرجعية ككثائؽ السياسة، النشرات ا

 ...لخا، مكاد العبلمات، الخدمات السمعية كالبصرية

فيذ استراتيجيات االتحاد مف أجؿ مكاءمة تن: االتصال لمفوضية االتحاد األفريقي مجمكعة -216
كعبلمة كاحدة، تـ كسمة األفريقي لتكجيو الرسائؿ كالسياسات كضماف تحدثو بصكت كاحد 

أحسف الطرؽ لئلببلغ عف المسائؿ راء حكؿ تشكيؿ مجمكعة مف نقاط االتصاؿ لتبادؿ اآل
مفكضية  في تعزيز فعالية ككفاءة تنفيذ استراتيجية ساىـ ىذا ذات األىمية بالنسبة لبلتحاد.

االتحاد األفريقي لبلتصاؿ كما ساعد عمى تحقيؽ االستفادة القصكل مف المكارد البشرية 
 كالمالية المحدكدة المتاحة.

في مكافحة انتشار  ىمية االتصاؿأل إدراكا منيااإليبوال: ب االتصال الخاصة استراتيجية -217
 تيدؼ إلىاإليبكال شاممة بشأف مرض  ، كضعت المفكضية استراتيجية اتصاؿاإليبكالمرض 

السكاف كالمجتمع الدكلي برمتو بما في كافة ل اإليبكالبشأف مرض  ضماف اتصاؿ مناسب
بعثة  صكرة كثيقة معالعمؿ بالمفكضية بقكـ ذلؾ استجابة االتحاد األفريقي ليذا االنتشار. ت

تراتيجية. تنفيذ ىذه االسب ،في غرب أفريقيا اإليبكالاالتحاد األفريقي لمكافحة انتشار مرض 
بعثة االتحاد  حكؿ تشمؿ االستراتيجية استخداـ مكقع االتحاد األفريقي كالمكقع المتخصصك 

في ىذا الصدد، يرجى االتصاؿ  في غرب أفريقيا. اإليبكالاألفريقي لمكافحة انتشار مرض 
 /  http://pages.au.int/ebola)بيذا المكقع عمى اإلنترنت 

كبصفة دائمة  حتى اآلف المفكضية قامت: وسائل االعالم العتماد االفريقينظام االتحاد  -218
المحمية كاالقميمية  صحفيا مقيما في أديس أبابا مف مختمؼ كسائط االعبلـ 91 باعتماد

مف تقديـ التقارير عمى نطاؽ كاسع عف أنشطة االتحاد  لتمكينيـ كككاالت األنباء الدكلية
 .ني أفريقيا فضبل عف بقية أنحاء العالـكمكاط بيف المفكضيةيمزة كصؿ األفريقي كلمعمؿ ك
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نتيجة لعممية تعميـ متزايدة لبلتحاد األفريقي كبرامجو، كاف ىناؾ قدر : العالقات العامة -219
بما في ذلؾ ، كالمشاركة كردكد الفعؿ مف قبؿ مكاطني أفريقيا بصفة عامة أكبر مف الكعي

مفكضية قدرا أكبر مف الميجر األفريقي كالمجتمع الدكلي. كفي ىذا الصدد، شيدت ال
استجابة االتحاد االفريقي النتشار ، 2063إطار أجندة بما في ذلؾ برامجيا  في المشاركة
إلى مقر  اتمزيار ل زيادة ذلؾ أيضا شيد. كأطر السياسات القارية األخرل اإليبكالمرض 

 .االتحاد االفريقي لمعرفة المزيد عنو

 
في أجندة االتحاد األفريقي التي تعكس التنوع : تنفيذ مشاركة أصحاب المصمحة 2.6 الناتج

الثقافي والمغوي، وكذلك تحسين مستوى المشاركة المتساوية لممرأة والشباب والمجموعات 
 المستضعفة.

نشاء  خبلؿ الفترة قيد االستعراض، كاصمت المفكضية منح األكلكية -220 كاستدامة لترسيخ كا 
ير التابعيف لمدكلة مثؿ المنظمات أصحاب المصمحة غمف انخراط نشط مع مجمكعة أكسع 

 غير الحككمية كالمجمكعات المينية كاالجتماعية كالمنظمات المجتمعية كالمجمكعات الدينية
 كفقا لبللتزاـ الكارد في القانكف التأسيسي.

المجمس االقتصادم  بشأف إحياء EX.CL/DEC.849لمقرر المجمس التنفيذم  ان تنفيذ -221
الميجر ك لمشاركة منظمات المجتمع المدني األفريقي بر من كاالجتماعي كالثقافي الذم ىك

 األفريقي، قامت المفكضية بتسييؿ االنتخابات في عضكية المؤتمر العاـ الثاني الدائـ
كيجدر بالذكر أنو لـ يتـ تمثيؿ جميع . 2014لممجمس التي أجريت في نيركبي في ديسمبر 

تمر العاـ لممجمس االقتصادم كاالجتماعي الدكؿ األعضاء كاألقاليـ تمثيبل مناسبا في المؤ 
 . تضمف االنتخابات التمثيؿ الكامؿحتى التكعية  ةكعميو، تكاصؿ المفكضية عممي .كالثقافي
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 :برنامج االتحاد األفريقي لمميجر

، تـ االتفاؽ عمى مشاريع التراث الخمسة التالية: المعيد مميجرالقمة العالمية لإثر انعقاد  -222
لمينييف في الميجر، فيمؽ المتطكعيف في ابلت، قاعدة بيانات ميارات األفريقي لمتحكي

الميجر األفريقي، كسكؽ الميجر األفريقي لمنيكض بالشباب كالعمالة كصندكؽ االستثمار 
لمميجر األفريقي. غير أنو، ال تزاؿ المشاكرات جارية حكؿ المسائؿ المتعمقة بتنسيؽ كتعبئة 

 ليذا المشركع. المكارد مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ

والعالقات مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية المؤسسية القدرات تعزيز  :7 الناتج
 :وأجيزة االتحاد األفريقي والشركاء

 لمفكضية االتحاد األفريقي المؤسسية تعزيز القدرات  1.7  لناتجا
قميمية كالشركاء العبلقة مع أجيزة االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإل 2.7 الناتج

 .معززة االستراتيجييف 
 

  يلمفوضية االتحاد األفريققدرات المؤسسية التعزيز  1.7 الناتج
 :مقدمة

تدابير  عف طريؽ كضعمفكضية االتحاد األفريقي القدرات المؤسسية ل ىك تعزيز العاـ الهدف -223
كالمكارد  التمكيؿمف حيث ممفكضية األداء كالكفاءة التشغيمية لبتحسيف  ،لمقياـ، باستمرار

كخدمات كالمراجعة الداخمية ، االستراتيجيكالتخطيط كالشؤكف القانكنية، اإلدارة البشرية ك 
 مف خبلؿ ،داخؿ المفكضيةجميع الخدمات ك الخدمات الطبية كخدمات المراسـ ، ك المؤتمرات

 .الدكلية أفضؿ الممارسات كاعتماد كضع المعايير

 اعتمدت ،2017-2014 الخطة االستراتيجية طارلمكاصمة القياـ بيذه المياـ في إ -224
  .العامة لتحقيؽ أىدافيا يةإطار أعماؿ خطة المفكضية 

 :التالية ذات األكلكية المجاالت الرئيسية عمى خطة األعماؿ حتكمت
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 ؛مفكضيةال داخؿالمساءلة  كدعـ كتقكية عزيزت 
 ؛مفكضيةال داخؿالكفاءة التشغيمية ك  داءتعزيز األ 
 ؛ ماليالمبقاء كقابمة  مستدامةفكضية ممف أجؿ  السعي 
  كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية أجيزة االتحاد األفريقي أكجو التآزر مع تعزيزك 

 .كأصحاب المصمحة اآلخريف

، كاصمت 2013 -2009 في الخطة االستراتيجية األسس التي كضعتاستنادا إلى  -225
 بناء القدرات في مجاؿ اإليجابية المكاسبعزيز عممية ت 2014في عاـ المفكضية 
 .المؤسسية

 داخل المفوضية  المساءلة ميدعتو  وتقوية تعزيز
 البرامجورصد وتقييم  تنفيذنظام و  لمفوضية االتحاد األفريقي التخطيط االستراتيجي مراجعة

، أجرت نتائجعزيز إدراج نيج إدارة قائـ عمى الت مزيد مفضماف الكفاءة التشغيمية ك  تحسيفل -226
كالرصد  متخطيطمراجعة النظـ الحالية لمف خبلؿ  مكضعيف لمعمق تحميبلك  امتقييمفكضية ال

خارطة حددت ك  ذات الصمة،النماذج كالعمميات ك  األدكات ككذلؾكرفع التقارير،  كالتقييـ
 عمىمتكاصمة ال عمميةالىذه  سيتـ عرض. كبدء تنفيذ نظاـ معزز كتركيبلكضع طريؽ 

 .2015اـ ع خبلؿالسياسة مفكضية كأجيزة صنع ال

 كنظـ أطر تعزيزاإلدارة،  ةجيدبناء مؤسسة ضمف جيكدىا الرامية إلى ، المفكضية واصلت -227
مكجية  اإلداراتككف ضماف اإلدارة ك  في جميع مجاالتتعزيز المساءلة إدارة المؤسسات ل

 .القائـ عمى النتائج األداء نحك

 عدد مفكضع  تـ، داخؿ المفكضية تعزيز الحكـ الرشيدمف أجؿ  :اإلدارية السياسات -228
ذات  أجيزة صنع السياسة مف خبلؿ كمعالجتيا2013 عاـ في الرئيسية السياسات اإلدارية

تـ في حيف  2014مارس ي ف سفرال سياسة تمت المكافقة عمىك  مفكضية.لمالصمة 
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، االختيارك التعييف  سياسة: جاىزة صبحتأ سياسات (4) ربعألمجمكعة أخرل  استكماؿ
ىناؾ عامميف ك ال كعطمة إجازة سياسةك  المساعدة الطبيةخطة كالمزايا، بدؿ التعميـ سياسة 

 ،تكنكلكجيا المعمكمات مجاالت بما في ذلؾ ،مشركع شكؿ ال تزاؿ في سياسات أخرل
دارة السجبلت ك لممتمكات اصيانة ك   .2015عاـ  في استكمالياالمرافؽ، مف المتكقع ك ا 

أصبحت   ،2013في عاـ  عـ اإلدارةدىيئات  إعادة تشكيؿ بعد - دارةدعم اإلىيئات  -229
مياـ  رصد. كيحرل ممفكضيةل قرارالصنع  دعـ عممياتكاصؿ كت تعمؿ اآلفيا معظم

 تحسيف بيدؼ أدائيا متحقؽ مفل المعمكمات في الكقت المناسب يكفر ذلؾ فأل الييئات
 لممفكضية  اإلدارة الفعالة مساىمتيا في

كضعت ، مفكضية االتحاد األفريقي داخؿة اإلدار معايير  تحسيفل :قواعد السموك مدونة -230
 مكتبإنشاء ىك يدؼ نيائي مضايقة لال مكافحةلسياسات ك مدكنة آداب سمكؾ  المفكضية

 مشاكرات مع جميع كأجريتيـ. اتتصرفك  سمككيـعامميف في ال في تكجيو ساعدي ؤلخبلقياتل
ية تدريب نظمت دكرة، باإلضافة إلى ذلؾالمفكضية. داخؿ المعنييف أصحاب المصمحة 

في عاـ  خريفالعامميف اآل تدريب بيدؼ 2014عاـ يات األخبلقفي مجاؿ لممدربيف 
. اإلداريةك  الماليةكالشؤكف  مميزانيةل الفرعية االستشارية لمجنةإلى ا سياساتال ستقدـ .2015

في يناير  مؤتمرال عرض عمى ملة جاىز قكاعد السمكؾ مدكنة تككف  مف المتكقع أف أخيرا،ك 
 .2015عاـ 

 مفكضيةأجرت ال التنفيذم، مجمسال تكصيةكفقا ل :االتحاد األفريقيفي  المرتبات مراجعة -231
بما في ذلؾ  في االتحاد لجميع العامميفكالمزايا كالبدالت ييكؿ الركاتب ل مراجعة شاممة

المترتبة  الماليةاآلثار  فضبل عف ،األجكرصفقات  تكصيات بشأفدراسة ك نتائج ال تحميؿ
أفضؿ أساس  عمى جدكؿ المرتبات قياس المراجعة ىك ف الغرض مفككا. ذلؾعمى 

 فضبل عف ،المستقبميةمراجعات لم ذات مصداقيةكضع منيجية الدكلية، ك  الممارسات
في  التقرير لمحتك  تـ عرضكما . ستبقاءاال لزيادةعامميف لا خدمةكظركؼ شركط  تحسيف

 لشؤكف االداريةلمميزانية كا الفرعيةاالستشارية المجنة أعضاء عمى  2014بريؿ عاـ أ
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كاستكماؿ  مناقشة الستئناؼالتخطيط لعقد اجتماع تـ ك ، نة الممثميف الدائميفجلم كالمالية
 .2015في يناير عاـ  مف قبؿ المجمس التنفيذمإلجازتيا  لنتائجا

 مراجعة ىيكمية شاممة،حاليا المفكضية : تجرم االتحاد األفريقي مفوضيةىيكل  مراجعة -232
مع الميارات المتاحة تطابؽ ك ، كفاءةال اعتباراتدعـ ضماف ل اإلصبلح الييكمي،كجزء مف 

-2014الخطة االستراتيجية الجديدة  فيحتياجات مف أجؿ تحقيؽ النتائج المخطط ليا الا
في مختمؼ  القدرات البشريةمف  الحتياجاتا تحميؿتـ القياـ ب .2063 جندةأك  2017

 نحكالعمى بشكؿ فعاؿ ك نتائج ال سيحقؽلييكؿ الذم بيدؼ تحديد ااإلدارات كالمديريات 
ستقدـ ك . 2063جندة كأ 2017-2014منصكص عميو في الخطة االستراتيجية الجديدة ال

 .بحثلغرض االنتائج كالتكصيات مف خبلؿ أجيزة صنع السياسة المناسبة ل

 تحديدعمى تحسينات ممحكظة دخمت المفكضية : أواالختياروالتعيين جذب المواىب،  -233
نشط تفاعؿ مف خبلليا  يتـطريقة ب 2014في عاـ عتمدة ليتـ شغميا كظائؼ المأكلكيات ال
مزيدا مف  عمميةالشيدت  ية،ستراتيجالامف الناحية . معنية بالتعييفالدارات اإلكقكم مع 

جراء المقاببلت، في مشاركةال إثارة استفسار  أدل إلىشامؿ عامؿ ك عمميتي إعداد القائمة كا 
. مفكضيةمف حيث تمبية االحتياجات االستراتيجية لئلدارات كبالتالي لمعيينات التعنيو ت اعم

عادة تقييـ تـ استعراض ، كالترقية لتعييناتا لمجمس مع الرقابة العامة تكجييية الخطكط الكا 
جراء ائـ ك قإلعداد ال الدرجاتكاضحة كمنيجيات ال مكاءمتيا مع ك المقاببلت المختصرة كا 

بيدؼ  المنظمة داخؿنظيمية مثؿ المساكاة بيف الجنسيف كالتكزيع اإلقميمي االستراتيجيات الت
 31 يفالمرشحيف المناسبيف. عييف إلى ت المزيد مف الميؿضماف الشفافية كاإلنصاؼ ك 

( إعبلنا باستثناء تراكمات عاـ 41)كف كأربعكاحد ما مجمكعو  نشرتـ  ،2014أكتكبر 
مف الميـ أف . تعيينات 45ك تـ إجراؤىاة مقابم 17كقائمة مختصرة  37منيا ك  2013

، مما يعد شحاتتتعمؽ بالمر ٪( مف ىذه التعيينات 53ئة )انبلحظ أف ثبلثة كخمسيف في الم
يما كف. المفكضيةخطكة أقرب إلى المساكاة بيف الجنسيف التي تشتد الحاجة إلييا داخؿ 

عييف ى عمميات التالمفكضية باإلشراؼ عمتكميؼ بشأف المجمس التنفيذم  مقرريتعمؽ ب
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في التعييف عممية  فإف المفكضية شاركت فيمف جميع أجيزة االتحاد،  كمراقبتيا الختياركا
 .األفريقي برلماف الك  منيبادالتنسيؽ لالتخطيط ككالة 

 ستغرقوتالكقت الذل  فيىناؾ تحسف ممحكظ : لكترونينظام ساب اإل عن طريق  التعيين -234
اآلف  قد تـف .2011 أغسطساإللكتركني في عييف تمنذ إطبلؽ نظاـ العممية التعييف 

 الشكلنفس  مف يىالمقدمة  طمباتجميع ال ألفممرشحيف المختصرة لائـ ك القإعداد  تبسيط
ككاف التحسيف . في نفس الكقت فعالية ككفاءةبالمرشحيف  عممية تقييـيمكف مف كىذا 

تي عمميلالكامؿ فيذ تنال ىدؼممفكضية مع لمصدر قمؽ ؤلنظمة اإللكتركنية لالمستمر 
إلى مف اإلدارات التزكيد الكاردة مف طمبات انطبلقا  ،آليا ،تيفتكازنمالكاالختيار عييف الت
المكارد  كفقا ألفضؿ الممارسات الدكلية في مجاؿمرشح كالتعييف النيائي الخطارات إ

 .ستبقاء العامميفكاالختيار ككذلؾ اعييف جذب المكاىب كالتلالبشرية 

 المكاردعقكد دارة ساب اإللكتركني إلأيضا نظاـ  مفكضية: نفذت الالعقود نظام إدارة -235
كقد زاد ىذا . مفكضية بطريقة آليةبيدؼ إصدار كتجديد جميع العقكد داخؿ ال ،البشرية
حد مف دكرة ال كبالتالي المفكضية كالشفافية في إدارة عقكد في الفعالية كالتقسيـ المشركع

 مراحؿ مف النظاـ.الحصائيات األداء في جميع عممية ككذلؾ الحصكؿ عمى إال

 تستيدؼالتي المفتكح، منص نظاـ ساب لكحدة إف  :لنص المفتوحنظام ساب لحل ا تنفيذ -236
لمقراءة شكؿ  ،بي دم إؼ –نظاـ ساب مناسبة في أمنية مع آلية  العامميفرقمنة كثائؽ 

بيئة خالية دم إلى أ مما المصرح ليـ بذلؾفقط ليسيؿ الكصكؿ إلييا مف قبؿ المستخدميف 
القرطاسية،  -التشغيمية  نفقات. كقد أدل ذلؾ إلى الحد مف ال2014مف الكرؽ في عاـ 
تحسيف ك طكيمة مثؿ عممية الشراء كالدفع؛  عممية دكرات الحد مفك كتكاليؼ الطباعة؛ 

 ، كبالتالي عدـالمحفكظةمكثائؽ المعالجة األلية لالشفافية في العمميات التجارية كتكافر 
 .فقداف الكثائؽ
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مف  المستخدمين ىك تمكيف ىذا المشركع إف اليدؼ الرئيسي مف :المتنقلنظام ساب  تنفيذ -237
 كمديرك الخدمة الذاتيةمكظؼ )إلى نظاـ ساب ،أم مكاف  فيفي أم كقت ك الكصكؿ 

 جيزة ذكيةأ ةاستخداـ أيمف خبلؿ  المصرح ليـ بذلؾ مف قبؿ المستخدميف (الخدمة الذاتية
ليـ  المرخصف يممستخدميمكف ل، بذلؾ القياـفي  .كاليكاتؼ الذكيةسب المحمكلة الحكا مثؿ

الحد مف تأخر ، كبالتالي في جميع أنحاء العالـ إلى المعمكمات الحقيقي الكصكؿ في الكقت
 .الحيكيةالمؤسسات بيانات  إلى فمديريال إمكانية كصكؿ كزيادةخرل األظائؼ ك الالمكافقة ك 

 .2015بريؿ عاـ أفي  ستكمالو ا، كمف المقرر 2014في عاـ  كعتنفيذ المشر  بدأ لقد

ىك  الرئيسي مف ىذا المشركعاليدؼ : ولوحة القيادةمشروع نظام ساب لألعمال  تنفيذ -238
في الكقت لمعامبلت نظاـ ساب األساسية  لكحة القيادة لتقارير المديريف استعدادإتاحة 

 استكمالو يتـ، كمف المتكقع أف 2014ي عاـ ف تنفيذ المشركع بدألقد . صنع القرارالحقيقي ل
 .2015عاـ  منتصؼ في

عاـ  في يكليك كتركنياإلل فعالد بتنفيذ المفكضية قامت :بنكز تشيلدى  اإللكتركني دفعال -239
مفكضية  مف كتحكيؿ األمكاؿ آلية لكتركنيةإدفكعات ف مف القياـ بيمكّ  ىك ماك  ،2014

 ككذلؾ كالمكافآت يفالمكظف لركاتببنؾ ز شيإلى تنظاـ ساب بكاسطة  ياالتحاد األفريق
 دقة زيادةك  عممية الدفع، دكرةك  ،يدكيا األكراؽاستخداـ  خفضأدل ىذا إلى  كقد. ممكرديفل

تاحةالتحكيبلت، ك /المعامبلت  اإللكتركنية، البيانات خبلؿ مف عمى االنترنتمنيا  التحقؽ ا 
 .المعامبلت ة فيالشفافية كالمساءل كتعزيز الدفع؛ عممية تكحيد كتسييؿ

 المفكضيةقامت توسيع نظام ساب ليشمل مكاتب مفوضية االتحاد األفريقي وأجيزتيا:  -240
مكاتب كؿ مف ك  ،ثركة الحيكانيةلم مكتب األفريقيال ىي مكاتب 6 فينظاـ ساب بنشر 

ألعماؿ باتـ القياـ كما . كبكركندم في جكبا حفظ السبلـ اتبعثك  كنيكيكرؾ جنيؼك  ،برككسؿ
 كالمحكمة األفريقية (يدراند)ماألفريقي برلماف لا لتكسيع نظاـ ساب ليشمؿ  ةالتحضيري

في  التأخير الحد مف في نظاـالأثر تكسيع  يتمثؿك (. أركشا) بك الشعلحقكؽ اإلنساف ك 
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 كزيادة المعامبلت؛المساءلة في كالشفافية ك  تعزيز الرؤيةك ؛ كغيرىا البيانات المالية تجميع
 .العمميات تنسيؽ كتكحيد

 المكجكد الطبيمتأميف لفانبريداؿ  مع شركة تغطية التأميف الطبي إطار : فيالتأمين الطبي -241
 ىـ مؤمف عمييـ تقؿ عف سنةقصيرة األجؿ عقكد عامميف بجميع الفإف  ،برككسؿمقرىا في 

 .طبيا

 4112في عاـ قامت المفكضية ، عامميفلم إقامة العدؿإلى السعي إطار  في :العدل رةإدا -242
مجمس التأديب ك فريؽ المظالـ  عف طريؽ إعادة تنظيـداخميا  إدارة العدالة نظمةأ تنشيطب

 صبلحيات لتفعيؿك  .التأديبية جميع الحاالتمعالجة أيضا ك عامميف تظممات ال مع لمتعامؿ
استكماؿ  إلى جانبعالقة ال اإلدارية الشكاكللمعالجة  عمؿفريؽ ، تـ إنشاء المظالـ فريؽ

األكؿ  الربع في التظمـ جميع حاالتتتـ تسكية  مف المتكقع أف. ك ظمـمتل اإلجرائية السياسة
 .2015عاـ  مف

عاـ  في شير سبتمبر التي بدأت عمميا دارية،اإلمحكمة قامت المفكضية أيضا بتشكيؿ ال -243
 .عف العمؿالتكقؼ مف  عاما 18 بعد 4112

 
 مفوضية:داخل ال والكفاءة التشغيمية األداء تحفيز

الممارسات  أفضؿ مف خبلؿ تبني المنظمةعمى نطاؽ  األداء ابعةمتالمفكضية  تكاصؿ -244
البشرية ممكارد لاالستخداـ األمثؿ  كمف خبلؿ العمبلءالقائمة عمى المبتكرة ، كالخدمة الدكلية

القكة قد تـ تشغيؿ ك  .صحاب المصمحةأل المرجكة النتائج تحقيؽالمتاحة ل الماديةكالمالية ك 
 .نظاـ ساب في كالمشتريات المالية لبشرية كالخدماتاالمكارد  آليا كدمجالدافعة 

كخضكعيـ  عامميفأداء ال إدارة كاف إطار، العاممين وتدريبيم والنيوض بيم: أداء  -245
أداء  دكرة مت مكاءمةتكقد  .الفردية كالتنظيمية كؿ مف الكفاءة لتحسيف آلية فعالة ممساءلةل

دكرة  مع تككف متسقة كي عاـديسمبر مف كؿ تنتيي في ك  يناير تبدأ فيل العامميف
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/ البرامج مشاريعالتنفيذ  نسبةك العامميف أداء  مخرجات فعالية قياس، فضبل عف الميزانية
 لمساءلةوخضوعهم لالعاملين أداء  إدارةإطار  دكرة ىذا التغيير في كقد كفؿية. اإلدار 
 ألكلكياتاتحقيؽ األىداؼ ك  عمى المؤسسي التركيز حكؿ مزيد مفعامميف جميع ال تعبئة

عبء كالتكزيع العادؿ ل كالمساءلة، أكثر كضكحامسؤكليات ك  أدكارمف خبلؿ المتفؽ عمييا 
 .العمؿ

المتكاصؿ لمركز الكحدات  بناء: سيكفر الالحوسبة السحابيةو  بياناتال مركزإنشاء  -246
تكفير أكبر  مف شأنيا تحسيفابر منكتطبيقات ك  تقنيات مبتكرةالكاممة  االفتراضية البياناتك 

كيجرل تركيبيا المعدات  تـ تسميـ كقدعماؿ مفكضية االتحاد األفريقي. أل الخدمات مف
 تكفيرإلى  مركز البيانات ييدؼ. ك 2015في يناير عاـ  طبلؽاإلأف يتـ  مف المقررحاليا. 

 مكاتبكال ،الخدمات المستدامة، المتسمة بالكفاءة كالفعالية، كالمؤمنة، لممفكضية
معدات  مف خبلؿ استضافة كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية ييئاتالك  التمثيمية/اإلقميمية

 حيث الحكسبة السحابيةبخدمات المركز  تجييز كما سيتـ. الضركرية تكنكلكجيا المعمكمات
كالحكاسب  ،اليكاتؼ الذكية األجيزة المحمكلة مثؿ عبرا متاح الفعاؿ لممكارد تقاسـسيككف ال

 .اليكميةأنشطتيـ في  المستخدميف النيائييف داء ككفاءةأ تعزيز بيدؼكغيرىا المحمكلة، 

 تبنى شرعت فيقد  كانت المفكضية: لمعموماتاتكنلوجيا ل مكتبة البنية التحتية تنفيذ -247
 المنظمة الدكليةاعتمدتيا  التيالدكلية لخدمات تكنمكجيا المعمكمات  الممارسات أفضؿ

 في ىذا التنفيذ لممفكضية. كيتمثؿ أثر تخدمات تكنكلكجيا المعمكما مقاييس لتكفيرلتكحيد ال
 اتفاقية مستكل الخدمة مع مضمكنةك  فعاليةالكفاءة ك متسمة بال خدماتالحصكؿ عمى 

مفكضية  عمبلءيتكفر ل بحيث كاضحةال التشغيؿ القياسية إجراءاتمدعكمة ب، الداخمية
 .مضمكنةالخدمة لم ستجابةلبلكقت ال االتحاد األفريقي

عاـ في  المفكضية أيضا، سعت :الكوارث بعداسترجاع المعمومات و  األعمال ستمراريةا -248
ال  التيك التكنكلكجيا  ستمرة فيالم بسبب الككارث األعماؿ تعطيؿ ضماف عدـ إلى ،2014

قسـ  مف خبلؿفالمفكضية بصدد إيجاد حؿ السترجاع المعمكمات بعد الككارث  .مفر منيا
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مفكضية االتحاد طمبات جميع لعماؿ ة األاستمراري كذلؾ لضماف نظـ المعمكمات اإلدارية
األنظمة  في ضكءميـ جدا كىذا  .ليذا المشركع خارطة الطريؽكيجرل إعداد  .األفريقي

مكاتبيا اإلقميمية ك المرتبطة بالمفكضية،  شبكة الشركة عمى 24/7المتكفرة اإللكتركنية
 .أجيزة االتحاد جميع ككذلؾالتمثيمية ك 

المفكضية في خطتيا رفع  كاصمت مطالبيـ، تلبيةلو ،العمبلء عددتزايد مع  :الخدمات الطبية -249
في عاـ ف .الطبية الخدمات كفيرنظـ ت مف خبلؿ تعزيز لعمبلئياالمقدمة الخدمات  مستكل
 المزيد مف المساحة تكفير كبالتالي ،مبانيياعممية تجديد  تكسعةبالمفكضية  قامت،  2014

 .عممياتيا الستيعاب

 ةتحديات غير مسبكق أفريقيافي غرب  المستمر ر مرض اإليبكالاستمرار انتشاشكؿ ي -250
الفحص  ك يكفريف .لبلتحاد االفريقي المركز الطبي الخدمات التي يقدميا عمى اكضغط

 المعمكمات لجميعتكفير ككذلؾ ، االتحاد األفريقي الجتماعات اإليبكالفيركس  لمكشؼ عف
تـ إصدار اف ك سرير يتكفر فييا  صحيمحجر الل كحدةيجرل بناء ك  كالمندكبيف المكظفيف
 .لكحدةالخاصة با كالتجييزات األدكيةبشأف  التعميمات

مجنكد ل تصريح طبياألمف إلصدار ك إدارة السمـ  بشكؿ كثيؽ مع الخدمات الطبيةتعمؿ  -251
 الجنكد في صفكؼ العجز كالكفاة حاالت تقييـل، ككذلؾ في منطقة البعثة الذيف سيتـ نشرىـ

في ك  .في الصكماؿ بعثة االتحاد األفريقيضمف  الصكماؿ، مقديشك يفـ نشرى تـذيف ال
مساعدة لبلتحاد األفريقي المعنى بالعجز كالكفاة الطبي قدـ مجمس التقييـ  ،اآلكنة األخيرة

لممجمكعة  المجمس الطبي إنشاءف مف تمكّ ك فنية لممجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا 
 فريؽال معمجمس التقييـ الطبي لبلتحاد األفريقي  عمؿا كماالقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا. 

كالنيجر  تكغكقكات مف لا عجز تقييـلممجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا عمى  الطبي
الدعـ الدكلية في مالي بقيادة  بعثةضمف  مالي نشرىا في التي تـ كتشاد فاسكبكركينا ك 

 .أفريقية
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بلجتماعات الفكرية لك التحريرية الترجمة  خدمات ير كفتلمفكضية ا كاصمت :اتدارة المؤتمر إ -252
بادرت المفكضية إلى إطبلؽ نظاـ تدفؽ  فعاؿ مف حيث التكمفة مؤتمر كفيرلت. المؤتمراتك 

 المجاف كاصمت. الربع األكؿ مف السنة نياية قبؿ بدأ العمؿ بو الذم كحدة الطباعةالعمؿ ل
الدكرات  مف خبلؿعامميف مريرية كالفكرية لتكفير خدمات الترجمة التح القدرات في أيضا بناء

 .كالبرمجياتتحديث المعدات ك ية المحمية التدريب

دارة المرافقص -253 بعض ل بمصادر خارجيةتستعيف  2014 عامفي المفكضية ظمت  :يانة وا 
الحد مف ك  التصحيحيالتدخؿ  كقت صتقمي بيدؼ الصيانة عقكد مف خبلؿ أنشطة الصيانة

المحكسبة  الصيانةإدارة نظاـ التنفيذ الناجح ل فلقد مكّ  .بشكؿ عاـ الصيانةنفقات 
دارة مختمؼصيانة إدارة ك "أرشيبيس" مف  كأشرفت المفكضية  .المكاتبمساحة  المرافؽ كا 

دارة مختمؼ بناء عمىكذلؾ   إدارة مرافؽ، فضبل عف الجارية كاالشراؼ عمييا مشاريعال كا 
 معامبلتمف  106القسـ يتكفر لدل  كاف ،2014عاـ  اعتبارا مف أكتكبر حالية.ال لمبانيا
قاعات  تأجيرمف دكالرا أمريكيا  311.916.78إجماليا بمغ  دخبل كلدت التي تأجيرال
 مف، كالتخمص لمعارضلمبناية الخاص باالفضاء الداخمي ك مرافؽ المكاتب لمؤتمرات ك ا
القمة  خبلؿ ةؤقتمال الكافتيريا -الخارجي الفضاء كتأجير التي عفا عمييا الزمفلممتمكات ا
 مالية مستدامة مصادر تكفير يدؼ. يعتبر كضع صندكؽ لمصيانة باالجتماعات األخرلك 
. 2014التي تحققت في  اإلنجازاتمفكضية االتحاد األفريقي مف بيف أكبر صيانة مباني ل
 .إدارة المرفؽ مف خبلؿ عمميات الدخؿ تكليد مكاصمةالمفكضية  تعتـزك 

كتجديد المركز الطبي الراىف بتكسيع  الوقتتقـك المفكضية في  :ديشاريع البناء والتجدم -254
بنايات يدؼ كقؼ تأجير بداخؿ المجمع لمفكضية االتحاد األفريقي كبناء المخازف الرئيسية 

تكسيعيا كافتيريا ك التحديث تـ استكماؿ كقد . في مكاف كاحدخازف جميع المتمركز ك خارجية 
 ةقرية األفريقيالتنفيذ مشاريع بناء مشركع بيا المفكضية حالقـك كت. 2014في يكليك 

منحة  عمى مف الحككمة اإلثيكبيةالحصكؿ كالمفكضيف بعد  لنائب الرئيسسكنية ال مبانيالك 
 .متر مربع 215.000-مف األرض تبمغ مساحتيا
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اء جميع بإجر  : في مجاؿ إدارة كمراقبة األصكؿ، قامت المفكضيةواألصول المخازنإدارة  -255
لطمبات األصكؿ  تـ تقميص الزمف البلـز، ليذا كنتيجةمى نظاـ ساب معامبلتيا ع
صدارىا. كأطمقت المفكضية أيضا مبادرة لترميز جميع أصكليا. كتـ االنتياء مف مشركع  كا 

. كيرمي ىذا 2014عبلمات عمييا كتقييميا في نكفمبر التدكيف األصكؿ الثابتة، ككضع 
خداـ عممية اإلدارة اآللية لتخطيط مكارد المشركع إلى إنشاء مسجؿ أصكؿ رئيسي باست

لمتمكيف مف إدارة كمراقبة كتتبع حركة جميع األصكؿ عمى نحك أسيؿ  المؤسسات/ساب
ضمف إطار  ككذلؾ عكس قيمة دقيقة ألصكؿ المفكضية في البيانات المالية لممفكضية
المادم لجميع  المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـ. كمف المقرر إجراء عممية الجرد

 التمثيميةك  اإلقميمية أصكؿ مفكضية االتحاد األفريقي ككضع العبلمات عمييا في المكاتب
. تقـك المفكضية أيضا ببناء مستكدع جديد. 2015عاـ في كبعثات حفظ السبلـ  كالفنية

داخؿ مباني المفكضية تقديـ الدعـ المكجستي لمحصكؿ عمى جميع أصناؼ  هكسيسيؿ بناء
 ت تحت سقؼ كاحد.المخزكنا

اجتماعا لمجمس العطاءات  22، عقدت المفكضية 2014مف أكتكبر  اعتبارا :المشتريات -256
المعامبلت التي تمت معالجتيا مف خبلؿ نظاـ ساب  كبمغ مجمكع قيمة

% مف ميزانية المفكضية ) بما في ذلؾ 5دكالرا أمريكيا كىك ما يعادؿ  7ر723ر661ر73
بأكثر مف  نسبة تنفيذ مخصصات ميزانية المشتريات تدزاالسفر( كقد نفقات المرتبات ك 

المشتريات  قسـ  األسبكعية لمجمس العطاءات، استطاع تاالجتماعامف خبلؿ  %.70
تخفيض ميمة كدكرة الشراء بشكؿ كبير. كشرع القسـ في مراجعة دليؿ المشتريات الحالي 

 كفقا لمنظـ كالمكائح المالية المعتمدة حديثا.

 أبرمتالرامية إلى تحسيف خدمات السفر، ك كجزء مف الجيكد المبذكلة : سفر العاممين -257
نزا األلمانية لمطيراف، كالخطكط اىالمفكضية اتفاقيات جديدة لمستكل الخدمات مع شركة لكفت

الخطكط الجكية لجنكب أفريقيا كالخطكط الجكية القطرية ك  الجكية اإلثيكبية كالخطكط التركية
التي تشمؿ كلكف ال تقتصر عمى ؿ عمى أفضؿ الخدمات كمصر لمطيراف بغية الحصك 
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لغاء رسـك العقكبة ك  ألسعار كتكفير التسييبلت االئتمانيةا تخصيص األمتعة التكميمية كا 
 لعدـ الحضكر أك تغيير التكاريخ.

مباني التابعة ل ممتمكاتمكالسبلمة ل األمفتكفر ىذه الكحدة  :خدمات األمن والسالمة -258
كقد تـ  الضعؼ. مكاطف الحد مف يدؼب منازليـ في كعائبلتيـمميف عالم المفكضية ككذلؾ

العامميف  بيانات عف مكاقعال عممية جمعكيقكـ القسـ ب كالسبلمة األمف ةمراقبلإنشاء نظاـ 
المفكضية  كتقدـ. حالة كقكع أم حادث  في فراد األمفأل الفكرم الكصكؿ مف أجؿ تسييؿ

 داخؿ أديس األكضاع األمنية عمى طبلعيـإ يدؼبعامميف لجميع ال تحديثات شيرية أيضا
ىك اآلف األمف ك  جدار حماية مشركع مف تـ االنتياءعبلكة عمى ذلؾ،  أبابا كما حكليا.

 إلى كالكصكؿ العامة، األمنية المادية عمى المراقبة تحسيناتتـ إدخاؿ الكقد  بنجاحيعمؿ 
 كالمناطؽ جميع المبانيل كاميرالا مراقبة فضبل عف، تعزيز، مفكضية االتحاد األفريقي مقر

محيط ال سياجال حماية تشمؿك  األكلى مف المشركع المرحمة تـ استكماؿ كقد المحيطة بيا.
أجيزة الكشؼ ك  السيارات أنظمة مراقبة مع المدخؿ الرئيسيكنقطة التفتيش عند ، بالمفكضية

 اتبطاق كمراقبةك، المراقبة بالفيديك  لممراقبة IP كاميرا مف طراز لممشاة،عف المعادف 
 البكابات كالمباني. إلى الدخكؿ

: كجزء مف جيكدىا المستمرة لتحسيف الخدمات المقدمة لمعمبلء بما خدمةمل خططم وضع -259
 2063ألداء دكرىا الرئيسي لممساىمة في تحقيؽ أجندة  يتماشى مع معايير الجكدة كالسعي

عمبلء لتسميط الضكء عمى خدمة الخطط قامت المفكضية بإطبلؽ م  ،بلتحاد األفريقيل
كفقا لممعايير الدكلية خطط التزاماتيا بتقديـ خدمات مراقبة متقدمة. كقد تـ كضع ىذا الم

 عاممكفكأفضؿ الممارسات. كيشارؾ جميع أصحاب المصمحة بما في ذلؾ، اإلدارة العميا كال
 وسينبتح ، بطريقة كفيمةخططكالعمبلء في عممية تصميـ كمراجعة كتقييـ كتعديؿ الم
 .دكمان المستمر، كتعزيز الخدمات مف أجؿ تمبية احتياجات العمبلء 

مف أجؿ تحديد الفجكات بيف مجمكعة الميارات الحالية  :يف المياراتنعممية تص -260
جميع الميارات كالكفاءات تحديد كالمتطمبات المستقبمية، تـ إجراء تقييـ لمميارات بغية 



EX.CL/866 (XXVI) 

Page 91 

النيكض ب الخاصةفي تحديد المجاالت  ساعد مف شأف ذلؾ أف يكالمكاىب في المفكضية. 
 كالمرتبطة بأىداؼ المفكضية.بالعامميف 

، قامت المفكضية بتعميـ النظاـ اإللكتركني إلدارة سجبلت 2014عاـ في : إدارة السجالت -261
مكاتب لبلتحاد االفريقي ىي: نيكيكرؾ ككاشنطف كالجزائر  4االتحاد األفريقي بنجاح عمى 

ككاف اليدؼ الرئيسي مف النظاـ المركزم ىك تحسيف إدارة السجبلت العاصمة ككاجادكجك. 
كحفظيا ككذلؾ ضماف استمرارية األعماؿ كالقدرة عمى استرجاع المعمكمات لجميع 

المفكضية أيضا في إنشاء  شرعتالسجبلت الرسمية لبلتحاد االفريقي في حاالت الككارث. 
رقية كحفظيا مركزيا في مكاف مركز لمسجبلت بيدؼ الحصكؿ عمى جميع السجبلت الك 

كاحد كتحكيميا إلى شكؿ إلكتركني الستخداميا مف قبؿ مختمؼ المستخدميف المصرح ليـ 
 بذلؾ.

 :مفوضية مستدامة وقابمة لمبقاء مالياالسعي إليجاد 

عاـ ، تمكنت المفكضية مف اعتماد ميزانية 2013عاـ  فيبناء عمى الدركس المستفادة  -262
في مبلبك.  2014خبلؿ دكرة المؤتمر المنعقدة في يكنيك  في الكقت المناسب 2015

ككاصمت المفكضية تعزيز السبلمة كاالستدامة الماليتيف لممفكضية مف خبلؿ ضماف 
االستخداـ الرشيد كالخاضع لممساءلة كالمتسـ بالشفافية لممكارد المالية لممفكضية كبدعـ 

عممية يمة كصالحة لمبقاء لتمكيؿ الجيكد بفعالية لممساعدة في تحديد كتطكير مصادر بد
 .برامج االتحاد األفريقيدعـ 

تنفيذ المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـ  متمثمة في 2014انت القكة الدافعة في عاـ ك -263
العمؿ  فريؽتشكيؿ ك  الحكـفي ىذا الصدد، تـ إنشاء آليات . ك 2013بعد اعتمادىا في عاـ 

عداد متنفيذ كمجمكعات العمؿ ك ل الربع األكؿ . خبلؿ المستكلرفيعة خطة كميزانية كاعتماد ا 
الخطط كمراجعة ، اعدت مجمكعات العمؿ خطط عمؿ مفصمة. كيتـ رصد 2014مف عاـ 

لمعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع متزمة باالمفكضية مصبح ت بشكؿ منتظـ. كمف المتكقع أف
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 االت عمؿ باعتبارىا حاسمة، كقد تـ تصنيؼ ثمانية مج2014ديسمبر  31العاـ بحمكؿ 
االعتراؼ باإليرادات ك  البيانات المالية كالممكية كالتجييزات كالمعداتب)بالنسبة لمتنفيذ كتتعمؽ 

الجيكد العامميف كمسائؿ الميزانية( كتبذؿ  مزاياك  العمبلت األجنبية كالجردك  كالمصركفات
دليؿ اإلجراءات المالية  تكماؿكسيتـ اس، لسياساتادليؿ  قد تـ كضعااللتزاـ. للضماف حاليا 
 كمؤسسات االتحاد. ةي أجيز فلمعامميف  . كيجرل تنفيذ دكرات تدريبية2014نياية عاـ في 

كاصمت المفكضية رصد قسـ عمميات دعـ السبلـ كتكفير الدعـ المالي لتحسيف اإلدارة  -264
المالية.  المالية لممكاتب الجديدة كضمنت تقيد عمميات حفظ السبلـ الجديدة باإلجراءات

جيكد متكاصمة في تنفيذ اإلصبلحات اإلدارية عمى نطاؽ االتحاد مف بذؿ تقـك المفكضية ب
دارة المخاطر.  أجؿ تحسيف الرقابة االئتمانية، كالداخمية كا 

لتحقيؽ الحصافة المالية، أنشأت المفكضية إدارة لمكافحة الغش كالفساد كالمخاطر  -265
كاءمة العمميات كاإلجراءات بمبحـز قـك ما أنيا تالمؤسسية كيجرم استكماليا لمتنفيذ. ك

ككذلؾ الخدمات المشتركة كاالتساؽ في تطبيؽ السياسات عمى نطاؽ التكامؿ عبلكة عمى 
. كما تـ طكاؿ العاـ 2014ذلؾ، تـ اعتماد النظـ كالمكائح المالية المنقحة في يناير عاـ 

السياسة لعممية كضع مكمات متاحة مثؿ ىذه المعحتى تككف تقديـ تقارير اإلدارة المالية 
 .كصنع القرار كاإلدارة

محصكؿ عمى تمكيؿ جديد مف لؿ يلمتأى مؤسسي المفكضية أيضا لعممية تقييـ ضعتخ -266
الرقابة الداخمية كالمحاسبة كالمراجعة  ركائز بما فييا 7االتحاد األكركبي حيث تمت مراجعة 

كستصدر نتائج المراجعة في يناير  الخارجية كالمنح كالمشتريات كالتفكيضات الفرعية.
لبلتحاد األكركبي كتمت  يكرك مميكف 55المفكضية بنجاح برنامج اؿ . كقد اختتمت2015

المكارد.  استخداـ لضماف تحقيؽ أقصى قدر مفالعالقة المراجعة ك  معالجة مسائؿ التنفيذ
أقصى  إلى إجراءات التخفيؼ كما سيستمر تطبيؽ كسيتـ رصد أنشطة المشركع عف كثب

تكمؿ في مارس ، التي سكؼ تس2014حد ممكف. كنأمؿ أف تككف البيانات المالية لعاـ 
 دكلية لمقطاع العاـ.المعايير المحاسبية المتزمة ب، م2015عاـ 
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مشركعا لكؿ مف الخطة  37: نفذ مكتب المراجعة الداخمية لمحساباتالمراجعة الداخمية -267
% 57مشركع مراجعة ) 25ختصار، نفذ المكتب السنكية كالطمبات الكاردة مف اإلدارة. با

)أم، إما مشركع نيائي/مشركع تقرير صادر أك عمؿ  مف الخطة( كىي في مراحؿ مختمفة
مشركعا آخر لممراجعة خارج خطة  12ميداني جار(. باإلضافة إلى ذلؾ، استكمؿ المكتب 

ليا بشأف خطة المراجعة السنكية بناء عمى طمبات مختمفة مف اإلدارة. يعمؿ المكتب حا
الربع األخير لتنفيذ جكانب عديدة مف عمميات الرقابة الداخمية في المقر الرئيسي، كأجيزة 

 االتحاد األفريقي كالمكاتب التمثيمية/اإلقميمية ككذلؾ البعثات الميدانية.

بناء القدرات، استطاع المكتب إجراء أنكاع مختمفة ك  بشريةمكارد الالبفضؿ مبادرات تعزيز  -268
الخاصة باالمتثاؿ كالمراجعة ك  تعراضات المراجعة بما في ذلؾ المراجعة المالية،مف اس

التحقيقات. كعبلكة عمى ك  كالمراجعات المتعمقة باألداء( كتكنكلكجيا المعمكمات)التشغيمية 
ذلؾ، فإف تدريب مكظفي المراجعة، ككذلؾ مشاركتيـ في مؤتمرات مينية قد ساعدا مكتب 

 مكاكبة ممارسات المراجعة الداخمية الحالية. المراجعة الداخمية عمى

كاصمت لجنتا المراجعة، أم لجنة المراجعة الداخمية كالمجنة الفرعية لمسائؿ المراجعة لمجنة  -269
، اداء مياميما في الكقت المناسب. 2013الممثميف الدائميف المتاف تـ تفعيميما في عاـ 

تقكماف، مف بيف أمكر ألنيما  األفريقيكجكد ىاتيف المجنتيف ثقة شركاء االتحاد كقد عزز 
 أخرل، بتسييؿ استعراض تنفيذ تقارير المراجعة.

تعزيز العالقات مع أجيزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية  :2.-7اتج الن
 :والشركاء االستراتيجيين

االتحاد أجيزة مع حيكية يبيف التقرير عف مختمؼ النتائج كالمخرجات أف ىناؾ ارتباطات  -270
في مختمؼ برامج كمبادرات االتحاد األفريقي، األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية 

لعبت المجمكعات قد كمختمؼ المبادرات اإلنمائية.  ـ كاألمفمالتي تتراكح بيف الس
 ، كبانضماميا إلى لجنة بحر دار2063االقتصادية اإلقميمية دكرا حاسما في كضع أجندة 
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رية لممتابعة، تساىـ في التركيز اإلستراتيجي األكسع عمى التنفيذ كالتنسيؽ. كقد سيمت الكزا
اجتماعات التنسيؽ مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالمجنة االقتصادية عقد المفكضية 

ساىـ في تعزيز لمتنمية كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد، مما  البنؾ األفريقيك  ألفريقيا
 سياسات كالبرامج القارية.تنسيؽ ال

: بصفتيا جيازا مسؤكال عف تقديـ التحاد االفريقيصنع السياسة لالدعم المقدم ألجيزة  -271
تسييؿ عمؿ ىذه كاصمت المفكضية كأعماليا اإلدارية،  صنع السياسةأجيزة ألمانة الدعـ 

فعالة بتنظيـ أحداث جداكؿ األعماؿ األجيزة . كقامت مف خبلؿ إدارة برنامج األحداث ك 
كساىمت في اإلدارة المنسقة ليذه األحداث بطريقة متماسكة كمنظمة. كما  مفةمف حيث التك

السياسة لبلتحاد خدمة جميع أجيزة صنع في تحسيف التخطيط كالتنظيـ ك مساىمتيا كاصمت 
 األفريقي خبلؿ الفترة قيد النظر.

، لجنة اتيجية األخرىالمؤسسات القارية االستر إف عبلقة مفكضية االتحاد األفريقي مع  -272
بدءا  تتطكراألمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ككالة النيباد كالبنؾ األفريقي لمتنمية ال تزاؿ 

بعض الباألنشطة المشتركة كما ىك مبيف في التقرير، ككذلؾ مشاركة بعضيا في أنشطة 
 . 2063كالتعاكف المتكاصؿ بينيا في كضع أجندة 

 :يينالتعاون مع الشركاء الدول

خبلؿ الفترة قيد النظر كتمشيا مع جدكليا الزمني السنكم،، عقدت المفكضية، بالتعاكف مع  -273
 الشركاء كالمنظمات، مؤتمرات القمة التالية:

أبريؿ عاـ  3ك 2 في برككسؿ، بمجيكا يكمي االتحاد األوروبي الرابعة -أفريقيا قمة  -
اعتمدت القمة ك  "سبلـالك  زدىارالشعكب كاال، تحت مكضكع "االستثمار في 2014
عبلنا منفصبل حكؿ اليجرة  2017-2014 لمفترة كخارطة الطريؽ، اإلعبلف كا 
 كالتنقؿ.
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في كاشنطف، الكاليات المتحدة األمريكية ألولي ا الواليات المتحدة –قمة قادة أفريقيا  -
 تحت مكضكع "االستثمار في الجيؿ القادـ". 2014أغسطس  6 -4مف 

نكفمبر  21-19في مبلبك، غينيا االستكائية مف ، ثانيةتركيا ال -قمة أفريقيا  -
نمكذج جديد لمشراكة مف أجؿ تعزيز التنمية المستدامة تحت مكضكع " 2014
مصفكفة مشاريع ذات ك  تنفيذ مشتركة القمة، إعبلنا، كخطة اعتمدتك " كالتكامؿ

 .2018-2015لمفترة أكلكية رئيسية 

بالتعاكف مع األمانة العامة لجامعة الدكؿ  يةالمفكضقامت : الشراكة اإلفريقية العربية -274
 العربية الثالثة عمى النحك التالي: -متابعة نتائج القمة األفريقية بالعربية 

 تنظيـ ثبلثة اجتماعات لمجنة تنسيؽ الشراكة اإلفريقية قامت بصكرة مشتركة ب- 
كضعت العربية عمى مستكل كبار المسؤكليف، في أديس أبابا كالقاىرة كالككيت. ك 

 العربية الثالثة.-المجنة خطة العمؿ المكحدة لتنفيذ قرارات القمة األفريقية

 2014ر بسبتم 22في نيكيكرؾ في منعقد شاركت في االجتماع التنسيقي الكزارم ال ،
 العتماد خطة العمؿ لمتنفيذ،

 مقره في ك العربي  -اتخذت عددا مف المبادرات لتعزيز قدرة المعيد الثقافي األفريقي
 ماكك، مالي.با

  تابعت بالتعاكف مع لجنة التنسيؽ كدكلة الككيت أيضا عممية تنفيذ مبادرات صاحب
السمك أمير دكلة الككيت حكؿ االستثمار كالتنمية في أفريقيا التي تـ الكشؼ عنيا 

 العربية الثالثة.-خبلؿ القمة األفريقية

االجتماع الكزارم  فكضيةالم (: نظمتتيكادال) مؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا -275
حيث استعرضت مصفكفة ، ، في ياكندم، الكاميركف2014في مايك  5متيكاد لاألكؿ 

 . كتمت المكافقة بمكجب ىذه المصفكفة عمى5منظميف مشاركيف آخريف لمتيكاد  التنفيذ مع
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. يتـ 5تيكاد المشاريع تيدؼ إلى تحقيؽ نتائج األىداؼ المنصكص عمييا في خطة عمؿ 
تيكاد مف خمس القمة  قتراح المقدـ مف االجتماع الكزارم كالقاضي بتخفيض تكاتربحث اال

عمى  ،2016عقده في عاـ عقد القمة بالتناكب ، مف المقرر إلى ثبلث سنكات. ككفقا لمبدإ 
 أفريقيا.أف تستضيفيا 

دكالر أمريكي مف ككريا  500ر000 ا قدره: تمقت المفكضية مبمغكوريا -أفريقيا  ىمنتد -276
استخداـ ىذا الصندكؽ لتنفيذ البرامج، بما في ذلؾ، مشاريع تـ إطار صندكؽ ككريا. كي في

 التجارة كالصناعة كاالقتصاد الريفي كالزراعة كالمكارد البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا.

 لمفترة ية بنشاط في تنفيذ خطة : تشارؾ المفكضالصين –منتدى. التعاون بين أفريقيا  -277
السيد لي كيجيانغ، رئيس مجمس الدكلة دكلة الزيارة التي قاـ بيا خبلؿ  : 2015 -2013

، اتفؽ الجانباف عمى تعزيز التعاكف 2014الصيني إلى مفكضية االتحاد األفريقي في مايك 
بيف جميكرية الصيف الشعبية كاالتحاد األفريقي في مجاؿ الحد مف الفقر كتنفيذ مبادرة 

إنشاء بعثة لدل االتحاد األفريقي في أديس أبابا، القطار الفائؽ السرعة. كقررت الصيف 
 تعزيزا لعبلقاتيا مع االتحاد االفريقي.

في  اإليبكالانتشار مرض : أجمت حككمة اليند المنتدل بسبب اليند -قمة منتدى أفريقيا  -278
غرب أفريقيا. كال تزاؿ المفكضية ممتزمة مع حككمة اليند بالسعي لبلتفاؽ عمى تحديد مكعد 

 نتدل.جديد لمم

خبلؿ قمة إعبلنيا : عمى الرغـ مف االلتزامات التي تـ أمريكا الجنوبية -قمة أفريقيا  -279
في مبلبك، غينيا االستكائية، لـ  2013في فبراير المنعقدة أمريكا الجنكبية الثالثة  -أفريقيا 

يتـ القياـ بأم عمؿ مممكس نحك تنفيذ المشاريع كالبرامج المحددة. بيد أنو، في أعقاب 
أمريكا الجنكبية األكلي المنعقدة في سبتمبر  -صة لقمة أفريقياتنعقاد اجتماع المجنة المخا

قمة انعقاد ، في كيتك، اإلككادكر، تـ كضع خارطة طريؽ مف شأنيا أف تفضي إلى 2014
تمكيف األميف العاـ بأمريكا الجنكبية الرابعة. باإلضافة إلى ذلؾ، ىناؾ اقتراح  –أفريقيا 
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أمريكا الجنكبية ليصبح نظيرا فعاال لمفكضية االتحاد األفريقي نحك إقامة تعاكف التحاد أمـ 
 حقيقي بيف اإلقميميف.

: تـ إجراء تقييـ شامؿ لشراكات أفريقيا مع بقية استعراض الشراكات االستراتيجية ألفريقيا -280
 الكثيقة الختامية.العالـ كتتدارس المفكضية كلجنة الممثميف الدائميف 

 

 :السنة القادمةو  االستنتاجات الجزء جيم:

 :الدروس والتحديات

الزراعة ككذلؾ المشاكرات كاإليبكال ك  البنية التحتيةبخصكص يبيف العمؿ المنجز ىذا العاـ  -281
بيف عريض نطاؽ ذم  تكافؽلبناء ، أف لبلتحاد األفريقي فرصة 2063حكؿ أجندة 

 ؽ بإنجاز األمكر عمى نحكرؤيتو فقط بؿ فيما يتعم األفريقييف كالميجر، ليس فيما يخص
بتعزيز البرامج  ىك االلتزاـ تنفيذ األكلكيات األفريقية. كالسبيؿ إلى ذلؾ فيمختمؼ 

 تكفير المكارد ليا.االستفادة منيا ك كاالستراتيجيات كالمؤسسات األفريقية ك 

متعاظـ لقياـ  مصادر التمكيؿ البديمة زمنا طكيبل كلكف ىناؾ زخـ حكؿاستغرقت المناقشات  -282
حمكؿ لتمكيؿ تنميتيا. باإلضافة إلى ذلؾ، يجب عمى المفكضية كجميع أجيزة القارة بإيجاد 

مكاردنا الضئيمة بركح مف الحكمة استخدامنا ل بلتحاد األفريقي أف تضمفلسياسة صنع ال
 كالفاعمية كالكفاءة كالمساءلة.

دارة ك  حقكؽ اإلنسافـ كاألمف كاالنتخابات الديمقراطية، كثقافة ملسإحبلؿ االسعي إلى يعد  -283 ا 
بنفس القدر لتمكيف شعكب القارة  اضركريمرا لممساءلة أ اإلنمائية الخاضعة التنكع كاإلدارة

كاالزدىار لمتنمية كاألمف اإلنساني كاتية بيئة كمؤسسات م مف التمتع باالستقرار كتييئة
 المشترؾ. 
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أكبر قدر عمميا عمى منح في  الخطة اإلستراتيجية الثالثة مفكضية االتحاد األفريقيتجبر  -284
 2014لمنتائج بدال مف االىتماـ باألنشطة فقط. كيبيف التقرير السنكم لعاـ  مف االىتماـ

التركيز عمى النتائج راسخا في  ككف ي اآلف. ستضمف المفكضية أف ىأننا لـ نحقؽ ذلؾ حت
 التنظيمية. ثقافتيا

 :: السنة القادمة2015

 : 2015عاـ لئيسية القضايا كاألكلكيات الر فيما يمي  -285

  تنفيذ الخطة االستراتيجية الثالثة كمجاالت النتائج ذات األكلكية المحددة، كتغيير ثقافتنا
التنظيمية نحك تحقيؽ النتائج كالنظر في الترتيبات المؤسسية البلزمة لتنفيذ أجندة 

2063، 
 ىذا تصبح االنتخابات البنادؽ  حتى ال إسكات  خمس سنكات مف ىدفنا المتمثؿ في

تجديد الجيكد الرامية إلى حؿ النزاعات المتبقية كفي العاـ مصادر لمنزاعات العنيفة، 
 الحكـ األفريقي،ىندسة كتعزيز 

 نتائج قابمة لمقياس حكؿ تحقؽ بأنشطة حيكية كاسعة النطاؽ كمممكسة  االضطبلع
 ،2063مكضكع تمكيف المرأة كالنيكض بيا نحك أجندة أفريقيا 

  مؤسسات االتحاد األفريقي كبشكؿ يتعمؽ بالمصادر البديمة لتمكيؿ  فيماالتقدـ إحراز
 تعبئة المكارد لتحقيؽ أكلكيات أفريقيا،، أعـ

 إدماج أجندة في السعي نحك  دعـ الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية
 ية،لتنفيذ المشاريع الرائدة الرئيس ، كضماف التنسيؽ ككسب التأييدكالتركيج ليا  2063

  لتكامؿ القارم بما في ذلؾ، تقديـ تقرير في منتصؼ العاـ اضماف مكاصمة رصد كتعزيز
 عف حالة التكامؿ.

- 
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