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الممخص التنفيذي

إطار شراكة متجددة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي
بشأن أجندتي التكامل والتنمية ألفريقيا
7171-7102
المقدمة والمبادئ:
 .1إن الوثيقة التي بين أيدينا ىي ممخص تنفيذي "إلطار الشراكة المتجددة بين األمم
المتحدة واالتحاد األفريقي بشأن أجندة التكامل والتنمية ألفريقيا لمفترة 7102
 "7172مرفق طيو .وقد قام أحد كبار الخبراء االستشاريين لؤلمم المتحدة بإعداد

المشروع األولي لموثيقة وبعد ذلك قدمت عقبيا مختمف المؤسسات المعنية لؤلمم المتحدة

مدخبلتيا منيا في مجاالت التنمية والتكامل والسمم واألمن .كما قدمت اإلدارات المعنية
في مفوضية االتحاد األفريقية مدخبلتيا أيضا لتوضيح منظور االتحاد األفريقي ودعم
مبدإ الممكية األفريقية .إثر ذلك ،تم بحثيا واعتمادىا جماعيا من قبل ممثمي المؤسسات
األعضاء في كمت ا منظومتي االتحاد األفريقي واألمم المتحدة خبلل الدورة السادسة عشرة

آللية التنسيق اإلقميمية ألفريقيا المنعقدة يومي  29و 30مارس في أديس أبابا ،إثيوبيا.1

 .2بينما يحدد اإلطار ،المعروف بمختصره اإلنجميزي  ،PAIDAالخطوط العريضة
لبلقتراحات المتعمقة بنوع الدعم الذي يمكن أن توفره منظومة األمم المتحدة جماعيا
لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي عمى األصعدة القارية واإلقميمية والوطنيةُ ،يقصد

أن يكون خمفا مباش ار لبرنامج األمم المتحدة العشري لبناء القدرات لصالح االتحاد
األفريقي الذي أنشئ في  2006عقب اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1/60
الصادر في  ،2005والذي ينتيي في .2016

1

تضم عضوية آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا مكاتب ووكاالت ومؤسسات األمم المتحدة المعنية في تنمية أفريقيا’ وكذلك مفوضية االتحاد األفريقي،
وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد ،اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران ،المجموعات االقتصادية اإلقليمية ،والبنك األفريقي للتنمية.
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 .3يتضح من تقرير المراجعة التي تمت بعد ثبلث ستوات من تنفيذ برنامج بناء القدرات
العشري لصالح االتحاد األفريقي المقدم إلى آلية التنسيق اإلقميمية التي اعتمدتو خبلل
دورتو الخامسة عشرة المنعقدة في أبوجا ،نيجيريا ،في أبريل  ،2014أنو ،عمى الرغم من
"المساىمات الجوىرية" التي تم تقديميا في بناء قدرات مؤسسات االتحاد األفريقي في
سياق البرنامج ،تجاوزت ميام األمم المتحدة في دعم االتحاد األفريقي ووكالتيا ،النيباد
التطورات الجارية عمى صعيد ىذه المؤسسات وعمى الصعيد القاري كذلك؛ وأنو آن
األوان "لتجديد وتحديث" ميام األمم المتحدة لتمكينيا من التعامل مع الواقع الحالي من
خبلل إنشاء خمف لمبرنامج.
 .4تبعا لذلك ،طمبت الدورة الخامسة عشرة آللية التنسيق اإلقميمية من مفوضية االتحاد
األفريقي ،بالتشاور مع األمم المتحدة ،تشكيل فريق عمل فني لصياغة برنامج طويل
المدى لدعم االتحاد األفريقي ،بما في ذلك دعم أجندة  2063لبلتحاد األفريقي .لقد بدأ
فريق العمل الذي استمد عضويتو من منظومة االتحاد األفريقي ووكاالت األمم المتحدة
العاممة في أفريقيا و كذلك من البنك األفريقي لمتنمية ،عممو في نوفمبر  2014وتشكل
الشراكة بشأن التكامل والتنمية ألفريقيا نتيجة ىذا العمل.
وتوجو الشراكة من الدروس المستفادة من تنفيذ برامج الدعم األربعة
 .5يسترشد محتوى
ّ
السابقة لؤلمم المتحدة التي وضعتيا الجمعية العامة لؤلمم المتحدة خبلل أكثر من ثبلثة
عقود .وبالتأكيد ،بناء عمى ىذه الدروس المستفادة من الماضي ،حددت الشراكة المبادئ
التالية كأساس ضروري لصياغة وتنسيق شراكة جديدة بين االتحاد األفريقي واألمم
المتحدة لتمكينيا من تحقيق نجاح يفوق ما أحرزتيا البرامج السابقة:
 )1تصوغ ممكية وقيادة االتحاد األفريقي ،متطمبات احتياجات وأوليات أفريقيا كما تم
التعبير عنيا ،بدال من حاجة متصورة إلى صياغة استجابة خارجية لحاالت الطوارئ
أو األزمات التي تحدث في القارة؛  )2احترام فضاء السياسة ألفريقيا ،بغية اجتناب
انتياك سيادة القارة؛  )3الوفاء بااللتزامات المعمنة ،خصوصا وفقا لقرار الجمعية
العامة لؤلمم المتحدة رقم  293الصادر في سبتمبر  2012والذي بموجبو أنشئت
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آلية الرصد لؤلمم المتحدة بغية مراجعة االلتزامات المعمنة لتنمية أفريقيا؛  )4التشاور
والتنسيق ،بغية تشجيع التناسق والتآزر من أجل تحقيق النجاح؛  )5المساءلة ،بغية
ضمان خضوع كل شريك لمساءلة اآلخر؛  )6شراكة إستراتيجية ،تضم مفوضية
االتحاد األفريقي ،وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ،المجموعات االقتصادية اإلقميمية،
وجميع أجيزة صنع وتنفيذ السياسة لبلتحاد األفريقي ،إلحداث التغيير في بموغ
أىداف القارة ،كما ىو مبين في القانون التأسيسي؛  )7المشاركة االستباقية ،بما
يختمف عن المشاركة االرتدادية ،من أجل اجتناب إطفاء الحرائق وأوضاع األزمات.
 .6إضافة إلى ذلك ،يجب التأكيد عمى أن البرامج السابقة قد أحرزت نجاحا محدودا فقط
حيث إن توقعات دعم مبلئم ،منتظم ،ممتزم وقابل لمتنبؤ من المجتمع الدولي لم تتحقق.
عميو ،تتمثل إحدى الفرضيات األساسية التي تقوم عمييا الشراكة بشأن التنمية والتكامل
ألفريقيا في أن منظومة األمم المتحدة ستتخذ الترتيبات البلزمة لضمان سد ىذه الفجوة.
 .7تم التشديد أيضا عمى المبدأين األولين المذكورين أعبله ،وىما ممكية وقيادة االتحاد
األفريقي ،وكذلك احترام فضاء السياسة ألفريقيا ،عمما أن أحد األسس التي تقوم عمييا
الشراكة ىو الرئيسية المترامية األبعاد ،أي أجندة  2063المكممة بخطة التنفيذ العشرية.

تم األخذ في االعتبار بقية األطر الرئيسية التابعة ألجندة  ،2063ومنيا الموقف
األفريقي الموحد من أجندة التنمية لما بعد .2015
 .8تبلحظ الشراكة أيضا أن أجندة  2063وخطة تنفيذىا العشرية األولى ،وىي أولى خمس
خطط يتم إعدادىا في الفترة [ 2063 2013الحذف] ،إلى جانب الموقف األفريقي
الموحد من أجندة التنمية لما بعد  ،2015وتحتوي عمى جميع اىتمامات سائر األطر
قطاعي معين.
القارية الرئيسية األخرى التي صيغت خصيصا في الماضي في سياق
ّ
وتشمل ىذه األطر برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛ البرنامج األفريقي الشامل
لمتنمية الزراعية؛ رؤية التعدين األفريقية؛ المنظومة األفريقية لمحكم؛ برنامج الحد األدنى
من التكامل؛ مبادرة التعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا؛ خطة العمل الموحدة لمعمم
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والتكنولوجيا لبلتحاد األفريقي/النيباد؛ مبادرة التعجسل بالتنمية الصناعية الزراعية
ومشاريع األعمال الزراعية التجارية ومنظومة السمم واألمن؛ وغيرىا.
 .9عبلوة عمى ذلك ،قام االتحاد األفريقي  -أو ىو بصدد القيام  -بإعداد أطر قطاعية
جديدة تتراوح مدتيا بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة بغية تنفيذ أجندة ،2063
وكذلك برامج ريادية ،بما فييا إستراتيجية العمم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا2024 ،؛
واإلستراتيجية القارية لمتعميم والتدريب الفني والميني .وقد حظيت جميع البرامج القطاعية
اليامة األخرى لبلتحاد األفريقي بإشارة كافية في متن الممخص التنفيذي.
تحميل األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومجاالت العمل ذات األولوية
لمشراكة حول التنمية والتكامل ألفريقيا:
 .10إنطبلقا من خمفية ىذه الخطط الرئيسية لبلتحاد األفريقي ،وكذلك األطر القطاعية
والبرامج الريادية لبلتحاد األفريقي المذكورة ،تحمّل شراكة التنمية والتكامل ألفريقيا الوضع
توضح
السائد في مختمف القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في القارة؛ و ّ

األعمال ذات األولوية التي تتطمب الدعم من األمم المتحدة ،بناء عمى ىذه البرامج

واألطر.
 .11في القطاع االقتصادي ،أشير إلى أن اقتصاد القارة يحقق أداء جيدا يحظى بالتقدير؛
وأنو ،في الواقع ،يعتبر أداء النمو في أفريقيا مرتفعا نسبيا مقارنة بما يتم تحقيقو في بقية
العالم .غير أنو ،نظ ار لمتحديات التي تواجو القارة ،أشير عمى سبيل المثال إلى )1 :أنو
عمى الرغم من تنامي الطبقة الوسطى ،ارتفع العدد المطمق لمفقراء فعميا .وعميو ،لم يتم
بعد بموغ حجم وقوة النمو المطموبين لمحد من الفقر بالكامل بشكل جوىري .قثمة التحدي
المتمثل في تزايد حاالت التفاوت في توزيع األصول ،وكذلك التباين في إمكانية الوصول
إلى الخدمات العامة مثل برامج التعميم والرعاية الصحية .أشير أيضا إلى أن عجز
الحساب الجاري في تدىور مستمر ،نتيجة لتناقص عائدات التصدير ،الذي يعزى ،من
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بين أمور أخرى ،إلى ىبوط المنتجات األساسية وأسعار النفط ،وتصاعد عمميات شراء
السمع الرأسمالية لدعم تطوير البنية التحتية والبناء.
 .12قد يبدو أن طريق المضي قدما في مجال التنمية االقتصادية يكمن في التحول الييكمي
الكامل لبلقتصاد األفريقي ،من خبلل صياغة وتنفيذ أطر مبلئمة لبلقتصاد الكمي ،بغية
تسييل وتعزيز النمو الشامل لمجميع والحد من حاالت عدم المساواة والفقر.
 .13ثمة أولوية أخرى تتمثل في مواصمة التصنيع السريع نظ ار لما ينطوي عميو من إمكانات
إحداث آثار تحولية .وينبغي إيبلء االىتمام إلثراء المعادن واعطاء األولوية إلضافة
القيمة ،خصوصا في الصناعات االستخراجية وفي قطاعات السمع األساسية .سيسترشد
تنفيذ السياسة الصناعية بخطة عمل التعجيل بتصنيع أفريقيا.
 .14مرة أخرى ،ينبغي إيبلء عناية متزايدة لدور القطاع الخاص في عممية التحول ،من خبلل
السعي إلى إحداث مزيد من النمو الشامل والمستدام لمجميع .وعميو ،ينبغي تعزيزه من
خبلل تحسين بيئة األعمال واالستثمار ،وتشجيع شراكة قوية مع القطاع العام وتحويل
التركيز ع ن القطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة إلى القطاعات ذات اإلنتاجية المرتفعة.
سيتم استغبلل إمكانات أصحاب مشاريع األعمال في القطاع الخاص لتشجيعيم عمى
االضطبلع بأدوار شركاء ،وكبلء تنفيذ ،أو وسطاء في قطاعات حاسمة ،مثل الطاقة
المستدامة ،الزراعة ومشاريع األعمال التجارية الزراعية ،البنية التحتية الرقمية والمادية،
وكذلك في االقتصادين األزرق واألخضر والقطاع االجتماعي .وينبغي أن يركز الدعم
في ىذا الصد عمى إستراتيجية تنمية القطاع الخاص لبلتحاد األفريقي لمفترة – 2016
.2020
 .15باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي بذل الجيود لتعزيز القدرات عمى تعبئة الموارد واإلدارة المالية
العامة بشكل ىام ،وتعقب وكبح التدفقات المالية غير المشروعة وتطوير نماذج تمويل
مبتكرة تتناسب مع واقع أفريقيا.
 .16ينبغي بذل الجيود لبلستفادة من ثورة البيانات من خبلل دعم األجندة األفريقية لثورة
البيانات ،كوسيمة لتحسين صنع السياسة اإلنمائية القائمة عمى األدلة .وسيرمي ذلك إلى
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جني العائدة الديموغرافية من خبلل صياغة األجندة األفريقية لمتماسك االجتماعي
ضمن أجندة .7102

 .17في مجال الموارد الطبيعية ،سيتم بذل جيود أكثر تركي از عمى تنمية القدرات عمى
األصعدة القارية واإلقميمية والوطنية عمى إحبلل إدارة أفضل ومستدام لمموارد الطبيعية
القارية الوفيرة ،بما فييا الموارد األرضية والبحرية .وسيشمل ذلك تحسين إدارة التنوع
البيئي القاري ،وعكس التدىور البيئي ،خصوصا تنامي ظاىرة التصحر ونفاذ الغطاء
الحرجي لمقارة .ستتم معالجة إدارة المجاري المائية الفسيحة في القارة مثل أنيار النيل
والنيجر وفولتا ،والبحيرات الكبرى وبحيرة فيكتوريا .نظ ار ألن كثي ار من ىذه المجاري
المائية تشكل موارد عابرة لمحدود ،ينبغي أيضا بذل الجيود إلدارتيا وتنظيميا جماعيا.
 .18تتطمب إدارة الموارد المعدنية لمقارة بناء القدرات عمى األصعدة القارية واإلقميمية والوطنية
من خبلل استغبلل رشيد ومستدام ليذه الموارد المعدنية وتنفيذ رؤية التعدين األفريقية.

وينبغي التقميل من اعتماد أفريقيا عمى الوقود األحفوري كما ينبغي تشجيع استغبلل
مواردىا الوفيرة من الطاقة المتجددة.
 .19نظ ار لما تنطوي عميو الزراعة من إمكانات إحداث آثار تحولية عمى التنمية ،وما ليا من
أىمية في تحقيق األمن الغذائي والزراعي في القارة ،ينبغي التركيز عمى تنميتيا
تعزز اإلنتاجية ،وكذلك من
وتحديثيا .وسيتحقق ذلك من خبلل انتياج سياسات وبرامج ّ
خبلل زيادة التنويع واضافة القيمة عبر سمسمة القيمة الزراعية ،وتنمية الصناعات
الزراعية واألعمال التجارية الزراعية ،وتحفيز االقتصادين األخضر واألزرق بشكل
ممحوظ.
 .20باإلضافة إلى ذلك ،ستصاغ استراتيجية لمسمع األساسية بغية مساعدة البمدان األفريقية
عمى الحص ول عمى مزيد من العائدات من تصدير سمعيا األساسية ،وتسييل اندماجيا
بشكل أقوى في سبلسل القيمة العالمية ،وتعزيز زيادة القيمة وتطوير المحتوى .في ىذا
الصدد ،سيتم توجيو الجيود نحو الوفاء بالتزامات االتحاد األفريقي المعمنة في مالبو
في  7102بالتعجيل بتنمية وتحويل النمو الزراعي من أجل تحقيق ازدهار مشترك
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وتحسين سبل العيش .زيادة عمى ذلك ،سينبغي التركيز بصفة خاصة عمى مكننة
الزراعة األفريقية عمى نطاق واسع ،وىو مجال باتت فيو القارة مرشحة لتحقيق مكاسب
سريعة .كما سيتم التعامل مع التيديد الذي يشكمو تغير المناخ لمزراعة ومصائد األسماك
األفريقية.
 .21عمى مستوى أوسع ،سيولى االىتمام لمسألة تغير المناخ ،خصوصا فيما يتعمق بأقل
البمدان األفريقية نموا .وسيتم بذل الجيود لحماية المدن والقرى في البمدان الساحمية
األفريقية الخمسة والثبلثين ( )35الميددة بالتآكل الساحمي .سيبمغ الصندوق األفريقي
لمكافحة تغير المناخ طور التشغيل الكامل .وسيتم أيضا تقديم دعم جوىري لممركز
األفريقي لسياسات تغير المناخ في إطار مبادرة برنامج المعمومات المناخية من أجل

التنمية في أفريقيا.
 .22ينبغي أيضا إيبلء عناية خاصة لمكافحة تدىور األراضي والتصحر ،وستتم مواصمة
مبادرات مثل الجدار األخضر الكبير لمصحراء والساحل بمزيد من القوة .عمى ضوء

تعرض وضعف نظم سبل العيش واإلنتاج أمام مختمف المخاطر ،سيتم توجيو الجيود
نحو دعم تنفيذ البرامج القارية لمحد من المخاطر مثل القدرات األفريقية عل الحد من
المخاطر لبلتحاد األفريقي ،وغيرىا من اآلليات عمى األصعدة اإلقميمية والوطنية .وستتم
مواصمة بناء القدرات في مجال اإلنذار المبكر .كما ستتمقى سياسة الفضاء األفريقية
دعما قويا.
 .23في الحالة الخاصة التي ينفرد بيا التعميم ،أشير إلى التطور اإليجابي المتمثل في كون
إرتفاع معدالت التحاق البنات والتكافؤ بين الجنسين في المدارس االبتدائية أسرع في
أفريقيا منيا في أي مكان آخر في العالم؛ وكون البمدان األفريقية ،عموما ،تضاعف
جيودىا ل زيادة االستثمار في التعميم ،بناء عمى فيميا لمواقع الحاسم الذي بفيد بأن
التنمية واستخدام الموارد البشرية في القارة مرىونان بتزايد إمكانية الوصول إلى التعميم
والتدريب الراقيين في جميع المراحل – االبتدائية والثانوية بالفعل .وعمى الرغم من ارتفاع
معدالت االلتحاق ،فمستويات إتقان ميارتي الحساب والقراءة متدنية في المرحمة
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االبتدائية ،كما يسجل تدن في معدالت إكمال الدراسة ،خصوصا بالنسبة لمبنات ،وذلك
بسبب عوامل منيا الزواج المبكر .وقد أدى الوضع إلى إحداث فجوات ىامة في
الميارات واقامة حواجز أمام الفرص االجتماعية واالقتصادية .ستتم زيادة إمكانية
الوصول إلى التعميم من خبلل التعميم عن بعد ،والتعميم الفني والميني ،ومن خبلل
إستراتيجية التعميم القارية الجديدة التي ستأتي خمفا لخطة العمل لعقد التعميم الثاني
ألفريقيا.

 .24إضافة إلى ذلك ،فتحديات مسايرة التعميم الحتياجات سوق العمل المتطورة ال تزال
قائمة .وعميو ،تدعو الحاجة إلى تقديم الدعم لمجيود المكثفة المبذولة حاليا ،بغية تحسين
جدوى وتجاوب التعميم .وينبغي بذل جيود إضافية لزيادة إمكانية الوصول إلى التعميم
العالي.
 .25ينبغي تقديم الدعم أيضا لمجيود المبذولة حاليا في سبيل تنشيط وتعزيز البحث العممي
واالبتكار بغية مواجية التحديات الحالية ،بما فييا تعزيز اإلنتاجية في القطاعات
الرئيسية مثل الزراعة وادارة الموارد الطبيعية .ولقد ازداد التعاون بين البمدان األفريقية في
مجال البحث ازديادا ىاما ،معز از بذلك قدرات القارة عمى إيجاد الحمول لممشاكل
المشتركة؛ ومن شأن مبادرات مثل الجامعة األفريقية أن تساعد عمى إقامة صبلت
إستراتيجية بين التعميم العالي والبحث من جية ،والقطاع العام من جية أخرى.

 .26ستشيد معظم البمدان األفريقية قريبا تحوال ديموغرافيا وحضريا :لدى القارة السكان
األصغر سنا في العالم .وبحمول  ،2040سيتحول السكان الشباب بأعداد مثيرة إلى أكبر
قوة عاممة في العالم – مميار عامل – وسيتجاوز ذلك حجم القوتين العاممتين في الصين
واليند مجتمعتين .وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا االرتفاع الخارق في اإلمداد باأليدي
العاممة في القارة لن يتجسد في عائد ديموغرافي إال إذا تم جعل االقتصاد يتسع اتساعا
ىاما لتمكينو من استيعاب ىذه األعداد الكبيرة من العاممين اإلضافيين الشباب عمى نحو
فعال .ويمكن تحقيق ذلك إن تم رصد االستثمارات المبلئمة في تنمية قدراتيم ،وذلك
لضمان النوعية لمقوة العاممة في المستقبل وبالتالي قابمية توظيفيا .وعميو ،ينبغي منح
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الشباب وصوال أكبر إلى مزيد من فرص التدريب ذات الصمة ،والعمالة البلئقة والمنتجة،
وكذلك وصول أكبر إلى الخدمات المالية واالئتمانية ،تمشيا مع خطة عمل واجادوجو.
سيتم تشجيع العمل التطوعي لدى الشباب بغية تعزيز روح الوحدة األفريقية والمسؤولية
االجتماعية والجاىزية لمعمالة لدى الشباب األفريقي.
 .27لقد ظل مجال العمالة عموما إحدى األولويات ،إذ بالرغم من االرتفاع في النمو ،ظمت
البطالة ونوعية فرص العمل الموفرة في القارة تشكبلن تحديا رئيسيا .وعميو ،عمى سبيل
المثال ،تعد معدالت البطالة والبطالة الناقصة في المناطق الحضرية في أفريقيا،
خصوصا لدى الشباب ،األعمى في العالم .ويرجع السبب في ذلك إلى أن النمو
االقتصادي يتمركز أساسا في القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية من االقتصاد مثل
الصناعات االستخراجية .إضافة إلى ذلك ،حدث توفير فرص العمل في معظمو في
القطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة وغير الرسمية والزراعية.
 .28عمى جبية التحول الحضري ،مع أن أفريقيا تعد اإلقميم الذي يشيد أقل تحول حضري
في العالم ،يعتبر معدل نموىا الحضري األسرع أيضا ويتوقع أن يتضاعف في غضون
 20سنة ،نتيجة أساسا لميجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والنمو
الطبيعي لمسكان وغيرىما من العوامل .غير أن تواجد عدد أكبر من الناس في مدن
القارة يضع ضغطا عمى البنية التحتية والخدمات التي ليست كافية أصبل ،بما في ذلك
الطرق ،الوصول إلى الماء النظيف ،تصريف المياه المستعممة والصرف الصحي،
التخمص من النفايات ،الطاقة ،التعميم والصحة .وقد أدى ىذا الوضع إلى الشعور
باالغتراب والى توترات اجتماعية واقتصادية .وينبغي أن يرمي تخطيط وادارة ىذا النمو
الحضري السريع إلى اجتناب وتخفيف ىذه التوترات .عير أنو ،إلى جانب ذلك ،يثير
النمو الحضري السريع أيضا ضرورة تخطيط وادارة أفضل إذا أريد لممدن األفريقية أن
تكون بمثابة أساس لمتحول الييكمي في القارة .في الوقت الراىن ،يتولد ما يتراوح بين 65
و 70في المائة من الناتج المحمي اإلجمالي األفريقي من األنشطة التي تجري في
المدن .ومن المؤكد أن ىذه النسبة سترتفع مع مرور الوقت .وينبغي تكثيف الجيود
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لجعل المدن األفريقية منطمقا لمتصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل في القارة،
وكذلك لرفع مستويات معيشة مبليين األفريقيين.
 .29عمى ضوء النمو الحضري السريع ألفريقيا ،يجب التركيز عمى برامج ترمي إلى تحسين
قدرات القائمين بإدارة شؤون البمديات.
 .30في مجال الصحة ،تحقق تقدم جدير بالثناء نتيجة لتزايد االستثمار اإلنتاجي .عمى سبيل
المثال ،منذ  ، 1990حققت أفريقيا أداء جيدا في كثير من القطاعات ذات الصمة
باألىداف اإلنمائية لؤللفية ،نتيجة الستثمار أكبر حجما وأكثر إنتاجية ،وعميو ،ارتفع
متوسط العمر المتوقع ارتفاعا بار از؛ وىبط بشكل جوىري معدل وفيات الرضع؛ كما ىبط
معدل وفيات األطفال .من جانبو ،سجل معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر
انخفاضا مثي ار كما حصل انخفاض ىام في معدل وفيات األميات .وفي مكافحة مرض
اإلبوال ،أحرزت أفريقيا تقدما ممحوظا وقد ىبطت أيضا معدالت حاالت اإلصابة الجديدة
بفيروس نقص المناعة البشرية والوفيات الناجمة عن اإليدز بشكل كبير .كما أن ثمة
انخفاضا في حاالت اإلصابة بالسل والوفيات الناجمة عنيا .وتعزى التحسينات التي
طرأت عمى اإلحصاءات المتعمقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل إلى استعمال
العبلج بالعقاقير المضادة لمفيروسات المرتدة عبر القارة.
 .31مع ذلك ،ال تزال أعمى مستويات اإلصابة تحدث في أفريقيا جنوب الصحراء التي تؤوي
 71في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عالميا ،وتشكل النساء جزءا
كبي ار من المصابين .بالتأكيد ،يمثل فيروس نقص المناعة البشرية أول أسباب الوفاة لدى
النساء المواتي ىن في سن اإلنجاب والمراىقين في اإلقميم.
 .32كشف تفشي مرض فيروس اإلبوال في غرب أفريقيا عن ضعف القدرات األفريقية عمى
تقديم استجابة فعالة ليذا النوع من حالة الطوارئ الصحية ،وذلك من ناحية نظم الصحة
وآليات التصدي ،بما فييا عمى مستوى األسر المعيشية .وقد أدى ذلك إلى تفاقم
المستويات الحالية لمفقر والتعرض لمخطر التي ىى عالية أصبل .عمى وجو الخصوص،
بشكل مرض اإليبوال تحديا غير مسبوق لحقوق وحماية المرأة نظ ار ألنيا تمعب دو ار
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أساسيا في توفير الرعاية داخل األسر والمجموعات ،وكذلك في نظم الصحة
كممرضات.
 .33أظير إنتشار مرض اإليبوال أيضا التحديات التي تعترض قابمية التنبؤ ومدى مبلءمة
االستجابة الدولية لمثل ىذه الطوارئ المعقدة.
 .34بينما تدعو الحاجة إلى رصد استثمارات إضافية ىامة في نظم الصحة في أفريقيا بصفة
عامة ،بما في ذلك العناية بالنساء واألطفال ،سيحتل مكان الصدارةَ في برامج االتحاد
بناء نظم صحية مرنة ومستدامة قادرة عمى منع حاالت الطوارئ الصحية
األفريقي ُ
العامة ،وكذلك الكشف عنيا واالستجابة ليا .سيتم تشغيل المركز األفريقي لمكافحة
األمراض بغية تقديم الدعم البلزم في ىذا الصدد .كم ستؤخذ في االعتبار خطة
واستراتيجية االتحاد األفريقي عمى الحدين المتوسط والطويل لما بعد التعافي من مرض
اإليبوال في مساعدة البمدان عمى تعزيز قدراتيا عمى تنفيذ نظم الصحة العالمية بشكل
فعال واالستعداد لتفادي تيديدات من ىذا القبيل في المستقبل.
 .35إجماال ،ستظل المسائل المتعمقة بصحة األميات واألطفال والتصدي لؤلمراض المعدية
وغير المعدية تحتل مكان الصدارة في األجندة .كما ستعطى األولوية لممسائل المتعمقة
بزيادة إمكانية الوصول إلى نظام الرعاية الصحية ،خصوصا في المناطق الريفية ،والى
األمن الغذائي والتغذوي تمشيا مع إستراتيجية الصحة األفريقية التي ينبغي تنفيذىا.

 .36فيما يتعمق بالمضي قدما بالمسألة الحاسمة المتمثمة في التكامل القاري ،التي بموجبيا
تسعى القارة إلى إزالة القيود الحالية جراء وجود االقتصادات الصغيرة وجني فوائد وفورات
الحجم ،أحرزت بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،ومنيا المجموعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا (اإليكواس) ،جماعة شرق أفريقيا ،مجموعة تنمية الجنوب األفريقي
(السادك) والسوق المشتركة لمشرق والجنوب األفريقي (الكوميسا) تقدما ىاما في تحرير
وتسييل التجارة؛ وفي مجال حرية تنقل األشخاص تحظى إنجازات اإليكواس بالتميز.
كما تقدمت السادك وجماعة شرق أفريقيا في مجال تطوير البنية التحتية؛ وقد حققت
اإليكواس والسادك تقدما جدي ار بالثناء في مجالي السمم واألمن .في قطاع النقل ،تدعو
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الحاجة إلى إيبلء االىتمام لموضع الذي يتميز بتكاليف نقل باىظة لمغاية وعدم ترابط
كثير من شبكات الطرق البرية والجوية والسكك الحديدة بشكل كاف .تسعى جميع
المجموعات االقتصادية اإلقميمية نحو تحسين أساليب النقل ،بغية تشجيع تسييل غير
مقيد وتخفيض لمتكاليف وتحسين الفعالية العامة .تحتاج ىذه البرامج إلى الدعم.
 .37ستعطى األولوية لمبرامج التي تزيد بشكل قوي حجم التجارة القارية البينية وتعزز تكامل
األسواق .في ىذا الصدد ،ينبغي دعم مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي بشأن إنشاء منطقة
تجارة حرة قارية أفريقية في  2017كموعد إرشادي .أنشأ مؤتمر االتحاد أيضا ،في
إطار منظومة منطقة التجارة الحرة القارية ،لجنة تجارية أفريقية رفيعة المستوى تضم
رؤساء دول وحكومات ورؤساء المجموعات االقتصادية اإلقميمية .ويتوقع أن تؤسس

منطقة التجارة الحرة القارية عمى أفضل الممارسات المعمولة بيا في عممية واتفاقية
التجارة الحرة الثالثية بين السادك ،جماعة شرق أفريقيا والكوميسا ،وكذلك عمى جيود
التكامل اإلقميمية األخرى .ينبغي أيضا اإلشارة إلى بقية ترتيبات التكامل مثل االتحادات

الجمركية واألسواق المشتركة .كما تجدر اإلشارة إلى أن الجيود الرامية إلى بدء تنفيذ
أجندة التكامل القارية ،خصوصا في سياق التجارة األفريقية البينية ،تصطدم بعوائق
تتمثل في أن النساء المواتي يشكمن الجزء األكبر من المشتغمين

في التجارة غير

الرسمية العابرة لمحدود يعانين من التوصيم وعدم االعتراف بمساىماتين في التنمية
االقتصادية .وعميو ،ينبغي تقديم الدعم لمجيود الرامية إلى تبني سياسات متجاوبة
لمسائل الجنسين في مجال التجارة األفريقية البينية ،وذلك لتمكين القارة من االستفادة من
المساىمات الحاسمة التي تقدميا التاجرات العابرات لمحدود.
 .38ستشمل اإلجراءات األخرى المتخذة لتعزيز جيود التكامل االقتصادي لمقارة ما يمي:
إنشاء آلية إنذار قارية [مرصد لمتنمية االقتصادية] ترمي إلى تحسين االتساق في أجندة
التكامل األفريقية ،وكذلك إلى الحد من حاالت التفاوت من خبلل االضطبلع بدور
حاسم في رسم سياسات مثمى ،عبلوة عمى استباق األزمات وآثارىا الممكنة؛ وتطوير
مشاريع عبر وطنية وعابرة لمحدود في مجال البنية التحتية ،خصوصا المشاريع المحددة
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في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا .ونظ ار لما يكتسي بو تمويل التكامل
من أىمية قصوى ،ستشمل اإلجراءات التعزيز والتنفيذ الكامل لممؤسسات المالية
والمصرفية وغيرىا من مؤسسات التكامل ،مثل البنك المركزي األفريقي ،صندوق النقد
األفريقي ،بنك االستثمار األفريقي وبورصة السندات األفريقية .إن تكامل األسواق المالية
في القارة مرىون بمواءمة السياسات واإلجراءات والمؤسسات الوطنية عبر الدول
األعضاء .ينبغي أيضا إيبلء االىتمام لتعزيز منظمات أحواض األنيار.
 .39نظ ار لدور المجموعات االقتصادية اإلقميمية كمبنات لتكامل القارة ،سيتم تقديم الدعم
لتنفيذ برامجيا الخاصة في مجال التكامل .وتشمل ىذه البرامج إنشاء مناطق تجارة حرة،
اتحادات جمركية وأسواق مشتركة؛ تشجيع التجارة داخل األقاليم ،وتطوير النقل
واالتصاالت ،البنية التحتية ،الطاقة ،التصنيع ،السمم واألمن والحكم .في حالة شمال
أفريقيا ،سيكون ىناك تركيز خاص عمى التجارة اإلقميمية البينية؛ نظم النقل المتعدد
الوسائط والتوصيل بمرافق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛ التنمية الزراعية؛ السمم
واألمن؛ اإلصبلح السياسي؛ تعزيز الحكم؛ تمكين المرأة والشباب؛ التصدي لمبطالة .في
شرق أفريقيا ،ستعطى األولوية لمبادرات تسوية ومنع النزاعات مع تقديم الدعم لمجمس
السمم واألمن لشرق أفريقيا ولجنة األمم المتحدة لمسائل السمم في شرق أفريقيا.
سيولى االىتمام أيضا لمشاريع البنية التحتية والنقل لممجموعة االقتصادية لدول وسط
أفريقيا في إطار السعي إلى تحقيق أىداف التكامل في اإلقميم؛ إدارة احتياطيات الغابات؛
تنفيذ مشاريع الطاقة في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ،وكذلك البرامج
التي تعالج مشاكل الطاقة الخاصة في اإلقميم.
 .40وفيما يتعمق بشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،تشمل األولويات بناء ممرات نقل في شرق
تحول في الزراعة [بما فييا تربية المواشي ومصائد
وشمال ووسط اإلقميم؛ إحداث ّ
األسماك]؛ وضع وتعزيز نظم متكاممة إلدارة الموارد المائية مثل نظم مبادرة حوض النيل
وهيئة حوض بحيرة فكتوريا؛ تعزيز استغبلل اإلمكانات السياحية الوافرة في اإلقميم؛

والبرامج المتعمقة بالعمم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
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 .41تأسيسا عمى التقدم المحقق في اإليكواس في سياق حرية تنقل األشخاص وتعزيز إنشاء
مؤسسات المجموعة الرئيسية ،سيحظى ىدفيا المتمثل في إنشاء سوق مشتركة في
غرب أفريقيا بحمول  7171بدعم قوي .كما ستعطى األولوية لبرامجيا المتعمقة بتطوير

البنية التحتية والمرافق العامة مثل مجمع الطاقة لغرب أفريقيا وخطوط أنابيب الغاز
لغرب أفريقيا .سيتم أيضا تقديم الدعم لبرامجيا الرامية إلى التعجيل بوتيرة التصنيع
واحداث ثورة في نظم إنتاجيا الغذائي .في مجال السمم واألمن ،ستسعى اإليكواس مع
االتحاد األفريقي واألمم المتحدة إلى تكثيف الجيود الرامية إلى مواجية وتخفيض وازالة
التيديد المتمثل في تصاعد التيار الجيادي [حذف كممة اإلسبلمي] في حزام منطقة
الساحل في غرب أفريقيا.
 .42باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقميمية عمى إنشاء بنوك
إنمائية خاصة بيا بغية مساعدة الدول األعضاء عمى تمويل مشاريعيا التكاممية
 .43ينبغي إيبلء االىتمام لتعزيز منظمات أحواض األنيار.
 .44في مجال تطوير البنية التحتية ،تعمل مفوضية االتحاد األفريقي مع وكالة التخطيط
والتنسيق لمنيباد  ،المجموعات االقتصادية اإلقميمية والبنك األفريقي لمتنمية بغية تنفيذ
برنامج تطوير البنية التحتية ألفريقيا .وكما ىو معروف جيدا ،يعد برنامج تطوير البنية
التحتية ألفريقيا من المشاريع الريادية ألجندة  2063لبلتحاد األفريقي ويعتبر محركا
رئيسيا لمتكامل االجتماعي واالقتصادي لمقارة ،من خبلل تعزيز التجارة األفريقية البينية،
بناء السمم واألمن وتشجيع حرية تنقل األشخاص والسمع والخدمات .وينبغي تعزيز تنفيذ
برنامج تطوير البنية التحتية من خبلل خطة العمل ذات األولوية لهذا البرنامج .يكمل

برنامج تطوير البنية التحتية – ويدعم تنفيذ – األطر القارية القائمة مثل منطقة التجارة

الحرة القارية ،البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ،خطة عمل التعجيل بالتنمية
الصناعية ألفريقيا ،رؤية التعدين األفريقية ،برنامج الحد األدنى من التكامل ،وخطة

عمل التصنيع الصيدلي .ومن خبلل المبادرة الرئاسية لكسب التأييد لمبنية التحتية،
يتم كسب التأييد لتنفيذ ثمانية مشاريع رئيسية مندرجة في برنامج تطوير البنية
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التحتية ألفريقيا؛ وخبلل مؤتمر تمويل برنامج تطوير البنية التحتية ألفريقيا في دكار ،تم
تحديد  00مشروعا ذا أولوية لمتنفيذ الفوري في إطار خطة تنفيذ البرنامج .إضافة إلى

ذلك ،بمغت المنظومة المؤسسية لتطوير البنية التحتية في أفريقيا طور التشغيل وتم

وضع نظام لمرصد والتقييم ورفع التقارير.
 .45في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،تحققت تحسينات ممحوظة في التطبيق
واالستعمال .فقد زادت السادك ،اإليكواس ،الكوميسا ،واتحاد المغرب العربي بشكل كبير
من ربطيا بشبكة اإلنترنت في أقاليميا .ويعمل االتحاد األفريقي منذ فترة عمى مشروع
النظام األفريقي لمتبادل باإلنترنت ،ويرمي إلى توفير بناء القدرات والمساعدة الفنية
إلنشاء وتحسين إدارة النقاط الوطنية واإلقميمية لمتبادل باإلنترنت ،وكذلك شركات نقل
اإلنترنت اإلقميمية في القارة.
 .46في قطاع الطاقة ،تستغل المجموعات االقتصادية اإلقميمية وفو ارت الحجم بواسطة
توسيع نطاق سبلسل اإلمداد بشكل ىام من خبلل مجمعات الطاقة اإلقميمية وتطوير
مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة بغية التقميل من التكاليف .حقق بعض الدول
األعضاء في اإليكواس والسادك وجماعة شرق أفريقيا تقدما جدي ار بالتقدير في ىذا
السياق .وعمى ضوء ما سبق ،ستظل األولوية القصوى تعطى لمتطوير والتوسيع
والصيانة الفعالة لمبنية التحتية العامة لمطاقة ،خصوصا الطاقة المتجددة ،نظم المياه
والصرف الصحي ،النقل والمواصبلت ،تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتوفير التعميم
والصحة.
 .47عبلوة عمى ذلك ،سيولى اىتمام ذو أولوية لمشاريع التكامل والتنمية التي صيغت في
سياق برنامج تطوير البنية التحتية ألفريقيا مثل الطريق السريع العابر لمقارة ،الشبكة
األفريقية لمسكة الحديدية السريعة ،سد إنجا الكبير ،الشبكة اإللكترونية األفريقية،

مشاريع النطاق العريض والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لممجموعات
االقتصادية اإلقميمية؛ ستشجع الدول األعضاء عمى مواءمة سياساتيا وأطرىا التنظيمية
في قطاع البنية التحتية بشكل أفضل.
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 .48في مجال الحكم ،يتم إحراز تقدم مطرد في تحسين الحكم السياسي واالقتصادي وادارة
الشركات .فقد ازداد بشكل كبير طمب المواطنين من األفراد والمجتمع المدني لمديمقراطية
والشفافية والمساءلة واجراءات مكافحة الفساد ،وثمة بالتأكيد انتشار أوسع لممؤسسات
العامة لمكافحة الفساد عبر القارة .وتجرى االنتخابات أيضا بشكل أكثر انتظاما .ولدعم
ىذه التطورات اإليجابية ،ينبغي إعطاء األولوية لتعميق الديمقراطية من خبلل مكافحة
التمييز؛ تشجيع إدارة التنوع من خبلل إتاحة الممارسات الديمقراطية عمى األصعدة
المحمية واإلقميمية والقارية؛ تعزيز مؤسسات الحكم الوطنية عمى الصعيدين الوطني
والقاري؛ تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحكم االقتصادي والسياسي.
 .49عقب اإلدماج الرسمي لآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران في االتحاد
األفريقي مؤخرا ،ينبغي تحسين عممياتيا ونظميا لتمكينيا من االضطبلع بدورىا
كمؤسسة الحكم الريادية في أفريقيا ،بينما تتفاعل مع بقية مؤسسات االتحاد األفريقي،
المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء في االتحاد وتتآزر معيا .ينبغي
أيضا تعزيز مجمس االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد وتزويده بالموارد الكافية .في ىذه
األثناء ،يمضي االتحاد األفريقي قدما في تنفيذ منظومة الحكم األفريقية ،والميثاق
األفريقي لمديمقراطية واالنتخابات .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تزويد المحكمة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب والمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بموارد كافية.
 .50في مجال السمم واألمن ،سيتم اتخاذ اإلجراءات لمتصدي ألسباب النزاعات في أفريقيا،
بما فييا اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي؛ التنافس عمى الموارد ،انتشار األسمحة؛ عدم
المساواة بين الجنسين وفي الدخل؛ والتمييز عمى أسس دينية وعرقية .سيتم بذل الجيود
لتعزيز التدخبلت في النزاعات في أفريقيا ،وكذلك لتعزيز التعاون العابر لمحدود في
النزعات؛ كما سيتم وضع ودعم برنامج شامل لمجميع في مجال تسوية النزاعات.
تسوية ا
سيتم أيضا اتخاذ اإلجراءات إلسكات صوت البنادق ،بما في ذلك إعداد مؤشر أفريقي
لألمن البشري .ستحظى المنظومة األفريقية لمسمم واألمن لالتحاد األفريقي بدعم

وتنفيذ كاممين .كما سيتم تطوير القوة األفريقية الجاهزة وقدرات التنمية السريعة.
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 .51سيتم التعامل مع التيديدات الجديدة المحدقة بسيادة بعض الدول األفريقية واستمرار
وجودىا ،خصوصا في أقاليم الشرق والشمال والوسط ،وكذلك في الساحل ،حيث تسببت
فييا تأثيرات متزايدة لحركات التمرد العرقية واإلقميمية والدينية.
 .52سيتم أيضا بذل الجيود في مواجية التيديد المتمثل في الجرائم الدولية العابرة لمحدود
الوطنية ،بما فييا غسيل األموال واالتجار بالمخدرات ،والبشر والحياة البرية؛ وتكثيف
الجيود في ضمان الحماية الكاممة لممرأة في أوضاع النزاعات ومن اإلرىاب ،وكذلك
اإلفبلت من العقاب في ممارسة العنف الجنسي والعنف القائم عمى نوع الجنس؛ تشجيع
وضمان مشاركة المرأة في منع النزاعات وتسويتيا وبناء السبلم؛ وفي صنع القرار
واعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع.
 .53سيتم بذل الجيود لعزل القارة عن التيديدات الناجمة عن أمراض مثل اإليبوال.
 .54عمى الرغم من المكاسب التي تحققت في سياق تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ،ال
تزال التحديات قائمة؛ وبالتأكيد ،تمثل النساء غالبية الفقراء والمعوزين ويشغمن وظائف
العمل غير الرسمية وذات األجور المنخفضة .والحقيقة ىي أن النمو الحالي في أفريقيا

لم يتر ِجم بعد بشكل كامل المكاسب االقتصادية إلى نتائج ذات مغزى لممساواة بين
الجنسين لصالح المرأة في جميع مجاالت النشاط .تدعو الحاجة إلى الترويج لمفكرة

القائمة بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يشكبلن عاممين رئيسيين لتقدم وتنمية
مستدامين؛ وينبغي القيام بالمزيد عمى األصعدة الوطنية واإلقميمية والقارية عن طريق
صياغة وتنفيذ سياسات مناسبة متجاوبة لمسائل الجنسين واإلقرار بتشريعات تُخرج المرأة
من الفقر .ينبغي بذل الجيود في التصدي لجميع أشكال التمييز القائم عمى نوع الجنس؛
رفع إنتاجية ودخل المرأة؛ تحسين مركزىا العام واإلنتاجي؛ تعزيز حقوقيا اإلنسانية؛
تحسين قدرتيا عمى التدرج الميني؛ معالجة عدم مساواتيا في األجور؛ تحسين وصوليا
إلى م مكية العقارات وغيرىا من األصول اإلنتاجية؛ تحسين وصوليا إلى االئتمان ،بما
في ذلك االئتمان الذي يتعدى مجرد تمويل مشاريع األعمال المتناىية الصغر ،خدمات
اإلشراف والتدريب .وعميو ،يعتبر إعالن االتحاد األفريقي  7102عاما لتمكين المرأة
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والتنمية نحو تحقيق أجندة  7102لالتحاد األفريقي ،و 7100عام لحقوق اإلنسان
ار جاء في أوانه.
لممرأة قر ا

 .55إن الدعم الذي تقدمو األمم المتحدة لتعزيز وتنفيذ عدد من األطر والبرامج التي قامت
لصياغتيا عمى األصعدة القارية واإلقميمية والوطنية وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد،
باعتبارىا ساعد االتحاد األفريقي في مجال التنفيذ  ،يتم التماسو من خبلل الشراكة بشأن
أجندة التكامل والتنمية ألفريقيا .يتمثل أحد االىتمامات الرئيسية لوكالة النيباد في بناء
القدرات في جميع المجاالت ،األمر الذي تسعى إلى تحقيقو من خبلل إطارها
اإلستراتيجي لتنمية القدرات .يرمي اإلطار اإلستراتيجي لتنمية القدرات إلى رفع القدرات
بشكل ىام عمى األصعدة الوطنية واإلقميمية والقارية ،من أجل تخطيط ورصد وتنفيذ
البرامج؛ بناء الشراكات الفعالة؛ تعبئة الموارد المحمية والخارجية لتمويل المشاريع
والخطط اإلنمائية؛ إدارة التنمية االقتصادية عمى نحو رشيد ،وكذلك تنفيذ برامج النيباد.
تعتبر إعادة ىيكمة المؤسسات وتعزيزىا ،بما فييا وكالة النيباد نفسيا والمجموعات
االقتصادية اإلقميمية ،أحد اىتمامات الوكالة .في سياق تنفيذ برامجيا ،تعنى وكالة النيباد
بمجموعة من المسائل ،بما فييا العدالة ،خصوصا المساواة بين الجنسين؛ توفير فرص
العمل؛ االستدامة البيئية؛ مشاركة أكبر لمقطاع الخاص؛ تطوير النظم الزراعية ومصائد
األسماك واحداث التحول فييا؛ البرامج اإلنمائية الريفية؛ تعزيز نظم إدارة المعمومات ،بما
فييا المعارف األصمية؛ وتمكين المرأة والشباب .لمنيباد اىتمام رئيسي آخر يتمثل في
تنوي ع شراكاتيا ،بما فييا الشراكة داخل الجنوب بما ييدف أيضا إلى تحسين نوعيتيا.
ويعتبر دعم األمم المتحدة ليذه المسائل أم ار مطموبا.
ترتيبات واستراتيجية تقديم الدعم في مجاالت المؤسسات والبرامج والموارد
الدعم المؤسسي والبرنامجي
 .56بخصوص الدعم المؤسسي ،ستظل آلية التنسيق اإلقميمية تضطمع بمسؤولية تقديم الدعم
البرنامجي عمى نطاق األمم المتحدة ليذا اإلطار عمى الصعيد القاري ،من خبلل أنشطة
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مجموعاتيا ومجموعاتيا الفرعية .وستتم شراكة األمم المتحدة مع المجموعات االقتصادية
اإلقميمية عبر أنشطة آلية التنسيق اإلقميمية الفرعية ،التي سيكون مقر أمانتيا في
المكاتب اإلقميمية لمجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا .وسيقوم نظام آلية التنسيق
اإلقميمية بمطابقة مجموعاتيا عمى نحو وثيق جدا مع اليياكل المكرسة في كل من
مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية من أجل ضمان تنفيذ
األولويات المحددة في ىذا اإلطار عمى نحو أكثر فعالية .
 .57ستظل األمانة المشتركة التي أنشأتيا آلية التنسيق اإلقميمية في  ،2010والتي تضم
عاممين معينين خصيصا من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا واالتحاد األفريقي،
تكز المؤسسي آللية التنسيق اإلقميمية؛ وستدعم ىذه األخيرةَ من خبلل توفير التوجيو
المر َ
المطموب والدعم اإلداري والموجستي .ستتولى األمانة المشتركة ميمة التنسيق بين
مكو ْنييا االثنين ،االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،المذين
ّ
سيديران بدورىما عمى نحو مشترك الشؤون العادية لنظام آلية التنسيق اإلقميمية .فاألمانة
تعقد وتخدم اجتماعات آلية التنسيق اإلقميمية واجتماعات كل مجموعة ومجموعة فرعية،
وتقوم عمى نحو مشترك بما يمي :تنسيق أنشطة المجموعات والمجموعات الفرعية ،وذلك
لضمان برمجة مشتركة وتنفيذ مشترك بناء عمى أولويات وبرامج االتحاد األفريقي؛ إعداد
ونشر تقارير مجموعات اآللية؛ رصد وتقييم أنشطة المجموعات؛ وتعبئة الموارد لآللية
وألنشطة المجموعات .إضافة إلى ذلك ،ستقوم األمانة بصياغة وتنفيذ إستراتيجية
لممعمومات واالتصاالت وتكون بمثابة محور المعمومات إلنتاج وتجميع ونشر المعمومات
بين مؤسسات اآللية األعضاء في األمم المتحدة ،وبينيما وبين المنظمات األفريقية
وغيرىا.
 .58ست ستمر منظومة األمم المتحدة ككل في أداء ميام كسب التأييد ودعم التنفيذ لصالح
االتحاد األفريقي في مختمف برامجو اإلنمائية والتكاممية عمى األصعدة القارية واإلقميمية
والوطنية .وستقوم أيضا ببناء وتعزيز الثقة بين وكاالت األمم المتحدة من جية وبينيا
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وبين منظومة االتحاد األفريقي من جية أخرى .سيمعب عدد من الييئات أدوا ار خاصة
في مجال الدعم في ىذا السياق.
 .59عبلوة عمى المسؤوليات المذكورة أعبله والمتعمقة بإدارة األمانات القارية واإلقميمية
المشتركة آللية التنيق اإلقميمية ،ستضطمع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا
بمسؤولية تنسيق الدعم الذي يقدمو أصحاب المصمحة الرئيسيون لبلتحاد األفريقي في
مفاوضاتو حول الشؤون التجارية ،خصوصا خبلل جولة الدوحة وحول تغير المناخ
وكذلك حول اتفاقيات التعدين وغيرىا من االتفاقيات التعاقدية .إضافة إلى ذلك ،ستقدم
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا الدعم لمتطمبات تنمية قدرات مفوضية االتحاد
األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،وكذلك وكالة التخطيط لمنيباد فيما يتعمق
باإلطار اإلستراتيجي لبناء القدرات .من جانبو ،سيواصل مكتب المستشار الخاص
لشؤون أفريقيا كسب التأييد الذي يقوم بو عالميا وأنشطتو االستشارية في مجال السياسة
لصالح االتحاد األفريقي.
 .60أما مكتب األمم المتحدة لدى االتحاد األفريقي ،وبدعم قوي من إدارات عمميات حفظ
السبلم ،والشؤون السياسية ،والعمميات الميدانية ،وكميا في مقر األمم المتحدة ،فسيظل
يمثل آلية الدعم الرئيسية لبلتحاد األفريقي في مجال السمم واألمن ،بتعاون وثيق مع
وكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة ذات الصمة.
 .61بخصوص الدعم البرنامجي ،ستحظى برامج وأولويات االتحاد األفريقي ،كما ىي مبينة
في ىذا اإلطار ،ومشتقة بدورىا من كل من أجندة  2063لبلتحاد األفريقي ،خطة التنفيذ
العشرية ،الخطط اإلستراتيجية لبلتحاد األفريقي ووكالة النيباد ،الموقف األفريقي الموحد
من أجندة التنمية لما بعد  ،2015بدعم من األمم المتحدة .ستقوم وكاالت األمم المتحدة
بالمشاركة في آلية التنسيق اإلقميمية ومنظومة آلية التنسيق اإلقميمية ،قدر اإلمكان،
بمواءمة تخطيط برامجيا ودورات ميزانياتيا ،وجعميا متطابقة مع نظيراتيا في منظومة
االتحاد األفريقي.
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 .62حول مسألة الموارد ،يجدر ب المبلحظة أنو ،كما حدث في الماضي ،تدعى منظومة األمم
المتحدة إلى التعيد بتقديم موارد فنية ومالية ىامة لدعم مختمف برامج االتحاد األفريقي،
بناء عمى ىذا اإلطار الذي يرتكز أساسا بدوره عمى أجندة  2063لبلتحاد األفريقي
وخطة تنفيذىا العشرية .ومن المناسب ىنا أن نضع في االعتبار أن أحد المعوقات
الرئيسية التي تعترض تنفيذ برنامج بناء القدرات العشرى لبلتحاد األفريقي ،وكذلك سير
العمل األمثل لمنظومة آلية التنسيق اإلقميمية – أفريقيا ،يتمثل في غياب تمويل منتظم،
قابل لمتنبؤ وخاص .لمحيمولة دون أن يعاني ىذا اإلطار من المصير نفسو ،ستدعى
الجمعية العامة لؤلمم المتحدة إلى رصد مخصصات الميزانية المطموبة لضمان سير
العمل المناسب والتشغيل الفعال لكل من آلية التنسيق اإلقميمية ومنظومة آلية التنسيق
اإلقميمية وكذلك أمانتيا المشتركة.
 .63إضافة إلى ذلك ،سيتوقع من وكاالت األمم المتحدة وبرامجيا ومكاتبيا وصناديقيا
ولجانيا المشاركة في كل من آلية التنسيق اإلقميمية ومنظومة آلية التنسيق اإلقميمية
ضمان مشاركتيا الكاممة والفعالة ،من خبلل تقديم مخصصات مالية منتظمة ليذا
الغرض ،بصرف النظر عن أية التزامات أخرى واردة مذكرات تفاىميا مع االتحاد
األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية.
 .64ستتم أيضا تعبئة الموارد خارج الميزانية لتكممة مخصصات الجمعية العامة.
أحكام المساءلة ورفع التقارير:
 .65ستقدم المجموعات والمجموعات الفرعية تقارير سنوية تشكل أساسا لمتقارير التي يتعين
تقديميا سنويا إلى األمين العام ليرفعيا بدوره إلى الجمعية العامة .بالمثل ،سيقدم رئيس
المفوضية أيضا تقري ار سنويا إلى مؤتمر االتحاد .وستُجرى مراجعة لئلطار مرة كل ثبلث
سنوات؛ وسيتم إعداد تقييم شامل ونيائي في  .2018وسيقدم أيضا التقارير المنبثقة عن
ىذه المراجعات ،إلى الجمعية العامة من قبل األمين العام ،والى مؤتمر االتحاد من قبل
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ستبين ىذه التقارير االلتزامات التي أعمنيا المانحون
رئيس مفوضية االتحاد األفريقيّ .
والمجتمع الدولي ككل ،وكذلك إلى أي مدى تم الوفاء بيا.
 .00ستُجري األمانة المشتركة عمميات تقييم أولية دورية لؤلنشطة التي تم تنفيذىا ،وذلك لرفع
التقارير إلى قيادة آلية التنسيق اإلقميمية عن أنشطتيا وأثرىا .ستقدم األمانة المشتركة
أيضا تقارير شاممة إلى الجيات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف عن نتائج دعميا.
التوصيات:
 .67عمى ضوء الممخص التنفيذي السابق ،قد تود لجنة الممثمين الدائمين أن تقدم التوصيات
المذكورة أدناه إلى المجمس التنفيذي لمموافقة عمييا ،وإلحالتيا إلى المؤتمر إلجازتيا.
() 1

يعبر مؤتمر االتحاد األفريقي عن تقديره لمنظومة األمم المتحدة لمدعم اليام،
الماضي والحالي ،الذي قدمتو لدولو األعضاء في جيودىا من أجل تحقيق
التنمية والتكامل ،عمى الصعيد الوطني ومن خبلل مختمف المؤسسات عمى
الصعيدين اإلقميمي والقاري؛

() 2

يرحب المؤتمر بمبادرة آلية التنسيق اإلقميمية بإقامة شراكة جديدة بين األمم
المتحدة واالتحاد األفريقي ،باعتبارىا برنامجا خمفا لبرنامج بناء القدرات العشري
الذي ينتيي في  :2016إطار شراكة مجددة بين األمم المتحدة واالتحاد

األفريقي ألجندة التكامل والتنمية ألفريقيا7172 7102 ,؛
() 3

يبلحظ المؤتمر مع التقدير أن اإلطار الجديد [الشراكة حول أجندة التكامل
والتنمية ألفريقيا]( ،بما فيها الممخص التنفيذي) تقوم عمى قيم مشتركة ومبادئ
ىامة ،بما فييا ممكية وقيادة االتحاد األفريقي؛ احترام فضاء السياسة ألفريقيا؛
التشاور والتنسيق؛ الوفاء بااللتزامات المعمنة؛ المشاركة االستباقية؛ الشراكة
اإلستراتيجية والمساءلة؛

() 4

يبلحظ المؤتمر ،بمزيد من التقدير أنو ،عمى وجو الخصوص ،تمشيا مع ما أشير
إليو أعبله من مبادئ ممكية وقيادة االتحاد األفريقي واحترام فضاء السياسة
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ألفريقيا ،ولتحقيق ىدف إرساء الشراكة الجديدة بين االتحاد األفريقي واألمم
المتحدة في الواقع الحالي في القارة ،وكذلك لضمان نجاح أكبر ليا ،ترتكز

الشراكة عمى أجندة التنمية والتكامل ألفريقيا في الخطط المترامية األبعاد لبلتحاد
األفريقي ،ومنيا ،أجندة  7102لالتحاد األفريقي وخطة تنفيذهية العشرية،
وكذلك في الخطط الرئيسية األخرى مثلالموقف األفريقي الموحد من أجندة
التنمية لما بعد  7102وغيرها من برامج االتحاد األفريقي ،كما ىو مبين في
الشراكة بشأن أجندة التنمية والتكامل.

() 5

يبلحظ المؤتمر قيود التمويل التي تعيق التنفيذ السمس لبرنامج بناء القدرات
العشري لصالح االتحاد األفريقي ويدعو الجمعية العامة لؤلمم المتحدة إلى رصد
مخصصات ميزانية تكون منتظمة ،وقابمة التنبؤ وخاصة بالبرنامج وكافية من
أجل التنفيذ الفعال لمشراكة بشأن أجندة التنمية والتكامل ألفريقيا ،وكذلك آليات
دعميا المؤسسي ،تحديدا ،منظومة آلية التنسيق اإلقميمية ألفريقيا ،بما يشمل
أمانتيا المشتركة اإلقميمية وأمانة تنسيقيا اإلقميمية الفرعية .يدعو المؤتمر أيضا
جميع وكاالت األمم المتحدة وبرامجيا ومكاتبيا وصناديقيا ولجانيا المشاركة في
ىذه اآلليات إلى توفير مخصصات منتظمة ليذا الغرض.

() 6

يطمب من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي أن يقدم إلى المؤتمر سنويا ومرة كل
ثبلث سنوات تقارير عن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار/الشراكة أجندة
بشأن التنمية والتكامل ألفريقيا.
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