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 مقدمة -أوال

 جهودال لتعزيز فرصة( القاهرة مركز) والتنمية عماراإل إلعادة األفريقي االتحاد مركز إنشاء يمثل .1
 يكمل ،يقياألفر لالتحاد تابعة متخصصة فنية وكالة بصفتهو. القارة في السالم توطيد إلى الرامية
في  ميةوالتن اإلعمار عادةإل فريقياأل االتحاد سياسة إطار لتنفيذ القارة في المبذولة الجهود المركز

 بناء لحو الدولي الخطاب فيه يستمر الذي الوقت فيو. فعالية أكثر بشكلمرحلة ما بعد النزعات 
 نواألم السالم ة بيئ مع التكيف في اتنزاعال بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار وإعادة السالم

 واألمنم لللس منظومته و األفريقي لالتحاد جديدة حقبة يستهل أن للمركز يمكن باستمرار، المتطورة
 .عليه اظوالحف القارة في السالم لبناء المبذولة الجهود فيرائد  فاعل كعنصر دوره تعزيز سياقفي 

ي مرحلة فاالتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية  سياسة إطار يوفر ، وتشغيلي استراتيجي كإطار .0
. الموجهةو االستراتيجية بالتدخالت للقيام الرئيسيين المصلحة ألصحاب إرشاداتبعد النزاعات ما 
في مرحلة ما بعد إعادة اإلعمار والتنمية  بشأن السابقة والبيانات القرارات في موضح هو كماو

 .PSC / PR / COMM] والبيان[ PSC / PR / BR. (DXXVIII)] الصحفي البيان وخاصة ،النزاعات

(DXCIII) ]06 و 0218 يوليو 52 فينعقدين الم 895 و 805 جتماعيه اللذين تم اعتمادهما خالل ا 
ة والتنمي نحو إعادة اإلعمار الجهود تجديد إلى الحاجة علىواللذين أكدا  ، التوالي على 0216 أبريل

 ، يقياألفر واالتحاد ، القارة في تحقيقه تم أينما السالم توطيدبهدف  في مرحلة ما بعد النزاعات 
إعادة اإلعمار والتنمية بعد انتهاء  أنشطة تنفيذببقوة مهتما  ظل ،التابعة له  األجهزة ذلك في بما

 بوكو جماعة دمرته ذي ال تشاد بحيرةحوض  حالة فيف. القارة من مختلفة أجزاء فيالنزاعات 
 تعاشواالن االستقرار لتحقيق إقليمية استراتيجية وضع في المفوضية ساهمت ، اإلرهابية حرام

 .حوض لل

AU/Dec.710 (XXXI )) قررمال لتوجيهات وفًقا المحرز التقدم عن عامة لمحة التقرير هذا يقدم .5
 قبولخاللها  تم تي وال ، 0215 عامفي  نواكشوط في ة المنعقد  األفريقي االتحاد قمةالصادر عن 

 مركز االتحاد هيكل وضع " المفوضية من قررمال طلب وقد .القاهرة مركز الستضافة مصر عرض
 االحتياجات عن شامل تقرير وإعداداألفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات 

 ، فريقيألا تحادات االسياسالمعنية لصنع  جهزةلبحثها من قبل األ فنية المطلوبة للمركزوال المالية
 برايرف فيانعقادهما  المقرر ، التنفيذي المجلس خالل من ، مؤتمرلل العادية الدورة إلى تقديمها قبل

0219."  
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انتهاء  عدب في مرحلة ما والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد مركز فعيلت في المحرز التقدم -نياثا
 النزاعات 

 لقاريةا الجهود لتعزيز آليات وضع إلى األفريقي لالتحاد الملحة بالحاجة تسترشد الجهود تزال ال .4
 لىإ عمار اإل وإعادة االنتعاش من انتهاء النزاعات  بعد ما مجتمعات انتقال تضمن أن ينبغي التي

  بمكان األهمية من ، الصدد هذا فيو. والركود العنف إلى العودة وتجنب األجل الطويلة التنمية
 مانلض الالزمة والموارد القدراتب ه ينبغي تزويد مفوضية االتحاد األفريقيأن حقيقةب الوعي

 الناشئةو الحالية األمنية لتحدياتلمواجهة  ا صحيح بشكل االستجابات معايرة نحو المستدامة المشاركة
 .القارة في

 ، وهيكله للمركز التنظيمي التصميم على لالتفاق مكثفة مشاورات األفريقي االتحاد مفوضية أجرت .8
 أديس في المصرية السفارة ووفد واألمن السلم إدارة بين 0215 نوفمبر في المشاورات من بدءًا
 .المصرية الخارجية وزارة من مسؤولين ضم الذي أبابا

 ديرينالم مستوى علىالمفوضية  نطاق على انيف ااجتماع واألمن السلم مدير عقد ، ذلك على وعالوة .6
 ،ذلك عدبو. االستضافة يةواتفاق والتمويل والهيكل والوظائف التفويض أوضح مما ، 0219 مايو في

 األخيرة اللمسات وضعت والتي في المفوضية الصلة ذات داراتاإل مع داخلية اجتماعات عقدت
 يناير 18 في واعتمادهما والهيكل التصميم في النظر تمو. وهيكله للمركز التنظيمي التصميم على

 واإلشراف ليةالهيك باإلصالحات المعنية ينالدائم ينالممثل للجنة التابعة الفرعية اللجان قبل من 0202
 االتحاد مقر فيوذلك  واإلدارية الماليةالمسائل و بالميزانية المتعلقة المسائل في والتنسيق العام

 توقيعها تم قد لمركزستضافة اا اتفاقية أن إلى أيًضا اإلشارة تجدرو. إثيوبيا ،أبابا أديس في األفريقي
 حمدم يكف موسىسعادة  ،األفريقي االتحاد مفوضية رئيس بين ، 0219 ديسمبر ،الماضي الشهر في
 االفتتاحية الجلسة هامش على ، العربية مصر جمهورية خارجية وزير ، شكري سامح معاليو

 .أفريقيا في المستدامة والتنمية للسالم أسوان لمنتدى

 تستمر حيث لمركزعمال األ السريع البدء أجل من تم قد الجوهري العمل أن بالذكر الجدير من .7
وفقا  ، العربية مصر جمهورية حكومة مع بالتعاون ، األفريقي االتحاد مفوضية تبذلها التي الجهود

 لالتحاد ةياالستشار التقييم بعثة يفاد إ تم ، السياق هذا فيو. الصلة ذات األفريقي االتحادلمقررات 
 ديسمبر 19 إلى 18 من الفترة في مصر ، القاهرة إلى ، واألمن السلم إدارة مدير بقيادة ، األفريقي
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 األفريقي االتحاد فريق تاستقبلو. الصلة ذات المصرية السلطات مع مشاورات إلجراء ، 0219
  األفريقية جمعاتتوال المنظمات عن ةالمسؤول الخارجية وزير ةمساعد ، انديج  سهى ةالسفير
 ةاألفريقي جمعاتتوال المنظمات عن المسؤول المدير نائب ، شريف كريم محمد السفير ايرافقه

 للمركز المقترح الهيكل حول لآلراء تبادًلا القاهرة في المشاورات شهدتوقد . آخرون ومسؤولون
 حتياجاتحسب اال ، الوقت بمرور تدريجيًا ويتوسع األولية المرحلة في خفيًفا يكون أن يجب والذي

 أثناء ريقياألف االتحاد فريق الوزير ت مساعدةأبلغ ، المركز بتمويل يتعلق فيماو المتوفرة. المواردو
 كجزء  أمريكي ر دوال 082،222022 قدره مبلًغا قدمت المصرية الحكومة أنب ، القاهرة في وجوده

 ، م قالياأل من مختار لعدد الفنية االحتياجات تقييم زيارات تكاليفو ، المركز إلنشاء دعمها من
 522, 00142, مبلغ األفريقي االتحاد خصص ، جانبه منو. الالزمة والمعدات المواد لشراء وكذلك
. 0219 لعام التكميلية الميزانيات عملية خالل من ، األعضاء الدول ميزانية من أمريكًيا دوالًرا

 ودعم التبرعات على االعتماد سيقلل ألنه حيوي أمر األعضاء الدول تمويل أن بالذكر والجدير
 من ءاالنتها وقت فيو. واستدامتها المركز بعمليات التنبؤ على القدرة يضمن ال ما وهو ، الشركاء

 .للمركز السريع فعيل الت لضمان مشاورات أجريت ، التقرير هذا
 بهدف دهماتحدي تم قد للمركز ينالمقترح التنظيمي والهيكل التنظيمي التصميم أن إلى شارةإلا تجدر .5

 ركائزال إلى المركز ووظائف التنظيمي الهيكل يستند أن ُيقترحو. األمثل علي النحو أدائه ضمان
 ؛ناألم: وهي ،إلعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات فريقياأل االتحاد لسياسة الست

 االجتماعية والتنمية البناء إعادة ؛ واالنتقال السياسي الحكم ؛ الطارئة/اإلنسانية المساعدة
 تتمثلو. والشباب المساواة بين الجنسين و والمرأة والمصالحة والعدالة االنسان حقوق ؛واالقتصادية
إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما  سياسة في موضح هو كما ، أنه في هنا الرئيسية االعتبارات

عادة إل قياألفري االتحاد سياسة تنفيذ إطار في األخرى الفاعلةعناصر ال المركز يكمل ،بعد النزاعات 
. اهومشاريع هابرامج توجيه على واضح تركيز مع ،اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات 

 طوخطو القرار صنع عمليةسالسة  الهرمي والتكوين المقترح التنظيمي الهيكل يضمن ،عليهو
 المخطط 2 و 1 الملحقان يوضح. التشغيلية والفعالية واإلنتاجية الداخلية الكفاءة يعزز مما ،التقارير

 .المركز فعيللت المقترحة الطريق رطةاوخ التنظيمي
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 مالحظات-ثالثا

 فبراير / يناير في المركز عمليات تبدأ أن الضروري من ، المركز فعيل ت إلى الملحة للحاجة نظرًا .9
 تقييم مهام ببعض المركز يقوم أن الضروري من ، البدايةمنذ  العمليةفائدة ال إلظهارو. 0202

 .مركزال لعمليات متين أساس لوضع اتالنزاعالمناطق التي تنتهي فيها  في نيةفال االحتياجات

 مصدرا تشكل المصرية الحكومة من مساهمةتظل ال ، المركز عمليات من األولية المرحلة خالل  .12
 النسبةبو. األهمية بالغ أمًرا الموارد تعبئة ستكون ، قدًما للمضيو ، لذلك. المركز لعمليات موثوقا

 خالل من األعضاء الدولمن  دعمالو المصرية المساهمة من األنشطة تمويل سيتم ،0202 لعام
 يتم ، وبالتالي. 0202 عام في ستنفذ التي التكميلية  يزانياتالم عملية في إطار  المخصصة الموارد
 .0201 عام في تبدأ التي العادية الميزانية من كجزء المركز تمويل على األعضاء الدول تشجيع

 

 توصيةال -رابعا

 وحث ،الصلة ذات الجوانبمع  ورؤيته وواليته المركز هيكلإجازة  في المؤتمر رغبي قد  .11
 .للمركز الكامل التشغيل دعم على األعضاء الدول
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 التشغيل نحو 2222 لعام المقترحة الطريق خارطة: 1 الملحق
لة مرحفي  والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد لمركز الكامل

 مصر ، القاهرة فيالنزاعات  انتهاء بعد ما
 

    

 يسمبرد األنشطةبيان 

2019 
 نايري

2020  
 فبراير
2020 

 ارسم
2020 

 بريلأ
2020 

 ايوم
2020 

 ونيوي
2020 

 وليوي
2020 

 طسغسأ

2020 
 بتمبرس

2020 
 كتوبرأ

2020 

 وفمبرن

2020 
 يسمبرد

2020 
 

المصلحة مع أصحاب شاورات م
الرئيسيين بهدف تعزيز اإلجماع 

نهجيات المركز فيما حول نهج وم
 وإدارة المواردبالعمل يتعلق 

البشرية والتمويل وخطة العمل 
 وخطوط تقديم التقارير.

x             

             x اتفاقية االستضافةوقيع ت

           x   الهيكلعتماد ا

         x x x   المعدات واألصولراء ش

بالجوانب البرنامجية الضطالع ا
 المركز ضمن تفوي

  x x x x x x      

ميزانية المركز الخاصة قديم ت
بالموظفين والعمليات )من خالل 
عملية الميزانيات التكميلية لالتحاد 

 األفريقي(

       x x x    

ختصاصات المناصب اإعداد 
 المعتمدة

  x x x x        

عن الوظائف وإعداد إلعالن ا
 ة وإجراء المقابالتالقوائم القصير

          x x   

  x            تعيين العاملين ستكمالا

              العامليننشر 

              لمركز رسميًااطالق إ

لمرحلي الثاني الذي يقدم االتقرير 
 إلى مؤتمر االتحاد األفريقي

             

ياسة االتحاد األفريقي ستنفيذ 
ة فترإلعادة اإلعمار والتنمية في 

 ما بعد انتهاء النزاعات.

  x x x x x x x x x x x 
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