
AFRICAN UNION  

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int 

 

 

 المجلس التنفيذي
 الدورة العادية الثانية والثالثون 

 2102ير ينا 22-22
 أديس أبابا، إثيوبيا

 EX.CL/1061(XXXII) 

 
 

 األصل: إنجليزي 
 
 

  السنوي  التقرير

 عن أنشطة االتحاد األفريقي وأجهزته
 
 



EX.CL/1061(XXXII) 

Page أ 
 

 جدول المحتويات
 

 1 ............................................................................................................................... الجزء ألف: أبرز أنشطة االتحاد

 1 ............................................................................................................................................................... مقدمة

 2 .................................................................................................................................... 7102األحداث البارزة لعام 

 8 ............................................................................................................ 7102اجتماعات أجهزة صنع السياسة في عام 

 11 ............................................................................................ 7177-7102االستعدادات للخطة المتوسطة األجل للفترة 

 11 ....................................................................... زء باء: تقرير عن أنشطة المفوضية وأجهزة االتحاد ووكاالته المتخصصةالج

 11 ..................................................................................... ر: الديمقراطية، حقوق اإلنسان، الحكم، السلم واالستقرا 0النتيجة 

 11 .................................................................... : بناء القدرة على منع النزاعات وإدارتها واالستجابة لها وبناء السالم0الناتج 

 21 . : تيسير مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في بناء السالم ومنع النزاعات واإلنعاش والتنمية في فترة ما بعد النزاعات7الناتج 

 21 ..................................................................... : تعزيز آليات إعادة اإلعمار وبناء السالم في فترة ما بعد النزاعات3الناتج 

 22 ............................................................................................................. : تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية4الناتج 

 22 .................................................. المشتركة، استناًد إلى الصكوك األفريقية والعالمية : تعزيز الصكوك القانونية والقيم5الناتج 

 22 .......... : تعزيز قدرة أفريقيا على تنسيق األوضاع اإلنسانية واالستجابة إليها وحماية المدنيين في مناطق النزاعات والكوارث6الناتج 

 24 ...................................................................... : اإلنتاج الزراعي، والمعالجة الزراعية، والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية7النتيجة 

ج ذات األولوية للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية بما في ذلك الموارد : تقديم الدعم لعملية تنفيذ الدول األعضاء للبرام0الناتج 
 24 ................................... الحيوانية كأداة لتعزيز اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية لألغذية والتغذية، والقضاء على الجوع والحد من الفقر

 41 ................................................. : تيسير تنفيذ البرامج ذات األولوية بشأن البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ7الناتج 

 26 ............................................................................. : التنمية االقتصادية الشاملة، والبنية التحتية والتصنيع والتجارة3النتيجة 

 26 التمكينية من أجل التنمية الشاملة والترويج لها، وتعزيز قدرات الدول األعضاء على التنفيذ.: صياغة أطر السياسات العامة 0الناتج 

 22 ............................................................................................ حتية في أفريقيا: تسهيل برنامج تطوير البنية الت7الناتج 

 24 ................................................................... : تعزيز وصول غالبية السكان األفريقيين إلى خدمات الطاقة الحديثة3الناتج 



EX.CL/1061(XXXII) 

Page ب 

 28 ........................................................................... : تسهيل السياسات والمعايير الرامية إلى تعزيز التكامل القاري 4الناتج 

 42 ............ : تطوير وتعزيز سياسات تسهيل التجارة واإلجراءات الجمركية وتيسير مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية.5الناتج رقم 

 48 ........................................................ : تطوير وتعزيز سياسات مشاركة القطاع الخاص وتحسين مناخ األعمال6الناتج رقم 

 47 ...................................................................... : تشجيع ودعم النساء والشباب والمعاقين على تنظيم المشاريع2الناتج رقم 

 81 ................................................. مستدام للموارد المعدنية والموارد األخرى وتعزيزها: وضع سياسات لالستغالل ال2الناتج رقم 

 86 ..................................................................................................................... : التعليم والصحة للجميع7النتيجة رقم 

 86 ................................................................................................... : تعزيز االستراتيجية األفريقية للصحة0الناتج رقم 

 88 ...........: وضع استراتيجيات للنهوض بالتعليم الجيد وتنمية المهارات والخدمات، وال سيما لصالح النساء والشباب وترويجها7الناتج 

: تصميم السياسات والبرامج االستراتيجية لالستثمار في العلوم والبحوث واالبتكار وتعزيزها لتعزيز القدرة التنافسية ألفريقيا على 3الناتج 
 72 ............................................................................................................................................. الصعيد العالمي

 78 ............................................................................... : تعزيز إطار الضمان االجتماعي وحماية الفئات الضعيفة4الناتج 

 112 .................................................................................................................. : تعبئة الموارد وتمويل االتحاد5النتيجة 

 112 ................................................................................ : تحقيق مفوضية وأجهزة مستدامة ماليا وقابلة لالستمرار0الناتج 

 118 ...................................................................................................................... : تمويل االتحاد األفريقي7الناتج 

 126 ............................................................................................................................. : بناء اتحاد للشعوب6النتيجة 

 126 ..............................حقيق التواصل الفعال وزيادة الرؤية.: إعادة تحديد العالمة التجارية لمفوضية االتحاد األفريقي، وت0الناتج 

التنوع الثقافي واللغوي، وتحسين المشاركة  مشارکة أصحاب المصلحة في األجندة األفريقية المنفذة، التي تعكس ني: تحس7الناتج 
 122 ......................................................................................................... المتساوية للنساء والشباب والفئات الضعيفة.

 161 ............................................................................................................. : التطوير المؤسسي واإلصالحات2النتيجة 

 161 .................................................................................... : تعزيز القدرات المؤسسية لمفوضية االتحاد األفريقي0الناتج 

 164 ....................... : تعزيز العالقات مع أجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء االستراتيجيين7الناتج 

 122 .................................................................................................................................... أفريقيا والعالم :الجزء جيم

 122 .............................................................................................................................. االعتماد لدى االتحاد األفريقي

 122 ............................................................................................................................ التعددية والشراكات االستراتيجية



EX.CL/1061(XXXII) 

Page ج 

 142 ....................................................................................................... بعثة المراقبة لالتحاد األفريقي لدى األمم المتحدة

 144 .................................................................................................................... بعثة االتحاد األفريقي الدائم في جنيف

 121 ................................................................................................................ تحاد األفريقي الدائمة في بروكسلبعثة اال

 122 ................................................................................................... بعثة االتحاد األفريقي التمثيلية لدى الواليات المتحدة

 126 ................................................................................................ عثة االتحاد األفريقي الدائمة لدى جامعة الدول العربيةب

 126 ............................................................................................ مكتب االتحاد األفريقي في الجنوب األفريقي في ليلونجوي 

 124 .................................................................................................................... 7102الخاتمة: مجاالت التركيز لعام 

 124 ................................................................................................... التوصيات والمسائل التي ينبغي اتخاذ قرارات بشأنها

 122 ............................................................................................................................. 7102توقعات األولويات لعام 

 

 

 



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 1 
 

 االتحاد أنشطة أبرزألف:  الجزء

 مقدمة
 السنوي  التقرير أقدم أن األفريقي، لالتحاد المتخصصة واألجهزة والوكاالت المفوضية عن بةنيا يشرفني، .1

 التنفيذي رقم  بمقرر المجلس عمال ،2114 ديسمبر إلى يناير من وأجهزته للفترة االتحاد أنشطة عن

EX.Cl./Dec.943 (XXX)  2114الصادر في يناير. 

 للمفوضية السابقة، امتناني عن أعرب أن أود المفوضية،رئيس  بصفتي األول تقريري  هو هذا أن بما  .2
 فترة خالل استثنائية إنجازات من حققته على ما زوما، دالميني لرئيستها الدكتورة نكوسازانا سيما وال

 .2114 أتشرف برئاستها منذ مارس والمفوضية التي االتحاد ألنشطة واليتها، حيث تشكل األساس

أجندة ) الطموحة بأجندة االتحاد استرشدت أن توليُت منصبي، منذ أنه، أذكر أن أود بادئ ذي بدء، .6
. تنعم بالسالم واالزدهار ومتكاملة أفريقيا موحدة صوب طريقنا خارطة بالفعل التي حددت (2126

 قصارى جهدها لتحقيق تبذل أن عليها يتعين تواجه مفوضيتنا التي التي التحديات أيضا أدرك وإنني
 حتى تمتد التي واليتنا من المتوقعة وتتمثل المساهمة .واليتها فترة خالل المحددة توالتطلعا األهداف

 العشرية التنفيذ خطة أولويات إلى استنادا هذه المفوضية، وفعالية بكفاءة بحزم االلتزام في 2121 عام
 ة.، التي يجري تقديمها للقمة الحالي2126-2118األجل للفتر  المتوسطة الخطة وأهداف األولى

 األعضاء الدول جميع مع الوثيق بشكل كامل وبالتعاون  العاجلة، التزمتُ  للتحديات للتصدي وكوسيلة  .2
 األسلحة إسكات: "الرائد مشروعنا بتنفيذ ،اآلخرين المعنيين المصلحة أصحابوالشركاء االستراتيجيين و 

 تم الذي االتفاق ذلك في بما الصدد، هذا في االلتزاماتتم التعهد بعدة  وقد". 2121 عام بحلول
 في الموقعة التفاهم بموجب مذكرة غوتيريس، أنطونيو ،لألمم المتحدة العام األمين مع إليه التوصل
حل  إيجاد إلى الرامية الجهود لتوحيد وذلك آخرين شركاء عن فضال ،2114 سبتمبر 17 في نيويورك

 .المناطق هذه في لألزمات دائم

 المستدامة التنمية تحقيق يمكن ال القارة، في واألمن السلم دون إحالل هتدرك المفوضية تمام اإلدراك أن .4
 والعكس التنمية بدون  السالم تحقيق يمكن ال جميعا، نعلم وكما. بالنسبة ألفريقيا أولوية أيضا وهي

 إلى أيضا غيابه يؤدي قد الذي الديمقراطي الحكم إن إحالل السالم أيضا مقترن بأولوية. بالعكس
 .للخطر المستدامة التنمية يرةوت تعريض
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. المستدامة التنمية أجل من حشد الموارد في أساسيا عنصرا اإلقليمي التكامل يعتبر ذاته، السياق وفي  .2
 التجارة منطقة االستعراض للضغط من أجل إنشاء قيد الفترة خالل هائلة تم بذل جهود السبب، ولهذا
فخامة  مع الجوي وذلك باالشتراك يقية موحدة للنقلأفر  سوق  جانب إلى مبكر وقت في القارية الحرة
 بما األخرى، الرئيسية المشاريع بتشجيع تنفيذ أيضا قامت المفوضيةوقد . إيسوفو مامودو الرئيس السيد
 االجتماعي والتحول والتصنيع والبيئة والزراعة والطاقة التحتية بالبنية المتعلقة المشاريع فيها

 .الحصر ال المثال سبيل على يم،والتعل والصحة واالقتصادي

 وقد. الصلة إلى مقرر المؤتمر ذي استنادا اإلصالح عملية دعم إلى أيضا وقد سعت المفوضية  .4
 كامال تقريرا وسنقدم المقرر المثارة في المسائل جميع لمتابعة مكتبي في اإلصالحتنفيذ  وحدة أنشأتُ 

 جميع مع وبالتعاون الوثيق كاجامي بول للرئيس القيمة التي تم القيام بها تحت القيادة األنشطة عن
 المصلحة اآلخرين. وأصحاب األعضاء الدول

 عقدنا التي الدائمين الممثلين لجنة سيما وال األعضاء الدول مع التفاعل على إّن المفوضية عازمة .8
 على عملنا أساليب تحسين أجل من مصر، القاهرة، في 2114 ديسمبر في خلوة مثمرة جدا معها

األفريقي، بما يتماشى  لالتحاد االستراتيجية للشراكات شامل استعراض إجراء وكذلك المستويات ميعج
 .2126أجندة  مع

 7102األحداث البارزة لعام 
، بينت النسبة التي ساهمت بها الدول األعضاء مقابل الشركاء في الميزانية أنه يتم إحراز 2114في  .7

يسير على الدرب الصحيح طبقا لمبادرة بشكل كبير وأن االتحاد  تقدم نحو االعتماد المالي على الذات
إصالح االتحاد األفريقي "تمويل االتحاد". وبالفعل، زادت مساهمات الدول األعضاء في الميزانية 

. 2118في  %64، ومن المتوقع أن تصل إلى 2114في  %14إلى  2112في  %2البرنامجية من 
هدف ل %24زانية التشغيلية. وساهمت الدول األعضاء بنسبة من المي %111وغطت الدول األعضاء 

 .2114لعام األول من صندوق السالم لعام ا

 دولة أربعون  بدأت اآلن، وحتى. تقدما مطردا 2126تعميم أجندة  حققت األنشطة التي تركز على   .11
 التنمية مجال في الرئيسية والمشاريع البرامج تنفيذ اكتسب كما. إدراجها في قوانينها الوطنية عضوا

 . األهداف من من عدم توازنها واكتمال العديد الرغم على زخما واالقتصادية االجتماعية

 :التالية المجاالت ذلك في بما الملحوظة، التقدم أوجه بعض التقرير يصف .11
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 من كال والتكامل االقتصادي والتخطيط والنقدية المالية للشؤون  أقرت اللجنة الفنية المتخصصة (1
 وأوصى. المحلية الموارد تعبئة استراتيجية ومشروع 2126إطار رصد وتقييم أجندة  مشروع
 .2118 يناير قمة السياسة باعتمادها في أجهزة صنع الوزراء

 في عضوا دولة (21إحدى وعشرون ) كانت ،الوقت الذي يجري فيه استكمال هذا التقرير وفي (2
 بالموارد حاداالت تمويل أنبش 2112 نيويو  في الصادر مقرر كيجالي تنفيذ من مختلفة مراحل

تنفيذ  على المترتبة اآلثار المفوضية لتقييم مع بضعة بلدان أخرى تعمل المتاحة ذاتيا. وهناك
 .األخرى  العالمية التزاماتها ضوء في مقرر كيجالي

 منطقة بشأن المفاوضات األعضاء فقد أكملت الدول. التكامل برنامج في ملموس تم إحراز تقدم (6
 وأجازت اللجنة الفنية المتخصصة المعنية مشاريع. 2114 ديسمبر في القارية الحرة لتجارةا

م الصكوك  .2118 قمة يناير في السياسة العتمادها أجهزة صنع إلى القانونية التي سُتقدَّ

السوق األفريقية  بشأن مقرر ياموسوكرو بتنفيذ تعهدت التي األعضاء الدول عدد أيضا زاد (2
 .دولة (26وعشرين ) ثالث إلى اآلن وصل حيث الجوي  قلالموحدة للن

 بحرية المتعلق البروتوكول مشروع سُيتاح األفريقي، السفر وجواز األشخاص تنقل حرية بشأن  (4
 الوقت وفي. 2118 يناير قمة في السياسة تبحثه أجهزة صنع لكي أفريقيا في األشخاص تنقل

لجميع  وماي 61 لدى الوصول لمدة رةنظام منح تأشي أعضاء دول اعتمدت ثماني نفسه،
 أفريقيا وسط لدول دول المجموعة االقتصادية والنقدية رؤساء صدق وقد. المواطنين األفريقيين

 داخل دول المجموعة. مواطنيها تنقل حرية المجموعة بشأن اتفاق على 2114 أكتوبر في

 العمل خطة وُأكملت. أفريقيا في تطوير البنية التحتية برنامج تنفيذ في أيضا كبير تم إحراز تقدم (2
 ثالث في اإلنترنت تبادل بنقاط المتصلة واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األولوية ذات

 األعضاء وكالة النيباد للدول من المقدم والمالي الفني وأدى الدعم. عضوا دولة وثالثين
 وأتاح. بنية التحتية اإلقليميةال مشاريع من العديد إلى إنجاز اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 مشاريع تنفيذ الفنية لمواصلة القدرة تعزيز األلمانية االتحادية الحكومة من المقدم المالي الدعم
 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.

 اإلقليمية المفوضية ووكالة النيباد، بينما واصلت المجموعات االقتصادية بين استمر التعاون  (4
 المعلومات وتكنولوجيا والسياحة والطاقة النقل قطاعات في األعضاء للدول دعمتقديم ال

 لتيسير األعضاء الدول إلى أيضا وتم تقديم الدعم. الحصر ال المثال سبيل على واالتصاالت،
 اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية. بما يتماشى مع وجمركية تجارية سياسات وضع
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 ذلك في بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجاالت في رةمتطو  مشاريع تم تنفيذ عدة  (8
 ألمن التوجيهية المبادئ من جديدة مجموعة عن والكشف "دوت أفريكا"، النطاق اسم تفعيل
 في التي اشترك األفريقية المعنية باإلنترنت القمة أثناء في أفريقيا اإلنترنت لشبكة التحتية البنية

 .2114يونيو  2 إلى مايو 61 من نيروبي في إلنترنتتنظيمها المفوضية ومجتمع ا

 تآزره المنظومة األفريقية للحكم وتعزيز تفعيل في كبير تقدم ُأحرز والحكم، واالستقرار السلم مجال في  .12
 زيادة إلى باإلضافة المنظومتين، بين التنسيق وقد مكنت زيادة. واألمن المنظومة األفريقية للسلم مع

من  األفريقي االتحاد اإلقليمية، االقتصادية والمفوضية والمجموعات األعضاء الدول بين التعاون 
 من العديد فيبصورة شاملة  والحكم واالنتخابات واالستقرار السلم قضايا معالجة على قدرته تحسين

 .األعضاء الدول

 لمنع لهيكليالقاري ا اإلطار ذلك في بما النزاعات، لمنع آليات وضع أيضا في كبير وتم إحراز تقدم .16
استراتيجية االتحاد  مشروع على وإطالق شبكة االتحاد األفريقي للنساء الوسيطات والمصادقة النزاعات،
 آلية أصبحت كما. لصنع السياسة األخرى  تنتظر اآلن موافقة األجهزة التي الحدود إلدارة األفريقي
 برنامج تنفيذ في قتها بعد شروعهاطا بكامل للعمل جاهزة الشرطة مجال في للتعاون  األفريقي االتحاد
 بارزا معلما أيضا مدينة دواال الجاهزة في األفريقية للقوة اللوجستية القارية القاعدة تدشين ويشكل. عملها

 المنظومة األفريقية للسلم واألمن. تفعيل في

 ذلك في بما ،العابرة للحدود الوطنية األمنية التهديدات من لمجموعة التصدي األفريقية القارة واصلت .12
 شهد عام حيث جغرافيا، وتوّسع أكبر أبعادا اإلرهاب أخذ لقد. العالمية األمنية التطورات تداعيات
 تم اتخاذ ذلك، على وردا. اإلطالق على القارة في تاريخ فتكا اإلرهابية الهجمات أشد بعض 2114

 اإلرهابية الجماعات ةقدر  لتقويض ،والترتيبات األمنية المحددةعن طريق المفوضية  إجراءات،
 .أفريقيا وسط ومنطقة تشاد بحيرة وحوض الصومال في واإلجرامية

 أفريقيا في البنادق إلسكات العملية للخطوات األفريقي لالتحاد الرئيسية خارطة الطريق عقب اعتماد .14
 مكافحة على أكبر تركيزا السياسات أجهزة صنع ركزت ،2114 عام أوائل في 2121بحلول عام 

 الرئيسية األدوات بها، حيث ُتعتبر واالتجار وتداولها والذخائر لألسلحة المشروع غير تشاراالن
 من العمامرة رمضان عينت المفوضية السيد الصدد، هذا وفي. القارة في للعنف التمكينية والعناصر

 ذلك، معو  من أجل المضي قدما بالبرنامج. البنادق إلسكات األفريقي السامي االتحاد ممثل الجزائر
 المشكلة هذه لمعالجة األعضاء الدول جانب من قوية جهود تدعمها قوية سياسية إرادة إلى حاجة هناك

 .ومستدام فعال على نحو
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 وحماية تعزيز بشأن السياسة مقرر أجهزة صنع بتنفيذ للتعجيل السنة مدار على الجهود استمرت .12
 غير. والطفل المرأة  لحقوق  خاص اهتمام إيالء مع اإلنسان، المتعلقة بحقوق  والدولية األفريقية الصكوك

 مع وكذلك الصكوك هذه لتعزيز األعضاء الدول من التعاون  من مزيد إلى حاجة هناك تزال ال أنه
 .بتنفيذها المكلفة األفريقي أجهزة االتحاد

وقامت . ةفي القار  بشكل عام ونزيهة وحرة وشفافة سلمية بيئة في وتشريعية رئاسية تم إجراء انتخابات .14
إلى جميع الدول األعضاء التي أجرت انتخابات األمد  وطويلة قصيرة مراقبة بعثات المفوضية بإيفاد

 بناء على لمساعدتها االنتخابات الدعم الفني للهيئات الوطنية إلدارة أيضا . وقدمتخالل هذه السنة
 .ةوذات مصداقي سلمية انتخابات إلدارة مالئمة استراتيجيات ووضع القدرات

 هناك تزال ال أنه غير. 2114 عام في عام بوجه نتائجهما ومصداقية االنتخابات جودة تحسنت .18
 الوطنية والخالفات على المصادر من الكافي التمويل النقص المستمر في ذلك في بما خطيرة، تحديات

 .االنتخابية المنازعات في الفصل عن المسؤولة القضائية المؤسسات نزاهة

  2102األعضاء في عام  الدول التي جرت في الرئيسية االنتخابات :األول الجدول
 بعثة المراقبة لالتحاد األفريقي الزعيم المنتخب الدولة العضو الرقم

1 

2 

6  

2  

4 

2 

4 

8 

7 

 والجأن

 الكونغو برازافيل

 االستوائيةغينيا 

 غامبيا

 كينيا

 ليسوتو

 ليبيريا

 رواندا

 الصومال

 الرئيس جواو لورينسو فخامة

 نغويسو -الرئيس دينيس ساسو  فخامة

 ما مباسوغويالرئيس تيودورو نغو  فخامة

 الرئيس أداما بارو فخامة

 ورو كينياتاهالرئيس أو  فخامة

 رئيس الوزراء توم ثابان دولة

 الرئيس جورج وياه فخامة

 الرئيس بول كاجامي فخامة

 الرئيس محمد عبد هللا محمد فخامة

 المدى ةقصير 

 المدى ةقصير 

 المدى ةقصير 

 المدى ةقصير 

 المدى ة وبعيدةقصير 

 المدى ة وبعيدةقصير 

 المدى ة وبعيدةقصير 

 المدى ةقصير 

 المدى ةقصير 
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 من العائد الديموغرافي تسخير" 2114 عام موضوع إطالق في القارة أنحاء جميع من شباب   شارك .17
 فريقي بشأن العائدطريق االتحاد األ خارطةإعداد  في ساهموا وقد. "الشباب في االستثمار خالل

 من والمفوضية وغيرها األعضاء الدول شرعت جانبها، ومن. المؤتمر إلى قدموها التي الديموغرافي
األفريقيين  منبرا للشباب السنة، مما وفرت خالل األنشطة من العديد تنفيذ في األفريقي أجهزة االتحاد

 وعلى. الديمغرافي العائد وفي تسخير داالتحا عمل في مشاركتهم زيادة سبل ومناقشة خبراتهم لتبادل
التي أطلقت  هي فقط ونيجيريا وغينيا وغانا الكونغو وجمهورية فإن بوروندي األعضاء، الدول مستوى 

 .الوطني الصعيد على السنة موضوع

 عشر وقد ُسجلت ثمانية. المعاهدات على التصديقات عدد في كبيرا تقدما أيضا 2114 شهد عام .21
وثيقة جديدة  األفريقي، وتم إيداع أربعين واالتحاد األفريقية الوحدة منظمة معاهدات على جديدا توقيعا

 الوحدة لمنظمة معاهدات عشر تسجيل أن المفوضية بصدد كما. التصديق لدى المفوضية من وثائق
 مماأل ميثاق من 112 المادة مع تمشيا المتحدة لألمم العامة لدى األمانة األفريقي واالتحاد األفريقية
 الدولية الجنائية المحكمة بشأن السياسة مقررات أجهزة صنع تنفيذ في أيضا تقدم وُأحرز. المتحدة

 .السودان لجنوب المختلطة المحكمة إنشاء عن فضال حبري  حسين ومحاكمة

الصادر في مالبو من قبل  الزراعية اكتسبت عملية تنفيذ إطار نتائج البرنامج األفريقي الشامل للتنمية .21
 والمجموعات للنيباد والتنسيق التخطيط وكالة مع وبالتعاون . 2114 عام في زخما ول األعضاءالد

سّهلت المفوضية  الفنيين اآلخرين، والشركاء الصلة ذات األفريقي االتحاد ووكاالت اإلقليمية االقتصادية
. ة الفنية المتخصصةأقرته اللجن القاري األول الذي ُيقدم كل سنتين والذي االستعراضي إعداد التقرير

م  .2118 يناير قمة إلى التقرير وسيقدَّ

 األفريقي األخرى  االتحاد قامت المفوضية وأجهزة السنة، موضوع بشأن الشباب مع التعاون  إلى وإضافة .22
 والشباب للنساء سيما وال للجميع، والصحة التعليم في بالحقوق  يتعلق فيما قطاعية أنشطة عدة بتنفيذ

 إعاقات. من يعانون  الذين واألشخاص

وعملت المفوضية . األفريقي لالتحاد استراتيجية أولوية يمثل الخاص القطاع مع التعاون  تعزيز يزال وال  .26
 بشأن حوار أول وعقدت األفريقي األعمال مجلس إنشاء على الخاص القطاع من الشركاء مختلف مع

 المتوخى والهدف. األفريقية الصناعةو  التجارة غرف مع أيضا االتصاالت وُتواصل. التجارية السياسة
 عن للمعلومات مستودع بمثابة سيكون  الذي البينية األفريقية التجارة مرصد إنشاء هو 2118 عام في

 .أفريقيا في والصناعة التجارة
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 الملحة بالضرورة صارخ تذكير وهي للقارة مفتوحا األفريقيين جرحا للشباب القانونية غير الهجرة تزال وال .22
المؤتمر  صدور إعالن أعقاب وفي. والفرص بالعمالة الصلة ذات للتحديات للتصدي الجهود دلتجدي
سياسة االتحاد األفريقي  راجعت المفوضية إطار، Assembly/AU/Decl.6(XXV) الهجرة بشأن

 وإضافة. اللجنة الفنية المتخصصة ذات الصلة الحقا أقرته عمل خطة مشروع وأعدت الهجرة في مجال
 تنقل بحرية المتعلق البروتوكول مشروع اللجان الفنية المتخصصة ذات الصلة أقرت ،ذلك إلى

 .2118 يناير قمة في صنع السياسة أجهزة إلى تقديمه وسيتم. األشخاص

، وأعدت استراتيجية جديدة 2117أجرت المفوضية استعراضا للسياسة الجنسانية الحالية تم اعتماده في  .24
وتمكين المرأة سيتم تقديمها إلى اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  بشأن المساواة بين الجنسين

 .2118الجنسين وتمكين المرأة في 

تنفيذا لاللتزاماتها في إطار اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قدمت الدول  .22
روتوكول مابوتو، صّدقت تسع األعضاء ثمانية وعشرين تقريرا خالل الفترة قيد البحث. وفيما يخص ب

 وثالثون دولة عضوا عليه حتى اليوم. 

، أطلقت إحدى وعشرون 2114تحقق حملة االتحاد األفريقي للقضاء على زواج األطفال زخما. ففي  .24
حظر دولة عضوا الحملة. وقامت بعض الدول األعضاء بسن تشريعات ووضع آليات لحماية الفتيات و 

 زواج األطفال. 

ى، أجازت اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون ماية المجموعات الضعيفة األخر فيما يخص ح .28
البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعلق بحقوق القانونية مشروع 

. ومع ذلك، 2118المعاقين في أفريقيا. وسيتم تقديمه إلى أجهزة صنع السياسة لبحثه خالل قمة يناير 
ناك حاجة إلى المزيد من التوقيعات والتصديقات على البروتوكول المتعلق بحقوق المسنين لدخوله ه

 حيز التنفيذ.

 القارة وتسليط مزيد من الضوء على عمله في األفريقي إلى تغيير صورة االتحاد الرامية الجهود استمرت .27
 عن فضال األفريقي، االتحاد عم المدني تعاون المجتمع في زيادة 2114 عام وشهد. أخرى  أماكن وفي

 الدول المهجر في برامج لدعم مشاريع ُأطلقت وقد. المهجر األفريقي مع األفريقي تعامل االتحاد تحّسن
 المفوضية اللجنة وأنشأت. وأستراليا والخليج الكاريبي البحر منطقة المهجر في وشبكات األعضاء
 في أفريقيا في ذات المنطلقات الدينية المجتمعات راككوسيلة إلش األديان بين الحوار لمنتدى التوجيهية

 .األفريقية الموسوعة مشروع تنفيذ يجري  ذلك، إلى وإضافة. االتحاد أعمال
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 ومنظمات أفريقية غير دول وعشر لتصل إلى مائة األفريقي االتحاد استمرت عملية االعتماد لدى .61
 المؤسسية والقدرات للشراكات فريقياأل االتحاد إدارة إلصالح ملموسة خطوات واتًّخذت. دولية

 التمثيلية لالتحاد البعثاتواصلت  نفسه، الوقت وفي. الجديدة الشراكة استراتيجية للمفوضية على تنفيذ
 .جهودها تعزيز االفريقي

 بين المفوضية والمجموعات والمتعلقة بالعالقات التقرير هذا المبينة في المبادرات إلى وإضافة .61
 وأغسطس يوليو رئيس المفوضية في اجتمع األفريقي األخرى، وأجهزة االتحاد يميةاإلقل االقتصادية

 لمناقشة اإلقليمية واآلليات اإلقليمية للمجموعات االقتصادية التنفيذيين المسؤولين كبار مع ونوفمبر
 االتحاد قدر أكبر من التنسيق بين لضمان خطوات اتخاذ ويجري . المشترك االهتمام ذات القضايا

 .2126 أجندة مع يتمشى بما اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات فريقياأل

 7102أجهزة صنع السياسة في عام  اجتماعات

 في صنع السياسة ألجهزة التالية االجتماعات تنظيم األفريقي، االتحاد أمانة بصفتها يسرت المفوضية، .62
 :2114 عام

 التنفيذي والمجلس مرواالستثنائية للمؤت الدورات العادية: الثاني الجدول

 التاريخ والمكان القمة/االجتماعات الرقم
 7112يناير  والحكومات الدول لمؤتمر رؤساء والعشرون  الثامنة العادية الدورة  .1

 مقر االتحاد األفريقي
 التنفيذي العادية الثالثون للمجلس الدورة  .7

 
 7112يناير 

 مقر االتحاد األفريقي
 والحكومات الدول رؤساء لمؤتمر لعشرون وا التاسعة العادية الدورة  .3

 
 7112يوليو 

 مقر االتحاد األفريقي
 التنفيذي للمجلس والثالثون  الحادية العادية الدورة  .4

 
 7112 يوليو-يونيو 

 مقر االتحاد األفريقي
 7112أكتوبر  التنفيذي للمجلس االستثنائية الدورة  .5

 مقر االتحاد األفريقي
 الفنية للجان التالية جتماعاتا 62تنظيم   2114في وضية يسرت المفإضافة إلى ذالك،  .1

 :المتخصصة
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 المتخصصة  الفنية اللجان اجتماعات قائمة: الثالث الجدول
 التاريخ والمكان اللجان الفنية المتخصصة الرقم
اللجنة الفنية المتخصصة للنقل العابر للقارات والبنية التحتية األقاليمية والطاقة  1

   دارة البنية التحتية والطاقةإ – والسياحة
 7112مارس  13-12

 وجلومي، تو 
إدارة الشؤون  – اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات 7

 االجتماعية
 7112مارس  71-74

 مقر االتحاد األفريقي
اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل  3

مؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا للوزراء األفريقيين المسؤولين عن المالية و 
 دارة الشؤون االقتصاديةإ-االقتصادية والتخطيط والتنمية 

 

 7112مارس  73-72
 دكار، السنغال

 و         
 أكتوبر 73-72

 مقر االتحاد األفريقي
4 
 
 

إدارة الشؤون  –الجتماعية اللجنة الفنية المتخصصة للعمل والعمالة والتنمية ا
  االجتماعية

 أبريل 74-72
 العاصمة، الجزائر الجزائر

  إدارة الشؤون االجتماعية –والرياضة اللجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة  5

 وإدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا
 
 سبتمبر 13-15

 نيروبي، كينيا.
إدارة االقتصاد  – ة والمياه والتنمية الريفية والبيئةاللجنة الفنية المتخصصة للزراع 6

 الريفي والزراعة
 

 7112أكتوبر  7-6
 مقر االتحاد األفريقي

إدارة الشؤون  –اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين والنازحين داخليا  2
  االجتماعية وإدارة الشؤون السياسية 

 7112أكتوبر  16-71
 الي، روانداجكي

إدارة الموارد البشرية والعلم -جنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا الل 2
 والتكنولوجيا

 7112أكتوبر  71-73
 القاهرة، مصر

 7112نوفمبر  15-6   مكتب المستشار القانوي – اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية 9
 مقر االتحاد األفريقي

إدارة -واالتصاالت تخصصة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اللجنة الفنية الم 11
 المعلومات واالتصاالت

 نوفمبر 71-74
 مقر االتحاد األفريقي

مديرية المرأة ومسائل – اللجنة الفرعية المتخصصة لمسائل الجنسين وتمكين المرأة  11
   الجنسين والتنمية

 7112ديسمبر  2- 4
 مقر االتحاد األفريقي
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 الممثلين للجنة اجتماعا وثالثين ستة بتيسير عقد 2114 عام قامت المفوضية في ذلك، ىعل وعالوة .66
، أحدها حول 2114 مع لجنة الممثلين الدائمين في ديسمبر( مشتركتان2خلوتان )وعقدت  الدائمين

 .طرق العمل واألخرى حول تقييم الشراكات االستراتيجية

 .السن كبار

  7177-7102 جل للفترةاأل المتوسطة للخطة االستعدادات

 لتوحيد حاليا الجهود وُتبذل. 2122-2118 األجل للفترة المتوسطة أتمت المفوضية وضع خطتها .62
 إنفاذ عن فضال المتخصصة، والوكاالت األفريقي للمفوضية وجميع أجهزة االتحاد االستراتيجية األطر

 .األفريقي االتحاد أجهزة ميعج جانب من األفريقي لالتحاد والمالية النظم واللوائح اإلدارية

 في حاليا الموجودة األموال جميع إدارة على المركزي  الطابع إضفاء عملية المفوضية أيضا في شرعت .64
 وضع جميع األموال في صندوق واحد. لضمان طرائق ووضع اإلدارات مختلف
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 ووكاالته المتخصصةاالتحاد  المفوضية وأجهزة تقرير عن أنشطة: باء الجزء

 واالستقرار السلم الحكم، اإلنسان، حقوق  الديمقراطية،:  0 النتيجة
 

 لتنميةا أساسباعتبارها  اإلنسان وحقوق  والديمقراطية الرشيد والحكم واالستقرار السلمتعزيز  .1
 .مستقرة ومجتمعات

 النواتج:

  السالم وبناء لها واالستجابة وإدارتهانزاعات ال منع على القدرةبناء. 

 في  والتنمية اإلنعاشالنزاعات و  ومنع السالم بناء في المدني والمجتمع والشباب النساء مشاركة تيسير
 فترة ما بعد النزاعات

 في فترة ما بعد النزاعات السالم وبناء اإلعمار إعادة آليات تعزيز 

 والديمقراطية الرشيد الحكم عزيزت. 

 والعالمية األفريقية كالصكو  إلى استنادً  المشتركة، والقيم القانونية لصكوكا تعزيز. 

 مناطق في المدنيين وحماية لها ستجابةالوااألوضاع اإلنسانية  تنسيق على أفريقيا قدرة تعزيز 
 .والكوارث النزاعات

 السالم وبناء لها واالستجابة وإدارتهانزاعات ال منع على القدرةبناء : 0 الناتج

المنظومة األفريقية للحكم  تفعيل في كبيرا تقدماالمفوضية  أحرزت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .2
 بين والتعاون  التنسيق زيادةمّكنت  وقد. واألمن للسلممنظومة األفريقية ال مع تآزرها وتعزيز

 قضايا معالجةو  حدتها من والتخفيفالنزاعات  منع على قدرته تعزيز من األفريقي االتحاد المنظومتين
 .بشكل أفضل القارة في الديمقراطي الحكم

 األعضاء الدول مة األفريقية للحكم التي ُيتوخى أن تكون آلية لتشجيع الحوار بينو واصلت المنظ وقد .6
 األفريقي االتحاد مع المواطنينتفاعل  تيسيرمن أجل اآلخرين  المصلحة وأصحاب المدني والمجتمع

 الممارسات ضلأف وتقاسم المقارنة التجارب منتديات تبادل وكانت. المنتدى التابع لهاعن طريق 
 الرفيع الحوار المحافل هذه وشملت. القارة في الديمقراطي الحكم لتحسين المستخدمة األدوات منض
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 فضال والمناسبات التمهيدية لها أفريقيا فيكم والح اإلنسان وحقوق  الديمقراطية بشأن السنوي  المستوى 
 بشكل المواطنين اركةمشلضمان  االجتماعي التواصلنابر م على المؤسسي الطابع إضفاء عن

منظومة لل كأمانة تعمل التي السياسية الشؤون  إدارةعن طريق  ،المفوضيةتفاعلت قد و . افتراضي
 في الديمقراطي الحكم بشأن مستمرة مناقشاتأجرت و  "تويتر" على متابع 483611 نحو مع ،األفريقية
 DGTrends# هاشتاغ خالل من سيما ال أفريقيا،

المنظومة األفريقية للسلم واألمن  هياكل تعزيز إلى ترمي أنشطة بعدة ضاأيالمفوضية  واضطلعت .2
مايو  في عقدت التيلمنظومة األفريقية للحكم ل النظامية االجتماعات وخالل. عملها أساليب وتحسين

أجروا تقييما و  2112 - 2112 للفترة المنظومة عمل خطة شاركون الم استعرض ،2114 يونيو -
 المنظومة أمانة منمقدمة  مقترحات أيضا وأيدوا. المستقبل في ها وآفاق تعزيزهاإلنجازاتها وتحديات

منتدى ل الجديدة المكتب هيئة ؤيدت أن توقعيُ  وبالمثل،. 2121-2118الفترة  طريق خارطة لوضع
 الداخلي للتقييم التوجيهي المبدأ عتمدتو  المقترحات هذه ،2114 عام في تانتخبالمنظومة التي 

 .والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاق تنفيذعن  دولال لتقارير

 لديمقراطيةل األفريقي الميثاق بموجب الحكومية التقارير تقديم آلية تفعيل إلى الرامية الجهود واستمرت .4
 للدول األولية للتقارير الداخلي لالستعراض توجيهية خطوط بوضع وذلك والحكم، واالنتخابات

 وفي. الداخلي لالستعراض التوجيهية المبادئ إقرار بمجرد التقارير تقييم عملية دأوستب. األطراف
 األفريقي الميثاق تنفيذ عن تقريرها تقدم عضو دولة أول وجتو  جمهورية أصبحت نفسه، الوقت

 الدول وتشجع اإلنجاز، هذا على وجتو  حكومةمفوضية ال وتهنئ. والحكم واالنتخابات للديمقراطية
 المنظومة األفريقية للحكم. بتعزيز التزامهاحذوها إلبداء  تحذو أن على ألخرى ا األعضاء

 األفريقي الميثاق على التصديق بشأن اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع التعاون  تعزيزسعيا لو  .2
 أعضاء استعرض عنه، واإلبالغ وتنفيذهفي القوانين الوطنية  وإدراجه والحكم واالنتخابات للديمقراطية

 على المماثلة والصكوك ميثاقنتائج الدراسة المقارنة األولى لل منتدى المنظومة األفريقية للحكم
 بين للتعاون  عمل إطار وضع على أيضا وعملوا. اإلقليمية االقتصادية المجموعات مستوى 

 . ري والقا اإلقليمي الصعيدين على الميثاق تنفيذ بشأن اإلقليمية االقتصادية والمجموعاتالمفوضية 

في  ة للحكماألفريقي ا مع المنظومةتآزرهضمان و  واألمن للسلم ةاألفريقي منظومةال تنفيذ إطار وفي .4
 عام بحلولبنادق ال إلسكات جهودهامفوضية من ال كثفت ،تعزيز السلم واألمن واالستقرار في أفريقيا
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الذي اعتمده المؤتمر في طبقا لرسالة وروح إعالن منظمة الوحدة األفريقية/ االتحاد األفريقي  2121
 وال واألمن، للسلم الناشئة للتهديدات التصدي نحو الجهود من مزيد هيتوجيتم و . 2116مايو  24

 عبر المنظمة والجريمة فريقياأل البحري  المجال في األمن وانعدام العنيف والتطرف اإلرهاب سيما
أصحاب المصلحة، بما في ذلك وفي هذا السياق، كّثفت المفوضية التزامها مع جميع  .الوطنية

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية إلى جانب منظمات المجتمع المدني.

عالوة على ذلك، عقدت المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية واالتحاد  .8
ه كافة المسائل التي حالت دون بحثوا خالل 2114األوروبي اجتماعا في كوتونو في منتصف نوفمبر 

تنفيذ برنامج دعم االتحاد األوروبي للمنظومة األفريقية للسلم واألمن. ومن المقرر أن ينتهي البرنامج 
خلق فراغ مالي. ويؤكد هذا االحتمال، مرة أخرى، الحاجة المّلحة إلى قيام مع احتمال  2118في 

يمية/ اآلليات اإلقليمية بتكثيف الجهود الرامية إلى االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقل
 تعبئة التمويل الموثوق فيه والقابل للتنبؤ والمستدام لمبادرات السلم واألمن ألفريقيا.

كافة أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما  مع عالقاته بتعميق واألمن السلم مجلس قام جانبه، ومن .7
 األخرى  األفريقي االتحاد أجهزة في علمه، إلى جانب التي تساهمإدارات المفوضية جميع في ذلك 

. القارةفي  واألمن السلم وحفظ تعزيز في المتمثلة لواليته تنفيذاً  اإلقليمية، االقتصاديةالمجموعات و 
 التي المسائل بشأن األجهزة هذه من إحاطات الضرورة، دعت كلما واألمن، السلم مجلس التمس وقد

 حاالت بين اإلعالمية اإلحاطات وتراوحت. مداوالتهاد إليها في لالستن اختصاصهندرج ضمن ت
إعادة  وجهود والشباب، والنساء واالنتخابات، والالجئين، النازحين داخليا ومحنة محددة قطرية

مفوضية ال أعمال بعض التالية الحاالت وتوضح. في فترة ما بعد النزاعات االستقرار وتحقيقاإلعمار 
 المنظومة األفريقية للسلم واألمن والمنظومة األفريقية للحكم. بين التفاعل تيسيرلالتي تم القيام بها 

 بذل إلى الحاجة دعم ،بالتقرير المشمولة الفترة خالل المفوضية، واصلت :الساحل ومنطقة مالي .11
 في األطراف جميع لتشجيع الدولي والمجتمع األفريقي واالتحاد المنطقة بلدان بين مشتركة جهود
دون مزيد  الجزائر عملية إطار في إليه التوصل تم الذي االتفاق أحكام جميع تنفيذ على مالي

هذه الجهود أيضا الدعم للعملية االنتخابية وتضمن تنظيم انتخابات  وقد وفرت. من التأخير
والرئاسية. وبالمثل، ينبغي تجاوز جميع العقبات التي سلمية على األصعدة المحلية واإلقليمية 

شر قوة الساحل لمجموعة الخمس بما فيها العقبات اللوجستية والمالية، بغية دعم تصميم تعيق ن
وفي اإلقليم على مكافحة اإلرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود واالتجار بالبشر والتطرف. 
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هذا الصدد، أجرى رئيس المفوضية مشاورات مكثفة  مع مجموعة الخمسة للساحل وكافة 
 نيين، ال سيما االمم المتحدة، بغية التفعيل المبكر لمجموعة الخمسة.الشركاء المع

 رعاية تحت 2114 ديسمبر في عقد الذي ةبوروندياألطراف ال بين الحوار سفريُ  لم :بوروندي .11
 تزال وال. المتوقعة النتائج عن مكابا، بنيامين السابق الرئيس ووسيطها، أفريقيا شرق مجموعة 

كفيل ال وحده هو 2111 ألغسطس أروشا اتفاقالقائم على  الشامل حوارال بأن مقتنعةالمفوضية 
التي  الدستورية اإلصالحات وتوجيه لها دائم وإيجاد حل الوضع السائد معالجةبالمساعدة على 

 المصلحة أصحاب جميع لمساعدة جهدا األفريقي االتحاد يدخر ولن. قد تكون هناك حاجة إليها
 اإلنسان حقوق  مراقبيل المستمر نشرالعن طريق  ذلك في بما الصدد، هذا في البورونديين

 أنحاء جميع في نشرهمستدامة ال الالزمة الموارد توفير ويلزم. التابعين له عسكريينال خبراءالو 
 .، بالتعاون مع حكومة بورونديالبلد وإعاشتهم

 العسكرية سيةالسيا الجماعات لمسألة دائم حلغياب  يزال ال ،الوسطى أفريقيا جمهورية وفي .12
 طةخار  اعتمادويوفر . الرئيسية ومؤسساتها الدولة دعائم توطيد أمام وعقبة حقيقي قلق مصدر
 في ليبرفيل فيالمبرمة  الوسطى أفريقيا جمهورية في والمصالحة للسالم األفريقية لمبادرةا طريق

 أفريقيا سطو  لدول االقتصاديةمجموعة ال من دعموب األفريقي االتحادبقيادة  2114و يولي
 وتشاد، والوأنج والكونغو ابون الج وجمهوريات ،الكبرى  البحيرات منطقةحول  الدولي والمؤتمر

. على نطاق البلد الدولة سلطة واستعادة المسلحة الجماعات لمسألة متضافر لحل موحدا إطارا
 في ةلألزم دائمة تسوية عن البحث في رئيسيا دورا األفريقي لالتحاد المبادرة أعطت كما

 المتعددةو  المتكاملة المتحدة األمم بعثة تبذلها التي لجهودل تكملةً  الوسطى، أفريقيا جمهورية
 األفريقي االتحاد على يتحتم ثمَّ  ومن. الوسطى أفريقيا جمهورية في االستقرار لتحقيق األبعاد

 لتنفيذها زمةالال الموارد تعبئة أجل من يتعاونوا أن األفريقية المبادرة في المصلحة وأصحاب
 مع والتنسيق المسلحة الجماعات لكافة النشطة المشاركة فيما يخص  سيما وال فعاال، تنفيذا

 أفريقيا جمهورية في االستقرار لتحقيق األبعاد المتعددة المتكاملةو  المتحدة األمم بعثة عمليات
 ى.الوسط

 في الديمقراطية الكونغو جمهوريةإلى  قام بها رئيس المفوضية التي العملة زيار  أعقاب وفي .16
إعالن و  2114 أكتوبر في واألمن السلم مجلسوالزيارة التي أجراها  ،2114 أكتوبر-سبتمبر

 من فإن، 2114 نوفمبر في لالنتخابات الزمني لجدولاللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات عن ا
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 معا والشركاء المعنية الفرعية اإلقليمية والمنظمات األفريقي االتحاد يعمل أن للغاية الملح
 لالتحاد ينبغي ذلك، على وعالوة مصداقية. وذات وسلمية حرة إعداد وإجراء انتخابات لضمان

بااللتزام  الكونغولية واالجتماعية السياسية األطراف جميع إلقناع معا العمل وشركائه األفريقي
 الدولية المساعدة تعبئةلتسهيل  االنتخابات وأثناء وبعد قبل والهدوء السالم تحقيقالكامل ب

 عودة أظهرتقد و . أنحاء البالد على جميع الدولةإعادة بسط سلطة و البلد  اقتصاد إلنعاش
 على الموقعين قيام ضرورة وخيمة، إنسانية عواقب من عليها ترتب وما ، هجمات القوات السلبية

 البحيرات لمنطقةراطية و بشأن السلم واألمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمق اإلطاري  االتفاق
المعقودة  والحكومات الدول رؤساء قمةت أعط وقدلتفكيك هذه القوات.  جهودهم بتعجيل الكبرى 

 .الهدف هذا لتحقيق الالزمة الموارد لتجميع جديدا زخما 2114 أكتوبر في برازافيل في

 قلق مصدر تشكل 2114 عام منذ بيساو غينياالتي تسود  والمؤسسية السياسية األزمة تزال وال .12
 االقتصاديةمجموعة ال بها قامت التي الوساطة جهود تسفر ولم. والقارة والمنطقة للبلد بالنسبة

 إجراء من بد وال. إيجابية نتائج عن وغيرها األفريقي واالتحاد )اإليكواس( أفريقيا غرب لدول
 المصلحة أصحاب عجمي لتمكين البلد هذا في المتبادل االحترام على قائم وشامل حقيقي حوار

 وستواصل. واالستقرار السالم لتوطيد الالزمة الظروف وتهيئة لألزمة توافقي حل إيجاد من
 إلى وتدعو أفريقيا، غرب لدول االقتصاديةالمجموعة  تبذلها التي الوساطة جهود دعمالمفوضية 

 لعام شريعيةالت لالنتخابات السلس اإلعداد ضمان أجل من كوناكري طريق  وخارطة اتفاق تنفيذ
 لدعم الالزمة المالية الموارد أي جهد لتعبئة األفريقي يجب أاّل يدخر االتحاد وبالمثل،. 2118
 بالغ أمروذلك  ،المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في غينيا بيساو بعثة حضور توسيع

 .الوطنية األمن قوات قدرات لتعزيزمواتية  بيئةهيئة تل األهمية

األمن وأزمة إنسانية شديدة  انعدامتفاقم  مع مسدود طريق في السياسييزال الوضع  ال ،ليبيا في .14
 على الليبيين المصلحة أصحاب لتشجيع والمتضافرة القوية الدولية الجهود من الرغم علىوذلك 

 األفريقي االتحاد وواصل. الليبي السياسي تفاقاال وتنفيذ لتعديل سياسية محادثات في الدخول
 االتحاد وقام. شاملة سياسية عمليةعلى أساس  لألزمة سلمي حل إيجاد إلى اميةالر  جهوده

 الرفيعة ولجنته كيكويتي، جاكايا السابق الرئيس لليبيا، السامي ممثله عن طريق األفريقي،
 سدل جهوده بتكثيف ،التي يقودها رئيس الكونغو دنيس ساسو انجيسو بليبيا المعنية المستوى 

 تعديل المستوى  الرفيعة للجنةا طريق خارطة وتتوخى. الليبية األطراف ينب السياسية الفجوة
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 العام طوالالمفوضية  عملتقد و . وطنية مصالحة مؤتمرفي  اعتمادهو  الليبي السياسي االتفاق
 واألمم األفريقي االتحاد تضم التي ليبياالمعنية ب الرباعيةاللجنة  سيما وال ، الشركاء مع بالتعاون 
 .العربية الدول وجامعة األوروبي التحادوا المتحدة

 قدراتالحد من  في مكاسب كبيرة الصومال في األفريقي االتحاد بعثة حققت ،2114 عام وفي .12
 األراضي من المائة في 81 حوالياستعادة  منذلك  يتضح كما ،اإلرهابية الشباب جماعة
 سلس تقدمتحقيق ل مواتية بيئة اإلنجازهيأ هذا  وقد. اإلرهابية الجماعة من الصومالية الوطنية

 من الرغم وعلى. 2114في فبراير  في جرت التي االنتخابات سيما وال السياسية، لعمليةفي ا
 على الدولة مؤسسات اتقدر  تعزيز في تقدمتم أيضا إحراز ال رض،األ على العديدة التحديات

 األهمية حاسم الصومال في قياألفري االتحاد بعثة دور يزال وال. واإلقليمي االتحادي المستويين
بشكل  الصومالية الوطني األمن قواتتأهيل  يتم ريثما الصومال، في واألمن السلم صون  في

 وفقاالصومال،  في األفريقي االتحاد بعثة وقد شرعت. الحرجة المسؤولية هذه لتوليكامل 
 الصومالي وطنيال الجيش إلى الرئيسية المسؤوليات بعض نقل في نسحاب،لال الستراتيجيتها

 االتحاد بعثة جنود منوعليه، تمت إعادة ألف  .تدريجيا ا على األرضقواتهقليص عدد وت
 .2114 وديسمبر أكتوبر بين األصلية بلدانهم إلى في الصومال األفريقي

 إلى الصومال في األفريقي االتحاد بعثة من األمنية المسؤوليات نقلغير أنه ينبغي أن يتم  .14
 بصورة عليها المتفق للمعايير ووفقا مراحل على تسرع دون  الصومالية ديةاالتحا الحكومة

 ديسمبر 22 في المعقود 421اجتماعه رقم  خالل واألمن السلم مجلس الحظقد و . متبادلة
 مهام تولي غير قادرة على الراهنة، حالته في الصومالي، الوطني الجيش أن القلق مع 2114

 واألمن السلم مجلس أكد الصدد، هذا وفي. الصومال في يقياألفر  االتحاد بعثة من تشغيلية
 الصومال في األفريقي االتحاد بعثةقليص وتية الصومالقوات األمن  إلى االنتقال يتم أن مجددا

 اآلن حتى األنفس بشق تحققت التي المكاسب عكس عدم لضمانتدريجيا و على أساس شروط 
 االتحاد بعثة تزويد ضرورة على بقوة التأكيدمن مجلس السلم واأل أعاد كما. الشباب حركة ضد

 االضطالع من تمكينها بغية ،ةومستدام ابه التنبؤ يمكنموارد مالية ب الصومال في األفريقي
 األفريقي االتحاد بين المشترك االستعراض الستنتاجات وفقا فعالية، أكثر نحو على بواليتها
 .المتحدة واألمم
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ألفريقي مع شعب الصومال في ظل الظروف الصعبة التي وبغية اإلعراب عن التضامن ا .18
يعيشها منذ عقود من جراء الحرب المدمرة، قام رئيس المفوضية بزيارة إلى مقديشو مباشرة بعد 

وقدم مساهمة رمزية للبلد في إطار جهود البلد لتحقيق  2114توليه منصبه في مارس 
 االنتعاش.

 األفريقي لالتحاد المستوى  الرفيع التنفيذ فريقن واصلت مفوضية االتحاد األفريقي، بدعم م .17
والذي يضم رئيس نيجيريا  مبيكي ثابو السابق الرئيس برئاسة السودان وجنوب السودانبالمعني 

 وجنوب دارفور فينزاعات لل سلمية تسوية عن البحث جهود دعم ،السالم أبو بكر السابق عبد
 خارطة اتفاق على أساس األطراف مع لعملاعن طريق  ذلك في بما األزرق، والنيل كردفان
 اتفاقالتوصل إلى  على المسلحة والحركات السودانية الحكومة مساعدة إلى هدفي يذال الطريق

 استعادةطرق  حول توافق إلى لتوصلمن أجل ا شامل وطني حوار وبدء النار إطالق وقفل
 السودانالمعني ب المستوى  الرفيع ذالتنفي فريق ساعد كما. السودان فيالرشيد  والحكم الديمقراطية

كان  ،الفترة قيد البحث وخالل. 2112 لعام التعاون  التفاق الكامل التنفيذ على السودان وجنوب
 المسلحة حركاتالو  السودانية المسلحة القوات بين المباشرة االشتباكات في انخفاض أيضاهناك 

واألمم المتحدة.  األفريقي لالتحاد المختلطة العملية حجم تقليص إلى أدى مما ،في دارفور
 رفع 2114 أكتوبر في قررت المتحدة الواليات حكومة بأن يسر المفوضية أن تبلغكم وأخيرا،

 .عاما عشرين منذ السودان على المفروضة االقتصاديةعقوبات ال جميع

 عدم زاءإ عميق بقلق فأنها ال تزال تشعر السودان، في المحرز بالتقدم المفوضيةتربح  حين وفي .21
 حيث من المدنيين السكان على المأساوي  وأثره ،السودان جنوب في للنزاع حل إلى التوصل
 واإلنساني االقتصاديو  االجتماعيوضع ال زالي وال. وخارجه البلد داخل الماليين وتشريد الوفيات

 السودان، لجنوب السامي االتحاد األفريقي ممثلق يوقد واصلت المفوضية، عن طر . اسيئ
 إلقناع جهودها لتنمية،مشتركة لال الحكومية الهيئة وبدعم من كوناري  ألفا السابق لرئيسا

 .السودان جنوب جمهورية في النزاع حلل 2114أغسطس  التفاق الكامل بالتنفيذ الطرفين

تعبيرا عن  2114وفي هذا الصدد، قام رئيس المفوضية بزيارة إلى جنوب السودان في مارس  .21
سيئة، وحتى يرى بنفسه اآلثار مع شعب جنوب السودان في ظل الظروف ال التضامن األفريقي

 المدمرة للنزاع. وبهذه المناسبة، قدم مساهمة رمزية للتخفيف من معاناة الشعب.
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 جنوب في السالم عملية حول تنشيط المنتدى من األولى المرحلة ُتوِّجت ديسمبر، 21 وفي .22
 المدنيين وحماية القتال أعمال لوقف اتفاق بإبرام تنميةة للالمشترك الحكومية الهيئةبقيادة  السودان

 .صغيرةضعيفة و  أولى خطوة اإلنجاز هذا فإن ،ذلك ومع. ةاإلنسانيالمساعدات  وصولتمكين و 
 أصحابالمشتركة للتنمية و  الحكومية الهيئة مع وستواصل المفوضية العمل بشكل وثيق

 في نزاعلل دائم حل إليجاد والبناء عليه االتفاق تنفيذب قيام األطراف لضمان اآلخرين المصلحة
 .السودان جنوب

 بين الغربية الصحراء في للنزاع سلمي حل إيجاد أجل من المتعاقبة المبادراتسلسلة  تسفر لم .26
 بهذا المشمولة الفترة نهايةحتى فعلي  تقدم إحراز عن البوليساريو وجبهة المغربية المملكة
 طال الذي النزاع لهذا األفريقي الحل يصبح أن في أملها عن إلعراباالمفوضية  وتكرر. التقرير

 .األفريقي االتحاد إلى المغربية المملكة عودة مع قريب المنال أمده

 فضال اإلقليمية االقتصاديةمجموعات وال األعضاء الدول مع تعاونهاالمفوضية أيضا  واصلت .22
 أفريقيا في البنادق إلسكات نيالمد المجتمع منظمات مثل اآلخرين المصلحة أصحاب عن

في غضون  الهدفتحقيق هذا  يمكن بأنهوتؤمن المفوضية إيمانا قويا . 2121 عام بحلول
 ويهدف. السنوات الثالث المتبقية بدعم كافة أصحاب المصلحة المعنيين وتحليهم بحسن النية

 ية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجزائر  السابق الخارجية وزير لعمامرة،ا رمضان السفير تعيين
 البنادق سكاتالمفوضية إل لرئيس اسامي ممثال األفريقي التحادل واألمن للسلم السابق والمفوض

 األعضاء الدول وحفز النزاعات من خالية أفريقيا تحقيق الخطى نحو تسريع إلى أفريقيا، في
وفي هذا السياق،  .النهائي الموعد بحلول الهدف هذا تحقيق على اآلخرين المصلحة وأصحاب

 2121أن تذّكر الدول األعضاء باالحتفال بشهر سبتمبر من كل سنة حتى عام تود المفوضية 
بمناسبة تسليم  هذا الحدث بمقرر صادر عن المؤتمرإطالق ". وقد تم األفريقي"كشهر العفو 

األفريقية وفقا ألفضل الممارسات  مشروعةوتجميع األسلحة التي تم الحصول عليها بطريقة غير 
 والدولية. 

 األفريقية القوة تشغيل بشأن اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع العملالمفوضية  واصلت .24
ه تم أن بالذكر جدروي. االتحاد مؤتمر لتوجيهات وفقا التابعة لها السريع االنتشار ةقدر و الجاهزة

 وقد اُعتمدت. 2114 نوفمبر في بنجاح الجاهزة اإلقليمية القوات وضع من التحقق عمليةب القيام
 في واألمن والسالمة لدفاعل المتخصصة الفنية االتحاد األفريقي لجنةنتائج هذه العملية من قبل 
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 نفسه، الوقت وفي في نتائج هذه العملية. 2118 يناير 7 في المنعقد في أديس أبابا اجتماعها
 المؤتمر بحسبلالنتشار،  تعداداس حالة في لألزمات الفورية لالستجابة األفريقية القدرة ظلت

 بشأن طريق المضي قدما.

 والتصرف لتنبؤمن أجل ا المبكر واإلنذارنزاعات ال لمنع مختلفة آليات أيضاالمفوضية  وأنشأت .22
 هذهتكون ينبغي أن  ولكن. األفق في تلوح التي األمنية واألزمات التهديدات بشأن بسرعة

 السياسية واإلرادة المناسب الوقت في االستجابةقترنة ب، إذا أريد لها أن تكون فعالة، ماآلليات
 الناحية من فالمكلِّ  التصعيد لمنع الالزمة والمادية المالية الموارد توفير عن فضال الكافية

 .والمالية البشرية

 االستخبارات أجهزة لرؤساء ونواكشوط جيبوتي عمليتي بين المشترك األول االجتماع عقدقد تم و  .24
 واستعرض. 2114 نوفمبر في أبابا أديس في المشاركة والمنظمات األعضاء دولال في واألمن

 من مزيد إلى او ودع أفريقيا، وشرق  والصحراء الساحل مناطق في األمنيوضع ال المشاركون 
 . العمليتين بين المعلومات وتقاسم التعاون  وتعزيز التآزر

 استشاريا اجتماعا لتنمية،المشتركة ل كوميةالح الهيئة مع الوثيق بالتعاون  األفريقي، االتحاد وعقد .28
 العملية المشاركون  وأطلق. 2114 أكتوبر في الخرطوم في األفريقي القرن حول  استراتيجيا

 .األفريقي القرن  في واألمن للسلم إقليمية استراتيجية بوضع ستتوج التي االستراتيجية االستشارية

 االتحاد اتفاقية توقيع على األعضاء الدولضية المفو  شجعت الحدود، عبر بالتعاون  يتعلق وفيما .27
 عليها والتصديق (نيامي اتفاقية باسم أيضا المعروفة) الحدود عبر التعاون  بشأن األفريقي

 تحاداال استراتيجية مشروع األعضاء الدول من خبراء أقرقد و  .دراجها في القوانين الوطنيةوإ
 المشروع موسيقدَّ . 2114 نوفمبر في أبابا أديس في خالل اجتماع ُعقد إلدارة الحدود األفريقي

 .فيه تنظر لكيإلى أجهزة صنع السياسة  قريبا

 والشركاء اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مع أيضاالمفوضية  عملتو  .61
مقرر المؤتمر رقم ب عمال ،على الوساطة األفريقي االتحاد قدرة لتعزيز الدوليين

[Assembly/AU/Dec.558 (XXIV)] . ُالوساطة لدعم وحدة إلنشاء جهود حاليا لبذ  وت 
 األفريقي االتحاد يقودها التي الوساطة جهود لجميع والتشغيلي الفني الدعم توفر مفوضيةال داخل

 .دعمهاي أو/و
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 واإلنعاش النزاعات ومنع السالم بناء في المدني والمجتمع والشباب المرأة مشاركة تيسير: 7 الناتج
 في فترة ما بعد النزاعات يةوالتنم

 المتعلقة والدولية األفريقية والسياسات الصكوك تنفيذ لتعزيز 2114 عام في الجهود استمرت .61
في فترة ما  واإلنعاش السالم وتوطيد النزاعات منع في المدني والمجتمع والشباب المرأة  بمشاركة

 .بعد النزاعات

 ،المفوضية نظمت ،2114 عام موضوع رإطا في بهاالتي تم القيام  األنشطةكجزء من و  .62
مجموعة وال أفريقيا غرب لدول االقتصاديةمجموعة وال أفريقيا شرق مجموعة  مع بالتعاون 

 المشاورات وجمعت. الشباب تشاورية مع إقليمية اجتماعات ثالثة أفريقيا، وسط لدول االقتصادية
 المشاركة تعزيزطرق  شأنب للتداول ةالخمسقاليم األ من والشابات الشبان من 241 حوالي
 أفريقيا شمالل تونس في االجتماعات قدتوعُ . أفريقيا في االنتخابية العمليات في للشباب الفعالة
  .أفريقيا ووسط لغرب ونيجيريا األفريقي والجنوب أفريقيا لشرق  وتنزانيا

قية للحكم منتدى المنظومة األفري أعضاءحكومة جنوب أفريقيا و  مع بالتعاون  ،المفوضية وعقدت .66
 ،والنيباد فريقياأل برلمانالو للمراجعة المتبادلة بين األقران  األفريقية اآللية-في جنوب أفريقيا

 مشاركة تعزيز" عنوان تحت ،2114 ديسمبر في بريتوريا في 2114 لعام المستوى  الرفيع حوارها
 تحول التي عوائقال بشأن المشاركون  وتداول". أفريقيا في الحكم عمليات في وتمثيلهم الشباب

 .عليها للتغلب عملية حلوال واواقترح الحكم عمليات في الفعالين والتمثيل المشاركة دون 

االجتماع  تنظيم في- والتنميةمسائل الجنسين و  المرأة إدارة و  السياسية الشؤون  إدارة وشاركت .62
 2114 عام في لوساكا فيالتمهيدي لمنتدى المنظومة األفريقية للحكم حول مسائل الجنسين 

وقد . أفريقيا في السياسية العمليات في الشابات مشاركة تعزيزحول طرق  اآلراء لتبادل وذلك
حتى اآلن وكذلك من مناقشة  تحققت التي والمكاسب المحرز التقدم في التفكيرمكنهم أيضا من 

 .المستقبل يجدية ف أكثر مشاركةعيق ت التي التحديات على التغلبسبل 

 مواضيعية مجاالت بشأن السنة قيد البحث مدار على قصيرة فيديو أشرطة دةعقد تم إنتاج و  .64
 والحكم الديمقراطية الثقافة تعميق في مومساهمته الشابات، فيهم بمن بالشباب، صلة ذات مختارة
المنظومة األفريقية للحكم على  موقع على الفيديو أشرطةويمكن االطالع على . القارة في الرشيد

  platform.org/engage-http://aga :يالعنوان التال

http://aga-platform.org/engage
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 بين التآزر بناء إلى الراميةالمفوضية  جهود في ملحوظا تقدما 2114 عام شهد الختام، وفي .62
 ازداد التشغيلي، الصعيد وعلى. المنظومة األفريقية للحكم والمنظومة األفريقية للسلم واألمن

 من وغيرها اإلقليمية االقتصادية المجموعات ومع الصلة ذات إدارات المفوضية بينا مفي اعلالتف
تعزيز الجودة  أظهر السياسات، مستوى  وعلى. المتخصصة هووكاالت األفريقي االتحاد أجهزة

 هذا من الجهاز مدى استفادة هذا 2114 عامل واألمن السلم مجلس عمل برنامج والنواتج من
 .تناميالم التآزر

 مبرر وكان. األفريقية الماليةالموارد  نقص من كبير بشكلت المنظومتان عان فقد ذلك، ومع .64
 وعدم غير القابلة للتنبؤ المواردالمزمنة المتعلقة ب المسألة معالجة هو للسالم صندوق  إنشاء
 ولللد عن امتنانها المرحلة هذه في المفوضية في هذا الصدد، تعربو . الموظفين عدد كفاية

، وتشجع الدول األعضاء األخرى  السالم صندوق التي دفعت مساهماتها المقدرة ىفي  األعضاء
  .على القيام بالمثل

بتنفيذ مقرر المؤتمر الصادر في كيجالي بشأن   التعجيل للدول األعضاء  ُتحثعموما، و  .68
لبرامج . والمفوضية ممتنة لشركاء االتحاد األفريقي على دعمهم المتواصل %1012ضريبة 

المالية  مسؤوليته شركائه تحميل في يستمر أن لالتحاد األفريقي يمكن غير أنه. االتحاد
. وقد حّذر المرحوم جوليوس نيريري من أّن "االستقالل لن يكون حقيقيا إذا كانت األمة األساسية

برنامجية ، من المتوقع أن تمّؤل الدول األعضاء الميزانية ال2118تعتمد على الهبات". ففي عام 
بالنسبة للدول  %44، من المتوقع أن تزيد إلى نسبة 2121. وفي %21لالتحاد األفريقي بنسبة 

األعضاء والنسبة المتبقية يغطيها شركاء االتحاد األفريقي. هذا ما جاء في مقرر المؤتمر 
 جميع ، يتم حثوعليه ويجب تنفيذه. 2114 في يونيو جوهانسبرج، جنوب أفريقياالصادر في 

 إلى سيساعد ذلك ألنكاملة وفي الوقت المناسب  المالية بالتزاماتها الوفاءعلى  األعضاء الدول
 التي األعضاء الدول ومساعدة برامجه تنفيذ على قدرة االتحاد األفريقي تعزيز على كبير حد

 صعبة. سياسية تحوالت أو الخارجة منها، إلى جانب تلك التي تعيش نزاعاتب تمر

 في فترة ما بعد النزاعات السالم وبناء اإلعمار إعادة آليات يزتعز : 3 الناتج

وبناء السالم في فترة ما بعد  اإلعمار إعادة في األفريقي االتحاد دور أصبح م،اعبشكل   .67
 سيما وال السياسة، صنع أجهزة من أكبر اهتماما جذب مما متزايد، نحو على به معترفاالنزاعات 
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 الرغم علىوذلك  والدوليين الثنائيين والشركاء األعضاء لدولا عن فضال واألمن السلم مجلس
 .الموارد ندرة من

في فترة ما بعد  والتنميةإعادة اإلعمار  بشأنالمفوضية  جهود ركزت ،2114 عام وفي  .21
 تنفيذالو  االحتياجات وتقييم المشترك التخطيط تعزيز على أخرى، مجاالت ضمن ،النزاعات
المفوضية  وضعتفي هذا الصدد، و . اإلقليمية االقتصادية جموعاتالم مع والشراكات والتنسيق

في فترة ما بعد النزاعات  والتنميةإلعادة اإلعمار  توجيهية خطوطاو  النتائج على قائما إطارا
 لجنة أيضاالمفوضية  ودعمت .وتنسيقا وتكامالية شمول أكثر تدخالت االتحاد األفريقي جعلل

 جماعة من المتضررة المناطق في االستقرار لتحقيق يجيةاسترات وضع في تشاد بحيرة حوض
 .اإلرهابية حرام بوكو

 بهدفوذلك  القارة في االستقرار تحقيق إلى الرامية جهوده نطاق توسيع األفريقي االتحاد يعتزمو  .21
 السالم بناءكبير على  عسكري ذات أثر  تكون  ما غالبا التي لياألوّ  االستقرار من التحوالت إدارة
 التنميةو  العامة، الخدمة مؤسسات وتنشيط اإلعمار إعادة على التركيز مع الطويل لمدىا على

 عقدت الصدد، هذا وفي. والمتوسط القصيريين المد على والسياسية واالقتصادية االجتماعية
 كخطوة نوفمبر، في نجامينا، في إقليميا مؤتمرا ،تشاد بحيرة حوض لجنة مع شراكةالمفوضية، بال

جماعة  من المتضررة لمناطقفي ا االستقرار لتحقيق إقليمية استراتيجية وضع عملية في أولى
 الصيغة لوضع 2118 عام من األول الربع في ثان إقليمي مؤتمر المؤتمر   وسيعقب. حرام بوكو

 في االستقرار تحقيق إلى الرامية المبادرات مختلفتستند إليها  شاملة إقليمية الستراتيجية النهائية
 المنوال، نفس وعلى. تشاد بحيرة حوض منطقة في حرام بوكو أنشطة من المتضررة اطقالمن

 بعثة إطار في والسودان الصومال في االستقرار تحقيق إلى الرامية جهودنانكثف أيضا من س
 .دارفور في المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد الهجينة والبعثة الصومال في األفريقي االتحاد

 اإلطار لتنفيذ األموال لجمع مشتركة استراتيجية بوضعقامت المفوضية  السودان، وفي .22
 المستدام السالم لتحقيق المشتركة األولويات حددوالذي ي( 2117-2114) المتكامل االستراتيجي

 المقبلين العامين في السالم توطيد أجل من الموارد زيادة إلى االستراتيجية وتهدف. دارفور في
 المانحة الجهات مع التواصل أيضا شملبما ي دارفور، في التدريجي النتقالاتحقيق وصوال إلى 

. المالية الموارد نطاق وتوسيع واإلقليمية، الدولية المالية المؤسسات وإشراك التقليدية، غير
 سياسية ةباعتبارها مسأل دارفور في السالم بناء جهود توطيد أجل من التمويلالنظر إلى  وينبغي
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عودة  وتجنب السالم في االستثمار لحماية األعضاء الدول جانب من لياع أولوية ذات
 النزاعات.

 مجال فيالنزاعات  من الخارجة الدول لفني إلىوا التشغيلي الدعم تقديمالمفوضية  واصلت .26
تود  الصدد، هذا وفي. األفريقي االتحاد سياسة إطار مع يتماشى بما ،ياألمن قطاعال إصالح

 اإلطالق ذلك في بما اآلن، حتى تقدم من أحرزته لما مدغشقر لىعالمفوضية أن تثني 
 وإنشاء األمن قطاع بإصالح المتعلقة الوطنية السياسة ورقة لتنفيذ ،2114 سبتمبر في الرسمي،

 واصلت بيساو، غينيا وفي. التشغيلية الخطط تنفيذ، مما سيؤدي إلى الوطني التنسيق مكتب
 لفض واألمن الدفاع مؤسسات في المحتملين المتقاعدين دادإع في السلطات مساعدةالمفوضية 

 قوات لحجم التدريجي الحد إلى الرامية الشاملة الخططفي إطار  الفعلية الخدمة عن االشتباك
 المتقاعدين تم تدريب الموظفين الصدد، هذا وفي. وإعادة تشكيلها األمنية واألجهزة الدفاع

 وفي. 2114 عام أواخر فيهم ل المادي الدعميم تقدو  المهارات اكتساب على والمسرحين
 الدعم هذا تقديممفوضية ال ستواصل فيها مواتية، واألمنية السياسية الظروف تكون  التي الحاالت
 نزع برنامج إطار في الدوليين والشركاء اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع الوثيق بالتعاون 
 .اإلدماج وإعادة والتسريح السالح

 االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية هيكل إطار في الرئيسية اآلليات بعض طلعتاض وقد .22
 اإلعمار إعادة سياسة إلطار الفعال التنفيذ ضمان في رئيسي بدورفي فترة ما بعد النزاعات 

في و . اآلليات بعض ه لم يتم بعد إنشاءأن إلى اإلشارة وتجدر. في فترى ما بعد النزاعات والتنمية
 معنيةو  األفريقي لالتحادتابعة  األبعاد متعددة فنية لجنة إنشاء تؤيد المفوضيةا الصدد، هذ

 بشأن والتعاون  التنسيق تضمن أن شأنها منإعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات ب
 المستوى برنامج إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات والنهوض به إلى  تنفيذ

اآلليات /اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد مفوضية قيادة بين ستراتيجياال
 االعمار إعادة مبادرات بها تتسم التي التعقيدات سيعالج ذلك أن وأعتقد. أجهزتهاو  اإلقليمية
 .والتشغيلي نيفاليين المستو  علىالجارية  الجهود يعززسو في فترة ما بعد النزاعات  والتنمية
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 والديمقراطية الرشيد الحكم تعزيز: 4 الناتج

 ليقب وجيبوتي وكينيا وليبريا والأنج إلىفني ال التقييم بعثات من عدداالمفوضية  أجرت .24
 لالنتخابات، التأهب حالة تقييم هومن ذلك  الهدف وكان. البلدان هذه في االنتخابات
 مواتية بيئة هناك كانت إذا ما ديدوتح السابقة، لالنتخابات األوسع السياسي السياق واستعراض

 االنتخابات تحكم التي األفريقي االتحاد لمبادئ وفقا ونزيهة وحرة شفافة انتخابات إلجراء
 رئيساستند إليها  توصيات أيضا النتخاباتلفترة ما قبل ا تقييم بعثات وقدمت. الديمقراطية

 نتخابات.اال لمراقبة .األفريق االتحاد بعثات نشرالمفوضية في قراره 

( والبرلمانية الرئاسية) الوطنية االنتخابات جميعبمراقبة  المفوضيةقامت  ،المتبعة للممارسة ووفقا .22
 نشر قرار ويستند لفترة قصيرة أو طويلة. لالنتخابات مراقبين نشر طريق عن 2114 عام في

 نوع لكذ في بما المعايير، من عدد إلى عموما الطويل أو القصير المدى على المراقبين
 المنافسةالمتسمة ب أو للجدل المثيرة) االنتخابات وطبيعة ،(البرلمانية أو الرئاسية) االنتخابات

 طلبالو  األموال وتوافر( يةانتقال مرحلة أو النزاع بعد ما مرحلة) العامة السياسية والحالة ،(العالية
 قصيرة لفترات اقبينمر المفوضية  نشرت ،2114 عام وفي. األعضاء الدول من المقدم محددال

 .فقط وليبريا وكينيا ليسوتو في طويلة لمدة مراقبون  نشر بينما االنتخابات، جميع في

 في االنتخابيتين اللجنتين إلى نيةف مساعدةالمفوضية أيضا  قدمت ،الفترة قيد البحث وخالل .24
 من لك الهدف وكان. االنتخابات بعدلما  تقييم بعمليات للقيام ليسوتو ومملكة غامبيا جمهورية

 النتخاباتل شامل استعراض إجراء على نيالبلد هذين في االنتخابات إدارةهيئات  مساعدة هو
 الفعالة لإلدارة مناسبة استراتيجيات ووضع اإلصالح، ومجاالت التحديات وتحديد السابقة،

 في يرخبانتداب بالمفوضية  قامتفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، و . المقبلة لالنتخابات
المستقلة  الوطنية رئيس اللجنة مكتب إلى نيةفال المساعدة لتقديم قصيرة لفترة االنتخابات

 .2118 عام حتى جدولتها أعيدت التي لالنتخاباتاإلعداد و  تخطيطال فيلالنتخابات 

 والحكم الديمقراطية مجال في الموارد بناء حول تدريبية دورات أيضاالمفوضية  نظمتو  .28
 وكان. الوسطى أفريقيا وجمهورية الصومال في االنتخابات إدارةهيئات  عامليل واالنتخابات

وديمقراطية  مصداقية ذات انتخابات إجراء على للموظفين داخلية قدرات بناء هومن ذلك  الهدف
  الدولية لمعاييروفقا ل



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 25 

 نتخاباتاال إدارةلهيئات المعنية بل الرابع السنوي  المنتدىالمفوضية  عقدت ،2114 نوفمبر فيو  .27
 في الشباب مشاركة تعزيز خالل من الديمقراطيالعائد  تسخير" عنوان تحت كيجالي في

 أن يمكن الذي الهام بالدور اعترافا الموضوع اختيار تم وقد". أفريقيا في االنتخابية العمليات
. قارةال في واالقتصادية االجتماعية التنمية وتشكيل الديمقراطي الحكم تعميق في الشباب يلعبه
 االنتخابية العمليات في الشباب مشاركة تيسير في اأساسيدورا  االنتخابات إدارةلهيئات  أن وبما

 والفرص الحواجز في للتفكير منبر توفير الضروري  من أنالمفوضية  رأت ،عمليات الحكمو 
 الحظت وقد. االنتخابية العمليات في للشباب الفعالة لمشاركةضمان ال الالزمة واالستراتيجيات

 في آخذة االنتخابية العمليات في الشباب مشاركة أن الماضية القليلة السنوات فيمفوضية ال
 وغيرها االتجاهات هذه عالجتُ  لم وإذا. القارة في منتظمةبصورة  نتخاباتاال إجراء رغم االنخفاض

 فإنها ياسية،والس االنتخابية العمليات في الشباب مشاركة على تؤثر التي السلبية االتجاهات من
 .القارة في واالستقرار والسالم الديمقراطية واستدامة لتوطيد تهديدا قد تكون 

 المتصلة أنشطتها جميع في ،المساواة  قدم على ،المرأة  مشاركة ضمان أيضاالمفوضية  وواصلت .41
 .نيةالف والمساعدة التدريبية والدورات المراقبة برامج ذلك في بما باالنتخابات،

 أفريقيا، في االنتخاباتحول وضع  واألمن السلم لمجلس فصلية لسات إعالميةوتم تنظيم ج .41
 ونزيهة، وحرة سلمية انتخابات تنظيم في المحرز التقدم عن مستكملة معلومات حيث تم تقديم

 والسلم الديمقراطي الحكم على تؤثر أن يمكن التي الناشئة التحديات لىإ جهازهذا ال وتنبيه
 .واالستقرار

 الدول من قليل عدد باستثناء ومقبولة، سلمية انتخابات إجراء 2114 عام شهد ،امبشكل عو  .42
 االنتخابات انتظام تحسن حين وفي. لمحاكمأمام ا مصداقيتهااألعضاء حيث تم الطعن في 

 الكافي التمويل تأمين صعوبة( 1)تشمل  قائمة تحديات هناك تزال ال فإنه عام، بوجه ونوعيتها
 اآلليات تواجه التي التحديات( 2) استقاللها؛ على والحفاظ ة االنتخاباتمن قبل هيئات إدار 

 تأكيد أو لفرض االنتخاباتتبت في  التي القضائية الهيئات من وغيرها الوطنية القضائية
انتخابية  وممارسات تدابير وجود( 6) باالنتخابات المتعلقة المنازعات مع التعامل في استقاللها

السياسات ( 2)ومن التصويت  والفقراء والشباب النساء حرمان ن إلىاألحيا بعض في تؤدي
 مواردالمرشحين المتنافسين إلى و  لألحزاب والمنصف العادل الوصولعجزت عن ضمان  التي

 .الدولة



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 26 

 والعالمية األفريقية الصكوك إلى استناد   المشتركة، والقيم القانونية الصكوك تعزيز: 5الناتج 

 عام خالل : األفريقية الوحدة ومنظمة األفريقي االتحاد معاهدات إلى ضمامواالن وضع التصديقات .46
 جديدا صكا( 21)بعين أر  ودعوأُ  جديدا توقيعا( 18) عشر ثمانية مجموعه ماتسجيل  تم ،2114

 بالتقرير المشمولة الفترة خالل تصديقا( 21) أربعينوواحد  توقيعا( 81) ثمانينمقارنة مع  للتصديق
لمنظمة الوحدة  معاهدات( 11) عشر تسجيل على أيضاالمفوضية  وتعمل. السابق

 .المتحدة األمم ميثاق من 112 المادة مع تمشيا المتحدة األمم مقراألفريقية/االتحاد األفريقي لدى 

 األفريقي االتحاد اتمعاهديتضمن  كتاب على األخيرة اللمساتوتعمل المفوضية أيضا على وضع  .42
 الرئيسية للعناصر موجزا يقدمات للمعاهد ملخصإلى جانب  2118 امع في نشرهحيث من المقرر 

 وجدت، إن اإلبالغ، التزاماتيشمل  بما األعضاء الدول والتزامات أهدافها، ذلك في بما معاهدة لكل
 بذل أيضا ويجري . الصلة ذات المعلومات من وغيرها عن التنفيذ المسؤولة والوزارات المالية واآلثار
 جعله بغية األفريقي لالتحاد الشبكي الموقع على للمعاهدات بيانات قاعدة إنشاء من أجل الجهود
 واالتحاد األفريقية الوحدة منظمة معاهدات عن المستكملة المعلومات من مزيد وإدراج تفاعليا

 .األفريقي

 بمقرر عمال األفريقي واالتحاد األفريقية الوحدة منظمة معاهدات على التصديق تشجيع أجل ومن .44
 اللجنة مع بالتعاون  ،المفوضية واصلت، EX.CL/Dec. 837 (XXV)رقم  التنفيذي المجلس
 االتحاد/األفريقية الوحدة منظمة معاهدات على التصديق تواجه التي بالتحديات المعنية الوزارية

 القطاعية لجانها إنشاء بشأن األعضاء الدول مع تعاونها وتنفيذها، واالنضمام إليها األفريقي
 الوطنيين المصلحة أصحاب مع التنسيق ، فور إنشائها،الوطنية القطاعية نااللج ستتولىو . وطنيةال

 المعاهدات على بالتصديق المتعلقة األفريقي االتحاد قرراتمو  الوطنية السياسات تنفيذ لتيسير
 .المعاهدات هذه إلنفاذ الالزمة واإلدارية التشريعية التدابير اتخاذ إلى والدعوة

 معاهدات على اتوالتصديق اتالتوقيع عدد لزيادة األعضاء الدول على المفوضية أن تثنيوتود  .42
 ومعاييره األفريقي االتحاد قواعد تنفيذ عزز. األمر الذي ياألفريقي واالتحاد األفريقية الوحدة منظمة

فاء و على الأيضا االتحاد األفريقي  ، ومن ثم تهسيل عملة التكامل. ويدعمالوطنية القوانين ومواءمة
 .القانون  سيادة واحترام الجنائية المساءلةبالتزامه بتعزيز 
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 الجنائية المحكمة إحراز لعدم نظراالدولية:  الجنائية المحكمة بشأن األفريقي االتحاد مقررات تنفيذ .44
 على للتصديق عمل خطةالمفوضية  وضعت المنظمة، شواغل معالجة فيأي تقدم  الدولية

تي ال والشعوب، اإلنسان وحقوق للعدل  األفريقية لمحكمةل األساسي بالنظام المتعلق البروتوكول
دولية فور دخولها حيز التنفيذ وذلك من أجل ال الجنائية لعدالةقارية معنية با آليةستكون بمثابة 

 الواجب اإلجراءات العمل خطة وتحدد. واألمن والسالم الرشيد للحكم كأساس القانون  سيادة تعزيز
 عام بحلول البروتوكول نفاذإ بدءل اً ضمان التصديق صكوك من صكا 14 على لحصولل اتخاذها
 سبتمبر في الدولية الجنائية بالمحكمة المعنية العضوية المفتوحة الوزارية اللجنة أقرتقد و . 2118
 .2118 ينايراعتبارا من  هاتنفيذالشروع في  المتوقع ومن الخطة هذه 2114

 قد وغامبيا أفريقيا وجنوب بوروندي أن إلى السابق السنوي  ريرهاتق في المفوضية أشارت وقد .48
 الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام وديع بوصفه المتحدة، لألمم العام األمين أخطرت

 وغامبيا أفريقيا جنوب سحبت الحين، ذلك ومنذ. الدولية الجنائية المحكمة من االنسحاب باعتزامها
 .الدولية الجنائية المحكمة في طرفا دولة تعد ولم فعليا بوروندي نسحبتا بينما همايإخطار 

 من األساسي روما نظام إطار في الصلة ذوي  المصلحة أصحاب مع العملمفوضية ال وواصلت .47
 شامل تقريرتقديم  ويجري . وتنفيذها األفريقي لالتحاد السياسةأجهزة صنع  قرارات نقل ضمان أجل
 .فيه للنظر التنفيذي جلسالم طريق عنالمؤتمر  إلى

 Assembly/AU/Dec.103 (VI)ه رقم مقرري كلف المؤتمر، بموجبحبري:  حسين محاكمة .21
 جمهورية ،2114 ويوليالمؤرخ  Assembly/AU/Dec.127 (VII)ورقم  2112 في الصادر
وتوفير  مختصة سنغالية في محكمة أفريقيا، عن نيابة حبري، حسين ومحاكمة بمقاضاة السنغال

 للسنغال المساعدة يقدم أن االتحاد رئيس إلى يضاالمؤتمر أ وطلب. العادلة للمحاكمة ناتضما
 لمفوضية.ا رئيس مع بالتشاورفعال وذلك  نحو على المحاكمة إلجراء الالزمة

دائرة ) 2112 مايو 61 فيفي حكمها االبتدائي الصادر  االستثنائية األفريقية الدوائر أدانت .21
 العمد، والقتل القسري، والرق  واالغتصاب، اإلنسانية ضد جرائم بارتكاب حبري  حسين ،(الجنايات

 يليه األشخاص واختطاف موجزة، بإجراءات اإلعدام لعمليات والمنهجية الجماعية والممارسة
 القتل: التالية الحرب جرائم بارتكاب أيضا دينوأُ . الالإنسانية واألفعال والتعذيب القسري  االختفاء
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 حسين فيها أدين التي الجرائم إلى استنادً و . القانوني غير واالحتجاز الالإنسانية عاملةوالم والتعذيب
 .الحياة مدى بالسجن عليه حكم حبري،

 على الحكم سيما وال ،دائرة الجنايات أصدرته الذي الحكم االستئناف دائرة أكدت االستئناف، لدىو  .22
 االستئناف دائرة ألغت وقد. االغتصاب ةجريم تهمة من برأته ولكن الحياة، مدى بالسجن المتهم
 تاعترفحيث  الالزمة التصحيحات أجرتو  التعويضات مسألةالجنايات بشأن  دائرة حكم جزئيا

اثنين  مبلغ تحديد تمحيث  مدنيين، كمدعين ضحية( 4724) وستين وست وثالثمائة آالف بسبعة
 حين وفي. ( كتعويض لهم82,290,000,000سيفا ) فرنك مليون  وتسعين ومائتين امليار ين وثمان

 ال المتهم أصول بأن أقرت غير أنها المبلغ، هذا حبري  حسين سددبضرورة أن ي حكمت الدائرة أن
 .للضحايا التعويضات جميعي لتغطية فتك

 أنشأه الذي االستئماني الصندوق حدد ي أن إلىدعت ( 1)من بين أمور أخرى،  االستئناف، دائرة إن .26
 صولأ وأي المصادرة الممتلكات عائدات بإيداع تأمر ( 1) الفردية، تعويضاتال األفريقي االتحاد

 تشاد بحكومة االتصال إلى الصندوق  دعت( 6) الصندوق؛ في قد تكشفعائدة إلى الجاني  أخرى 
 الجماعية التعويضات تحقيق إمكانية بشأن المدنية المنظمات ورابطات المهتمة، والمنظمات والدول

 .هاوتنفيذ واألخالقية

المفوضية  قدمت ،2114 ويوليالصادر في  EX.CL/Dec.972 (XXXI)رقم  لمقررل اوتنفيذ .22
الفنية  اللجنة إلى حبري  حسين جرائم لضحايا االستئماني للصندوق  األساسي النظام مشروع

مؤتمر االتحاد ل الحالية الدورة إلى. وسيتم رفعه اآلن فيه للنظر القانونية والشؤون  لعدلل المتخصصة
 أمانة إنشاء بشأن تشاد جمهورية حكومة معجري المفوضية مشاورات ت ذلك، إلى وإضافة. عتمادهال

االستثنائية والذي  األفريقية أخذا في االعتبار الحكم الصادر عن الدوائر االستئماني، الصندوق 
 .القرار هذا تنفيذ عن الناشئة المسائل جميع علىالوالية القضائية  لها السنغالية المحاكم بأن يقضي

 لمجلس 424االجتماع الـ عن الصادر لبيانبا عمالالسودان:  لجنوب المختلطة المحكمة إنشاء .24
 الوحدة حكومة مع بالتعاون  ،المفوضية قامت السودان، جنوب في النزاع حل واتفاق واألمن السلم

 تضمنت اهمتف مذكرة حول المفاوضات باستكمال السودان، جنوب لجمهورية االنتقالية الوطنية
 والنظاممذكرة التفاهم  وتنتظر. السودان لجنوب مختلطة محكمة إنشاء على ينص أساسيا نظاما
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 فيوالجمعية التشريعية االنتقالية  للوزراء الوطني المجلسبها الموافقة من قبل  الملحق األساسي
 .السودان جنوب

 مقر تحديدبما يشمل  ختلطةالم للمحكمة األولية األنشطةالمفوضية  أطلقت نفسه، الوقت وفي .22
 والتحضير الموارد، لتعبئة استراتيجية ووضع ،وضع هيكله وميزانيتهفضال عن  المختلطة المحكمة

 .للمانحين مؤتمر لعقد

اعتمد المؤتمر، مشاريع الملحقات بالميثاق األفريقي لألمن والسالمة البحرية والتنمية في أفريقيا:  .76
، ميثاق األمن والسالمة البحرية والتنمية Ext/Assembly/AU/Dec.1 (VI)بموجب مقرره 

وطلب من المفوضية  توجو في لومي، 6157أكتوبر  51خالل دورته االستثنائية المنعقدة في 
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لعقد اجتماعات للجان الفنية المتخصصة ذات الصلة من أجل 

خصصة لضّم الجوانب اإلنمائية التي لم يشملها وضع ملحقات للميثاق بشأن المجاالت البحرية المت
 الميثاق على الوجه المناسب.

( 6( التعاريف؛ )5( مشاريع ملحقات في المجاالت التالية: )6يه، أعدت المفوضية ثمانية )لوع .76
( االستدامة 1( استخراج الموارد غير الحية؛ )4( الموارد البحرية الحية؛)3األحكام العامة؛ )

( االقتصاد األزرق؛ و 6( القضاء على الفقر والعمالة والتنمية االجتماعية؛ )7ئية؛ )المناخية والبي
( المالحة الساحلية. وستقدم مشاريع الملحقات إلى اللجان الفنية ذات الصلة قبل أن تبحثها 6)

 .6156أجهزة صنع السياسة من خالل اللجنة الفنية المتخصصة للعدالة والشؤون القانونية في 

وفقا ألمر محكمة العدل الدولية قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن أرخبيل شاغوس: تنفيذ  .76
، وتمشيا مع مختلف مقررات المؤتمر بشأن أرخبيل شاغوس دعما 6156المؤرخ يوليو  576رقم 

في جمهورية موريشيوس، أرسلت المفوضية طلبا إلى الدول األعضاء لالحتالل لإلنهاء الكامل 
ي تقديم معلومات ذات صلة بشأن المسألة المعروضة على محكمة العدل الدولية لتقدم الراغبة ف

 .6156يناير  31بياناتها الخطية بحلول 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 %1687، أنجزت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ما يزيد على الفترة قيد البحث وخالل .61
. تم أيضا القيام بأنشطة أخرى لم تكن واردة أصال في خطة 6156ة لعام من األنشطة المقرر 
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 ، مثل ما يتعلق باآلليات واالجتماعات الخاصة التي ينظمها الشركاء ومختلف6156عملها لعام 
 مديريات المفوضية التي تقع ضمن واليتها. إدارات/

 شملت اإلنجازات البارزة ما يلي: .65

 فعيل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومساهمتها في تعزيز االحتفال بالذكرى الثالثين لت
 وحماية حقوق اإلنسان في القارة؛

  

 ( 5( وثائق إضافية هامة في مجال القانون غير الملزم، منها: )6اعتماد تسع)  التعليق العام رقم
تعذيب وغيره على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب: الحق في التعويض لضحايا ال 4

 (6(؛ )4( )التعليق العام رقم 1من المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )المادة 
 (3المبادئ التوجيهية لحفظ األمن خالل التجمعات من قبل ضباط أجهزة األمن في أفريقيا؛ )

دراسة  (4أفريقيا؛ )المبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي في 
عن الصناعات االستخراجية، والحقوق في األراضي وحقوق السكان األصليين / المجتمعات 

التعليقات  (7المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجنسي وآثاره في أفريقيا؛ ) (1المحلية؛ )
والشعوب ولجنة العامة بشأن زواج األطفال، المشتركة بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

المبادئ التوجيهية بشأن الوصول إلى  (6الخبراء األفريقية المعنية بحقوق ورفاهية الطفل؛ )
عْقد  (6المبادئ بشأن عدم تجريم المخالفات الصغرى؛ ) (6المعلومات واالنتخابات في أفريقيا؛ )

لختامية بشأن تقارير الحلقة الدراسية اإلقليمية األولى حول تنفيذ قرارات اللجنة والمالحظات ا
 الدول؛

 ( عن الدول لآللية األفريقية للمراجعة 4القيام، للمرتين األولى والثانية، ببحث أربعة تقارير )
المتبادلة بين األقران، وفقا للوثيقة األساسية لآللية التي تسمح بأن ُتطرح رسميا على الهيئات 

نسان والشعوب التقارير الختامية للدول اإلقليمية الرئيسية مثل اللجنة األفريقية لحقوق اإل
 األعضاء المشاركة ليتم بحثها؛

 ( ومنح تدابير 66بحث ثمانية وعشرين )( بالغا )أي شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
 من البالغات؛ 51مؤقتة لعشرة 

 ( تقارير من الدول وفقا للمادة 4بحث أربعة )من الميثاق األفريقي؛ 76 

 ن خطابات النداء العاجل وإصدار بيانات صحفية.إرسال العديد م 
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 ( 55منح صفة المنتسب لمؤسسة وطنية واحدة لحقوق اإلنسان وصفة مراقب إلحدى عشرة )
 منظمة غير حكومية.

 ( قرارا قطريا ومواضيعيا بحلول مايو 56اعتماد اثني عشر )؛6156 

 وقيف واالحتجاز من قبل الشرطة إصدار نشرة بالسواحلية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بظروف الت
 .6156واالحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا )مبادئ لواندا التوجيهية( في أبريل 

  عالوة على ذلك، واصلت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب التوعية بحقوق اإلنسان من
شارك في الدورات  ،6156خالل التعبئة من أجل مزيد من المشاركة في دوراتها العامة؛ وفي 

العامة للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ما مجموعه ألف ومائة وثمانية وخمسين 
 دولة عضوا في االتحاد. 61مندوبا من  665( مندوبا من بينهم 55516)

شكلت القرارات القطرية والمواضيعية، وخطابات النداء العاجل والبيانات الصحفية الصادرة عن  .66
فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، أسبابا لتدخالت في حاالت حقوق اإلنسان الناشئة في اللجنة األ

جميع أنحاء القارة. وقد ساعدت المالحظات الختامية بشأن تقارير الدول مستويات مختلفة في 
الحكومات المعنية على مراجعة استراتيجياتها في مجال تنفيذ الميثاق وعلى ضمان اتخاذ إجراءات 

 ة تمكينية.تشريعي

مختلف القرارات والتوصيات المتعلقة بالبالغات المرفوعة إلى اللجنة إلى تحسن حماية حقوق  تأد .63
 اإلنسان في الدول األعضاء في االتحاد عندما يكون هناك تنفيذ.

ت التحديات الرئيسية التي أثرت على عمل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب خالل شمل .42
( الصعوبات في الحصول على اإلذن المسبق المطلوب من الدول 5ما يلي: ) بحثالفترة قيد ال

( تدني مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة 6األعضاء لالضطالع بمهام التعزيز والحماية؛ )
( النقص الحاد في عدد الموظفين بسبب التأخير في شغل 3األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ )

منصوص عليها في هيكلها المعتمد، فضال عن أن الهيكل الحالي للجنة الوظائف الشاغرة ال
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ال يكفي ألداء الوالية المسندة إليها بفعالية وتوسيع نطاق عملها 

  على مر السنين.

 إن تأثير اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، بوصفها جهازا فعاال لحقوق اإلنسان في .61
االتحاد األفريقي، مرهون أساسا على ما تتلقاه من الدعم والتعاون من الدول األعضاء. ويشمل 
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ذلك منح اإلذن لبعثاتها والخطوات الملموسة التي تتخذها الدول األعضاء لتنفيذ قرارات وتوصيات 
 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

. 6156-6151في الخطة االستراتيجية للفترة مبينة  6156إن األنشطة ذات األولوية لعام  .67
وهي تركز أساسا على تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها وفقا للميثاق األفريقي. فهي، إجماال، 

 تتواصل ويتسع نطاقها فيما يتعلق باألولويات المماثلة المذكورة أدناه.

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

وهي تتألف من أحد  6117وق اإلنسان والشعوب تباشر عملها في بدأت المحكمة األفريقية لحق .66
( دولة عضوا في 31، صادقت ثالثون )6156ديسمبر  35عشر قاضيا يعينهم المؤتمر. وفي 

االتحاد األفريقي على البروتوكول المنشئ للمحكمة، وهي: الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، 
فوار، جزر القمر، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوت دي

ليبيا، ليسوتو، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، أوغندا، رواندا، 
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توجو وتونس. غير 

( في البروتوكول، لم تصدر سوى ثمانية بلدان 31ثالثين )أنه، من أصل الدول األطراف ال
يتم قبول  ( من البروتوكول، والذي بموجبه7) 34اإلعالن المنصوص عليه في المادة 

اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من األفراد والمنظمات غير الحكومية. وهذه البلدان هي: 
 الي، تنزانيا وتونس.بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غانا، مالوي، م

( قضية جديدة. ويبلغ عدد 37، نظرت المحكمة في ست وثالثين )الفترة قيد البحثوخالل  .66
( طلبا، في 517الطلبات التي سجلتها المحكمة منذ إنشائها إلى اآلن مائة وخمسة وخمسين )

ي ( طلبا. ووصل عدد القضايا الت56حين بلغ عدد طلبات إصدار رأي استشاري اثني عشر )
( قضايا أحيلت إلى 4قضية، منها أربع ) 45، إلى 6156بتت فيها المحكمة حتى ديسمبر 

( من البروتوكول، في حين بلغ عدد القضايا التي ال تزال قيد 3) 7اللجنة األفريقية وفقا للمادة 
 ( قضية.551النظر في المحكمة خمس عشرة )

األسس المواضيعية، وأصدرت أربعة ( أحكام بشأن 6إضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة تسعة ) .66
( طلبا ثم 551( آراء استشارية. ونظرت كذلك في مائة وخمسة عشر )1( أوامر وخمسة )4)

أجلت البت فيها. كما أنشأت المحكمة نظاما إلدارة القضايا إلكترونيا بغية ضمان النظر في 
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تعجيل باستكمال القضايا القضايا بسرعة وشفافية. وتتدارس المحكمة بإمعان الطرق الكفيلة بال
 دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلبا على نوعية قراراتها بشأن العمل القضائي.

تحت موضوع  6156نظمت المحكمة الحوار القضائي األفريقي الثالث في أروشا في نوفمبر  .61
مشاركا، من بينهم ممثلون عن  511"تحسين الكفاءة القضائية في أفريقيا"، وحضره أكثر من 

دولة عضوا في االتحاد األفريقي، قضاة سابقون وحاليون في المحكمة  31ألجهزة القضائية في ا
األفريقية، قضاة في المؤسسات القضائية اإلقليمية، أكاديميون، إعالميون، وممارسون في مجال 
حقوق اإلنسان، ومنظمات المجتمع المدني. واعتمد الحوار تدابير ملموسة تتعلق بجملة أمور 

ا تعزيز التثقيف القضائي في أفريقيا، إنشاء شبكة قضائية أفريقية، واستخدام تكنولوجيا منه
 المعلومات واالتصاالت في إقامة العدالة بصورة فعالة. 

أجرى وفدها خاللها مناقشات مثمرة حيث قامت المحكمة أيضا بزيارات توعية للدول األعضاء  .81
يس الجمهورية التونسية، رئيس جمهورية غينيا مع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئ

بيساو، رئيس وزراء جمهورية الرأس األخضر، ووزراء خارجية جميع البلدان التي تمت زيارتها. 
وتعهدت سلطات كل من مصر وغينيا بيساو والرأس األخضر باتخاذ التدابير الالزمة للتصديق 

 34ية اإلعالن المنصوص عليه في المادة على البروتوكول، بينما وقع رئيس الجمهورية التونس
(. وخالل الزيارات، نظمت المحكمة، بالتعاون مع الحكومات المضيفة المعنية، حلقات 7)

دراسية للتوعية دامت نصف يوم لصالح أصحاب المصلحة في مجال حقوق اإلنسان في تلك 
  البلدان.

ى البروتوكول والعدد القليل جدا وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، يشكل غياب التصديق الشامل عل .66
. ويعني ذلك أساسا أنه ال 6156من اإلعالنات تحديين رئيسيين أثرا على عمل المحكمة خالل 

 11أصل ما مجموعه من بلدان  (6ثمانية ) يمكن للمحكمة أن تتلقى قضايا من األفراد إال ضد
ويحيد اإلنسان في القارة  والية المحكمة في ضمان حماية حقوق بدولة عضوا. وهذا ُيضر بشدة 

 إلنشاء المحكمة في المقام األول.األساس المنطقي عن 

وثمة تحد آخر يتعلق بتنفيذ أحكام المحكمة: فبينما تمتثل بعض الدول األعضاء، تمتنع البعض  .63
اآلخر عن االمتثال أو ترفض. وإذا أريد للمحكمة أن تكون الجهاز القضائي لالتحاد وتسهم في 
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ه، يتعين على جميع الدول األعضاء في االتحاد أن تتعاون في التنفيذ الفعال تحقيق أهداف
 من البروتوكول. 31ألحكام وأوامر المحكمة حسبما تقتضي المادة 

( تبسيط اإلجراءات القضائية لترسيخ الكفاءة 5فيما يلي: ) 6156تتمثل أولويات المحكمة لعام  .64
( توفير سبل التخفيف / االنتصاف 6المحكمة؛ )وتحسين التفاهم بين األطراف بشأن إجراءات 
( تحسين التنسيق والعالقة بين المحكمة واللجنة 3المالئمة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛ )

في  لجنة الخبراء األفريقيين حول حقوق الطفل ورفاهيتهاألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب و 
 اإلضافية على البروتوكول وإيداع اإلعالن؛( تشجيع التصديقات 4مجال حماية حقوق اإلنسان؛)

 ( تنويع مصادر التمويل للمحكمة وزيادة حجمه.1)

 لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته

على ما يلي:  لجنة الخبراء األفريقيين حول حقوق الطفل ورفاهيته، ركزت الفترة قيد البحثخالل  .61
األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته واإلبالغ عنه وإدماجه ( التعجيل بوتيرة التصديق على الميثاق 5)

( التعجيل بوتيرة التقدم نحو تعزيز وحماية واحترام حقوق األطفال 6في التشريعات المحلية )
 األفريقيين ورفاهيتهم.

حلقة دراسية دامت ثالثة أيام حول كسب التأييد لتنفيذ  6156 في سبتمبرانعقدت في موريشيوس  .67
يقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وكان الهدف منها تقاسم الخبرات المختلفة بشأن الميثاق األفر 

التصديق على ميثاق الطفل األفريقي واإلبالغ عنه وتنفيذه، وإقامة منصة لتبادل المعرفة 
بالتحديات والممارسات الجيدة. كما أوفدت لجنة الخبراء بعثة لكسب التأييد إلى ساو تومي 

قشات مثمرة مع السلطات الحكومية وشركاء مختلفين يعملون في مجال وبرينسيب حيث أجرت منا
 قضايا الطفل، ورسمت طريق المضي قدما في التصديق على االتفاقية.

، ازداد عدد التقارير الصادرة عن الدول األعضاء، حيث إنه، من أصل الفترة قيد البحثوخالل  .66
( 6تقاريرها األولية، وقدمت ثمان ) 36التي صدقت على الميثاق، قدمت  46الدول األعضاء الـ

، بحث اللجنة ستة تقارير للدول األطراف وسبعة 6156تقاريرها الدورية األولى والثانية. وفي عام 
 تقارير تكميلية وقدمت مالحظات ختامية وتوصيات إلى الدول األعضاء المعنية.
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إلنهاء زواج األطفال.  6156ر عينت لجنة الخبراء مقّررا خاصا جديدا لالتحاد األفريقي في يناي .66
وتشمل والية المقرر الخاص تقديم ردود على المعلومات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق 

 اإلنسان الناجمة عن ممارسات زواج األطفال في بلدان معينة.

أوفدت اللجنة أيضا بعثة تحقيق حول المسائل المتعلقة بحقوق األطفال في حاالت الرق في إحدى  .66
ل األعضاء. وكانت المهمة تندرج في إطار إجراءات البالغات التي تم الشروع فيها نيابة عن الدو 

 األطفال المحتجزين كعبيد.

، أطلقت لجنة الخبراء نتائج دراستها حول تأثير النزاعات واألزمات على األطفال في 6156في  .61
لب من مجلس السلم واألمن أفريقيا. وتأتي الدراسة تنفيذا لمقرر صادر عن المجلس التنفيذي يط
لجنة الخبراء األفريقيين حول أن يأخذ في االعتبار حقوق الطفل في أجندته وأن يتعاون بنشاط مع 

(. أجرت اللجنة (Decision EX.CL/Dec.712 (XXI)))المقرر حقوق الطفل ورفاهيته
نوات العشر أيضا دراسة قارية شاملة عن أثر النزاعات واألزمات على األطفال على مدى الس

الماضية والتدابير التي اتخذتها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لحماية حقوق األطفال 
أثناء هذه النزاعات وفي أعقابها. وتناولت الدراسة التأثير النفسي والتعليم والصحة والتغذية / األمن 

ي والجنساني. وتكمن حقوق الغذائي، واالنفصال عن الوالدين / مقدمي الرعاية، والعنف الجنس
الطفل في تحليلها، وال سيما المصلحة العليا للطفل؛ والحق في الحياة والبقاء والنمو؛ واحترام آراء 

 األطفال كما تتضح من أصواتهم.

الذي كان موضوعه  6156حشدت اللجنة الدول األعضاء لالحتفال بيوم الطفل األفريقي لعام  .65
: التعجيل بالحماية والتمكين وتكافؤ 6131ال في أفريقيا لعام "خطة التنمية المستدامة لألطف

الفرص"، وتم تقاسم مذكرة مفاهيمية مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين إلرشادهم 
 بشأن كيفية االحتفال باليوم.

ة وللتعجيل بوتيرة التقدم نحو إحقاق حقوق الطفل في أفريقيا، عززت اللجنة تعاونها مع بقية أجهز  .66
االتحاد األفريقي، وال سيما اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وكذلك مع وكاالت األمم 

، نظمت اللجنة اجتماعا جانبيا على هامش الدورة العادية الحادية 6156نوفمبر  3المتحدة. وفي 
. 6141والستين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في بانجول، من أجل تعميم أجندة 

وجمع هذا الحدث بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومنظمات المجتمع المدني 
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والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومختلف المشاركين اآلخرين. وكان الهدف من االجتماع 
لتمهيد الطريق لتعزيز التزام الجهات الفاعلة الحكومية وغير  6141التعريف بمحتويات أجندة 

 مية بتنفيذها.الحكو 

واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  لجنة الخبراء األفريقيين حول حقوق الطفل ورفاهيتهكما عملت  .63
والشعوب معا على صياغة تعليق عام مشترك على زواج األطفال. وقد بحث الجهازان الوثيقة 

بيعة التزامات واعتمداها على النحو المناسب. وكان التعليق العام المشترك يهدف إلى توضيح ط
( من ميثاق 6) 65)ب( من بروتوكول مابوتو والمادة  7الدول األطراف المترتبة على المادة 

الطفل األفريقي، وكلتاهما تحظر زواج األطفال. وتبين الوثيقة اإلجراءات التشريعية والمؤسسية 
األطفال وحماية وغيرها من اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول األطراف إلنفاذ حظر زواج 

 حقوق األطفال المتضررين.

انعقد اجتماع تشاوري مشترك بين مفوضية االتحاد األفريقي ومفوضية األمم المتحدة السامية  .72
لوضع الخطوط العريضة إلطار للتعاون بين  6156لحقوق اإلنسان في بانجول في أكتوبر 

 في أوضاع النزاع. مفوضية األمم المتحدة واالتحاد األفريقي بشأن حقوق اإلنسان

تشمل التحديات الرئيسية التي تؤثر على عمليات لجنة الخبراء عدم  تنفيذ األنشطة المقررة نتيجة  .61
المنفذة ما يلي: وضع كتيب تنفيذ للميثاق  . وتشمل األنشطة غيرالتمويل الكافيلعدم توفر 

من  1تعديل المادة و ؛ األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وتنفيذ خطة االتصاالت الخاصة باللجنة
من الوصول إلى  لجنة الخبراء األفريقيين حول حقوق الطفل ورفاهيتهالبروتوكول لتمكين ال

عدم كفاية اإلرادة السياسية والتعاون من قبل يشكل المحكمة األفريقية لحقوقاإلنسان والشعوب؛ 
الفترة قيد لميثاق خالل سبيل المثال، صدق بلد واحد فقط على افعلى  تحديا آخر. الدول األعضاء

وعلى الرغم من هذه ، على الرغم من حملة التصديق الشاملة التي قامت بها اللجنة.البحث
التحديات، ستواصل اللجنة ضمان التنفيذ الفعال للميثاق من خالل االضطالع باألنشطة التالية: 

عنه؛ )ب( تعزيز )أ( مواصلة كسب التأييد من أجل التصديق الشامل على الميثاق واإلبالغ 
)للقيام بأنشطة مشتركة(؛ )ج(  وشركاء األمم المتحدةالتعاون مع بقية أجهزة االتحاد األفريقي 

رصد تنفيذ المالحظات الختامية والتوصيات التي اعتمدتها الدول األطراف؛ )د( القيام بزيارات 
الشكاوى( والتحقيقات؛ كسب التأييد للدول األطراف وغيرها من الهيئات فيما يتعلق بالبالغات )
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؛ )و( وضع تعليق عام على أحد أحكام الميثاق؛ 6156)ه( االحتفال بيوم الطفل األفريقي لعام 
 )ز( إجراء دراسة عن حالة األطفال أثناء التنقل؛ و )ح( تعزيز قدرات األمانة.

 مجلس االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد

فريقي لمنع الفساد ومكافحته )أو االتفاقية( خالل الدورة اعتمدت الدول األعضاء اتفاقية االتحاد األ .67
. ودخلت االتفاقية حيز 6113العادية الثانية لمؤتمر االتحاد، التي عقدت في مابوتو في يوليو 

( يوما على إيداع وثيقة التصديق الخامسة 31، أي بعد مرور )6117أغسطس  1في التنفيذ 
 ( بلدا على االتفاقية وهي دول أطراف فيها.36)عشرة. وحتى اآلن صدقت ثمانية وثالثون 

بموجب المادة  6116مايو  67أنشئ مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة بالفساد في  .66
( من االتفاقية. وهي المؤسسة القارية الوحيدة التي كلفها االتحاد األفريقي بمعالجة مسائل 5) 66

تتمثل واليتها الرئيسية في تعزيز وتشجيع اعتماد تدابير أفريقيا. و الفساد والمسائل ذات الصلة في 
وإجراءات تتخذها الدول األطراف لمنع الفساد والجرائم المتصلة به في أفريقيا والكشف عنها 
والمعاقبة والقضاء عليها، فضال عن متابعة تطبيق تلك التدابير وتقديم تقارير بشكل منتظم إلى 

 تحرزه كل دولة طرف في االمتثال ألحكام االتفاقية. المجلس التنفيذي عن التقدم الذي

يتألف مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد من أحد عشر عضوا على أساس دوام  .66
جزئي، وينتخبون واحدا من بينهم رئيسا. وتتألف هيئة المكتب من ثالثة أعضاء في المجلس هم 

 الرئيس ونائب الرئيس والمقرر.

، الذي أُعلن موضوعا 6156مشروع في إعداد  6156األنشطة الرئيسية للمجلس في  تمثَّل  أحد .66
إلى التقارير التي قدمها المجلس  استنادً ، وتحديدا العام األفريقي لمكافحة الفساد. و 6156للسنة 

االستشاري، أجاز المجلس التنفيذي االقتراح، بما في ذلك تعيين محمدو بوهاري، رئيس جمهورية 
المجلس التنفيذي من المجلس االستشاري لمكافحة الفساد  طلباالتحادية، بطال للسنة.  نيجيريا

ليس فحسب إجراء المزيد من المشاورات مع الدول األعضاء بشأن مقترحاته المتعلقة بالخطة 
، ولكن 6156، وحول المذكرة المفاهيمية الخاصة بمشروع 6165-6156االستراتيجية للفترة 

 المعلومات عن مقترحاته.أيضا تقديم آخر 
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في وقت الحق، استضاف المجلس حلقة عمل استشارية قارية إلثراء المذكرة المفاهيمية ومشروع  .511
الخطة االستراتيجية. كما طرحت ورشة العمل أفكارا حول القياس األفريقي للفساد. وشاركت اثنتان 

 دني والشركاء اإلنمائيين.وثالثون دولة عضوا في حلقة العمل، إلى جانب منظمات المجتمع الم

، عقد المجلس ثالث دورات عادية انتخب فيها هيئة مكتب جديدة في يوليو 6156وخالل  .515
( )الجلسة االفتتاحية(. وفي وقت الحق، أدى أعضاء المجلس، بعد انتخابهم من قبل 6156

ل الجلسة على التوالي، اليمين الدستورية، وذلك خال 6156المجلس التنفيذي في يناير ويوليو 
. كما أنشأ المجلس أفرقة عمل معنية 6156 االفتتاحية للمجلس االستشاري التي عقدت في يوليو

 ، وتعبئة الموارد ومراجعة اآللية.6156بمشروع 

االتحاد االفريقي عدم كفاية التمويل لبرامجه؛ صعوبة تأمين التعاون تواجه تشمل التحديات التي  .516
أمانته الصغير الحجم. وعلى الرغم من هذه القيود، فإن  الكامل من الدول األعضاء؛ هيكل

على زيادة التوعية، وتعزيز  6156المجلس ملتزم بتنفيذ واليته. وسينصب التركيز الرئيسي في 
امتالك مختلف المبادرات المتعلقة بمكافحة الفساد واالحتفال بالسنة بوصفها عاما أفريقيا لمكافحة 

الجهود التي تبذلها الدول األعضاء في مكافحة الفساد، حسبما الفساد. وستعزز هذه األنشطة 
اعتمدته بالفعل تحت شعار "االنتصار في معركة مكافحة الفساد: طريق مستدام نحو تحقيق 

 التحول في أفريقيا".

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 

ن األقران في تعزيز الحكم الرشيد في أفريقيا من تتمثل والية اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بي .513
خالل تشجيع الدول األعضاء على اعتماد سياسات وممارسات من شأنها أن تؤدي إلى 
االستقرار السياسي والنمو االقتصادي القوي والشامل والتنمية المستدامة واإلسراع بالتكامل على 

ل اآللية تحقيق الحكم الرشيد من خالل مستوى األقاليم الفرعية وعلى المستوى القاري. تسه
التشجيع على االلتزام بمعايير السلوك الواردة في الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات 

 والحكم.

وكما لوحظ في دراسة األثر التي أنجزها االتحاد األفريقي مؤخرا بتكليف من لجنة األمم المتحدة  .514
األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران القدرة على تحويل  " اآلليةاالقتصادية ألفريقيا، تمتلك 

الحكم والتنمية في أفريقيا في عدد من المجاالت. ويتمثل أولها في تحريرهما من التأثير الخارجي 
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غير المبرر على إدارتهما. أما المجال الثاني فهو تحريرهما من السيطرة المفرطة للنخبة وإشراك 
 السياسة في العملية السياسية. ويتعلق المجال الثالث بإرساء أسس صنع السكان بشكل نشط في

 الحقائق التجريبية للبلدان األفريقية ".

( دولة عضوا في اآللية. وخضعت أربعة 37، شاركت ست وثالثون )6156وحتى نوفمبر  .511
. ونتيجة ، مع أول مراجعة من الجيل الثاني لكينيا6156بلدان للمراجعة على التوالي في يناير 

عضوا.  37( عضوا من أصل 61، خضع للمراجعة عشرون )6156لذلك، وبحلول نهاية 
، لتصبح أوغندا البلد الثاني الذي 6156ومن المقرر أن تنضم جامبيا وجزر القمر في يناير 

سيراجعه األقران للمرة الثانية خالل نفس الدورة، إلى جانب المراجعة األولى لكل من السودان 
 ا.وليبيري

حكومات المنعقدة في ماالبو في الدول و الوخالل الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر رؤساء  .517
، أصدر المؤتمر مقررا بإدماج اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 6154يونيو 

تتبوأ  ككيان مستقل في منظومة االتحاد األفريقي. ولقد عزز هذا المقرر قدرة اآللية على أن
مكانتها كوكالة متخصصة لالتحاد األفريقي. ونتيجة لذلك، فإن اآللية اآلن تستند بقوة إلى وثيقة 
قانونية في شكل نظام أساسي لآللية األفريقية، وثيقة اعتمدها مؤقتا المنتدى األفريقي للمراجعة 

 .6157أغسطس  67المتبادلة بين األقران في 

ل دورته العادية الثامنة والعشرين المنعقدة في يناير وفي وقت الحق، قرر المؤتمر، خال .516
، توسيع نطاق والية اآللية لتشمل تتبع التنفيذ واالضطالع برصد وتقييم مجاالت اإلدارة 6156

. وزاد هذا 6131وأهداف التنمية المستدامة لعام  6173الرئيسية في القارة، وال سيما أجندة 
أجندة الحكم في أفريقيا إلى األمام، وأعاد الثقة في قيمة المقرر من تعزيز موقف اآللية لدفع 

ومصداقية اآللية ومكانتها المرموقة بوصفها آلية لتتبع الحكم في القارة. ويعني هذا الدور اتخاذ 
 اإلجراءات التالية:

  إدراج مختلف تقارير الحكم الصادرة عن منصة المنظومة األفريقية للحكم وغيرها من أجهزة
ألفريقي في تقرير االتحاد األفريقي السنوي عن الحكم الذي يسلط الضوء على االتحاد ا

 المجاالت المواضيعية األربعة التي تغطيها اآللية؛

  حاليا وتقديمها لآللية؛إعدادها توفير اإلحاطات القطرية حول الحكم التي يتم 
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  مواضيعية إتاحة الوصول إلى منتجات معرفية موثوق فيها ومشروعة في المجاالت ال
األربعة التي تغطيها اآللية. ويجري حاليا إنشاء مركز للمعرفة وسيشمل مجموعة واسعة من 

 ورقات السياسات اإللكترونية والبحوث وغيرها من الوثائق المؤسسية لالتحاد األفريقي.

منذ على الرغم من التقدم المحرز مؤخرا في التعامل مع الحكم والتنمية االجتماعية واالقتصادية  .516
بعض التحديات التي تتسم بطابع مستمر  األفريقية ، تواجه القارة6113إنشاء اآللية في مارس 

ومتكرر، مما قد يشكل تهديدا للتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف أجندة 
ة، ما . وتشمل هذه المسائل الشاملة التي أكدها العديد من المراجعات التي أجرتها اآللي6173
( 3( إدارة التنوع، )6( العنف الناجم عن العمليات االنتخابية المطعون في صحتها؛ )5يلي: )

( حالة الخدمة العامة، وآفة الفساد 4عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس؛ )
بطالة ( 7( قضايا الحصول على ملكية األراضي؛ و )1التي تعرقل تقديم الخدمات العامة؛ )
أن تطلق شرارة لعدم االستقرار  -إذا لم تتم معالجتها –الشباب. ومن شأن هذه التحديات 
 السياسي والنزاعات العنيفة في القارة.

وعليه، تساعد اآللية الدول األعضاء على تبادل خبراتها ولتتعلم بعضها من بعض بشأن كيفية  .516
ها االستراتيجيين، مثل البنك األفريقي التعامل مع هذه التحديات. ومن خالل العمل مع شركائ

للتنمية، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المؤسسة 
األفريقية لبناء القدرات، ومؤسسة مو إبراهيم، تساعد اآللية أيضا الدول األعضاء في تنفيذ برامج 

 لتحديات المستمرة في مجال الحكم بطريقة شاملةتهدف إلى معالجة هذه التحديات وغيرها من ا

باإلضافة إلى هدفها الرفيع المستوى المتمثل في إنجاز ما يتراوح بين أربع وخمس مراجعات  .551
والبحثية، فإن اآللية ستعمل على التعجيل بالدفع نحو الحصول  اإلداريةللحكم وتفعيل هياكلها 

ألفريقي. وباإلضافة إلى ذلك، ستواصل اآللية على انضمام جميع الدول األعضاء في االتحاد ا
تعزيز تعاونها مع أمانتي منصة المنظومة األفريقية للحكم والمنظومة األفريقية للسلم واألمن في 

 المجاالت التالية:

  معالجة األسباب الجذرية للنزاعات من خالل استخدام تقارير المراجعة القطرية كأدوات
خضعت للمراجعة من قبل اآللية على تنفيذ خطط عملها  مرجعية ومساعدة البلدان التي

 الوطنية من أجل معالجة األسباب الجذرية لألزمات المحدقة؛
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  المبكرة من خالل استخدام والية اآللية لمعالجة المؤشرات المبكرة اإلنذار المبكر واإلجراءات
 لألزمة السياسية أو االقتصادية الوشيكة؛

 النتخابية لدراسة االنتخابات والعنف في أفريقيا مع التركيز البحث في أفضل الممارسات ا
على االنتخابات كمصدر لعدم االستقرار والنزاع في أفريقيا. ويشكل المشروع نشاطا مشتركا 
تديره األمانة المشتركة بين المنظومة األفريقية للحكم والمنظومة األفريقية للسلم واألمن 

، وال سيما 6173بادلة بين األقران. وستدخل كمادة في أجندة واآللية األفريقية للمراجعة المت
 .6161في حملة إسكات البنادق بحلول 

 البرلمان األفريقي

لتأييد يهدف إلى توعية ا، شرع البرلمان األفريقي في تنفيذ برنامج لكسب الفترة قيد البحثخالل  .555
تحاد األفريقي، بما فيها الدول األعضاء بضرورة التصديق على جميع الوثائق القانونية لال

بروتوكول البرلمان األفريقي المنقح. ونتيجة لذلك، وقع عدد كبير من الدول األعضاء على 
البروتوكول المنقح، وهي اآلن بصدد التصديق عليها. وتشمل هذه البلدان: جزائر، بينن، 

 العربية الجمهوريةالكاميرون، تشاد، الكونغو، غانا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالي، موريتانيا، 
وتوجو. وبذلك يصل العدد اإلجمالي ساو تومي وبرينسيب ، سيراليون، الديمقراطية الصحراوية

(. غير أن خمسة بلدان فقط صدقت على الوثائق وأودعتها 51للتوقيعات إلى خمسة عشر )
، يمقراطيةالد الصحراويةالعربية لدى مفوضية االتحاد األفريقي. وهي جامبيا، مالي، الجمهورية 

سيراليون وساو تومي وبرينسيب. وحسب وتيرة التصديق الحالية، سيتطلب البروتوكول المنقح 
(، 66عاما على األقل قبل بلوغ العدد المطلوب من التصديقات، أي ثمانية وعشرين ) 56فترة 

لول التصديق على البروتوكول المنقح بحضمان رغم أن رؤساء البرلمانات الوطنية قد التزموا ب
. كما التزم الرؤساء بتسهيل التصديق على الوثائق القانونية الموقعة من قبل 6156أغسطس 

 حكوماتهم.

بوصفه جهازا لالتحاد األفريقي  -وفيما يتعلق بالميزانية، أشار البرلمان األفريقي إلى أن ميزانيته  .556
من الميزانية مخصص أقل من ميزانية إدارات مفوضية االتحاد األفريقي، وأن الجزء األكبر  -

للرواتب وليس للبرامج. ويود البرلمان تنظيم برامج تعنى بالتعجيل بالتكامل القاري. وُتعتبر قلة 
 الموارد عائقا حقيقيا.
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، تحت رعاية رئيس جمهورية 6156أغسطس  61إلى  66نظم البرلمان األفريقي، من  .553
ى في ياووندي، بالشراكة مع المعهد الكاميرون، فخافة بول بييا، اجتماعا تشاوريا رفيع المستو 

الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات والمفوضية األوروبية. 
والحظ االجتماع الرفيع المستوى أن الطريق المؤدية إلى تعميق التكامل تمر في التصديق 

الصلة؛ تأسيس البرلمان األفريقي كهيئة الكامل على جميع الوثائق القارية والقانونية ذات 
تشريعية لالتحاد األفريقي؛ والتصديق على وثائق االتحاد األفريقي المتعلقة بحقوق اإلنسان. وقد 
تناولت التوصيات الرئيسية األخرى الواردة في البيان الختامي ضرورة قيام الدول األعضاء 

وتتمثل  –ليها لتحقيق مصلحة مشتركة أقوى بتجميع سياداتها الفردية حول األولويات المتفق ع
في قارة أفريقية متكاملة تمتلك أجندة مشتركة للتنمية االجتماعية واالقتصادية وقدرات في مجال 
البنية التحتية لالستفادة من مواردها الهائلة والتغلب على المفارقة الحالية المتمثلة في موارد غنية 

 لفقر.في بيئة تتسم بمستويات عالية من ا

فيما يتعلق بقضية "مستقبل الشراكة السياسية بين أفريقيا واالتحاد األوروبي في منظور ما بعد  .554
مفاوضات كوتونو"، أعلن المؤتمر ضرورة اإلقرار بأفريقيا موحدة وبمؤسسات قارية تتمتع 
بصالحيات كاملة، باعتبارها أطرافا شريكة وفاعلة في االتفاقات السياسية والتعاونية في 
المستقبل. ومن هذا المنظور، تدعو الحاجة أيضا إلى التفاوض بشأن اتفاق شراكة شامل يشمل 

أداة مالية  أفريقيا بأسرها، ووضع إطار تعاون ملزم واحد للحوار السياسي، وينبغي أن يستند إلى
 واحدة تغطي جميع المبادرات المحلية والقارية من أجل أفريقيا.

التحاد األفريقي واالتحاد األوروبي التي اختتمت مؤخرا في أبيدجان، خالل القمة المشتركة بين ا .114
أشار البرلمان األفريقي إلى النجاح المحدود لخارطة الطريق المشتركة بين أفريقيا وأوروبا بسبب 

. كما دعا 6173قلة الموارد. وأوصى بأن يتم تخصيص الموارد للبرامج القارية تمشيا مع أجندة 
يح اتفاق كوتونو بما يسمح بشراكة فعالة بدال من التبعية. دعا أيضا االجتماع البرلمان إلى تنق

إلى التوصل الى اتفاق طموح يفتح  األوروبيواالتحاد  األفريقيالمشترك قمة االتحاد  البرلماني
والعشرين. وينبغي أن يفي هذا االتفاق  الحاديالقرن  فيالباب امام مستقبل افضل للشباب 

قطوعة في إطار األهداف اإلنمائية المستدامة واتفاق باريس، بما يؤدي إلى تحسن بالتعهدات الم
حقيقي في حياة الشعوب واالستخدام المستدام للموارد، ويجب أيضا أن يمهد الطريق لكهربة 

 القارة األفريقية، التي هي أساس ألي تنمية في المستقبل.
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األسباب الجذرية للهجرة يتطلب استثمارات  والحظ االجتماع البرلماني المشترك أن التغلب على .557
مشتركة ضخمة لخلق المزيد من وظائف العمل والفرص للشباب. ودعا البرلمانان الدول 

الى ضمان طابع آمن وقانوني وطوعي  األفريقيوفي االتحاد  األوروبياالعضاء في االتحاد 
جهدا إلدماجهم على أساس  ألي حركة هجرة. وينبغي للبلدان التي تستقبل المهاجرين أن تبذل

 تقاسم عادل لألعباء.

حيث يتمثل أوله في بطء  الفترة قيد البحثظل البرلمان األفريقي يواجه تحديات عديدة خالل  .114
صدقت خمس دول أعضاء فقط، حتى اآلن.  -وتيرة التصديق على البروتوكول المنقح للبرلمان 
ن، حيث أن توصياته تظل غير ملزمة وعديمة وهذا الوضع يقلل من فعالية الدور الرقابي للبرلما

القوة. وثانيا، يتطلب البروتوكول المنشئ البرلمان من مسؤولي المفوضية تقديم تقارير وحضور 
لدعواته. ولذلك يجب  يستجيبون دوراته. غير أن البرلمان يبقى عاجزا ألن مسؤولي المفوضية 

 ؤولي المفوضية ولجان البرلمان.تخصيص ميزانية إلتاحة إقامة تفاعالت منتظمة بين مس

ال يزال أعضاء البرلمان األفريقي خارج فئات العاملين في االتحاد األفريقي. وعليه، ال تشملهم  .556
 اللوائح والنظم المالية. ويتسبب ذلك في مشاكل عندما يؤدون مهاما رسمية.

حيث يفقد حاليا  ظل البرلمان األفريقي يعاني من ارتفاع المعدل الذي يتجدد به أعضاؤه،سيس .556
على األقل من النواب بعد االنتخابات الوطنية. وتدعو الحاجة إلى وجود مجموعة من  61%

يفهمون القضايا األفريقية المشتركة لضمان تكامل القارة. وباإلضافة إلى ذلك،  أفريقييننواب 
يقي واجتماعات تجد الدول األعضاء مشقة كبيرة في إرسال وفود كاملة إلى دورات البرلمان األفر 

ا أدى مم ،اللجان. ونتيجة لذلك، كان من الصعب في الغالب الحصول على النصاب القانوني
 إلى التأخير في اتخاذ القرارات والتوصيات. 

 لالتحاد القانونية الصكوك جميع على التصديق بضمان األفريقي البرلمان االتحاد مؤتمر كلف .121
. المسؤولية هذه ألداء المالية الموارد إلى يفتقر أنه بيد عليها، المحلي الطابع وإضفاء األفريقي

 مثل وأنشطة الرسمية، باألعمال للقيام الشركاء أموال على األفريقي البرلمان يعتمد لذلك، ونتيجة
 المتحدثين، ومؤتمرات األعضاء، الدول مع والمشاركة األفريقي، االتحاد صكوك على التصديق

 .يميةاإلقل البرلمانية والمشاركة
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: تعزيز قدرة أفريقيا على تنسيق األوضاع اإلنسانية واالستجابة إليها وحماية المدنيين في مناطق 6الناتج 
 النزاعات والكوارث

 هي الدائمين الممثلين للجنة التابعة النازحين داخلياو  والعائدين لالجئين الفرعية اللجنة تعد .121
 اإلنسانية والمسائل النازحين داخلياو  والعائدين ينبالالجئ المتعلقة المسائل بجميع المكلف الجهاز
 وإثيوبيا الديمقراطية الكونغو جمهورية إلى تضامن/  ميداني تقييم ببعثات واضطلعت. األخرى 

 هو للجنة الفرعية التقييم بعثات من الهدف وكان. السودان وجنوب وسيراليون  ونيجيريا وغينيا
 تحسين أجل من زيارتها تمت التي البلدان في اإلنسانية الحالة ومدى لنطاق المراقبة المباشرة

 من المفوضية وتعمل. األفريقي االتحاد في السياسة أجهزة أعلى إلى وتوصياتها تقاريرها نوعية
 الصمود على الوطنية القدرة بناء في األعضاء الدول دعم على السياسية، الشؤون  إدارة خالل

 .اإلنسانية االستجابة مجال في
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 الطبيعية الموارد وإدارة والبيئة الزراعية، والمعالجة الزراعي،: اإلنتاج 7 جةالنتي
 

 وتحقيق األسواق، إلى الوصول فرص وزيادة الزراعي، التجهيز قطاعات وتطوير الزراعي، اإلنتاج توسيع
 صغيرة،ال الحيازات أصحاب زراعة تشجيع خالل من أفريقيا في الجماعي والتغذوي  الغذائي الذاتي االكتفاء

 .المناخ وتغير الطبيعية الموارد وإدارة السليمة، والبيئة

 النواتج:

  تقديم الدعم لعملية تنفيذ الدول األعضاء للبرامج ذات األولوية للبرنامج األفريقي الشامل
للتنمية الزراعية بما في ذلك الموارد الحيوانية كأداة لتعزيز اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية من 

 والتغذية والقضاء على الجوع والحد من الفقر. أجل األغذية

 .تسهيل عملية تنفيذ البرامج ذات األولوية بشأن البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ 

 للتنمية األفريقي الشامل للبرنامج األولوية ذات للبرامج األعضاء الدول تنفيذ لعملية الدعم تقديم: 0 الناتج
 لألغذية واإلنتاجية الزراعي اإلنتاج لتعزيز كأداة الحيوانية الموارد ذلك في بما الزراعية

 الفقر من والحد الجوع على والقضاء والتغذية،

 تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية

 خالل من الزخم الزراعية للتنمية األفريقي الشامل البرنامج تنفيذ اكتسب ،2114 عام في .122
 األفريقي الشامل البرنامج عملية وقيم بمبادئ االلتزام إعادة( 1: )التالية سبعةال ماالبو التزامات

 أفريقيا في الجوع على القضاء( 6) الزراعة؛ في االستثمار تمويل تعزيز( 2) ؛ الزراعية للتنمية
 النمو خالل من ،2124 عام بحلول النصف إلى الفقر من الحد( 2) ؛2124 عام بحلول

 الزراعية؛ والخدمات السلع في األفريقية البلدان بين التجارة تعزيز( 4) لتحول؛وا الشامل الزراعي
 ذات األخرى  والمخاطر المناخ تغير مواجهة على اإلنتاج ونظم العيش سبل قدرة تعزيز( 2)

 .والنتائج اإلجراءات أمام المتبادلة المساءلة تعزيز( 4) و الصلة؛

نيباد، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء بالتعاون مع وكالة التخطيط والتنسيق لل .126
اإلنمائيين، قامت المفوضية بتسهيل وضع التقارير القطرية الفردية، وأول تقرير استعراضي قاري 
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، للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة لمدة السنتين الذي اعتمدته اللجنة الفنية المتخصصة
. ويعد التقرير أحد الخطوات في مجال اإلعداد 2118ي يناير وسوف يقدم إلى مؤتمر االتحاد ف

إلطار النتائج للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية، ووضع المواد الفنية التي تسترشد بها 
الدول األعضاء في جمع البيانات والتحليل، وتزويدها بالمهارات والكفاءات الالزمة من أجل 

 المتابعة واإلبالغ.

 تجرى  التي االستعراض لعمليات الفني الدعم لتقديم تصديقا خبيرا( 62) وثالثون  أربعة وتلقى .122
 إعالن وغايات أهداف لتحقيق الصحيح الطريق على بالفعل عضوا دولة 21 وكانت. سنتين كل

 عشر سوى  تخصص تقاريرها، لم قدمت ادولة عضوً  24 أصل ومن. 2124 عام بحلول ماالبو
 األربعة األعضاء الدول بين ومن. الزراعة على العام لإلنفاق لعلى األق %11 نسبة دول

 الحد إلى 16 وصل الوطنية، األساسية السلع عائد نمو معدالت عن أبلغت التي( 62) والثالثين
 ومن. 2114 لعام الصحيح المسار في تسيرها المطلوب المائة في 11 بنسبة الزيادة من األدنى
 السكان نسبة خفض في المحرز التقدم عن أبلغت التي ضاءاألع والدول( 22) بلدا 22 أصل
 .الصحيح الطريق على بلدان تسعة سوى  يسير ال التغذية، نقص من يعانون  الذين

 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2 قدره سنوي  نمو بتحقيق االلتزام بإعادة يتعلق فيما .124
 بنسبة الزراعي اإلجمالي المحلي الناتج في زيادة عن عضوا دولة عشرة ثماني أبلغت الزراعي،

 أبلغت التي والعشرين التسع األعضاء الدول بين ومن. 2112 عام في األقل على المائة في 2
 وهو النمو، معدل زيادة في المائة في 21 بنسبة األدنى الحد إلى( 6) ثالثة وصلت ذلك، عن

 الزراعية والخدمات للسلع اإلقليم داخل بالتجارة االلتزام نحو الصحيح الطريق على معلما يعد ما
 أكثر إلى للوصول الصحيح الطريق على تسير عضوا دولة( 61) ثالثون  وهناك. أفريقيا داخل

 بين فيما للتجارة مواتية بيئة تهيئة أجل من التجارة تيسير لمؤشر أدنى كحد 11 معدل من
 توصيات المتخصصة الفنية للجنةا وأيدت. 2114 عام في الزراعية والخدمات السلع في األقاليم
 من األعضاء الدول تطلب أن هي التوصيات إحدى وكانت. التقارير نتائج إلى تستند محددة

 الرامية والمالية الفنية الموارد تعبئة أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة ووكالة األفريقي االتحاد
 خالل من المتبادلة المساءلة وآليات األدلة لىع القائم والتخطيط القطرية البيانات نظم تعزيز إلى

 .البلدان بين فيما المعارف وتبادل القدرات بناء برامج
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 والسالمة الغذائية األمن الغذائي والتغذية

 ال الماضيتين، السنتين الخارجية، في الصدمات بسبب تحديات األفريقي الغذائي واجه األمن .122
 مسبوق  غير جفاف من البلدان األفريقية معظم وتعاني. هوتقلب المناخ بتغير المتعلقة تلك سيما

 في المدمرة الخريف جيش دودة عن اإلبالغ تم المثال، سبيل فعلى. واألمراض اآلفات وتفشي
 التي النزاعات من تعاني القارة أجزاء معظم تزال ال ذلك، على وعالوة. بلدا( 61) ثالثين حوالي
  .التغذية وسوء الغذائي األمن انعدام إلى تؤدي

 واألمن الزراعية التنمية تهدف إلى تعزيز مشاريع/  مبادرات عدة تنفيذ المفوضية واصلت .124
 وقد. الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج - ماالبو نتائج إطار خالل من والتغذية الغذائي

 البرنامج رؤية تحقيق نحو المحرز التقدم وتتبع التنفيذ وتعجيل لتسهيل اإلطار هذا صمم
 تقدم أحرز وقد. 2124 عام بحلول الجوع على القضاء بشأن الزراعية للتنمية الشامل األفريقي
 .المجاالت من عدد في ملحوظ

 جاللة مع األفريقي لالتحاد التغذية لمناصر سنوات ثالث مدتها عمل خطة المفوضية ناقشت .128
 خطة وتهدف. 2114 أغسطس في المفوضية زار عندما ليسوتو مملكة ملك الثالث ليتسي الملك
 تحدد طريق وخارطة للتغذية، اإلقليمية المنقحة األفريقية االستراتيجية بتنفيذ النهوض إلى العمل

. أفريقيا في التغذية وسوء الجوع على القضاء في اآلخرين المصلحة وأصحاب المفوضية دور
 المتجددة األفريقي االتحاد درةمبا بتشجيع أمور، جملة من التغذية، مناصر يقوم أن المتوقع ومن

 التي التغذية مجال في االستثمار زيادة إلى والدعوة أفريقيا في النمو توقف مجال في ألفريقيا
 في الجوع تكلفة عن دراسات إلى تستند التي التغذية مبادرات في الخاص القطاع إشراك ستشمل

 واالحتياجات التغذية لمعالجة يةالمفوض رئيس لمبادرة الدعم أيضا المناصر وسيقدم. أفريقيا
للمفوضية في استدامة األغذية المدرسية  الدعم اإلنسانية في مناطق النزاع، فضال عن تقديم

 .القارية المدرسية التغذية برامج نطاق توسيع إلى تهدف التي والمبادرة المتعلقة بالتغذية

ثيقا. فعدم سالمة التغذية تشكل حلقة يرتبط األمن الغذائي والتغذية والسالمة الغذائية ارتباطا و  .127
مفرغة لألمراض وسوء التغذية التي تمس خاصة المواليد واألطفال وكبار السن والمرضى. 

من خالل الضغط التنمية االجتماعية واالقتصادية  األمراض المنتقلة عن طريق األغذية وتعيق
 ياحة وتجارة األغذية.واإلضرار باالقتصادات الوطنية والس على أنظمة الرعاية الصحية
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وفي أفريقيا، تشّكل األمراض المنتقلة عن طريق األغذية خطرا كبيرا على الصحة بالنسبة  .161
مليون شخص يصابون بالمرض  71لماليين األشخاص. وتبين التقديرات أن أكثر من 

مجموع يموتون سنويا بسبب األمراض المنتقلة عن طريق األغذية، ما يمثل ثلث  1460111و
وتتسّبب أمراض اإلسهال . األمراض المتنقلة عن طريق األغذية مسببات الوفيات منعدد 

من األمراض المتنقلة عن طريق األغذية في أفريقيا. ويعتبر األطفال  %41وحدها في نسية 
 تلوث األغذية.الوفيات الناجمة عن  جميع من %66دون سن الخامسة األكثر إصابة بنسبة 

داء الفطريات المتنقلة عن طريق األغذية مثل وباء الكوليرا و  األمراض ال يزال تفشي الكثير من .161
أمراض التكسين الفطري، مرض كونزو )شلل حاد يسببه استهالك الكاسافا العالي السيانيد( و و 

فعلى سبيل المثال، تساهم أمراض التكسين الفطري مستمرا في عدة أجزاء من القارة األفريقية. 
سرطان الكبد في أفريقيا مما يجعل سرطان الكبد السبب رقم واحد  من حاالت %61 يفي حوال

 في الوفيات الناجمة عن مرض السرطان. 

إّن عبء األمراض الناجمعة عن تلوث األغذية مرتفع جدا في أفريقيا. فتهديد واحد على سالمة  .162
، %24إلى  األغذية مثل التكسين الفطري، يتسّبب في أضرار للمحاصيل الغذائية العالمية تصل

تقدر الخسائر في عائدات في عدة بلدان نامية. ففي أفريقيا، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة 
مليون دوالر أمريكي. ومع عولمة  241تجارة الصادرات بسبب التكسين الفطري بما يقارب 

يمكن أن تنتشر األمراض التي تحدث في جزء ما من العالم بشكل سريع في تجارة األغذية، 
ويؤدي االنتشار العالمي لألمراض المتنقلة عن طريق األغذية أيضا في من العالم. أجزاء أخرى 

حظر تجارة األغذية مما يتسّبب في خسارة الوصول إلى األسواق وخسائر في عائدات 
 الصادرات. وتظل القارة األفريقية ضعيفة جدا أمام كل هذه التهديدات.

سبما هو وارد في إعالن مالبو حول زيادة التجارة اإلقليمية وسيكون هدف االتحاد األفريقي، ح .166
صعب المنال طالما ال توجد آلية قارية ، 2124البينية في السلع الزراعية بثالثة أضعاف بحلول 

وتعبر سالسل توريد أنظمة مراقبة األغذية في أفريقيا. منظمة لتوفير تنسيق وقيادة أو إقليمية 
طنية المتعددة. غير أن الدول األعضاء لديها أنظمة مختلفة لمراقبة الحدوود الو األغذية حاليا 

عالوة على التجارة اإلقليمية البينية. ال تحقق نفس مستوى الحماية المناسبة أو تسّهل األغذية 
شرعت الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تنفيذ البرامج اإلقليمية ذلك، 



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 49 

ت الصحية والصحية النباتية، ال سيما فيما يخص سالمة األغذية، غير أّن والوطنية لبناء القدرا
 هذه البرامج تعمل على وتائر مختلفة.

رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، خالل واعترافا بهذه التحديات، قّرر  .162
تحاد األفريقي بغية ، إنشاء هيئة قارية لسالمة األغذية داخل مفوضية اال2114قمة لشبونة في 

ويكمن التحدي في كون الدول األعضاء ال تزال التصدي لتحديات سالمة األغذية في القارة. 
لالستجابة لمتطلبات سالمة األغذية تواجه مشاكل كبيرة في تنفيذ اإلصالحات الضرورية 

رات لقيادة العصرية. ومن جهة أخرى، لم تقم المجموعات االقتصادية اإلقليمية بعد ببناء القد
اإلصالحات على نطاق القارة فيما يتعلق بهذه المسألة. وعليه، من الضروري ضمان نهج موحد 

إنشاء أو تعزيز ومنسق ومعايير موائمة لسالمة األغذية عبر القارة. وهناك أيضا حاجة إلى 
 خاصة بسالمة األغذية إلى جانب توطيد التعاون فيما بين الدول وكاالت تنظيمية حكومية

 وتجارتها عبر القارة وفي العالم. اآلمنةالمواد الغذائية بغية ضمان إنتاج واستهالك  األعذاء

والمجلس األفريقي الكائن مقره في نيروبي وقد كّلف كل من المكتب األفريقي للثروة الحيوانية  .164
انات بتنسيق التدابير المتعلقة بصحة الحيو  الكائن مقره في ياوندي المشترك للصحة النباتية

في أفريقيا وهي  ، أطلقت المفوضية الشراكة لمكافحة التكسين الفطري 2112والنباتات. وفي 
مبادرة تهدف إلى تنسيق ودعم التخفيف من التكسين الفطري في قطاعات الصحة والزراعة 

وفضال عن ذلك، تخطط المفوضية لتنظيم مؤتمر دولي حول سالمة  .والتجارة في أفريقيا.
تراك مع منظمة األغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية في أجل أقصاه عام األغذية باالش

، تماشيا مع األهمية القصوى التي توليها أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي لسالمة 2117
 األغذية.

 تطوير الموارد الحيوانية

( 1) تشمل هيو  الجينات، لمصارف السليمة لإلدارة موحدة تشغيل إجراءات المفوضية وضعت .162
 المواد حركة لتمكين المواد لنقل اتفاقات مشروع( 2) و واإلدارية، والقانونية الفنية اإلجراءات

 الماشية من ساللة 84 من يقرب ما وتم توصيف. األعضاء الدول بين فيما وتبادلها الجينية
 تبادل لياحا ويجري . واألسماك والقوارض والجمال، والدواجن والخنازير والماعز واألغنام

 خالل من الحيوانية الوراثية الموارد وتنمية إلدارة مختلفة جوانب حول والنقاش المعلومات
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 ومكافحة المراقبة تنسيق إلى الحاجة ضوء وفي. الحيواني للتنوع الخمس اإلقليمية الشبكات
 اصةالخ واإلجراءات واألساليب المعايير أطر تنفيذ األفريقي القرن  بلدان واصلت األمراض،

 ومواد معدات الصومال ووسط جنوب أوغندا وتلقت. بالتجارة المتصلة األمراض ومكافحة بمراقبة
  .مختبرية

 إجراءات ووضع المعياري  التشغيل بشأن للمختبرات دليل واستخدام بنشر االضطالع جرى  .164
 عضوا( 24) وعشرون  وهناك خمسة. وتنفيذها منها والتحقق الصحي للحجر الموحدة التشغيل

 األعضاء الدول من فريق تدريب وتم. عليها والتعرف الحيوانية الثروة لتحديد الوطني النظام يف
 وباإلضافة. عليها والتعرف الحيوانية الثروة لتحديد الوطني النظام وتنفيذ تطبيق علی اإليجاد في
 الهاتف استخدام على األمامية الخطوط في الفاعلة الجهات من 64 تدريب تم ذلك، إلى

 وأوغندا، السودان وجنوب كينيا وفي. رائد كبلد أوغندا في األمراض عن اإلبالغ في لمحمولا
بإنشاء لجان  األفريقي للثروة الحيوانية مكتب االتحاد من بدعم البيطرية الخدمات مديريات قامت

مراقبة  مشروع إطار وطنية لمكافحة واستئصال فيروس طاعون المجترات الصغيرة، في
 . للتجارة حساسةال األمراض

 البشري  المثقبيات وداء تسي التسي مراقبة تحسين أجل من علمية معلومات المفوضية ونشرت .168
 الدولي العلمي المجلس مؤتمري  وقائع من 128 و 124 المجلدين نشر خالل من والحيواني

 معا في ونجامينا 2116 عام في الخرطوم في عقدا الذين ومكافحته المثقبيات داء أبحاث حول
 سياسات وضع( 1: )التالية النتائج عن أخرى، أمور بين من المشروع، هذا أسفر وقد. 2114
 لرعاية أفريقي منبر إنشاء( 2) أفريقيا؛ في الحيوان لرعاية واستراتيجية الحيوانية للثروة وطنية

 العامة؛ سةبالسيا المتعلقة القرارات اتخاذ لعملية دعما األدلة لتقديم البحوث إجراء (6) الحيوان؛
 القارية الشبكات تفعيل( 4) و المستفيدة؛ البلدان في الوطنية البيطرية التشريعات تحديث( 2)

 .الحيوانية للصحة اإلقليمية والمراكز

 ذات واألطر األسماك بتجارة المتعلقة واإلقليمية الوطنية للسياسات استعراضا المفوضية أجرت .167
 وساعدت. أفريقيا وجنوبي وشرقي ووسط غرب في مأربعة أقالي في مواءمتها أجل من الصلة
 العاملة المرأة  تشجيع بغرض وتجارتها األسماك لتجهيز األفريقية للمرأة  شبكة إنشاء على أيضا

 .اإلقليم داخل السمكية التجارة في حصتها وتحسين القطاع هذا في
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 لتربية العالمية جمعيةلل األفريقي الفرع أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة وكالة أطلقت .121
 في بلدا 17 وشارك. السمكية التجارة لسياسات المستوى  رفيع منبر قاري  أثناء المائية األحياء

 الكونغو وجمهورية وكوت ديفوار والكونغو وتشاد والكاميرون  بنين وهي اإلطالق، عملية
 وجنوب وسيراليون  الوالسنغ ونيجيريا ومالوي  وليبيريا وكينيا وغينيا وغانا ومصر الديمقراطية

 واإلقليمية القارية التجارة تحسين على السياسات برنامج وركز. وأوغندا وتونس،، وتنزانيا أفريقيا
 .السمكية ومنتجات المصائد األسماك في

 أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة وكالة شرعت والتجارة فيها، األسماك بحصاد يتعلق فيما .121
 التجارة لتعزيز الحاسمة األهمية ذات للمناطق إقليمية وأنظمة ييرومعا شهادات اعتماد في

 باستخدام االعتماد لمعايير للروبيان المسبق التقييم التقييمات هذه وشملت. اإلقليم داخل السمكية
 زيادة على أيضا الوكالة وساعدت. والكاميرون  والجابون  نيجيريا في األفريقية البيئية التسمية آلية

 بيئات تحديث عن فضال التطبيقية، االبتكارات خالل من الهندي المحيط في خطبوطاأل إنتاج
 المثال، سبيل على غينيا، ففي. الحصاد بعد السمكية المنتجات معالجة مجال في والعمل القدرة
 تم ديفوار، كوت وفي. الصحة ومراقبة األسماك معالجة على تدريبا ضابطا( 21) عشرون  تلقى
 شراء تم السنغال، وفي العالمية، الصحة منظمة قبل من الصحة على األسماك تدخين أثر تقييم

 األسماك. وتجهيز لمعالجة معدات

 المناخ وتغير الطبيعية الموارد وإدارة البيئة بشأن األولوية ذات البرامج تنفيذ تيسير: 7 الناتج

 التكّيف مع تغير المناخ

 والحرارة والفيضانات الجفاف مع تضررا، المناطق كثرأ هي أفريقيا فإن المناخ، بتغير يتعلق فيما .122
 إلى الحاجة يثير الزراعة مثل مناخيا الحساسة القطاعات على االعتماد إن. المتكررة الشديدة

 هذه ولمعالجة. القارة في الصمود على القدرة وتعزيز المناخ تغير لمكافحة عاجلة إجراءات
 ومخاطر المناخ، تغير بشأن سياسات اعتماد على األعضاء الدول المفوضية شجعت التحديات،
 .البيولوجي والتنوع الطبيعية الموارد ونضوب األراضي، وتدهور الكوارث،

 تنفيذ في المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف األفريقية البلدان بدأت .126
 صدقت قد عضوا دولة 21 من أكثر كانت ،2114 أكتوبر وحتى. 2114 لعام باريس اتفاق
 .وطنيا المحددة مساهماتها تنفيذ في وشرعت بالفعل، عليه



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 52 

 في وضع الموقف األفريقي الموحد في أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة وكالة ساهمت .122
 والمالي الفني الدعم تقديم بينها من أمور جملة خالل من المناخ تغير بشأن العالمية المفاوضات

 في للمفاوضين المجموعة األفريقية األخيرة وشملت. المستهدفة والمجموعات تراتيجيةاالس للمنابر
 بالبيئة، المعني األفريقي الوزاري  والمؤتمر المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية

 يربشأن تغ المتحدة األمم مؤتمر أثناء لألطراف والعشرين الثالث المؤتمر في األفريقيون  والخبراء
 .ألمانيا بون، في المناخ

 الدائمة المراقبة بعثة في المناخ بتغير المعنية األفريقيين والحكومات الدول رؤساء لجنة اجتمعت .124
 والسبعين الثانية الدورة هامش على ،2114 سبتمبر 18 في نيويورك في األفريقي لالتحاد

 في أفريقيا مشاركة شأنب المحرز التقدم اللجنة وقيمت. المتحدة لألمم العامة للجمعية
 األمم اتفاقية في لألطراف والعشرين الثاني المؤتمر في المناخ تغير بشأن العالمية المفاوضات

 في ألفريقيا الفعالة للمشاركة استراتيجيات أيضا وحددت. المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة
. 2114 نوفمبر 14 إلى 2 من الفترة في بألمانيا بون  في ُعقد الذي والعشرين الثالث المؤتمر

مؤتمر  في كأساس للمفاوضات أفريقيا تطلعات شملت الرسائل التيهذه  اللجنة واعتمدت
 الدعم وتقييم لرصد المستوى  رفيع إطار وضع إلى دعت كما. األطراف الثالث والعشرين

 يلية لصندوق التشغ الطرائق عن فضال والمؤسسية، الترتيبات اإلدارية بتطوير واإلسراع المناخي،
 .باريس اتفاق لخدمة التكيف

 والمياه الريفية والتنمية بالزراعة المعنية المتخصصة الفنية اللجنة اعتمدت ،2114 أكتوبر 2 في .122
لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بالمرأة ومسائل  لبرنامج عمل خطط والبيئة

 ء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بالشبابلجنة رؤسا المناخ، وبرنامج تغير الجنسين بشأن
 الرفيع العمل برنامج بشأن 2112 لعام ماالبو مقرر لتنفيذ وضعت التي -المناخ  بتغير بشأن

فيها لجنة رؤساء  لتنظر قريبا تقديم خطط العمل وسيتم. أفريقيا في المناخ حول تغير المستوى 
 المجموعة عمل المفوضية تيسير واصلت ك،ذل على وعالوة. الدول والحكومات األفريقيين

 والشباب بالبيئة، المعني األفريقي الوزاري  والمؤتمر المناخ، تغير بشأن للمفاوضين األفريقية
 .المناخ بتغير المعني

 الدعم من مبادرة االتحاد لتأمين برنامج لمشروع النهائية الصيغة المفوضية وضعت بالمثل، .124
األحد عشر  الصناديق اإلنمائية في المناخ لمكافحة تغير العالمي المعروفة بالتحالف األوروبي
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 هذا ويهدف. األوروبية والمجموعة - الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا مجموعة دول فيما بين
 2114لعام  باريس اتفاق لتنفيذ الدعوة وتيسير تنسيق المفوضية على قدرة مساعدة إلى الدعم
 مساهماتها تقديم على األعضاء الدول مع العمل طريق عن اأفريقي في المناخ تغير بشأن

 خالل من أفريقيا في باريس اتفاق تنفيذ تتبع إلى أيضا ويهدف. الوطني الصعيد على المحددة
 .والتقييم والرصد لإلبالغ مشترك إطار

 على الحصول على قدرتها أفريقيا تعزز أن ضرورة على المفوضية ركزت ،2114 عام في .128
 هذا وفي. المستدامة للتنمية البيئي البعد أجل من الزمن الفعلي في موثوقة معلوماتو  بيانات

 رصد إلدماج اإلقليمية االقتصادية المجموعات تبذلها التي الجهود دعمت المفوضية الصدد،
 الدول وتركيب اقتناء أيضا المفوضية وسهلت. اإلقليمي اإلنمائي تخطيطها في األرض

 الساتلية والمناخية البيئية البيانات على الحصول أجل من االستراتيجية سيةاألسا للبنية األعضاء
 .ونشرها ومعالجتها

 وطني خبير 1411 من أكثر وتلقى الدعم، هذا من عضوا دولة 27 استفادت اآلن، وحتى .127
 ما أجل من السواتل بواسطة األرض رصد تكنولوجيات اآلن األعضاء الدول وتستخدم. التدريب

 واألمن الزراعة مجال في اإلنمائي وتخطيطها بالسياسات المتعلقة القرارات صنع عملية: يلي
 ورصد الكوارث مخاطر من والحد والبحرية الساحلية الموارد وإدارة وحفظه المناخ ورصد الغذائي

 المفوضية وستوسع. األراضي تدهور من والتخفيف المائية، الموارد وإدارة والجفاف، الفيضانات
 شأنها من تدابير تنفذ أن األعضاء للدول ينبغي نفسه، الوقت وفي. القادمة السنة في الدعم هذا
 .تشغيلها في الوطنية بالخبرة تحتفظ وأن التكنولوجية األساسية البنية هذه تدعم أن

 الكوارث الحد من

 على الوطنية القدرة بناء على األعضاء الدول مساعدة في كبيرة خطوات المفوضية خطت .141
 من للحد أفريقيا عمل برنامج االتحاد مؤتمر أقر ،2114 يناير وفي. الطبيعية األخطار مواجهة
 سينداي، إطار تنفيذ تيسير إلى العمل برنامج ويهدف. 2161-2114 للفترة الكوارث مخاطر

 .2126 واألجندة الكوارث، مخاطر من للحد ألفريقيا اإلقليمية واالستراتيجية

 تنفيذ على قدرتها تعزيز بغية الكوارث، مخاطر من الحد بشأن ياأفريق موقفا المفوضية وضعت .141
 مخاطر من للحد العالمي المنتدى إلى وتم تقديمه القارة، في الكوارث مخاطر من الحد برامج
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 طريق خارطة المفوضية أعدت كما. 2114 مايو في بالمكسيك كانكون  في عقد الذي الكوارث
 .وإدارتها منها والوقاية الكوارث بمخاطر لمتعلقةا للبحوث للتميز أفريقي مركز إلنشاء

 إلدارة القاريين واإلبالغ للرصد نظاما المفوضية بدأت الكاميرون، جمهورية مع الوثيق بالتعاون  .142
 فريق العمل األفريقيقبل  من الطريق خارطة مشروع على التصديق وسيتم. الكوارث مخاطر

إنعاش  برنامج عملية تنفيذ المفوضية وتنسق. 2118 مارس في الكوارث مخاطر من للحد
 الكاريبي أفريقيا والبحر بلدان ومجموعة في القارة بين المجموعة األوروبية بماليين اليورو

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول  المفوضية قدرة تعزيز في كمساهمة الهادئ والمحيط
 مجموعات اقتصادية إقليمية( 2) أربعة وأنشأت .الكوارث مخاطر من الحد بشأن األعضاء

 عن بيانات قواعد األعضاء الدول من دولة عشرون  وأنشأت. الكوارث مخاطر من للحد هياكلها
 .للمخاطر ملفا دولة عضو 12 ووضعت الكوارث، حاالت في الخسائر

 الذي الكثير هناك يزال فال المجال، هذا في هائال تقدما حققت المفوضية أن من الرغم على .146
 مناخ ظل في األوجه المتعددة األخطار أمام الصمود على القارة قدرة لتعزيز به القيام يتعين
 اإلنذار آليات كفاية وعدم له، المخطط وغير السريع الحضري  النمو جانب إلى باستمرار يتغير

 بافتتاح للتعجيل الشركاء مع المقبلة السنة في المفوضية وستعمل. للكوارث واالستجابة المبكر
 المحلية، والمجتمعات األعضاء الدول في الكوارث مخاطر من للحد أفريقيا عمل برنامج فيذوتن

 إلى أيضا المفوضية وستسعى. عنها واإلبالغ المخاطر تقييم على أفريقيا قدرة تنمية ودعم
 التي تلك سيما وال واإلنعاش، للكوارث للتأهب آلياتها تعزيز على األعضاء الدول مساعدة
 .الشريرة الضعف ودورات المعقدة اإلنسانية الكوارث من تتعافى

 المخاطر إدارة وتحسين العيش وسبل الزراعي اإلنتاج نظم في الصمود على القدرة لضمان .142
 وتوجيهات فنيا دعما أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة ووكالة المفوضية قدمت الزراعية،

 الزراعي االستثمار خطط أمام الصمود لىع والقدرة المناخ تغير مع التكيف تعميم بشأن
 الكاميرون  وهي - بلدان خمسة من الجنسانية الشؤون  مجال في خبراء تلقى كما. الوطنية
 والمراعية المناخ بتغير المتعلقة الزراعة إدارة على تدريبا -ورواندا والنيجر ومالوي  وإثيوبيا
 .الجنسين لمسائل
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. المناخ تغير مع التكيف تحديات لمواجهة الموارد ئةتعبل  فنيا دعما األعضاء الدول تلقت .144
 نظم مرونة تعزيز سبل الستكشاف المؤتمرات من العديد المفوضية يسرت ذلك، على وعالوة
 مبادرات تبذل كما. الذكية المناخية الزراعة في الجيدة الممارسات نطاق وتوسيع الزراعي اإلنتاج

 الصمود على القدرة لبناء المالئمة والمقاييس ؤشراتالم تحديد على األعضاء الدول قدرة لبناء
 .سنتين كل واإلبالغ لالستعراض استخدامها يمكن التي

 المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة

تشكل القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر مستودعا أفريقيا لمواجهة المخاطر تم تصميمه لمساعدة  .142
تحسين قدراتها في التخطيط واالستعداد واالستجابة  الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على

ألحداث الطقس الشديدة والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات واألعاصير المدارية. 
وكالة القدرة األفريقية لمواجهة هيئتان هما:  القدرة األفريقية لمواجهة المخاطروتتولى عمل 

فرعها المالي شركة التأمين المحدودة للقدرة قي، و ، وهي وكالة متخصصة لالتحاد األفريالمخاطر
األفريقية لمواجهة المخاطر، وهي شركة تأمين تعاونية. وتقدم وكالة القدرة األفريقية لمواجهة 
المخاطر خدمات بناء القدرات للدول األعضاء فضال عن اإلشراف السياسي والتوجيه 

ينما تضطلع شركة التأمين المحدودة للقدرة االستراتيجي للقدرة األفريقية لمواجهة المخاطر، ب
األفريقية لمواجهة المخاطر بالتأمين ومهام تحويالت المخاطر الخاصة بالقدرة األفريقية لمواجهة 

 المخاطر.

 على للقدرة األفريقية الوكالة إنشاء اتفاق بموجب المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة وكالة أنشئت .144
 األفريقي االتحاد مؤتمر بمقرر اعتمده عمال ،2112 نوفمبر في (المعاهدة) المخاطر مواجهة

 األفريقي االتحاد مؤتمر مقرر ذلك وبعد األفريقيين، والمالية االقتصاد لوزراء الخامس المشترك
 ومن. 2112 يوليو 12 في( Assembly/AU/Dec.417(XIX)) والحكومات الدول لرؤساء

 أفريقي حل إيجاد في رغبتها عن األفريقي االتحاد دةقيا أعربت وغيرهما، القرارين هذين خالل
 لتمويل قارية آلية إنشاء خالل من الطبيعية والكوارث القصوى  المناخية الظواهر آلثار لالستجابة

 شركة إنشاء المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة وكالة قادت ،2116 عام وفي. الكوارث مخاطر
 األطراف مؤتمر من قرار بموجب تعاونية، تأمين شركة وهي المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة

 المخاطر. لمواجهة األفريقية القدرة لوكالة
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 إلى للتقليل 2126 األجندة المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة تدعم بواليتها، الوفاء إلى باإلضافة .148
 أن كما. يقياأفر  في الهيكلي التحول من كجزء الطبيعية للكوارث األشخاص تعرض من حد أدنى

 زيادة خالل ومن واألمن، السلم تعزيز إلى الرامية القارة جهود في رئيسيا إسهاما يساهم عملها
 وبالتالي الريف، سكان عيش سبل حماية على والمساعدة الصمود، على الضعفاء السكان قدرة

 خالل مةمدعو  ألنه المناخ عن الناجمة األزمات أثناء المحلية مجتمعاتهم في الناس إبقاء
 .الظروف الصعبة

 تحقيق على بالتقرير المشمولة الفترة خالل المخاطر مواجهة على األفريقية القدرة أنشطة ركزت .147
 وتحسين واالستدامة التوسع وقابلية والتطوير البحث وهي الرئيسية الثالثة االستراتيجية أهدافها

 .القارة في الكوارث مخاطر إدارة

 القدرة وكالة في التأمين منتجات وتحسين تطوير على البرنامج هذا يركزالبحث والتطوير:  .121
 صلة ذات تظل بحيث باستمرار المخاطر إدارة أدوات من وغيرها المخاطر لمواجهة األفريقية

 واصلت بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل. المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة في األعضاء بالدول
 كما. ريسكفيو أفريكا األساسية، البرمجية منتجاتها تحسين مخاطرال لمواجهة األفريقية القدرة

 لالستجابة منتج عن فضال قياسي لرصد فيضان األنهار، نموذج تأمين تطوير في تقدما أحرزت
 .واألوبئة األمراض تفشي لخطر

 لمؤتمر الخامسة الدورة المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة وكالة عقدتالتعزيز واالستدامة:  .121
 الفترة خالل مرات ثالث أ الوكالة إدارة مجلس واجتمع. 2114 مارس في أبيدجان في األطراف
 لمواجهة األفريقية القدرة وكالة أنشطة على اإلشراف إلى وباإلضافة. بالتقرير المشمولة

 إدارة لتحسين) بالمجلسين مجتمعين إليهما المشار الوكالة مجلس مع المجلس عمل المخاطر،
القدرة األفريقية  وكالة شاركت ذلك، على وعالوة( المخاطر لمواجهة األفريقية قدرةال وتشغيل

 المناقشات في وأسهمت المجموعات االقتصادية اإلقليمية، مع أوثق بشكل لمواجهة المخاطر
 خالل مبادرة التأمين المرن. المناخ من سياسة بشأن الدولية

 زيادة لقدرة األفريقية لمواجهة المخاطر إلىدعت اتحسين إدارة مخاطر الكوارث في القارة:  .122
 األفريقي البنك مع المناقشات خالل من ذلك في بما فيها، األعضاء للدول المتاحة الموارد
 تقدم إحراز القدرة األفريقية واصلت كما. ممتاز تمويل مرفق إلنشاء اآلخرين والشركاء للتنمية
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 غير والمنظمات الدولية للمنظمات بموجبه نيمك الذي المتماثلة، النسخ مبادرة نموذج بشأن
القدرة األفريقية لمواجهة  أعضاء يختاره الذي التأمين يطابق الذي التأمين تختار أن الحكومية

 وكالة في األعضاء الدول في للكوارث لالستجابة إضافية موارد توفير في يسهم مما المخاطر،
 .القدرة األفريقية

للقدرة األفريقية  الجفاف مخاطر مجموعات من أربع في انبلد ثمانية شاركت األن، حتى .126
 من أكثر بتغطية المحدودة القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر وكالة قامت وقد لمواجهة المخاطر،

 دوالر مليون  42 األفريقية الحكومات ودفعت. الجفاف مخاطر من أمريكي دوالر مليون  211
 أي دون  الوطنية الميزانيات من المبلغ هذا من %74 نسبة وجاءت. التأمين أقساط في أمريكي

 وفي الصكوك هذه في األفريقية البلدان لدى كبيرا اهتماما هناك أن على يدل مما دولي، دعم
 .استباقية بصورة المخاطر إدارة

 أمريكي دوالر مليون  62 بقيمة تأمينية تعويضات بدفع المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة قامت .122
 شخص مليوني من أكثر ودعم والسنغال، والنيجر وموريتانيا مالوي : هي بلدان عةأرب إلى

 وبرامج األغذية وتوزيع النقدية التحويالت نطاق توسيع خالل من الماشية من رأس ومليون 
 إنما. بالتأمين فقط تهتم ال المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة ولكن. المدعومة الماشية تغذية
 .األفريقية القارة في المخاطر إدارة وتحسين المتقدم إلعدادبا األمر يتعلق

القدرة األفريقية لمواجهة  تشارك أن ينبغي األفريقي، لالتحاد تابعة متخصصة وكالة باعتبارها .124
 باختصاصها المتعلقة العمل ومجاالت المبادرات في كامل بشكل المخاطر مجال في الكوارث

 نحو على متكاملة تقارير إعداد: ذلك في بما األفريقي، تحادلال تابعة أخرى  أجهزة تقدمها عندما
 القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر وإدماج األفريقي؛ االتحاد داخل مناصري القدرة وتحديد أفضل؛

 .األفريقي االتحاد إصالح عملية في

 على تشجع التي القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر وكالة في األعضاء الدول قرارات أعقاب في .122
 التصديق عملية في كبيرا تقدما أحرزت أو 8 بلدان ثمانية استكملت المعاهدة، على التصديق
االتحاد  مفوضية مستوى  على العملية أتمت الوكالة في فقط أعضاء دول 2 أن إال الوطنية،
 11 إيداع حين إلى نهائيا التنفيذ حيز تدخل ولن حاليا المفعول سارية والمعاهدة. األفريقي
 .األفريقي االتحاد مفوضية لدى تصديق صكوك
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 إلى األقساط لدفع الموارد في كبيرة صعوبات ضعيفة قدرات ذات أعضاء دول عدة واجهت .124
 على المرفق هذا وسيساعد. مميزا ماليا دعما تطلب مما المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة شركة

 بتضمين المتعلقة بااللتزامات ربطه عندو  األولى، السنوات في التجميعي المستدام النمو دعم
. المتوسط األمد في مستداما يصبح أن على المجمع سيساعد السيادية، النظم في المخاطر إدارة
 تجري القدرة األفريقية لمواجهة الكوارث كما المسعى، لهذا دعمه األفريقي للتنمية البنك قدم وقد

وبنك  أفريقيا، في االقتصادية للتنمية العربي لبنكا ذلك في بما متعددة، بديلة قنوات مع مناقشات
 .واالتحاد األوروبي التنمية اإلسالمي،

 تنظر لكي التالية األولوية ذات والتوصيات المجاالت القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر تقترح  .128
 :السياسات أجهزة فيها

 خالل من األعضاء دولال بين القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر وكالة عمل على التشديد 
 في المالية المساهمة وزيادة اختصاصها، عن للدفاع وزارية لجنة إنشاء منها أمور جملة

 األفريقي؛ االتحاد إصالح عملية في اللجنة وإدماج األفريقية، وملكيتها برامجها،

 من القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر معاهدة على والتصديقات التوقيعات من المزيد تشجيع 
القدرة األفريقية لمواجهة  وكالة عضوية من االستفادة من تتمكن حتى األعضاء الدول قبل

 أفضل بشكل االستعداد على للمساعدة الخدمات على الحصول ذلك في بما المخاطر،
 المناخ؛ لتغير والتصدي لها، والتصدي الطبيعية للكوارث

 القارية واألجهزة األفريقي االتحاد أجهزةو  األفريقي االتحاد في األعضاء الدول تشجيع زيادة 
 أجل من معها والعمل المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة إلى الالزم الدعم تقديم على األخرى 
 في الوكالة إشراك الخصوص وجه وعلى القارة، في الطبيعية للكوارث االستجابة تحسين

 والتمويل المناخ، وتغير، الطبيعيةالكوارث  بمخاطر المتعلقة والقرارات واألحداث المناقشات
 االبتكاري؛

 إدارة في البالغة األهمية المساهمة هذه دعم والشركاء اإلنمائي التمويل مؤسسات من الطلب 
 خالل من ذلك في بما المناخ، تغير مع للتكيف التحتية وبنيتها القارة في الكوارث مخاطر

القدرة األفريقية لمواجهة  خالل من أفريقيا في المخاطر إلدارة دعمها وتوجيه المتميز، الدعم
 أفريقية؛ بقيادة قائمة مؤسسة وهي المخاطر،
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 وعمل القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر مبادرات بين التنسيق لدعم المانحين الشركاء دعوة 
 .القارة في اإلنساني المجتمع

 سياسة األراضي

، 2114نوفمبر  14إلى  12من  أفريقيا، يف األراضي لسياسة افتتاحيا مؤتمرا المفوضية نظمت .127
 بشأن الجيدة والممارسات البحوث نتائج لتبادل األراضي مجال في األفريقيين الخبراء كبار ضم

 والحوكمة األراضي قضايا تعميم اآلن ويجري . وتنفيذها األراضي سياسات لوضع الرئيسية الدوافع
 إدارة بشأن مشتركة أو مكرسة برامج هناك ك،لذل ونتيجة. اإلقليمية والبرامج البروتوكوالت في

. األفريقي البرلمان مثل األجهزة من وغيرها اإلقليمية االقتصادية المجموعات جانب من األراضي
 بتنمية المتعلقة السياسات في تؤثر رئيسية منظمة وهي للمزارعين، األفريقية المنظمة وضعت وقد

 لمنظمات قاري  منبر إقامة على العمل اآلن ويجري  األراضي، إدارة بشأن عملها خطة األراضي،
 .األراضي إدارة بشأن المدني المجتمع

 األراضي المستثمرين في مجال استصالح على تؤثر التي للعوامل أفضل فهم أفريقيا لدى .141
 إلى استنادً  األراضي الستعادة الوطنية وتحديد األهداف اآلخرين الرئيسيين المصلحة وأصحاب
 عضو دولة( 22) وعشرون  أربع العملية هذه في وشاركت. محليا المتاحة ئطالخرا تحليالت

 المناظر الستعادة األفريقية المبادرة مشروع في أيضا البلدان هذه وتشارك. محلية ومجتمعات
 بماليين االلتزام تم المبادرة، هذه أعقاب وفي. هكتار مليون  111 البالغ الحرجية الطبيعية

 فرص تقييم منهجية تطبيق خالل من االستصالح أجل من القارة في األراضي من الهكتارات
 .االستصالح

 - بوروندي هكتار، مليون  104 - بنين: التالية االلتزامات تحققت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .141
 هكتار، مليون  604 - الوسطى أفريقيا جمهورية هكتار، مليون  12 - الكاميرون  هكتار، مليوني

 8 - الديمقراطية الكونغو جمهورية هكتار، ماليين 4 - كوت ديفوار هكتار، مليون  102 - تشاد
 وكينيا هكتار، مليون  2 - وغينيا هكتار، 2 - وغانا هكتار، مليون  14 - وإثيوبيا هكتار، مليون 

 204 - ومالوي  هكتار، ماليين 2 - ومدغشقر هكتار، مليون  1 – وليبريا هكتار، مليون  401 -
 – الكونغو وجمهورية هكتار، مليون  602 - والنيجر مليون هكتار، 1 – وموزمبيق ،هكتار مليون 
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 - وأوغندا هكتار، مليون  602 - أفريقيا وجنوب هكتار، مليوني 2 - ورواندا هكتار، مليوني 2
 .هكتار مليون  204

 علماء قدرة تعزيز إلى يهدف األفريقية، البذور لفحص منتدى المفوضية أنشأت جانبها، من .142
 .2114-2114 للفترة المنتدى تشغيل خطة وضع عملية وتسهيل األفريقية البذور صحة مختبر

 الزراعية التجارية األعمال تعزيز

 إلى الوصول سبل الريفية األساسية الهياكل بشأن العامة للسياسة إطار مشروع المفوضية وضعت .146
 التجارية األعمال قطاع الوثائق ههذ وستوجه. قارية زراعية تجارية استراتيجية عن فضال األسواق،
 في المساهمة في بالتالي وتسهم والدخل العمالة وتولد األولية المنتجات إلى قيمة وتضيف الزراعية

 .أفريقيا في التبعية الغذائية من والحد االقتصادي النمو

 الثانية يةالعاد الدورة في سياستها وإطار القارية الجغرافية المؤشرات استراتيجية أيضا اعتمدت .142
 واعتمدت. 2114 أكتوبر في والبيئة والمياه الريفية والتنمية الزراعة بشأن المتخصصة الفنية للجنة
 البرنامج سياق في والتحول المستدامة الريفية للتنمية أداة  بمثابة ستكون  التي عملها خطة أيضا

 دعم في رغبته عن وروبياأل االتحاد وأعرب. 2126 واألجندة الزراعية للتنمية الشامل األفريقي
 لقمة للتحقيق القابلة النتائج كإحدى المتخصصة الفنية اللجنة أقرتها حين في العمل، خطة تنفيذ

 .2114 نوفمبر في األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد

 والساحل مبادرة الجدار األخضر لمنطقة الصحراء الكبرى 

 في والساحل الكبرى  الصحراء لمبادرة الكبير ألخضرا الجدار لتنفيذ اإليجابية اآلثار من بتشجيع .144
 المنطقة لمساعدة األفريقي الجنوب منطقة إلى المبادرة المفوضية مددت األخيرة، العشر السنوات

 إطالق وأتاح. القارة في والتصحر األراضي وتدهور، الجفافظاهرة  أسوأ ببعض تأثرت التي
 أفضل لتبادل منبرا األفريقي الجنوب في الكبرى  راءالصح لمبادرة الكبير األخضر الجدار برنامج

المجموعات االقتصادية و  المعنية األعضاء الدول بين فيما األقران لتعلم والنظراء الممارسات
والتعلم  الممارسات أفضل لتبادل منبرا األفريقي الجنوب في غوسي برنامج إطالق وأتاح .اإلقليمية

 .اإلقليمية االقتصادية والمجموعات المعنية ءاألعضا الدول بين فيما من األقران
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 إجراء في المفوضية شرعت للتنمية، األفريقي والبنك والزراعة األغذية منظمة مع بالتعاون  .142
 العظيم األخضر الجدار مبادرة إطار في المتجددة الطاقة تنمية تعزيز إلى تهدف مشاورات

 والطاقة الرياح وطاقة الشمسية الطاقة اتإمكان من واالستفادة الساحل، ومنطقة الصحراء لمنطقة
 بمجموعة اتصال على المفوضية فإن المنوال، نفس وعلى. األعضاء الدول من األرضية الحرارية

 البحر مياه تحلية لتمكين مشروع تنفيذ في لدعمها ألفريقيا، العابر األنابيب وخط أمريكية، كندية
 .الري  ألغراض واستخدامها

 ،(الفاو) والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة مع المفوضية عملت ستعراض،اال قيد العام خالل .144
 لمكافحة الدائمة واللجنة الطبيعة، لحفظ الدولي واالتحاد األوروبي، واالتحاد الدولي، والبنك

 إطار في الفرعية المشاريع من عدد لدعم والساحل الصحراء ومرصد الساحل منطقة في الجفاف
 والفقر األراضي وتدهور الجفاف بين بالصلة المتزايد الوعي ساهم وقد. العيش لسب تعزيز مبادرة

 و الصحراء لمنطقة العظيم األخضر الجدار مستوى  رفع في والهجرة الداخلي والنزوح النزاعات
 .والعالمي اإلقليمي الصعيدين على الساحل

 الثالثة الدورة في ركتهامشا في األعضاء للدول كبيرا دعما المفوضية قدمت ذلك، على عالوة .148
 يمكن الجفاف بشأن منفصل استراتيجي هدف اعتماد عن أسفر مما األطراف، لمؤتمر عشرة

 .للجفاف للتصدي األفريقية البلدان دعم من االتفاقية

 برنامج االتحاد األفريقي لبحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة

االتحاد األفريقي لبحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق  لبرنامج المتخصصة الوكالة تشارك .021
 في األعضاء الدول إلى الدعم وتقديم اإلقليمية، والشبكات الشراكات تعزيز في شبه القاحلة بنشاط

 على الريفية العيش سبل قدرة وبناء التنمية أجل من الزراعية البحوث تعزيز إلى الرامية جهودها
 .أفريقيا في القاحلة هالمناطق شب الصمود في

 مع عمل برنامج االتحاد األفريقي لبحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة .021
 الفاعلة الجهات من وغيرها اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول قدرة لتعزيز شركائه

 وزارة مع شراكة عقدت وقد. والتصحر المناخ تغير أمام الصمود على القدرة على الصلة ذات
 لتدريب األفريقية للبلدان الفنية للمساعدة العربي والصندوق  مصر في والري  المائية الموارد

 أجرت كما. الحديث الري  مجال في عضو دولة( 05) عشر خمسة من الشباب الباحثين
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 كينابور  حكومة مع بالتعاون  أفريقيا في التصحر مكافحة في السياسات بشأن حوارا المفوضية
 سالسل في والفرص التحديات عن بحوثا ونشرت التصحر، لمكافحة المتحدة األمم واتفاقية فاسو

برنامج االتحاد األفريقي لبحث وتطوير الحبوب الغذائية في  نسق كما. أفريقيا في الزراعية القيمة
 المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر الموحد األفريقي الموقف اعتماد المناطق شبه القاحلة

 .7102 سبتمبر في الصين في عقد الذي التصحر لمكافحة

عالوة على ذلك أتيحت للمجموعات االقتصادية اإلقليمية فرصة من خالل برنامج االتحاد  .020
األفريقي لبحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة، لتحديد التحديات والفرص 

ية في إقليم كل منها، واالتفاق على المعايير الرئيسية لوضع لتطوير سالسل القيمة االستراتيج
األولويات للسلع الزراعية. وتشمل أنشطة الوكالة كذلك ربط منظمات المزارعين األفريقيين 

 بالبحوث وخدمات التوصيل على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية.
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 تحتية والتصنيع والتجارةالتنمية االقتصادية الشاملة، والبنية ال: 3النتيجة 
 

 األفريقية البلدان بين والتجارة والتصنيع، الشاملة، االقتصادية التنمية أجل من والبيئة التحتية، البنية تطوير
 .الطبيعية للموارد المستدام واالستخدام الخاص، القطاع بقيادة

 النواتج:

 الدول قدرات والترويج لها، وتعزيزالشاملة  التمكينية من أجل لتنمية العامة صياغة أطر السياسات 
 .التنفيذ على األعضاء

 أفريقيا في التحتية تطوير البنية برنامج تيسير. 

 األفريقيين السكان لغالبية الحديثة الطاقة خدمات إلى الوصول تعزيز. 

 ة الحر  التجارة اتفاقية بشأن المفاوضات وتيسير لها، والترويج والجمارك لتسهيل التجارة سياسات وضع
 .القارية

 وتعزيزها التجارية األعمال مناخ وتحسين الخاص القطاع إلشراك سياسات وضع. 

 ودعمها المشاريع تنظيم على اإلعاقة ذوي  واألشخاص والشباب النساء تشجيع. 

 لها والترويج الموارد من وغيرها المعدنية للموارد المستدام لالستغالل سياسات وضع. 

 قدرات الشاملة والترويج لها، وتعزيز لتنميةاالتمكينية من أجل  العامة ات: صياغة أطر السياس0الناتج 
 .التنفيذ على األعضاء الدول

 متكاملة تحتية بنية 2161 عام بحلول أفريقيا بناء في المتمثل الطموح لنفسها المفوضية حددت .182
 التكامل تعزيز على وقادرة معقولة، وبأسعار وفعالة وموثوقة آمنة تكون  واالتصاالت والطاقة للنقل

 الرئيسية التحديات على يركز األمد طويل طموح وهذا. للقارة المستدامة والتنمية والقاري  اإلقليمي
 في الكاملة ومشاركتها واالجتماعية، االقتصادية والتنمية إدماجها، وهي القارة، تواجه التي

 .العالمي االقتصاد
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 واإلعالنات المقررات - رئيسية صكوك عدة لعامةا السياسة أجهزة اعتمدت الطموح، هذا لتحقيق .186
 ذلك منذ تنفذها المفوضية كانت التي والطاقة، البنية التحتية ومشاريع برامج بشأن - واألطر
العشرية األولى  والخطة 2114 – 2112االستراتيجية  الخطة (1): يلي ما تشمل وهي. الحين

 تكنولوجيا وتنمية والطاقة النقل بشأن األفريقي االتحاد مؤتمر إعالنات (2) ؛2126 لتنفيذ أجندة
 النقل قطاع (2) الرابعة؛ األوروبية األفريقية القمة ( إعالن6) أفريقيا؛ في واالتصاالت المعلومات

 العمل؛ وخطط والقرارات واإلعالنات الفرعي والقطاع واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والطاقة
 .أفريقيا في ةتطوير البنية التحتي برنامج (4)

 : تسهيل برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا7الناتج 

 مع شراكة في للمفوضية الشامل الرئيسي النشاط أفريقيا في تطوير البنية التحتية برنامج يشكل .182
. للنيباد والتنسيق التخطيط ووكالة األفريقي للتنمية والبنك ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة
 والطاقة النقل مجاالت في التحتية البنية في العجز معالجة في على المساعدة مصممة وهي

 استراتيجيا إطارا البرنامج هذا ويوفر. للحدود العابرة والمياه واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا
 البنية ومشاريع برامج خالل من وإدماجها أفريقيا بين الربط أجل من ومخططا مشتركا قاريا
 للتحول العنان وإطالق والوظائف، وحفز النمو التجارة، تعزيز إلى ويهدف األولوية، ذات تيةالتح

 العمل خطة وتتألف. العمل فرص وخلق التجارة، وتعزيز أفريقيا، في واالجتماعي االقتصادي
 وتكنولوجيا والطاقة النقل وبرامج للتنفيذ قابال وبرنامجا مشروعا 41 من للبرنامج األولوية ذات

 بين اإلقليمي التكامل يعزز أن تنفيذه شأن ومن. للحدود العابرة والمياه واالتصاالت المعلومات
 .2121 و 2112 عامي

 ما 2114 عام في برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا سياقنفذت في  التي األنشطة شملت .184
 تكنولوجيا مجال في التواالتصا المعلومات لتكنولوجيا الثالثة العمل خطة استكمال( 1: )يلي

 ؛اعضوً  دولة( 66) وثالثين ثالث في اإلنترنت تبادل بنقاط المتصلة واالتصاالت المعلومات
 أساسية خطوط وضع أجل من التابعة التحتية البنية مشاريع إعداد لصناديق اعتماد النيباد( 2)

صناديق إعداد  من حتملم دعم أجل من اإلقليمية التحتية البنية لمشاريع ومتسلسلة أولوية ذات
وتعزيز طرائق العمل بين  ،2121-2112 الخمس السنوات مشاريع البنية التحتية للنيباد لفترة

 منسقة شراكات إقامة لضمان المصلحة صناديق إعداد مشاريع البنية التحتية للنيباد وأصحاب
 تعبئة تعزيز إلى راميةال والتدابير وتنفيذها المشاريع إعداد لتعزيز النتائج تحقيق نحو وموجهة



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 65 

 لتنفيذ األلمانية للتنمية والحكومة األفريقي البنك من الممول القدرات بناءبرنامج ( 6)الموارد؛
 الخبراء من سنوات ثالث فترة توفير ذلك في بما تطوير البنية التحتية في أفريقيا، مشاريع

 ية التحتية في أفريقيا وتوفيرتطوير البن مشاريع إعداد لدعم اإلقليمية االقتصادية للمجموعات
لوكالة التخطيط والتنسيق للنيباد ومفوضية االتحاد األفريقي وإدارة برنامج تطوير البنية  الخبراء

 التحتية في أفريقيا.

 الموارد سيما وال المشاريع، إلعداد الموارد تعبئة ضعف تتمثل في التحديات بعض هناك أن بيد .182
 والتنظيمي القانوني اإلطار مواءمة وعدم البلدان بين تفاقاتاال في التأخير وحاالت المحلية،

 الستعراض النهائية الصيغة وضع على الجهود ستركز فصاعدا، اآلن ومن. المعنية للبلدان
 .2118 يوليو قمة في السياسات أجهزة إلى نتائجه ستقدم الذي المدة منتصف

  الحديثة الطاقة خدمات إلى وصول غالبية السكان األفريقيين : تعزيز3الناتج 

: التالية الرئيسية النشاط مجاالت على المفوضية تركيز محور انصب الطاقة، قطاع مجال في .184
 الحادي األطراف مؤتمر في اعتمدت التي المتجددة للطاقة األفريقية المبادرة وتنفيذ تفعيل (1)

 (6) للجميع؛ مةالمستدا الطاقة توفير تيسير (2) ؛2114 ديسمبر في باريس في والعشرين
 الحيوية؛ الطاقة مجال في ألفريقيا التوجيهية والمبادئ العامة السياسة إطار تنفيذ إلى الدعوة

 أفريقيا بين الطاقة شراكة تنفيذ (4) الطاقة؛ لقطاع متسق قاري تنظيمي إطار وضع( 2)
 التخفيف مرفقنشاء إالجوفية و  الحرارية للطاقة اإلقليمي البرنامج تنفيذ (2) األوروبي؛ واالتحاد

 في بما ،2121 لعام الكهرومائية الطاقة مبادرات تنفيذ (4) الجوفية؛ الحرارية المخاطر حدة من
 .2126 األجندة من كجزء الكهرومائية للطاقة اجإن مشروع تطوير إلى الدعوة ذلك

 طاقةلل األفريقية المبادرة تفعيل( 1: )يلي ما 2114 عام في تحققت التي اإلنجازات شملت .188
 وتوظيف اإلداري  هيكلها وثائق وضع خالل من ، بدعم من شركاء االتحاد األفريقي،المتجددة

 من للجميع المستدامة الطاقة مبادرة تنفيذ وتسهيل متابعة( 2) اإلدارة؛ ومجلس الفنيين خبرائها
 (6) األعضاء؛ الدول من بالعديد الخاصة االستثمارية ونشراتها أعمالها جداول وضع خالل
 األطر بين بالمواءمة الخاصة العمل وخطة االستراتيجية وثيقة على األخيرة اللمسات وضع

للنقل والبنية  المتخصصة الفنية للجنة األول االجتماع في الوزراء اعتمدها والتي التنظيمية،
 المرحلة بدء (2) ؛2114 مارس في لومي فيالتحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة، 
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 الصغيرة الشبكة في والسياسة النقل، خط في المنسقة بالتعريفة المتعلقة الدراسة من الثانية
 الحيوية الطاقة مشاريع إعداد في األعضاء الدول إلى الدعم تقديم (4) التنسيق؛ وحدة وإنشاء
 .المشاريع لتطوير الالزمة الموارد وتعبئة

للتعاون االقتصادي والصندوق االئتماني لالتحاد وتشاركت المفوضية أيضا مع الوزارة األلمانية  .187
 الحرارية المخاطر حدة من التخفيف مرفق أفريقيا الخاص بالبنية التحتية إلنشاء-األوروبي

 قدرها إجمالية بقيمة أفريقيا شرق  في بلدان خمسة في مشروعا 22 المفوضية دعمتو  .الجوفية
 تطوير أجل من الوكالة إلى وماليا فنيا مادع أيضا المفوضية وقدمت. أمريكي دوالر مليون  81

 أيضا وساعد. الديمقراطية الكونغو جمهورية رئيس مكتب في المنشأ الكبير اجإن مشروع وتعزيز
 مارس في لومي في عقدت والسياحة، والنقل الطاقة بشأن لجنة فنية متخصصة أول عقد في

2114. 

 شمسي نظام تصميم أجل من 2114 عام يف التنفيذ ترتيبات بدأت للطاقة، الفرعي القطاع في .171
 الطاقة إلى للوصول برنامج تنفيذ وبدأ. مدغشقر في الحكومية المباني لتشغيل السطح على

 المتجددة للطاقة القصوى  األولوية ذات( 66) والثالثين الثالثة المشاريع تنفيذ وبدأ المتجددة،
 دراسة إلجراء النيباد وكالة من وماليا نياف دعما وتنزانيا وكينيا جامبيا وتلقت. تحديدها تم التي

 عن مماثلة دراسة إلجراء مساعدة مدغشقر تلقت كما. المتجددة الطاقة تمويل بشأن جدوى 
 .السطح على الشمسي النظام

 من كثير في الطاقة بقطاع المتعلقة والبيانات الموارد ونقص المالية الموارد محدودية أن غير .171
 تزايد ومع. القطاع هذا في المحرز التقدم تتبع في كبيرا تحديا تشكل لتزا ال األفريقية البلدان

 التي للجميع المستدامة الطاقة مثل مبادرات من بدءا األفريقية، الطاقة بقضايا الدولي االهتمام
 للطاقة األفريقية والمبادرة ، المستدامة التنمية من أهداف 4والهدف  المتحدة األمم تقودها

 دقيقة بيانات ونشر جمع على األعضاء قدرات الدول تعزيز إلى ماسة حاجة هناك المتجددة،
 على األعضاء الدول تشجع ذلك، على عالوة. واستهالكها وإمكاناتها الطاقة من احتياجاتها عن

 .الحيوية الطاقة ذلك في بما المتجددة، الطاقة بشأن وطنية سياسات اعتماد
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 اللجنة األفريقية للطاقة

 األفريقي النظام تطوير على أساسا 2114 عام في للطاقة األفريقية اللجنة أنشطة ركزت .172
 وكذلك األعضاء، الدول بين فيما المعلومات تبادل لتسهيل البيانات وقاعدة الطاقة لمعلومات

 نشر من للطاقة األفريقية اللجنة تمكنت وهكذا،. اإلقليمية االقتصادية المجموعات بين فيما
 الصادرة 2114 لعام العالمية الطاقة إحصاءات إعداد في والمساهمة اقةالط إحصاءات بيانات

 اللجنة وساهمت. 2121 لعام أفريقيا في الطاقة توقعات عن فضال للطاقة، الدولية الوكالة عن
 بين مشترك ومشروع ،2114 لعام األفريقي اإلحصائي السنوي  الكتاب إعداد في األفريقية
 .ألفريقيا االقتصادية واللجنة األمم المتحدة نمية،للت األفريقي والبنك اللجنة،

 للطاقة األفريقية اللجنة أنشطة بين من الوطنية التنسيق لمراكز القدرات وبناء التدريب كان كما .176
 اإلحصائيين، الخبراء مئات كفاءة تحسين على األنشطة هذه وساعدت. 2114 عام خالل

 الدورات هذه في وشارك. األعضاء الدول جانب من الطاقة عن موثوقة بيانات إنتاج وبالتالي
 اإلقليمية الطاقة ومجموعات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول من إحصائيا 81

 خبرة من استفاد ذلك، إلى وباإلضافة. الطاقة استخدام وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقليمية والمراكز
 قاعدة لجمع األفريقيين الطاقة وزراء مؤخرا عينها نيةوط اتصال جهة 28 أيضا األفريقية اللجنة
 قام للمنظمة، المشتركة البيانات مبادرة مع وبالتعاون . الطاقة وتوازن  الطاقة إحصاءات بيانات
 والغاز النفط عن الشهرية البيانات جمع على األفريقيين الطاقة خبراء من 24 بتدريب المركز
 درجة لطالب واحد شهر لمدة تدريبا قدمت كما. والغاز للنفط المنتجة األفريقية للبلدان

 .تلمسان في ومقرها والطاقة المياه للعلوم أفريقيا جامعة من الماجستير

 مراكز خدمات على الحفاظ صعوبة للطاقة األفريقية اللجنة واجهتها التي التحديات بين من كان .172
 ة.التدريبي العمل لورشة التمويل ومحدودية الوطنية، التنسيق

 لتوحيد المقاييس اإللكترونية الفنية اللجنة األفريقية

 إطار لتوفير المفوضية من بدعملتوحيد المقاييس اإللكترونية الفنية  األفريقية اللجنة أنشئت .174
 الفنية اإللكترونية، الوطنية لجانهم خالل من األعضاء، الدول في المصلحة ألصحاب تعاوني

 .أفريقيا من المطابقة تقييم متطلبات من بها يرتبط وما فنيةال الكهربائية المعايير ومواءمة



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 68 

 في العضوية كامل عضوا 11 من األعضاء عدد في زيادة هناك كانت ،2114 عام خالل .172
 81 أيدت ذلك، إلى وباإلضافة. 2114 عام في عضوا 14 عشر خمسة إلى 2112 عام نهاية

 بعد لتوحيد المقاييس الفنية اإللكترونية األفريقية اللجنة معايير األعضاء الدول من المائة في
 العتمادها المعتمدة المعايير عدد اآلن ويبلغ. العام منتصف في اللجنة بيانات قاعدة تشغيل بدء

 مر على الفعلية وحاجتها مالءمتها مدى اختبار يتعين يزال ال حين في معيارا، 121 المشترك
 .الزمن

 لرامية إلى تعزيز التكامل القاري : تسهيل السياسات والمعايير ا4الناتج 

 السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي مشروع 

 بتنفيذ المتعلق اإلعالن 2114 يناير في والعشرين الرابعة العادية دورته في االتحاد مؤتمر اعتمد .174
 االلتزام عن فضال ،2114 عام بحلول واحد أفريقي جوي  نقل سوق  إنشاء بشأن ياموسوكرو قرار

السوق و  ياموسوكرو لقرار المشروط وغير الملموس للتنفيذ دولة عشر إحدى أبدته لذيا الرسمي
 دولة عشرة اثنتا انضمت التقرير، هذا استكمال وقت وبحلول. األفريقية الموحدة للنقل الجوي 

 وعشرين ثالث إلى لتصل األولى( 11) عشرة الحادية الدورة إلى األعضاء الدول من أخرى 
 .دولة

 (2) دولها؛ في التنفيذ عملية قيادة (1): هي رئيسية وظائف ثالث مع وزاري  عمل فريق أنشئ .178
 السوق  إلى االنضمام على األعضاء الدول بقية لحث الدعوة حملة ( قيادة6) التوجيه، تقديم

 طريق خريطة الوزاري  العمل فريق وأعد. دولهم في المناسبة الظروف تهيئة وضمان الواحد،
 تنفيذ بدء أنشطة أجل من الموارد تعبئة ذلك في بما الواحد، الجوي  نقلال سوق  إنشاء ألنشطة
 .2114 عام في وإطالقها المنفذة، الوكالة

 في اآلن سيجري  السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي  إطالق بأنيسر المفوضية أن تبلغكم  .177
 بإجازة نونيةوالقا العدلية للشؤون  المتخصصة الفنية اللجنة قامت كما. 2118 يناير قمة

 التنظيمي اإلطار أيضا تشكل والتي ياموسوكرو، لمقرر والمؤسسية التنظيمية النصوص
 2118في يناير  مؤتمر االتحاد األفريقي إلى وستقدم ،اللسوق الموحدة للنقل الجوي  واإلداري 

 قررم نفذت أو حاليا تنفذ التي والعشرين الثالث األعضاء بالدول وتشيد المفوضية. العتمادها
 المبادرة هذه استغرقت وقد. إبطاء دون  بذلك القيام على األطراف جميع وتحث ياموسوكرو،
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 نحو حرجا ناقال تمثل فإنها ذلك، ومع. النفاذ حيز العظيمة المبادرة هذه تدخل حتى طويال وقتا
 يتسم معال وفي. أفريقيا في والتنمية االقتصادي للنمو قوية ووسيلة ألفريقيا االقتصادي التكامل

 .توحيدها حالة في فقط سيكتب ألفريقيا البقاء الشديدة، والمنافسة السريع والتحول بالعولمة

 بل األعضاء، عدد زيادة إلى السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي  إطالق يؤدي أن المأمول من .211
 رئيسي مخطط وضع سيما وال تاما، تنفيذا المبادرة لتنفيذ الكافية الموارد بتعبئة أيضا سيعجل

 .للطيران األساسية للقيادة

 الشبكة األفريقية المتكاملة للقطار السريع

 األفريقية العواصم ربط إلى السريعة الحديدية للسكك المتكاملة األفريقية الشبكة مشروع يهدف .211
 السكك بتكنولوجيا الرئيسية السياحة ومواقع الصناعية المراكز من وغيرها االقتصادية والمراكز

 ذات األساسية والهياكل التكميلية الكهربائية الطاقة توفير مع المناسبة، السرعة العالية ديديةالح
 األجندة في آخر نموذج وهو. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وخدمات العريض النطاق
 .األولى العشر السنوات خالل تنفيذه المقرر من الذي 2126

 للجدوى  شاملة دراسة إجراء( 1: )يلي ما المجال هذا يف لها والمخطط الحالية األنشطة شملت .212
 سابقة تفصيلية دراسة إلجراء االستشارية الخدمات شراء من تقريبا االنتهاء تم للمشروع؛ المسبقة
 المذكرة على األخيرة اللمسات وضع( 2) التقرير؛ هذا من االنتهاء عند النطاق لتحديد

 بما الصناعة لنطاق األولية العمل خطة صياغة( 6) و ة؛التدريبي االحتياجات وتقييم المفاهيمية
  .المحلي المحتوى  ذلك في

 شرعت ولمعالجة هذه المسألة،. المشروع إمكانية تنفيذ تحديد في يتمثل الرئيسي التحدي أن غير .216
 بعدها والتي سيكون من الضروري  قيد اإلنجاز، وهي مفصلة دراسة نطاق إجراء في المفوضية

 .القارة أنحاء جميع في للمشروع كاملة جدوى  دراسة إلجراء كبيرة ومالية شريةب موارد تعبئة

 لزيادة حملة النيباد وكالة أطلقت اإلقليمي، للتكامل األفريقي االتحاد أجندة مع تماشيا .212
 الميزانية المخصصة زيادة إلى وتهدف. األفريقية للبنية التحتية األفريقية األصول مخصصات

 خارطة رسم وتم. %4 إلى لإلدارة الخاضعة األصول من %104 بنحو ةالحالي القاعدة من
 وصندوق الثروة للمعاشات األفريقي الصندوق  استثمارات لزيادة العملية الخطوات تبين طريق
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 الطريق خارطة وتتضمن. %4 البالغ المحدد الهدف إلى األفريقية التحتية البنية في السيادية
 للمعاشات األفريقي الصندوق  في المشترك لالستثمار منبر يقوتنس إلنشاء محددا مسارا أيضا

 في بما مختلفة، في منابر الحملة تنفيذ تم. األفريقية البنية التحتية في السيادية وصندوق الثروة
 لألمم العامة للجمعية 42الـ االجتماع خالل األعمال التجارية لشبكة االجتماع القاري  ذلك

 .المتحدة

 أفريقيا في النقل قطاع تنمية برنامج دعم

 بدعم 2114 أبريل في البرنامج هذا ُأطلق وللتذكير،. 2114 يوليو في النشاط هذا استكمل .214
لتقديم الدعم إلى إدارة  األولى الوحدة: وكان يحتوي على وحدتين. األوروبي االتحاد من مالي

برنامج  إطار في الذكية للممرات األفريقي وأنشطة البرلمان والطاقة، للبنية التحتية المفوضية
 والوحدة الثانية لتحرير تطوير البنية التحتية في أفريقيا الذي يحتوي على عنصرين مكّونين؛

 .2112 نوفمبر في بنجاح المهمة هذه أنجزت. النقل الشاملة لقطاع التوجيهية المبادئ ونشر

 ورقة( 1: )التالية األطر صياغة المفوضية أكملت: األّول للوحدة األولى المكّون  إطار في .212
 واالختصاصات(، بالنقل المعارف المتعلقة بوابة) القدرات بناء( 2) النقل؛ لقطاع سياسات قارية

 العام القطاعين بين الشراكة وخيارات للنقل البنية التحتية تمويل (6) النقل؛ قطاع إدارة
 .المناخ وتغير المستدام النقل تحديات( 4) الطرق؛ صيانة (2والخاص؛)

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا إلى الدعم تقديم تم: الثاني للوحدة األولى مكّون ال .214
 تقييم (1): التالية الهامة بالنواتج وتم استكماله. الذكية الممرات أنشطة لبدء األفريقي والبرلمان
وتقدير  تصميم( 6) الممرات؛ وإدارة تنسيق( 2) ؛(وخصائصها الذكية الممرات تعريف) الممرات
 (.السالم ودار الجنوب-الشمال ممري ) للتنفيذ التجريبية الذكية الممرات تكاليف

 البنية التحتية إدارة إلى أيضا الدعم البرنامج قدم المكّون األول، إطار وفي ذلك، على عالوة .218
الخاصة  للطرق  المنسقة المعايير تعميم ذلك في بما الرئيسية أنشطتها بعض إنجاز في والطاقة

 اللوجستي الدعم وتسهيل الطرق، على للسالمة األفريقي والميثاق ألفريقيا العابرة السريعة الطرق ب
المقدم الجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة واجتماع الفريق المرجعي الستراتيجية البنية التحتية 

 .2114 مارس فيالمنعقد لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي  المشتركة
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 أحداث على الموافقة في والتأخيرات التوظيف ذلك في بما الكافية، الموارد وافرعدم ت وأدى .217
 األنشطة من العديد إلغاء وحتى تأجيل إلى للتصديق، ورش العمل بعض سيما وال البرنامج،

 للتصديق قارية عمل ورشة لعقد 2118 في جهدها قصارى  ستبذل أّن المفوضية إالّ . الهامة
 أيضا المفوضية وستتابع. صنع السياسة أجهزة من قبل لبحثه وتقديمه النقل سياسة بشأن إطار

 .الذكية الممرات مشروع بتنفيذ يتعلق فيما اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

على النحو  2114كانت األنشطة الرئيسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  .211
 التالي:

 واءمة السياسات والّنظمم (0)

 ببناء يتعلق مشروع تمويل بشأن األوروبية المفوضية مع المفاوضات واختتام االختصاصات صياغة تمت
 هذا يبدأ أن ينبغي. يورو مليون  4 بقيمة للهيئات التنظيمية رقمي ومنبر اإلنترنت إدارة في مجال القدرات

 .2118 في يناير ،"أفريقيا في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تنمية وتنظيم سياسة" المسمى المشروع

 النظم األفريقية لتبادل اإلنترنت (2)

االستئماني  الصندوق  يموله الذي اإلنترنت لتبادل النظم األفريقية مشروع تنفيذ مواصلةتجدر اإلشارة هنا إلى 
اإلنترنت  على الحركة علىاإلبقاء  إلى يهدف والذي لكسمبورغ، وحكومة التحتية للبنية األوروبي األفريقي

اإلنترنت  لتبادل اإلقليمية والنقاط اإلنترنت، لتبادل الوطنية النقاط إنشاء تسهيل طريق عن أفريقيا في محلية
 .أفريقيا في

 وإطار أفريقيا لمجموعة شرق  الحدود عبر الربط لوائح ( وضع1): 2114 في التالية األنشطة تم إنجاز
 مالية منح مع اإلنترنت لتبادل نقاط( 8) ثماني إنشاء( 2) األفريقي؛ الجنوبلمجموعة تنمية  الربط سياسة
إلى  إضافة اإلنترنت، لتبادل وطنيتين (2نقطتين ) إنشاء( 6) اإلنترنت؛ لتبادل إقليمية نقاطا لتصبح لتتطور
 62 إلى 18 من قارةال في اإلنترنت تبادل لنقاط اإلجمالي العدد وزيادة اإلنترنت لتبادل السابقة 12الـ النقاط

 .عضوا دولة
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 الشبكة اإللكترونية األفريقية (3)

 من واعتبارا. الشبكة اإللكترونية األفريقية استدامة أجل من العمل خطة تنفيذ 2114 واصلت المفوضية خالل
 في للمشاركة اتفاق على عضوا دولة 28 وقعت( 1: )التالي النحو على التنفيذ حالة كانت ،2114 مارس

 فيسات جهازا 141 يقارب وما داكار في أرضية لمحطة تم تثبيت محور اتصاالت ساتلية( 2) المشروع؛
مفوضية االتحاد  في وواحد المشاركة، 28البلدان الـ من بلد كل في فيسات ثالثة أجهزة: التالي النحو على

 اختيارها وتم ائدة،الر  الجامعات الخمس في 4 و المختارة، المتميزة الخمسة في المستشفيات 4 و األفريقي،
 مختلف المستخدمة في البلدان من بلدا 67 من مسجل طالب 22111 ( تخّرج6) مفتوحة؛ عطاءات بعد

 وإجراء( 2) الشبكة؛ خالل من مختلفة هندية جامعات في العليا وبرامج الدراسات المرحلة الجامعية برامج
 .لمستمرا الطبي التعليم برامج من 2441 و بعد عن طبية استشارة 441

الساتلية  الفيسات إغالق عمليات قررت بأنها الهند حكومة من إخطارا 2114 أبريل في المفوضية تلقت
 البنية بتحويل المفوضية قامت. 2114 يوليو 1 من اعتبارا ومحور االتصاالت للمحطة األرضية القائمة
 المهام تسليم عملية بعد ألفريقيا االتحاد مقر إلى داكار من لمحور االتصاالت للمحطة األرضية التحتية

 السنغال جمهورية مع آخر اتفاقا المفوضية وقعت الحق، وقت وفي. 2114 أغسطس في الطرفان وقعها
 المفوضية بين مشاورات وتجري . محور اتصاالت المحطة األرضية للشبكة اإللكترونية األفريقية رعاية بشأن

 إلى استلمتها محور اتصاالت المحطة األرضية التي الستخدام استراتيجية إليجاد األعضاء والدول
 .المفوضية

 األمن السيبراني (4)

 خالل من السيبراني واألمن اإللكترونية اإلدارة حول الداخليين للموظفين عمل المفوضية ورشتي نظمت
( أدوات مجموعة) تفسيريا دليال ووضعت. (Sofrecomوسوفركوم ) إستونيا من كل من والخبرات التمويل

 كتيبا وأصدرت( ماالبو اتفاقية) الشخصية البيانات وحماية السيبراني األمن بشأن األفريقي االتحاد تفاقيةال
 السيبراني األمن حالة عن شاملة إجراء دراسة أيضا المفوضية أكملت. األعضاء الدول على لتعميمه

تركز على  عالمية منظمة وهي ،(ISOC) المعلومات مجتمع مع وبالتعاون  أفريقيا في السيبرانية والجريمة
. األمريكية المتحدة في الواليات فرجينيا والية ريستون، في يقع مقرها متنوع إدارة مجلس يديرها األسباب

 لإلنترنت التحتية البنية أمن بشأن توجيهية وبالتعاون مع المكتب اإلقليمي األفريقي، أعدت المفوضية خطوطا
 الخارجية وزارة مع المفوضية تعاونت السيبراني، األمن بشأن بادراتهالم الترويج إطار وفي. أفريقيا في
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 مجال في للخبرة العالمي والمنتدى األمريكية الدول ومنظمة األوروبي، والمجلس فرنسا وحكومة األمريكية
 .السيبراني األمن

تكنولوجيا  نع المسؤولين الوزراء إلى وقدمته السيبراني األمن لتقييم إطارً  نيبادال وكالة وضعت (4)
 هي بنين – بلدان (7تسع ) اتفاقية مالبو على حتى اآلن، وقعت. المعلومات واالتصاالت

 -وزامبيا  وبرينسيبي تومي وساو وسيراليون  وموريتانيا بيساو وغينيا وغانا والكونغو وتشاد
 عشرة خمس بعد التنفيذ حيز اتفاقية مالبو وستدخل. وغينيا السنغال - (2بلدان ) عليها وصدق
 .األقل على تصديقا

 أفريكا دوت (2)

 إلى أخيرا أفريقيا" "دوت تفويض تم والقانوني، الفني الكفاح على المستوى  من سنوات( 8) يثمان بعد
ZACR/RA (المركزي  السجل ZA، أفريقيا جنوب في اإلنترنت نطاقات أسماء مدير )ترعاه الذي المشغل 

 إطالق حملة ترويجية تم كما. 2114 مارس 11 في وأطلق - عطاءات مفتوحة عملية بعد إجراء المفوضية
 .2114 يوليو قمة خالل أفريكا" "دوت لتعزيز

. عالوة أفريقيا في الرقمي العائد لطيف المنسق لالستخدام توجيهية خطوطا المفوضية وضعت (4)
 المفوضيةأعّدت  سلكية،الالسلكية والال لالتصاالت األفريقي االتحاد مع وبالتعاون  على ذلك

السلكية  لالتصاالت العالمي للمؤتمر الطيف تخصيص بإعادة يتعلق فيما أفريقيا موحدا موقفا
 .2117 نوفمبر 22 إلى أكتوبر 28 من مصر في المقبل المقرر عقده الالسلكيةو 

 إدارة اإلنترنت (2)

. ترنتاإلن إدارة بشأن إعالن مشروع إلعداد الرئيسيين األفريقيين المصلحة أصحاب مع المفوضية عملت
 واالتصاالت المعلومات لالتصاالت وتكنولوجيا المتخصصة الفنية للجنة الثانية الدورة إلى وسيتم تقديمه

 .لبحثه المؤتمر إلى وإحالته إلقراره

. التجارة على أولي تركيز مع أفريقيا، في الرقمي التحول أجندة لقيادة إطار تحديد تم كما (7)
 ومراكز البيانات المفتوحة إلى للوصول القارة في قدراتال بناء على 2118 في األولوية وستركز
 .العمل فرص وخلق لتنظيم األعمال كأساس البيانات
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 قطاع البريد (01)

 يتعلق فيما واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا 12المؤتمر الـ إعالن تنفيذ على عملها المفوضية ركزت
 خاصا اهتماما أولى واالتصاالت، والذي لوماتالمع تكنولوجيا/ االتصاالت تطوير واستراتيجيات بسياسات

 البريد. بقطاع

 أجل من 2118 في المعتمدة العمل خطة لتنفيذ تقييم إعداد المجال هذا في اإلنجازات شملت (11)
 (1): مختلفة مسائل عن متخصصة تقارير وتقديم أفريقيا، في البريد لقطاع المستدامة التنمية

 الحضرية والتنمية المحلي والحكم العامة للخدمات المتخصصةللجنة الفنية  البريدية الرموز نظم
 في واالقتصادية االجتماعية التنمية لتعزيز البريدية الشبكات من واالستفادة والالمركزية؛

الفنية المتخصصة  للجنة البريد بمكاتب والتوصيل التزويد بالكهرباء خالل من الريفية المناطق
عبر  التحتية والبنية النقل لجنة عن فضال والتكامل، صادياالقت والتخطيط للشؤون المالية

 .والسياحة والطاقة واألقاليمية القارية

 منطقة مفاوضات وتيسير واإلجراءات الجمركية التجارة تسهيل سياسات : تطوير وتعزيز5الناتج رقم 
 الحرة القارية. التجارة

 التجارة وتسهيل الجمركي التعاون 

االتحاد  لجنة اجتماعات تيسير المفوضية واصلت التجارة، وتسهيل كيالجمر  التعاون  مجال في .211
 التي التوصيات من عددا االجتماعات هذه اقترحت. للجمارك العامين للمديرين األفريقي الفرعية

واللجنة  المعدنية، والموارد والصناعة للتجارة اللجنة الفنية المتخصصة من كل بعد فيما اعتمدتها
 .والتكامل االقتصادي والتخطيط والنقدية المالية للشؤون  الفنية المتخصصة

 اإلقليمية االقتصادية في المجموعات إدارات الجمارك مع تشاورية اجتماعات المفوضية وعقدت .212
 اإلقليمية االقتصادية والمجموعات للمفوضية ذلك أتاح. أبوجا معاهدة بروح التعاون  تعزيز بهدف
التي تحتاج  المجاالت إلى الموارد وتوجيه االزدواجية لتفادي لهاعم برامج تنفيذ في خبراتها تبادل

 .التجارة وتسهيل الجمارك إلى المساعدة في مجال

 من األدنى الحد مع الوطنية الحدود عبر وتنقل األشخاص البضائع حركة تسهيل أجل ومن .216
 الدول مع المفوضية عملت المعنية، الجمارك إدارات بين المعلومات تبادل وتعزيز العقبات
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 ونظم التخليص الجمركي ترابط طرائق بشأن اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء
في  التوقيع تم. التنفيذ قيد استراتيجية ومشروع طريق خارطة بالفعل وتوجد. المعلومات المحوسبة

 تماعاج هامش على اإللكترونية للتجارة األفريقي التحالف مع تفاهم مذكرة على 2114نوفمبر 
 .ياوندي في للجمارك العامين للمديرين الفرعية اللجنة

 المنتدى الثالث المفوضية نظمت القارة، في التجارة تسهيل تعزيز إلى الرامية جهودها من وكجزء .212
 الدول من الجمارك خبراء المنتدى وشارك في. أفريقيا في التجارة بشأن تسهيل الجمارك لخبراء

 والمجموعات المدني، والمجتمع الخاص، القطاع وممثلو ي،األفريق االتحاد في األعضاء
 بشأن الممارسات وأفضل الخبرات المشاركون  تبادل. المتعاونون  والشركاء اإلقليمية، االقتصادية

 إحاطة عن فضال تعزيز التجارة األفريقية البينية، بخصوص برنامج وُأحيطوا علما تسهيل التجارة
 .التجارة العالمية لتسهيل رةالتجا منظمة اتفاق تنفيذ بشأن

 أجرت القارية، الحرة التجارة منطقة مع الجمركية اإلجراءات اتساق ضمان وبهدف جانبها، من .214
 الدول في العبور وصكوك التجارة وتسهيل والتعاون  الجمركية حول اإلجراءات دراسة المفوضية
 فيما الموجودة الفجوات وأبرزت أفريقيا في الجمركية الصكوك تنفيذ حالة الدراسة قدمت. األعضاء

 مع واالختالف التقارب مجاالت كما حددت. والعبور التجارة وتسهيل الجمركي بالتعاون  يتعلق
 .المركزة التدخالت مجاالت بشأن الالزمة المعلومات توفير

 معلما 2114 فبراير حيز التنفيذ في التجارة تسهيل بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاق دخول كان .212
 عبر وتنقل األشخاص السلع حركة تعزيز إلى االتفاق يسعى. للتنمية الدوحة أجندة في هاما

 وكاالت مختلف بين التعاون  وتشجيع المعامالت، تكاليف وخفض أسرع، بشكل الوطنية الحدود
 العالمية التجارة منظمة في عضوا دولة 22 بين من 22 صدقت اآلن، وحتى. الحدود وفيما بينها

 .تفاقاال على

 الفرعية للجنة االتحاد األفريقي األول االستثنائي االجتماع المفوضية عقدت الصدد، هذا وفي .214
 التجارة تسهيل اتفاق دخول" موضوع بشأن 2114 مايو في أبوجا في للجمارك العامين للمديرين
 أوصت". يةاألفريق الجمارك إدارات على المترتبة اآلثار - العالمية حيز التنفيذ التجارة لمنظمة

 في إقليمي نهج اتباع إلى األعضاء الدول تسعى أن األمور من بينها بجملة من الفرعية اللجنة



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 76 

 تنفيذ في الممارسات تبادل تقاسم الجمارك إدارات تواصل وأن العالمية التجارة منظمة اتفاق تنفيذ
 .التجارة تسهيل تدابير

، لويس بورت في التجارة لتسهيل ثانيال السنوي  المنتدى المفوضية نظمت وفي نفس السياق، .218
 االتحاد استراتيجية وضع عملية عن مرحليا تقريرا قدمت حيث ،2114 سبتمبر في موريشيوس

 على األفريقي االتحاد في األعضاء الدول مساعدة هو رئيسي بهدف التجارة لتسهيل األفريقي
 وخطة التجارة، تسهيل بشأن لميةالعا التجارة منظمة اتفاق لكل من تنفيذ إيجابي بشكل االستجابة

 .القارية الحرة التجارة ومنطقة ،األفريقية البينية التجارة تعزيز بشأن العمل

 ومفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية البينية التجارة

 بشأن صنع السياسة أجهزة إلى توصيات المفوضية قدمت ،األفريقية البينية بالتجارة يتعلق فيما .217
 التجارية بالسياسات التوصيات هذه وتتعلق. األفريقية البينية التجارة تعزيز عمل خطة فيذتن

 الدول مع المفوضية ستعمل قدما، وللمضي. التجارية المعلومات ومجموعات التجاري  والتمويل
 إلى تهدف شاملة برامج لوضع المتعاونين والشركاء اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء

 .األفريقية البينية التجارة تعترض التي العوائق لجةمعا

 القارية الحرة التجارة منطقة بشأن األعضاء الدول مفاوضات دعم أيضا المفوضية واصلت .221
بشكل  واإلدارية الفنية المساعدة المفوضية وقدمت. القانونية صكوكها بشأن مناقشاتها وتنسيق

لمنطقة التجارة الحرة  التفاوضية المؤسسات بتهطل الذي النحو على فنية دراسات وأجرت منتظم
 التي السبعة البلدان مع مشترك فهم إلى التوصل وينبغي اإلشارة إلى تسهيل المفوضية. القارية
 وأسفرت. السلع في التجارة طرائق بشأن %71 البالغ الطموح مستوى  بشأن تحفظات عن أعربت

 منطقة عملية لمناصر السلع في تجارةال بشأن طرائق ملحق مشروع وضع عن المساعدة هذه
 رؤساء إشراك عند الستخدامه النيجر، جمهورية رئيس إسوفو فخامة محمد القارية، الحرة التجارة

 .السبعة البلدان هذه وحكومات دول

 والحكومات المنعقدة الدول لرؤساء التاسعة والعشرين العادية القمة خالل أنه وتجدر اإلشارة إلى .221
 على وافقوا التجارة األفريقيين وزراء بأن المؤتمر إيسوفو محمد الرئيس أبلغ ،2114 يوليو في

. الخدمات في ومفاوضات التجارة الحرة القارية لمنطقة التجارة الجمركية التعريفات تحرير طرائق
 ما وهو ،%71 بنسبة التعريفات الجمركية لتحرير طموح هدف على اتفقوا الوزراء بأن أيضا وأفاد
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 أعضاء دول سبع إلى أنّ  أيضا إيسوفو محمد الرئيس وأشار. متكاملة لقارة العام الهدف يراعي
 نظرا ذلك من بدال %84 واقترحت %71 البالغ الطموح مستوى  بشأن تحفظات أعربت عن

 .االقتصادية لظروفها

 وهيكل شكل بشأن اآلراء في توافق إلى التوصل على األعضاء الدول أيضا المفوضية ساعدت .222
 منطقة إطار في تحرير التعريفة الجمركية طموح ومستوى  القارية، الحرة التجارة اق منطقةاتف

والتي تم  ومالحقه، وبروتوكوالته االتفاق نصوص مشاريع وضع عن فضال الحرة القارية، التجارة
 .2114 نهاية بحلول المفاوضات من النهائية المراحل االنتهاء منها أو كانت في

 وإعداد القانونية النصوص مشاريع الستعراض 2114 ديسمبر في نيامي في جارةالت وزراء اجتمع .226
 الوزراء اعتمد التقرير، هذا الذي ُكتب فيه الوقت وفي. صنع السياسة أجهزة لتقديمه إلى تقريرهم
. بالتجارة في الخدمات المتعلق القارية والبروتوكول الحرة التجارة منطقة بشأن االتفاق مشروع
 المؤتمر فيها يطلق أن المتوقع من التي 2118 يناير قمة في المؤتمر إلى المقترحات هذه ستقدم
 النهائية الصيغة وضع بهدف ذلك بعد المفاوضات وسُتستأنف. الحرة القارية التجارة منطقة

 دورة عقد أيضا المقرر من وكان. 2118 مارس بحلول بالخدمات المتعلق البروتوكول لمشروع
 ووضع القانونية الجوانب الستعراض القانونية والشؤون  للعدل الفنية المتخصصة للجنة استثنائية
 .المؤتمر إلى تقديمها قبل والمالحق والبروتوكوالت االتفاق لمشروع النهائية الصيغة

 مشروع في الكبيرة المالية مساهمتها على األعضاء للدول تود المفوضية أن تعرب عن امتنانها .222
 دوالر مليون  207 و ،2112 في أمريكي مليون دوالر 6 ذلك ويشمل. القارية منطقة التجارة الحرة

 أمريكي مليون دوالر 402 و ،2114 في أمريكي مليون دوالر 6 قدرها تكميلية ومساهمة أمريكي،
 الخبراء ورعاية االجتماعات استضافة خالل من العينية المساهمات تشمل كما. 2118 ميزانية في

 .االجتماعات جميع في لمشاركةا والوفود الفنيين

 تاريخية بمرحلة أفريقيا تمر القارية، الحرة التجارة منطقة عن طريق موحدة سوق  إنشاء خالل ومن .224
 التاريخي اإلرث على للتغلب نفسها وتهيئة القارة، بلدان جميع بين االقتصادية العالقات لتغيير

 القارية الحرة التجارة نطاق منطقة سيتوسعو . العالمي االقتصادي النظام في الذي يتميز بالتهميش
 تجاريا مركزا أفريقيا سيجعل العملية، هذه ومن خالل التنافسية، والقدرة من حيث النطاق

 .رئيسيا واستثماريا



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 78 

 :وتشمل ما يلي. األعضاء الدول تنتظر التي العاجلة المهام بعض هناك هأنّ  غير .222

 اتفاق  يدخل أن المتوقع ومن. جارة الحرة القاريةمنطقة الت اتفاق على بالتصديق التعجيل ضرورة
 عضوا؛ دولة 14 تصديق بعد التنفيذ حيز القارية الحرة التجارة منطقة

 عمل برنامج األمانة ستضع. االتفاق حيز التنفيذ دخول من قصير وقت بعد األمانة إنشاء 
 القارية؛ الحرة التجارة منطقة

 الفكرية، الملكية وحقوق  االستثمار، تشمل التي ةالثاني المرحلة مفاوضات في فورا الشروع 
 ؛2118 يناير قمة في األولى المرحلة حزمة اعتماد بعد المنافسة وسياسة

 الشركاء من المقدم الدعم ألن نظرا القارية الحرة التجارة منطقة لعملية الكافي المالي الدعم توفير 
 منطقة التجارة اتفاق في األطراف لالدو  على ويتعين. في وقت قريب جدا سينتهي المتعاونين

 اإلصالحات مع ذلك ويتماشى. القارية الحرة التجارة لمنطقة الكاملة الملكية حيازة القارية الحرة
 وأجهزته األفريقي االتحاد منها جعل أمور جملة إلى تهدف التي األفريقي لالتحاد المؤسسية

 .ذاتية التمويل

 للمنتدى التحضيرية أعمالها في األعضاء الدول المفوضية تدعم الدولية، بالتجارة يتعلق وفيما .224
 أغسطس 11 إلى 4 من ، توجولومي في عقد لقانون النمو والفرص ألفريقيا الذي عشر السادس
 الوزاري للمؤتمر  اإلعداد في موحد أفريقي موقف تنسيق على أيضا المفوضية وساعدت. 2114
 16 إلى 11 من األرجنتين، آريس، بوينس في عقد الذي العالمية التجارة لمنظمة عشر الحادي
 الشراكة اتفاقات لتنفيذ نهجها لتنسيق األعضاء للدول كمنبر المفوضية ستعمل. 2114 ديسمبر

 .2121 في كوتونو اتفاق انتهاء بعد األوروبي االتحاد مع التجارية والعالقات االقتصادية

 األعمال مناخ وتحسين الخاص عالقطا مشاركة سياسات وتعزيز : تطوير6الناتج رقم 

 بالتنمية أجل خطة التعجيل من العمل خطة تنفيذ المفوضية واصلت ،السنة قيد البحث خالل .228
 تشكل والتي العرض المفروضة على للقيود التصدي طريق عن سيما وال ألفريقيا، الصناعية

 بيئة تهيئة في األعضاء لالدو  اهتمام تتطلب فإنها وعليه األفريقية، الصناعية التنمية أمام عقبة
وخطة  التعدين األفريقية رؤية إضافة إلى. لألعمال أفضل مناخ إلى تفضي متسقة سياسية
 للسلع األفريقي االتحاد استراتيجية المفوضية وضع واصلت الصناعية ألفريقيا، بالتنمية التعجيل



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 79 

صنع  أجهزة إلى نواتجوستقدم ال. 2126التي تعتبر أحد المشاريع الرئيسية ألجندة  األساسية
 .2118 في السياسة

. األفريقي لالتحاد استراتيجية أولوية يمثل األفريقي الخاص القطاع مع المشاركة تعميق يزال ال .227
 على الخاص القطاع في المصلحة أصحاب مختلف مع المفوضية عملت الصدد، هذا وفي

 في أبابا أديس في التجارية اساتالسي بشأن األول الحوار ُعقد. األفريقي لألعمال المجلس إنشاء
منطقة / األفريقية البينيةلخطة تعزيز التجارة  هيكلة إنشاء عملية من كجزء ،2114 نوفمبر

 .حاليا تطويرها التي يجري  التجارة الحرة القارية

. ونادي المناصرين األفريقيين والصناعة للتجارة الغرفة األفريقية مع أيضا المفوضية تواصلت .261
 لتعبئة استراتيجية وضع لتسهيل الدولية التجارة مركز من بدعم مفاهيمية مذكرة مشروع وتم إعداد

 التجارة عن للمعلومات مخزن  بمثابة سيكون  الذي األفريقي للتجارة، المرصد أجل من الموارد
 .2118 األفريقي للتجارة في المرصد إنشاء ومن المتوقع. أفريقيا في والصناعة

 المشاريع تنظيم على والمعاقين والشباب النساء ودعمتشجيع  :2الناتج رقم 

 المنتشر نقص العمالة مشكلة لمعالجة إجراءات عدة المفوضية حددت المؤتمر، طلب على بناء .261
 النساء تهيمن حيث الرسمي غير االقتصاد على من خالل التركيز سيما وال أفريقيا، في

 الدول في الرسمي غير القطاع صةح متوسط بلغ الدولي، النقد لصندوق  ووفقا. والشباب
-2111 الفترة خالل اإلجمالي المحلي الناتج من %68 نحو األفريقي االتحاد في األعضاء
 لتحويل مبادرة على العمل المفوضية بدأت. للنفط المصدرة البلدان في %41 وقرابة ،2112

 نطاق وتوسيع الالئق توفير العمل خالل من الرسمي االقتصاد إلى الرسمي غير االقتصاد
 .الريفي واالقتصادي الرسمي غير القطاعين في ومعاليهم للعمال االجتماعي الضمان

 للمشاريع الصناعية التنمية الستراتيجية المدى المتوسطة الخطة أيضا المفوضية وضعت .262
 تعزيز إلى االستراتيجية هذه تهدف. 2121-2114 للفترة الرئيسية والخطة والمتوسطة الصغيرة

 لالستفادة تم تصميمها الرئيسية، الخطة جانب وإلى. القارة في الصناعية والتنمية المشاريعتنظيم 
والمتوسطة/  الصغيرة والمتوسطة )المؤسسات الصغيرة والصناعات المؤسسات إمكانات من

ومنظمي ( الرسمي غير القطاع)الصغر  المؤسسات بالغة عن فضال القطاع غير الرسمي(،
 إدماج طريق عن األفريقية البينيةو  التجارة األقاليمية فرص وتعزيز العمل فرص لخلق المشاريع

 .والعالمية اإلقليمية القيمة سالسل في والمتوسطة الصغيرة األفريقية والصناعات المؤسسات
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 دينامية قطاعات تستند إلى ومستدامة ومتنوعة تنافسية اقتصادات تنمية في الرؤية وتتمثل .266
 عن فضال االجتماعي، اإلدماج وتعزز الفقر من وتحد فرص العمل توّلد وصناعية وريادية

م. التجارية األعمال وحضانة االبتكار  ،2118 في لبحثها المؤتمر إلى االستراتيجية هذه ستقدَّ
 .المعدنية والموارد والصناعة للتجارة اللجنة الفنية المتخصصة قبل من إقرارها بعد

 عن عبارة وهي األفريقية للمؤسسات، الشبكة شاءإلن طريق خارطة أيضا المفوضية وضعت .262
 القطاعين بين الشراكة خالل من اإلنترنت عبر والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة إلكتروني منبر
 بشأن األفريقي لالتحاد األولى الندوة خالل المفوضية، أعدت ذلك، عالوة على. والخاص العام

 االقتصادية المناطق تنمية بشأن سياسات ورقة الصناعية، والتنمية الخاصة االقتصادية المناطق
 تقوم كما. الخاصة االقتصادية للمناطق أفريقي منبر إلنشاء عمل وخطة أفريقيا في الخاصة

 االقتصادي التمكين من كجزء الناشئة الشركات دعم كيفية حول طريق خارطة بوضع المفوضية
 .وتنظيم المشاريع والنساء للشباب

 والمالي الفني الدعم وقدمت. المرأة  لتمكين لألعمال حاضنات النيباد الةوك جانبها، أعدت من .264
 وسوازيالند وكينيا والسودان أفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة في وليبيريا فاسو لبوركينا

 من أكثر على المشروع سيؤثر. األفريقي والجنوب أفريقيا لشرق  المشتركة السوق  في وبوروندي
 .القارة في البلدان من أكبر عددا ليشمل نطاقه توسيع وسيتم شاب،و  امرأة  41111

 في للتضامن االستئماني األفريقي الصندوق  من األولى المرحلة في تنفيذ النيباد وكالة بدأت .262
 للثغرات في المهارات تحليالت وُأجريت. والنيجر ومالوي  والكاميرون  بنين هي: بلدان أربعة

. للشباب وطنية عمل خطط وضع أجل من القائمين صلحةالم وأصحاب السياسات لتحديد
 تدريب في ءوتم البد المحلية، التدريب مؤسسات مع الشراكات تعزيز تم ذلك، على عالوة

 الممارسة جماعات إنشاء تم الجيدة، الممارسات تبادل ولتسهيل. الطالب من األولى المجموعة
 .الشباب بعمالة الخاصة المهارات بوابة لخال من القارة في الشباب عمالة عن البيانات وجمع

 وتعزيزها األخرى  والموارد المعدنية للموارد المستدام لالستغالل سياسات وضع: 2 الناتج رقم

 رؤساء اعتمدها التي للتعدين األفريقية الرؤية تنفيذ في األعضاء للدول دعمها المفوضية واصلت .264
 مجال في للتعاون  أفريقيا مخطط تمثل الرؤية تزال وال. 2117 في األفريقية والحكومات الدول

 المستدام النمو لدعم المعدنية للموارد واألمثل والعادل الشفاف ولالستغالل المعدنية الموارد
 .واسع نطاق على واالقتصادية االجتماعية والتنمية
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 رؤيةال تنفيذ تنسيق عن المسؤولة المتخصصة الوكالة هو المعدنية للتنمية األفريقي المركز .268
 المعدنية للتنمية األفريقي المركز ويتواجد ،2112 في األساسي نظامه اعتمد. للتعدين األفريقية

 هي بلدان، خمسة عرضت وقد. األفريقي لالتحاد دائما هيكال ليصبح في مرحلة انتقالية اآلن
 أجهزة إلى يرالتقر  وسيقدم التقييم، تم استكمال. استضافته وزامبيا، والسودان ومالي وكينيا غينيا

 التعجيل على األعضاء الدول وتود المفوضية أن تحث. 2118 قمة يناير خالل صنع السياسة
 بالكامل تشغيله بغية المعدنية للتنمية األفريقي للمركز األساسي النظام على والتصديق بالتوقيع

 .األفريقي لالتحاد بوصفه مؤسسة

مشروع  على العمل المفوضية واصلت للتعدين، ةواألطر التنظيمي القانونية بالنظم يتعلق فيما .267
 وبمساعدة القانوني للدعم األفريقي المرفق مع بالشراكة التعدين األفريقي لتشريعات األطلس
 األفريقي لتشريعات األطلس يهدف. الدولي البنك ذلك في بما اآلخرين، الشركاء من مجموعة
 وقوانين بالتعدين المتعلقة ريعاتهاتش استعراض على األعضاء الدول إلى مساعدة التعدين
 فضال القدرات بناء أيضا المشروع هذا ويوفر. للتعدين األفريقية الرؤية مع يتماشى بما التعدين

 .االستعراض عملية أثناء توجيهي نموذج عن

 مقرر مع تماشيا المعدنية الموارد لتنمية النموذجي القانون  المفوضية أعدت المنوال، نفس وعلى .221
 ،كيجالي في 2112 يوليوالصادر في  Assembly/AU/Dec.605 (XXVII) رالمؤتم

ونظمها  عوائدها استعراض خالل األعضاء الدول إلى التوجيه بتقديم حيث كّلف المفوضية
 التي والمعدنية الجيولوجية المعلومات نظم استراتيجية على أيضا المفوضية عملت. الضريبية

سياق ذي  وفي. والمعدنية القارية الجيولوجية لمعلوماتا نظم وبرامج مبادرات جميع ستنسق
 األفريقي االتحاد بين المشتركة األفريقية المبادرة إطار في أنشطتها المفوضية واصلت صلة،
 حاليا ويجري . 2114 يناير في المؤتمر أقرها التي األرض المعادن وعلم بشأن الدولي والبنك

هارات الجيولوجية العلمية األفريقية في المسح الجيولوجي والم المعرفة: التالية المشاريع تنفيذ
 للموارد والمبادرة األفريقية للمبادرة األفريقية للمعادن وعلم األرض، التجريبي والمشروع األفريقي،

 .الجيولوجية

 المعدنية، الموارد إلدارة اإلطار األفريقي المفوضية وضعت المعدنية، الموارد بإدارة يتعلق وفيما .221
 والموارد والصناعة للتجارة المتخصصة الفنية اللجنة إقراره من قبل بعد للتنفيذ جاهز وهو

 .المعدنية
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 في الرئيسية الفاعلة الجهات بين الكفاءة وتعزيز الوعي زيادة في النيباد وكالة ساهمت .222
. نوالتعدي االستخراجية بالصناعة ذات الصلة الضريبية والسياسات بالعقود المتعلقة المفاوضات

 القدرات لتعزيز العقود، للتفاوض بشأن الثالث اإلقليمي الحوار مثل مختلفة، منابر وتم استخدام
 وإثيوبيا وجيبوتي الديمقراطية الكونغو وجمهورية والكاميرون  وبوتسوانا هي أنغوال بلدا، 11 في

 .وتنزانيا والسودان ومالوي  وكينيا وغينيا

 الذي الرؤية األفريقية للتعدين إطار في الخاص القطاع اتفاق وضع أيضا المفوضية سهلت .226
 على التصديق تم وقد. والخاص العام القطاعين بين متبادلة واسعتين وثقة لشراكة إطارا سيوفر

 التعدين األخرى  حديثا وجمعيات أنشئت التي المناجم لغرف القارية الرابطة وأقرته االتفاق هذا
 مثلى متبادلة فوائد تحقيق لضمان بالغ األهمية أمرا الخاص القطاع اشراك ويعتبر. أفريقيا في

 من المتوطنة المشروعة غير المالية التدفقات من الحد في والمساعدة المصلحة أصحاب لجميع
 .أفريقيا

 التنمية برنامج في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج المفوضية مع شاركت ذلك، عالوة على .222
 تنفيذه يجري  القدرات لبناء الهادئ والمحيط والبحر الكاريبي امشروع لبلدان أفريقي وهو. المعدنية

. الهادئ والمحيط الكاريبي والبحر بلدان أفريقيا اإلنمائي وأمانة المتحدة األمم برنامج قبل من
 التنمية" تطوير ويدعم وأفريقيا، األوروبي االتحاد استراتيجية يندرج هذا البرنامج في إطار

 الطبيعية الموارد تملك هذه. القيمة منخفضة والمواد بالمعادن سابقا تعرف كانت التي" المعدنية
 على القدرة -وغيرها  والجير، الكريمة واألحجار والتشييد، البناء ومواد الصناعية، المعادن -

 الصعيدين على العمل فرص خلق خالل من التنمية وتعزيز األفريقية البينية التجارة تحفيز
 مليون  8 من أكثر أن إلى المتحفظة التقديرات تشير. األشخاص لماليين يمياإلقل ودون  المحلي
 من المائة في 21 من أكثر النساء تشكل حيث القطاع، هذا في يشاركون  أفريقيا في شخص

 من أعضاء مجموعة بلدان بلدا أربعون  البرنامج هذا من يستفيد أن المتوقع ومن. العاملة القوة
 .أفريقيا من بلدا 24 منها يط الهادي،أفريقيا والكاريبي والمح
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 للجميع والصحة التعليم: 7 رقم النتيجة
 

 والمهارات والتعليم الصحية الرعاية على الحصول فرص تعزيز إلى الرامية والبرامج السياسات .224
 الدول تنفذها التي واالبتكار والبحث والعلم الخدمات في االستثمار تستند إلى التي للتوظيف القابلة

 عضاء.األ

 :النواتج

 األفريقية للصحة تنفيذ االستراتيجية تعزيز. 

 والشباب للنساء سيما ال والخدمات، المهارات وتنمية التعليم لجودة استراتيجيات وضع وتعزيز. 

 القدرة لتعزيز واالبتكار والبحث العلم في لالستثمار استراتيجية وبرامج وتعزيز سياسات وضع 
 .العالمي عيدالص على ألفريقيا التنافسية

 الضعيفة الفئات وحماية االجتماعي الضمان إطار تعزيز. 

  األفريقية للصحة االستراتيجية تعزيز: 0 الناتج رقم

أسبوع  من وكجزء. 2114 في زخما أفريقيا في األمهات وفيات من الحد حملة اكتسبت: الصحة .222
 شرعت ،2114 لعام ريقياأف في األمهات وفيات من الحد لحملة السنوية بالذكرى  االحتفاالت
 إطالقها على سنوات تسع مرور بعد واستدامتها أثرها لتحديد أولي تقييم إجراء في المفوضية

 .2126 أجندة سياق في بالحملة قدما المضي كيفية أيضا التقييم وسيحدد. رسميا

 في الخرطوم في المستوى  رفيع حدثا السودان، جمهورية مع بالتعاون  المفوضية، نظمت .224
 وبهذه. أفريقيا شمال منطقة لبلدان أفريقيا في األمهات وفيات من الحد لحملة 2114 سطسأغ

 الخاصة أفريقيا في األمهات وفيات من الحد حملة أيضا السودان جمهورية أطلقت المناسبة،
 بهذا األمر األخضر الرأس وقامت جمهورية. بذلك التي تقوم 24الـ العضو الدولة جعلها ما بها،
 ستكثف قدما، المضي أجل ومن. 28الـ العضو الدولة لتصبح ،2114 سنة مبرنوف في

 األمهات وفيات من الحد حملة عملية إلطالق المتبقية األعضاء الدول مع مشاركتها المفوضية
 يمكن التي األمهات واألطفال وفيات القضاء على أجل من معا العمل إلى ونتطلع. أفريقيا في

 .2161 بحلول تفاديها
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 ملك الثالث ليتسي الملك جاللة األفريقي، لالتحاد التغذية مناصر والية تمديد عقب :تغذيةال .228
 عمله خطة بشأن مناقشات المفوضية أجرت ،2121 يناير إلى 2118 يناير من ليسوتو مملكة

 خطة وتهدف. 2114 أغسطس في للمفوضية زيارته خالل سنوات لثالث تمتد التي الجديدة
 طريق خارطة في أفريقيا وتوفير للتغذية اإلقليمية المنّقحة االستراتيجية بتنفيذ النهوض إلى العمل

 في التغذية وسوء الجوع على القضاء في اآلخرين المصلحة وأصحاب المفوضية دور تبّين
 .أفريقيا

 الذي والتنمية السكان بشأن أبابا أديس إلعالن الخامسة السنوية بالذكرى  االحتفال مع السكان .227
ولجنة  المفوضية - الرئيسيين المصلحة أصحاب بين المشاورات بدأت ،2118/17 في سيكون 

 ضرورة إجراء بشأن - للسكان المتحدة األمم ألفريقيا وصندوق  االقتصادية األمم المتحدة
 كيفية بشأن ملموسة واقتراحات والتنمية السكان بشأن أبابا أديس إعالن لتنفيذ شامل استعراض

 .قدما المضي

 تم إنشاء األخرى  المعدية واألمراض والمالريا والسل اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس .241
 المحلي للتمويل أداء بطاقة وضع بشأن المفوضية إلى المشورة لتقديم الفني االستشاري  الفريق

 إلى األمهات من البشرية المناعة نقص فيروس انتقال على القضاء إلى الدعوة تم إبراز. للصحة
منظمة إيدز  انضمت" خلف الركب أحد ترك أي عدم" و 2161 أهداف سياق وفي. لاألطفا

 نقص فيروس لمكافحة األفريقيات األوليات السيدات منظمة إلى واتش أفريكا لالتحاد األفريقي
 المناعة نقص فيروس انتقال على القضاء بشأن أفريقيا حملة لقيادة اإليدز/ البشرية المناعة
 للتمويل بطالت األفريقيات األوليات السيدات وستكون . األطفال إلى تاألمها من البشرية
األطفال  إلى األمهات من البشرية المناعة نقص فيروس انتقال على القضاء لحملة المحلي

 تدوم رقمية خالل حملة من جهودها وستستكمل. 2161 بحلول الصلة ذات األهداف وبلوغ
 البشرية المناعة نقص فيروس انتقال على ضاءالق حملة ستنطلق. (2117 – 2114) سنتين

 األوليات السيدات منظمةل المؤتمر العالم خالل  2118 في األطفال إلى األمهات من
 .األفريقيات

: التالية المجاالت في المعارف تبادل لتسهيل 2114 في للممارسة مجموعات خمس تم إنشاء .241
المهنية المتعلقة  واألمراض السل مرضى ايةرع واستمرارية المهنية، والصحة والتنظيم التعدين،



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 85 

 السل واقتصاديات السل، البحوث حول وتقييم ورصد والمراقبة، المختبرات وتعزيز، بالرئة
 .للصحة المستدام والتمويل

 اإلدارة مجال في للتميز مركزا ليسوتو تستضيف. السل لمكافحة التمّيز مركز تم إنشاء كما .242
المتكاملة  والمراقبة للسل المجتمعية مركزا للرعاية وي وتستضيف ماال للسل، المجتمعية
 السل ومكافحة لألدوية المتعددة المقاوم السل بشأن للتميز مركزا موزمبيق وتستضيف. لألمراض

 والسالمة الصحة مجال في للتميز مركزا زامبيا تستضيف حين في الطفولة، مرحلة في
 .المهنيتين

 لمراقبة للحدود العابرة األمراض مراقبة مناطق تحديد في المساعدة النيباد وكالة قدمت كما .246
 بين القدرات بناء إضافة إلى المعلومات تبادل وتسهيل المشتركة الحدود طول على االمراض

 وتنزانيا وسوازيالند أفريقيا وجنوب وموزمبيق وماالوي  ليسوتو في المناطق وتقع هذه. البلدان
 .وزيمبابوي  وزامبيا

 المعني المتحدة لألمم العامة للدورة االستثنائية للجمعية المستوى  الرفيع جتماعاال انعقاد قبل .242
 من المفوضية، أعدت المقبل، العام موسكو في العالمي الوزاري  والمؤتمر 2118 في بالسل
 بين اآلراء في توافق لبناء السل بشأن الموّحد األفريقي الموقف االجتماعية، الشؤون  إدارة خالل

. المستدامة التنمية أهداف تنفيذ خالل بالسل األولويات المتعلقة حول األفريقي اداالتح قادة
تم  أفريقيا، في مرتفعا يزال ال البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة معدل بأنّ  وإدراكا منها

 عن المنقولة واألمراض المعدية اإليدز لمكافحة الدولي المؤتمر في توعية للوقاية جلسة تنظيم
اإلطار االستراتيجي  2114واعتمد المؤتمر في . 2114 ديسمبر في الجنسي االتصال طريق

 .(2161-2112) إليدز واتش أفريكا أفريقيا

 اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول جانب من متجدد والتزام متزايد وعي هناك .244
 القضاء بهدف وإقليميا طنياو  تحديا باعتباره السل لمكافحة المدني والمجتمع الخاص والقطاع

 مثل الضعيفة الفئات خاص بشكل السل مكافحة وتستهدف. 2161 بحلول هذه اآلفة على
 النقل، صناعة في األمامي الخط في الفاعلة والجهات العاملة في التعدين، المجتمعات
 وتوفير التوعية حمالت خالل من الجهود الدعم لهذه النيباد وكالة قدمت. المهاجرين ومجتمعات
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لمكافحة  العالمي باليوم احتفاالت االتحاد األفريقي خالل الفنيةالمعلومات و  السياسات معلومات
 ".السل للقضاء على والمتجدد الموّحد العمل" موضوعه كان الذي 2114 مارس في السل

 لحاالت للتأهب خطط ووضع الصحية النظم تعزيز إلى األمراض تفشي في الحالي التزايد يدعو .242
 أولوية للصحة المحلي التمويل يظل أن ينبغي ولذلك،. الوطني الصعيد على الصحية لطوارئ ا

 بنسبة والمالريا والسل اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس تمويل مكافحة انخفض. عالية
 .المانحين تركيز تحول بسبب الماضيتين، السنتين خالل تقريبا 41%

 أجل من لألدوية المحلي اإلنتاج على قدرتها تعزيز اءاألعض للدول ينبغي ذلك، عالوة على .244
 الرامية الجهود من وكجزء. األساسية األدوية على المواطنين األفريقيين جميع حصول تحقيق

 معاهدة مشروع النيباد وكالة أعدت أفريقيا، في والفعالة المأمونة األدوية توفير ضمان إلى
 من سلسلة ذلك وتبع. السياسة أجهزة صنع قبل من رهاإلقرا لألدوية األفريقية الوكالة إلنشاء

 استعرض. بلدا 66 من والطب القانون  تنظيميين في مجال خبراء مع االستشارية االجتماعات
 وناميبيا وليسوتو وزيمبابوي  وسيشل فاسو وبوركينا هي كوت ديفوار –( 12) بلدا عشرة اثنا

 تشريعاتها استعراض بصدد هي أو - وموزمبيق وبوروندي ورواندا وتنزانيا وجامبيا وسوازيالند
 عالوة على. األفريقي لالتحاد النموذجي القانون  مع تماشيا - األدوية بتنظيم المتعلقة الوطنية

 نطاق لتوسيع واإلقليمية الوطنية القدرات لتوسيع المتاحة الفرص تحديد المفوضية سهلت ذلك،
 القاري  المنتدى خالل وتم تقديمها. أفريقيا أنحاء جميع في الصيدالنية المستحضرات تصنيع

 .2114 ديسمبر في المنعقد الصحية والسلع األدوية على الحصول بشأن األول

 األمراض لمكافحة األفريقي المركز .248

 نكوسازانا الدكتورة ومعالي كوندي، ألفا البروفسور األفريقي االتحاد ورئيس غينيا رئيس فخامة أطلق
 لمكافحة األفريقي بشكل رسمي المركز األفريقي، االتحاد لمفوضية السابقة الرئيسة زوما دالميني

 .2114 يناير 61 في أفريقيا في األمراض

 األمراض في لمكافحة المتعاونة الخمسة اإلقليمية المراكز إلى إقليمية زيارات ذلك بعد ُأجريت .247
 منها والوقاية مراضاأل مكافحة مركز وافق. أفريقيا وشمال ووسط والجنوب وشرق  غرب أقاليم

 الصحة وأنشطة المتعاونة اإلقليمية للمراكز التنظيمي الهيكل على المستضيفة والبلدان أفريقيا في
 الموضوعة تحت اإلقليمية والقدرات األصول بتقييم أيضا وقاموا. األقاليم في األولوية ذات العامة
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 أفريقيا، في راض والوقاية منهامكافحة األم مركز قام. المتعاونة اإلقليمية المراكز تصرف
 لدعم شابا متطوعا 64 بنشر والتكنولوجيا، والعلم البشرية المفوضية للموارد إدارة مع بالتعاون 

 .األولية قدراتها وتعزيز المتعاونة اإلقليمية المراكز تشغيل

 الدول عمد في أفريقيا والوقاية منها في األمراض مكافحة لمراكز الرئيسية الوظائف إحدى تتمثل .221
 أفريقيا والوقاية منها في األمراض مكافحة مركز قام. حاالت تفشي األمراض خالل األعضاء

 في التحقيق جهود في للمساعدة أفريقيا بلدان في الوبائيات ن فياختصاصيي بنشر 2114 في
 السحايا والتهاب السا حمى األمراض هذه وتشمل. لها واالستجابة األمراض تفشي حاالت
 ومكافحة الديمقراطية، الكونغو جمهورية في والكوليرا اإليبوال وفيروس نيجيريا، في القردة وجدري 
 االنزالقات وكارثة مدغشقر، في والطاعون  إثيوبيا، في والكوليرا وموزمبيق، ناميبيا في المالريا

 لمراكز مكافحة الوبائيات اختصاصيو ساعد هذه، النشر عمليات خالل. سيراليون  في األرضية
لحاالت تفشي  واالستجابة للمراقبة قدراتها تعزيز على البلدان أفريقيا األمراض والوقاية منها في

المتعلقة بعلم األوبئة  النشرات تطوير على ساعدوا كما. الطوارئ  عمليات ومراكز األمراض
 زلتعزي والدعم والتدريب المراقبة لبيانات تحليل إجراء إلى باإلضافة األمراض رصد ولوحات

 .الصحية النظم

ولتعزيز الشراكة والتعاون مع الشركاء اآلخرين العاملين في مجال الصحة العامة في أفريقيا،  .221
ودورات تدريبية مختلفة ورش عمل  فياألفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها  كزامر ال تشارك

 .نظمها الشركاء

مكافحة األفريقية ل كزامر الوظيف في والت يةميزانية التشغيلال، كانت السنة قيد البحثوخالل  .222
د من قدرتها على االضطالع و القي ههذ تجدا. وقد حد والوقاية منها منخفضين األمراض

باألنشطة المنوطة بها دعما للجهود التي تبذلها الدول األعضاء لتعزيز نظمها الصحية وقدرتها 
 اإلقليميةالمراكز التعاونية  ( تجهيز1الصحية أثناء تفشي األمراض. ولذلك، هناك حاجة إلى )

تلك بالنسبة ل المضيف ية البلداتفاق على لتوقيعاإلسراع با( 2) ؛بشكل كاف وتزويدها بالموظفين
اإلقليمية. وعالوة على التعاونية دعم التشغيل الكامل للمراكز و ( 6) ؛المراكز التي لم توقع بعد

على نحو أفضل عبر والوقاية منها  األفريقية لمكافحة األمراض كزامر تعريف الذلك، ينبغي 
 .مختلف أجهزة السياسة من أجل إيجاد وعي بوجودها ووظيفتها
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: وضع استراتيجيات للنهوض بالتعليم الجيد وتنمية المهارات والخدمات، وال سيما لصالح النساء 7الناتج 
 وترويجها والشباب

 استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا تنفيذ 

ضمان التعليم التحويلي الجيد وفرص في ألفريقيا  ةن استراتيجية التعليم القاريالهدف ميتمثل  .226
رأس المال الفكري األفريقي تنمية التعلم مدى الحياة للجميع كحق من حقوق اإلنسان، فضال عن 

يتم تنسيق و المنسقة.  الشبكات األفريقيةو من خالل نظم التعليم  والحفاظ عليها والموارد البشرية
من خالل ائتالف من الشركاء وأصحاب المصلحة الذين يعملون على التعليم االستراتيجية  تنفيذ

استراتيجية التعليم  عدة مجموعات مواضيعية تستند إلى أهداف المفوضية في أفريقيا. وأنشأت
التي تجمع بين الدول األعضاء والوكاالت والخبراء العاملين في تلك المناطق  ألفريقيا ةالقاري
تعليم الإنشاء صندوق  مجددا على تأكيدتم الدة لوضع وتنفيذ برامج تعليمية تحويلية. وقد المحد

استراتيجية  لتنفيذ 2114، في عام 2114في البداية في عام مؤتمر إليه ال افريقي، الذي دعاأل
ي الحاضرة خالل اجتماع رابطة تطوير التعليم فالدول األعضاء  التعليم القارية ألفريقيا من قبل

 لتنمية بدراسة جدوى ل األفريقيالبنك لتعليم. ويضطلع حول ا الذي يعقد كل ثالث سنواتأفريقيا 
 .حول المقترح

، مصر لتعليم والعلم والتكنولوجيا اجتماعها الثاني في القاهرة الفنية المتخصصة ل وعقدت اللجنة .222
تعميم ( 1) ية إلى. ودعت الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليم2114في أكتوبر 

لتنمية ا من أهداف 2 لهدفل باعتبار ذلك إدماج أفريقيافريقيا أل ةاستراتيجية التعليم القاري
مسؤولية وكالة  إسنادو المفوضية  ( دعم عمل2؛ )2161التعليم لعام استراتيجية و  المستدامة

سكو من أجل تعزيز المواءمة إلى اللجان الوطنية لليونالستراتيجية التعليم القارية ألفريقيا  التنسيق
( المشاركة في أنشطة المجموعات وتبادل الخبرات 6بين األطر المحلية والقارية والعالمية؛ )

 ستراتيجية التعليم القارية ألفريقيا.الممارسات في المجاالت الرئيسية ال وأفضل

التغذية المدرسية ني والمهني و فتعزيز التعليم والتدريب الاللجنة الفنية المتخصصة  كما قررت .224
إلى  توالمحتوى األفريقي في المناهج التعليمية. وطلب يينقيوثقافة القراءة وتعزيز الكتاب األفر 

 .الدول األعضاء استخدام أدلة اليونسكو العامة لتاريخ أفريقيا في المدارس والكليات

 :وفيما يلي بعض اإلنجازات التي تحققت في إطار هذا الناتج .222
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رابطة الجامعات  وتقوم بتنسيقها 2114أطلقت مجموعة التعليم العالي في عام  ي:عالالتعليم ال .224
 .األفريقية بدعم من الشبكة الدولية للتعليم العالي في أفريقيا

لتيسير ثقافة التحسين المستمر للجودة في مؤسسات التعليم  فريقية لتقييم الجودةأللية ااآل وتتوافر .228
الذاتي والتحقق الخارجي، وذلك لتنفيذها على نطاق واسع بعد  التقييمخالل  فريقية مناألالعالي 

 .جامعة 21إجراء تجارب واسعة النطاق مع أكثر من 

 ةمن أجل إنشاء وكالة االعتماد القاري ضمان الجودة واالعتمادلطار األفريقي اإلوقد تم وضع  .227
ن الجودة واعتمدتها قمة ضمالوكاالت الوطنية واإلقليمية المن قبل تثبيتها  للتعليم العالي. وتم

 .فريقي وهو يخضع لمراجعة النظراءاألئتمان النظام تحويل اوضع . وتم 2112يناير 

على مستوى  يةبرامج علم الشباب لدراسة برنامج مواليمو نيريري للمنح الدراسيةوقد واصل  .241
ام منذ عام لطالب كل علمنح تقديم في البلدان األفريقية خارج بلدانهم  الماجستير والدكتوراه

علوم. واستفاد من هذا البرنامج طالب من ال على تعليم 2114. وكان التركيز في عام 2112
 اإلعاقة لبة الذين يعانون مندعوات خاصة للمتقدمات والط، مع تقديم دولة عضو 21نحو 

 .الجسدية

امتدادا  2111الذي أطلق في عام  برنامج التنقل األكاديمي بين البلدان األفريقيةوقد أنجز  .241
جامعة،  42. وتشارك حاليا 2114لبرنامج "مواليمو نيريري للمنح الدراسية"، النداء الثالث في عام 

 .من أعضاء هيئة التدريس 121طالب و 1111 مما يسهل التنقل ألكثر من

تعليم والعلم والتكنولوجيا دعت أيضا الدول اللجنة الفنية المتخصصة لل ومن الجدير بالذكر أن .242
ء إلى التعريف على نطاق واسع بالفرص التعليمية والفرص األخرى التي تتيحها مفوضية األعضا

االستفادة منها. واألهم من ذلك، تشجع  ريقييناالتحاد األفريقي حتى يتسنى لجميع المواطنين األف
 .اتفاقية أديس أبابا لالعتراف المتبادل بالدرجات والشهاداتالدول األعضاء على التصديق على 

كما تهدف الجامعة االفتراضية األفريقية، التي تسمى األفريقية:  اإللكترونيةاالفتراضية و  لجامعةا .246
أيضا الجامعة األفريقية االفتراضية والجامعة اإللكترونية، إلى اإلسراع بتنمية رأس المال البشري 

والمستمر. وفي  والعلم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل زيادة فرص الحصول على التعليم العالي
الجامعة اإللكترونية باعتبارها ذراعها المفتوح األفريقية  ، اعتمد مجلس إدارة الجامعة2114عام 
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 والتعلم اإللكتروني. وتشمل المجاالت المتخصصة لتفعيل المشروع إدارة الدورات المشتركة
لحصول على لخرى، ودورات ات األدرجال، وبرامج النهوض بالمعلمين؛ و للجامعة األفريقية

 .تنفيذيالتعليم ال، و اتشهاد

باإلضافة إلى ذلك، فإن و من مليوني معلم.  قلنظام التعليم في أفريقيا أيضم ين: المعلمالنهوض ب .242
 مواد عددا كبيرا من المعلمين الحاليين إما غير مؤهلين أو غير مدربين، مع نقص خطير في

 الجغرافية. ويقوم بتنسيق مجموعةجاالت الم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وبعض
المعلمين معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا، ومنظمة التعليم الدولية، بدعم النهوض ب

شادت الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم من اتحاد رابطات المعلمين األفريقي. وأ
الدراسة التي أجرتها لجنة تدريب بقاهرة في أكتوبر الماضي خالل اجتماعها في الوالتكنولوجيا 

جميع توصياتها، بما في ذلك  جازتالمعلمين وظروف العمل والمعيشة في الدول األعضاء وأ
وإنشاء  لمعلمينقاري لتنقل ا بروتوكولوضع الحاجة إلى إضفاء الطابع المهني على التدريس، و 

لمعلمين، ووضع معايير للمعلمين وأطر تأهيل على بال حدود؛ وتشجيع تحفيز ا فريق معلمين
إلى إنشاء جائزة اللجنة الفنية المتخصصة  . كما دعتةوالوطني ةاإلقليميات القارية و المستوي

 .للمعلمين االتحاد األفريقي

عد محو األمية العلمية أمرا بالغ األهمية يالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات:  تعليم .244
توظيف واالبتكار وريادة األعمال في القرن الحادي والعشرين. ولذلك فإن تعزيز تعليم بالنسبة لل

مما . ومع ذلك، مفوضيةالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للجميع يمثل أولوية بالنسبة لل
يقوض التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات القصور في إعداد المعلمين 

في عام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  تم إطالق مجموعةو في المواد التعليمية. و 
وضعت تحت تنسيق ، و في أفريقياالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  لتعزيز تعليم 2114

وم المعهد األفريقي للعلوم الرياضية، واألكاديمية األفريقية للعلوم، ومركز تعزيز تعليم العل
 .والرياضيات في أفريقيا

مجموعة تكنولوجيا المعلومات  أيضا أطلقت: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  .242
لمدارس والمجتمعات اإللكترونية بدعم لمبادرة العالمية ال، وتنسقها 2112واالتصاالت في عام 

 81لمدارس الرقمية في ل قيةمبادرة األفرياللتعليم المستدام. وقد أطلقت امنظمة  Edu@ قوي من
، بما في ذلك إيفاد بعثة إلى 2114مدرسة ثانوية في كينيا. وتم تنظيم نشاطين للتعلم في عام 
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عملية برتغالية شهيرة لرقمنة المدارس ب( دولة عضو 21المشاركون من عشرين )ألم  البرتغال حيث
يسر التعامل مع العناصر  والمجتمعات المحلية. وكان النشاط الثاني اجتماعا في نيويورك

الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورقمنة التعليم حيث أقيمت شراكات هامة لمساعدة 
جهود الدول األعضاء في تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. ومن المقرر عقد 

الت في مجال التعليم والتدريب في المنتدى الوزاري األفريقي المعني بتكنولوجيا المعلومات واالتصا
 .، المغربفي الرباط 2118فبراير 

وتتولى تنسيقها منظمة إنقاذ الطفولة  2114في عام  أيضا طلقت المجموعةأ: السالم والتعليم .244
في التشجيع على إقرار وتنفيذ مبادئ  ا. ويتمثل هدفهللمفوضية عدة إدارات تابعةتشمل الدولية. و 

والصكوك األخرى ذات الصلة التي صدقت عليها الدول األعضاء بالفعل؛  إعالن المدارس اآلمنة
، وتعزيز محو ألصوليةوتعزيز التثقيف في مجال السالم واستخدام التعليم لمنع التطرف العنيف وا

إلى إنشاء متطلبات وهناك حاجة . يناألفريقي يناألمية اإلعالمية والتفكير النقدي في المواطن
 .ثل المعايير المناسبة للبنية التحتية وسالمة البيئة المدرسية واإلدارةالمدرسة اآلمنة، م

يعتبر الجوع والفقر من بين العوامل العديدة التي تؤثر سلبا على أداء األطفال : التغذية المدرسية .248
 تعليم وإتمامه. وأعلناللى ع لحصول، وقدرتهم على اوكذلك مواصلتهم التعليم في المدارس،

، 2114. وفي عام يةلتغذية المدرسلمارس اليوم األفريقي  1يوم  2112يناير  رةدو  فيالمؤتمر 
. 2118عام حدث برازافيل، في حين عرضت زمبابوي استضافة  الكونغو هذا اليوم فياحتفل ب

التغذية المدرسية في حول دراسة قارية المفوضية  وبدعم من برنامج األغذية العالمي، أكملت
 برنامجعلى أن يتولى تنسيقه مجموعة التغذية المدرسية  مفوضيةطلقت الالدول األعضاء. كما أ

 متعددة القطاعات ومتعددة الشركاء لتعزيز التغذية المدرسيةئت أيضا لجنة . وأنشاألغذية العالمي
الدول األعضاء على تنفيذ تمويل محلي مبتكر وبرمجة فعالة متعددة  وتحث المفوضية .المحلية

الوزارات المسؤولة عن التعليم والزراعة  بما في ذلكمختلف الوزارات المعنية  القطاعات تجمع بين
المتعددة  منافعلتسخير الالشؤون المالية الشباب و النهوض بوالصحة والتغذية والشؤون االجتماعية و 

 .المحلية لتغذية المدرسيةل األوجه

أداة حاسمة لضمان تطوير ة للتعليم تعتبر نظم المعلومات اإلداري: لتعليملة يدار اإلمعلومات النظم  .247
في تعيين موظفين لمرصد التعليم في  مفوضيةالتعليم الجيد وتحقيق ثورة المهارات. وشرعت ال

. وقد وضعت برامج ، جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمعهد الدولي للتنمية الزراعية في كينشاسا
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"تجريبها" في الدول األعضاء التي ترغب جري يوأدوات أخرى لجمع البيانات واإلنقاذ والتحليل، وس
في بناء القدرات وتنفيذها على نطاق واسع. وقد تم اعتماد إطار الرصد والتنفيذ من خالل 

عدت وأ  ؛تم إطالق مجموعة التخطيط للتعليمقد المناقشات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، و 
الذي ستستخدمه الدول األعضاء  استراتيجية التعليم القارية ألفريقيادليل مؤشرات المفوضية 

 .والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والوكاالت لرصد وتوليد بيانات جيدة التوقيت في نظام التعليم

ماليين دوالر  6اإلشارة إلى أن المعهد الدولي للتنمية الزراعية ال يزال يدين بمبلغ  يجبومع ذلك،  .281
المضيف مع حكومة  ية البلدزم استعراض اتفاقلموظفيه السابقين. وعالوة على ذلك، يل أمريكي

  .للعملوضع مالئما كون الكي ي جمهورية الكونغو الديمقراطية

من خالل مكتب المستشار مفوضية قامت ال: التدريب على بناء القدرات في الشؤون القانونية .281
في ذلك بشأن  القانوني، بالتعاون مع شركائها، بتنفيذ برامج لبناء القدرات للدول األعضاء، بما

وعدم االستقرار وبناء  النزاع اتالقانون اإلنساني والسياسة اإلنسانية؛ وسيادة القانون في حال
 .االتحاد األفريقيقانون السالم؛ والقانون الدولي و 

مبادرة لتنمية القدرات القانونية على نطاق أفريقيا تعرف باسم برنامج الشركاء  مفوضيةوأنشأت ال .282
وجود في مكتب المستشار القانوني. ويتمثل جوهر هذا البرنامج في توفير الخبرة القانونيين، الم

الشباب في مجال قانون التكامل األفريقي.  ريقيينالقانونية المهنية ونقلها إلى المحامين األف
 اثنان) آخرينيقيين في سنته الثالثة على جلب عشرة محامين أفر الذي يمر حاليا  وسيعمل البرنامج

 .) بين الجنسين ي متساو التوزيع أقاليم االتحاد األفريقي بال من إقليممن كل 

لمهنيين الشباب من ل مفوضيةشيكاغو، قدمت الفي لقانون بجامعة لويوال ا وبالتعاون مع كلية .286
االتحاد األفريقي والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  أجهزةو  مفوضيةداخل ال

( للحصول على درجة الماجستير في سيادة القانون من أجل التنمية 1ة )واحد لسنة منحة دراسية
هذا البرنامج الفريد يطور و فيليس روما في إيطاليا. ومركز جون  شيكاغوفي في جامعة لويوال 

القادة لتعزيز العدالة االجتماعية في جميع أنحاء العالم، من خالل اإلدارة الفعالة والمستدامة 
( مسؤوال 12اآلن في سنته الثالثة من ستة عشر )الذي يمر  قد استفاد البرنامجوسيادة القانون. و 

( إضافية في العام الدراسي 4من االتحاد األفريقي والدول األعضاء في حين تم قبول خمسة )
2114/2118. 
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قيا برنامج مبادرة المهارات من أجل أفري النيبادأطلقت وكالة ين: نيين والفالتعليم والتدريب المهني .282
 يننيففي أربعة بلدان رائدة هي الكاميرون وكينيا ونيجيريا وتونس لدعم التعليم والتدريب ال

 .لزيادة فرص العمل ينوالمهني

 يالزراع والتعليم الفنيين والمهنيينلتدريب لنيباد أيضا في تصميم منهج دراسي الوساعدت وكالة  .284
سالسل القيمة ذات األولوية العالية.  مصمم خصيصا الحتياجات البلد من المهارات ويستند إلى

وفي كينيا، ينصب التركيز على منتجات األلبان والبستنة وتربية األحياء المائية. وفي مالوي، 
اختيرت سالسل القيمة للمانجو واألناناس وتربية األحياء المائية. وفي غانا، كان التركيز على 

ي بنن )الدجاج ولحم الخنزير واألغنام( سالسل األناناس والحمضيات، بينما كان األرز واللحوم ف
و، كان التركيز منصبا على األرز والسمسم والكاجو، في حين سالقيمة المختارة. وفي بوركينا فا

وحدة تدريبية  241و. وتبعا لذلك، تم وضع ما مجموعه جكان األرز واالستزراع المائي في تو 
 اتتناول أيضا مهنبل دريب إلى المهارات فقط؛ سالسل قيمة زراعية. وال تستند وحدات الت عشرل

طالب من كينيا وغانا وبنن  2211 محددة ضمن سلسلة القيمة. وقد تلقى حتى اآلن أكثر من
التشديد أيضا على كفاءات المرأة في المناطق الريفية تم و تدريبا. و جو وتو سومالوي وبوركينا فا

توجيهية عملية  خطوطتبادل المعارف ووضع في األنشطة المهنية المتصلة بالزراعة من خالل 
 التعليم والتدريب الفني والمهني الزراعي.للمرأة في 

بعض العوامل  الفنيين والمهنيينالجنسانية في التعليم والتدريب حول التنميط وأظهرت دراسة  .282
لتدريب واألساطير والممارسات التعليمية التي تعرقل إمكانية حصول الفتيات على برامج التعليم وا

إدراج  . واقترحت الدراسة أنن فيهاونجاحهاستمرارهن التي يهيمن عليها الذكور و  ينوالمهني يننيفال
المستويات الدنيا من نظام  ذالمناهج الدراسية منالعلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 

المهنية خارج  العممجموعة أوسع من األتعريفهن بالتعليم من شأنه تمكين الفتيات الصغيرات و 
المهن التي تهيمن عليها اإلناث تقليديا. وستوفر البحوث الموجهة بشأن دور اآلباء واألقران 

مزيدا من  ينوالمهني يننيلفالتعليم والتدريب البرامج والثقافة والتقاليد بشأن اختيار الفتيات القدوة و 
في التعليم  يحد من التنميط الجنسانالمعلومات والبيانات القائمة على األدلة للتقليل إلى أدنى 

 .ينوالمهني يننيفوالتدريب ال
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: تصميم السياسات والبرامج االستراتيجية لالستثمار في العلوم والبحوث واالبتكار وتعزيزها لتعزيز 3الناتج 
 القدرة التنافسية ألفريقيا على الصعيد العالمي

النيباد  ات االقتصادية اإلقليمية ووكالةعمجمو تعاونها مع الدول األعضاء والالمفوضية  واصلت .284
استراتيجية والمؤسسات اإلقليمية األخرى في تنفيذ استراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا )

 :(. وشملت األنشطة ما يلي2122

جوائز كوامي قواعد إجراءات  تم استعراضالعلمية لالتحاد األفريقي:  نكروماامي إطالق جوائز كو  .288
. ومن المقرر تقديم جوائز للطبعات اإلقليمية 2114على طبعة عام  اوما العلمية وتطبيقهنكر 

 .قمة يناير على التواليخالل والقارية في ديسمبر و 

لالتحاد األفريقي  يةمنح البحثالتلقى برنامج ، 2114في : التحاد األفريقيالبحثية ل منحالبرنامج  .287
مين خارجيين امة. واستمر تقييم المقترحات من قبل مقيّ مقترحا بشأن موضوع الزراعة المستد 224

مؤسسة متعاونة  24طوال العام. واختيرت تسع مؤسسات في شبكة شراكة تضم ما يزيد على 
. 2114بحلول ديسمبر ومليون دوالر أمريكي  اأمريكي ادوالر  411،111 لتقديم منح تتراوح بين

بحثي آخر حول موضوع "الزراعة والنظم  نداءسوف يطلق ويجري حاليا مراجعة البرنامج. و 
 .الغذائية للتغذية" فور االنتهاء من مراجعة الحسابات

حوار السياسات الرفيع المستوى بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي بشأن العلم  .271
في العلم والتكنولوجيا  شريكين واالتحاد األوروبيمفوضية التعتبر : والتكنولوجيا واالبتكار

تنفيذ المشروع المشترك  وضعاستعراضا مشتركا ل 2114في عام وأجرت المؤسستان البتكار. وا
أيضا على خارطة طريق ثانية  وافتقتاوالزراعة المستدامة.  ي األول بشأن األمن الغذائي والتغذو 

قي كان من المتوقع اعتمادها خالل قمة االتحاد األفريوالتي بشأن تغير المناخ والطاقة المستدامة 
 .2114واالتحاد األوروبي في أبيدجان في نوفمبر 

في محاولة إلسداء : تقرير الفريق الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي بشأن التكنولوجيات الناشئة  .271
المشورة للدول األعضاء بشأن كيفية تسخير أفريقيا للتكنولوجيات الناشئة من أجل التنمية 

ستوى المعني بالتكنولوجيات الناشئة التابع لالتحاد األفريقي االقتصادية، أصدر الفريق الرفيع الم
محرك الجينات لمكافحة التكنولوجيات الثالث األولى وهي: حول  تقريرا مرحليا يتضمن توصيات
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في  الصغيرة والشبكاتالزراعة  وتحويل ؛في األفق يار؛ والطائرات بدون طوالقضاء عليها مالرياال
 .يقيافي أفر  يةالمحلالمجتمعات  ينلتمک يقياأفر 

 الرصد تم تفعيل المرحلة األولى من برنامج دعم: في أفريقيا للبيئة واألمن الرصد العالمي .272
إطالق دعوة مفتوحة لتقديم المقترحات. وفي ب 2114أفريقيا في مايو في  للبيئة واألمن العالمي

نفيذ اإلقليمية الناجحة. تستعد إلصدار منح لمراكز التالمفوضية  وقت إعداد هذا التقرير، كانت
وحددت عدة ترتيبات تنفيذية، بما في ذلك التعاون في تبادل البيانات مع النظم الفضائية التابعة 

 .للمفوضية األوروبية، لتيسير عملية التنفيذ

  :وكالة الفضاء األفريقية

الفضاء  حول مع خبراء مفوضيةقب اعتماد السياسة واالستراتيجية الفضائية األفريقية، عملت الع .276
نية فت اللجنة البحثمن الدول األعضاء لوضع مشروع النظام األساسي لوكالة الفضاء األفريقية. و 

مفوضية باب مشروع القرار. وفتحت ال 2114لتعليم والعلم والتكنولوجيا في أكتوبر لالمتخصصة 
ي مع ذلك، وضعت باستضافة وكالة الفضاء األفريقية. وبالتواز  عنيةطلبات للدول األعضاء المال

 .سلسلة من الصكوك لتقييم التراث التكنولوجي الفضائي في أفريقيا

 : المرصد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار

خالل  الكائن مقره في مالبو، غينيا االستوائية، ،المرصد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار نفذ .272
عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مجمو ضعف في ال، برامجه بشأن مواطن القوة وال2114عام 

عة االقتصادية لدول وسط أفريقيا في مجال اإلنتاج مجمو لجنوب األفريقي والومجموعة تنمية ا
(. وقدمت المساعدة أيضا إلى جمهورية سيشيل وغينيا االستوائية في 2116-2118العلمي )

العلم والتكنولوجيا في مجال رسم جمع البيانات وبناء واستخدام مؤشرات كافية في مجال 
السياسات. وباإلضافة إلى ذلك، تم وضع النموذج التشغيلي إلطار الرصد والتقييم لتنفيذ 

تعزيز نظم  ت عمليةبدأو . (2122العلم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا )استراتيجية  استراتيجية
االقتصادية لدول  مجموعةاألعضاء في ال مع الدولاالستراتيجية تنفيذ في إطار  االبتكار الوطنية

تمكينها من تحديد قدراتها في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وتعزيز . وتهدف إلى وسط أفريقيا
 .الوطنية واإلقليمية والقاريةخططها اإلنمائية  مهاراتها في صياغة السياسات والتقييم بما يتفق مع
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تدريبية ورش عمل  . ونظمت حتى اآلن ثالث2114يو وقد جرى أول نشاط في نجامينا في ما .274
ابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد على التوالي. ومن المقرر إجراء التدريب في الجفي 

ممثال لنظم االبتكار في هذه البلدان  44. وفي المجموع، تم تدريب 2114الكاميرون في نوفمبر 
 .أداء االقتصاد الكلي وظروف اإلطار لالبتكارعلى األطر المنهجية واستخدامها في قياس 

مصر  -دولالرؤساء مع لجنة العشرة ل لمفوضيةتفاعالتها مع االنيباد  من جانبها، واصلت وكالةو  .272
الذين تم و  -ابون وتشاد والسنغال وسيراليون وكينيا وموريشيوس وناميبيا ومالوي الجوتونس و 

بدورها المفوضية  نية. وقدمتفجيا من خالل ملخصات التعليم، والعلم والتكنولو لمناصرة  تعيينهم
لمؤسسات المتخصصة مثل تحالف البحوث واالبتكار في أفريقيا لتوجيهات في مجال السياسات 

 .والمعهد األفريقي للعلوم الرياضية

هذا التفاعل تحسين نظم البيانات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار فيما بين أربعة  نتج عنو  .274
وسيشيل من خالل التدريب على المهارات وبناء  كوت ديفوارلدان هي غينيا االستوائية وغانا و ب

القدرات داخل البلد بشأن استخدام التكنولوجيات الجديدة والمستعملة وأدوات مبتكرة لجمع البيانات، 
سة وطنية وتحليل البيانات، وتخزينها ونشرها. فعلى سبيل المثال، أجرت جمهورية سيشيل أول درا

للبحث والتطوير فيها، واستقصاء لالبتكار باستخدام الخبرات القطرية. كما شرعت غينيا االستوائية 
في التحضير إلجراء أول استقصاء وطني للبحث والتطوير واالبتكار، من المقرر إجراؤه في عام 

2118. 

في سوازيلند وسيشيل.  اتعقد دورتان تصديقيتان قطريتانالمستوى القاري  تصديق علىعملية ال تلت
ويجري أيضا تنفيذ مبادرات لتعزيز الروابط بين استثمارات البحث والتطوير واألهداف االستراتيجية 
الوطنية في بوتسوانا ومالوي وموزامبيق وناميبيا وزامبيا وزمبابوي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا 

لتقييم  لجنة الحوكمة االستراتيجية لمسؤولين فيكبار النيا فدعما النيباد  وأوغندا. وقدمت وكالة
أهمية سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ووضع استراتيجيات مناسبة للدعوة من أجل زيادة 

 .البحث والتطوير واالبتكار

 فني لالتحاد األفريقي: العلمي والالبحث لجنة 

األفريقي للعلوم التي تتطلب تطوير بوابة  ال يزال العمل جاريا في المرحلة الثانية من شبكة االتحاد .278
الشبكة ووحداتها وقاعدة بياناتها ومكتبتها الرقمية. وأنشئ فريق عمل معني بتخفيف أثر األخطار 
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األفريقي واالتحاد األوروبي للتركيز على المخاطر  مهجرالطبيعية بمشاركة علماء من أفريقيا وال
من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وقد نظم االجتماع  الزلزالية والبراكينية، فضال عن التخفيف

باالشتراك بين لجنة البحث العلمي التخفيف من آثار المخاطر الطبيعية في أفريقيا حول األول 
في مصر في والجيوفيزيقية  يةلبحوث الفلكل معهد الوطنيالواليونسكو و  التحاد األفريقيوالفني ل
لتعاون ا حول اثنائي اجتماعاوفد من جامعة النكستر  عقد ،. وباإلضافة إلى ذلك2114أكتوبر 

بشأن طرائق بناء القدرات المؤسسية؛ وبناء مبادرة قيادة البحوث من خالل  2114في أكتوبر 
تعزيز مهارات البحث والتطوير على مستوى عال في األوساط األكاديمية األفريقية. واتفقت 

حول الوسط تنظيم المؤتمر األفريقي األول ي ف االشتراكوجامعة النكستر على  مفوضيةال
للجنة البحث العلمي البتكار لجائزة النكستر وإطالق األكاديمي والصناعة وصناع السياسات 
 .2118سبتمبر والفني التابعة لالتحاد األفريقي وذلك في 

تلق قط أي تم التحاد األفريقي للجنة البحث العلمي والفني التابعة ل غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن .277
التشغيلية التي تبلغ نحو  ا. وتمول ميزانيته2112منذ عام  اتمويل من االتحاد األفريقي لبرامجه

مليون دوالر أمريكي من الحكومة االتحادية لنيجيريا. ونتيجة لذلك، واجهت اللجنة تحديات  102
قدمت اللجنة إلى  خطيرة لتشغيل برامجها وأنشطتها. وكطريقة للمضي قدما بشأن هذه المسألة،

يجري النظر في وس. و جستخدام ممتلكاتها في الاللتمويل لقترحا بشأن مصدر بديل مفوضية مال
 المقترح.

 : المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا -االتحاد األفريقي 

مش قمة على ها 2114"المساواة بين الجنسين والتعليم" في يناير حول عقد حوار رفيع المستوى  .611
في بوركينا فاسو حوارا المفوضية ، نظمت 2114االتحاد األفريقي الثامنة والعشرين. وفي مايو 

الفتيات في المدارس. وكان الهدف هو العمل مع قادة المجتمع ستبقاء مع القادة المحليين بشأن ا
ن من يديتفالمحلي لتحديد العقبات التي تحول دون تعليم الفتيات واستبقائهن في المدرسة، مس

 في تنفيذ نهج مبتكرة للقضاء على هذه الحواجز. متجاربه

الديمغرافي: لماذا االستثمار في تعليم البنات"، الذي  عائدوخالل اجتماع اإلفطار حول "جني ال .611
، تم التعهد بالمزيد من 2114على هامش القمة التاسعة والعشرين في يونيو  مفوضيةعقدته ال
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عائد االستثمار في رأس حول  فتيات والنساء، ووضع سياسات أساسيةاالستثمارات في تعليم ال
 المال البشري باعتباره الفاعل الرئيسي للتنمية.

الفتيات والشابات في استبقاء  بشأن استراتيجيات 2114 وكما عقد منتدى في موريشيوس في يولي .612
 ستبقاءلتي تواجه في االنظام التعليمي وإتمامهن. وقد أبرزت االجتماعات السابقة التحديات ا

" في عملية إيجاد حلول للتحديات. وبعيدا عن ية ذلكعلى جميع المستويات و "كيف اتالمتعلم
 ء.النسا قدوة منتبادل الخبرات، تم تسليم الشهادات من قبل ال

 لفئات الضعيفةا: تعزيز إطار الضمان االجتماعي وحماية 4الناتج 

 تمكين الشباب

ع "تسخير العائد الديمغرافي من خالل االستثمار في الشباب. وقد تم تحت موضو  2114كان عام  .616
االتحاد األفريقي في يناير  مؤتمرالدورة العادية الثامنة والعشرين لخالل الموضوع رسميا  إطالق
 وتم تعيين فخامة الرئيس إدريس دبي إتنو قائدا لموضوع العام وُكُلف بقيادة تنفيذه. .2114

من خارطة  ادور هام في إطالق الموضوع وقدم نسخبميع أنحاء أفريقيا الشباب من جاضطلع و 
 .لديموغرافي لالتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكوماتالعائد اطريق 

( التعليم 2العمالة وريادة األعمال؛ )( 1) لى أربع ركائز مواضيعية هي:إوترتكز خارطة الطريق  .612
الحقوق والحكم وتمكين الشباب. وقد تم اختيار شعار و ( 2الصحة والرفاه؛ )( 6) وتنمية المهارات؛

موضوع السنة من مسابقة شعار تنافسية من الشباب األفريقي. وقد تم تطوير الشعار الفائز من 
 .قبل زمبابوي 

ولضمان الفعالية في تنسيق االحتفال بالموضوع وتنفيذ خارطة الطريق على المستوى القاري،  .614
نية ترأسها إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا وتضم إدارات فة لجنة توجيهي مفوضيةأنشأت ال

وتولت هذه اللجنة الفنية قيادة تنفيذ األجندة القارية حول العائد الديمغرافي. . في المفوضية أخرى 
وتهدف أيضا إلى دعم نموذج فعال لتعبئة الموارد من أجل تحقيق أجندة إيجابية لتنمية الشباب، 

ساهمة الشباب في مبادرات كسب التأييد على الصعيدين اإلقليمي والقاري. ولضمان وتعزيز م
مواءمة واتساق األنشطة وتفادي االزدواجية لدى الشركاء، تم إعداد خطة عمل متكاملة لتوزيع 

 العائد الديمغرافي وفقا للدعائم المواضيعية.
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مغرافي حددت أنشطة جميع الدي عائدأيضا خطة عمل متكاملة لتوزيع المفوضية ووضعت ال .612
األنشطة بين مواءمة الشركاء بشأن موضوع السنة وفقا لخارطة الطريق. ويسرت خطة العمل 

 مختلف الشركاء وتجنب االزدواجية ووجود عمليات موازية.

كلفت خارطة الطريق بإطالق موضوع العام على الصعيد القطري من خالل التزامات أصحاب  .614
عمليات اإلطالق والمشاورات الوطنية في توجيه  المتوقع أن تساهمومن المصلحة المتعددين. 

أطلق وحتى اآلن،  وتسهيل إعداد خرائط الطريق الوطنية المتكاملة لتوزيع العائد الديمغرافي.
الموضوع على الصعيد القطري كل من بوروندي وجمهورية الكونغو، وغينيا وسيراليون ونيجيريا 

ات الوطنية للعائد الديمغرافي إلى تعزيز صنع القرار والتخطيط وغانا. ويهدف إعداد المواصف
 المدروس وتحديد االستجابات القطرية المحددة. 

 :ة باألنشطة التالية بشأن تمكين الشبابمفوضيباإلضافة إلى تنفيذ موضوع السنة، اضطلعت ال .618

لقيادة عملية  تدارافريق عمل مشتركا بين اإل مفوضيةأنشأت ال: الشبابالنهوض بإطار تعميم  .617
الديمغرافي في جميع أنحاء االتحاد. وقد وضعت عائد الأجندة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، و 

اإلبالغ الدوري عن التقدم المحرز  ضمانمبادئ توجيهية للتنفيذ وأدوات إلعداد التقارير من أجل 
الية تنفيذ خطة عمل في مسائل الشباب ورصده وتقييمه. وتشكل المبادئ التوجيهية جزءا من و 

 .( لميثاق شباب أفريقيا2118-2117عقد الشباب )

 إلطالقالمفوضية واالتحاد األوروبي  مشروعالشباب  إدماج مبادرةتعتبر  :مبادرة دعم الشباب .611
 62". وهي تضم مجموعة من األجندة "واضعيبفعالية بوصفهم  عملية تشرك الشباب في القارتين

األفريقي الذين يكلفون بوضع  مهجرمن أفريقيا وأوروبا وال -زمالء"يطلق عليهم اسم "ال -شابا
ومبادرات وحلول ملموسة للتحديات التي يواجهها الشباب. ولذلك فإن الهدف العام لهذا  منجزات

المشتركة التي سيتم المنجزات  أنفسهم لتحديدواألوروبي  للشباب األفريقي برالبرنامج هو "توفير من
القمة الخامسة لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي وما بعدها". وقد خالل دول تقديمها لقادة ال

وبروكسل في ست مجموعات ركزت كل منها على موضوع ذي  أبابا عمل الزمالء في أديس
. وقد تم تقديم التوصيات التي األوروبيالتحاد وافريقيا ألأولوية وفقا لالستراتيجية المشتركة 

كوت القمة الخامسة لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في أبيدجان،  وضعتها المبادرة إلى
 .ديفوار
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جمع المنبر االقتصادي األفريقي القادة السياسيين وقادة األعمال واألوساط : عمالة الشباب .611
األكاديمية األفريقية لمناقشة القضايا التي تؤثر على أفريقيا، وكيف يمكن للقارة أن تستغل مواردها 

ئلة لتعزيز تنميتها ورخاء الشعب األفريقي. ومن بين القضايا الرئيسية التي جرت مناقشتها ثورة الها
بر تمكين الشباب من أجل العمالة واالبتكار وريادة األعمال. واقترح المن -المهارات األفريقية

القارة.  إنشاء وتعزيز مراكز التميز مع التركيز على اكتساب المهارات في جميع أنحاءاإلسراع ب
 .قترح أيضا تعزيز المواءمة بين الكفاءات عبر الحدود الوطنية لتعزيز تنقل العمال والمهاراتواُ 

من -الحكومات، القطاع الخاص واألوساط األكاديمية-وثمة حاجة إلى قمة ثالثية حول التعليم .612
. التكنولوجيةضطرابات الوأسواق العمل، إلى جانب ا يةنظم التعليمالبين  منفصااال أجل معالجة

التعليمية في القارة مع التركيز على العلم النظم  في تجديدذلك المنتدى أيضا  ساعدوسوف ي
ني والمهني لتلبية فالتعليم والتدريب ال. وسوف يصمم أيضا والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 .احتياجات أفريقيا

 24شابا من  121مشاركة نحو استقطب هذا المؤتمر : توظيف الشبابحول  فريقياألمؤتمر ال .616
بلدا أفريقيا، فضال عن ممثلين عن الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص. وقد أتاح هذا 

 .فرص العمل وريادة األعمال واالعتماد على الذاتإيجاد المجال للشباب فرصة الستكشاف 

األلمانية  المعونة م من وكالةبدعالمفوضية  مبادرةالمبادرة  هذهتعتبر  :مبادرة المهارات ألفريقيا .612
المهنية للشباب في أفريقيا. ويتمثل محور المشروع في مرفق تمويل لتنمية المهارات اآلفاق  لتعزيز

 ووكالة المفوضية األلمانية  المعونة . وباإلضافة إلى مرفق التمويل، تدعم وكالةالنيباد تنفذه وكالة
الموجه نحو العمالة وفرص  ينوالمهني يننيفلتدريب التقديم الخدمات في مجال التعليم واالنيباد ل

تبادل المعارف للدول األعضاء. وقد تم تحديد الكاميرون وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتونس 
 .بعد البلدان الرائدة مشاركتهابسبب عدم تأكيد كبلدان رائدة. غير أن المشروع لم يبدأ 

وكالة ي إطار الشراكة مع ف :هارات من أجل التوظيفالحوار القاري حول التعليم وتنمية الم .614
 مفوضيةنظمت ال-األعمال التجارية في أفريقيا-والمنظمة القارية الشاملة للقطاع الخاص النيباد

". وقد شارك في المؤتمر أكثر من تتحدث أفريقيا عن توفير فرص العملمؤتمرا أطلق عليه اسم "
ع األعمال والتعليم ومقرري السياسات من أكثر من ممارسين في قطاالممثل عن الشباب و  211
القارة األفريقية، فضال عن الشركاء األوروبيين، في المؤتمر الذي عقد في مقر في بلدا  22
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 شركة ورابطات أعمال 121االتحاد األفريقي في أديس أبابا. وكان من أبرز معالم المؤتمر التزام 
" لالستثمار في تنمية المهارات والشراكة ارية األفريقيةمؤسسة األعمال التجأفريقية تحت رعاية "

 .من شأنه تعزيز آفاق فرص العملوالذي  مع المؤسسات التعليمية للتعليم وتنمية المهارات

 االشباب التابع لالتحاد األفريقي برنامج نمتطوعيالفريق يعتبر : متطوعي االتحاد األفريقيفريق  .612
المتطوعين الشباب في جميع الدول األعضاء. ويشجع البرنامج ونشر  وظيفيقوم بت اقاري اإنمائي

العمل التطوعي كوسيلة لتعميق وضع الشباب في أفريقيا كمشاركين رئيسيين في تحقيق أهداف 
وغايات التنمية البشرية في أفريقيا. فهو يجمع الناس معا لتبادل المهارات والمعرفة واإلبداع والتعلم 

، تعاونت 2114ويعني ضمنا أهمية أفريقيا في العالم المعولم. وفي عام  لبناء قارة أكثر تكامال،
شباب ال متطوعينالوالموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا في توظيف  ،الشؤون االجتماعية تاإدار 

لمساعدة الدول األعضاء على تعزيز قدراتها في مجاالت الصحة والوقاية من  همونشر  هموتدريب
 .األمراض

لى من فرق األو  م المتحدة، تقييما للمرحلةاألم ، بالتعاون مع وحدة متطوعيمفوضيةأجرت ال  .614
 المتخصصة فريقي. وستقدم نتائج هذه العملية إلى اللجنة الفنيةاأل تحاداال المتطوعين الشباب في

. وقد أنشئت روابط وشراكات جديدة مع 2118المقبلة المعنية بثقافة الشباب والرياضة في عام 
على منحة قدرها  مفوضيةفرنسا" لتعزيز العمل التطوعي في أفريقيا. وأخيرا، حصلت ال يع"متطو 
موجهة إلى أنشطة المتطوعين  2114من مؤسسة فورد في عام  أمريكي دوالر 411 111

 .الشباب

الشباب التابع لالتحاد األفريقي ينمو في الظهور والقوة. ومن ثم، فإن  نمتطوعيريق الوال يزال ف .618
ة المالية للملكية من جانب الدول األعضاء مطلوبة للحد من اعتمادها الحالي على الشركاء الحاج

في المائة. ومن المهم أيضا للمجموعات االقتصادية اإلقليمية أن تزيد مشاركتها في  111بنسبة 
 .شراك الشباب في أنشطة االتحادإلالبرنامج، ألن ذلك سيوسع ويضيف قيمة 

 :ن وتمكين المرأةالمساواة بين الجنسي

 التقرير منها شملتي يخالل الفترة ال مفوضيةاألنشطة ذات األولوية التي اضطلعت بها الانبثقت  .617
 ،2161من أهداف التنمية المستدامة لعام  4الهدف ، و 2126أجندة  بشأن تنفيذمقرر المؤتمر 

لديموغرافي من ا عائد"تسخير ال 2114وموضوع عام  2114-2112والخطة االستراتيجية للفترة 
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 ضمان. وهي تهدف إلى النهوض بتعميم الصكوك الجنسانية لخالل االستثمار في الشباب"
 .وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  2126أجندة مواءمتها مع 

 2123أجندة مواءمة استراتيجية االتحاد األفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مع  .621
إنشاء آليات مؤسسية لتحقيق  2126أجندة تطلب ت: سياسات الوطنية واإلقليميةوالمواءمة مع ال

، من مفوضيةهدف اتباع نهج متكامل إزاء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. واضطلعت ال
خالل مديرية المرأة والشؤون الجنسانية والتنمية، بتقييم السياسة الجنسانية الحالية المعتمدة في عام 

، استراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 2126خطة عام وفقا ل، استحدثت، و 2117
لة. وشاركت الدول ءالمرأة مع تركيز أقوى على النتائج الملموسة والممارسات المبتكرة وزيادة المسا

 األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء الشباب والشركاء
في صياغة هاتين المبادرتين لضمان االنخراط وتعيين طريق المواءمة مع السياسات مائيون اإلن

اإلقليمية والوطنية القائمة. وسيتم التصديق على االستراتيجية النهائية وخطة عملها جنبا إلى جنب 
لمرأة لمساواة بين الجنسين وتمكين االفنية المتخصصة ل لجنةال مع استراتيجية االتصاالت من قبل

 .2118في عام 

الدول األعضاء  اتإلى زيادة قدر  ييهدف المرصد الجنسان: لالتحاد األفريقي يالمرصد الجنسان .621
على توليد المعرفة لدعم صياغة السياسات واتخاذ القرارات ورصد وتعزيز االمتثال بقدر أكبر 

 .لاللتزامات وإنفاذ المساءلة

ال يزال متأخرا بسبب متطلبات المشتريات وقيود  وعلى الرغم من أن اإلنشاء الكامل للمرصد .622
نية الالزمة لوضع تصور لهذه المهمة الهامة فمن تأمين الخبرة ال مفوضيةالموارد، فقد تمكنت ال

وتنفيذها، وفي إطار جهودها الرامية إلى توليد المعرفة عن التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء 
الطبعة الثالثة من بطاقة األداء  مفوضيةن المرأة، أصدرت الفي تنفيذ المساواة بين الجنسين وتمكي

لالتحاد األفريقي. وتسلط هذه الوثيقة الضوء على التقدم المحرز وقصص النجاح التي  يالجنسان
 تحاداال عضاء بشأن المساواة بين الجنسين مع إشارة خاصة إلى موضوعاألحققتها الدول 

واللجنة االقتصادية  مفوضيةمشترك بين الم تقديم الجهد الترطة طريقه. و اوخ 2114فريقي لعام األ
خالل  يلتنمية وصندوق األمم المتحدة للسكان، وسجل األداء الجنسانل األفريقي البنكألفريقيا و 

 .الدورة الثالثين لرؤساء الدول والحكومات
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 2111ي عام أنشئ صندوق المرأة األفريقية ف: 2123 أجندة مواءمة صندوق المرأة األفريقية مع .626
المقررة  مساهماتفي المائة من ال 1لدعم تفعيل عقد المرأة األفريقية. وهو يمول من خالل جمع 

للدول األعضاء وتديره لجنة توجيهية تضم ممثلين عن خبراء الدول األعضاء ومديرية المرأة 
ا وثيقا بتنفيذ عقد . ويرتبط جدول التمويل الحالي ارتباطمفوضيةالتابعة للوالتنمية  ينالجنسمسائل و 

 .والمواضيع المتصلة به 2121-2111المرأة األفريقية للفترة 

 2114و 2112 عامي موضوعحول دعوة لتقديم مقترحات  مفوضية، أطلقت ال2114وفي عام  .622
المساواة بين  مناصري بشأن "الميزانيات المالية والجنسانية" و"توجيه الشباب )رجاال ونساء( ليكونوا 

قترح. م 211ين المرأة"، على التوالي. وقد تلقت اللجنة التوجيهية أكثر من الجنسين وتمك
تمويل المشاريع من أجل المضي قدما لوضع إجراء تحليل  مفوضيةوباإلضافة إلى ذلك، طلبت ال

 .2114-2112لفترة وا ،2114-2112في منح المشاريع للفترة 

 اومشاريعه 2126ألجندة لتعبئة الموارد  وسيلة اعتبارهصندوق المرأة األفريقية ب تصميمكما تم  .624
الرئيسية، مما يثير الحاجة إلى تعزيز قدرة الصندوق على تعبئة الموارد لتحقيق فوائد أكبر لتمكين 

في تقييم عمليات الصندوق الحالية وتصميم  مفوضيةالمرأة اقتصاديا. وفي هذا الصدد، شرعت ال
 .2118طرائق جديدة يتعين تنفيذها في عام 

ومسائل الجنسين عملت مديرية شؤون المرأة : عزيز قدرات التعلم المؤسسي لدى االتحاد األفريقيت .622
مع مكتب األخالقيات التابع لالتحاد األفريقي الذي أنشئ حديثا من  لمفوضيةوالتنمية التابعة ل

ة لذلك، إلى معايير االتحاد األفريقي وقيمه. ونتيج استنادً للمرأة مواتية أجل تحسين بيئة عمل 
تمكن مكتب األخالقيات من صياغة العديد من السياسات الرئيسية، بما في ذلك سياسة التحرش 

أيضا  مفوضيةالجنسي، التي ستشكل جزءا من مجموعة أدوات المساواة بين الجنسين. وأنشأت ال
رة مراعاة السياسات واإلجراءات وأدوات التوظيف ونظم إدا ضمانل داراتفريقا مشتركا بين اإل

 .نياألداء الداخلية للمنظور الجنسا

السياسات الجنسانية بين الدول مناهج عددا من المفوضية  عقدتوكسب التأييد: تعزيز الشراكات  .624
األعضاء ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين الذين كان هدفهم استعراض التقدم واقتراح 

التمهيدي  . وقد جمع مؤتمر القمةينالجنس سائلمفي تنفيذ القرارات المتعلقة بطريق المضي قدما 
الجنسين والفريق الرفيع المستوى الرابع المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حول مسائل 
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المستوى على المستوى الوطني والشباب لتحديد اإلجراءات  يبين واضعي السياسات الرفيع
الديموغرافي، مع التركيز بوجه العائد األفريقي بشأن الملموسة الالزمة لتنفيذ خارطة طريق االتحاد 

. وشملت بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات إعطاء األولوية لإلدماج فتياتخاص على ال
المالي والتمكين االقتصادي للمرأة، وتمكين المرأة من اقتحام المجاالت التي يهيمن عليها الرجال 

ريقية لدعم تمكين المرأة اقتصاديا. وستقدم هذه التوصيات مثل التعدين، وتعزيز صندوق المرأة األف
 .2118قمة يناير بحثها خالل ل ةالسياسأجهزة إلى 

وأتاحت المشاركة في الدورة الحادية والستين للجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة فرصة  .628
 هجين المرأة في المناالمساواة بين الجنسين وتمكوحد حول للدعوة إلى إدراج الموقف األفريقي الم
في  المفوضية ، عقدتاإلنمائيين المتحدة والشركاءاألمم  العالمية لصنع القرار. وبالتعاون مع

فريقي األ اجتماعا استشاريا ألفريقيا قبل انعقاد لجنة وضع المرأة لتوطيد الموقف 2114يناير 
دورتها خالل رأة ستعراض التي وضعتها لجنة وضع الماال ولويات ومواضيعوحد حول أالم

االستنتاجات على راء بشأن استراتيجية أفريقية منسقة للتأثير اآل السادسة والستين وبناء توافق في
شبكة القيادات النسائية  المفوضيةللجنة وضع المرأة. كما أطلقت  21للدورة ال المتفق عليها

 .2114 واألفريقية في مقر األمم المتحدة في يوني

( لالحتفال ويولي 61المرأة األفريقية ) يوممارس( و  8باليوم الدولي للمرأة )المفوضية  واحتفلت .627
باستمرار نضال المرأة لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وزيادة الوعي بالقضايا 

النحت النسائي األفريقي مجمع الرئيسية المتصلة بحقوق المرأة والعنف ضد المرأة. وأطلقت أيضا 
مساهمة المرأة األفريقية في الكفاح ضد االستعمار ومناهضة تقديرا لاليوم الدولي للمرأة  خالل

لمنظمة المرأة االفريقية خالل  اتألمهات المؤسساالفصل العنصري. كما كشف النقاب عن صورة 
االحتفال باليوم الدولي للمرأة. وهو يعرض اآلن إلى جانب صور اآلباء المؤسسين لمنظمة الوحدة 

 األفريقية في مركز مؤتمرات االتحاد األفريقي. 

يوما من النشاط ضد  12حملة ، ب2114ديسمبر  11نوفمبر إلى  24واحتفلت المفوضية من  .661
العنف القائم على نوع الجنس للدعوة إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، فضال عن 

ت اللجنة الفنية المتخصصة الثانية الدعوة إلى تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات. وقد اجتمع
ديسمبر واعتمدت  18إلى  12المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنجاح في الفترة من 

 .مقررات رئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أفريقيا
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: هما حدة في تقريرين هامين، اشتركت اللجنة مع األمم المتالفترة قيد البحثخالل : توليد المعرفة .661
تمويل اآلليات الجنسانية لوضع التقييم السريع عن تقرير عن حالة حقوق المرأة في أفريقيا وآخر 

األعضاء في االتحاد األفريقي. وتهدف هذه التقارير إلى تعزيز الدعوة من أجل حقوق  في الدول
على هامش اليوم الدولي للمرأة. وكان من الوطنية. وأطلق التقرير األول  الجنسانية المرأة واآلليات

المساواة بين حول المقرر تقديم التقرير الثاني إلى وزراء الشؤون الجنسانية خالل المؤتمر الثاني 
 .2114الجنسين وتمكين المرأة في ديسمبر 

حول يؤكد اإلعالن الرسمي : المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةحول اإلعالن الرسمي  .662
بين الجنسين في أفريقيا مجددا التزام االتحاد األفريقي بتحقيق المساواة بين الجنسين على المساواة 

جميع المستويات، ويضمن الحق في تعليم الفتيات ومحو األمية لدى المرأة، فضال عن المشاركة 
 .الكاملة والفعالة للمرأة وتمثيلها في عمليات بناء السالم

تقارير م الجنسين في االتحاد األفريقي. وتقد   مسائللإلبالغ عن وهذه األداة هي اإلطار الرئيسي  .666
 تحاد األفريقي والدول األعضاء عن اإلعالن الرسمي إلى قمة االتحاد األفريقياال مفوضية رئيس

تقريرا، وهو أعلى عدد  28هذا التقرير، قدمت الدول األعضاء التي يشملها  سنويا. وخالل الفترة
. وهذه التقارير متاحة على الموقع 2112ا الصك الذي بدأ في عام منذ تقديم تقرير عن هذ

 .اإللكتروني لالتحاد األفريقي

 وفي يونيالمفوضية  نظمت: التصديق على بروتوكول مابوتو وإضفاء الطابع المحلي عليه .662
اجتماعا تشاوريا مع الدول األعضاء واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومنظمات  2114

جتمع المدني للتخطيط لبعثات الدعوة داخل البلد بشأن التصديق على بروتوكول مابوتو الم
بروتوكول مابوتو حول لدعوة ااستراتيجية  مشروع المشاركون عّد وإضفاء الطابع المحلي عليه. وأ 

وحددوا الدول األعضاء التي لم تصدق على البروتوكول للحصول على مزيد من المساعدة في 
 .على بروتوكول مابوتو ادولة عضوً  67يق. وحتى اآلن، صدقت عملية التصد

وتشكل التناقضات القائمة بين بروتوكول مابوتو وبعض القوانين والممارسات العرفية تحديا  .664
لالتحاد  ي. وتوجد عدة مبادرات، من قبيل سجل األداء الجنسانهاحل ينبغيللتصديق الكامل عليه و 

واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ولكن ال  للتنمية األفريقيالبنك ن األفريقي والمؤشرات الجنسانية م
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تزال هناك حاجة إلى تحسين جمع اإلحصاءات الجنسانية على الصعيد الوطني وحفز الدول 
 ة.األعضاء على تقديم تقارير عن الصكوك الجنساني

االتحاد أجندة  بوعودساسيين في الوفاء األشركاء من المنظمات المجتمع المدني األفريقية وتعتبر  .662
األفريقي بشأن المساواة بين الجنسين. غير أن العديد منها يواجه تحديات تمويلية كبيرة تحتاج إلى 

ألجندة لوالتنفيذ اإلبالغ معالجة لتمكينها من أداء أدوارها بفعالية في مجال الدعوة والرصد و 
 .فريقيألالتحاد الالجنسانية 

 منظمة المرأة األفريقية

، أي قبل عام واحد من إنشاء 1722 ويولي 61منظمة المرأة األفريقية في دار السالم في  أنشئت .664
منظمة نسائية جماعية  أولى منظمة الوحدة األفريقية، في المؤتمر األول للمرأة األفريقية. وهي

 ةواحدتحت مظلة  في أفريقيا أنشئت من أجل "توحيد جميع المنظمات النسائية األفريقية هاوأقدم
أشكال التمييز ضد جميع  لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز حقوق اإلنسان بهدف القضاء على

لنساء األفريقيات في التنمية االقتصادية لالمرأة ودعم تحرير أفريقيا وتعزيز االندماج الكامل 
 المرأة من أجلاستدامة كفاح منظمة العمل من أجل الواالجتماعية والسياسية للقارة". وواصلت 

 .االستقالل السياسيما بعد تحقيق  حريتها إلى

المرأة  لمنظمةالمؤتمر  ، منح2114وخالل الدورة العادية الثامنة والعشرين التي عقدت في يناير  .668
 .( Decision 621 (XXVIII) قررممركز وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي )ال األفريقية

تفعيل  لدعم مفوضيةسين والتنمية هي الكيان الرائد داخل الوتعتبر مديرية المرأة والمساواة بين الجن
من مكتب المستشار القانوني، ساعدت دعم وبمنظمة المرأة األفريقية إلى وكالة متخصصة. 

الجديدة التي تشمل، من بين جوانب أخرى،  افي صياغة صكوكهمنظمة المرأة األفريقية المديرية 
 .اوإجراءات التصديق عليه اويلهاإلداري وتم االقانوني وهيكله امركزه

االحتفال  األنشطة ، اضطلع المكتب بأنشطة الدعوة مع الدول األعضاء. وشملت2114وفي عام  .667
، فضال عن تنظيم حدث 2114بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسها في كوناكري في أغسطس 

رئيس االتحاد. وفي رئيس جمهورية غينيا و  ،الرئيس ألفا كونديفخامة رفيع المستوى استضافه 
لتحقيق تحولها إلى وكالة متخصصة المرأة األفريقية  مع منظمة مفوضية، ستعمل ال2118عام 

  .في بناء قدراتها على العمل بما يتماشى مع وضعها الجديد ةساعدالمو 
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 الضمان االجتماعي وحماية الفئات الضعيفة

لحق بالميثاق األفريقي لحقوق لجنة حقوق اإلنسان والشعوب مشروع البروتوكول الم ستبحث .341
االجتماعي في دورتها  ضماناالجتماعي وال التأميناإلنسان والشعوب بشأن حقوق المواطنين في 

 .7163االجتماعية  األجندةتقدم في صياغة  كما أيضا إحراز .7102األولى في عام 

عدد األطفال كان  يجب على أفريقيا أن تكثف جهودها للقضاء على عمل األطفال في القارة. .340
في مليون طفل  27وارتفع هذا العدد إلى  .7107ي مليون طفل ف 51الذين يعملون في أفريقيا 

في خطة العمل إلنهاء عمل األطفال  7102في عام بحث أجهزة صنع السياسات . وست7106
مع لجنة األمم المتحدة  مفوضية(. وبناء على طلب المؤتمر، عملت ال7102-7177)

ومنظمة العمل الدولية بشأن إطار صندوق العمالة البنك األفريقي للتنمية فريقيا و االقتصادية أل
اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية  والتماسك االجتماعي. وسيقدم المشروع إلى

  والتخطيط االقتصادي والتكامل.

 الهجرة 

ن الهجرة إعالنا بشأالخامسة والعشرون للمؤتمر أصدرت الدورة العادية  .347
Assembly/AU/Decl.6(XXV) ، في القارة التكامل التنقل و حرية أعاد تأكيد االلتزامات بتعجيل

 تعجيلال (0)لهجرة النظامية وغير النظامية. ودعا هذا اإلعالن إلى جملة أمور منها ا معالجةمع 
ز السفر األفريقي؛ ( التعجيل بتفعيل جوا2التأشيرات على نطاق القارة؛ ) أنظمة اإلعفاء من تنفيذب

من  ( تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وطلب3و )
، بالتعاون مع عملبوضع بروتوكول بشأن حرية تنقل األشخاص، وأن ت تقومأن المفوضية أيضا 

 القدرة على إدارة تدفقات الهجرة داخل القارة. على  األعضاء، للحصولالدول 

في السنوات األخيرة أنماطا متغيرة من الهجرة، حيث أصبحت هذه الظاهرة دينامية فريقيا شهدت أ .343
تجاهات الهجرة وخصائصها المتغيرة بسرعة، فضال عن ارتباطها ال إدراكاسواء. و حد ومعقدة على 

 7106في تقييم إطار سياسة الهجرة ألفريقيا في الفترة ما بين أكتوبر لمفوضية بالتنمية، شرعت ا
السياسة في الوضع الراهن. وأوصت الدول األعضاء جدوى تحديد فعالية و بهدف ، 7102 وفبراير

 السياسة لكيإطار مفوضية بأن تستعرض ال 7106التي عقدت اجتماعا في زنجبار في نوفمبر 
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وأهداف التنمية  7163 أجندةتأخذ في االعتبار السياق الحالي للهجرة في القارة تمشيا مع 
 .اخطة عمل لتنفيذهأيضا لألمم المتحدة، وأن تضع المستدامة 

، على التوالي، 7102في يونيو و  أبريلفي مفوضية في إطار تنفيذ هذه التوصية، عقدت ال .344
الذي يتألف من الدول األعضاء  -المعني بالهجرة االتحاد األفريقي فريق عمل لاجتماعا 

 عمل عشريةاسة الهجرة ومشروع خطة لصياغة إطار منقح لسي -والخبراء المستقلين مفوضية وال
للتحقق من  7102تنفيذه. وقد اجتمع خبراء الدول األعضاء في شالالت فيكتوريا في سبتمبر ل

لهجرة الفنية المتخصصة لإلى اللجنة . ثم قدموها بعد ذلك صحة المشاريع المنقحة وتوحيدها
السياسة وخطة العمل م اعتماد ت، حيث 7102في أكتوبر  كيجاليوالالجئين والنازحين داخليا في 

 في نهاية المطاف.

االجتماعية، مشروع  الشؤون الشؤون السياسية و  ي، من خالل تعاون إدارتمفوضيةأعدت ال .345
بروتوكول االتحاد األفريقي لحرية تنقل األشخاص في أفريقيا وخارطة طريق تنفيذه، تمشيا مع 

. وأكد هذا 7106 يوليو فيالصادر  Assembly/AU/Dec.607 (XXVII) مقرر المؤتمر
من المفوضية في القارة، وطلب حرية التنقل والتكامل المقرر من جديد التزام المؤتمر بتسريع 

وتم التصديق على مشروع البروتوكول .7102بحلول يناير التنقل بشأن حرية  وضع بروتوكول
اللجنة الفنية استعرضته و ، لهجرة والالجئين والنازحين داخليال اللجنة الفنية المتخصصةمن قبل 

 .7102قمة يناير بحث في . وستقدم إلى المؤتمر للالقانونية الشؤون المتخصصة للعدل و 

وحد من الموقف األفريقي الم 7102أقر خبراء الدول األعضاء في شالالت فيكتوريا في سبتمبر  .346
جئين لالرة والهجبل اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة. وتمت مراجعته من قلاالتفاق العالمي 

الموقف األفريقي الموحد بمثابة  يكون . وس7102في أكتوبر  ، روانداكيجاليوالنازحين داخليا في 
دليل للدول األعضاء في األعمال التحضيرية للمفاوضات التي بدأت بالفعل، فضال عن توجيه 

وينبغي أن وتجهيز بعثات المراقبة الدائمة لالتحاد األفريقي في نيويورك وبروكسل وجنيف. 
إطار للتعاون الدولي الشامل بشأن إلى وضع المفاوضات على مستوى األمم المتحدة  توصلت

 المهاجرين والتنقل البشري.

، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، أجرت المفوضية  .342
األفريقي خالل اجتماع عقد في نيروبي في  لقرن االتحاد األفريقي لدراسة لتقييم احتياجات مبادرة 
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. واستكشف التقييم إمكانيات التعاون بين وكاالت إنفاذ القانون حول مبادرة القرن 7106يوليو 
ف سبل مواصلة جهود وكاالت إنفاذ القانون التي تعمل على طول طرق ااستكشكما تم األفريقي. 

لمكافحة االتجار بالبشر  -جنوبي والشرقي الشمالي وال -في القرن األفريقي  ةالهجرة الثالث
ذلك في االجتماع منبثقة من وتهريب المهاجرين. واعتمدت نتائج تقييم االحتياجات وخطة العمل ال

بإنفاذ القانون الذي  فني التابع لمبادرة االتحاد األفريقي للقرن األفريقي المعنيالثاني لفريق العمل ال
الفنية للجنة الثانية الدورة العادية  دم تقرير مرحلي إلىقُ و . 7102عقد في الخرطوم في مايو 

، 7102في أكتوبر  ، روانداكيجاليفي  المنعقدة جئين والنازحين داخليااللهجرة والالمتخصصة ل
 .7102 الته إلى المجلس التنفيذي في قمة ينايرإلح

في الوقت الراهن، هناك و يتعين على االتحاد األفريقي أن يتكلم بصوت واحد بشأن قضايا الهجرة.  .342
المصالح واألولويات تباين  عمليات وآليات مختلفة في القارة تستهدف طرقا محددة للهجرة. وتؤدي

ؤدي عدم كفاية ويلمختلف أصحاب المصلحة في مجال الهجرة إلى ازدواجية الجهود والتدخالت. 
على تمويل المفرط لى االعتماد بشأن الهجرة إ وحدةم ةقاري أجندةالموارد المالية والبشرية لتنفيذ 

 المانحين / الشركاء.

االتحاد تنسيق مختلف العمليات والمبادرات في القارة )مبادرة بتعجيل الهناك حاجة أيضا إلى  .341
لقرن األفريقي، وعملية الخرطوم وعملية الرباط(. ويلزم تخصيص موارد كافية لوضع األفريقي ل

لى تحقيق أقصى قدر من الفوائد اإلنمائية. ومن الضروري للهجرة األفريقية يهدف إأجندة وتنفيذ 
  والهجرة. تنقلأن تتولى مفوضية االتحاد األفريقي مسؤولية الحوار القاري بشأن ال

الهجرة  أجندةمن تنفيذ  هالتمكين مفوضيةكافية للبشرية ومالية وأخيرا، ينبغي تخصيص موارد  .351
 الحالية المتعلقة بالهجرة في القارة.بطريقة أكثر فعالية من أجل التصدي للتحديات 

 زواج األطفال في أفريقيا حملة القضاء على

استضاف سعادة الرئيس إدغار تشاغوا لونغو، رئيس جمهورية زامبيا، اجتماع إفطار رفيع  .350
قدم . و الثامنة والعشرين زواج األطفال على هامش الدورة العادية القضاء علىالمستوى بشأن 

لمؤتمر. التاسعة والعشرين لللحملة في الدورة فترة سنتين تقرير  ،وقت الحقفي  ،الرئيس لونغو
من الرئيس لونغو أن يبقي  Assembly/AU/Dec.659(XXIX)وطلب المؤتمر في مقرره 
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العادية الدورة خالل  مستكمال بياناالفعلي وأن يقدم  بحثالمسائل المتعلقة بزواج األطفال قيد ال
 مر.الحادية والثالثين للمؤت

من الدول األعضاء  % 21أطلقت و دولة من الدول األعضاء الحملة.  70قد أطلقت حتى اآلن  .357
زواج األطفال. ومن بين  للقضاء على حملتها الوطنية لالتحاد األفريقي( 70اإلحدى والعشرين )

  لحماية الطفلة. اوآلياته اسن قوانينهمنها بتعزيز  % 31 قامتالحملة،  تأطلقتلك الدول التي 

زواج األطفال تقدما ملحوظا في جميع أنحاء القارة في  القضاء علىشهدت الحملة الرامية إلى  .353
تنفيذ جميع األنشطة بسبب القيود المالية. وعالوة على ذلك، تشكل التغذية  تعذر. غير أنه 7102

 على المتابعة. كما أن إمكانية مفوضيةاالتصال الوطنية تحديا لقدرة الجهات من  راجعةال
، ويرجع ذلك جزئيا الوصول إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذه المسألة كانت محدودة

 نقص الموارد.  إلى

الحكومات الوطنية أيضا كما يتعين على هناك حاجة إلى زيادة مخصصات الميزانية للحملة.  .354
لى تنفيذ خطة تسهيل االتصال بين فريق الحملة ومنظمات المجتمع المدني. وينطبق ذلك أيضا ع

( وخطة عمل االتحاد 7101-7101العمل القارية بشأن العقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة )
 . 7101األفريقي بشأن مكافحة المخدرات التي مددت حتى عام 

 اإلعاقة

الميثاق األفريقي الملحق ببروتوكول القانونية ال الشؤون الفنية المتخصصة للعدل و  اعتمدت اللجنة .355
البروتوكول إلنسان والشعوب بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أفريقيا. وسيعرض لحقوق ا

قدرات كبار المسؤولين في الدول  وتم تعزيز. 7102في يناير  بحثعلى المجلس التنفيذي لل
األعضاء في شمال أفريقيا بشأن تنفيذ خطة العمل القارية للعقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

األشخاص ذوي اإلعاقة البروتوكول إنجازا رئيسيا لمنظمات استكمال ويعد  (.7101-7101)
 المفاوضات.  يلةالتي شاركت ط

 كبار السن

، 7102في  ويناير ويولي قمتيرسائل إلى جميع الدول األعضاء خالل المفوضية أرسلت   .356
لحقوق قي الملحق بالميثاق األفريبروتوكول الالنظر في التوقيع والتصديق على  اوطلبت منه
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وُتحث الدول اإلنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن في أفريقيا في أقرب وقت ممكن. 
األعضاء على اتخاذ كافة التدابير الالزمة للنهوض بحماية وتمكين كبار السن من خالل البرامج 

 والمشاريع ذات األولوية.

 المخدرات ومنع الجريمة مكافحة

ة بشأن تعاطي المخدرات، وقدمت التدريب إلى يئاالوبفريقي االتحاد األشبكة المفوضية أنشأت  .352
( دول أعضاء. وأجريت مشاورات قارية 01جهات التنسيق المعنية بجمع البيانات في عشر )

 . 7102بشأن خفض الطلب على المخدرات مع جميع الدول األعضاء في نوفمبر 

ء في جميع األقاليم الخمس. وقد ( دول أعضا01في عشر ) بشأن المخدرات تعمل الشبكة الوبائية .352
اعتمدت كما ساعد وجودها في تجميع التقرير األول عن انتشار المخدرات في االتحاد األفريقي. 

تقريرا عن تنفيذ خطة عمل االتحاد  اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات
وف يستضيف االتحاد . وس7102( في مارس 7102-7103األفريقي لمكافحة المخدرات )

 في وقت ما خالل عاماستخدام المواد المخدرة لعاملين في مجال أول ورشة عمل دولية ل يفريقاأل
7102. 

 الثقافة والرياضة 

السمعية للسينما والوسائل بشأن إنشاء اللجنة األفريقية  EX.CL/974 (XXIX)عمال بالمقرر  .351
، الدورة االستثنائية للجنة الفنية 7102بتمبر في س ، كينيافي نيروبي مفوضيةالبصرية، عقدت ال

للجنة األفريقية للسينما النظام األساسي لبحث مشروع لشباب والثقافة والرياضة لالمتخصصة 
متحف أفريقيا أيضا حكومة الجزائر في إنشاء  مفوضية. وشاركت الوالوسائل السمعية البصرية

في  المعنية بمتحف أفريقيا الكبيرجنة الفنية . وستجتمع الل 7163ئيسي ألجندة كمشروع ر  الكبير
لقانون النموذجي لالتحاد األفريقي الثالث لجتماع الا المفوضية. كما نظمت 7102أوائل عام 

توعية الدول  تمتبشأن حماية الممتلكات الثقافية والتراث الستعراض مشروع القانون النموذجي. و 
دخل بعد ولكنه لم ي 7116في  المعتمدة األفريقية األعضاء بالتصديق على ميثاق النهضة الثقافي

دولة عضوا على ميثاق النهضة الثقافية ( 07)حتى اآلن اثنتا عشرة وصدقت، . حيز التنفيذ
  (.72وقعت عليه ثمان وعشرون دولة )فيما األفريقية، 
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النهضة  برامج الثقافة هو بطء وتيرة التصديق على ميثاقة أمام تنفيذ الرئيسيالعقبة زال تال  .361
االهتمام الالزم  إيالءالثقافية األفريقية. إن التصديق على الميثاق سيمكن الدول األعضاء من 

تدعو للقطاع وضمان نمو قطاع االقتصاد اإلبداعي وزيادة مساهمته في اقتصاد القارة. ولذلك 
تراث على للفنون والثقافة وال مناصرإلى اإلسراع في التصديق على الميثاق بتعيين  المفوضية

مستوى رؤساء الدول والحكومات الذين سيطلعون الدول األعضاء على الحاجة الماسة إلى تقديم 
 ، فضال عن البرامجرالكبي أفريقيا وإطالق متحف بشأن إنشاء مفوضيةالدعم إلى الجزائر وال

 الثقافية القارية األخرى.والفنون 

على بناء قدرات المرأة في مجال  7102م جهودها في عا مفوضيةفيما يتعلق بالرياضة، ركزت ال .360
اإلدارة الرياضية، وعلى تعزيز االستراتيجيات والبرامج الرامية إلى مكافحة المنشطات في مجال 

أيضا في  مفوضيةالرياضة، وعلى إدراج كلية للرياضة في الجامعة األفريقية. وساهمت ال
ال القيادة واإلدارة في المجال الرياضي، استراتيجيات وبرامج الدول األعضاء لتمكين المرأة في مج

إدارة الرياضة في كلية تنظيم و وبصفة عامة نحو تنمية القدرات البشرية من خالل إدراج برامج 
الرياضة في الجامعة األفريقية. وتم تعزيز اآللية واالستراتيجيات لمكافحة المنشطات في مجال 

  الرياضة على المستوى القاري.

على األعمال  7101أللعاب األفريقية لعام عن استضافة اا االستوائية أثر انسحاب غيني .367
. وال يزال استعداد الدول األعضاء لتنفيذ 7101التحضيرية لدورة األلعاب األفريقية لعام 

االستراتيجيات والبرامج المقترحة للرياضة من أجل التنمية يشكل تحديا. حدثت تأخيرات في تعيين 
مجلس  مما أدى إلى بطء وتيرة تشغيل االتحاد األفريقي للرياضة ي مجلسالموظفين النظاميين ف

إقليم واحد  والمكاتب اإلقليمية لمجلس االتحاد األفريقي للرياضة، وهناك االتحاد األفريقي للرياضة
المستحقة  مساهمات الدول األعضاء المتأخرةالتأخير في سداد إن عمل بكامل طاقته. يفقط 

جهود مفوضية االتحاد األفريقي لتصفية أعاق  ابق للرياضة في أفريقيالمجلس األعلى السل
 . مجلس األعلى للرياضة في أفريقياالخصوم المراجعة الواجبة الدفع للموظفين السابقين في ال

وتنفيذ برامج  لتزام بهاحث الدول األعضاء على االمتثال لمتطلبات قانون مكافحة المنشطات واالتُ  .363
وينبغي لها أيضا أن تواصل تشجيع مشاركة الفتيات والنساء واألشخاص ذوي  مكافحة المنشطات.

اإلعاقة في األلعاب الرياضية وأن تضع بفعالية أدوات للرصد والتقييم لتقييم تنفيذ المقررات 
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في المائة من النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة في إدارة  71األدنى بنسبة حصة ال السابقة بشأن
 هم بناء.الرياضة الخاصة ب

 )أكاالن( األكاديمية األفريقية للغات

لغات  مناهجأنشطتها على تطوير  ،7102خالل عام  )أكاالن( األكاديمية األفريقية للغات ركزت .364
باللغات كما تمت الترجمة لحدود في غرب أفريقيا. لناقلة العبارة لالولوف واليوروبا او ، يلدو فولفال

ت الصحة وحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب. ودعت األفريقية مصطلحات تستخدم في مجاال
المنسقة للغات األفريقية، وأكملت التخطيط لألطلس األحرف الهجائية  األكاديمية إلى استخدام

، لجنوب األفريقيومجموعة تنمية ااالقتصادية لدول غرب أفريقيا مجموعة الإقليمي اللغوي في 
جمعية األكاديميين لجعلها أكثر كفاءة، على وسعت األكاديمية نطاق و . 7102سيجري تنفيذه في 

و  7105 وة في يولينعقداللجنة العلمية والفنية الم يبه مجلس اإلدارة واجتماعالذي أوصى نحو ال
 ، على التوالي.7106ديسمبر 

البعد القاري والطبيعة االستراتيجية لوالية األكاديمية يتطلب إدخال تعديل على نظامها إن  .365
جهاز أو وكالة تابعة بعد ذلك إلى ثم تحويلها االستقالل المالي والتشغيلي، منحها لاألساسي 

تمت توصية الصادرة عن االجتماعات القانونية لألكاديمية. و الد األفريقي. وكانت هذه هي لالتحا
أيضا بضرورة شغل الوظائف الشاغرة في أقرب وقت ممكن، بما فيها وظيفة األمين التوصية 
 التنفيذي. 
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 تعبئة الموارد وتمويل االتحاد: 5 جةالنتي
 

استراتيجيات تعبئة الموارد، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على مصادر التمويل البديلة و / أو  .366
 مصادر التمويل اإلضافية لتمكين أفريقيا من تمويل برامجها وتنميتها.

 النواتج:

من أجل  ادر بديلة لتمويل أفريقياتحديد مصوقابلة لالستمرار.ماليا مفوضية وأجهزة مستدامة تحقيق 
 تنميتها. وتنفيذ تمويل

 قابلة لالستمرارو مستدامة ماليا مفوضية وأجهزة تحقيق : 0الناتج 

مع الحاجة إلى االعتماد على الذات في تمويل  كابدكانت المنظمة القارية على مدى عقود، ت .362
ل اتخاذ مبادرات أخرى من من خال دفعا جديداأنشطتها وبرامجها. وقد اكتسبت هذه المسألة 

للمقررات المتعلقة بمصادر التمويل البديلة، وإنشاء المعهد صنع السياسات بينها اعتماد أجهزة 
الدول من قبل  7163 أجندة، ومؤخرا تعبئة الموارد المحلية لتمويل المالية األفريقي للتحويالت

 األعضاء. 

 (0)ما يلي: مفوضية ال استرعت اهتماملتي ، شملت القضايا الرئيسية االسنة قيد البحثوخالل  .362
وتقييم الخطة االستراتيجية لالتحاد  (7)، والخطة العشرية األولى لتنفيذها 7163 تعميم أجندة

( وضع الخطة 4وتنفيذ إصالحات االتحاد األفريقي، ) (3)7102-7104األفريقي للفترة 
 .7173-7102 األمدمتوسطة 

 7163 تعميم أجندة

. وتهدف هذه العملية إلى تمكين 7102خالل عام  7163أجندة  تعميمم في تم إحراز تقد  .361
الخطة العشرية األولى لتنفيذ غايات الدول األعضاء من بدء عملية إدماج أهداف وأولويات و 

 بعثات دعم في هذا الصدد إلى مفوضيةفي خططها اإلنمائية الوطنية. وأوفدت ال 7163 أجندة
والت األولية لهذه الزيارات الفنية، من المتوقع أن الدول األعضاء وبعد الجبلدا.  (41أربعين )

األربعين تقوم حاليا بمواءمة خططها اإلنمائية الوطنية مع الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندة 



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 115 

. وبالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، ضاعفت المفوضية الجهود الرامية إلى 7163
ولحث الدول  7163عم الفني للدول األعضاء األربعين لمتابعة تعميم أجندة تقديم المزيد من الد

 المتبقية على القيام بذلك.

 7163 بأجندةلجنة المتابعة الوزارية المعنية إلى  7163 تعميم أجندةتقرير مرحلي عن  تم تقديم .321
شأنها أن . وقدم الوزراء عدة توصيات من 7102في ناميبيا في أكتوبر نعقد في اجتماعها الم

 . بالتنفيذتساعد على اإلسراع 

، أي بعد 7105 واألولى في يونيالعشرية من المهم التذكير بأن المؤتمر اعتمد خطة التنفيذ  .320
والتنفيذ فقط في دماج . وبعبارة أخرى، بدأت عملية اإل7163 أجندةعامين بالضبط من اعتماد 

ذ العشرية األولى سوف تنتج الكثير أن خطة التنفي ذلك العامين ونصف العام الماضي. ويعني
 من األهداف غير المكتملة التي يجب نقلها إلى خطة التنفيذ العشرية الثانية.

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية مفوضية وأود أن أؤكد على ضرورة قيام الدول األعضاء وال .327
اآللية األفريقية و  للنيبادوكالة التخطيط والتنسيق  بما في ذلكاالتحاد األفريقي  أجهزةوغيرها من 

لخطة العشرية لوالتنفيذ والرصد والتقييم  إلدماجباإلسراع بعملية ا للمراجعة المتبادلة بين األقران
بمواءمة  متفي الدول األعضاء. وال يمكن تحقيق ذلك إال إذا قا 7163 األولى لتنفيذ أجندة

 . 7163يذ أجندة الخطة العشرية األولى لتنفاإلنمائية المختلفة مع  اخططه

  7102-7104تقييم اإلطار االستراتيجي لالتحاد األفريقي 

تمت من أجل تحديد التحديات التي  7102-7104إلطار االستراتيجي لتقييم  تم إجراء .323
. 7173-7102المقبلة  األمدأثناء تنفيذه وتحديد الدروس المستفادة للخطة المتوسطة  مواجهتها

( الصعوبات التي تواجه 7"؛ )التقوقع( استمرار "عقلية 0الية: )وأبرز التقييم التحديات الت
( عدم تطوير الخطط 3المجموعات الفنية الموصى بها لكي تعمل على النحو المالئم: )

( محدودية توافر الموارد، مما أدى إلى تعليق أو عدم 4الصغيرة على مستوى المجموعات؛ )
( 6' محدودية تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج؛ )5تنفيذ معظم مشاريع المجموعات المتوخاة؛ '

المنخفضة  األعضاءالدول  مساهمات( 2)عدم االنضباط في االلتزام بالمواعيد النهائية لإلبالغ؛ 
، مما أدى إلى اعتماد كبير على األفريقي لالتحادفي الميزانية البرنامجية  والمتزايدة تدريجيا

 .كاءتمويل الشر 
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. وقد وضعت األمدة االستراتيجية الحالية عن دروس هامة للخطة المتوسطة أسفر تقييم الخط .324
جهزة األوفيما بينها، و  مفوضيةآليات لتحسين التنسيق واستغالل أوجه التآزر داخل إدارات ال

ات االقتصادية اإلقليمية. وسيتم تنفيذ برامج بناء لمجموعتابعة لالتحاد األفريقي واالخرى األ
 فضال عن تنفيذ مقرر تمويل االتحاد.  الناحية الكمية والنوعية للموظفينز على القدرات التي ترك

 تعبئة الموارد المحليةاستراتيجية 

مشروع مالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل شؤون اللاللجنة الفنية المتخصصة ل أجازت .325
 صنع وسيقدم إلى أجهزة ،7102إلى في أكتوبر  7163 ألجندةاستراتيجية تعبئة الموارد المحلية 

 . 7102في يناير  ات لبحثهالسياس

الحاجة إلى وضع خارطة طريق واضحة وقوية مع في أحد الخيارات في االستراتيجية يتمثل  .326
الشتراك مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشاريع مفوضية في الجهيز مقترحات قيمة لت

  .7163أجندة 

على نطاق واسع  7163 أجل تعميم أجندة المحلية منهناك حاجة إلى مزيد من الموارد  .322
ني والمالي الذي يقدمه الشركاء الخارجيون، بما في ذلك منظومة األمم ف. إن الدعم الدماجهاوإ

رؤية أكبر على المستوى الوطني، مما يشكل تحديا  هاالمتحدة، ألهداف التنمية المستدامة يعطي
وأهداف  7163أجندة فة إلى ذلك، يمكن اعتبار . وباإلضا7163 تعميم أجندةفيما يتعلق ب

التنمية المستدامة أطر موازية ومتنافسة على الصعيد الوطني. ويمكن أن يشكل ذلك تحديا 
 7163 تعميم أجندةخطيرا للدول األعضاء فيما يتعلق بتحديد أولويات التنفيذ في سعيها ل

 وأهداف التنمية المستدامة.

  7163 رصد وتقييم أجندةإطار 

، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية إلى جانب وكالة 7102قامت المفوضية في  .322
النيباد، واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 

مكتب دعم ريقي و والبنك األفريقي للتنمية، والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات، والبرلمان األف
، وهو عملية صارمة 7163األمانة المشتركة، بإعداد مشروع إطار مشترك لرصد وتقييم أجندة 

من  7131وخطة  7163. ويدمج اإلطار كل من أجندة 7105أطلقتها المفوضية منذ سبتمبر 



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 117 

ء خالل مجموعة ذات أولوية لستة وثالثين مؤشرا متقاربا. وهو يستلزم أن تقوم الدول األعضا
فقط بإعداد تقرير واحد عن تنفيذ األجندة والخطة. وقد تم الشروع منذ ذلك الحين باألنشطة 

بإعداد األدوات ومعدات التدريب وتنفيذ إطار الرصد والتقييم في الدول األعضاء )من المتعلقة 
 خالل المجموعات االقتصادية اإلقليمية(.

مؤشراته والتحقق من  دليلو  7163ندة إطار رصد وتقييم أج تم وضع اللمسات األخيرة على .321
الوثائق  شاريعرضت م. وعُ 7102صحته من خالل تخطيط خبراء من الدول األعضاء في مايو 

مالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل في شؤون اللاللجنة الفنية المتخصصة لعلى 
 .7102أوصت المجلس التنفيذي باعتمادها في يناير التي ، و 7102أكتوبر 

 7177-7102 األمدمتوسطة الالخطة 

االتحاد  أجهزةمشاورات مع  تم إجراء. و األمدعملية وضع خطتها المتوسطة  مفوضيةبدأت ال .321
ومناقشته داخليا.  األولي المشروعاألفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. وتم إنتاج 

السياسات العتمادها في نع صالستعراضها وتقديمها إلى أجهزة  مفوضيةوسيعرض قريبا على ال
 . 7102يناير 

. وتتفق الخطة بشدة مع 7173-7102 األمدمن وضع خطتها المتوسطة مفوضية نتهت الا .320
، ولكن مع 7163الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندةتوصيات إصالحات االتحاد األفريقي و 

ما تعيد الخطة المتوسطة . كمؤتمرالمرونة المعقولة الستيعاب المقررات واإلعالنات الجديدة لل
رفيعة  على عدد أقل من القضايا االستراتيجية والمتعلقة بالسياساتمفوضية تركيز ال األمد

عات مجمو وعالية التأثير، تاركة مسؤوليات التنفيذ والرصد والتقييم للدول األعضاء وال المستوى 
 االقتصادية اإلقليمية وغيرها من أجهزة االتحاد األفريقي. 

هي تحديد األولويات والمساءلة  األمدبادئ الرئيسية التي ستقود تنفيذ الخطة المتوسطة لمإن ا .327
والشفافية والمواءمة )العمليات والنظم( والمرونة / التكيف والتنسيق والرقابة. وسيتم مواءمة أداء 

ءة. الموظفين مع تنفيذ الخطة مع ما يصاحب ذلك من نظام المكافآت والتحفيز القائم على الكفا
 ،وتتطلب ترتيبات التنفيذ أن تقوم اإلدارات بترجمة مقتضيات نواتجها إلى خطط عمل وميزانيات

 وأن تنفذ ميزانياتها بمبادرة منها ولكن وفقا لإلطار المعتمد على النتائج.
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 األمدعن دروس هامة للخطة المتوسطة  7102-7104أسفر تقييم اإلطار االستراتيجي للفترة  .323
يجة لذلك، تتضمن الخطة الجديدة آليات لتحسين التنسيق والتآزر داخل . ونت7102-7177

اللجنة التوجيهية  التدابير الالزمة لضمان تشغيل مفوضيةة. وعالوة على ذلك، ستتخذ المفوضيال
وتفعيل عمل المجموعات الفنية. كما ستزداد الجهود نحو التنفيذ الكامل  األمدللخطة المتوسطة 

 بشأن تمويل االتحاد.  السياساتصنع لمقررات أجهزة 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير أن أموالها موجودة حاليا  مفوضيةومن المسائل التي تثير قلق ال .324
في عملية إضفاء الطابع المركزي على إدارتها  مفوضيةفي مختلف اإلدارات. وقد شرعت ال

مع اإلدارات الفنية التابعة . وتنفذ هذه العملية بالتعاون الوثيق لهذا الغرضووضعت طرائق 
 التي تتولى حفظ أموال الشركاء.مفوضية، و لل

 : تمويل االتحاد األفريقي7 الناتج

 1,7 بنسبة استيراد ضريبة بشأن كيجاليتنفيذ مقرر 

ادات المحلية مع الدول إلير تحسين تعبئة ا يعتبر ،إصالح االتحاد كعنصر هام جدا في أجندة .325
أجندتها  تحاد. ولكي تحقق أفريقيااالهمية لنجاح األبالغ  اأمر  قياالتحاد األفريضاء في األع

، فإن االستقالل المالي الذي يضمن إدارة أفضل للمخاطر والمساءلة أمر ةالتحويلي ةاإلنمائي
هناك حاجة أيضا إلى االستدامة من أجل الحد من االعتماد على فضروري. وعالوة على ذلك، 

 الشركاء اإلنمائيين. 

 7106يونيو في  كيجاليب المقرر الجريء الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات في في أعقا .326
تمويل ميزانية االتحاد األفريقي بموارد محلية، شرع عدد من الدول األعضاء في تنفيذه. شأن ب

دولة عضوا في مراحل مختلفة من تنفيذ المقرر  05 مفوضية، سجلت ال7102وحتى نوفمبر 
الكونغو ، الكاميرون ، المغرب، غانا، إثيوبيا، السودان، غينيا، جيبوتي، تشاد، رواندا، وهي: كينيا

، بون. وسعت دول أعضاء أخرى مثل مالوي الجاكوت ديفوار، غامبيا، سيراليون، ، برازافيل
للمساعدة في فهم  مفوضيةموريشيوس إلى الحصول على دعم ال، الجمهورية الصحراوية، سيشيل

 يذ المقرر في ضوء االلتزامات العالمية التي تنتمي إليها.اآلثار المترتبة على تنف
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إعداد مجموعة من "القواعد الذهبية" التي تحدد مبادئ ب ( لوزراء المالية01قامت لجنة العشرة ) .322
، إلى 7102وسيتم تقديمها للموافقة عليها في قمة يناير ، اإلدارة المالية والمساءلة الواضحة 

 ميزانية االتحاد األفريقي.إعداد الرقابة لعملية  االقتراح الخاص بآلية جانب

 لمتابعةدول أعضاء  (5) خمس خالل الفترة نفسها، بزيارات إلىقد قامت المفوضية أيضا، و  .322
على التخفيف مفوضية . وقد ساعدت الدروس المستفادة من هذه الزيارات الكيجاليتنفيذ مقرر 

 .كيجالياء الراغبة في البدء في تنفيذ مقرر من حدة التحديات التي تواجهها بعض الدول األعض

 7102و  7102ميزانية 

من الميزانية  %111. وغطت الدول األعضاء 2118في  %64المتوقع أن تصل إلى من  .321
، بينت النسبة التي ساهمت بها الدول 2114في  24التشغيلية. وساهمت الدول األعضاء بنسبة 

يتم إحراز تقدم نحو االعتماد المالي على الذات بشكل األعضاء مقابل الشركاء في الميزانية أنه 
كبير وأن االتحاد يسير على الدرب الصحيح طبقا لمبادرة إصالح االتحاد األفريقي "تمويل 

 2112في  %2االتحاد". وبالفعل، زادت مساهمات الدول األعضاء في الميزانية البرنامجية من 
 .2114من صندوق السالم لعام ، ومن % لهدف العام األول 2114في  %14إلى 

 

 الميزانية

2016  

 )الميزانية الفعلية(

(USD / %) 

2017  

 )الميزانية الفعلية(

(USD / %) 

2018  

 )الميزانية المقررة(

(USD / %) 

 الشركاء الدول األعضاء الشركاء الدول األعضاء الشركاء الدول األعضاء

 الميزانية التشغيلية
151,349,515 / 

(99.5%) 

681,600 

(0.5%) 

163,412,983 

(100%) 

                       

      -    

190,679,838 

(100%) 

                       

      -    

 الميزانية البرنامجية
20,140,904 

(6%) 

310,780,631 

/ (94%) 

43,213,425 

/ (17%) 

210,259,101 

/ (83%) 

115064253 / 

(37%) 

195,554,603 

/ (63%) 

ميزانية بعثة االتحاد 

 األفريقي في الصومال

                         

    -    

                       

      -    
- 

335,965,041 

/ (92%) 

12,532,704 / 

(5%) 

255,550,495 

/ (95%) 

 اإلجمالي
171,490,419 

/ (35%) 

311,462,231 

/(65%) 

206,626,408 

/ (27%) 

546,224,142 

/ (73%) 

318,276,795 

/ (41%) 

451,105,098 

/ (59%) 

 %62، لم ُتدفع إاّل 7102في حين أّن االتجاه مشّجع، هناك مجاالت مثيرة للقلق. فبحلول نهاية  .311
وقد انخفضت المساهمات الفعلية دولة عضوا.  31من المساهمات المقدرة لهذه السنة من قبل 
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، مّما أعاق تنفيذ خطط االتحاد األفريقي 7102نهاية  للشركاء غير أنه تم تسديد معظمها في
، ساهم الشركاء بنسبة 7102خالل السداسي األول. وحسب الوضع المالي في نهاية ديسمبر 

مليون دوالر أمريكي(، وبمبلغ كبير  742من الميزانية البرنامجية لالتحاد )بلغت ما يقارب  25%
 ومال.في ميزانية بعثة االتحاد األفريقي في الص

إشراك الدول األعضاء في سياق عملية اإلصالح ولتصحيح هذا الوضع، ستواصل المفوضية  .310
وفي التقارير التي من المقرر أن تناقشها أجهزة صنع السياسية، بما في ذلك تقرير لجنة العشرة 

عملية اإلصالح ككل. عالوة على ذلك، ستعقد المفوضية خلوة مع لوزراء المالية والتقرير عن 
لشركاء اإلنمائيين للنظر في أسباب التأخر في دفع المساهمات وإيجاد حلول من شأنها تحسين ا

 .7102األداء المالي في 

 أدنها بصورة مفصلة المساهمات المستلمة من الدول األعضاء والشركاء. 7يبين الشكل  .317

 : المساهمات الفعلية المستلمة من الدول األعضاء والشركاء7الشكل 

 ضاء: الدول األع

كإجمالي المساهمات  دوالر أمريكي 220,336,699.13خالل الفترة قيد البحث، تم استالم مساهمات وقروض بلغت 

منه مبالغ مدفوعة مقابل مساهمات هذه السنة5 ما دوالر أمريكي  137,821,617.21 $8 ويشكل مبلغ 2114المستلمة في 

 882,515,081.92 ويتكون الرصيد المتبقي المقدر بما قيمته 2114 من الميزانية المقدرة للدول األعضاء لعام %24يمثل 

 مما يلي:دوالر أمريكي 

 دوالر أمريكي المتأخرات التي تم جمعها من ميزانية السنة الماضية8 45,621,602.50يشكل مبلغ  -
بلغ في حساب دوالر أمريكي األموال التي تم جمعها لصندوق السالم8 ويحفظ هذا الم 29,530,655.97يشكل مبلغ  -

 بنكي منفصل في انتظار إنشاء هيكل إدارة صندوق السالم8
كمساهمات  2118دوالر أمريكي المساهمات والقروض المدفوعة مقابل ميزانية  7,362,820.44يشكل مبلغ  -

 21148مدفوعة مسبقا ومستلمة في 
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 الشركاء: 

ويتكون كمساهمات للشركاء الدوليين8 دوالر أمريكي  567,043,210مبلغا إجماليا قدره 5 استلم االتحاد األفريقي 2114خالل عام 

لبعثة االتحاد األفريقي في دوالر أمريكي  307,306,926للبرامج والمشاريع و دوالر أمريكي  259,736,7284المبلغ من 

 الصومال8

 

 توجيهية لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبياللجنة ال
المعنية االجتماع الثالث للجنة التوجيهية  7102مايو  74في استضاف االتحاد األفريقي  .313

مذكرة بين االتحاد األفريقي والمفوضية األوروبية بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز اإلدارة بال
وطلب االتحاد  لرسمي على المذكرة المنقحة(.المالية لمفوضية االتحاد األفريقي )التوقيع ا

وناقش الطرفان  األفريقي هذه العملية كونها ستساعده في إدارة أموال الدول األعضاء والشركاء.
في هذا االجتماع معدل تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها نحو االمتثال الكامل لتقييم األعمدة 

وباإلضافة إلى ذلك، جرت مناقشات بشأن دعم  كجزء من خطة العمل المفصلة لرصد المذكرة.
االتحاد األوروبي ألنشطة بناء القدرات المؤسسية واإلدارية ومشاريع صندوق السالم األفريقية، 

مراقبو االتحاد األفريقي لحقوق اإلنسان و القوة المشتركة المتعددة الجنسيات،  التي تشمل:
للقوة  دة والتحكم واالتصاالت واالستخباراتلقياوالمراقبون العسكريون في بوروندي، ونظم ا

حالة تنفيذ المنظومة األفريقية للسلم ، و بعثة االتحاد األفريقي في الصومالو األفريقية الجاهزة، 
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للقضاء على جيش مبادرة التعاون اإلقليمي القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة، و و واألمن، 
 .الرب للمقاومة

، في الوقت المناسبمذكرة الالتي تم التأكيد عليها في  وتنفيذ األنشطةلضمان استمرار الحوار  .314
ة وإعداد الميزانية والتخطيط جإدارة البرم ، بما في ذلكداخل المفوضيةقامت جهات التنسيق 

منتظمة، ويجري  فنية، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، بعقد اجتماعات والمحاسبة
 . 7102في يناير  ، الذي سيعقدللجنة التوجيهيةجتماع فترة السنتين الثاني الاإلعداد حاليا 

 تنسيقي ألجهزة االتحاد األفريقيالجتماع الا
وتنص ووكاالت االتحاد.  أجهزةهناك حاجة ماسة إلى التطبيق المتسق للقواعد المالية واإلدارية عبر مختلف 

القواعد واألنظمة اإلدارية والمالية لالتحاد األفريقي التي  جميع الهيئات أن تطبقتوقع من يُ  القواعد على أنه
. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض وغيرهاالطبية الرعاية و  والسفرالمشتريات و  الماليةالتوظيف، و ب عنىتُ 

 التناقضات في تفسير هذه القواعد. وقد أدى ذلك إلى توترات بين رؤساء األمانات واألعضاء المنتخبين أو
 لمعينين في األجهزة.األعضاء ا

رؤساء مع كويسي كوارتي، اجتماعا  نائب رئيس المفوضية، سعادةعقد بناًء على ذلك،  .315
األجهزة بشأن التطبيق الموحد للقواعد واألنظمة المالية واإلدارية لالتحاد األفريقي في أديس أبابا في 

اسي واإلداري للموظفين النظامين األس جهزة. وكان الغرض هو أن يناقش رؤساء األ7102أغسطس 
مع التركيز بوجه خاص على القواعد واألنظمة المالية واإلدارية لالتحاد األفريقي. وباإلضافة إلى 

لمناقشة المشاكل فرصة والموظفين من اإلدارات ذات الصلة األجهزة رؤساء لاالجتماع  وفرذلك، 
ق النظامين األساسي واإلداري فريقي في تطبيالفريدة التي تواجهها مختلف هيئات االتحاد األ

، مهمةلمناقشة مجاالت االهتمام ال 7102 ني فيفقد اجتماع متابعة على المستوى العُ و للموظفين. 
 التقدم المحرز في طائفة واسعة من المسائل اإلدارية والمالية.و 
هناك حاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على االجتماعات المنتظمة مع جميع رؤساء  .316

اإلداريين والماليين لمناقشة قضايا مواءمة السياسات والتحديات المالية واإلدارية  اومديريه ةجهز األ
اإلدارة وتنمية الموارد  تعمل مديريةلكي  بهدف توضيح وحل بعض المسائل. وهناك أيضا حاجة

مات الطبية والمستشار القانوني والخد إدارة البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة ,البشرية 
بشكل وثيق مع الرؤساء التنفيذيين لألجهزة لضمان االمتثال الصارم  والصحية والمراجعة الداخلية

  المالية. واللوائح والنظمللسياسات اإلدارية 
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 للشعوببناء اتحاد  :6النتيجة 

 ةألفريقي، والعالممن خالل التواصل الفعال بين برامج االتحاد ا نسانمحوره اإلاتجاه تعزيز  .312
التجارية لالتحاد األفريقي، ومشاركة الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في تحديد 

 .، مع احترام التنوع الثقافي واللغوي األجندة األفريقيةوتنفيذ 

 المخرجات:

 إعادة تحديد العالمة التجارية لمفوضية االتحاد األفريقي، وتحقيق التواصل الفعال وزيادة 
 ؤية.الر 

  تحسين مشارکة أصحاب المصلحة في األجندة األفريقية المنفذة، التي تعکس التنوع الثقافي
 واللغوي، وتحسين المشارکة المتساوية للنساء والشباب والفئات الضعيفة.

: إعادة تحديد العالمة التجارية لمفوضية االتحاد األفريقي، وتحقيق التواصل الفعال وزيادة 0الناتج 
 .رؤيةال

، بشأن عمل االتحاد األفريقي ريقيينمن أجل زيادة الوعي واالهتمام بين المواطنين األف .312
التواصل االجتماعي وبرامج شبكات بعدة أنشطة من خالل  7102عام  المفوضية فياضطلعت 

. وركزت أساسا على تعزيز صورة إيجابية لالتحاد األفريقي البصرية لسمعيةالمواد االتوعية و 
الل تعميم المشاريع واإلنجازات الرئيسية بما يتماشى مع األولوية االستراتيجية والقارة من خ

 . 7163 ألجندة

، ريقييناألف ييناإلعالمكبار حلقة عمل لمدة يومين ل 7102قدت في أديس أبابا في نوفمبر عُ   .311
إلى  7163 أجندةللتفكير في الكيفية التي يمكن بها ترجمة دورهم على النحو المتوخى في 

 ريقيينن األفينشطة ملموسة، وتبادل اآلراء بشأن كيفية زيادة االهتمام ومشاركة المواطنأ
 ن في عمل االتحاد األفريقي. يالمشترك

صحفيا معتمدا لدى االتحاد  64في الوقت الحالي، يخدم المركز اإلعالمي لالتحاد اإلفريقي  .411
التحاد األفريقي، مما يكفل صحفي زائر يغطون األحداث في مقر ا 3111األفريقي وأكثر من 

ور اإلعالم الوطنية واإلقليمية نشر أنشطة االتحاد األفريقي على نطاق واسع من خالل دُ 
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عمل فردية ومرافق للفيديو  أماكنحاسوبا و  خمسينوالدولية. وقد تم تجهيز المركز اإلعالمي ب
عمل الالصوتي بلغات  المباشر ونقل الصوت للجلسات المفتوحة لالجتماعات الرئيسية والتسجيل

لالتحاد األفريقي واالتصال بالكابل واإلنترنت الالسلكية فضال عن إمكانية الوصول إلى األربع 
 آخر األخبار والمنشورات والموارد اإلعالمية.

حيث تم في جلسات اإلحاطة اإلعالمية والمؤتمرات الصحفية. المفوضية  استمر أيضا تقليدكما  .410
جلسة إعالمية عقدت  30، منها السنة قيد البحثحاطة إعالمية خالل جلسة إ 51أكثر من عقد 

نشرة  323أيضا ما مجموعه  ونشر، صدر 7102. واعتبارا من نوفمبر مؤتمرات القمةأثناء 
 التواصل االجتماعي. ، بما في ذلك من خالل منابر صحفية

ار من جميع أنحاء من الزو  كبيرةأصبح مقر االتحاد األفريقي مركزا رئيسيا لجذب مجموعة  .417
سعيا لمعرفة المزيد عن المنظمة.  األفريقيشخص مقر االتحاد  611كثر من أزار حيث العالم. 

مصحوبة بمرشدين على مدار السنة من أجل تعزيز الصورة جوالت معلوماتية ونظمت 
 . مفوضيةالمؤسسية لل

لين في االتحاد األفريقي العديد من المقابالت اإلذاعية والتلفزيونية لكبار المسؤو إجراء تم  .413
المشاريع الرئيسية و  المسائل المناسبات لمواصلة توضيح غلون واألشخاص ذوي الخبرة الذين يست

 وموقفه من المسائل األفريقية والعالمية. المحددة، وبالتالي تعزيز وعي الجمهور بعمل االتحاد

مجاالت التركيز من خالل  كان حضور االتحاد األفريقي على اإلنترنت أيضا مجاال رئيسيا من .414
تطوير منصات رقمية مختلفة لتوجيه المعلومات إلى الجماهير في جميع أنحاء القارة وخارجها. 
وقد حظي تحسين موقع االتحاد األفريقي على اإلنترنت بقدر أكبر من االهتمام في هذا الصدد. 

األفريقي على الموقع نشر المواد اإلعالمية بلغات العمل األربع لالتحاد  يث يتم حالياح
كما يضم موقع االتحاد األفريقي  -اإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية  -اإللكتروني: 

والمنشورات ووثائق السياسات الرئيسية، فضال عن البيانات المالية الصورة الصوت و ب ياتمحتو 
م تسجيل أكثر من مليون مليون زيارة، كما ت 7,0الموقع أكثر من قد سجل لالتحاد األفريقي. و 

 ونصف مشاهدة فريدة من الصفحات.

في القارة وفي  األفريقيينالتواصل االجتماعي أيضا في الوصول إلى المواطنين  شبكاتساعدت  .415
ألف متابع على  371، قام االتحاد األفريقي باحتساب 7102. واعتبارا من نوفمبر المهجر
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مشترك على فليكر.  0,506قع يوتيوب و على مو  0511على تويتر و  741,111فيسبوك و 
 .%27ارتفع أرشيف الصور بنسبة 

وتثقيف  توعيةحملة "تعرفوا على االتحاد األفريقي"، التي تهدف إلى  كانتعالوة على ذلك،  .416
 التواصل االجتماعي شبكاتبشأن تاريخ االتحاد وهياكله ووظائفه، على  ريقيينالمواطنين األف

من خالل  ريقيين. وكان هدفها زيادة المشاركة مع المواطنين األف7102حتى نهاية عام  مستمرة
 عبر اإلنترنت إلى المنصات الرقمية لالتحاد األفريقي.توجيه حركة المرور 

تم تسجيل وتوثيق الرسائل الرئيسية من قيادة االتحاد األفريقي خالل مختلف المناسبات إلكترونيا  .412
ألفريقي لنشرها على نطاق أوسع. وبالمثل، تم إنتاج ونشرها على المنصات الرقمية لالتحاد ا

، وحالة تنفيذها، وتأثيرها 7163 ألجندةأشرطة فيديو وإبداعات متحركة من المشاريع الرئيسية 
 العاديين واقتصادات البلدان األفريقية.  ريقيينالمتوقع على حياة المواطنين األف

سبات الرئيسية لالتحاد األفريقي "من في جميع المناعرضت وشملت المنتجات األخرى التي  .412
"، و "معاهدات االتحاد 7163 أجندةمنظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي"، و "

األفريقي". وفي الوقت الحالي، يجري إنتاج أفالم وثائقية عن أربعة مشاريع رئيسية كجزء من 
إسكات  (7)ة للسلع األساسية؛ صياغة استراتيجي (0)"معرفة حملة االتحاد األفريقي". وهي: 

( مشروع سد إنغا 4إنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية؛ و )( 3)؛ 7171البنادق بحلول عام 
الكبير وشبكة القطار عالية السرعة المتكاملة. وهناك أيضا مشروع جار إلنشاء استوديو حديث 

لزيادة الطاقة اإلنتاجية  لالتحاد األفريقي من خالل تجديد وشراء معدات سمعية بصرية جديدة
 والجودة. 

للدول األعضاء  منبراوتعد النشرة اإلخبارية لالتحاد األفريقي للمنظمات غير الحكومية  .411
قصة أفريقيا والتعليق على البرامج والمبادرات الرئيسية التي يقوم بها  روايةل ريقيينوالمواطنين األف

سخة مطبوعة في مؤتمرات القمة وغيرها ن 7111، وزع ما يقرب من 7102ي عام ففاالتحاد. 
من المناسبات المختلفة، ونشرت نسخ إلكترونية على موقع االتحاد األفريقي على شبكة اإلنترنت 

 لتوسيع نطاقها.

في شراكة مع حكومة نيوزيلندا. والمقصود  مفوضيةينشر دليل االتحاد األفريقي سنويا من قبل ال .401
ملين في جميع أجزاء نظام االتحاد األفريقي، فضال عن العاعن منها أن تعمل كدليل مرجعي 
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 7102نسخة في عام  7511تم إنتاج  شركاء االتحاد األفريقي والمجتمع المدني األوسع.
ووزعت خالل مؤتمرات القمة وفي مختلف األحداث الداخلية والخارجية. كما تتوفر نسخة 

. وبالمثل، تم توزيع آالف تحاد األفريقيالكتروني لاإللعلى الموقع  دليل االتحادإلكترونية من 
األصناف ذات العالمات التجارية، بما في ذلك التقاويم، في مختلف فعاليات االتحاد األفريقي، 

 واالجتماعات والجوالت في مقر مفوضية االتحاد األفريقي خالل العام.

التنوع الثقافي  تعكسالتي  المنفذة، األفريقيةتحسين مشارکة أصحاب المصلحة في األجندة  :7الناتج 
 .الضعيفةللنساء والشباب والفئات  المتساوية المشاركة وتحسينواللغوي، 

لألفريقيين في نشاء منصات وآليات فعالة للمشاركة الشاملة في إجهودها مفوضية واصلت ال .400
 ، دعت إلى7102. وخالل عام االتحاد األفريقيفي أنشطة  ألفريقيوالمجتمع المدني ا المهجر

ذلك، اعتمدت ل استجابة. و أفريقيامساهمة مجتمع األديان في تحقيق السالم واألمن والتنمية في 
 األديان ينفذهابين  أجندة تنموية عشرية للحواراللجنة التوجيهية لمنتدى الحوار بين األديان 

مم وأهداف التنمية المستدامة لأل 7163 أجندةمجتمع األديان في جميع الدول األعضاء بشأن 
 .7131 المتحدة

 سبقتأيضا منتدى المنظمات المجتمعية المشتركة بين القارات في الفترة التي  المفوضيةعقدت  .407
في نوفمبر  في أبيدجان، كوت ديفوار األفريقي واالتحاد األوروبيالقمة الخامسة لالتحاد انعقاد 
كا يدعو المؤسسات أصدرت منظمات المجتمع المدني من أفريقيا وأوروبا إعالنا مشتر و  .7102

والقادة في القارتين إلى العمل على التزاماتهم السياسية لتسهيل وتوسيع مشاركة المجتمع المدني 
في الشراكة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي. كما وضع المنتدى توصيات في المجاالت 

 بحثهاقدمت إلى مؤتمر القمة لتالمواضيعية الخمسة لقمة االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي التي 
 الدول األعضاء. 

وتزويد الدول  فريقيين في المهجروفي إطار الجهود الرامية إلى بناء قاعدة معرفية بشأن إشراك األ .403
ثالثة  مفوضيةاألعضاء بأدوات السياسات والموارد والمعلومات بشأن هذه المسألة، أطلقت ال

( 0في الدول األعضاء، وهي: ) يين في المهجرفريقمشاريع لدعم وضع سياسات وبرامج لأل
بحثية وتخطيطية لألفريقيين في المهجر دراسة  (7).األفريقيين في المهجرشراك إلمجموعة أدوات 
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األعمال والمهنيين  شبكة( 3)في أوروبا )المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا(؛
 .األفريقيين في المهجر

فريقيين في المهجر في إطار قانوني وسياسي لمشاركة األ شروعصياغة م وة على ذلك، تمتوعال .404
إلى  اإلطارالسياسات، سيؤدي هذا صنع . وبمجرد اعتمادها من قبل أجهزة االتحاد األفريقي

الطريقة  االنتقال منمفوضية وسيتيح للاألفريقية العالمية، تحقيق نتيجة رئيسية لمؤتمر القمة 
 . االتحاد األفريقيإلى آلية موحدة عبر نظام  فريقيين في المهجراأل الحالية المخصصة لتمثيل

الرئيسية لألفريقيين منظمات المع االتحاد األفريقي في الواليات المتحدة من جهتها، عملت بعثة  .405
لألفريقيين في محاولة لبناء دائرة  - والمنظمات الدينية واألكاديميةالنساء  - ألفرادوا في المهجر
، أطلقت بعثة االتحاد 7102. وفي عام ألفريقية في الواليات المتحدةوتعزيز البرامج ا في المهجر

، مثل جولة أفريقيا 7163 أجندةفي إطار  ألفريقيين في المهجراألفريقي عددا قليال من مشاريع ا
، وشبكة 7102في أغسطس  ، روانداكيجاليالكبرى من كيب تاون إلى القاهرة، التي بدأت في 

/ محطة اإلذاعة. وكانت هذه من بين المنصة التي  مهجرت التابعة لالتحاد األفريقي في الاإلنترن
سلك للأطلقتها بعثة االتحاد األفريقي للتأثير على السرد حول أفريقيا في الواليات المتحدة و 

 .ألفريقيين في المهجرالدبلوماسي األفريقي للمشاركة بفعالية مع ا

 فدانا من األراضي في ليفينغستون  037بمنح حكومة زامبيا من قبل  تبرع السخيوبعد ال .406
األفريقيين ، على الجانب الزامبي من شالالت فيكتوريا، شاركت بعثة االتحاد األفريقي للمفوضية

األقاليم في  لألفريقيين في المهجر( قرى 5لجمع األموال لتطوير خمس ) في الواليات المتحدة
طبية من أن تضم كل قرية مركزا للرعاية ال إلى ذلك، ُيتوقعباإلضافة فريقيا. و أل( 5) الخمس

سرير ومستشفى حديث ومركز رعاية القلب وخدمة إسعاف تشمل  0 111يضم  المستوى الثالث
طائرات هليكوبتر للطوارئ. ومن المقرر أيضا إنشاء مصنع لألدوية لمعالجة مسألة األدوية 

نجوم لتعزيز السياحة الصحية فى  خمسةن فئة فنادق م 3السيئة. وسيكون لكل من هذه القرى 
فريقيا مع البنوك ومحطة الكهرباء والوحدات السكنية للموظفين والمشروعات العقارية والبنية أ

 جمع. الخطة الحالية هي األمدطويل  امشروعالمشروع هذا ويعد التحتية لدعم هذا المرفق. 
 دوالر أمريكي شهريا لكل شخص. 01.11
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 يقي للتحويالت المالية المعهد األفر 

شراكات استراتيجية مع المصارف المالية  ، أقام المعهد األفريقي للتحويالت7102في عام  .402
المركزية األفريقية من خالل رابطة المصارف المركزية األفريقية التي قبلت أن تكون ممثلة في 

اللجنة الفنية وأجازت  . مجلس اإلدارة والمنتدى االستشاري للمعهد األفريقي للتحويالت المالية
مشروع النظام األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت المالية لعدل والشؤون القانونية لالمتخصصة 

المركزية األفريقية أيضا  بنوك. واستعرضت ال7102في يناير المؤتمر  وسيتم بحثه من قبل، 
بدأ تنفيذه سبع دول أعضاء هي  الذيالمالية للمعهد األفريقي للتحويالت  برنامج المساعدة الفنية

 زمبابوي.، نيجيريا، موريتانيا، مالوي ، مدغشقر، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

عقد الدورة العادية الثانية للجمعية العامة الدائمة الثانية للمجلس االقتصادي المفوضية سهلت  .402
انتخاب نصف المدة جدول األعمال شمل . و 7102القاهرة في مارس  في الثقافي واالجتماعي

ونقل والثقافي  للقيادة الجديدة للجهاز، فضال عن بدء إصالح المجلس االقتصادي واالجتماعي
 أمانته إلى لوساكا. وقد أعطيت هذه القضايا زخما إضافيا بمقرر المجلس التنفيذي

(EX.CL/Dec.975/XXXI) وقمة يولي عنلصادر ا. 

 وأعضاء جديدة والثقافي هيئة مكتب واالجتماعي االقتصادي انتخب المؤتمر العام للمجلس .456
 خطة في المؤتمر العام واعتمد المدني الدائمة وقبل انضمام منظمات جديدة من المجتمع لجنته
 كجزء األخرى  اإلطارية والوثائق األساسي النظام فرق عمل الستعراض وشكل استراتيجية عمل

اعتمد المؤتمر العام  .واالجتماعي والثقافي االقتصادي للمجلس الجارية اإلصالح يةعمل من
أيضا خطة عمله االستراتيجية، التي ستساعد هذا الجهاز من االتحاد على أداء دوره االستشاري 

 بفعالية.

كما أنجز العمل في المرحلة األولى من تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي بشأن إصالح المجلس  .461
قتصادي واالجتماعي والثقافي. ومن المقرر في الوقت الراهن إجراء مشاورات متعددة مع اال

أصحاب المصلحة لوضع اإلطار، وتقديم مدخالت توجيهية في المرحلة الثانية واألخيرة من 
 .6156التنفيذ في الربع األول من عام 
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تنفيذ مقرر المؤتمر  كما يعمل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مع المفوضية على .465
بشأن نقل أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. وساعدت األمانة الحالية في تنسيق 
عملية إعداد اآلثار المالية والقانونية والهيكلية المترتبة على عملية النقل في إطار تنفيذ توجيهات 

ير المفصل لبعثة التقييم إلى أجهزة صنع السياسة. وقد قدمت هذه التقييمات إلى جانب التقر 
زامبيا، فضال عن تقديرات الميزانية ذات الصلة، للبحث من قبل اللجان الفرعية للهيكل 

 والميزانيات.



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 130 

 التطوير المؤسسي واإلصالحات :2النتيجة 

القدرات المؤسسية لمفوضية االتحاد األفريقي، وتعززت العالقات مع المجموعات تحسين  .466
 صادية اإلقليمية وأجهزة االتحاد األفريقي ومع الشركاء االستراتيجيين وغيرهم.االقت

 النواتج:

 .تعزيز القدرات المؤسسية لمفوضية االتحاد األفريقي 
  تحس العالقات مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، وأجهزة االتحاد األفريقي والشركاء

 االستراتيجيين.
  ون المتعددة األطراف.تعزيز مشاركة أفريقيا في الشؤ 

 : تعزيز القدرات المؤسسية لمفوضية االتحاد األفريقي0لناتج ا

قامت المفوضية بخطوات لتسهيل تنفيذ عملية اإلصالح بقيادة رئيس رواندا بول كاجامي مع  .463
إنشاء وحدة تنفيذ اإلصالح داخل مكتب الرئيس. وقد استلم رئيس الوحدة ونائبه مهامهم بالفعل 

الصادر في  Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)هم  تنفيذا لمقرر المؤتمر وبدأوا عمل
 .6156يناير 

، سعت المفوضية جاهدة إلى تنفيذ مقرر أجهزة صنع السياسة لتبسيط الفترة قيد البحثخالل  .464
عمل المنظمة من خالل عملية اإلصالح الجارية وتعميم مراعاة مسائل الجنسين وتعزيز 

االقتصادية اإلقليمية. والغرض الرئيسي من برنامج اإلصالح هو زيادة  العالقات مع المجموعات
كفاءة االتحاد األفريقي حتى يتمكن من أداء مهامه األساسية على نحو أفضل، ويؤثر إيجابا 

 على حياة شعبه، ويسهم في الشؤون العالمية.

رية واإلدارة والتنظيم حققت المفوضية تقدما ملحوظا في المجاالت التالية : إدارة الموارد البش .461
المالي، وتحسين سياسات االتحاد األفريقي ومبادئه التوجيهية، وتعزيز تعلم الموظفين وتنميتهم، 
وتحديث تكنولوجيا المعلومات واالستجابة في حاالت الطوارئ للتهديدات السيبرانية. وفي 

التوجيهية وتنفيذها السنوات المقبلة، ستركز المفوضية على تنفيذ هذه السياسات والمبادئ 
وتحديثها بانتظام، مع مراعاة توجيهات عملية إصالح االتحاد األفريقي، فضال عن التغيرات 

 الجارية في أفريقيا والعالم أجمع.



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 131 

وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، حسنت المفوضية بشكل ملحوظ من جهودها في مجال الحكم  .467
ياسات في هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق الرشيد والشفافية. وقد وضعت أو نفذت تسع س

بالسفر والترقية والتقدم واالرتقاء بأمن وسالمة االتحاد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
واألمن والممتلكات وإدارة الممتلكات والمعدات. كما أن مدونة األخالق في االتحاد األفريقي، 

سياسة االتحاد األفريقي لمكافحة التحرش، ودليل ومدونة قواعد السلوك في االتحاد األفريقي، و 
المشتريات لالتحاد األفريقي، هي أيضا جزء من هذه السياسات الجديدة. وباإلضافة إلى ذلك، 

( 4سياسات إضافية قيد التنفيذ، منها أربع ) 51فإنه عند استكمال هذا التقرير، كانت هناك 
 أقرتها المفوضية بالفعل.

المعتمدة فيما بين موظفي االتحاد األفريقي أيضا بتوزيع دليل المشتريات بدأ تعميم السياسات  .466
ومدونة قواعد السلوك وسياسات مكافحة التحرش. غير أن هناك حاجة إلى أن تكفل السياسات 

أجهزة االتحاد المعنية المساعدة في توحيد جميع سياسات  التأخير، موافقةالجديدة دون مزيد من 
اءة في عمل المنظمة. وفي هذا الصدد، يجري أيضا االضطالع بعمليات االتحاد وتحقيق الكف

منسقة باستخدام العمليات اآللية لتحسين الكفاءة من أجل تحسين التوقيت والشفافية وزيادة 
 الكفاءة.

 تمكين الشباب في االتحاد األفريقي

فريقي والوكاالت ولت المفوضية مزيدا من االهتمام للتعاون والتنسيق مع أجهزة االتحاد األأ .466
المتخصصة، مع التركيز بشكل أكبر على المساواة بين الجنسين والتنوع، فضال عن إشراك 

 الشباب في أنشطة االتحاد.

دولة  55للعمل في  -من الذكور  11من اإلناث و 66-متطوعا من الشباب  536نشر  .466
لسابق. وباإلضافة في المائة عن العام ا 47. ويمثل هذا زيادة بنسبة 6156عضوا في عام 
 متطوعا خدمتهم في االتحاد األفريقي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. 44إلى ذلك، أكمل 

وجهت المفوضية في يوليو الماضي، الدعوة إلى المتطوعين الشباب في االتحاد األفريقي لعام  .431
يل دولة عضوا، لعدد ضئ 16طلبا من  36 111. وقد تم استقبال ما يزيد على 6156

، من المناصب المقرر شغلها. وقد عقدت الدفعة الثامنة من التدريب في أكرا 511مجموعه 
 .6156في ديسمبر غانا 
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الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا، التابعتين للمفوضية إدارة الشؤون االجتماعية و إدارة تعاونت  .435
ن المهنيين الشباب األفريقيين م 31لتدريب ونشر  األفريقيلالتحاد المتطوعين الشباب فريق  مع

في المراكز اإلقليمية الخمسة المتعاونة للمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها. وجرى 
متطوعا من  31. وأرسل 6156التدريب في مدينة ديبريزيت اإلثيوبية القريبة في نوفمبر 

قرت المفوضية تدريبا داخليا شهرا. كما أ 56الشباب بعد ذلك إلى مراكز عملهم للعمل لمدة 
وبرامج لتبادل الموظفين والقيادة بين األقران مع شركاء مثل االتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، 

من موظفي االتحاد األفريقي في هذه الدورات في عام  411والبنك الدولي. وشارك أكثر من 
6156. 

 الموارد البشرية

مهارات الموظفين في جميع المجاالت. وكما تشير األرقام يتطلب تحويل االتحاد األفريقي تنمية  .436
الواردة أعاله، فإن برامج المتطوعين الشباب وتبادل الموظفين تكسب أهمية مضطردة من حيث 

إلى أولئك الشركاء الذين شاركوا بالفعل في هذه  وتتقدم المفوضية بالشكرالرؤية واالهتمام. 
موظفا.  11 رعاية هادعممصر على ل ن امتنانهاتعرب المفوضية عالبرامج. وبوجه خاص، 

جميع الدول األعضاء على المساهمة طواعية في تمويل هذه البرامج وتوسيعها  وتحث المفوضية
 ، وال سيما الشباب والنساء.الذي يقوده شعبهألنها تعزز رؤية نظمة االتحاد األفريقي 

فين بغية اجتذاب أكثر األفريقيين كما بذلت جهود لتحسين حزمة األجور واالستحقاقات للموظ .433
كفاءة وموهبة واالحتفاظ بهم. وقد قدمت المجموعة المنقحة للبحث إلى أجهزة صنع السياسات 

-، وبفضل مقرر المجلس التنفيذي 6156خالل مؤتمر قمة يوليو 
EXL.CL/Dec.967(XXXI) - يناير  5ينبغي أن تكون الحزمة الجديدة نافذة اعتبارا من

6156. 

في المائة، وإنشاء  785زيادة في المرتب األساسي لالتحاد األفريقي بنسبة  و المقرر إلىويدع .434
، وتنقيح المرتبات األساسية الشهرية للمسؤولين المنتخبين، 6-جدول جديد لمرتبات الفئة دال 

ومعدل بدل السكن لمختلف مراكز العمل التابعة لالتحاد األفريقي، والتعليم ومعدالت 
ومنحة استقرار موظفي االتحاد األفريقي المعينين دوليا. كما أنه يقدم بدل منطقة المخصصات، 

النزاع وإيجار اإلقامة الرسمية لمفوضي االتحاد األفريقي. وعالوة على ذلك، سارعت المفوضية 
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إلى وضع خطة جديدة للمعاشات التقاعدية لالتحاد األفريقي من أجل التنفيذ الفعال خالل عام 
كون خطة المعاشات التقاعدية الجديدة أكثر شمولية وستتيح المزيد من العائدات . وست6156

 والمنافع لموظفي االتحاد.

 تكونولوجيا المعلومات

وأخيرا، تتواصل الجهود لتحسين العمليات والنظم والهياكل األساسية الالزمة لتحسين تدفق العمل  .431
ولوجيا المعلومات في مجال الوقاية من وإدارة أداء الموظفين. وأنشأت المفوضية آلية لتكن

 الطوارئ والتأهب لها والتعافي منها لتعزيز استجابة المنظمة النتهاكات وتهديد أمن المعلومات.

. وكان أحدهما الهجوم الذي قام به فيروس 6156وقد وقع حادثان سيبرانيان رئيسيان في عام  .437
فريقي لحقوق االنسان وأمن لجنة االتحاد األ لكتروني للمطالبة بفدية لنظام تكنلوجيا المعلوماتإ

وهو نظام -والشعوب، مما أدى إلى فقدان البيانات. واآلخر هو تحطم الجدران النارية للمفوضية 
الذي يجعل البنية التحتية لتكنولوجيا  –للحماية ضد التهديدات األمنية الخارجية والداخلية 

ة. وقد أثرت هذه الحادثة سلبا على التوصيالت المعلومات واألنظمة عرضة للهجمات السيبراني
مع جميع مكاتب االتحاد األفريقي خارج المقر وأثرت تأثيرا بالغا على نوعية عمليات المعامالت 

 التي تقوم بها المفوضية )نظم اإلدارة المالية، ونظم المشتريات، ونظم الموارد البشرية(.

أن المفوضية اتخذت بسرعة تدابير عالجية الدول األعضاء إلى  وتود المفوضية أن تطمئن .436
طارئة ونجحت في التصدي لهذه التهديدات. وجرى بعد ذلك تركيب أجهزة جدار الحماية في 
مكاتب االتحاد األفريقي في واشنطن العاصمة، وبروكسل، وجنيف، واللجنة األفريقية لحقوق 

ية في نيروبي. ومن أجل منع اإلنسان والشعوب في أروشا، والمكتب األفريقي للثروة الحيوان
تهديد آخر في المستقبل، ينبغي تنفيذ إجراءات أكثر استدامة، مثل تحديث نظام المفوضية 
لالستجابة لحاالت الطوارئ، وإنشاء مركز بيانات ثان، واألهم من ذلك، تحديث وتعزيز هياكلها 

 األساسية وقدراتها في مجال األمن السيبراني.

 لتشغيلية وتقديم الخدماتاالمتثال، الفعالية ا

وأخيرا، أطلقت المفوضية، بدعم مالي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومعهد كايزن، عدة   .436
مبادرات للحد من النفايات وضمان قدر أكبر من الكفاءة التشغيلية داخل االتحاد. وتشمل 
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سفر واألصول؛ وآليات تتبع األنشطة جميع جوانب إدارة الموارد البشرية؛ والمشتريات، وإدارة ال
الضيف من حيث خدمات األمن والسالمة؛ وتقديم الخدمات الطبية، وتعزيز إدارة األصول 

 المالية لالتحاد بشكل عام.

وفيما يتعلق بتعزيز تقديم الخدمات الطبية، أكملت المفوضية المرحلة األولى والثانية من ترميم  .436
وطب اآلن بجهاز أمراض األذن واالنف والحنجرة،  عيادة االتحاد االفريقي. والعيادة مجهزة

األسنان، ومرافق العالج الطبيعي، مع تحسين خدمات الدوام الليلي. كما أنه سيوفر تكلفة 
للمفوضية نظرا النخفاض عدد اإلحاالت إلى الخارج. ومن شأن تحسين مرافق االتحاد األفريقي 

متولدة داخليا. على سبيل المثال، في عام  أن يساعد على توفير التكاليف وحتى إنتاج عائدات
دوالر أمريكي من الدخل من استئجار مرافق  3115111، جمعت المفوضية حوالي 6156

 االتحاد األفريقي.

، بما في ذلك تقارير 6156وقد خضعت المنظمة لعمليات مراجعة وتقييمات مختلفة خالل عام  .441
مور، وتقرير المراجعين الخارجيين لعام مراجعة الحسابات لـ كي بي إم جي حول مجريات اال

، وكذلك تقييم المحور السابع الذي أجرته إرنست ويونغ نيابة عن االتحاد االوروبي. وقد 6157
بينت عمليات مراجعة الحسابات هذه، من بين أمور أخرى، الحاجة إلى تحسين الفصل بين 

 رية حاليا.الواجبات وتنقيح مصفوفة األدوار القائمة على المهام الجا

واصلت المفوضية أيضا تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للفترة  .445
في المائة من التوصيات تنفيذا تاما. وقد أسهم االمتثال  43. وحاليا، تم تنفيذ 6151/6157

لتوصيات مراجعة الحسابات هذه في تحسين االمتثال للقواعد والنظم القائمة، فضال عن تعيين 
مختصين في مجال االمتثال ومراقبة الجودة. كما ساعد على تحسين آليات الرقابة  موظفين

 الداخلية.

على عمليات االتحاد األفريقي من خالل ضمان أثر وكان لمكتب المراجعة الداخلية للحسابات  .446
الحفاظ على الضوابط الداخلية الكافية من خالل مختلف عمليات مراجعة الحسابات التي أجريت 

صيات المقدمة من أجل إدخال تحسينات، فضال عن بناء قدرات موظفي مراجعة الحسابات والتو 
وأدوات مراجعة الحسابات. وساعدت تقارير المراجعة الداخلية أيضا في توفير الوقت والتكلفة 
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المتكبدة من مراجعة البيانات المالية لالتحاد األفريقي من خالل تقاسم تقاريرها مع مراجعي 
 الخارجيين.الحسابات 

االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء أجهزة : تعزيز العالقات مع 7الناتج 
 االستراتيجيين

 عالقات االتحاد األفريقي مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واألجهزة والوكاالت المتخصصة

لتعاون والتكاتف وتبادل المعلومات مع خالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المفوضية تعزيز ا .443
أجهزة االتحاد األفريقي األخرى والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. وشملت األنشطة تقديم الدعم 
اإلداري وتقديم الخدمات الجتماعات أجهزة صنع السياسة، والتفاوض بشأن اتفاقات االستضافة 

خرى لألجهزة التي تستضيفها الدول في إطار اإلعداد الجتماعات القمة واالجتماعات األ
 األعضاء.

، عقدت المفوضية خلوات مشتركة مع لجنة الممثلين الدائمين، مما السنة قيد البحثوخالل  .444
 ساعد على تحسين عالقات العمل بين الجهازين وأساليب عملهما.

وكاالت جهزة االتحاد األفريقي، والأوكما أشير إلى ذلك في هذا التقرير، عززت المفوضية، و  .441
المتخصصة تعاونها مع الدول األعضاء وفقا لوالية كل منها. غير أن اتفاقات البلد المضيف ال 
تزال مجاال يتطلب مزيدا من االهتمام. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االتفاقات هي نفسها تقريبا، 

ت التي والتزامات البلدان المضيفة هي نفسها، غير ان بعض البلدان تميل إلى طلب التعديال
غالبا ما تتعارض مع هذه المعايير العامة. ومن أجل تفادي حاالت سوء فهم غير ضروري، تعد 
المفوضية اتفاقا موحدا لضمان نفس المعايير لجميع اجتماعات االتحاد االفريقي المعقودة خارج 

 المقر. وسيقدم هذا التقرير قريبا للبحث من قبل أجهزة صنع السياسة.

، عقدت المفوضية أيضا عدة لعالقات مع المجموعات االقتصادية اإلقليميةوفيما يتعلق با .447
اجتماعات بشأن تنسيق ومواءمة السياسات مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، بما في ذلك 
على أعلى مستوى. وفي اعقاب مقرر أجهزة صنع السياسات، تشارك المجموعات االقتصادية 

ات أجهزة صنع السياسات وتساهم في عمليات صنع قراراتها. اإلقليمية اآلن في جميع اجتماع
 Assembly/AU/Dec. 635 (XXVIII) اقتراح المؤتمر بشأن إصالح االتحاد األفريقيويعتبر 
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الستبدال مؤتمر قمة يوليو باجتماع تنسيقي مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية بمشاركة 
خطوة هامة نحو ضمان مواءمة الخطط ليمية، والمفوضية واآلليات اإلق رؤساء هذه األخيرة

االستراتيجية وضمان التنسيق الفعال ودمج المجموعات االقتصادية اإلقليمية في عمل االتحاد 
األفريقي. وسيساعد أيضا المجموعات االقتصادية اإلقليمية على إقامة روابط مشتركة فيما بينها 

 ياتها المتعددة.لبناء التآزر ومعالجة والياتها المتداخلة وعضو 

تقسيم العمل بوضوح والتعاون االتفاق على ومن ناحية أخرى، هناك أيضا حاجة ماسة إلى  .446
الفعال بين المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، واآلليات اإلقليمية والمؤسسات القارية 

هزة صنع السياسة األخرى، بما يتماشى مع مبدأ التبعية. وعلى نفس المنوال، وبالنظر إلى أن أج
تبحث مقترحات إصالح االتحاد األفريقي، ينبغي تذكيرها بأن العديد من الدول األعضاء في 
المجموعات االقتصادية اإلقليمية، تستمر في التمسك بالعضوية في مجموعات اقتصادية إقليمية 

هذا الوضع إلى  متعددة، وأن هذه األخيرة كثيرا ما تنطوي على واليات متداخلة. وكثيرا ما يؤدي
 ازدواجية غير ضرورية في العمل وإلى هدر للموارد.

كما اضطلعت هيئات أخرى تابعة لالتحاد األفريقي بمبادرات تعاون مع المجموعات االقتصادية  .446
( وضع 5اإلقليمية. وعقدت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات عدة دورات تدريبية إقليمية شملت: )

( مشروعان إقليميان مع 6مويل بالتعاون مع الكوميسا وأفريكس بانك؛ ')نموذج عن التجارة والت
اتحاد نهر مانو والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا باالشتراك مع البنك األفريقي للتنمية؛ 

( استكمال وثيقة مشروع واحدة بشأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالشراكة مع 3)
االقتصادية ألفريقيا والشركاء اآلخرين. وشملت المشاريع اإلقليمية األخرى  لجنة األمم المتحدة

برنامج تدريب على بناء القدرات للدول الهشة، بالشراكة مع االتحاد األفريقي للبحوث 
 االقتصادية.

وبمبادرة من المؤسسة األفريقية لبناء القدرات في أفريقيا، أقر المنتدى االقتصادي الدولي السابع  .446
الميدان ر ألفريقيا الذي اشترك في تنظيمه االتحاد األفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في عش

الحاجة إلى تكثيف االستثمار في تنمية القدرات في أفريقيا كعامل حافز لتحول ب، االقتصادي
 القارة. وتم التركيز بشكل خاص على تنمية القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وهو

. وقد مؤسسة بناء القدرات األفريقيةل من تقرير القدرات في أفريقيا 6156موضوع طبعة عام 
حول موضوع "بناء القدرات في  6156في مارس  ، السنغالأطلق هذا التقرير الرائد في داكار
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 مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التحول في أفريقيا". واستندت نتائجه إلى بيانات من
( دراسات حالة قطرية. كما سلط المؤتمر الضوء على دور القطاع الخاص 6بلدا وثماني ) 41

في التحول الهيكلي في أفريقيا. وفي هذا الصدد، شدد على الدور الرئيسي لريادة األعمال في 
 عملية التصنيع في أفريقيا.

مفوضية والمؤسسة األفريقية واستشرافا للمستقبل، ستركز مبادرات بناء القدرات التي تقوم بها ال .411
لبناء القدرات على تعبئة الموارد وتنمية القدرات من أجل التنفيذ الناجح للسنوات العشر األول 

. وستشمل األنشطة ذات األولوية إنتاج المهارات الفنية األساسية، بما في 6173من أجندة عام 
ة تصميم مناهج التدريب لتالئم ذلك العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ودعم القدرة على إعاد

احتياجات القطاع الخاص. كما أن تعزيز قدرات الحكم الرشيد والقيادة ومساعدة المجموعات 
االقتصادية اإلقليمية على تحسين قدرتها على تحقيق برامج التكامل اإلقليمي سيكون أيضا 

 اع الخاص.ضمن خطة العمل، فضال عن تعزيز قدرة المرأة والشباب على إشراك القط

وعالوة على ذلك، تعترف المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بالحاجة إلى تعزيز  .415
تعاونها بغية التعجيل بعملية التكامل في أفريقيا. وبناء على ذلك، تتوخى المفوضية إشراك 

، 6173المجموعات االقتصادية اإلقليمية بقوة في إضفاء الطابع المحلي على أجندة عام 
نفيذها ورصدها وتقييمها. وتضطلع المجموعات االقتصادية اإلقليمية بدور رئيسي في عملية وت

 اإلبالغ عن تنفيذ هذه األجندة.

وهناك حاجة أيضا إلى أن تتحدث المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بصوت واحد  .416
ة مشتركة عن طريق في تعاونها مع مختلف الشركاء. وفي هذه الديناميكية، ينبغي بناء جبه

 ترشيد المشاريع التي يتعين تقديمها إلى الشركاء للحصول على الدعم المالي.

خالل الفترة قيد البحث، عمل المكتب على تحقيق النتائج  مكتب أمانة الدعم المشتركة: .413
 الرئيسية المتوقعة التالية:

  وضية ولجنة األمم المتحدة فيما بين المؤسسات الثالث المفالتنسيق الفعال والتعاون والشراكة
 االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية.
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  6131وخطة  6173تعزيز التنفيذ والرصد المشترك للمبادرات اإلقليمية مثل أجندة 
 واألولويات القصوى الخمس.

  اجتماعا بين األمانة المشتركة ولجنة وفي هذا الصدد، نظم مكتب أمانة الدعم المشتركة
، كان بمثابة فرصة للحوار بين كبار الرؤساء التنفيذيين ونواب 6156في مارس  التوجيه

 رؤساء المؤسسات الثالث على التوالي.

المشاورات والتعاون مع لجنة  عالوة على ذلك، قام مكتب أمانة الدعم المشتركة، من خالل .414
ختصاصات وتفعيل التوجيه، والمديرين والخبراء الفنيين لمؤسسات الدعم الثالث، بصياغة اال

 ثالثة فرق عمل مواضيعية، وهي االتصال، والتكامل اإلقليمي وعمالة الشباب.

 وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، عملت وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بالتعاون  .411
ارية نحو التكامل االقتصادي والتنمية. الوثيق مع المفوضية، على التعجيل بتنفيذ المبادرات الق

ومن جانبها، واصلت الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية االعتماد على المساعدة 
المالية والفنية التي تقدمها وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا لتعزيز قدرتها في 

على خمسة مجاالت  6156في عام  مجاالت التنمية الحيوية. وركزت األنشطة المنفذة
( القدرة على االستدامة 6( ثورة المهارات وتعزيز روح المبادرة؛ )5برنامجية حاسمة، هي )
(' 1( تحويل نظم الزراعة والغذاء؛ )4( تحسين الصحة والتغذية؛ )3والقدرة على الصمود؛ )

 تكامل البنية التحتية للممرات، والتجارة واألسواق.

قام فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني وتعزيز ريادة األعمال:  ثورة المهارات .417
بالتكنولوجيات الناشئة، الذي يضم المفوضية ووكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، 

، بتطوير التكنولوجيات 6156( خبراء أفريقيين بارزين مختارين في أكرا في يوليو 51وعشرة )
واصلة البحث والتطوير. وهي تشمل محركات الجينات، والشبكات الصغيرة، العشرة األول لم

والطائرات بدون طيار، والزراعة الدقيقة، وأدوية الجيل التالي، وبطاريات الجيل التالي، وتنقية 
المياه، والبيولوجيا التركيبية، والذكاء االصطناعي، والتكنولوجيا النانوية. ومن بين العشر، 

تسخير ثالثة، وهي: تطبيق محركات الجينات للقضاء على المالريا؛ وتطبيق أوصى الفريق ب
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تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ألغراض الزراعة واألمن الغذائي؛ وتعزيز الشبكات الصغرى 
 لتوسيع نطاق وصول أفريقيا إلى الطاقة.

كنولوجيات وفيما يتعلق باستئصال المالريا، أجريت التجارب بنجاح في مختبرات تستخدم ت .416
القيادة الجينية من أجل إحداث تغيير فعال في أعداد البعوض. وقد أثبتت بنجاح قدرة 
التكنولوجيات على وقف انتقال طفيليات المالريا وقمع وتدمير جميع البعوض في المختبرات 

 ة.بسرعة. والخطوة التالية هي وضع نظم الختبار فعالية هذه التكنولوجيات خارج البيئة المختبري

وهناك أيضا معرفة متزايدة بالعوامل التي تؤثر على ظهور استراتيجيات االبتكار في أفريقيا. وقد  .416
وفرت دراسة مشتركة بين جامعة األمم المتحدة ووكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 

ارات في أفريقيا: رؤى رائعة بشأن االبتكارات في أفريقيا. وترد النتائج في التقرير المعنون "االبتك
 القياس والسياسات والقضايا العالمية". 

وكما لوحظ في مكان آخر من هذا التقرير، كانت إحدى النتائج الرئيسية في تعزيز روح المبادرة  .416
هي إعداد حاضنات لألعمال التجارية لتمكين المرأة، وسيتم اختبارها في دول مختارة من 

ا والدول األعضاء في الكوميسا واإليكواس بمساعدة مالية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقي
 وفنية من وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.

 

 القدرة على االستدامة والقدرة على الصمود

ساهمت وكالة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا مساهمة كبيرة  :اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه .471
وعات االقتصادية اإلقليمية على اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في تعزيز قدرة المجم

وتنظيمها. وتلقت الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا دعما فنيا وماليا لتتبع ورصد وتقييم وإعداد التقارير عن تصميم وتخطيط وتنفيذ النظم 

إلدارة المستدامة لألراضي والمياه، فضال عن تغير المناخ والزراعة. والممارسات المتصلة با
وهي جزر القمر وجمهورية الكونغو وجمهورية -وباإلضافة إلى ذلك، تلقت البلدان التالية 

الكونغو الديمقراطية، ومالوي، المساعدة في تعزيز برامجها القطرية من أجل تخطيط االستثمار 
 والمياه.  لإلدارة المستدامة لألراضي
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كما زادت وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا من حمالت التوعية التي تقوم بها هذه  .475
اإلدارة في بوروندي وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغانا وكينيا وليسوتو 

مع تعزيز القدرات الفنية  وليبيريا والنيجر ونيجيريا ومالوي والسنغال وسوازيلند وتوغو وأوغندا،
في مالوي، وكينيا، وأوغندا في استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة. وشملت المبادرات األخرى 
تعزيز القدرات التخطيطية لالستثمارات في اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه في بوروندي 

 وأوغندا.وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا والنيجر ونيجيريا 

إلى معايير الصندوق  استنادً أجرت وكالة النيباد تقييما للثغرات : صندوق المناخ األخضر .476
االئتماني والضمانات البيئية واالجتماعية والسياسة الجنسانية كجزء من مبادرتها الرامية إلى 

وجد تسهيل وصول البلدان إلى صندوق المناخ األخضر. وأظهرت نتائج التقييم أنه في حين ت
حاجة إلى بعض التعديالت المعتدلة، لتعزيز تطبيقاتها لتقييمات األثر البيئي، فإن الوظيفة 
االئتمانية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا تظل قوية. وقد أنشأت هذه الصناديق من قبل 

رات من أجل إحداث تحول نموذجي نحو مسا حول تغير المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
إنمائية منخفضة االنبعاثات، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقديم الدعم المالي 

 للبلدان النامية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

 كجزء من الجهود الرامية إلى ضمان توفير األدوية المأمونة والفعالة: تحسين الصحة والتغذية .473
في أفريقيا، وضعت وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا مشروع معاهدة بشأن إنشاء 

. وقد اتبعت هذه العملية 6156وكالة األدوية األفريقية لبحث أجهزة صنع السياسة في سبتمبر 
( 33سلسلة من االجتماعات التشاورية مع خبراء تنظيميين قانونيين وأطباء من ثالث وثالثين )

 ولة عضوا.د

وعلى الصعيد اإلقليمي، تمكنت بعض المجموعات االقتصادية اإلقليمية من وضع أطر تنظيمية  .474
خاصة بها لتوريد وتوزيع األدوية اآلمنة. واعتمدت المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

الصحة  إطارا من هذا القبيل إلقليمها وعززت القدرات المصاحبة إلنفاذها. وبالتعاون مع منظمة
في غرب أفريقيا واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، شرعت المجموعة االقتصادية لدول 

 األعضاء فيها. 51غرب أفريقيا أيضا في تنسيق لوائح الطب في جميع الدول الـ 
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، إطارا للتتبع والرصد واإلبالغ عن صنع 6156وأقرت الدول األعضاء أيضا في سبتمبر  .471
ادها وتصديرها وتوزيعها. وأجريت تجربة على اإلطار الذي يشجع على تداول األدوية واستير 

األدوية المأمونة في السوق األفريقية في خمس دول اعضاء من جماعة شرق أفريقيا، وسيتم 
 تعميمها على المجموعات االقتصادية اإلقليمية األخرى قريبا.

ا في مجال البحث والتطوير من أجل نيباد أيضا في تعزيز قدرات أفريقيالكما ساهمت وكالة  .477
مختلف مركزا من مراكز التميز البحثي في  55العمل التعاوني من خالل تقديم المساعدة إلى 

 التخصصات المتعلقة بالصحة والتغذية في شرق أفريقيا وجنوبها وغربها.

 :الزراعة المحولة واألنظمة الغذائية

تم إنشاء محور تنسيق القدرة على الصمود في : عةإدارة مخاطر انعدام األمن الغذائي والزرا  .476
وهو أداة التنفيذ إلدارة المخاطر في الزراعة وانعدام األمن الغذائي، من خالل ، أفريقيا للنيباد

( 56الشراكة مع برنامج األغذية العالمي وجامعة بيريبيري، وهي شراكة تضم اثنتي عشرة )
كومات الوطنية والمحلية في تقريب التدابير جامعة أفريقية. ويهدف المحور إلى دعم الح

التكميلية المتعلقة بإدارة مخاطر الزراعة من أجل التنفيذ الفعال على مستوى المجتمع المحلي. 
 وستشمل مرحلة التنفيذ األولى أوغندا وتنزانيا وبلدانا مختارة في منطقة الساحل.

قيمة زراعية محددة في بلدان  لتعزيز سالسلمنابر أطلقت منظمة غرو أفريكا من جانبها  .476
مختلفة، بما في ذلك بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وكينيا ومالوي وموزامبيق ونيجيريا 
ورواندا. وقد اختيرت عشرة بلدان هي السنغال وبوركينا فاصو وموزامبيق ومدغشقر ونيجيريا 

ى التي ستنفذ مبادرة األمن وإثيوبيا ومالوي وغانا والسودان وكينيا باعتبارها المجموعة األول
الغذائي والتغذوي في أفريقيا. وتوجه المبادرة نحو تحسين تنسيق التدخالت الغذائية والتغذوية 
ودعم المجاالت ذات األولوية المحددة على المستوى الوطني. وتوجد أمانة مبادرة األمن الغذائي 

 والتغذوي في أفريقيا في وكالة نيباد.

النيباد خطة لتنفيذ سياسات التنمية الريفية في أفريقيا، وسيبدأ تنفيذها في وقد استكملت وكالة  .476
. وتكمن استراتيجية وخطة تنفيذ خطة العمل للتنمية الريفية وتنفيذها في أفريقيا، في 6156عام 

مجموعة من أدوات "التقييم الذاتي والتنفيذ القطري". وسيتم دعم كل دولة عضو في صياغة و / 
ول أعمال التحول الريفي لديها باستخدام هذه األدوات. وتتمثل الرؤية في "التحول أو تقوية جد
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الريفي الذي يركز على الناس على أساس اإلنصاف والشمولية، حيث يستطيع الرجال والنساء 
 الريفيون تنمية إمكاناتهم والوصول إلى تطلعاتهم".

ية للسالمة األحيائية تقديم الدعم الفني واصل مركز الشبكة األفريق :السالمة الغذائية والبيئية .461
بشأن سالمة األغذية والسالمة البيئية والمسائل االجتماعية واالقتصادية والقانونية واالتصال، 
البارزة المتعلقة بالسالمة األحيائية على المستويين القطري واإلقليمي، وال سيما في تعزيز 

 المعايير في إنتاج األغذية واستهالكها.

كان من بين اإلنجازات الرئيسية المسجلة على المستوى  :االستثمار الزراعي الوطنيةخطط  .465
على -، وضع الخطط الوطنية لالستثمار الزراعي واألمن الغذائي 6156اإلقليمي في عام 

النحو الموصي به في إعالن تنفيذ استراتيجية ماالبو وخارطة الطريق. وقد تمكنت الدول 
القتصادية لدول غرب أفريقيا من تطوير جيلها الجديد من برامج األعضاء في المجموعة ا

الخطط الوطنية لالستثمار الزراعي واألمن الغذائي. وبالمثل، أطلقت بوروندي ورواندا وتنزانيا 
وأوغندا برامج خططها، في حين أنجزت مالوي وموزامبيق عملية التنمية. وتلقت غانا وكينيا 

وتوغو وإثيوبيا ورواندا، تدريبا وتعليما إضافيين لتحسين مهاراتهم ومالوي وبنين وبوركينا فاصو 
 الزراعية.

ويضع الجيل الجديد من برامج الخطط الوطنية لالستثمار الزراعي واألمن الغذائي هذه البلدان  .466
في وضع أقوى من أجل التنفيذ األكثر فعالية، والتعلم من األقران، وتعبئة الموارد، واإلدارة العامة 

-حول الزراعي. وينصب التركيز أيضا على ضمان تحسين الدعم المقدم إلى الشباب والنساء للت
في المائة للشباب والنساء في  31وعلى وجه التحديد لتحقيق هدف الوصول التفضيلي بنسبة 

 األعمال التجارية الزراعية القابلة لالستمرار على طول سالسل القيمة ذات األولوية.

ة االستثمارات التي تتماشى مع خطط االستثمار الزراعي الوطنية، شاركت وفي محاولة لتعبئ .463
مؤسسة غرو أفريكا مع العديد من مجموعات القطاع الخاص مثل مجموعة األعمال الزراعية 

 النيجيرية، وفريق العمل المعني بتنمية القطاع الخاص في إثيوبيا واتحاد غانا الخاص للمشاريع.
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 لة للممرات والتجارة، واألسواق البنية التحتية المتكام

تمشيا مع الحملة التي خصصتها الدول  :أفريقياتنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في  .464
في المائة من األصول الخاضعة لإلدارة لتطوير الهياكل األساسية،  1األعضاء لتخصيص 

لفنية الالزمة لتسريع قامت وكالة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا باالستعدادات ا
مختلف األقاليم من خالل تنفيذ برنامج مختار لتنمية مشاريع البنية التحتية في أفريقيا. وتشمل 

كينيا، جسر بيرا إلى طريق هراري، الطريق تحت ممر -تنزانيا-هذه المشاريع باتوكا جورج، زامبيا
 .3 الشمال والجنوب، وروزيزي 

لبرنامج تطوير البنية  ( مشاريع لخطة العمل ذات األولوية،1)بدأت تعبئة الموارد لتنفيذ خمسة  .461
وهي: مشروع باتوكا غورج الكهرومائي، و زتك، وجسر بيرا إلى طريق هراري  التحتية فى أفريقيا

، وجسر الكونغو )برازافيل وكينشاسا(، في أعقاب 3تحت ممر الشمال والجنوب، وروزيزي 
قبولية المصرفية والتغليف. وفي وقت الحق، تم تسويق االنتهاء من إعداد المشروع الفني للم

المشاريع الخمسة بين المستثمرين من القطاعين العام والخاص في محافل مختلفة، بما في ذلك 
 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.أسبوع 

ديسمبر / الذي عقد في ناميبيا في  برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وقد ناقش أسبوع .467
تحت عنوان "تعزيز التجارة والتحول االقتصادي من خالل تطوير البنية التحتية  6156

( التالية على نحو معمق : الممر المركزي )دار السالم إلى طريق 7المشاريع الستة )، اإلقليمية"
الغوس -جسر برازافيل للسكك الحديدية والجسور، وممر أبيدجان -تشالنزي تول(، كينشاسا 

كينيا، ورابط الكهرباء، ومشروع باتوكا غورج للطاقة  -تنزانيا  -تعدد الوسائط، وزامبيا م
، أيد فريق العمل الفني باإلجماع مشروع 6156الكهرومائية، وسد إنغا الثالث. وفي يناير 

نية مبادرة البنية التحتية الرئاسية الناميبية. وأقر فريق العمل الوزاري فيما بعد مشروع مبادرة الب
 التحتية الرئاسية الناميبية ووافق عليه رئيس لجنة مشروع مبادرة البنية التحتية الرئاسية الناميبية.

، توصلت بنين وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا وتوغو إلى توافق في اآلراء بشأن 6156وفي مايو  .466
ى هذه الغوس المتعدد الوسائط. وستتول-تعريف صك مؤسسي وقانوني مشترك لممر أبيدجان 
الغوس، اإلشراف على تنفيذ وإدارة ممر -األداة، التي يطلق عليها اسم سلطة إدارة ممر أبيدجان
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الغوس. وتتاح الدعوة ومواد االتصال المرئية والمكتوبة حول الممر من أجل تعبئة -أبيدجان 
 الدعم الفني والسياسي للمشروع.

ن أجل تنمية أفريقيا جهودها في مجال واصلت وكالة الشراكة الجديدة م: التنسيق عبر الحدود .466
التنسيق عبر الحدود لتمكين عمليات المشاريع القابلة للتطبيق في مختلف البلدان. وركزت 
الجهود أساسا على مواءمة األطر التنظيمية والقانونية والمؤسسية والمشتريات باستخدام آلية 

( 6151)ؤها من قمة داكار للتمويل تقديم الخدمات. وتعتبر آلية تقديم الخدمات أداة تم إنشا
 لتسريع عملية إعداد مشاريع البنية التحتية في مرحلة مبكرة وتطويرها.

وكان إنشاء شبكة نظام مراقبة حركة المرور ونظام حركة المرور خطوة إيجابية، حيث أنه  .466
سيعزز حركة البضائع واألشخاص عبر الحدود من خالل عمليات لوجستية مبسطة ومتكاملة. 
كما وضعت وكالة النيباد مبادئ ومبادئ توجيهية لتفعيل نقطة الحدود الواحدة، ونظمت دورات 

والكوميسا. وأعدت جلسات العمل مع بلدان شرق أفريقيا  للتوطين للدول األعضاء في الساديك
والكوميسا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، خطط عمل لتحديد األولويات على الصعيد 
الوطني. ومن جانبها، اعتمدت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي نظاما ضوئيا بهدف التصدي 
للتحديات التي تواجه ممر الشمال والجنوب وممر تنمية بيرا. كما طورت وكالة الشراكة الجديدة 

سي ألداء من أجل تنمية أفريقيا أداة طبقة النقل اآلمنة باستخدام الفترة الزمنية االزمة كمؤشر رئي
، في البداية في المناطق 6156جاذبية الممرات. سيتم نشر أداة طبقة النقل اآلمنة في عام 

 الستة التالية: بيت بريدج، مارتينز دريفت، كاسومباليسا، ناكوند، تشيروندو و كازونغوال.

ريع في أيضا تسارعا في تنفيذ المشا السنة قيد البحثشهدت : مشاريع البنية التحتية اإلقليمية .461
الغوس  -أبيدجان  -الممر المركزي، وممر تنمية بيرا، وممر الشمال والجنوب، وممر داكار 

المتعدد الوسائط. وساهمت وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في تحقيق هذه 
. اإلنجازات بالخبرة الفنية والتدريب لسد الثغرات في القدرات على المستويين الوطني واإلقليمي

( خبيرا في البنية التحتية من المجموعات االقتصادية 41واستفاد من هذه المساعدة أربعون )
 اإلقليمية وفرق تنفيذ المشاريع الوطنية.

وقعت وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي مذكرات  .465
، للممر الرابط بين الشمال والجنوب وممر تنمية تفاهم مكنت من إنشاء مؤسسات إلدارة الممرات
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بيرا على التوالي. وفي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، كانت االستعدادات متقدمة جدا 
للقيام برسم خرائط نظم المعلومات الجغرافية للبنية التحتية اإلقليمية والممرات الرئيسية. وتم 

طار خط أنابيب المشاريع ذات األولوية لممر جيبوتي. تجميع مجموعة من المشاريع في إ
وضعت الكوميسا خطة استراتيجية للممر الذي ينتظر موافقة الدول األعضاء فيه. وتلقى اتحاد 

 المغرب العربي دعما فنيا لتحديث حالة نظام المياه الجوفية في لوليمدن وتارودانت / تازروفت.

 -اسات فنية جارية الستكمال كابل األلياف ليلونغوي ، كانت هناك در 6156وبحلول نهاية عام  .466
لوساكا وغيره من وصالت األلياف في جميع أنحاء أقاليم الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، 

وكانت دراسة الجدوى . وجماعة شرق افريقيا، و السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي
 -كامانيوال  -زي لوكالة تيسير النقل العابر أوفيرا والتصاميم الهندسية التفصيلية للطريق المرك

بوكافو في مرحلتها النهائية. كما كانت دراسة جدوى مشروع نقل الطاقة في زامبيا وتنزانيا وكينيا 
)زتك( في مرحلتها النهائية للصياغة. وأدخل دليل جنساني لمشاريع البنية التحتية اعتبارات هامة 

 الغوس. -الجدوى )لمشروع زامبيا، تانزانيا، كينيا( وممر أبيدجان  تتعلق بنوع الجنس في دراسة

تتطلب التوقعات المتزايدة لوكالة النيباد باعتبارها الوكالة اإلنمائية لالتحاد  التخطيط للمستقبل .463
الدول  ويتم حثاألفريقي، زيادة مواردها المادية والبشرية والمالية. وعلى الصعيد الوطني، 

مواصلة وتعزيز دعمها المالي والسياسي لوكالة الشراكة على ى المستويات األعضاء على أعل
الجديدة لتنمية أفريقيان من اجل تسهيل إنجاز واليتها. وعلى الصعيد اإلقليمي، ستواصل وكالة 
الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا العمل مع المفوضية لتعزيز أوجه التآزر القائمة بالفعل مع 

ادية اإلقليمية في السياق العالمي لوالية الشراكة الجديدة من أجل تنمية المجموعات االقتص
، ستعزز المفوضية التآزر مع وكالة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا 6156أفريقيا. وفي عام 

 للتعجيل بتحقيق طموحات التنمية القارية على النحو الذي تقرره أجهزة صنع السياسة.
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 ريقيا والعالمأف :الجزء جيم

 

  لدى االتحاد األفريقياالعتماد 

والدول غير األفريقية وغيرها من  االتحاد األفريقيبين العالقة تعزيز  المفوضيةتواصل  .424
( من 3، القسم الثاني )للجزء الثانيلمصالح االتحاد. وفقا  الالزمةالعناية المنظمات مع إيالء 

المجلس التنفيذي ها اعتمدالتي  األفريقيخل االتحاد ونظام االعتماد دا صفة المراقبمعايير منح 
طلبات االعتماد من مختلف الدول والمنظمات وبحث تلقى  المفوضية، واصلت 7115في يوليو 

 . غير األفريقية

حتى اآلن، بلغ العدد اإلجمالي للدول غير األفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى االتحاد  .425
إقليمية  منظمة 70( دولة غير أفريقية و 21( أي تسعة وثمانين )001األفريقي مائة وعشرة )

  .ودولية

 ةالتعددية والشراكات االستراتيجي

عالقة االتحاد األفريقي مع شركائه. في الوقت مجال في أكبر  دينامية وتركيزا 7102 شهد عام .426
شركائها، واألهم جهودها الرامية إلى تعزيز فعالية ونطاق تعاونها مع  المفوضيةنفسه، واصلت 

من ذلك، مواءمة هذه االرتباطات مع أهداف التنمية االستراتيجية ألفريقيا على النحو الوارد في 
 استرشدت العملية ومن ثم. وخطتها التنفيذية العشرية األولى ألفريقيالالتحاد  7163أجندة 

  برمتها باإلصالح الجاري في االتحاد األفريقي

أوثق مع الشركاء االستراتيجيين  المفوضية تعاون عززت  التقرير، التي يغطيهاخالل الفترة  .422
في دفع عملية تنفيذ مجاالت التعاون  محكمةحافظت على استمرارية كما لالتحاد األفريقي، 

المزيد من الجهود نحو تحسين عملية إشراك يتوقع منها أن تبذل المتفق عليها. ومع ذلك، 
 .القاريين التنمية والتكامل  خطةفريقيا بغية تحقيق واستدامة الشراكات االستراتيجية أل

طلب ، 7102في يناير الصادر  EX.CL/Dec.942مقرر المجلس التنفيذي رقم بموجب  .422
والمجموعات أن تعمل بالتعاون مع المفوضية  المجلس التنفيذي من لجنة الممثلين الدائمين،
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والتحليل  بالمناقشةتة أشهر للسماح االقتصادية اإلقليمية، لعقد دورات استثنائية في غضون س
في  صياغة مقترحات وتوصيات مناسبةبغية جميع جوانب الشراكة االستراتيجية  حول المتعمقين

لجنة الممثلين بالتعاون مع ، كذلك المفوضية بأن تقوم . كلف المجلس التنفيذيهذا الشأن
في يوليو في هذا الشأن  ملموسةبإجراء تقييم متعمق لجميع الشراكات وتقديم توصيات ، الدائمين
 خلوةعقد  والمفوضية لجنة الممثلين الدائمينأعاله، قررت  للمقرر المشار إليه. وفقا 7102

التابعة  الفرعيةاللجنة  لبحث تقرير، 7102 ديسمبر من 04و 03يومي في القاهرة مشتركة 
الشراكات االستراتيجية  تقييماألطراف بشأن  حول التعاون المتعدد للجنة الممثلين الدائمين

تمشيا مع خطة االصالح لالتحاد ، وتقديم توصيات في هذا الشأن إلى قمة يناير األفريقية
 شراكات استراتيجية حول إنشاء حددت هذه التوصيات استراتيجية لالتحاد األفريقي. األفريقي

 وإدارتها وتنسيقها . وبدئها

االستراتيجية هذه مفوضية على تنفيذ لالمؤسسية لتخذت عدة خطوات ملموسة لتعزيز القدرة اُ لقد  .421
إجراءات رسمية، مما أجبر كذلك الجديدة، وإصالح إدارة االتحاد األفريقي للشراكات. وضعت 

" االقتصادية اإلقليمية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقياوالمجموعات االتحاد األفريقي 
كذلك  وضعتراكات االستراتيجية لالتحاد األفريقي. إدارة الش في مجالعلى العمل معا  النيباد"

وصفة لتعزيز قدرة مفوضية االتحاد األفريقي على تحليل نطاقات التعاون والتفاوض بشأنها مع 
االتساق مع المهام األخرى ذات الصلة لتعبئة الموارد  تعزيزعن أفريقيا، مع نيابة الشركاء 

 .األفريقيين في المهجر والعالقات بين 

مؤتمرات القمة واالجتماعات اشتركت المفوضية في تنظيم ، التي يغطيها التقريرل الفترة خال .411
 .التالية الواردة أدناه

 التعاون بين االتحاد األفريقي والصين 

. وأجرى 7102 يونيو 70زار وزير خارجية الصين السيد وانغ يي مفوضية االتحاد األفريقي في  .410
التنمية بين جداول التكامل بين  الرئيسانمفوضية. أبرز الئيس حوارا ثنائيا رفيع المستوى مع ر 

إلى  استنادً التعاون الثنائي بين االتحاد األفريقي وحكومة الصين، كما ناقشا  في أفريقيا والصين
لمنتدى  جوهانسبورجخمس ركائز، وهي تعزيز المكاسب التي تحققت في إطار نتائج قمة 

التعاون فضاًل عن  واألمن ، السلم؛ والتعاون في مجال 7105 لعام التعاون بين الصين وأفريقيا
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في مجال الصحة العامة لدعم أفريقيا في تعزيز نظام مكافحة األمراض والوقاية منها؛ تنمية 
الدولية واالقليمية  الشؤون  فيفريقيا، وتكثيف التنسيق أو  األفريقياالتحاد  فيالموارد البشرية 

 .لضمان حسن الحماية

 تحقيق الرخاء بعنوان "محاربة الفقر من اجل الصيني األفريقيالفكر  لرئيسان منتدىاافتتح  .417
المنتدى  الصين وافريقيا. استخلص فيركز المنتدى على طريقة معالجة الفقر  المشترك".

الحكومة ومنظمات المجتمع على مستوى  الفقر سواءالحد من العقدين من تجربة من  الدروس
األكثر نوع السياسات والبرامج على و  الحد من الفقر في الريفص على خا رّكز بوجه المدني.
 تأثيرا .

 7102الربع االول من عام  بزيارة بيجين فيمفوضية  بالمثل الن يقوم رئيس أمن المقرر . .413
بما في ذلك القارة وتعزيز السياحة الثنائية  فياالستثمارات الصينية الثالثية  زيادةلبحث سبل 

 .وفي القضايا ذات االهتمام المشترك منالسلم واأل مجاليفيتعزيز التعاون 

كما  تنظيم المؤتمر مع اليابان المفوضية في : شاركتأفريقيافي مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية   .414
مكتب األمم المتحدة للمستشار الخاص المعني بأفريقيا وبرنامج األمم المتحدة شارك كل من 

 للتنمية فيع الوزاري لمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي السادس اإلنمائي والبنك الدولي واالجتما
المحرز في تنفيذ خطة عمل  المؤتمر التقدم. استعرض 7102أغسطس  بموزامبيق فيمابوتو 

، وخطة تنفيذ 7103مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية التي اعتمدت في يوكوهاما، اليابان، في عام 
السادس  االجتماع الوزاري حدد  .7106ي في عام مؤتمر طوكيو السادس الذي اعتمد في نيروب

التي تهدف إلى تيسير األعمال  اإلجراءاتفي أفريقيا مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية  لمتابعة
اليابان في  المقرر عقده لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية األفريقيةالتحضيرية لمؤتمر القمة السابع 

 .7101في عام 

الوزاري على النحو المقرر، فإن االعتراضات على المشاركة  على الرغم من عقد االجتماع .415
الكاملة من جانب جميع الدول األعضاء في االجتماع أدت إلى إلغاء اجتماع كبار المسؤولين 
الذي كان ينبغي أن يسبق االجتماع الوزاري. بعد مفاوضات مكثفة للتغلب على الخالف 

من  في نهاية المطاففي االتحاد األفريقي  تمكنت جميع الدول األعضاء، المستحكم القائم
 .المشاركة في ظل بعض القيود



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 149 

مكتب نائب  وفر، 7102: في سبتمبر المشاورات السنوية بين االتحاد األفريقي وألمانيا  .416
الرئيس بالتعاون مع مختلف اإلدارات الفنية واألجهزة عبر االتحاد، التنسيق خالل المفاوضات 

بشأن التعاون اإلنمائي بين االتحاد األفريقي و حكومة جمهورية ألمانيا  السنوية الرفيعة المستوى 
 .االتحادية

 ،الكوري الذي عقد في أديس أبابا -في أعقاب المنتدى األفريقي الرابع  كوريا: -أفريقيا  .412
أول اجتماع للتشاور بشأن أثناء  7102، اجتمع الجانبان في سيول في سبتمبر 7106ديسمبر 

السياسات التشاوري القائم على  االجتماعلتوجيهات المنتدى الوزاري. ناقش  السياسات وفقا
 .مشاريع وبرامج ملموسة اتفق الجانبان على تنفيذها خالل السنتين أو الثالث سنوات القادمة

 انعقد: الحوار الرفيع المستوى بين مفوضية االتحاد األفريقي والواليات المتحدة األمريكية .412
، تاله 7102خامس بين الواليات المتحدة في واشنطن العاصمة في نوفمبر الحوار السنوي ال

 كل من االجتماعات نظم هذهالخارجية األمريكي.  المفوضية ووزيراجتماع ثنائي بين رئيس 
ادارة وتنسيق الشراكات باالشتراك مع وقسم واشنطن العاصمة في  األفريقيالبعثة الدائمة لالتحاد 
يكية. استعرض الشريكان التقدم المحرز في مجاالت الحوار والتعاون وزارة الخارجية االمر 

واألمن؛ والديمقراطية والحكم؛ الفرص والتنمية؛ والنمو االقتصادي والتجارة  السلماألربعة، أي 
 .واالستثمار

بشكل جيد في  والمدعمواألمن، اتفق الشركاء على أهمية االنتقال المنظم  بالسلمفيما يتعلق  .411
. مزيد من الدعم لمجموعة الدول الخمس المعنية بمكافحة اإلرهاب والتنميةالتقديم  الصومال،

اتفقوا على الحاجة إلى حوار وتعاون أوسع بين االتحاد األفريقي والواليات المتحدة بشأن قضايا 
، نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، النزاعمثل جنوب السودان، وبشكل أعم مجاالت منع 

 .ومكافحة اإلرهاب العوامل المتعلقة بعدم االنتشارة ؛ المصالح

السلم فيما يتعلق بالفرص والتنمية، تعهد الشركاء بمواصلة التعاون على تمكين المرأة في مجال  .511
 .على الحوار والتعاون بشأن الهجرة فضال عن الحفاظ؛ وإتاحة الفرص أمام الشباب، واألمن

وحقوق اإلنسان، ، منظومة الحكم األفريقيةقش الشريكان فيما يتعلق بالديمقراطية والحكم، نا .510
 .واالنتخابات، وسيادة القانون، واتفقا على مواصلة التعاون في تلك المجاالت
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النمو والفرص  قانون منتدى  الشريكان بحثفيما يتعلق بالنمو االقتصادي والتجارة واالستثمار،  .517
منتصف المدة  واستعرضا، 7102 طسفي أغس ، توجوفي لومي"األغوا" المنعقد  ألفريقيا

فترة إعادة الترخيص  خالل "باألغوا"عادت الواليات المتحدة تأكيد التزامها أ التحضيري . 
العشرية. كان التعاون بشأن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا أولوية متفق عليها، وال 

مواجهة الصدمات والكوارث من  ة من أجلللزراعة األفريقيمساعدة توفير ال مجال تقديم سيما في
أهمية التعاون في  كانت. بصفة خاصة والتكنولوجيا األحيائيةبصفة عامة  خالل التكنولوجيا

 .الفضاء الحاسوبي أولوية متفق عليها أمن مجال

عقد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي اجتماعات مع أصحاب المصلحة اآلخرين، نظمتها البعثة  .513
األعضاء السود في تجمع تحاد األفريقي في واشنطن العاصمة، بما في ذلك الدائمة لال

. وأتاح اجتماعه الكونغرس األمريكي الذي أعاد تأكيد دعمهم لالتحاد األفريقي وبرامجه وأولوياته
في ضوء الخطة  اإلدارة الجديدة للمفوضيةأولويات  األفريقيين فرصة إلبرازمجموعة السفراء  مع

 االتحاد األفريقي.االصالح في  وعملية 7163ألجندة العشر األولى 

: واصل مكتب نائب الرئيس العمل عن كثب  تنسيق مشروع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .514
في و تعبئة الموارد لضمان التنفيذ المستمر وقسم مع إدارات البرمجة والميزانية والمالية والمحاسبة 

مديرية  كل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فيقبل  الوقت المناسب لألنشطة الممولة من
الصحة والتغذية والسكان.  قسمالشباب،  قسمإدارة الشؤون االجتماعية، ، ومسائل الجنسينالمرأة 

والمعلومات المستلمة من المشاورات المنتظمة إلعداد تقارير مرحلية فصلية تم استخدام البيانات 
الملزم من  التمويلدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،. ازداد عن اتفاقية المساعدة المق

 حتى أمريكيدوالر  ملبون  07.06 إلى الدولية للتنمية األمريكية الوكالةمساعدات  اتفاقيةخالل 
اجتماعات استشارية مع الوكالة  انعقدت، 7102عام ميزانية اآلن. كجزء من عملية إعداد 

بناء القدرات والشباب وأنشطة  ألنشطةولية، وتم توفير الدعم التقني والمالي للتنمية الد األمريكية
 . " كارما" عبر المفوضيةحملة التعجيل بالحد من وفيات األمهات في إفريقيا

االتحاد  -: انعقد مؤتمر القمة الخامس لالتحاد األفريقي االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي .515
"االستثمار في المؤتمر  موضوعوكان . 7102نوفمبر  31و 71يومي األوروبي في أبيدجان 

 سبق . الشباب من أجل النمو الشامل المتسارع والتنمية المستدامة"
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أكد الجانبان من االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي عزمهما على إعطاء دفع جديد لشراكتهما  .516
اجتماعات وزارية مشتركة  عقدمن خالل إنشاء آليات وهياكل مشتركة فعالة وشاملة تشمل 

وضع خطة عمل في غضون ثالثة أشهر من اعتماد  المفوضيتين. طلب مؤتمر القمة من سنويًّا
المشاريع  لتوضيح، واالتحاد األوروبي القمة الخامسة المشتركة بين االتحاد األفريقيإعالن 

اد األفريقي واالتحاد بين االتح ذات األولوية والبرامج المشتركة ضمن مجاالت التعاون المشترك
 تم قدلإنشاء آلية متابعة مشتركة. بما في ذلك األوروبي التي يوافق الجانبان على تنفيذها، 

 .وضع مشروع أولي طموح للمشاريع ذات األولوية في غضون أسبوعين من انعقاد مؤتمر القمة
وال سيما التعليم  ،7163 ألجندةعدد من المشاريع الرئيسية  فيللتعاون  تفاصيل يوفر المشروع

وتنمية المهارات؛ إسكات البنادق. والحوكمة، وتعبئة الموارد المحلية، ومكافحة الفساد والتدفقات 
تغير المناخ؛ وإدارة التنقل والهجرة؛ مخاطر  مواجهةل القدراتالمالية غير المشروعة؛ بناء 

للتنمية  رنامج األفريقي الشاملوالب كل من برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيااالستثمار في 
دعم منطقة التجارة الحرة القارية؛ وسرعة تتبع فضال عن  في أفريقيا والتعجيل بالتصنيع الزراعية

 7151 لعام لالتحاد األفريقي المتكاملة االستراتيجية البحرية

تحاد األفريقي ستكون المرحلة الرئيسية التالية في الشراكة بين اال كوتونو:اتفاقية شراكة ما بعد  .512
بين االتحاد  شراكة كوتونو صالحية اتفاقية شراكة كوتونوواالتحاد األوروبي هي نهاية اتفاقية 

يجدر . 7171فبراير  71بلدا من بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في  22و  األوروبي
مائي والبعد السياسي. منذ تغطي التجارة والتعاون اإلنألنها قانونا  بالذكر أن هذه االتفاقية ملزمة

في  خطة العمل االستراتيجية المشتركة ألفريقيا اتفاقية شراكة كوتونو، استكملت 7112عام 
اتفاقية شراكة ) االفاقين. يتوقع االتحاد األوروبي أن يحل اتفاق ما بعد كوتونو محل كال هانطاق

 ألفريقيا ( وخطة العمل االستراتيجية المشتركة كوتونو

ما  اتفاقهناك حاجة إلى  تكل من أفريقيا وأوروبا عما إذا كان التي جرت فيالنقاشات تساءلت  .512
نحو أهمية وجود اتفاق يعكس القضايا الراهنة التي تواجه القارتين  اآلراء تتقارب .بعد كوتونو

 .7101في عام  التفاقية شراكة كوتونووالتقدم المحرز منذ التنقيح األخير 

 استنادً وضع أفريقي مشترك يجري تنفيذه حاليا بمهمة تيسير األفريقي  االتحادكلف االجتماع  .511
عملية النداء الموحد على أساس  سيتم اعتمادل. بروكسالمجموعة األفريقية في  أعدتها إلى ورقة



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 152 

تسعى سو  الشراكة بين كتلتين مستقلتين وسيادتين تلتزمان بدعم قيمهما وأنظمتهما وصكوكهما،
 .متلقية -وبالتالي االبتعاد عن عالقة أبوية أو مانحة إلى تعظيم مصالحهما، 

، أحرزت أفريقيا تقدما كبيرا. ومنذ ذلك الحين، أظهرت شراكة كوتونواتفاقية على توقيع المنذ  .501
 مؤسساتها أيضا القارة أنشأت. العالميمعدالت نمو اقتصادي أعلى من المتوسط  األفريقية القارة

اد األفريقي خلفا لمنظمة الوحدة األفريقية، بعد التوقيع على حاالت تشغيل بدأ حيث الخاصة،
تنمو منذ ذلك الحين بوصفها المنظمة القارية المسؤولة عن تيسير  وظلت ية شراكة كوتونواتفاق

أفريقيا بشكل متزايد في تنسيق شراكاتها  االتفاقية التنمية القارية. دعمتو  التكامل اإلقليمي
يتوقع  ها على الساحة العالمية.سماع صوتمكنت أفريقيا من الم، و االستراتيجية مع بقية الع

 باعتبار ذلكالمؤسسات االفريقية  فيويستثمر  ثقة تامة منح االتفاق الجديدأن يُ  األفريقياالتحاد 
 .للمرحلة القادمة من تنمية افريقيا اً حاسم اامرً 

 األفريقيلقمة الخامسة لالتحاد وفى اعالن ا العامةالتصريحات  في األفريقيوضح االتحاد أ لقد .500
وروبا وليس أتعاونها مع  عندانه يتعين التعامل مع افريقيا كقارة كاملة  وروبياألواالتحاد 

إلدماج المناطق أنه يلزم بذل المزيد من الجهود  المفوضيةتقسيمها. وفي الوقت نفسه، تدرك 
حالة الغموض والتخلص من ، واتفاقية شراكة كوتونالفرعية التي لم تكن في األصل جزءا من 

 .ما بعد كوتونو يةمشاركتها في إطار اتفاقب المحيطة

عالقتها مع من حيث  أفريقياهمية الحفاظ على استقالل أ على كذلك  األفريقيكد االتحاد أ .507
على  األفريقيمن العالم. سيصر االتحاد  التعامل مع مناطق أخرى  حرمانها منوروبا، وعدم أ
و أالتعبير عن موقفها تجاه السياسة العالمية  في خارجيتأثير  أليفريقيا أخضاع إهمية عدم أ 
 .دارة شئونها الخاصةإ

األهداف  ترويجمع أوروبا  يتعلق بالتعاون صك ألّي  أنه يتعينعلى  يصر االتحاد األفريقي .503
إلى حد كبير مع خطة عام  تتمشى التي، 7163 أجندة على نحو المنصوص عليه في األفريقية
سيكّمل  أن أي ترتيب للتجارة الحرة  ، من المتوقع بأهداف التكامل القاري . وفيما يتعلق 7131
 منطقة التجارة الحرة القارية التي نسعى إلى تحقيقها .ويعّزز 

على أهمية االستفادة من المكاسب التي تحققت في قمة  سّلط االتحاد األفريقي الضوءأخيرا،  .504
وبي وعدم بناء عملية موازية من شأنها أن تضعف االلتزام االتحاد األفريقي واالتحاد األور 
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ما بعد  التفاقيةاإلطار القانوني والمؤسسي  سوف يشكل. في القارة السياسي الذي يستثمره قادتنا
 .كوتونو جزءا من المفاوضات

من الناحية اإلجرائية، نشرت إدارة الموارد البشرية اتصاال يدعم اتفاقا شامال يحدد القيم  .505
مصالح المشتركة، مع شراكات متميزة مصممة خصيصا مع مناطق أفريقيا والكاريبي والمحيط وال

، 7102طرائق التفاوض في يناير في وقت الحق ، مجلس االتحاد األوروبي سيناقشالهادئ. 
إلى فتح مفاوضات مع االتحاد األفريقي نيابة عن القارة فيما يتعلق بعد ذلك سوف يسعى 

 حتى يكون على استعدادوفي غضون ذلك، سيعد االتحاد األفريقي موقفه  .ةبالطرائق المتبع
، رهنا باستعداد الدول 7102 يوليو من االتفاقية ابتداءللدخول في مفاوضات موضوعية بشأن 

 .األعضاء وموافقتها

في ديسمبر، عقد اجتماع للتعاون العام في مقر جامعة الدول العربية  العربي:-التعاون األفريقي .506
ا. مالقاهرة بين رئيس مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية وفرقه في

تنفيذ لجامعة الدول العربية،  لدىناقش االجتماع، الذي نظمه الوفد الدائم لالتحاد األفريقي 
 عتوالتي وض، 7106 في نوفمبرالرابعة التي عقدت في ماالبو العربية القمة األفريقية  مقررات

مشروع خطة عمل  لدراسة 7102 بدايةفي  عقد اجتماع وزاري مشتركجدوال زمنيا يؤدي إلى 
في المقرر عقدها الشريكين واعتماد جدول أعمال القمة األفريقية العربية الخامسة  التعاون بين

 .7101في المملكة العربية السعودية 

تسهيل التعاون بين  عية فياالجتمابمشاركة إدارة الشؤون  المفوضيةساهمت ، 7102في  .502
 تعزيز خطةسبل  االعربي وناقشالشريكين مما أدى إلى إعادة تشغيل المعهد الثقافي األفريقي 

 أعمالها.

. ومع 7102على النحو المخطط له في  التركي-: لم يعقد منتدى الفكر األفريقي تركيا-أفريقيا  .502
المنتدى خالل اتفق الجانبان  .7102مسؤولين في يونيو اجتماع بين سبعة كبار ذلك، عقد 

بين تركيا تعزيز التعاون في المجاالت المركزة. سيعقد المؤتمر االستعراضي الوزاري  على
 .7102فبراير وأفريقيا في 
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 األفريقي  التمثيلية لالتحادالمكاتب 

ل والقاهرة في بروكس دائمةال تمثيلياتالبعثات / االتحاد األفريقي تولى إدارة ال  يجدر التذكير بأنّ  .501
تقوم . إلى جانب مكتب ليلونجوي اإلقليمياألمم المتحدة بنيويورك وواشنطن  مقر في ،وجنيف 

أجهزة السياسة العامة ومقررات االتحاد األفريقي وصورته  بتعزيز برامج الدائمة هذهالبعثات 
ي في المنتديات األفريق تمثل االتحادوالمصالح األفريقية المشتركة.  تنفيذ المواقف والدعوة إلى

كما حيثما يكون ذلك مالئما، األفريقيين في المهجر مع وتتعامل المتعددة األطراف والثنائية، 
 .األفريقيين عمل مجموعة السفراء  تدعم

 مم المتحدةاأل لدى األفريقيبعثة المراقبة لالتحاد 

فريقي واألمم على اإلطار المشترك بين االتحاد األ 7102أبريل  في تم الذي أرسى التوقيع .571
واألمن أساسا متينا للشراكة والتعاون بين االتحاد  السلمالمتحدة لتعزيز الشراكة في مجال 

المشترك بين االتحاد ويعتبر اإلطار ، واألمن في القارة. السلماألفريقي واألمم المتحدة في مسائل 
 قي لدى األمم المتحدةاألفري المراقبة لالتحاد االتحاد األوروبي، بتسهيل من بعثة-األفريقي

فريق األمم المتحدة المستقل الرفيع المستوى المعني  متماشيا مع اعتراف ، )مكتب نيويورك(
بعمليات السالم بالدور الذي يضطلع به االتحاد األفريقي كشريك استراتيجي رئيسي لألمم 

ى أساس الميزة إلى التنسيق والتعاون الوثيقين عل وبالتطلعات المشتركة للمنظمتينالمتحدة 
 .لهماالنسبية 

اإلطار المشترك، هذا األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في اتخاذ خطوات نحو تنفيذ شرع كل من  .570
وال سيما العمل معا لوضع إطار مشترك للتنمية المستدامة يرمي إلى التنفيذ المشترك لخطة 

المؤتمر السنوي و  م المتحدةفي الدورة المقبلة لألم سيتم بحثهمااللذين  7163وأجندة  7131
 .7102لالتحاد األفريقي في 

مسائل  حولالختبار الحقيقي للشراكة االستراتيجية بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة يكمن ا .577
دور المنظمات اإلقليمية  وتقدير في طريقة فهمواألمن على مستوى مجلس األمن الدولي،  السلم

ل الثامن من ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك عالقتها على النحو المنصوص عليه في الفص
أن اإلسهام المتزايد الذي تقدمه  إنه من الجلي جداواألمن.  في مجال السلممع االتحاد األفريقي 

اإلقليمية يدل على أن تعزيز الشراكة القائمة على مبدأ  شبهالمنظمات اإلقليمية والمنظمات 
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 النداءات أنبالفعل األمن الجماعي وبالتالي يبرهن على أن يحسن  من شأنهتقاسم األعباء 
الذي يمكن التنبؤ به للمنظمات  المستدام والمرن  المتواصلة التي يبذلها االتحاد األفريقي للتمويل

 .اإلقليمية عند القيام بعمليات حفظ السالم / دعم السالم التابعة لألمم المتحدة

الثالثة في مجلس األمن األعضاء  اتخذتها الدول الخطوات التيبشجع االتحاد األفريقي تي .573
 تمويل حول تأمين( في دفع عجلة التقدم المحرز بشأن موقف االتحاد األفريقي 3الدولي )

يمكن التنبؤ به من خالل مساهمات األمم المتحدة المقررة لعمليات األمم المتحدة التي  مستدام
 7322و  7371اتخاذ قرارات مجلس األمن  يقودها االتحاد األفريقي لدعم السالم، من خالل

هذا الصدد  فيمزيدا من التقدم  األفريقيرئاسة السنغال وإثيوبيا، على التوالي. يتوخى االتحاد ب
المقررة  المساهماتحول مبدأ استخدام  الدوليلمجلس االمن  موضوعيمن خالل تأمين قرار 

بموجب  الدولييفوضها مجلس االمن  التي األفريقيالمتحدة لدعم عمليات السالم لالتحاد  لألمم
 .الفصل السابع على اساس كل حالة على حدة

التي اتخذها األمين العام لألمم المتحدة الخطوات األخيرة ب حاطة علما وباهتمام شديدتمت اإل .574
وال سيما في المجاالت المتصلة باإلصالح ، بشأن إصالح هيكل األمم المتحدة للسلم واألمن

في  المبالغة. ال يمكن السلمارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية وبناء الهيكلي إلد
ء السود في الكونغرس األمريكي بهذه العملية، وال سيما في أفريقيا ألعضاالتأكيد على اهتمام 

أفريقيا في هذه الهياكل. إن تعيين بلد أفريقي، رواندا، مستوى النقص في تمثيل معالجة مسألة 
 .لدفع العملية الحكومية الدولية أمر مشجع بلدان الجنوبيمثل  ه ميسرا مشاركابصفت

فيما يتعلق بتعزيز عالقات العمل بين المؤسستين، فإننا ما زلنا ملتزمين التزاما عميقا باالستفادة  .575
، الخلوات السنوية من آليات التنسيق القائمة وزيادة تعزيزها من خالل، على وجه الخصوص،

على وفرقة العمل المشتركة، بما في ذلك إجراء مشاورات منتظمة  اض المكتبي السنوي واالستعر 
 مستوى الرؤساء .

محور . ويعتبر هذا العالمية 7131مع خطة  7163 أجندةدعم مواءمة  يواصل مكتب نيويورك .576
الجماعية نحو التنفيذ الفعال من خالل نهج متكامل وشامل يحقق نتائج على أرض  الجهود

في االتحاد ينبغي النظر إلى الجهود الجارية وعليه،  ع، على الصعيدين اإلقليمي والوطني.الواق
 في جميع الدول األعضاء في هذا السياق. 7163 أجندةاألفريقي إلضفاء الطابع المحلي على 
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ال تزال وسائل التنفيذ الفعالة، على النحو المنصوص عليه في خطة عمل ومن ناحية أخرى، 
تواجه تحديات بسبب العوائق المرتبطة بإدارة مخاطر الكوارث لتعبئة الموارد المحلية ، أديس أبابا

منتدى تمويل التنمية التابع من أفريقيا في االتحاد األفريقي إلى مشاركة كبيرة يتطلع ، ولذلك
، يليه تمويل أهداف التنمية 7102أبريل  فيللجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر عقده 

 .7102امة المقرر عقده في يونيو المستد

ال تزال جهود االتحاد األفريقي الرامية إلى حشد الدعم الدولي وبناء تحالف حول مسألة التدفقات  .572
المالية غير المشروعة من أفريقيا برمتها، من خالل عمل الفريق الرفيع المستوى المعني 

اإلرادة السياسية العالمية  تستحقعليا.  بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، تشكل أولوية
وخطة تنفيذها  7163 أجندةواالستجابة اهتماما جماعيا وستساعدان على الوفاء بالتزامات 

إلى تنفيذ قرار الجمعية  تتطّلع المفوضية. وفي هذا الصدد، 7131خطة فضال عن العشرية 
غير المشروعة" الذي بدأته بشأن "التدفقات المالية  7106العامة الذي اعتمد في ديسمبر 

دفع هذه المسألة  من أجل استبقاء قيادتهاالفريق إلى  . وتدعو المفوضيةالمجموعة األفريقية
 .المنطقية نهايتهاالهامة إلى 

أبرز  لقدمم المتحدة. واأل إدارات المفوضية المعنية التعاون بين واصل مكتب نيويورك تيسهيل .572
 7163أجندة عية أولويات أفريقيا على النحو المبين في التخطيط المشترك لألحداث المواضي

 .والخطة العشرية لتنفيذها

اعتماد قرار الجمعية العامة بعنوان "إطار شراكة متجددة بين األمم المتحدة واالتحاد يشكل  .571
، الذي  A / 71 /.50) 7172-7102األفريقي بشأن خطة التكامل والتنمية في أفريقيا للفترة 

متينا إلقامة شراكة أكثر  أساسا ،لبناء القدرات العشرية كخلفوعة األفريقية أيضا، أطلقته المجم
 .التكامل والتنمية في أفريقيا برنامجفعالية بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دعم 

إصالح االتحاد األفريقي مسبقا إجراء استعراض للهياكل واألجهزة الحالية  برنامجيفترض  .531
ة جعلها أكثر مالءمة لغرض االستجابة لحقائق اليوم. ستظل إعادة مواءمة البرامج لالتحاد بغي

ينبغي إعادة تعزيز المكاتب التمثيلية عليه، والسياسات جزءا أساسيا من هذه العملية. و 
 لالضطالع بالوالية األساسية المتمثلة في دعم الصوت والتمثيل العالميين لالتحاد األفريقي.
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  في جنيف الدائم فريقياالتحاد األبعثة 

جنيف( في األنشطة التي  مكتب، شارك الوفد الدائم لالتحاد األفريقي في جنيف )7102في  .530
نظمتها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وعلى وجه 

ع المواضيع التحديد في مجموعة البلدان األفريقية التي قدمت لها الدعم بطرق شتى في جمي
التي يجري تناولها في الساحة المتعددة األطراف. شارك مكتب جنيف أيضا في األنشطة 
الرئيسية التي نظمت في باريس وفيينا، وال سيما في حمالت مدريد وروما النتخاب المرشحين 

 .المعتمدين من االتحاد األفريقي في النظام الدولياألفريقيين 

لعديد من البلدان األفريقية جزءا هاما من عمل مجلس حقوق حقوق اإلنسان في ا شّكل وضع .537
. وبصفة عامة، تمكنت الدول األعضاء البحثاإلنسان التابع لألمم المتحدة طوال العام قيد 

المعنية من أن تعكس روحا إيجابية من المشاركة والتعاون، مع إبراز الخصائص والتقدم المحرز 
 .التي تمكنت من تحقيقها

للمجموعة األفريقية بشأن القضايا المواضيعية ذات  الفنيةنيف الدعم والمساعدة قدم مكتب ج .533
األهمية بالنسبة للقارة، بما في ذلك الحق في التنمية، مكافحة العنصرية، مكافحة العنف 

 .الجنساني والجنسي، واستغالل الموارد الطبيعية من قبل الشركات متعددة الجنسيات

ية للصليب األحمر واالتحاد الكونفدرالي السويسري، بدعم من الدول كانت مبادرة اللجنة الدول .534
. تهدف هذه عسيرةاألعضاء في االتحاد األوروبي على وجه الخصوص، موضع مفاوضات 

المبادرة إلى تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني بغية وضع آلية لرصد امتثال الدول اللتزاماتها 
والتها اإلضافية. أعربت عدة وفود، بما في ذلك المجموعة بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوك
هذه اآللية الجديدة.  الكفيل بالتمييز بينووضع السياق  التسييساألفريقية، عن قلقها إزاء مخاطر 

اآلليات اإلقليمية،  -ا إن إمكانات اآلليات القائمة لضمان احترام القانون اإلنساني الدولي أشارو 
تحتاج إلى مزيد من البحث قبل أن تنوي  -يب األحمر والهالل األحمر والمؤتمر الدولي للصل

في محاولة  سوف تستمر المفاوضات هذا، إنشاء آلية جديدة. وبصفة خاصة حول هذه اآلراء
المؤتمر الدولي للصليب األحمر من قبل  7101ديسمبر في  إبرامه يتمللتوصل إلى اتفاق 

 والهالل األحمر. 
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المساعدة التقنية  7102مكتب جنيف خالل قدم ، ة العالمية للملكية الفكريةبالمنظم فيما يتعلق .535
واللوجستية إلى المجموعة األفريقية خالل المفاوضات بشأن هذه المسألة في مجاالت المعارف 

براءات االختراع والرسوم ، التقليدية واالستثناءات والتقييدات المفروضة على حق المؤلف
المجموعة األفريقية من أن يسمع صوت  مكن ذلك لقدايا التنمية. والنماذج الصناعية وقض

بطريقة منسقة وأن تدافع بفعالية عن مصالح أفريقيا. نتيجة لذلك، حصلت المجموعة األفريقية 
على أنه لن يعقد مؤتمر دبلوماسي بشأن قانون الرسوم والنماذج الصناعية إال إذا كان هناك 

عن أصل المعارف التقليدية الواردة في طلبات  الكشفبما في ذلك اتفاق بشأن المسائل التقنية، 
 تسجيل هذه التصاميم.

ساهم مكتب جنيف في إعداد الموقف األفريقي قبل المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة  .536
إلى المجموعة األفريقية.  كافة المساعدات الضروريةمن خالل تقديم  (MC11) التجارة العالمية

 يوليو 2و  6لسفراء وخبراء المجموعة األفريقية في جنيف يومي  خلوة المجموعة نظمت
استعراضا أثناء الخلوة ، أجرت المجموعة األفريقية المفوضيةمن  بعثة قوية، بمشاركة 7102

متعمقا لجميع المسائل المتعلقة بالتفاوض في جولة الدوحة والمسائل األخرى ذات الصلة 
مواقف مشتركة  مطاوعةمن أجل  استئثار األفكارلسات عقدت سلسلة من جكما بالتجارة، 

في مداوالت  الخلوةنتائج  ساهمت من المؤتمر الوزاري الحادي عشر.النتائج المرجوة لتحقيق 
، بهدف 7102 سبتمبرفي أديس أبابا في  الحقا االجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد

 .المقبلةبصوت واحد خالل المفاوضات  لتتحدثأفريقيا  تحضير

فيما يتعلق بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، ساعد مكتب جنيف المجموعة  .532
األفريقية على تنفيذ نتائج نيروبي "مافيكيانو" على نحو أفضل، بما يكفل استفادة أفريقيا من 

الوكالة  يشارك مكتب جنيف في االجتماعات التي تعقدها هذهسوف األونكتاد. تصدرها قرارات 
 .التابعة لألمم المتحدة، باستخدام نتائج مؤتمر األونكتاد الرابع عشر الذي عقد في نيروبي كدليل

فيما أنشطة أعضاء االتحاد األفريقي في منظمة العمل الدولية عن أعد مكتب جنيف التقارير  .532
لتي استخدمت المتخصصة المعنية بالتنمية االجتماعية والعمل والعمالة، ا الفنيةاللجنة  يخص

في التحضير لمؤتمر العمل الدولي السنوي لمنظمة العمل الدولية. تمثلت إحدى القضايا 
في بطء التقدم المحرز في التصديق على صك  قيد البحثالرئيسية المثيرة للقلق خالل الفترة 

أنه، واحد، من ش آن  في  دخل حيز التنفيذ، الذي 0126تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 
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في جملة أمور، إضفاء الطابع الديمقراطي على مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإلغاء 
البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند  -"المقاعد الدائمة" التي يشغلها عشرة بلدان 

موعة إصرار المج من خاللواليابان وروسيا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة. 
مسألة  تتمثلاألفريقية، تظل هذه المسألة بندا دائما في جدول أعمال منظمة العمل الدولية. 

وفي هذا الصدد،  أخرى ذات أهمية بالنسبة لالتحاد في استعراض قواعد االجتماعات اإلقليمية.
قليمية الدول غير األفريقية في االجتماعات اإل تحكم مشاركةاقترحت المجموعة األفريقية مبادئ 

األفريقية. ستستند التعديالت المدخلة على القواعد نفسها إلى هذه المبادئ التي اعتمدها مجلس 
 منظمة العمل الدولية.إدارة 

 قامجنيف بشأن مسألة الهجرة،  المفوضية ومكتبفي محاولة لزيادة التنسيق والتماسك بين  .531
بشأن  الموحدروع الموقف األفريقي إسهام خبراء المجموعة األفريقية في مشبتيسير مكتب جنيف 

اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة والنازحين قدمت المساهمات إلى . االتفاق العالمي بشأن الهجرة
يناير  االتحاد األفريقي فيمؤتمر  سيتناول بحثهودمجت في المشروع الحالي الذي  داخليا

في  األفريقيينلى قيام السفراء . أدت الزيادة في تدفقات الهجرة بين الجنوب والجنوب إ7102
العمل ومازال . االتفاق العالميفي عملية  بلدان الجنوبجنيف بالتفكير في إسهام مشترك من 

 .الهتمام المشتركذات ابالتنسيق مع بلدان من آسيا وأمريكا الجنوبية في مجاالت  امستمر 

، 7102المجلس التنفيذي في عام فيما يتعلق بالترشيحات األفريقية في النظام الدولي التي أقرها  .541
تم انتخاب اثنين من أبناء أفريقيا البارزين على رأس منظمتين دوليتين، السيد جيلبرت فوسون 

السابق، رئيسا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يتخذ توجو هونغبو، رئيس وزراء جمهورية 
ر الخارجية السابق لجمهورية إثيوبيا الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، وزيو من روما مقرا له، 

 .الديمقراطية االتحادية، مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية في جنيف

كان نجاح هذه الحمالت نتيجة لتضامن وتماسك جميع البعثات األفريقية في جنيف، بالتنسيق  .540
ئة المجموعة لتعب بمثابة محفزمع المجموعة األفريقية في مقر األمم المتحدة. كان مكتب جنيف 

على مئات الدول  التأثير ومكتب جنيف فيأفريقيون سفراء  حيث شارك األفريقية في جنيف
في باريس، ال سيما مدريد حيث انتهى  لم يتكرر هذا النجاحاألعضاء الممثلة في جنيف. 

لم يستفد المرشح  ،. في باريساالتحاد األفريقي بمرشحين اثنين يتنافسان على نفس المنصب
سيكون من المناسب أن تبدأ  ،مكثفة. ولذلكالحملة الريقي من جميع األصوات األفريقية رغم األف
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المنظمة في التفكير مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن 
 المسألة األوسع نطاقا المتمثلة في دعم الترشيحات األفريقية في النظام المتعدد األطراف.

 تحاد األفريقي الدائمة في بروكسلبعثة اال 

تعمل بعثة االتحاد األفريقي الدائمة في بروكسل )مكتب بروكسل( بمثابة أمانة مجموعة السفراء  .547
األفريقيين في بروكسل وتعقد اجتماعات شهرية للمجموعة من أجل توعيتهم بشأن مواقف 

ي. وواصل المكتب أيضا تسهيل وضمان متابعة تنفيذ مقررات االتحاد األفريقاالتحاد األفريقي 
 أنشطة المجموعة األفريقية.

خالل الفترة قيد البحث، رّكز مكتب بروكسل على تنفيذ أدوات التعاون بين أفريقيا واالتحاد  .543
رصد عالقات عمل االتحاد األفريقي مع مؤسسات االتحاد األوروبي، األوروبي، باإلضافة إلى 

اكة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي وخارطة الطريق ال سيما في سياق تنفيذ ومتابعة الشر 
االتحاد -التحضير للقمة الخامسة لالتحاد األفريقي، إلى جانب 7102-7104الخاصة بها 

 .7102في نوفمبر  ، كوت ديفواراألوروبي في أبيدجان

فة شارك مكتب بروكسل في كا االتحاد األوروبي:-التحضيرات لقمة االتحاد األفريقي .544
القطاعات اجتماعات التنسيق لالتحاد األوروبي لمتابعة األنشطة والمشاريع والبرامج في مختلف 

. ودعم عمل لجنة التوجيه المشتركة لالتحاد 7102-7104المحددة في الخطة االستراتيجية 
االتحاد األوروبي من أجل تنظيم القمة وموقف التفاوض للجنة الممثلين الدائمين. -األفريقي

ولجنة الممثلين وإحاطات بين المجموعة األفريقية سق مكتب بروكسل أيضا عدة اجتماعات ون
الدائمين في بروكسل وأديس أبابا، أفضت إلى إثراء المساهمة في الوثائق الختامية لقمة االتحاد 

 االتحاد األوروبي التي اعتمدها المجلس التنفيذي.-األفريقي

اتفاق كوتونو بين مجموعة بلدان أفريقيا والمحيط نقضاء مدة ا: فيما يخص كوتونو بعد اتفاقما  .545
والحاجة إلى عكس عالقات ما بعد كوتونو  7171االتحاد األوروبي بحلول فبراير  -الهادئ
، أنشأ مكتب بروكسل ومجموعة السفراء األفريقيين في بروكسل فريق عمل للمساعدة في 7171
الهامة. وقدم مكتب بروكسل تقارير مفصلة  موقف أفريقي موحد بشأن هذه المسألةتحديد 

ووثائق، بما في ذلك مذكرة مفاهيمية حول مختلف الخيارات والسناريوهات الممكنة بشأن مستقبل 
بين المجموعة  7171عالقات مجموعة بلدان أفريقيا والمحيط الهادئ ما بعد اتفاق كوتونو 
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عدد األطراف ولجنة الممثلين الدائمين. وأحاط واالتحاد األوروبي، إلى اللجنة الفرعية للتعاون المت
مكتب بروكسل لجنة الممثلين الدائمين ولجنتها الفرعية للتعاون المتعدد األطراف بشأن هذه 

 المسألة في أديس أبابا وبروكسل.

وفي الوقت ذاته، واصل مكتب بروكسل حضور اجتماعات مجموعة بلدان أفريقيا والمحيط  .546
لجنة سفراء مجموعة بلدان أفريقيا والمحيط الهادئ، بغية توجيه  الهادئ، خاصة اجتماعات

السفراء األفريقيين بشأن مواقف االتحاد األفريقي من البنود المطروحة للنقاش. وكانت البعثة 
حاضرة خالل دورات مجلس وزراء مجموعة بلدان أفريقيا والمحيط الهادئ المنعقدة في مايو 

وعية الوزراء األفريقيين بشأن الحاجة إلى إرجاء أي قرار والتي ساعدت خاللها في ت 7102
من قبل أجهزة  بشأن مستقبل مجموعة بلدان أفريقيا والمحيط الهادئ حتى يتم اتخاذ قرار نهائي

صنع السياسة. وحضر مكتب بروكسل أيضا اجتماع لجنة وزراء التجارة لمجموعة بلدان أفريقيا 
في بروكسل، إلى جانب الجمعيات البرلمانية  7102والمحيط الهادئ المنعقد في أكتوبر 
االتحاد األوروبي التي شّدد مكتب بروكسل خاللها على -لمجموعة بلدان أفريقيا والمحيط الهادئ

الحاجة إلى مواءمة موقف الدول األفريقية األعضاء في هذه المؤسسات طبقا لمقررات أجهزة 
 صنع السياسة.

: خالل الفترة قيد البحث، تواصل مكتب بروكسل بشكل ات العامةالتمثيل، كسب التأييد والعالق .542
ووسائل اإلعالم وأصحاب المصلحة اآلخرين في االتحاد األوروبي  منتظم مع الشركاء الدوليين

وقام من أجل إيصال مواقف االتحاد األفريقي في كافة المجاالت ذات الصلة وكسب التأييد لها. 
ريقي لشباب المهجر بغية تعزيز العالقة مع المهجر األفريقي في أيضا بإنشاء منبر االتحاد األف

 أوروبا.

االختالفات بين مجموعة بلدان ومن الضروري أن يقوم االتحاد األفريقي بعدة إجراءات لمعالجة  .542
أفريقيا والمحيط الهادئ، واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي و عملياتهم الموازية فيما يخص 

. وفيما يتعلق بهذه 7171بلدان أفريقيا والمحيط الهادئ ما بعد كوتونو عالقات مجموعة 
 المسألة، ينبغي ألجهزة صنع السياسة التعجيل ببحث واعتماد موقف أفريقي موحد بشأنها.
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 بعثة االتحاد األفريقي التمثيلية لدى الواليات المتحدة

تحدة الشراكة والحوار بين حكومة الواليات تدعم بعثة االتحاد األفريقي التمثيلية لدى الواليات الم .541
 ومفوضية االتحاد األفريقي. المتحدة

: نظمت البعثة الحوار الرفيع المستوى السنوي الخامس اجتماعات الشراكة الرفيعة المستوى  .551
وكان متبوعا  7102الواليات المتحدة في واشنطن في نوفمبر -لمفوضية االتحاد األفريقي

 ئيس وكاتب الدولة.باجتماع ثنائي بين الر 

تم إعادة الترخيص لقانون النمو والفرص في أفريقيا في عهد  قانون النمو والفرص في أفريقيا:  .550
(. واصلت المفوضية ولجنة األمم 7175-7105الرئيس باراك أوباما لمدة عشر سنوات أخرى )

طنية خاصة المتحدة االقتصادية ألفريقيا تشجيع الدول األعضاء على اعتماد استراتيجات و 
بقانون النمو والفرص في أفريقيا بغية االستفادة القصوى من القانون. ونظمت المفوضية ولجنة 
األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والمجموعة األفريقية للبلدان المؤهلة للقانون اجتماعا نصف 

ة استشارية للتحضير للمنتدى. وتمثلت إحدى التوصيات في إنشاء لجن 7102مرحلي في يوليو 
تضم ممثلين من مجموعة السفراء األفريقيين، ووكاالت الواليات المتحدة المعنية بتنفيذ القانون، 

، لرصد جميع والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في واشنطن
في ، شاركت المفوضية 7102المسائل المتعلقة بقانون النمو والفرص في أفريقيا. وفي أغسطس 

 منتدى القانون المنعقد في لومي.
واصلت البعثة االضطالع بدور رئيسي في تنسيق مجموعة السفراء  تنسيق المواقف األفريقية: .557

للسلك الدبلوماسي األفريقي بمثابة أمانة وهي األفريقيين للنهوض بالمصالح األفريقية المشتركة. 
تماعات مختلف لجان مجموعة وتستضيف اجتماعاته الشهرية. وتستضيف البعثة أيضا اج

السفراء األفريقيين حول قانون النمو والفرص في أفريقيا، وبناء القدرات، ووسائل اإلعالم 
 واالحتفاالت باليوم األفريقي.

تدعم البعثة برامج االتحاد األفريقي حول توعية المهجر من خالل مختلف القنوات  التوعية: .553
 كون من موظفي اإلعالم من السفارات لتنفيذ هذه المبادرة.هيئة تحرير تتاإلعالمية. وتم إنشاء 
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 جامعة الدول العربية االتحاد األفريقي الدائمة لدىبعثة 

بتنسيق وإدارة تقوم بعثة االتحاد األفريقي الدائمة لدى جامعة الدول العربية )مكتب القاهرة(  .554
لدى االتحاد األفريقي إلى جانب العالقات مع األمين العام للجامعة، وسفراء البلدان المراقبة 

 مؤسسات البلد المضيف.
، واصل مكتب القاهرة تنسيق الشراكة 7102: في العربية-اجتماعات الشراكة األفريقية .555

مع جامعة الدول العربية. وقاما معا بتسهيل اجتماع لجنة تنسيق الشراكة على  العربية -األفريقية
 7106. وبحث الوزراء قرارات قمة مالبو 7102المستوى الوزاري في نيويورك في سبتمبر 

وقام مكتب القاهرة أيضا بتسهيل االجتماع بين رئيس  وأعدوا خططا لتنفيذ هذه القرارات.
المفوضية واألمين العام لجامعة الدول العربية. وقام الرئيسان بتبادل وجهات النظر بشأن 

األزمات التي تعاني منها المنطقتان المسائل ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك النزاعات و 
والتقدم المحرز في تنفيذ مقررات قمة مالبو. وانتهزا الفرصة أيضا لالحتفال بمرور أربعين سنة 

 على الشراكة األفريقية العربية.
واصل مكتب القاهرة أيضا متابعة التعاون بين المنظمتين حول القضية الفلسطينية، من خالل  .556

 ومشاريع قرارات المفوضية بشأن هذه المسألة.المساهمة في تقارير 
اجتماعات مجموعة السفراء األفريقيين : استضاف مكتب القاهرة دعم المجموعة األفريقية .552

 وشارك فيها.
: قام مكتب القاهرة بأنشطة االتصال والتوعية بغية الترويج لعمل االتحاد االتصال والتوعية .552

 يلي: ، بما في ذلك ما7163األفريقي وألجندة 
 .إعداد البيانات الصحفية حول كافة اجتماعات الشراكة واألحداث الهامة األخرى 

  رعاية البحوث والدورات التدريبية التي تنظمها معاهد البحث المصرية حول القضايا
 األفريقية في جامعات القاهرة وأسيوط واإلسكندرية.

 ري وتبادل اآلراء بشأن القضايا تعزيز العالقات مع لجنة الشؤون األفريقية للبرلمان المص
 الراهنة والتعاون بين البرلمان المصري والبرلمان األفريقي. 

 في الجنوب األفريقي في ليلونجوي مكتب االتحاد األفريقي 
في معالجة المشاكل المرتبطة بالنزاعات وانعدام األمن، إلى جانب بغية مساعدة الدول األعضاء  .551

كتب االتحاد األفريقي في ليلونجوي، بالتعاون مع مكتب لجنة األمم تعزيز النمو االقتصادي، قام م



EX.CL/1061(XXXII) 

Page 164 

يتم سردها  7102المتحدة االقتصادية ألفريقيا في الجنوب األفريقي، سلسلة من األنشطة في 
 أدناه:

 :تم تنظيم عدة اجتماعات لتعزيز استراتيجيات وخطط التصنيع اإلقليمية، طبقا  التصنيع
 011اإلقليمي لالتحاد األفريقي بإطالق وتعزيز برنامج بعنوان ". وقام المكتب 7163ألجندة 

شاب في عالم األعمال التجارية الحقيقية كل سنة"، وهو مرتبط ارتباطا مباشرا بموضوع العام 
شاب بصورة منهجية  011حول الشباب والحاجة إلى التصنيع. ويهدف البرنامج إلى إدراج 

االت الصناعة، والصناعة الزراعية وصناعة في القطاع الخاص كل سنة، خاصة في مج
األغذية وغيرها، مع توقع أن يقوم هؤالء الشباب بخلف فرص عمل ألنفسهم وللشباب اآلخرين 
بعد ذلك. ويهدف البرنامج أيضا إلى إنتاج السلع على الصعيد الوطني مع إمكانية تصديرها 

 إلى اإلقليمي الفرعي.
  تم إطالق حمالت إعالمية في البلدان التي الجوفيةالكهربة من خالل الطاقة الحرارية :

 يستهدفها المشروع، من خالل توزيع الوثائق المختلفة ذات الصلة على الوزراء المعنيين.
 من أجل تسهيل : تم القيام بالتوعية بشأن وثائق االتحاد والوثائق األفريقية الرئيسية التعميم

لتوعية هي الوزارات ذات الصلة في الدول تعميمها. وكانت المجموعات المستهدفة من ا
األعضاء لإلقليم. وشملت الوثائق مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، إلى جانب 

وخطة التنفيذ العشرية األولى الخاصة بها. وُنظمت أيضا اجتماعات عمل مع  7163أجندة 
قي، والسوق المشتركة لدول الشرق مجموعة تنمية الجنوب األفريقي )صادك(، واالتحاد األفري

والجنوب األفريقي )الكوميسا( والبرلمان األفريقي بغية تحديد استراتيجية مشتركة لتعميم 
 الصكوك القانونية لهذه المؤسسات من قبل الدول األعضاء.

 لضمان رؤية أكبر لالتحاد األفريقي والمشاركة في أنشطة  :إشرك شباب الجنوب األفريقي
 00ّجع مكتب ليلونجوي إنشاء نوادي للشباب في الجامعات. وحاليا، تم تفعيل االتحاد، ش

شابا أعضاًء فيها. والبلدان التي توجد فيها النوادي هي: بوتسوانا، جنوب  321ناديا وأصبح 
، زامبيا، تنزانيا، أفريقيا، ناميبيا، ليسوتو، سوازيالند، أنجوال، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 بابوي.مالوي وزيم
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 7102 الخاتمة: مجاالت التركيز لعام

شوطا طويال كمؤسسة، وأحرزت قدرا هائال من التقدم ال سيما على  المفوضيةقد قطعت ل .561
غير أن القارة ال تزال تواجه تحديات عديدة فيما  .األطر االستراتيجية والمعيارية إعدادمستوى 

عدم المساواة، وهشاشة الحكم الديمقراطي في بعض يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر، والنمو، و 
فجوة بين الوعد  ثمةومن الواضح أن . القارة ليست متكاملة كما ينبغي أن تكون كما أن   .بلدانها

 .في الميدانوالواقع والتنفيذ  7163 ألجندةاالستراتيجي الكبير 

 ينبغي اتخاذ قرارات بشأنها التي والمسائلالتوصيات 

االتحاد األفريقي  أجهزةاالقتصادية اإلقليمية وجميع  والمجموعاتدول األعضاء يتعين على ال .560
وسيتم وخطة التنفيذ العشرية األولى الخاصة بها.  7163 أجندةمواءمة خططها اإلنمائية مع 

قمة يناير  خالل هالعتماد صنع السياسةأجهزة إلى  7163 ألجندةإطار الرصد والتقييم  تقديم
االقتصادي اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط  أجازتهوقد  .7102

  7102والتكامل في أكتوبر 

 ألجندةالموارد المحلية للتعجيل بتنفيذ البرامج والمشاريع الرئيسية  تعبئة إلى تدعو الحاجة أيضا .567
قتصادي النقدية والتخطيط االو لشؤون المالية ل اللجنة الفنية المتخصصة اعتمدت .7163

وأوصت  7102في أكتوبر  7163 ألجندةوالتكامل مشروع استراتيجية تعبئة الموارد المحلية 
 .7102قمة يناير  خالل هباعتماد صنع السياسةأجهزة 

الي جكي مقرر تأخيرالسياسة الدول األعضاء على أن تطبق دون صنع ينبغي أن تشجع أجهزة  .563
حصول على موارد بشرية لوأجهزته إلى اتحاد اال فيحاجة ماسة  وثمة .بشأن تمويل االتحاد
الي أيضا على الحد من جوسيساعد تنفيذ قرار كي .امن االضطالع بواليته اومالية كافية لتمكينه

 .برامجهتمويل ل الشركاءالتحاد المفرط على أموال ااعتماد 

تحاد لالدارية إلاالمالية و  والنظم للوائح التاممتثال الفريقي األتحاد االا أجهزةكما يجب على  .564
في عقد  المفوضيةوقد شرعت  .مراجعة الحساباتضافة إلى توصيات تقارير إلفريقي، باألا

مواءمة السياسات، فضال عن التحديات  مسائللمناقشة  األجهزةاجتماعات منتظمة مع رؤساء 
 .المالية واإلدارية
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توقيع والتصديق على السياسة الدول األعضاء على الصنع وأخيرا، ينبغي أن تشجع أجهزة  .565
وتنفيذا  .حقوق اإلنسان ووثائقجميع معاهدات منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي 

توقيع والتصديق لتولي أجهزة صنع السياسة اهتماما خاصا لأن التحاد، ينبغي ل ألجندة التكامل
تنقل حرية المتعلق ب ياموسوكرو والبروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية ومقرر يةعلى اتفاق

وينبغي للدول األعضاء أيضا أن تختتم دون تأخير  .تعجيل ببدء نفاذهاال إلتاحةألشخاص، ا
صنع أجهزة  إلى مشروع البروتوكول المتعلق بالسلع وأن تقدمه حولالمفاوضات المتبقية 

 .هالعتماد المختصةالسياسة 

 7102توقعات األولويات لعام 

سد الكفيلة بالرئيسية  الطرق والوسائلعلى تحديد  المفوضيةام اهتم سينصب، 7102 خالل .566
، من ةالملموس وتحقيق النتائج بين اتخاذ اإلجراءاتمن ناحية؛ و  والتطلعالفجوة بين الطموح 

 وفي في المفوضيةتغييرات  إحداثنطوي على توهذا في حد ذاته مهمة شاقة  .ناحية أخرى 
 .أصحاب المصلحة اآلخريناالتحاد األفريقي و  أجهزةمع  تعاملها

والية المفوضية وإداراتها ، باإلضافة إلى سيركز عليها االتحاد اهتمامهوفيما يلي المجاالت التي  .562
 كل واحدة على حدة، واألجهزة والوكاالت.

 اتساق السياسات  .0

 إلدارة والتنظيم،في مجال ابدون نظم فعالة  7163 أجندةأهداف  ال يمكن تحقيققرارا منها بأنه إ .562
فعالية الستولي اهتماما خاصا للتصدي لتحديات االتساق الداخلي التي تعرقل  المفوضية فإن

 فيها.كفاءة الو 

التداخل وحاالت تناول مجالين رئيسيين: أوال، سياسة البراءات  المفوضيةوكنقطة انطالق، تعتزم  .561
في  المفوضيةد شرعت . وقمن أجهزة االتحاد اوغيره المفوضيةالبرامج والثغرات القائمة بين بين 

تعزيز التخطيط االستراتيجي  ،تبسيط الوالياتتتعلق بكل من مجموعة من الخيارات  لطرحدراسة 
ورفع تقاسم المعلومات  ،تنفيذ البرامج ،تحديد األولويات على نحو مشترك، وضع الميزانياتو 

وتهدف هذه العملية  .ألجهزة التشريعية والقضائية وأجهزة حقوق اإلنسانعلى مستوى ا التقارير
 .إلى توفير المزيد من الفرص للتعاون الوثيق والفعال بين أجهزة االتحاد األفريقي األخرى 
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وفي هذا الصدد،  .ووكاالتها المتخصصة المفوضيةأما المجال الثاني فيتعلق بالعالقة بين  .521
والمحتملة التي  قريبا في إجراء دراسة تقييمية لتحديد وتعزيز القيمة الحالية المفوضيةستشرع 

بلوغ عدد من وستساهم جوانب هذه الدراسات في  .يمكن استخالصها من الوكاالت المتخصصة
 .إلصالح المؤسسي لالتحادالمعنية باالرئيسية لخارطة الطريق  المحطات

 واإلدارةالحكم  .7

م إيالء اهتمام خاص للتحسين العاإلى  أحد أجهزة االتحاد،بوصفها  ،المفوضية نفسها تحتاج .520
العمل التشخيصي في هذا المجال لتحديد إجراء وقد تم بالفعل  .لتنظيمها ونظمها وإجراءاتها

 وأفضى .معالجة من أجل تحسين األداء المؤسسي العامالالثغرات والتحديات التي تحتاج إلى 
مجموعة من اإلصالحات التي يلزم خلص إلى " الراهنةحالة عن الإنتاج "تقرير إلى هذا العمل 

هذا العام، ستبذل المفوضية  وخالل منها. لغرض المنشودلتفي با تضطلع بها المفوضيةأن 
 . المطروحةجهدا كبيرا في المرحلة األولى من تنفيذ خيارات اإلصالح التنظيمي 

 تسليط الضوء على االتحاد  .3

تدرك المفوضية أن نسبة كبيرة من السكان األفريقيين ال يعرفون الكثير عن عمل االتحاد  .527
في مجال القائمة  األساليبولوية لتعزيز وتوسيع أل، ستعطي المفوضية ا7102 وخالل .األفريقي

وستركز المفوضية تهم. ومشارك والحصول على ردودهملتواصل مع أصحاب المصلحة، ا
 الجهاتموسعة لتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة من  إنشاء منابراهتمامها على 

 في عقد ذلكتحقيق ستتمثل إحدى الوسائل الكفيلة ب  .رة وخارجهاالقا داخل ةوالعام ةالخاص
المفوضية بفي الدول األعضاء للتعريف الرئيسية اإلعالم سائل و مع منصات مهيكلة اتفاقيات 

من سكان أفريقيا، ال سيما الشباب المصنفة  الشرائحالرقمي مع  نطاق التواصلوعملها، وتوسيع 
تطوير الصورة موقع إلكتروني تفاعلي لالتحاد، وإعادة  وإنشاء، رواألفريقيين في المهجوالنساء 

ورئيس  لرئيس االتحاد لقاءات مفتوحة وتنظيمالتحاد بما في ذلك جميع أجهزته، ل المؤسسية
هذه التدابير، باإلضافة إلى غيرها، ستعمل  .المواطنين في الدول األعضاء لمخاطبة المفوضية

 .ى الشعوبإل االتحاد األفريقي إيصال على
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 التكامل اإلقليمي  .4

ضرورة حتمية بالنسبة  يعتبرإن تحويل النمو االقتصادي في القارة إلى اقتصاد قاري شامل  .523
 .محورية لضمان تحقيق هذا الهدف وسائلوتشكل المجموعات االقتصادية اإلقليمية  .ألفريقيا

االقتصادية اإلقليمية من  مع المجموعات تعاملها، تعتزم المفوضية توسيع مستويات وتبعا لذلك
وعلى وجه التحديد، تعتزم  والمفوضية. هذه المجموعاتبين  توزيع المهامأجل االتفاق على 

 والمجموعاتبين مفوضية االتحاد األفريقي  ةالمفوضية تقديم جدول اجتماعات منتظم
إطار شامل ، تم تكليف دراسة متعمقة لوضع التعامالتوإلى جانب هذه  .االقتصادية اإلقليمية

 .وفعال لتعزيز التعاون 

 واألمن والحكمالسلم   .5

ربط االتحاد األفريقي بجهود السالم في الدول األعضاء في  7102 خاللستستمر المفوضية  .524
وللقيام بذلك،  .في القارة ةمن خالل القيام بدور داعم في تأمين السالم واألمن والحكم المستدام

كما ستعمل أجل منع الصراعات وإدارتها وتسويتها،  من دؤوبةستواصل المفوضية بذل جهود 
م والديمقراطية وحقوق اإلنسان. تحاد األفريقي المتعلقة بالحكاال وثائقتنفيذ  على التعجيل بوتيرة

 .وستستمر الجهود أيضا في منع اإلرهاب ومكافحته

 الشراكات .6

 ومكانةة إقليمية بارزة، تمشيا مع الضرورة االستراتيجية لتعزيز دور االتحاد األفريقي كمؤسس .525
بإعداد استراتيجية حول صوت وتمثيل أفريقيا  المفوضية قومريقيا على الساحة العالمية، ستأف

على الصعيد العالمي العتماده من قبل أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي. وستعّزز 
اركة االتحاد األفريقي تعميق مش لتمكينها منفعالية مكاتب التمثيل لالتحاد األفريقي  المفوضية 

، وتعزيز آليات قدرات هذه المكاتبذلك تعزيز  سيتطلب .على الصعيد العالمي وكسب التأييد له
ثبت تعزيز عالقات أفريقيا يُ  بمامستندة إلى األدلة نتائج األداء والمساءلة واإلبالغ، والمطالبة ب

 .مع الكتل القارية األخرى وتأثيرها على الصعيد العالمي

االتحاد األفريقي االعتماد على حسن  أجهزةهذا المسعى، ستواصل المفوضية وغيرها من  وفي .526
 .، كما كان الحال في الماضيصنع السياسةنية ودعم أجهزة 
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