
 

 األول سنويالنصف  اجتماع التنسيق

 9102يوليو  8 ،نيامي، النيجر

 
 

MYCM/AU/4(I)Rev.2 

 األصل: إنجليزي

 

 

 

 

 

والمجموعات االقتصادية االتحاد األفريقي العمل بين وزيع ت

 اإلقليمية والدول األعضاء

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

 
Addis Ababa, ETHIOPIA,   P.O. Box 3243   Telephone: 011-551 7700    Fax: 011-551 7844 

Website: www.au.int 

http://www.au.int/


MYCM/AU/4(I) Rev.2 

P a g e  | 1 

 

 

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء االتحاد األفريقيتقسيم العمل بين 
 

 تخطيط السياسات وصياغتها .0

 قي:االتحاد األفري

 هذه تسترشد. القارية ةالسياس قرارات واعتماد صياغةل المنسقة الهيئة األفريقي االتحاد سيكون 

 .اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مع المشاوراتب السياسات/ القرارات
 القارية المشاريع/ والبرامج للسياسات الالزمة القانونية الصكوك مشروع. 
 القانونية الصكوك بشأن والتفاوض للتوعية تجتماعاتاال تنظيم. 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية:

 القارية التوتجهات مع يتماشى بما اإلقليمية السياسات صياغة. 
 المشاريع/ والبرامج السياسات صياغةالرامية إلى  المشاورات لتسهيل تنسيق كجهات العمل 

 .األفريقي واالتحاد ليميةاإلق االقتصادية المجموعات مع بالتشاور القارية
 المجموعات مع بالتشاور والقارية اإلقليمية التنمية أطر مع الوطنية التنمية خطط مواءمة دعم 

 .األفريقي واالتحاد اإلقليمية االقتصادية
 وموقففهم  بناء إلىالرامية  القانونية الصكوك حول التفاوض في األعضاء الدول مشاركة دعم 

 .واالتحاد األفريقي اإلقليمية االقتصادية لمجموعاتا مع التشاورب موحدين

 :الدول األعضاء

 والقارية اإلقليمية / المشاريعوالبرامج السياسات صياغة في المشاركة. 
 وضع و ارؤاهلبلورة  سسأحد األك اإلقليمية/ القارية المشاريع/ والبرامج السياسات دمج/ اعتماد

 .الوطنية اخططه
 المشاريع/ والبرامج السياسات صياغةالرامية إلى  المشاورات للتسهي تنسيق كجهات العمل 

 .األفريقي واالتحاد اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع بالتشاور القارية
 المجموعات مع بالتشاور والقارية اإلقليمية التنمية أطر مع الوطنية التنمية خطط مواءمة دعم 

 .األفريقي واالتحاد اإلقليمية االقتصادية
 بناء إلىالرامية  القانونية الصكوك حول التفاوض في األعضاء الدول مشاركة وتنسيق سهيلت 

 .واالتحاد األفريقي اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع التشاورب موحدين وموقففهم 

 

 :اعتماد السياسات .9

 االتحاد األفريقي:

 اخططهوضع و اهرؤالبلورة  كأساس قاريةال مشاريعال/ برامجالو سياساتال اعتماد. 
 العتمادها المؤتمر على القانونية الصكوك عرض. 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية:

 القارية التوتجهات مع يتماشى بما قليميةاإل مشاريعال/ برامجالو سياساتال اعتماد. 
 المشاريع/ والبرامج السياسات تجميع اعتماد لتسهيل( والتوعية الدعوة) كجهات تنسيق العمل 

 االقتصادية المجموعات معبالتنسيق  ،اإلقليمية االقتصادية اتالمجموع مستوى على يةالقار

 .واالتحاد األفريقي اإلقليمية
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 :الدول األعضاء

 والعمليات والنظم والمنهجيات ،والتقييم والرصد للتنفيذ الوطنية التخطيط هياكل/ نظم استخدام 

 .القارية/ اإلقليمية المشاريع/ والبرامج السياسات تنفيذل
 تسريعوالدعوة لذلك من أتجل  يهاعل والمصادقة القارية المشاريع/ والبرامج سياساتتشجيع سن ال 

 .أفريقيا فياالقتصادية  والتنمية التكامل
 المشاريع/ والبرامج السياسات تجميع اعتماد لتسهيل( والتوعية الدعوة) كجهات تنسيق العمل 

 االقتصادية المجموعات معبالتنسيق و اإلقليمية ةاالقتصادي اتالمجموع مستوى على القارية

 .واالتحاد األفريقي اإلقليمية

 مع بالتنسيق القانونية الصكوك على والتصديق للتوقيع والدعوة ةوعيتالبأنشطة  االضطالع 

 .األفريقي واالتحاد اإلقليمية االقتصادية المجموعات

 التنفيذ .3

 االتحاد األفريقي:

 تنفيذ بشأن اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد أتجهزة بين سنوية مشاورات تنظيم 

 .عليها المتفق القارية السياسات
 القارية القانونية الصكوك تنفيذ تنسيق. 
 المشاريع/ والبرامج السياسات تنفيذمن أتجل  الموارد لتعبئة قاري منبر/ إستراتيجية/ إطار توفير 

 .القارية
 اإلقليمية االقتصادية المجموعات بين لشاملةا القضايا تنفيذ تنسيق. 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية:

 القارية / المشاريعوالبرامج السياسات تجميع تنفيذ تسهيل. 
 اإلقليمي المستوى على القارية القانونية الصكوك تنفيذ دعم. 
 تنفيذ على يةاإلقليم االقتصادية المجموعات قدرات لبناء األطر صياغة ةيمسؤولب االضطالع 

 .واستعراضها القارية المشاريع/ والبرامج السياسات
 المشاريع/ والبرامج السياسات تنفيذمن أتجل  الموارد لتعبئة إقليمي منبر/ إستراتيجية/ إطار توفير 

 .القارية
 اإلقليمية المشاريع/ والبرامج السياسات تنفيذ ةيمسؤولب االضطالع. 

 الدول األعضاء:

 األعضاء الدول مستوى على قليميةاإل/ قاريةال مشاريعال/ برامجالو سياساتال تنفيذ. 
 والبرامج للسياسات األعضاء الدول قدرات وتنمية الموارد تعبئة مبادرات دعم/ تنسيق/ تسهيل /

 .اإلقليمية االقتصادية المجموعات من بدعم القارية المشاريع
 في القارية المشاريع/ والبرامج لسياساتبا المتعلقة القانونية الصكوك على التصديق تشجيع 

 والدعوة له. الوطنية البرلمانات
 الوطني الصعيد على القانونية الصكوك تنفيذ ضمان. 

 

 الرصد والتقييم .4

 االتحاد األفريقي:

 بشأن اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد أتجهزة بين سنوية مشاورات تنظيم 

 .عليها المتفقوالصكوك القانونية  قاريةال السياسات رصد وتقييم
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 القارية والبرامج السياسات استعراض تولي مسؤولية. 
 الشاملة واألنشطة المشاريع/ البرامج وتقييم ورصد ،اإلقليمي التكامل في المحرز التقدم رصد. 
 السياسات تنفيذ في( والتقييم الرصد)أدائها  الستعراض األعضاء للدول سنوي منتدى تنظيم 

 .القانونية والصكوكالقارية  المشاريع/ البرامجو
 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية:

 اإلقليمية االقتصادية المجموعات - األفريقي لالتحاد التنسيقي االتجتماع إلى سنوي تقرير تقديم 

 .اإلقليميعلى المستوى  هاوتقييم هارصدو القارية المشاريع/ والبرامج لسياساتا تنفيذ حالة عن

 لدول األعضاء:ا

 أصحاب مختلف قبل من والتقييم والرصد والتنفيذ التصميم بشأن للسياسات توتجيهية مبادئ وضع 

 .المدني والمجتمع الخاص القطاع ذلك في بما المصلحة
 واإلقليمية القارية / المشاريعوالبرامج السياسات تنفيذ عن وطنية بيانات إتاحة. 

 توصيات

 والقارية واإلقليمية الوطنية مستوياتال على التخطيط دورة مواءمة. 
 بالغاإلو تخطيطللمنسقة  نماذج ميتقد األفريقي التحادل ينبغي. 
 القطاعية الخطط تجميع في أعاله المذكورة العملية تطبيق يمكن. 

 

 الشراكات .5

 االتحاد األفريقي:

 وتمثيلها أفريقيا صوت إلسماع مشتركة استراتيجية ورصد وتنفيذ إعداد عمليات وقيادة إطالق 

 .العالميعلى الصعيد 
 لمواردلالمشتركة  تعبئةلل ةالسياسي القاعدة تشكل التي الشراكات لنطاقات المشتركة التنمية تنسيق. 
 تمتعي التي األماكن في المجموعات االقتصادية اإلقلمية –لالتحاد األفريقي  دورية اتجتماعات عقد 

 بروكسل، العاصمة، واشنطن نيويورك، بكين،: مثالال سبيل على) تمثيلالباالتحاد األفريقي  فيها

 (.وغيرها
 االستراتيجية لشراكاتا تنسيق جهاتل مجموعة وتنسيق إنشاء. 
 متسق بشكل اإلقليمية االقتصادية المجموعات مساهمة لضمان لإلبالغ موحدة نماذج توفير. 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية:

 فيهاوالشروع  المشاريع اإلقليميةلبرامج/ المتعلقة باشراكات ال إقامة. 
  عن  واإلبالغالمشاركة في اتجتماعات الشراكات االستراتيجية ومجموعة شركاء االتحاد األفريقي

 األنشطة والنتائج.
  على مستوى المجموعات االقتصادية اإلقليمية اتالشراك عنإعداد تقارير الحالة. 
  خطط العمل. /نلتعاومن أتجل اتقديم مدخالت في إطار الشراكات 

 الدول األعضاء

 مع وكالة االتحاد األفريقي للتنمية، بغية دعم التنفيذ الوثيق ، بالتعاون الفنية والمالية تعبئة الموارد

 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء في

 التعبئة المشتركة للموارد .6
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 االتحاد األفريقي:

 وتحديثه بشكل  3602 أتجندةموارد بما يتماشى مع التوتجه االستراتيجي بشأن تعبئة ال تحديد

 دوري.
 الموارد. تعبئةمنسقة بشأن  مبادئ توتجيهية قاريةو استراتيجيات وسياسات وضع 
  جمع األموال مع تجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.لالقارية نشطة األتنسيق 
 ئة الموارد.المتعلقة بتعب اتضمان مشاركة أكبر لوزراء المالية في عملية صنع القرار 
  التدفقات المالية إلى البرامج/ المشاريع القارية.زيادة الدعوة إلى 
  واحد. كيانكالشركاء ب لالتصالإضفاء الطابع المؤسسي على إطار التخطيط 
  المشاريعتطوير آليات لتوتجيه األموال لتنفيذ. 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية:

 هاوتنسيقفيها والمشاركة  اإلقليمية شاريعالمللبرامج/ تعبئة الموارد  في الشروع. 
 .قيادة وتنسيق التنفيذ اإلقليمي الستراتيجيات تعبئة الموارد 
 لها متثالاالو إنفاذ الدول األعضاء للسياسات رصد. 
  على مستوى المجموعات االقتصادية واستراتيجيات تعبئة الموارد  الحاليةمواءمة الشراكات

 مع األطر القارية.اإلقليمية 
 االتحاد األفريقي/المجموعات االقتصادية اإلقليمية.بين تنسيق العن التقدم المحرز في  اإلبالغ 
  جمع األموال مع تجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.لاإلقليمية نشطة األتنسيق 
  :والسلم واألمن وغيرها(. ،والتكامل الحكم،إنشاء صناديق إقليمية لتطوير البرامج )مثل 
 المتعلقة بتعبئة الموارد. اتبر لوزراء المالية في عملية صنع القرارضمان مشاركة أك 

 الدول األعضاء:

 .ضمان مواءمة الخطط الوطنية مع األطر اإلقليمية والقارية 
 هاعن واإلبالغ تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد. 
  لطابع المحلي وإضفاء ا تعبئة الموارد على مستوى الدول األعضاءلالقارية ستراتيجيات االتعميم

 .عليها
 لها واالمتثاللسياسات ا تنفيذ رصد. 
 اتضمان مشاركة أكبر لوزراء المالية في عملية صنع القرار. 
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