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 :قدمةم

المجمس ، كان 2014 يونيوفي ، االستوائية غينيا، مالبو الذي عقد فيخالل اجتماعو  أنوتجدر اإلشارة إلى  .1
 2063المفوضية عن إعداد أجندة  بتقريرقد أحاط عمما  ، EX.CL/821(XXV) بموجب المقرر، التنفيذي

وكالىما  2063ألجندة  طةوالنسخة المبس   الوثيقة الفنية الشاممةبمشروعي وثيقتين ىما  التحاد األفريقيل
 " أفريقيا التي نريدها –لالتحاد األفريقي  3602 أجندة" بعنوان

 تنفيذي:المجمس ال طمبنفسو،  االجتماعخالل  .2

 إلى ياوتقديم مدخالت 2063من الدول األعضاء إجراء مشاورات وطنية بشأن الوثيقة الفنية ألجندة  (1)
 ؛2014أكتوبر  31لمفوضية بحمول ا

من المفوضية مواصمة العمل مع وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد والبنك األفريقي لمتنمية ولجنة األمم  (2)
طار متمثمة في  2063مال وثائق أجندة ريقيا الستكالمتحدة االقتصادية ألف الخطة العشرية األولى وا 

 لالتحاد األفريقي؛ ةألجيزة صنع السياس 2005التنفيذ والرصد والتقييم لتقديميا إلى اجتماعات يناير 

عداد إجراءات ممموسة  (3)  واردةتنفيذ البرامج والمشاريع ذات األولوية اللمن المفوضية مواصمة استكشاف وا 
 ؛2063في أجندة 

من المفوضية بالتعاون مع وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  (4)
والبنك األفريقي لمتنمية، إجراء المشاورات الضرورية مع البمدان الجزرية بغية وضع آلية لضمان إدماج 

 ج ذات الصمة.والبرام 2063خصائصيا المميزة وأولوياتيا وانشغاالتيا في أجندة 

االجتماع األخير لممجمس التنفيذي المنعقد في مع ما ورد أعاله، يحدد ىذا التقرير التقدم المحرز منذ  تمشيا .3
إلى  األولى يةخطة التنفيذ العشر وكذلك  الفنية والنسخة المبسطة وثيقةمشروع العرض ي، و 2014 يونيو

 ة عمييا.أجيزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي لبحثيا والموافق

 :حرز حتى اآلنمالتقدم ال

مقرر المجمس بشأن أجندة   الرامية إلى تنفيذ الرئيسية التالية األنشطةالمفوضية  في  شرعت بناء عمى ذلك، .4
 المذكور أعاله:و في مالبو الصادر  2063
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 ؛2063استكمال الوثيقة الفنية والنسخة المبسطة ألجندة  (1)

 طار الرصد والتقييم؛وا   األولى العشرية خطة التنفيذإعداد  (2)

 ؛2063لمبرامج والمبادرات الرئيسية ألجندة  تفصيمي مشروع صياغة (3)

 السابقة الجوالتالذين لم تشمميم  مع أصحاب المصمحة الرئيسيين مختارة مشاورات (4)

 

 :3602استكمال الوثيقة الفنية والنسخة المبسطة ألجندة  .أ 

  وأصحاب المصمحة من الدول األعضاءىا وما بعد في مالبومستممة التعميقات ال جميعتم إدراج 
ضافة إلى. و 2063المبسطة ألجندة  نسخةالو  فنيةال الوثيقة كل من بالكامل فياآلخرين   المدخالت ا 
جنوب  ،نيجيريا ،موريشيوس ،غانا الجزائر) مالبو قمة أعضاء قبل ثماني دول الواردة من األولية
الدول  ليصل عدديشل، سوكينيا و  إثيوبيا ت منمدخال وردت ،(زامبيازيمبابوي و  ،تونس ،أفريقيا

 إحدى عشرة دولة.إلى  مكتوبة مساىمات تي قدمتال األعضاء

 في أفريقياوطنية التخطيط ال لييئات المؤتمر الرفيع المستوى أيضا من المساىمات القيمة بعض وردت 
 2و 1، يومي رواندا، في كيغالي التنمية والتخطيط ومعيد المجنة االقتصادية إلفريقيا الذي نظمتو

 7إلى  5من  األفريقية الدينية المجموعاتوالمشاورات التي نظمتيا المفوضية مع  2014 سبتمبر
 فيكتوريا، في الدول الجزرية معوكذلك المشاورات التي تم إجراؤىا  كينيا، يروبيفي ن 2014 وفمبرن

 .2014ديسمبر  4إلى  2، من سيشيل

  الفنية  االجتماعات في 2063أجندة تقديم عروض حول متاحة ل كل فرصةانتيزت المفوضية أيضا
 .في تمك المناسبات قيمةالمدخالت ال بعض. وتم تمقي مختمف اإلدارات التي تنظميا العاديةالوزارية و 

لى حد كبير فيمجتمعة و  المذكورة أعاله جميع المدخالتلقد ساىمت  الوثيقة الفنية والنسخة استكمال  ا 
 . 3602المبسطة ألجندة 

 

طار الرصد والتقييم األولى يةالعشر  خطة التنفيذإعداد  .ب   :وا 
 مع إدارات بالتشاور 2063ألجندة  األولىالعشر  األولويات لمسنواتو  الموضوعي التركيز تحديد قد تم 

 مفوضية االتحاد األفريقي المعنية؛
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  عمى  ىدافحديد األت يضا فيأ فريقياالتحاد األ/أقسام مفوضية مع إدارات مشاوراتالتم إجراء
 لدعم لياتاآلبما في ذلك ( عمميةالالكمية و  )األىداف/المعالم/ ةوالقاري ةواإلقميمي ةالوطني ياتالمستو 
 التنفيذ؛

  عادة ممراجعةلأن تخضع  يجب وثيقة حيةعمى أنيا  األولىالعشرية  خطة التنفيذ إلىينبغي النظر  وا 
األىداف  متحقق من صحةل عمميةغي  سيتم الشروع ىذه العممية،يو عمى نحو منتظم. في إطار التوج

ىي  قطاعات ستة منين أفريقي خبراءتتم دعوة المؤشرات، حيث واالستراتيجيات و  والغايات
 واالبتكار والتكنولوجيا والعموم الصحة) البشريةموارد تنمية ال؛ االستثمارالصناعة والتجارة و /التصنيع

الديمقراطية والسمم الحكم و تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت(؛  القائم عمى التعميموالتعميم العالي و 
؛ والبيئةاألزرق االقتصاد الزراعة و المرأة؛ و  الشباب بما في ذلك االجتماعية والثقافية التنميةواألمن؛ 
 اتيم الفنية.ومشور م مدخالتيقديم لت( النقل والطاقة واالتصاالت) البنية التحتية/التكامل

 

 :3602لمبرامج والمبادرات الرئيسية ألجندة  مفصل  مشروع صياغة .ج 

  عند الحاجة خبرات خارجيةاإلدارات المختصة لممفوضية وضع وصياغة المشاريع وتمتمس  تتولى. 

 رفاقيا بخطة التنفيذ واحد من حتين لكل فمن ص مكون تم إعداد موجز المشاريع الرئيسية الثمانية وا 
 .2063العشرية األولى من أجندة 

 عداد إجراء الدراسات كبير في راز تقدمتم إح تنفيذ كل طريق لالخرائط و  البرنامجية المفاىيم األساسية وا 
 .المسار السريع مشاريعمن واحد 

بشكل منفصل من  2063الرئيسية ألجندة  المشاريع واحد منن كل ع شاممة تقارير مرحمية سيتم تقديم
 اريع.المشإعداد  تعمميا تقودلممفوضية التي  المختصة اإلدارات قبل

 :3602حول الوثيقة الفنية ألجندة  نظرة عامة

طار استراتيجي و  أفريقياانطمقت من داخل  خطةىي و  2063تستند أجندة  .5 الشامل  لتحقيق النمو مشتركا 
 :ىى لى ثالثة أبعادإ ،المستدامة والتنمية
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 أصحاب المصمحة أصوات نبثقة عنالم السبعة تطمعاتوالاألفريقي  االتحاد : تعتمد عمى رؤية2063 رؤية أ.
تحتفل سعندما  2063لممستقبل الذي يريده األفريقيون لقارتيم بحمول  صورة حية رسمتيم وتاستشار تمت  نالذي

 مسيرةال في تحوالتتمثل  معالم رؤيةال تتضمنو . منظمة الوحدة األفريقية تأسيس مرور مائة عام عمىأفريقيا ب
 .2063ول التي نريدىا" بحم أفريقيا" نحو

من  2063 نحو صمةمفال معالمالعمييا وكذلك  2063أجندة  تم بناء التي األسس يعرض: التحول إطار .ب 
 في شكل. وقد جاء اإلطار اإلرشاديةاالستراتيجيات و الغايات و  األولوية ذات مجاالتالو  ىدافحيث األ
تعزيز و  المحرز التقدم تقييم يسيل  ما. ماإلقميمية والقاريةعمى المستويات الوطنية و  نتائج شاممة مصفوفات
 رؤية لتحقيق" ما يجب القيام بو" تحولال إطار يمثل. و عمى جميع المستوياتتحقيق النتائج بشأن المساءلة 
2063 . 

 تنفيذالالمتصمة ب الجوانبتناول يو ، 2063 في إطار" كيفية الوصول الى ىناك" د: يحدمن القول إلى الفعل .ج 
 .والتوعية واالتصال لتنفيذ؛ا قدرات الشراكات؛ التمويل؛ د والتقييم؛الرصمسؤوليات والمبادئ و 

التي موجز  2063من الوثيقة الفنية ألجندة  ستة فصول في المذكورة أعاله األبعاد الثالثة ضعر  ت  
 :يمي كما يامحتويات

 ميوبيلل الن الرسمياإلع انطالقا من المثل العميا الثمانية الواردة في 2063أجندة  نشأة يبين: األول الفصل
وحدة األفريقية الشاممة السياق التاريخي لم في 2063. ويضع أجندة منظمة الوحدة األفريقية لتأسيس الذىبي

أجندة  الفصل. ويصف العصر لمقتضيات البمدان األفريقيةاستجابات  التي تمثل المختمفة التحوالت فضال عن
 األداءى عم يعتمدالمستدامة  الشامل والتنمية لتحقيق النمو اركمشتإطارا داخميا واستراتيجيا  باعتبارىا 2063

 عمى مسار القارة وضعوصوال إلى  واالجتماعية والسياسية المجاالت االقتصادية فريقيا فيأل اإليجابي األخير
وبيا وشع الطبيعية ىاومواردحافل ال تاريخ القارة د األجندة إلىن. وتستاالزدىاروالسمم و  جديد لمنمو إيجابي

 .الديناميات العالميةاالتجاىات و  تغيير فرصتستفيد من و  عمى جميع المستويات ياوكذلك مؤسساتوثقافتيا 

 يا. مواطنيألفريقيا و  سبعةتطمعات الال كل من تحقق سيعني ما وتفاصيل 2063 ؤيةر  يقدم: الثاني الفصل
 :ما يمي( والتنمية المستدامة النمو الشامل قائمة عمى مزدىرة أفريقيا)1التطمع  تحقيق يعني، عمى سبيل المثال

  ؛يةنوعية الحياة والرفاىالمعيشة و  منمستوى عال  اأفريقييكون لمواطني 
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  عمى العموم قصدا تركز التي الميارات ثورة أساس عمى تعميما جيدا مواطنون متعممونيكون ألفريقيا 
 ؛المعرفة مجتمعبناء من أجل  والتكنولوجيا واالبتكار

 التمييز؛ أي شكل من أشكال أو الفقر المدرسة بسببعن  أي طفلال يغيب ا حيث أفريقي 

 يتمتعون بالصحة والتغذية الجيدة وطول العمر؛ مواطنون 

  والتعميم  والصرف الصحي مرافق االتصاالتمزودة ب والريفية الحضريةتكون المدن والمجتمعات
 سكنية ويمكن لألشخاص الوصول إلى حيوية ودينام ذات توجد اقتصادات سوقالحديثة و  والصحة

األساسية  جميع الضروريات جنبا إلى جنب مع تمويل اإلسكان بما في ذلك بأسعار معقولة الئق
 ؛الحفاظ عميورأس المال االجتماعي و فضال عن استغالل  لمحياة

  الئق فرص العمل الاألعمال و تنظيم  من خالل المشترك لخمق النمو ىيكميامحولة  االقتصاداتتكون
 لمجميع؛

 السمع ل يتحو  من خالل والقيمة المضافةتحسين اإلنتاجية اإلنتاج، و توسيع نطاق ل الزراعة تحديث يتم
 ؛األمن الغذائي والتغذويالوطني و  المزارع والرخاء ازدىاريسيم في س ، مماالخدماتو 

  البيئة الطبيعية وعمى النظم االيكولوجية السميمة لمحفاظ عمى عمميات التكيف أساسا القارةتبني 
 .العالم واألراضي في القديمةوالغابات  المياه النقية متبق من احتياطي بوصفيا أكبر  - األفريقية

 بعض القضايا ويحدد لمتقدم المحرز تحميال شاماليقدم و  انطالق نقطةتطمع  كلكون : يالثالث الفصل
 الرؤية ما أريد تحقيق إذا سبعةال اتتطمعال في إطار كل من التي يجب معالجتيا والتحديات الرئيسية

 يمخصو  في جميع المجاالت،الكبير الذي أحرزتو القارة  التقدمويقر الفصل بالثاني.  الفصل المبينة في
 ل.أولويات العم أيضا

المجاالت ذات و األىداف الرئيسية المؤسسات، و  بما في ذلك التحول، إطار يعرض : الفصل الرابع
األىداف ب المرتبطة اإلرشادية ستراتيجياتاالو  ىدافاأل عرض مفصل عن. ويرد 206أجندة  األولوية في

 .الفنية الوثيقة من 3و  2 ينفي الممحقاألولويات و 
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 وأهدافها ومجاالتها ذات األولوية 3602تطمعات أجندة 

 المجاالت ذات األولوية األىداف التطمع
س النمو الشامل أفريقيا مزدهرة عمى اسا

 والتنمية المستدامة
لمعيشة، وجودة نوعية الحياة من امستوى عال 

 لجميع المواطنين يةوالرفاى
 الدخل وفرص العمل 
 الفقر والجوع 
  ذلك  فيالضمان والحماية االجتماعية بما

 قين  و ممعل
  موائل حديثة ومعقولة التكمفة وصالحة

 لمعيش  وخدمات أساسية ذات جودة
لجيد لممواطنين وتعزيز ثورة الميارات التعميم ا

 بالعمم والتكنولوجيا واالبتكار
  ثورة ميارات قائمة عمى التعميم وتكنولوجيا

 االتصاالت   و المعمومات 
 الصحة والتغذية   تمتع الموطنين بالصحة والتغذية الجيدة

 النمو االقتصادي المستدام والشامل  اقتصادات محولة
 ائمين عمى التصنيع والصناعة الق

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والقيمة 
 المضافة 

 
أجندة 

3602 

 القانون التأسٌسً

 رؤٌة االتحاد األفرٌقً

األولوٌة الثمانٌة لإلعالن الرسمً ذات مجاالتال  

 
ةاألطر االقلٌمٌة والقارٌ  

 الخطط الوطنٌة للدول األعضاء

ثقافٌة قوٌة هوٌة 
 لٌم ومثل أخالقٌة

أفرٌقٌا تنعم 
بالسلم 
 واألمن

الوحدة السٌاسٌة 
 والتكامل القاري

أفرٌقٌا 
الحكم الرشٌد  مزدهرة

والدٌمقراطٌة 
وحقوق اإلنسان 
والعدالة وسٌادة 

 القانون

انمٌة  تقودها 
 الشعوب

الشرٌك القوي 
والمؤثر على 
 الساحة العالمٌة

االعتراف 
بالثقافة الوطنٌة 

 واحترامها

 األمن واالستقرار
قادرة تنعم  األمة

بالسالم  مع 
 انفسها وجٌرانه

متحدة سٌاسٌا  أفرٌقٌا  
متكاملة اقتصادٌاوا  

والسلع  تنقل األشخاصتنعم بحرٌة 
 والخدمات

 االستدامة البٌئٌة ومقاومة آثار المناخ المستوى العالً للمعٌشة )الدخل والعمل والصحة والتعلٌم( وتحول االقتصادات
 النمو االقتصادي الشامل

وق مراعاة المبادئ العالمٌة لحق
 اإلنسان والعدالة وسٌادة القانون

 الدولة القادرة على التنمٌة

الفرص والمشاركة 
المتساوٌة للمرأة 

 والشباب
الحكم المحلً من 

أجل التنمٌة 
 المستدامة

مساهمة المجتمع 
 لمدنً فً التنمٌةا

التحدث بصوت 
واحد فً الشؤون 

 العالمٌة
شرٌك رئٌسً فً 

عملٌة االزدهار 
االقتصادي العالمً 

 ونتائجه
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 المجاالت ذات األولوية األىداف التطمع
   تنويع االقتصاد 

 اإلنتاج واإلنتاجية في المجال الزراعي  الزراعة الحديثة لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية 
 

االقتصاد األزرق/المحيطات من أجل تعجيل 
 النمو االقتصادي

  صناعة الموارد البحرية 
 قل ابحري عمميات الموانئ والن 
 الطاقة والتعدين البحري 

االقتصادات والمجتمعات المحمية المستدامة 
 بيئيا والقادرة عمى التكيف مع تغير المناخ

  أنماط استيالكية مستدامة 
   الحفاظ عمى التنوع البيئي واإلدارة

 المستدامة لمموارد الطبيعية
   األمن المائي 
  مواجية تغير المناخ والكوارث الطبيعية 
 الطاقة المتجددة 

وموحدة سياسيا عمى أساس قارة متكاممة 
المثل العميا لموحدة األفريقية الشاممة ورؤية 

 النهضة األفريقية

 أفريقيا متحدة )فدرالية أو كونفدرالية(
 

   األطر والمؤسسات من أجل أفريقيا متحدة 

 لية والنقديةالمؤسسات الما  إنشاء وتسيير المؤسسات المالية والنقدية القارية  
البنية التحتية الحديثة ذات المستوى العالمي في 

 جميع أنحاء  أفريقيا
 الربط بالبنية التحتية واالتصاالت؛ 
  تحرير النقل الجوي والتنفيذ الكامل لمقرر

 ياموسوكرو
 البينية التجارة األفريقية 

أفريقيا يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية 
 وسيادة القانونوحقوق اإلنسان والعدالة 

ترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية والمبادئ 
 العالمية لحقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون

 

   الديموقراطية والحكم الرشيد 
 حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون 

 المؤسسات والقيادة  بناء المؤسسات القادرة والقيادة القابمة لمتحول  
 ية والحكم المحمي التنمية التشارك 

 حفظ واستعادة السمم واألمن   المحافظة عمى السمم واألمن واالستقرار أفريقيا تنعم بالسمم واألمن
وضع ىيكل مؤسسي آلليات االتحاد   أفريقيا تنعم باالستقرار والسالم

 مسمم واألمن  لاألفريقي 
  الدفاع واألمن والسمم 

ألفريقية التفعيل والتيسير الكامل لممنظومة ا
 لمسمم واألمن  

  التفعيل والتيسير الكامل لجميع ركائز
 المنظومة األفريقية لمسمم واألمن  

 مثل أخالقيةو أفريقيا ذات هوية ثقافية وقيم 
 قوية

 القيم والمثل العميا لموحدة األفريقية الشاممة    بروز النيضة الثقافية األفريقية
  القيم الثقافية والنيضة األفريقية   
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 المجاالت ذات األولوية األىداف التطمع
  التراث الثقافي والفنون واألعمال اإلبداعية 

أفريقيا تقود شعوبها تنميتها  خصوصا 
باالعتماد عمى اإلمكانيات المتوفرة لدى 
الشباب والنساء وتمنح الرعاية الجيدة 

 لألطفال

المساواة الكاممة بين الجنسين في جميع 
 مجاالت الحياة

 تمكين النساء والبنات 
 العنف والتمييز الجنسي 

 
 تمكين الشباب وحقوق األطفال  وتمكينيم لشباب واألطفالاكفالة مشاركة 

أفريقيا كشريك أساسي في الشؤون الدولية  أفريقيا كشريك والعب عالمي قوي ومؤثر
 والتعايش السممي

 

 مكانة أفريقيا في الشؤون الدولية 
 الشراكات 

 الرأسمالية األفريقية األسواق  أفريقيا تتولى المسؤولية الكاممة لتمويل تنميتيا
 يرادات القطاع العام  النظم الضريبية وا 

ن كان سيسترشد ب أو/و كل بمد ويشدد عمى أن القارة تنوعب التحول إطاريقر  مجموعة األىداف إقميم، وا 
 مساحة 2063. وبالتالي، تترك أجندة ظروفو متكيفة معضع سياسات واستراتيجيات ينفسيا، س والغايات
يا خصوصياتظروفيا و  التي تناسب مزيج من السياسات األقاليم لوضع أو/مبمدان ولواسعة سياسات 
 .القارية األىداف والغاياتلتحقيق 

 رؤية لتحقيق التخفيف وعوامل المخاطر فضال عن لمنجاح العوامل الحاسمة يحدد: الخامس الفصل
2063. 

 القيادة؛ ياتكاممو ا يتحول وتسريع لتمويل األفريقية تعبئة الموارد: تشمل منجاحالحاسمة لمل العوا 
الحريصة عمى  الدول؛ المجاالت وفي جميع عمى جميع المستويات القادرة عمى إحداث التحول

  تغيير؛ المناسبة العممياتالنظم و و  والسياسات والموارد البشريةالمؤسسات مزودة بالو  تنميةال
والتضامن والعمل  االعتماد عمى الذاتمقة باألفريقية الشاممة المتع قيمال لتعزيزالعقميات المواقف و 

تولي  ؛األفريقية الممارسات والخبرات وأفضل النجاحاتواالسترشاد ب الجماعي والرخاءالجاد 
 موقف أفريقياالقارية؛  ولوياتاألتطمعات و والوقائع الأفريقيا بما يعكس  وضع سرد عن يةالمسؤول

 تحويلو  تعزيز الوطنية واإلقميمية؛ نمائيةالخطط اإل في جميع 2063أجندة  دمج العالم؛ في
لقيادة ودفع أجندة وذلك  نؤدي بيا أعمالناالطريقة التي و  القاريةالوطنية واإلقميمية و  المؤسسات
مختمف البمدان ل مشتركةوالفريدة وال متنوعةالتجارب ال من تعممال؛ عمى نحو فعال التكاملالتحول و 

وعدم االستقرار  : تشمل النزاعاتعوامل الخطر. تحولمل أفريقيلتحديد نيج  كأساسقاليم واأل
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والتدفقات تجارة المخدرات الجريمة المنظمة و  االجتماعية واالقتصادية؛والتفاوتات  انعدام األمنو 
؛ الديموغرافي االستفادة من العائد عدم؛ الديني التطرف؛ التنوع سوء إدارة غير المشروعة؛ المالية
 .والصدمات الخارجية الطبيعية؛ والكوارث مخاطر المناخ ريقيا؛في أف ضامر عبء األ تصاعد

 لتنفيذ؛ا قدرات الشراكات؛ التمويل؛ الرصد والتقييم؛ التنفيذ؛ مقترحات بشأنيقدم : السادس الفصل
 :والتوعية واالتصال

 أصحاب المصمحة الرئيسيين  تحديد جميع إلى الحاجة بناء عمىالرصد والتقييم: و  ترتيبات التنفيذ
 بين عالقةلم ابياني ارسم  ويحدد  واإلقميمية والوطنية المستويات القارية من سمسمة النتائج في

 الرصد والتقييم؛في التنفيذ و  األدوار والمسؤوليات مختمف  و  أصحاب المصمحة

 بما في ذلك استراتيجيات، التطمعات من كل تحقيقل مفصمةتمويمية  استراتيجيات تم تقديم 
 مرئيس أوباسنجو(ل) ةبديمالالتمويل مصادر ب المستوى المعني الفريق الرفيع مثل واسعة وعمميات

 (الرئيس مبيكي) التدفقات غير المشروعةبوالفريق الرفيع المستوى المعني 

 لتحول االقتصادي من أجل ا القارة أجندة تطمعات تمشيا مع أفريقيا شراكات توجيو إعادة: الشراكات
 السياسي واالجتماعيو 

 المواتية تمشيا والبيئة سياسةالبتمك المتعمقة و  والتنظيمية يةالفردفي القدرات  النظر: لتنفيذا تقدرا 
 فريقي؛األ أجندة التحول مع

  لتحقيق عمى أساس مستدام سكان القارة تعبئة استراتيجيات وأنشطةوعية: والت التصال، اأخيراو 
 .2063أجندة 

 :3602النسخة المبسطة ألجندة  حولنظرة عامة 

أجندة  تقديمىو  االغرض منيو  المعروضة أعاله الفنية الوثيقة نعتماما  2063النسخة المبسطة ألجندة  نبثقت .6
 واليدف النيائي. الحياة ريقيين من جميع مناحياألف من قبلل فيميا تسي  طريقة أي ب، بعبارات بسيطة 2063

 .تنفيذىا دعم في اريقيأف لمواطنيالكاممة ة ممكيالو ريقيين لضمان التعميم جميع األف نداءىا إلى ىو زيادة

 :التالية األقسامالمبسطة حول  النسخة تمحورت .7
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 لمحة عامة عن ويقدم لممستقبل اتطمعاتي من خالل ةب األفريقيو الشع أصوات يعرض: ألف الجزء 
 :اسعة من أصحاب المصمحةشريحة و  مشاورات معال جمعيا من خالل السبعة التي تم تطمعاتال

 النمو الشامل والتنمية المستدامةعمى أساس تنعم باالزدىار  اأفريقي 
  رؤية النيضة و  الشاممةفريقية وحدة األالمثل العميا لم عمى أساس سياسياومتحدة  قارة متكاممة

 األفريقية
 يسودىا الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون اأفريقي 
 السمم واألمن أفريقيا تنعم ب 
 مشتركةقيم وأخالقيات تراث و و  قوية ثقافية ىويةذات  أفريقيا 
 ممرأة والشبابالكامنة ل طاقاتبإطالق ال، تياتنميل ياتقود شعوب أفريقيا 
 أفريقيا كالعب وشريك عالمي قوي وذي نفوذ 

 

 عن تعبر  اكم من أجل مستقبل أفضل الشعوب األفريقية صواتالمؤتمر أل استجابة يعرض: اءجزء بال 
أجندة  أنيؤكد الشعوب و  تطمعات،  من بين أمور أخرىالمؤتمر، . يؤيد سبعةال تطمعاتال من خاللذلك 

 ىي: 2063

 ياتاريخمثل نسبية في القارة المزايا المتحول الذاتي التي تسعى إلى تسخير خطة أفريقيا األصمية ل 
 مواردىا الطبيعيةو  ياوثقافات

  القطاعية والمعيارية والوطنية واإلقميمية والقارية   خططنالتسمسل طريق الوخارطة القارة رؤية
 .ةمتماسكال

 إلى العمل  ةل أفريقيو والمنحدرين من أص ريقييندعوة األف 

 لعمل والتنسيق با التزام الحكومات الوطنية واإلقميمية والقارية، والقيادة، والمؤسسات والمواطنين
 والتعاون لتحقيق ىذه الرؤية.

 2063أجندة  تنفيذ لبدء البرامج الرئيسية حددي: مجي جزءال: 

 3632 عام بحمولواحد  جيل في الفقر عمى القضاء،  

  الميارات والعمم والتكنولوجيا واالبتكار ثورةالشروع في 

  التصنيع من خالل إثراء الموارد الطبيعية؛اقتصاداتنا وضمان نموىا وتوجيييا نحو  ليتحو 

  من خالل زيادة القيمة المضافة  األفريقية واألعمال التجارية الزراعيةتعزيز عممية تحديث الزراعة
 3632نتاجية بحمول عام واإل
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  من خالل حممة منسقة لتمويل وتنفيذ و ، ذات المستوى العالميمن خالل البنية التحتية  أفريقياربط
 االتالنقل، الطاقة، وتكنولوجيا المعمومات واالتص التحتية الرئيسية: يةمشاريع البن

 مضاعفة وىي برنامج ييدف إلى  3602القارية بحمول  التعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة
 .3633التجارة األفريقية البينية مرتين بحمول 

  لنيضة أفريقيا،  كمحركالشباب دعم 
  نياء و ، لجعل السالم حقيقة واقعة لجميع أبناء شع3636إسكات البنادق بحمول عام  جميعبنا وا 

اعات العنيفة، ومنع نز األىمية، وانتياكات حقوق اإلنسان، والكوارث اإلنسانية وال نزاعاتالالحروب و 
 اإلبادة الجماعية. 

 زالة 3636بحمول عام  تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المؤسسات العامة والخاصة  كافة، وا 
  والسياسية.أشكال التمييز بين الجنسين في المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

  العالمي نحو جوازات التحول الدول األعضاء واالستفادة من  من قبل ، سفر أفريقي جوازإصدار
في جميع البمدان  اريقيأف مواطنيإلغاء متطمبات التأشيرة لجميع  والشروع فيسفر إلكترونية، 

 .3602بحمول عام  األفريقية

 ،خالل التطبيق الشامل لإلطار المعياري  من تعزيز أفريقيا ديمقراطية يكون محورىا اإلنسان
 أن تكون جميع االنتخابات في القارة حرة وعادلة ونزيية.عمى األفريقية لمحكم،  يندسةلم

 المواقف  اتخاذو  ياوتكاممالشعوب  من خالل سيادة تعزيز صوت أفريقيا في المفاوضات العالمية
  .الموحدةاألفريقية 

  قارية ومؤسسات مالية، وعكس رأسمالية  بناء أسواقة من  خالل الموارد المحمي تعبئةتعزيز عممية
 خارج القارة  مناتجاه التدفقات غير المشروعة لرؤوس األموال 

 

 يحدد العوامل الحاسمة لمنجاحدال:  الجزء: 
 يا؛وتكامم ياتحول وتسريع لتمويل األفريقية الموارد تعبئة 

 المجاالت وفي جميع ستوياتعمى جميع الم التحول القادرة عمى إحداث لقيادةا 

 العممياتالنظم و و  والسياسات والموارد البشريةالمؤسسات مزودة بالو  تنميةالحريصة عمى ال الدول 
 ؛ المناسبة
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 االعتماد عمى الذاتاألفريقية الشاممة المتعمقة ب قيمال لتعزيزالعقميات في المواقف و  التغيير 
 الممارسات والخبرات وأفضل النجاحاتسترشاد بواال الجماعي والرخاءوالتضامن والعمل الجاد 

  ؛األفريقية

  موقف القارية و  ولوياتاألتطمعات و وقائع والالأفريقيا بما يعكس ة قص سرد عن يةالمسؤولتولي
  العالم؛ في أفريقيا

 الوطنية واإلقميمية؛ في جميع الخطط اإلنمائية 2063أجندة  دمج  

 وذلك لقيادة  نؤدي بيا أعمالناالطريقة التي و القارية يمية و الوطنية واإلقمتحويل المؤسسات و  تعزيز
 التكامل عمى نحو فعال؛ودفع أجندة التحول و 

 مشتركة لمختمف البمدان واألقاليم كأساس لتحديد نيج فريدة والالتجارب المتنوعة والمن تعمم ال
  تحولمأفريقي ل

 العربية،) لالتحاد األفريقي الرسمية األربع اتجميع المغالمبسطة إلى  النسخةتمت ترجمة في الوقت الراىن، 
 .الكبرى المغات األفريقية بعضالمبسطة إلى  نسخةال لترجمة ىناك خطط(. و والبرتغالية، الفرنسية، اإلنجميزية

 
 :2063ألجندة  األولى العشرية خطة التنفيذعن  نظرة عامة

 إلى: 2063ألجندة  األولىالعشرية  خطة التنفيذ تسعى .8

المستويات عمى  إرشادية استراتيجياتوتوفير  أىداف محددةمجاالت ذات األولوية ووضع لتحديد ا .أ 
لغرض إعطائيا  سبعةال تطمعاتال من واحد لكل األولى في السنوات العشر والقاريةالوطنية واإلقميمية 

 طابعا محميا

 الخطة تنفيذ وتقييمورصد تنفيذ  فيما يتعمق بكيفية الخطوط العامة لمسياسات/المؤسسيةترتيبات لتحديد ا .ب 
 القاري؛ من المستوى الوطني إلى جميع أصحاب المصمحة من قبل

لضمان  اريقيأف مواطني لمتواصل معستراتيجيات االالقدرات و ومتطمبات  التمويل المحتممة مصادربيان  .ج 
 .2063أجندة  ونتائج الممكية

الوثيقة الفنية  من شرعيتيا ة األولىذ العشريتنفيالخطة عاما، تستمد  50أجندة  منفرعية  مجموعةباعتبارىا  .9
، االتحاد االفريقيرؤية و ، التأسيسي لالتحاد األفريقي القانونالتي تتمثل أسسيا فيما يمي:  2063ألجندة 

 ةالقارية/اإلقميمياألطر ، 2063 السبعة لعام تطمعاتال ، لرسميا لالعالن ثمانيةال المجاالت ذات األولوية
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ضافة إلى ذلك. و طنيةو /الرؤى الخطط ال األىداف  مرحمة ما بعد من الموقف األفريقي الموحدعكس ت ا، فإنيا 
 األىداف اإلنمائية لأللفيةالمسائل الناشئة لمرحمة ما بعد  الستيعاب المرونةب وتتميز أيضا اإلنمائية لأللفية

 .لتنمية المستدامةحول ا 2015لعام 

 جميعدمج  ضرورة( 1بما يمي: ) األولى السنوات العشر خطة في مجاالت التركيزاسترشدت عممية اختيار  .10
 في في مالبو التحاد األفريقيل سياسةأجيزة صنع ال عمييا تالمسار السريع التي وافق المشاريع/المبادرات ذات

األطر القارية التي اعتمدىا االتحاد األفريقي مثل برنامج التنمية  تغطية الحاجة إلى( 2) ؛2014يونيو 
ة وغيرىا التي تندرج ضمن السنوات العشر زراعيية في أفريقيا والبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الالصناع
بحمول عام  البنادقإسكات جميع  عمى سبيل المثال  - فريقياالتحاد األرات ر ق( م3بعدىا ) فمااألولى 
 .المقبمةعشر ال في السنوات جالتي تندر  الخطط الوطنية واإلقميمية المجاالت ذات األولوية في ( 4) ؛2020

ألغراض ال مبتورا شك أدناه 1رض الجدولع. ويسبعةال تطمعاتال ألولىالعشرية ا خطة التنفيذ تغطي  .11
المجاالت ذات ذات الصمة و  األىدافتطمع  تحت كلتوجد  بحيث نتائجمنطق/سمسمة ال يتم تقديم. التوضيح
 .حيثما ينطبق ذلك القارية /يميةالمستويات الوطنية واإلقمعمى ا واألىداف األولوية

 : شكل مبتور لتقديم إطار الخطة1الجدول 

  : أفريقيا  تنعم باالزدىار عمى أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة1التطمع 
 : الزراعة الحديثة من أجل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية 5اليدف 

المجال ذي 
 1األولوية رقم 

بشأن أطر  2023العممية األساسية نحو إجراءات/معالم   2023غاية  
 االتحاد األفريقي 

اإلنتاج 
واإلنتاجية في 
  المجال الزراعي 

 الوطني 

  مضاعفة اإلنتاجية الزراعية  

  الحصاد الحد من فقدان المحاصيل بعد
 %50بنسبة 

 

 الوطني
  مواءمة خطط االستثمار الوطنية في الزراعة مع أىداف

  2017مالبو بحمول 
 اإلقميمي

  مشاورات مع الدول األعضاء بشأن مواءمة الإجراء
في الزراعة مع أىداف مالبو  ستثماراللالوطنية خططتيا 

  2016/2017في 
 االستراتيجيات اإلرشادية

 تنفيذ إطار النتائج المنقح لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية 

 



ASSEMBLY/AU/5 (XXIV) (A) 

Page 14 

 

األىداف في إطار أحد المجاالت ذات األولوية  مستوى تحقيق( 1: )اإلطار المنطقي وراء إطار الخطة ىو .12
 المجاالت ذات األولوية في إطار اليدفتحقيق  مستوى( يحدد 2) األولوية تحقيق المجال ذيوتحديد مستوى 
( 4التطمع ) مستوى تحقيق ىذاتطمع الإطار  مستوى تحقيق األىداف في( سيحدد 3) يدفال مستوى تحقيق 

أفريقيا متكاممة المتمثمة في فريقي تطمعات مستوى تحقيق رؤية االتحاد األالمستوى تحقيق سيحدد  أخيراو 
 .3602 قوة دينامية في الساحة العالمية بحمولتنعم بالسالم ويقودها مواطنوها وتمثل ومزدهرة 

ة درة والحريصتقمال لقيادة وااللتزام السياسي؛ الدولةالتي تم تحديدىا ما يمي: ا حاسمةعوامل النجاح الشمل   .13
دماج وتمكين المواطنين والتوجو نحو تحقيق النتائجعمى التنمية؛  وعدم  : النزاعاتالمخاطر. وتشمل مشاركة وا 

مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصدمات ؛ العائد الديمغرافي عدم استغالل؛ االستقرار وانعدام األمن
إسناد  /دمج( 2) 2063أجندة لعالجية في إدراج التدخالت ا ( 1) استراتيجيات التخفيف في شكل. الخارجية
 (5 المرفق) الخطةب رفاقياوا  تنمية القدرات ( تم إعداد 3) أصحاب المصمحة اتمسؤولي

جراءا إلى المبادئ الرئيسية إلطار الرصد والتقييم تيدف .14  تتوجيو جميع أصحاب المصمحة في قرارات وا 
الوطنية المستويات حالة بين في سياق دور اإللسمطة : تفويض اتشمل ىذه المبادئ. و التنفيذ والرصد والتقييم

مشاركة والشمولية والتكامل اللمساءلة والشفافية؛ ؛ اوالمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمستويات القارية
 .والحساسية لمتنوع

جراءات كل من  أصحاب المصمحةبين العالقات والمسؤوليات تم رسم  .15 ن الالعبيبما يسمح بتحديد أدوار وا 
المجموعات ) إلقميمي( أو اإلخ الحكومات والجيات الفاعمة غير الحكوميةعمى المستوى الوطني )الرئيسيين 

)أجيزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي، مفوضية  القاري( أو االقتصادية اإلقميمية والييئات والجمعيات المينية
فريقي لمتنمية،  المجنة االقتصادية ألفريقيا وغيرىا( البرلمان األفريقي، البنك األنيباد، االتحاد األفريقي، ال

صمة مفتوجييية  سياسات تم إعداد مبادئ.  في ىذا الصدد، لخطةاورصد وتقييم اإلبالغ عن تنفيذ وعالقات 
رفاقي المستويات القارية عمى  لتنفيذ الخطةمعممة  تم إعداد جداول زمنية(.  و 1)الممحق  خطةيقة البوث اوا 

 (2الممحق ) الوطنية من قبل مختمف الجيات المعنية وضميا إلى الخطةواإلقميمية و 

في عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية  تم تحديد االحتياجات من القدرات  ،تنمية القدراتبيتعمق فيما  .16
القتصادية لدول األعضاء والمجموعات ااتقييم احتياجات . وسيتم الشروع في مجاالت التنفيذ والرصد والتقييم

سيكون بمثابة مساىمة في دليل التنفيذ عمى جميع و قريبا في مجال القدرات  جيزة االتحاد األفريقي/أاإلقميمية
 عند اكتمالو. المستويات
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وذلك  لمتنفيذ عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية استراتيجية اتصال تم وضعمن إطار التنفيذ، كجزء  .17
 الممكية من قبل مواطني أفريقياتحفيز المشاركة و بيدف 

استراتيجية تعبئة  ىذا اإلطار، تم وضعوفي . 2063أجندة  توافر التمويل ىو شرط ضروري لنجاح تنفيذ إن  .18
تعبئة الموارد المحمية تستند إلى دراسة أجرتيا النيباد/المجنة االقتصادية ألفريقيا حول و  3602ألجندة  ردامو ال

 . وفيأولوية /مجال ذيىدفتطمع/لمجاالت الرئيسية التي تتطمب تمويل كل وقد حددت ا. لتمويل التنمية
تقدم الدراسة أيضا خيارات وعمميات تيدف إلى . و السياق نفسو، حددت مصادر التمويل المحتممة لكل منيما

دراسة أيضا ال ضمنتت. ىذه المصادر المحتممة عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقاريةتفعيل  ضمان
في إطار إدراج يجب تنفيذىا و  في الدول األعضاء/رأسمالية تيسير لبناء أسواق ماليةالوصيات بشأن تدابير ت

 في القوانين المحمية وتنفيذىا. الخطة العشرية األولى

 :توصياتال

القائمة عمى المشاركة والتي توجييا الشعوب  2063مع األخذ في االعتبار لطابع عممية التنمية ألجندة  .19
ك مناقشات الدول األعضاء  خالل اجتماعات أجيزة صنع السياسات لالتحاد األفريقي والخموة الوزارية وكذل

  في بحر دار ، يوصى باعتماد الوثائق التالية من قبل أجيزة صنع السياسات في االتحاد األفريقي:

 2063ألجندة اإلطارية الوثيقة  .أ 

 2063النسخة المبسطة ألجندة  .ب 

 

بالنسبة لمتحول االجتماعي واالقتصادي في القارة، ينبغي دعوة الييئات  2063أجندة بالنظر إلي أىمية  .20
محميا ودمجيا في مبادراتيا وخطتيا  2063القارية واإلقميمية وكذلك الدول األعضاء إلي تكييف أجندة  

 اإلنمائية.

عمة الرئيسية بمختمف بالنظر إلى ضرورة ضمان التنفيذ الفعال وكذلك الوعي الكامل لجميع العناصر الفا .21
كعمل جار، ويطمب من  2063أدوارىا ومسؤولياتيا. يجب اعتبار خطة التنفيذ لمسنوات العشر األولى ألجندة 

المفوضية الشروع في مشاورات معمقة مع العناصر الفاعمة الرئيسية بما في ذلك المجموعات االقتصادية 
ط من الدول األعضاء من أجل إثرائيا واستكماليا لتقديميا القطاعيون والخبراء في التخطياإلقميمية والخبراء 

 2015إلى اجتماعات أجيزة صنع السياسات لالتحاد األفريقي في يونيو 
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 فيما يمي:  2063تتمثل التوصيات المنبثقة عن االجتماع التشاوري مع الدول الجزرية األفريقية حول أجندة  .22

 ياومخاوف اقضاياىأخذ لضمان  ةالدول الجزرية األفريقي بشكل مستمر ومنتظم معمفوضية العمل ينبغي لم .أ 
 عمى نحو كاف في جميع األطر القارية لمتنمية السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية؛و في االعتبار 

ني والوزاري، الذي فعمى الصعيدين ال 2063منتدى الدول الجزرية حول أجندة  إنشاء آلية متابعة، مثل .ب 
 .2063حول أجندة  لدول الجزريةا بين مشاورات مستمرةبإجراء مسماح سيعقد سنويا ل

ألجندة  عمى التمويل، بما في ذلك في إطار استراتيجية تعبئة المواردالدول الجزرية تسييل حصول  .ج 
، فضال عن اآلليات المناسبة لتسييل وصول جميع الدول الجزرية إلى صناديق المناخ بحمول عام 2063
 ؛2020

، وضمان التعمم والتبادل مع الدول 2063أجندة تنفيذ ورصد وتقييم عمى ات الدول الجزرية بناء قدر   .د 
  .في االتحاد األفريقيالقارية األخرى األعضاء 

 لألجندة.تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج الرئيسية  ضمان .ه 

- 



 
 مؤتمر االتحاد

 الدورة العادية الرابعة والعشرون
 2012يناير  31 – 30أديس أبابا، إثيوبيا، 
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 المقدمة أوال.
 
جتماعيا الثاني في جميورية جنوب أفريقيا يومي إعقدت لجنة بحر دار الوزارية لممتابعة  .1

مبينجيجوي، رئيس و معالي سيمباراشي م. وترأس االجتماع 4111ديسمبر  11و  11
أثناء خموة المجمس التنفيذي،  1المجنة كان قد تم إنشاءوعة تنمية الجنوب األفريقي. و مجم

، بغية متابعة نتائج الخموة وتقديم 4111يناير  43- 42المنعقدة في بحر دار يومي 
 وتنفيذىا. 4131أجندة  التوجيو حول وضع 

وكان االجتماع الثاني لمجنة بحر دار الوزارية لممتابعة مسبوقا باجتماع لمتنسيق ضم  .4
، ولجنة األمم المتحدة اإلقميميةالتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية مفوضية ا

في مركز  4111ديسمبر  14عقد في ان، والبنك األفريقي لمتنمية، و ااالقتصادية ألفريقي
سانتون لممؤتمرات، وكان تركيزه منصبا عمى التطورات المتعمقة بأجندة التكامل األفريقي 

 .4131وأجندة 
 

 اركةالمش اانيا.
 وتشاد، رون،يالدول األعضاء التالية: الجزائر، وأنجوال، والكامفي االجتماع شاركت  .1

ثيوبيا،  . وشارك ، وزيمبابويوغانا، وموريتانيا، وروانداوجميورية الكونغو الديمقراطية، وا 
 يالتنفيذواألمين بصفتيم أعضاء في المجنة كل من رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، 

مم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ورئيس البنك األفريقي لمتنمية، والرئيس التنفيذي لمجنة األ
 لوكالة التخطيط والتنفيذ لمنيباد.

ممجموعات الرؤساء فضال عن المسؤولين التنفيذيين ل شارك أيضا في االجتماع ممثمو. 1
السوق المشتركة :  في المجنة بصفتيم أعضاء كاممي العضويةالتالية االقتصادية اإلقميمية 

والجنوب األفريقي، وجماعة شرق أفريقيا، والييئة الحكومية المشتركة لمتنمية، أفريقيا لشرق 
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 ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي، والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
 

 االجتماعمداوالت  االاا.
 

 من جدول األعمال 3البند 
 3632أجندة  
أجندة في  عمى نطاق القارة، المتمثل ، إلطار االستراتيجي لمخمسين عاماا إعدادعممية إن   .2

المجنة المشاورات مع المؤتمر الرفيع المستوى لييئات والحظت من نيايتيا،  تقترب 4131
التخطيط الوطنية في أفريقيا، ومع المجموعات الدينية األفريقية، والدول الجزرية، فضال عن 

والوزارية التي نظمتيا مفوضية االتحاد األفريقي في أعقاب قمة نتائج االجتماعات الفنية 
المدخالت  وكذلك وتم إدراج جميع المدخالت من تمك االجتماعات . 4111مالبو 

؛ 4131ألجندة  المبسطةاألخرى الخطية والقائمة عمى اإلنترنت في الوثيقة الفنية والنسخة 
مدخالتيا  ادولة عضو  11ث قدمت إلى جانب المدخالت الخطية من الدول األعضاء حي

ثيوبيا، وغانا، وكينيا، وموريشيوس، وناميبيا، ونيجيريا، وسيشل،  وىي: )الجزائر، ومصر، وا 
 وجنوب أفريقيا، وتونس، وزيمبابوي، وزامبيا(.

طار الرصد والتقييم، وعمى  ويجري العمل  .3  وضع إعداد خطة التنفيذ العشرية األولى، وا 
. وسوف يتم عقد 4131ألجندة  ة لمبرامج والمبادرات النموذجيمشروع أكثر تفصيال 

بغية التصديق عمى خطة التنفيذ  4112تماع لمخبراء القطاعيين والفنيين في بداية عام اج
ومن الخبراء من أجل العشرية األولى، مع مدخالت من المجموعات االقتصادية اإلقميمية 

 المجموعات الست.
الت التي جرت في االجتماع التنسيقي لمفوضية االتحاد األفريقي/ بناء عمى نتائج المداو  .4

موعات االقتصادية اإلقميمية، والمجنة االقتصادية ألفريقيا/ والبنك األفريقي لمتنمية/ والمج
 ت المجنة الوزارية بما يمي:أوص

لكي تعتمدىا أجيزة  ( المبسطة)اإلطار والنسخة  4131أجندة بغي تقديم ني (1



Page 3 

، لكفالة 4112في يناير  التحاد األفريقي أثناء اجتماعاتياسة لصنع السيا
أجندة  التطمعات التي تشكل أساس الشروع في عممية التنفيذ. ولوحظ أن 

 قد تم اعتمادىا سمفا؛ 4131
يتعين عمى الخبراء من مختمف قطاعات المجموعات االقتصادية اإلقميمية عقد  (4

وخطة التنفيذ العشرية  4131جندة أ اجتماع إلجراء استعراض شامل إلطار
بغية تقديم تقرير مرحمي عن استكمال خطة التنفيذ العشرية إلى االجتماع  
التنسيقي المقبل لمفوضية االتحاد األفريقي/ والمجنة االقتصادية ألفريقيا/ والبنك 

يسبق ىذا االجتماع و األفريقي لمتنمية/ والمجموعات االقتصادية اإلقميمية. 
 ؛4112اجتماع فني قبل مارس ي االستعراض

تقديم تقرير في يناير إلى أجيزة صنع السياسة عن التقدم المحرز بشأن ينبغي  (1
 خطة التنفيذ العشرية، إلى جانب خارطة طريق الستكماليا؛

في  4131أجندة  يطمب من جميع الييئات القارية واإلقميمية والوطنية إدراج  (1
ددا من المجموعات االقتصادية اإلقميمية خططيا؛ وتمت اإلشارة إلى أن ع

 والدول األعضاء قد شرعت في ىذه العممية؛
يتعين عمى مفوضية االتحاد األفريقي/ والمجنة االقتصادية ألفريقيا/ والمجموعات  (2

أجندة  االقتصادية اإلقميمية عقد اجتماع مع وسائط اإلعالم حول تعميم 
4131. 

 
 من جدول األعمال 3البند 
 ائل الناشئة عن تحسين عمل االتحادالمس

 3632االستعدادات لقمة يناير  أ( 
قدمت مفوضية االتحاد األفريقي إحاطة موجزة حول التقدم المحرز في إصالح تنظيم قمم  .5

قمة مالبو. وتتعمق  أمرت بو االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات عمى نحو ما 
ن المخصص لمراسم االفتتاح من خالل تخفيض عدد التغييرات بشكل أساسي بتقميص الزم
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المتحدثين، والحد من العدد المسموح بو والمدة الممنوحة لتدخالت المتحدثين الضيوف من 
 بين أمور أخرى.

اقترحت المفوضية أن يقتصر المتحدثون في المراسم االفتتاحية عمى األمين العام لألمم  .6
والحالي، ورئيس مفوضية  مدة واليتو ريقي، المنتيية المتحدة شخصيا، ورئيسي االتحاد األف

الذين عادة ما تتاح ليم فرصة القاء الكممات االتحاد األفريقي. أما عن المتحدثين اآلخرين 
تم اقتراح جمسة مفتوحة لمدة يومين لتمكين رئيس فمسطين واألمين فأثناء مؤتمر االتحاد، 

مر االتحاد إذا كانا مشاركين بصفتيما العام لجامعة الدول العربية من مخاطبة مؤت
الشخصية. وتكون الكممات مختصرة التاحة مزيد من الوقت لممناقشة حول القضايا 

يذا االقتراح حتى تكون القمم أكثر تركيزا ل الموضوعية. وطمبت المفوضية دعم االجتماع 
نتاجية   .وفعاليةوا 

 
 يق عمل االتحاد األفر  طرقدراسة مقارنة حول تحسين  ب( 

 
عمل االتحاد  طرقالحظت المجنة إحراز تقدم بشأن وضع الدراسة المقارنة حول تحسين  .11

مقارن لطرق عمل االتحاد األوروبي، وسوف تتبعو دراسة تحميل  استكمال األفريقي. وقد تم 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجماعة شرق أفريقيا والجماعة الكاريبية. طرق عمل حول  

ىيكل وأجيزة مل االتحاد األفريقي خطوة حاسمة لتحول المقارنة حول طرق ع وتعد الدراسة
. وفي ىذا الصدد، ينبغي أن تعكس 4131أجندة  االتحاد األفريقي لكي تعكس رؤية 

االتحاد األفريقي واألجيزة األخرى األىداف  حات الييكمية والتنظيمية لمفوضيةاإلصال
 .4131ألجندة  ومشاريع التكامل 

اك حاجة لمتفكير والمناقشة عمى نحو منتظم حول الممارسات الحالية وتسيير إجراءات ىن .11
قمم االتحاد األفريقي. وينبغي أن تتيح الدورات لرؤساء الدول والحكومات أن يناقشوا 

مكانية الحد إلبشكل مستفيض القضايا الممحة والمتعمقة بالقارة، ولذلك ينبغي إيالء اىتمام 
التوصيات والتغييرات في  رالمزيد من التفكي وينبغي ن الضيوف. من عدد المتكممي
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 القمم أثناء قمة يونيو، لكي يمييا تنفيذ ممموس في المستقبل.بإدارة المتعمقة 
 

 استنادا إلى مناقشات المجنة، تمت التوصية باإلجراءات التالية: .14
 

إعادة ىيكمة أجيزة ينبغي أن تنظر الدراسة حول طرق عمل االتحاد األفريقي في  (1
ومشاريع وخطط التنفيذ  4131أجندة  ومؤسسات االتحاد األفريقي لكي تعكس 

تناولتيا  المختارة من المنظمات الممارسات وأن يتم تقديميا كمصفوفة ألفضل 
 ؛4112لمدراسة. وينبغي تقديم التقرير النيائي إلى قمة يونيو 

األفريقي إجراء استعراضات مماثمة  عالوة عمى ذلك، يتعين عمى مفوضية االتحاد .4
تمشيا مع تقرير  4131أجندة  حول تنفيذ لالتحاد األفريقي كل خمس سنوات 

 لمفريق الرفيع المستوى؛ 4114
واالتساق التآزر ينبغي تسريع عممية استعراض طرق العمل واستكماليا لضمان  .1

 داخل االتحاد؛
يذي بين يناير فستقمة لممجمس التنبعقد خموة مأقر االجتماع مقترح المفوضية  .1

 لبحث ىذا الموضوع والقضايا اليامة األخرى. 4112ويونيو  4112
 

 استعراض الشراكات ج( 
 

مفوضية االتحاد األفريقي المجنة بأن العمل ال يزال يجري في استعراض ُأبمغت   .11
  فكرة وتبرز . ووأولويات رؤية  االتحاد األفريقي مثمما تم صقل صقمو ويتم  الشراكات، 
تعزيز كل شراكة من خالل البرامج المشتركة عمى أساس أولوية قارية محددة تتمثل في 

 أي أثر أويترتب عمييا  البالغة األىمية لمتكامل ، بدال من مصفوفة طويمة لقضايا 
موارد لتنفيذىا. وسوف يتم تقديم استعراض الشراكة المستكمل مع التوصيات إلى  تتوفر

لغرض المناقشة. وينبغي كذلك أن ينظر استعراض الشراكات في  4112و قمة يوني
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نفاذ  لمقررات االتحاد األفريقي القائمة أصال، مثل صيغة إلات الصقل، والتنفيذ واآلي
 بانجول.

لبمدان األفريقية تضطمع اوأن  4131ألجندة  الممكية األفريقية  إ وافقت المجنة عمى مبد .11
في تنفيذىا. وأكدت المجنة كذلك عمى أىمية الشراكة الدولية القوية ية األساسية لبالمسؤو 

 االحترام والمنفعة المتبادلين وتمشيا مع األولويات األفريقية. إالقائمة عمى مبد
 

 أوصى االجتماع بما يمي: .12
إلى  فييم منظومة األمم المتحدة،بمن  دعت المجنة جميع الشركاء األفريقيين،  (1

عاونيم بطريقة تتناسب مع األىداف التحولية والطموحة ألجندة إعادة توجيو ت
  ؛4131

وأكدت كذلك عمى الحاجة إلى متابعة صارمة وآلية لمرصد بغية استعراض التقدم  (4
ضية و المحرز في تنفيذ االلتزامات التي يتعيد بيا شركاء أفريقيا في العممية المف

 إلى تحقيق ىذه األجندة؛
ة استعراض الشراكات عمى جدول أعمال الخموة المقترحة ينبغي إدراج عممي (1

 عد يناير لمتابعة القضايا المطروحة لممناقشة في قمة يونيو.بلممجمس التنفيذي، 
 

 من جدول األعمال 2البند 
 مسائل التكامل الصعبة

شاريع ، وخاصة مالتاليةالصعبة  التكاملقضايا  عن  موجزة معمومات المجنة تمقت . 13 
 :4131 ألجندةالتي تعتبر بالغة األىمية التحتية الرئيسية،  البنية

 لمقطار السريع؛لمتكاممة ا أ( الشبكة

 .الكبيرمشروع سد إنجا ب( 
 لمطيران؛ ةالواحد ةالسوق األفريقيج( 

 ؛د( الفضاء الخارجي
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 .الشبكة األفريقية اإللكترونيةه( 
 

لحرية تنقل اد عمييا كمحفز حتية يمكن االعتمالتكامل اإلقميمي  بنية ت يتطمب. 14
جب عمى الدول إعادة يو األشخاص والسمع والخدمات، فضال عن التجارة واالستثمار. 

البنية التحتية لربط أفريقيا، وتعبئة الموارد من خالل القروض  إلنشاء ا تكريس أنفسي
 ةنوالمساعدات، بما في ذلك االستفادة من العروض القائمة بطريقة فعالة، بمشاركة معي

 من القطاع الخاص.

 

 الشبكة المتكاممة لمقطار السريع  أ(

المجنة عمما بالتقدم المحرز في ىذه المرحمة االستكشافية لممشروع منذ قمة  أحاطت. 15 
 يةاألساسالقاعدة تشمل قضايا مؤسسية، مثل إنشاء ىذه . و 4111 يونيوماالبو في 

توقيع مذكرة  بشأن الجاري العمل ، فضال عنلمشبكة المتكاممة لمقطار السريع ةالفني
ضم الذي يعمل الالتفاىم بين االتحاد األفريقي والصين كشريك استراتيجي وفريق 

ولجنة نيباد، وال/  والبرنامج األفريقي لتطوير البنية التحتية، مفوضية االتحاد األفريقي
االقتصادية  والمجموعات لمتنمية األفريقي والبنك األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

ورقة  ، و صياغةطريقخارطة  تم اعتماد ،المسائل الموضوعيةب وفيما يتعمقاإلقميمية. 
جراءو ، لتوجيو العالقات مع الشركاء االستراتيجيين أفريقي موحدموقف  زيارة فنية  ا 

إعداد تقرير عن  ،تصنيع القاطراتمصنع  -ميندسة في جنوب أفريقيا للمجمع ترانسنيت 
التكنولوجيا، والمحتوى المحمي، ورسم خرائط الطرق، والقضايا  وني، وخياراتاإلطار القان

 ، وغيرىا(.الرفيعة المستوىالمالية، واختصاصات الدراسة 

 

في سوف يساىم ، حقيقي،حمم  مشروع  تكان يعالسر  قطارالأن  شبكة عمى المجنة  تقاتف. 16
 تماما المجنة  تدعموفي ىذا الصدد في تحول القارة،  ةكبير  ، مساىمةبالكامل  حالة تنفيذه

. باإلضافة إلى تحذو حذوىا أن دعو جميع الدول إلىت، و مفوضيةالجيود التي تبذليا ال
فرص قل والسياحة والتصنيع والتجارة و الفوائد العرضية ىائمة من حيث النتعد ، ربطال
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 وتنمية الميارات، والبحث والتطوير. العمل

 

تحقيق احتياجات البنية التحتية في أفريقيا ميمة، وفي ىذا السياق، لالالزمة الشراكات تعد . 41
مذكرة  لصياغةأيدت المجنة المناقشات الجارية بين مفوضية االتحاد األفريقي والصين 

لسكك ومشاريع البنية التحتية األخرى في مجال الطرق وا شبكة القطار السريع بشأنتفاىم 
 .الحديدية والطيران والتصنيع

 

، أوصت اإلقميميو  يين القطريعمى المستو  العديدة شاريع البنية التحتيةمإلى  النظرب. 41
 المجنة بما يمي:

 اإلقميميةو  القطرية وزراء النقل لمواءمة المبادرات اجتماععقد الميم كان من  (1
 ؛التحتية في مجال البنية الجارية 

توفرىا رد التي يجب ، والتنسيق والمواضرورة جودة القيادةشددت المجنة عمى  (4
 لمشاريع البنية التحتية. من أجل االنجاز الفعال مجتمعة

عممية وأنو التسييل يتمثل في  مفوضية االتحاد األفريقيوالحظت المجنة أن دور  (1
 من أجلو . تاحةاالستفادة من ىذه الفرصة الممن مسؤولية الدول األعضاء 

أن تعمل مفوضية االتحاد  يوصىالقمة،  مقررات مؤتمرتنفيذ  تسريع عممية
 عمى المستوى القطري. الييكميةتسييل الحوارات  األفريقي عمى

 

 

 وتنسيق األطر التنظيمية لمطاقة الكبيرا جب( مشروع سد إن

 

في مجال الطاقة والبنية التحتية  التي اتخذتيا ممبادراتل المفوضية بالمجنة  أشادت. 44
بالغ األىمية لجيود التنمية  مجاالالطاقة  قطاعويعد وشجعتيا عمى مضاعفة الجيود. 

النمو  عائقا في طريقالبمدان  في العديد منتخفيض اإلمداد بالكيرباء ظاىرة تشكل و 
في دفع مشاريع الطاقة والبنية  وقيادتيا ةرئيسرؤية الب المجنة  أشادت  لكاالقتصادي. لذ

 التحتية.
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نطاق نذ فترة طويمة، لزيادة توليد الطاقة في م اقاري امشروع الكبيرا جمشروع سد إن يعتبر. 41
 1 الجدوىدراسة مرحمة  استكمال اقة. وقد تم موحد  لقطاع الطلاتنظيم لم القاريطار اإل
وىناك اتفاق بين األطراف الرئيسية الثالثة عمى احتياجاتيا  ،الكبيرا جمشروع سد إنل

، مميار دوالر أمريكي 1.3ع الخاص القطامساىمة : منيا المالية والمساىمات من كل
جنوب  مميار دوالر أمريكي، ومساىمة 1411ومساىمة جميورية الكونغو الديمقراطية 

ضع التي تالعوامل الرئيسية  يعد حل موضوع اإلدارة أحد. و أمريكي مميار دوالر2  أفريقيا
ب التي ترغ العديد من المؤسسات المالية المعنيةوىناك قميمي. اإلطار اإلالمشروع ضمن 

 .وتنتظره القضايا في حل ىذه
 

والمجموعة االقتصادية ، مجموعة تنمية الجنوب األفريقيتنظيمية )وجد حاليا ستة أطر ت. 41
 ، الخ( وبعض الدول ال تنتمي إلى أي من ىذهشرق أفريقيا جماعةلدول غرب أفريقيا، و 

ر تنظيمية وضع أط التي تعمل عمىالعديد من البمدان ىناك . وعالوة عمى ذلك، األطر
 . وبالتالي فإن ىناك حاجة ماسة إلى تنسيق وتبسيط األطر التنظيمية.وطنية

 

 التنظيمي من خالل:مواءمة اإلطار . تدعم المجنة المبادرات المقترحة نحو 42

األطر التنظيمية القائمة عمى جميع المستويات، بما في ذلك  عنتقرير التقييم  ( 1
لمتاحة في قطاع الطاقة، وأفضل الممارسات الضعف والفرص امواطن الثغرات و 

 القارية والعالمية ذات الصمة؛

 ومجمعات الطاقة ،بدء المشاورات مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية  (4
ت األطر وجمعيا ،المجنة االقتصادية ألفريقياو ، والبنك األفريقي لمتنميةاإلقميمية، 

قميمي توجييية  خطوط صياغةل ،التنظيمية اإلقميمية لوضع إطار تنظيمي قاري وا 
 طاقة.لممنسق 

 

 بما يمي: المجنة عالوة عمى ذلك توصي. 43
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القطري  يينشاريع البنية التحتية عمى المستو مل كبيرالعدد البالنظر إلى   (1
  القطري واإلقميمي يينالمستو عمى  المبادراتواإلقميمي، ينبغي بذل جيود لمواءمة 

في ىذا الصدد، ينبغي عقد اجتماع لوزراء النقل في البنية التحتية، و  في مجال
 التحتية الجاري تنفيذىا؛ يةأقرب وقت ممكن من أجل التوفيق بين مبادرات البن

ينبغي تضافر جودة لضمان التقدم السريع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية،   (4
التحتية من  لمشاريع البنية من أجل االنجاز الفعالالتنسيق والموارد مع القيادة 

 .لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقياخالل الييكل المؤسسي 
تسييل ىذه العممية، ويجب عمى الدول  يتعين عمى مفوضية االتحاد األفريقي  (1

 ،المتاحةاألعضاء تحمل المسؤولية لالستفادة من الفرص 
عمى المستوى ة الييكميالحوارات تسييل  يتعين عمى مفوضية االتحاد األفريقي  (1

 مؤتمر القمة. السريع لمقرراتتنفيذ الالقطري من أجل 

 

 

 لمطيران ةالواحد ةالسوق األفريقيج( 

 

في  سيامإلالتسريع التكامل اإلقميمي و  بالغ األىمية ،ااستراتيجي اقطاعالطيران يعتبر . 44
أن بمد  14من  لرابطة شركات الطيران األفريقيةالتحول الييكمي لمقارة. وتظير دراسة 

الطيران  يفي مجال فرصة عمل 121111وفر نحو رير النقل الجوي من شأنو أن يتح
. بمدانلناتج المحمي اإلجمالي ليذه الا فيمميار دوالر  144 يسيم بنحو والسياحة و 

بين المدن األفريقية  ترابطخفض تكاليف السفر وزيادة ال اوتشمل الفوائد إلى جانب ىذ
وسوف يؤدي إلى زيادة االستثمارات وفرص التجارة بين البمدان والمراكز التجارية، 

 األفريقية.

تشكل فريقية الخطوط الجوية األ تياموسوكرو، كان مقرراعتماد الذي تم فيو في الوقت . 45
إلى  فقد تقمصت ىذه الحصةتنفيذ، ال٪ من حصة السوق األفريقية. ونتيجة لعدم 31
اختفاء العديد مما يؤدي إلى يد من الخسائر . وىناك احتمال لمز 4111٪ في عام 41
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برم تبمدا أفريقيا  41ىناك حاليا، و . ما تخذ إجراءيما لم  من شركات الطيران األفريقية
ات ة بينما ال توجد مثل ىذه االتفاقمع شركات الطيران األجنبي "األجواء المفتوحة" اتفاقات
مرافق تم منح شركات الطيران األجنبية ياألفريقية. وعالوة عمى ذلك، غالبا ما  البمدانبين 

 ومعدالت أفضل في المطارات.

 

 بما يمي:. توصي المجنة 46

منقل الجوي  ل ةواحد ةأفريقيإلنشاء سوق  دعمولمجمس التنفيذي ا إعادة تأكيد (1
 ممناقشة في قمة ينايرياموسوكرو ر؛ ولعرض المسألة لومقرر تمشيا مع إعالن 

4112. 
 .أقاليميمىذه المسألة في بمدانيم و  بمناصرةمجنة ام أعضاء اليق ( 4
المضي قدما لمطيران  حول طريقمقترح واضح لاالتحاد األفريقي  مفوضيةإعداد   (1

 .لكي ينظر فيو مؤتمر القمة األفريقي
 

 

 الفضاء الخارج  ( د

 

: لمث أىمية حاسمة بالنسبة لتنمية القارة في كافة المجاالت الفضاء الخارجييكتسي . 11
دارة الكوارث واالستشعار عن بعد، والتنبؤ المناخي، والخدمات المصرفية  الزراعة، وا 

منتجات تكنولوجيا الفضاء ى لإوصول أفريقيا لم يعد و والمالية، فضال عن الدفاع واألمن. 
وتجعل يناك حاجة لتسريع الوصول إلى ىذه التكنولوجيات والمنتجات. ف رفاىية،مسألة 

 ى ىذه المنتجات في متناولة في تكنولوجيا األقمار الصناعية الوصول إلالتطورات الجديد
عمى الحاجة  تكنولوجيات الفضاء الجوي حولاجتماع برازافيل ويؤكد لبمدان األفريقية. ا

السوق اإلقميمية لممنتجات  سياسات واستراتيجيات مالئمة من أجل تطويروضع إلى 
 .ئيةالفضا

ثورة مجال تكنولوجيا الفضاء كجزء من المال البشري في  . يجب عمى القارة بناء رأس11
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أشير إلى أن جنوب أفريقيا قد  ،الميارات القارية، وتعبئة الجامعات. وفي ىذا الصدد
 عموم الفضاء.ل األفريقيمعيد الاختيرت الستضافة 

أقمار تمرير قرار بشأن الحد من إطالق التحركات الجارية ل إلى المجنة مع القمقت وأشار . 14 
قاوم البمدان تفي الفضاء الخارجي. وينبغي أن  المفرط االزدحام صناعية إضافية بسبب

 اعتماده القرار في حالمن شأن ألنيا لم تكن مسؤولة عن الوضع الحالي و  ذلك األفريقية
االستفادة من أنشطة الفضاء الخارجي. عمى قدرة البمدان األفريقية عمى ؤثر بشدة يأن 

 تكمم بصوت واحد.تينبغي لمبمدان األفريقية أن  ،صددوفي ىذا ال

 التي تواجو الحالية الصعوبات في معالجة مساعدةمبذل الجيود لعمى المجنة كذلك  تحث. 11
 .النظام األفريقي اإلقميمي لالتصال بواسطة السواتل

 

 الشبكة اإللكترونية األفريقية ( ـه

 

 األولىالخمس سنوات مرحمة  استكمال تم و ، ىذا المشروع بمبادرة من حكومة اليندأطمق . 11
إنو حيث ، 4113حتى عام  لمدة سنتين أخريينو قد تم تمديده  4111في يوليو  منو

وكان لممشروع . لمبمدان األفريقيةبالكامل  اكون ممموكيأن الوقت  ىذا فيمن المتوقع 
ت اتفاقا ادولة عضو  15 وأصبحت الشبكة اآلن جاىزة حيث وقعت؛ بعض األثر

عمى االنترنت لمدراسة في بالموقع طالب  137411. وقد التحق حوالي يامالستخدا
 مختمف الجامعات اليندية.

عمميات ل ياودعم الدول األعضاء امتالك( 1خيارين: ) طرحتاستدامة دراسة  تم إجراء. 12
وىذا قد يكون مكمفا وغير  - لتشغيل الشبكة ةخاص ىيئة( تعيين 4وصيانة الشبكة؛ )

في السنوات األولى. وقد وضعت خطة عمل بيدف تقديميا لمموافقة عمييا في قمة  حمرب
قدرىا وىناك فجوة تمويل  من الشركاءمويل التلم يجذب المشروع و . 4112يناير عام 

 .4112دوالر أمريكي لعام  4117111
 

 إلى المجمس التنفيذي: التالية توصياتال المجنةومن ثم قدمت  . 13
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دوالر  411,111  ة بمبمغالمطموبميزانية الالموافقة عمى  ألجيزةمن اطمب ال (1
 .أمريكي

بعض المشاريع عن مسؤولية التولي  عمى مفوضية االتحاد األفريقييجب  ( 4
بعض المشاريع  تمويل   أن يتولى الشركاء  من غير المرجح إذالرئيسية 

. وفي ىذا حضيرية، وخاصة األنشطة التيكونوا راغبين في ذلك  أو اتيجيةاالستر 
 .في التفكيريجب أن يكون ىناك تغيير ،صدد ال

 

 من جدول األعمال 1البند 

 يبوالإ

 

عمى المستوى القاري وعمى مستوى   االستجابةٍبشأن   المفوضية إحاطة من نةالمج تتمق. 14
 جتماعالفي أعقاب او يبوال في أجزاء من غرب أفريقيا. إفيروس مرض لتحاد االفريقي الا

مفوضية االتحاد األفريقي  ةرئيس ت، زار 4111سبتمبر  5ممجمس التنفيذي  يوم ل رئالطا
نشر عمميات الحاجة إلى تم التأكيد عمى و  ،الدول الثالثمفوض الشؤون االجتماعية و 

في إطار دعم االتحاد األفريقي لمكافحة انتشار فيروس  اممين الصحيينمعواسعة النطاق ل
ميع رؤساء الدول مفوضية االتحاد األفريقي ج ةرئيس طبتوخا. يبوال في غرب أفريقياإ

دعم االتحاد األفريقي بعثة ل  صحي العاممين في المجال ال توفير ممني ةوالحكومات، طالب
استجاب عدد من البمدان ، وبدأ نشر و . يبوال في غرب أفريقياإلمكافحة انتشار فيروس 

ثيوبيا وجميورية الكونغو الديمقراطية  نيجيريامع ين الصحيين من الدول األعضاء، العامم وا 
عمال لألت المجنة اجتماع مائدة مستديرة ديسمبر ويناير. كما عقد يلشير  المستحقةوكينيا 

النشر جيود االتحاد األفريقي لجمع الموارد ليذا  األفريقية التجارية األعمال ساندتو 
 .الواسع النطاق

 سبتمبر لطارئ فيبتنفيذ قرار المجمس التنفيذي ا قمق فيما يتعمق المفوضية ةرئيسساور ي. 15 
 الخطوط الجوية االيفواريةشركات الطيران األفريقية، باستثناء  عدم قيام ، و 4111

 كما أعربت. ةالمتضرر  إلى البمدان  يارحالت باستئناف والخطوط الممكية المغربية، 
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ررة، وتأثير ذلك عمى ضحظر السفر ووصم مواطني البمدان المتإزاء  اعن أسفيالرئيسة 
 .االتحاد األفريقيمؤسسات أداء بعض 

إرسال رسائل تذكيرية منتظمة إلى الدول األعضاء عمى   المفوضيةالمجنة  ت. شجع16
 مكافحة فيروس إيبوال.بلمتابعة تعيداتيا والتزاماتيا 

 

 من جدول األعمال 2البند 

 مدافعإسكات ال

 

 4111إعالن الذكرى  مقررتنفيذ لع خطة عمل مشرو وضع يجري  وأن المفوضية أبمغت. 11
ال سيما و ، النزاعات، استنادا إلى تحميل التجاىات 4141بحمول عام  مدافعال لكي تسكت القارة

 غير المشروع متداوللاىتمام  تم كذلك إيالءوالتطرف. و  ،االجتماعي والسياسي قصاءإلوا ،الفقر
لىاللألسمحة، و  اج غير المشروع لمموارد ستخر يعد االو القارة،  نقل غير المشروع لألموال من وا 
 عنيفة، الات منزعرئيسية لالمحفزات ال أحد الطبيعية

 

 ما يمي:باالجتماع وأوصى . 11

خطة وثيقة  عمى لجنة الممثمين الدائمين عرض مفوضية االتحاد األفريقيت أن (1
 المجمس التنفيذي لممناقشة والتفكير. عمىثم  عند انتيائياالعمل 

 

 من جدول األعمال 3البند 

 4112االنتخابات في أفريقيا خالل 

 

االنتخابات، و الديمقراطية الصالحيات المتعمقة ب أطر مفوضية االتحاد األفريقي  تعرض. 14
إلى تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق اليادفة و مستمدة من العديد من الصكوك ال

مج برنا الجتماع حولعرضا موجزا لفوضية رئيسة الموقدمت اإلنسان في القارة. 
بعثات مراقبة  تشملي تركز عمى: مراقبة االنتخابات اليي ذالديمقراطية واالنتخابات، ال

 ، وبناء القدرات المؤسسية.النتخاباتالسابقة لتقييم ال، وبعثات قصيرة المدى الو  ةطويمال
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 11ي جميع أنحاء القارة، ف ( انتخابا16يكون ىناك تسعة عشر )، س4112. وخالل عام 11

معمميات الديمقراطية في لفيذه السنة ستكون اختبارا ميما  منيا حساسة. وبالتالي تعتبر
المساعدات من الدول األعضاء، أوال في تمويل بعثات  المفوضية إلى تحتاج لكافريقيا. لذ
 توفير المراقبين. والمراقبة وثانياالتقييم 

لمتأكد من  عاماليقظة خالل ال توخي مجنة إلى ضرورةأشارت المناقشة التقرير،  في سياق. 11
الوقت في عمى نحو مالئم و  بغية االستجابةعن كثب،  خاضع لممراقبةأن الوضع 

ضرورة المناسب، بما في ذلك نشر ىيئة الحكماء عند الحاجة. وسمطت الضوء عمى 
 وراء الكامنة االنقسامات إلى معالجة تمقائيا تؤديأن االنتخابات بفتراض من االالتحقق  

 .نزاعاتالسياسية، التي تؤدي إلى الاالجتماعية واالقتصادية و والمسائل  حكملا
 

 المجنة التوصيات التالية:قدمت . 12

بناء عمى تجارب مراقبة االنتخابات حتى اآلن، ىناك حاجة إلعادة النظر في  (1
ممراقبة االنتخابية  داخل ل دائمةبنية  وضعآلية المراقبة االنتخابية، بما في ذلك 

 تعمل عمىمفوضية االتحاد األفريقي، والتنسيق بين المؤسسات المختمفة، التي 
صحيحة الوثائق توفير اللتحقق من االدعاءات خالل االنتخابات، مع ا

 .لجنة الممثمين الدائمين والبرلمان األفريقيمع  ةواالتصاالت المستدام
االنتخابية، المراقبة المالي األفريقي الوحيد لعممية المساىم  ىيالجزائر بما أن  ( 4

تطوير االستقالل المالي لتنفيذ ىذا  عمى لقارةا البالغة أن تعملن األىمية فم
 البرنامج.

 

 من جدول األعمال 4البند 

 3632أجندة  نحو تحقيقالنهوض بها  المرأة و تمكين  عام 3632

 

الضوء عمى  سمطت و ، 4112وع عام حول موض اىيميةورقة مف المفوضية تعرض. 13
 القضايا التالية:
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 عمى الفوائد االجتماعية لممساواة بين  األدلة ىناك درجة كبيرة من التوافق و  أ( 
قيام ، فضال عن عمى األسر والمجتمعات التي تعود الجنسين وتمكين المرأة، 

حقوق وصفيا بادية، باإلضافة إلى حقوق المرأة أدلة متزايدة عمى الفوائد االقتص
إلى ، بقدر أكبر من المساواة بين الجنسينالتي تتمتع المجتمعات وتميل اإلنسان. 

وتعد . من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية وتسامحا شموال  أن تكون أكثر 
التشكيالت في تاريخ متأصمة النضاالت األفريقية من أجل حقوق المرأة  

قوية، والدور الذي الد المجتمعات األمومية االجتماعية القارية، بما في ذلك وجو 
الحركة النسائية في النضال ضد العبودية واالستعمار والفصل  اضطمعت بو
ال تزال المرأة األفريقية عنصرا ىاما من عناصر الحركة النسائية و العنصري. 

 وتتوفر. 1662عام  بيجينالعالمية، بما في ذلك دورىا في مؤتمر المرأة في 
جموعة شاممة من السياسات واألدوات المتعمقة بالمساواة بين الجنسين، مقارة  مل

، مرأةالمساواة بين الجنسين، والعقد األفريقي لم حولوليس أقميا اإلعالن الرسمي 
 وبروتوكول المرأة.

 معالجةو ى إنجازات الماضي ف  بارزا صرحا، 4112موضوع عام  لذلك يعتبر ب(
فريقيا لتغيير حياة النساء في جميع أنحاء القارة. أال تزال تواجو  التي تحدياتال

 :العاموفيما يمي أىداف 
حركة حاسمة إلى األمام بشأن إلى لحاجة اب الرجال والنساء  توعية .1

 لتنفيذ الزم شرطالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كمحرك رئيسي و 
 .4131أجندة 

ة التي تؤثر عمى وضع تغيير ممموس في المجاالت الحيويإحداث ضمان  .4
المرأة األفريقية، بما في ذلك الزراعة، والتمكين االقتصادي والمشاركة 
واألمن والسالم عمى المستويات القطرية واإلقميمية والقارية والتعمم من 

 أفضل الممارسات.

نشطة ألأيضا الموضوعات الفرعية وىياكل التنسيق ل المفاىيميةوتقترح المذكرة  (ج
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 عمى جميع المستويات. المواضيعية

 

تنفيذ بين الجنسين و  حول المضي قدما بأجندة المساواةوتبادل الخبرات  االجتماعناقش . 14
قتصادية اإلقميمية وعمى المجموعات اال عمى مستوى استراتيجيات وبرامج ممموسة 

. وتشمل االستراتيجيات دور السمطة القضائية، والقضايا االقتصادية  القطري يالمستو 
دور و  ؛الشمول المالي، وصندوق المرأة األفريقية، والزراعةو مثل التجارة عبر الحدود، 

تكافؤ و العنف القائم عمى نوع الجنس؛ و م واألمن؛ لسماو زيادة تمثيل المرأة؛ في ص الحص
 الصحة قضاياو  ؛الحصول عمى الخدمات، والحقوق، وخاصة حقوق األرض واإلرثفرص 
والمساواة بين الجنسين في التعميم  الفتيات تعميمفي  ،االستثمارو وفي االنتخابات؛  النسائية

زام القيادة عمى جميع عمى أن الت إلى توافق تم التوصل و عمى جميع المستويات. 
تحقيق المساواة بين الجنسين أمر بالغ األىمية، وأنو يجب اتخاذ تدابير لتوعية بالمستويات 
 جة الممارسات الثقافية والدينية الضارة.تغيير المواقف ومعالبضرورة  المجتمعات

 

ثراء الوثيقة المو  استخدام عمى المجنة توافق. 15 ، يةعيضاالمدخالت من المناقشات لتعديل وا 
عمى إعداد جميع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية  عيتشج وينبغي
 لمرأة.عام االمحددة ل اخططي

 

 من جدول األعمال 5البند 

ة وقطاع األعمال والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية سنوي )السياسأفريق   منبر إنشاء
 والمجتمع المدن (

 

 اىيمية، وقدمت المجنة مشروع مذكرة مفبحر دار من خموة المنبر ااقتراح مثل ىذنشا . 16
جراءات المتابعة  ا غير أني، نبر. ووافقت المجنة عمى تنفيذ الملمنظر فييا، مع التوصيات وا 

في مراحمو التكوينية بالكامل من الموارد األفريقية. وفي ىذا  يتم تمويل المنبربأن  تأوص
 ىيئة التمويل. االتحاد األفريقيمؤسسة  تصبح أنبح ااقتر تم تقديم الصدد، 
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، في المنبر يجري حول التفكيرزال يال  العمل . وبناء عمى ىذا العرض، الحظت المجنة أن21
 ة ىذه المسألة مرة واحدة في صيغتيا النيائية.ووافقت عمى مناقش

 

 من جدول األعمال 6البند 

 التقدم نحو إنشاء الجامعة االفتراضية

 

إلقاء نظرة جامعة، وكذلك لم الحالية شبكاتوضع ال إلى قرارىا بتقييمة المفوضيوأشارت . 21
كثير بسبب ال ولم يتحققشبكة إلى األمام. العمى األموال الالزمة إلنشاء مراكز لدفع 

 تألف منيفريق عمل من الخبراء  تم إنشاءعدم كفاية الموارد إلجراء التقييم. ومع ذلك، 
دارةاالتحاد االفريقي إدارة الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا لمفوضية البنية التحتية   ، وا 

وف سمن مختمف أنحاء القارة. و المختارة بعد  عن والطاقة، باإلضافة إلى الجامعات
 .4111الفريق لممرة األولى في ديسمبر  يجتمع

 

مفوضية االتحاد األفريقي  تقديم تقرير التقييم إلى القمة المقبمة كما من االجتماع طمب . 24
 رؤساء الدول والحكومات في ماالبو. وطمب

 

 من جدول األعمال 36البند 

 سفر األفريق الجواز 

 

جزءا  باعتباره ريقينحو جواز السفر األف النتقالابشأن  المنجز العمل  مفوضيةال تعرض. 21
 ال يتجزأ من عممية التكامل، لتسييل حرية تنقل األشخاص داخل القارة.

ينظر   حيثمتكامل، ل بالنسبة ريقيجواز السفر األفل حوريةمعمى األىمية المجنة ال توافق. 21
. ريقيينبين األف متمييزرمزا ل فضال عن كونو، وطنيةلمسيادة وال كشارةسفر اللى جواز إ
المناقشات بشأن ىذه المسألة أيضا في االعتبار عوامل قارية أخرى مثل أن تأخذ  يجبو 

يذه القضايا. وينبغي لالتعاون ية تعزيز أسواق العمل والسالم واألمن، واستكشاف كيف
مشترك، وخاصة من حيث استعداد الدول األعضاء السفر الجواز إرساء أسس إلى السعي 
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فعيل جوازات السفر البيومترية، وكذلك المواءمة بين خصائص جواز السفر. والحظت لت
وحرية تنقل  احققت جواز سفر مشترك المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالمجنة أن 

األشخاص والبضائع، وتعمل حاليا عمى القضاء عمى اشتراط الحصول عمى تصاريح 
 لمبناء عمييا. ة كحالة دراس الذي حققتووالنجاح اس ويمكن استخدام تجربة اإليكو العمل. 

 

 الخطوات المقبمة التالية:ببناء عمى المناقشات، أوصت المجنة . 22
 

أصحاب عمى إشراك منتظم بشكل مفوضية االتحاد األفريقي أن تعمل ينبغي  (1
عمى سبيل المثال: وزراء اليجرة فالمصمحة ذوي الصمة بشأن مسألة اليجرة، 

 خدمة .ال رؤساءو 

لجواز السفر  مناصرينبمثابة  واكونيحديد رؤساء الدول الذين يمكن أن ت ( 4
 قارة.ال كمجتمع كأفريقيا  وتشجيع النظر إلى، ريقياألف

ال سيما من و ، لدول األعضاءمخاوف ا إمعان النظر بجدية  في الحاجة إلى   (1
وزراء الاجتماعات ي ف أيضاالقضية إثارة في ىذا الصدد و حيث األمن واالحتيال، 

 عن اليجرة واإلحصاءات الحيوية. ينالمسؤول

 

 من جدول األعمال 33البند 

 القاريةف  إنشاء منطقة التجارة الحرة  التقدم المحرز

 

عمى وبناءا . لتجارة الحرة القاريةمرحمي عن إنشاء منطقة االقرير تالمفوضية ال تقدم. 23 
المفاوضات  بمغترؤساء الدول والحكومات،  مااعتمدى المذين ر المقر الطريق و  خارطة

عمى االتفاق  توقيع المقرر إجراؤهبشأن منطقة التجارة الحرة الثالثية مرحمة متقدمة، مع ال
 .ألخرىالمفاوضات بشأن التكتالت اإلقميمية اولم تتقدم في مصر.  4112في مايو 

 يحث المفوضية عمى يذال 4111قمة ماالبو في يونيو  مقررإلى  مفوضيةال وأشارت. 24 
، وتحقيقا 4112في عام  منطقة التجارة الحرة القاريةب المتعمقة  مفاوضاتال الشروع في
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 ريقيةمتجارة األفلمرصد  الالزمة إلنشاءجراءات اإل المفوضيةليذه الغاية، اتخذت 
قامت و . منطقة التجارة الحرة القارية لييكل كعنصرين ميمين، التجارية ألعماللومجمس 

اجتماعات تشاورية مع بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية بعقد أيضا  لمفوضيةا
 الشروع فيفي المجموعات االقتصادية اإلقميمية األخرى قبل  مواصمتياالتي يجب 

جراء المزيد من الدراسات لضمان  منطقة التجارة الحرة القاريةالخاصة بمفاوضات ال وا 
تعزيز ب  منطقة التجارة الحرة القاريةحول مفاوضات ال أىمية وربطت كذلكالتنفيذ السميم. 

 .البينية ألفريقيةالتجارة ا
التوجيو بشأن الخطوات المقبمة التالية )أ( التغييرات المقترحة عمى  المفوضيةطمبت  . 25

وزراء التجارة في  إدماج  يتم الجديدة: )ب( ما إذا كان اعمى أساس واليتي اإلدارةىيكل 
 خموة مشتركة محتممة عقد بشأن، )ج( األفريقية الرفيعة المستوى لمتجارة مجنةالتكوين 

لمنطقة التجارة الجوانب السياسية والفنية لمتآزر بين وزراء التجارة و ممتابعة للمجنة بحر دار 
 تي ىي عمى استعداد. واختتمتتمك البمدان البالتحرك  يمكن )د( ما إذا كان الحرة القارية،

توازي ممفاوضات مثل مستوى التحرير، و بعض العناصر ل تسميط الضوء عمىب
السمع والخدمات، وحرية تنقل األشخاص، فضال عن  بشأن  ياأو تسمسم المفاوضات

منطقة التجارة إنشاء بخصوص  الحاجة الممحة لمحصول عمى مصادر بديمة لمتمويل 
 .الحرة القارية

 

 صيات التالية:التقرير، قدمت المجنة التو  حولمناقشات ال. وبعد 26

مفاوضات المضي قدما في إطالق  يتواصل مفوضية االتحاد األفريقينبغي أن   (1
ومن المستحسن كما كان مقررا.  4112في عام   منطقة التجارة الحرة القارية

بين وزراء الخارجية ووزراء التجارة، ،  عقد خموةوربما  مناقشات مشتركة إجراء
 ت المفاوضات.ولكن ىذا ال يمنع من بدء عمميا

لوضعيا في تجربة بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية بيجب أن يحتذى   (4
وذلك لمحصول عمى  البينية ةفريقياألفي حصة التجارة   الحسبان باعتبارىا عامال
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 .البينية صورة حقيقية لحجم التجارة  األفريقية
 األعمال معاتمجت، و األشخاصحرية حركة المتعمقة بمسألة إدراج اليجب  ( 1

 .ميع أنحاء أفريقيا وسكان أفريقياالتجارية في ج
 

 من جدول األعمال 33البند 

 مسمعلوضع استراتيجية 

 

خطاراستراتيجية السمع ألفريقيا  الذي يكمف بوضعبحر دار  مقرر. وتجدر اإلشارة إلى 31  وا 
الزراعة  إداراتالعمل مع بالتجارة والصناعة  إدارةضطمع بيا األنشطة التي تباالجتماع 

تم إنشاء و واالقتصاد الريفي والبنية التحتية والطاقة، والموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا. 
ثالث لجان فرعية لمعمل عمى وضع استراتيجية ألسواق الزراعة والتعدين والطاقة عمى 

موعة دول مجالتوالي، وذلك بالتشاور الوثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية، وأمانة 
المجنة االقتصادية ألفريقيا وغيرىا و ، واألونكتاد، أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط اليادئ

ستراتيجية تسعير المن المؤسسات. وتشمل الجوانب الرئيسية التي يتعين النظر فييا في ا
أو فرصة، والروابط بين السمع واألسواق المالية، والتصنيع  كمصدر لعنةالسمع، والسمع 

المجنة  تقاريرلنتائج التي توصمت إلييا ا السمع، مع األخذ بعين االعتبار من خالل
 ولية.األسمع الاستخدام القائم عمى التصنيع  عن فريقيااالقتصادية أل

 

 االجتماع المالحظات التالية:قدم . 31 

أصبحت اآلن ت، و النزاعالمعادن ا تثير فييا ابمد  في السابقوال جأنكانت  أ( 
عائدات المعدنية لتعزيز التطور السريع في البنية التحتية واالتصاالت الدم ستخت

 والطاقة وتنويع االقتصاد؛

تتم حالة  لمواد الخام،اال تزال االقتصادات األفريقية الموجية نحو تصدير   ب(
 جل الحفاظ عمى اإلرث االستعماري.أرعايتيا من 

التأثير عمى تنظيم  بوسعياا يكون فقط عندم ىيكميا التحو أفريقيا  تشيد سوف  ج(
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الل تجييز مواردىا الطبيعية إلى تسعير السمع وكسب المزيد من العائدات من خ
 الصنع أو نصف المصنعة. كاممةسمع 

 

 المجنة بما يمي: تأوص. 34

عمى المستويات لمتصنيع والتكامل  ةفي المشاركة السياسية الموحد القارةتشرع  ( 1
 من خالل اإلنتاج وليس من خالل التجارة. ةوالقاري ةاإلقميميو  ةاإلقميمي ةالفرعي

 

 رفعت الجمسة.
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