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  :تصدير

تحاد  األولى لمفوضية االاإلستراتيجية العمل الخطة  انقضى2007في نهاية عام 

 بمثابة أداة رئيسية وخارطة طريق يستعان وكانت هذه الخطة. 2007-2004اإلفريقي للفترة 

نجازات جديرة ى إى إلرامج ومشاريع وأنشطة المفوضية مما أدبهما كأساس لصياغة مختلف ب

  .بالثناء

بعد مرور أربع : غير أنه في سياق بيئة اقتصادية حيوية، يتعّين طرح األسئلة التالية

 أولويات مفوضية االتحاد اإلفريقي ما زالت، هل اإلستراتيجيةنوات على تنفيذ هذه الخطة س

كما كانت سابقاً؟ هل تسير مفوضية اإلتحاد األفريقي في االتجاه الصحيح؟ وهل تقوم المنظمة 

الح فيها؟ كيف يمكن ألفريقيا أن تحقق هذه التوقعات صبتحقيق التوقعات الكبرى ألصحاب الم

  .؟2012 لبحلو

األولويات  االستجابة لها فضالَ عن تحديد إلىهذه هي األسئلة التي تسعى هذه الوثيقة 

 وفضال عن ذلك توفر فرصة  فريدة . والموارد البشرية والمالية المطلوبة إلدارتهاالسياسية

إن الحوار بين أصحاب المصالح األفريقيين ضروري للتحضير للمرحلة . للتطلع إلى المستقبل

  .ادمة لعملية تكامل القارةالق

وقد تّمت مراعاة العمل الذي أنجزته المفوضية سابقاَ بحيث وفّر األساس للعديد من 

 والتي 2012 – 2009 الجديدة للفترة اإلستراتيجية في هذه الخطة المقترحةاالستراتيجيات 

تي هي جوهر وتم أيضاً االحتفاظ برؤية االتحاد اإلفريقي الطويلة األمد ال .يجب تحقيقها

استعداد رؤساء ت الطفيفة هنا وهناك، بما يعكس االتجاه لعمل المفوضية مع بعض التعديال

متحدة الواليات الالحكومات للتعجيل بالمضي قدماً بالمشروع الطموح المتمثل في بناء والدول 

 فعاال، يجب أن تكون األولويات السياسية لالتحادهذا المشروع وحتى يكون . فريقيةاأل

 تحت المناقشة هنا تتّسق مع البيئة الجديدة في توعليه، فإن اإلستراتيجيا. األفريقي واضحة

أفريقيا والعالم كافة وتنسجم مع توقعات وتفاعالت جميع أصحاب المصالح في مختلف 

 -2009ما يفضى إلى ظهور خارطة جديدة تحدد مجاالت األولوية القصوى للفترة مالمحافل، 

2012.  

  

  سيد جان بينجسعادة ال

  فريقيألرئيس مفوضية االتحاد ا
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  :موجز تنفيذي

 خالل العقد الماضي، معدل نمّو متوسط قدره حوالي – لقد حققت أفريقيا  - 1

وقد تمخض عن هذا النمّو المتواضع تحّسن البيئة . في السنة% 5.5

السياسية واالقتصادية واالجتماعية حيث سَجل تخفيض ملحوظ في عدد 

لقد استفاد العديد .  وتحّسن وضع السلم واألمناألفريقية الدول النزاعات بين

من البلدان من ارتفاع أسعار السلع األساسية واعتماد سياسات االقتصاد 

الكلّي السليمة وتخفيض رصيد المديونية عن طريق مبادرة البلدان الفقيرة 

  .المثقلة بالديون

يقيا ال تزال تواجه عدة على الرغم من هذه االتجاهات اإليجابية، فإن أفر - 2

تحتاج أفريقيا أن تحقق . تحديات تهدد بإبطاء خطى وزخم التنمية المستدامة

على األقل في السنة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية % 7نّموا بنسبة 

هناك تهديدات وتحديات ناتجة عن تغير المناخ وتقلّب . 2015بحلول 

وسيؤدى . المي غير مواتأسعار السلع األساسية ونظام اقتصادي ع

فضالَ . االرتفاع األخير ألسعار األغذية والطاقة إلي رفع مستويات الفقر

االعتماد على عدد محدود من السلع األساسية، وعلى فإن  ،عن ذلك

 على قيمة المضافة الضعيفة، ال يزال ُيشكل تحّدياً خطيراالصادرات ذات ال

ات من الغرب إلي الشرق بحيث المستوى العالمي، قد تحّول اتجاه الصناع

يتعّين على أفريقيا أن تضع . أصبحت عنصراَ فعاالً وسوقا عالمية مهمة

إستراتيجية تجعلها قادرة على تسخير مزايا وفرص هذه الفترة االنتقالية، 

مع االستعداد لمواجهة تحديات اآلفاق القادمة من خالل االستثمار في 

 .ال التجارية والمنافسة الشاملة والحد من تكلفة األعماالتكنولوجي

 تحقيقاً لمزيد من النمو، تحتاج أفريقيا إلي منح المزيد من العناية لقضايا  - 3

السلم واألمن والتكامل االقتصادي واالجتماعي السيما تنمية األسواق والبنية 

في هذه المجاالت تكمن . التحتية واإلدارة والتكامل والتعاون السياسي

تضع المفوضية في الحسبان عند وضع و. لالتحاد األفريقيالمزايا النسبية 
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ريقي، وهي  على األعمدة األربعة لالتحاد اإلفاإلستراتيجيةترتكز الخطة  - 4

 والتعاون، القيم المشتركة وبناء المؤسسات السلم واألمن، التكامل التنمية

الغايات  للخطة صورة عامة عن اإلستراتيجيةوتعكس األهداف . والقدرات

 :، وهي2012ول تحقيقها بحلالتي تصبو المفوضية إلى 

  .تخفيض عدد النزاعات لتيسير التنمية والتكامل  )أ 

 .التنمية والتكاملستقرار القارة كشرط مسبق لتعزيز ضمان أمن وا  )ب 

لبلدان ذات الدخل  لبلوغ الدول األعضاء مركز امسار واضحتحديد   )ج 

 . أجنده تنمية أفريقيا المتوسط وتعزيز

 الطبيعيياسي رسم خارطة طريق واضحة نحو تحقيق التكامل الس  )د 

 .واالقتصادي واالجتماعي للقارة

 .تعزيز التعاون العالمي ألجل التنمية المستدامة والتكامل)هـ

تفهم مشترك إزاء الحكم الجيد والديمقراطية وحقوق /تحديد نهج  )و 

 .اإلنسان

 .لية أفريقية قارية لصوغ السياسات اإلنسانيةإنشاء آ  )ز 

 اعتمدتها الجمعية التية ضمان سريان مفعول بقية الوثائق القانوني  )ح 

 .العامة

 .وضع إطار لتعزيز التعددية الثقافية واللغوية األفريقية  )ط 

تعزيز التآزر والتعاون بين الدول األفريقية والمجموعات االقتصادية   )ي 

التحاد ا/اإلقليمية وأجهزة االتحاد اإلفريقي لتحقيق أجنده التكامل

 .األفريقي

 .تحاد اإلفريقيقامة مفوضية فاعلة وذات كفاءة لالإ  )ك 
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 .تحديد إطار لتقاسم مبادرات البحث والتنمية في أفريقيا  )ل 

  

  : مقدمة-:ألف

 نحو تنمية القارة،  هامةخطوات قطع االتحاد اإلفريقي 2003منذ إنشائه في  - 1

ولقد حافظت الدول األعضاء، حتى اآلن، على الوحدة . مّما رفع من مكانته

ت المشتركة التي تواجه القارة، منذ الثابتة والتضامن القوي لمواجهة التحديا

أيام منظمة الوحدة األفريقية، واالتحاد يسعى أساساً إلي تحسين معيشة مواطني 

ويبذل جهوداَ لتعزيز الوحدة والتضامن . القارة من خالل التنمية والتكامل

مع الحرص على إقامة . والتماسك والتعاون بين الشعوب والدول األفريقية

  .قوية على نطاق العالمشراكات جديدة و

فعلى الصعيد السياسي . تقف بين أفريقيا ورؤيتها تحديات وفرص عديدة - 2

واالقتصادي، قطعت القارة خطوات هامة إلي األمام، خالل العشر سنوات 

 الحركيةوأخذت بفضل ثرواتها الطبيعية الثرَية، تزداد أهمية في . الماضية

غّير المناخ وتزايد التهميش اتخاذ ويستدعي التهديد الذي يمثله ت. العالمية

وبين التحديات الكبرى التي .  ومتّسقة وعاجلة من جانب أفريقياهادفةإجراءات 

تواجهها والفرص التي توفر لديها، يجب على أفريقيا مواصلة مسيرتها نحو 

ويجب أن تفّند ناقديها وتبرهن على أنها قادرة . ضمان حياة أفضل لشعوبها

 .إلى األمامعلى المضي قدماً 

 تحقيقاً لهذا الغرض، البّد ألفريقيا أن تدفع شعوبها نحو البناء على التنوع  - 3

العميق لثقافاتها ومواردها وتقوم بخيارات استراتيجية مدروسة ومطلعة فيما 

ويتعّين بذل المزيد حتى تتحدث أفريقيا بصوت . يتعلق بعملية التنمية والتكامل

 الغاية، ولبلوغ هذه. يمة للقارة وثروتهالقواحد وتحصل على المزيد من ا

سيعمل االتحاد اإلفريقي، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء والمجموعات 

وتوفر المفوضية المنبر الرئيسي الذي يجري . االقتصادية اإلقليمية وأجهزته

 .من خالله التعاون ووضع البرامج وتنفيذها
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ي الدروس المستخلصة من إل) 2012–2009 (اإلستراتيجيةتستند الخطة  - 4

فهي توفر . 2007–2004 للفترة اإلستراتيجيةالماضي، السيما من تنفيذ الخطة 

إطارا قويا وتوّجها استراتيجيا واضحا وصياغة جديدة للسياسات، كما تتضّمن 

 الخاصة واإلرشادات والتخطيط العام المنهجيإرشادات حول التخطيط 

السنوات األربع القادمة، فيما يختص بوضع بالميزانية لفائدة المفوضية، خالل 

 .وتنفيذ برامج وأنشطة االتحاد
 
 :رؤية االتحاد اإلفريقي  - باء

إقامة واليات متحدة أفريقية متكاملة " تتمثل رؤية االتحاد اإلفريقي في  - 5

ومزدهرة وعادلة وسالمة ذات حكم جّيد يقودها ويديرها بالفعل مواطنوها 

 ". في المسرح الدوليوتمثّل قوة خالقة ودينامية

 تتطلع هذه الرؤية ألفريقيا جديدة إلي المستقبل هي دينامية ومتكاملة ال تتحقق  - 6

 من خالل كفاح يتّم خوضه على جبهات عديدة وهي عملية طويلة إالبالكامل 

والمهّم في ذلك هو إطالق العملية ودفعها إلي األمام بشكل ال رجعة فيه . األمد

 .لهدف النهائيووضع المعالم لبلوغ ا
 

  :لة وقيم مفوضية االتحاد اإلفريقيرسا  - جيم

قيمة مضافة تقود عملية وتتمثل رسالة المفوضية في أنها مؤسسة ذات كفاءة  - 7

التكامل والتنمية في أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع الدول األفريقية األعضاء في 

 .قييناالتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمواطنين اإلفري

 :يأما القيم التي تسترشد بها المفوضية في القيام بعملياتها، فتكمن فيما يل - 8

  .احترام التنوع والعمل الجماعي -

 .فريقيا وجعل أفريقيا فوق غيرهاأ يالتفكير ف -

 .الشفافية والمساءلة -

 .النزاهة وعدم التحّيز -
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 .الكفاءة والقدرة المهنية -
 

ل رسم أهداف واستراتيجيات  رسالتها من خالأداء إلىستسعى المفوضية  - 9

وستشكل القيم المشار إليها آنفاَ األساس لضمان تحقيق  المفوضية . واضحة

 .كما ستشجع هذه القيم تطوير ثقافة خدمة ألجهزة المنظمة برمتها. رسالتها

 :من جهة أخرى، ستسترشد المفوضية بالمبادئ التالية  -10

األخرى والدول مبدأ الالمركزية والمبدأ التكاملي مع األجهزة   )أ (

  .األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 .التوجه نحو تحقيق النتائج والجدوى وتركيز األثر  )ب (

 .التنسيق الوثيق والتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية  )ج (

 .تماسك السياسات والبرامج  )د (

 نهج الربط الشبكي الذي يتيح االستفادة من الموارد المتاحة عن إتباع  )هـ(

 .طريق فاعلين آخرين

 أداء إلى ستسعى المفوضية،وهى تسترشد بالقيم والمبادئ وعليه،

.  على نحو واضحترسالتها بضمان تنفيذ األهداف واإلستراتيجيا

وستلتزم المفوضية بتوفير الموارد الضرورية لالستجابة لتوقعات 

وسيتطّلب ذلك قيام المفوضية بعرض عدد . أصحاب المصالح فيها

ترحات المحددة لتعزيز التزاماتها ولمنح إمكانات ومنافع من المق

  .جديدة للمواطنين اإلفريقيين

  

 :تحليل توقعات أصحاب المصالح  -دال

، أجرت المفوضية تحليالَ مستفيضاَ اإلستراتيجيةلدى قيامها بوضع الخطة  -11

ألصحاب مصالحها الذين يشملون جميع العناصر الفاعلة مّمن يؤثرون أو 

 يستفيدون من خدمات المفوضية ويتعاونون معها على تنفيذ يتأثرون أو

 .وتشكل توقعات هذه العناصر جوهر توّجه عمل المفوضية. رسالتها
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يشمل أصحاب المصالح الرئيسيين كالّ من الدول األعضاء العاملة من  -12

خالل المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين، في مهام وضع 

ويندرج في هذه الفئة أيضا اللجان الفنية . أو مهاّمه التنفيذيةسياسات االتحاد 

ويشمل أصحاب المصالح اآلخرون موظفي . المتخصصة واللجان الوزارية

المفوضية والمواطنين اإلفريقيين واإلفريقيين في المهجر والمجتمع المدني 

 .والشركاء اإلنمائيين واالستراتيجيين والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم

 :شف تحليل توقعات أصحاب المصالح عن أنها تنص عموماً، على ما يليك -13

  المزيد من الشفافية والمساءلة؛  )أ (

 لفعال لمهاّم المفوضية وخدماتها؛التنفيذ الفعلي وا  )ب (

 حسن االتصال وتقاسم المعلومات؛  )ج (

 ص والتهديدات التي تواجه أفريقيا؛االستجابة للفر  )د (

  من المشاركة في عمليات االتحاد؛دالقيادة والتنسيق والتعاون والمزي  )هـ(

  في المواعيد المحددة وااللتزام بالعقود؛إعداد التقارير  ) و(

 .توفير الوسائل للمنظمة القارية لتعزيز مصالح أفريقيا  ) ز(
 

  .ةجيتقييم البيئة الخار  -هاء

.  تقع ضمن البيئة العالميةيتتأثر فرص وتحديات أفريقيا باألحداث الت -14

قيام بوضع البرامج التي تعالج توقعات الشعوب ، عند اليولذلك من الضرور

وقد ساعدت . األفريقية، إجراء تحليل للبيئة العالمية والقارية كما هو وارد أدناه

 .نتائج هذا التحليل على صياغة االستراتيجيات المقترحة للوفاء بالتوقعات
 

  :البيئة العالمية  ) أ(

.  منذ نهاية الحرب الباردةيةانتقال في مرحلة الحاليال يزال النظام الدولي  -15

وقد يظّل على هذه الحال خالل عدة سنوات قبل . وتظل معالمه غير واضحة

 آراء حول  عام فيويعود السبب في ذلك، جزئياَ إلي غياب توافق. أن يستقر
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اته التهديد بعدم االستقرار الناجم عن ر أن مثل هذا التغيير يحمل في طيغي -16

وقد أفضى ذلك إلي ظهور تحديات جديدة . فشل الدول والمنافسة الجيوسياسية

وال . خرىألوتتوفر إمكانات التعاون في بعض األماكن دون ا. ةمثل القرصن

ض أجزاء العالم معرضة لنزاعات عميقة الجذور بينما يوجد احتمال تزال بع

لقد تحسنت ظروف معيشة البشر بقدر . نشوب نزاعات جديدة في أجزاء أخرى

كبير خالل القرن الماضي نتيجة التحوالت التكنولوجية واالقتصادية التي لم 

ألقاليم أو بيد أن الرفاهية المتزايدة لم تستفد منها جميع ا. يسبق لها مثيل

وبالتالي فإن التعاون بين األقاليم الغنية والفقيرة في العالم ازداد بشكل . البلدان

 .ملحوظ، خالل الفترة

 من  تحرير التجارة كبيرا افي عهد ما بعد الحرب الباردة، شهد العالم قدر -17

الماضي القريب، شهد النظام العالمي مفاوضات مكثّفة في . ةواألنظمة المالي

 في إطار جوالت الدوحة و اتفاقية الشراكة االقتصادية، ينظام التجارحول ال

وقد تغّيرت . وكذلك األزمة المالية وارتفاع أسعار النفط وأزمة الطاقة واألغذية

 العولمة، فمن المحتمل يومع تنام. طبيعة النظام النقدي الدولي بشكل ملحوظ

ومع االنكماش . ار الصرفأن يستّمر تقلّب األسواق المالية، بما في ذلك أسع

الذي أصاب بعض اقتصادات العالم واالرتفاع المستّمر لمعدالت البطالة، فإن 

 .اآلفاق االقتصادية تبدو غير مشرقة

لوجية وإزالة الحواجز التجارية خالل العقد و االبتكارات التكنأسهمتلقد  -18

لنمو السريع  اىويعود ذلك إل. الماضي في دفع عجلة النمو في التجارة العالمية
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 :البيئة القارية  ) ب(

واألمن ومنع . ليات فعالة للسلمآتم تحقيق إنجازات عظيمة من خالل إقامة  -19

لديمقراطية والحكم  ووضع نماذج للمعايير األفريقية لالنزاعات وتسويتها

في % 5.8رغم من أن أفريقيا احتفظت بنسبة نمّو قدرها وعلى ال. واالنتخابات

، فال تزال أوجه التعاون قائمة بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان 2007عام 

والتحديات تلوح في األفق ألنه من المتوقع إجراء . وردة الصافية للنفطستالم

ب، تعرضت وفي الماضي القري.  انتخابا في القارة، خالل السنتين القادمتين17

المكاسب التي تحققت في مجال الحكم للتهديد نتيجة ظهور نموذج من العمليات 

 تؤدي إلي نزاعات سياسية تهّدد سلم ياالنتخابية الضعيفة المتنازع عليها والت

 .واستقرار الدولة واإلقليم

انتشار األوبئة في وجه مواردها الطبيعية لتسرعاً جديدا شهدت أفريقيا  -20

وتشكل األزمة المالية . خ وارتفاع أسعار النفط والطاقة واألغذيةوتغّير المنا

العالمية انتكاساَ كبيراً في الوقت الذي كانت االقتصادات األفريقية تخرج فيه 

 خالل إحرازهوهذا هو ما يقوض التقدم الملحوظ الذي تم . من أزمة خطرة

 ألسعار األغذية وتفاقمت جراءه آثار الزيادة الحادة. السنوات العشر الماضية

 .طب أسواق النفلوتق

 الناجم عن األزمة المالية سيؤدي إلي يركود االقتصادي العالماليعتقد أن  -21

الحد من الفرص التجارية وفرص الوصول إلي التمويل وتحويالت المهاجرين 

الواقع أن أفريقيا تفتقر إلي مكان في الساحة . واالستثمار األجنبي المباشر
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مرحلة ما بعد الحرب الباردة اتجاهاَ عالمياً نحو إيجاد أو تدعيم شهدت  -22

فهي تسعى . فريقيا في هذا االتجاهأولم تتخلف . قليميةاإلتجمعات ال كتالتالت

إلي توسيع نطاق األسواق الوطنية ومواءمة األطر التنظيمية والسياسات 

للمساعدة على إيجاد بيئة قادرة على التنافس ومواتية لالستثمارات وتنمية 

رة على التأثير في وتأمل البلدان األفريقية في أن يكون لها القد. الصادرات

ير أن غ. إطار المفاوضات علي النظام التجاري العالمي اآلخذ في البروز

 .عملية التكامل اإلفريقي ال تزال محدودة نظرا للعديد من القيود

أوالً، هناك ضْعف الروابط بين البلدان من حيث النقل الجوي والبنية  -23

 الروابط المطلوبة إقامةالتحتية للطرق والسكك الحديدية ما يجعل من الصعب 

يمثل التغلّب على هذه القيود خطوة هامة نحو و. الستغالل الموارد الطبيعية

 ىا يزيد ذلك تعقيداَ تحدي الوصول إلومم. لتكامل المستدام في أفريقياتحقيق ا

وضعف البنية التحتية . التوافق علي رؤية مشتركة لمستقبل االتحاد اإلفريقي

ية والجسور الحيوية على األنهار الرئيسية ومرافق الطرق، السكك الحديد(

، ل السلع والخدمات في القارة ويحديعوق تنق) االتصاالت السلكية والالسلكية

، لم يتجاوز معدل التجارة البينية 2007وفي . بشكل خطير، من تقاسم الخبرات

 .من أجمالي حجم التجارة% 10األفريقية 

محرز في مواءمة المجموعات االقتصادية أدى عدم كفاية التقدم ال: ثانياَ -24

ويعود السبب . اإلقليمية إلي تأخير عملية االرتكاز عليها لبناء التكامل القاري

 تنفيذ مقرر بانجول بشأن تنسيق ي غياب القيادة فىفي تباطؤ الخطى إل

ومواءمة المجموعات االقتصادية اإلقليمية على المستوى القاري وضعف 

ارات والبرامج المتفق عليها على المستويات الوطنية اعتماد وتنفيذ القر

 .وازدواجية المهام والبرامج وتبديد الموارد البشرية والمالية الشحيحة
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 :لبيئة الداخليةتقييم ا  -واو

 ما هي عليه اآلن، قامت ىمنذ تحولها من أمانة منظمة الوحدة األفريقية إل -25

ف ووضع أجندة دفع أفريقيا إلي بمبادرات رئيسية لتحقيق هذه األهداالمفوضية 

. األمام والتأكيد على دور االتحاد اإلفريقي في عالمنا هذا الذي يزداد عولمة

وخالل اجتماع مابوتو، وافق المجلس التنفيذي على عدد أجمالي من العاملين 

وتم إحراز بعض التقدم في التوظيف لبلوغ العدد المرخص .  عامال923ًيبلغ 

هناك .  العاملين عدداً ونوعاًيية ال تزال تعاني من نقص فغير أن المفوض. به

 اإلستراتيجية مع األخذ في االعتبار المستلزمات الهيكلحاجة إلي مراجعة 

 تبني عمليةولوية على ألللمفوضية وتخصيص عاملين للقضايا السياسية ذات ا

سب، المراجعة على أساس معايير مثل مبدأ معالجة المشاكل على المستوى األن

 .واللجنة االقتصادية ألفريقياالتكامل مع اآلخرين مثل بنك التنمية اإلفريقي 

وسيساعد بناء .  والمعداتعدد المكاتبتعاني المفوضية من نقص كبير في  -26

 تم إطالق أعماله في اآلونة يمركز المؤتمرات لمفوضية االتحاد اإلفريقي الذ

 .وعدد المكاتبتحتية األخيرة، في تخفيف النقص الحالي في البنية ال

ية االتحاد اإلفريقي تجذب تمويالً نظراَ للشهرة التي تتمتع بها، تظل مفوض -27

 االتحاد مفوضيةوقد شّجع ذلك .  من الدول األعضاء والشركاءمتواصالً

لوجية للتحسن الداخلي و إقامة عمليات تكنىتشجيعاً قوياً على المبادرة إل

 تنفيذ بعض صالحات مؤسسية، من قبيلوالنهوض بمبادرات ترمي إلي إجراء إ

  FacilityProcess  المشروعات التي تساعـد على تحسيـن األداء مثل

KMS,AMERT,VSAT,IMIS .. 

  

  :)T O W S(تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف   -ايز

لمواجهة التحديات التي حددتها المفوضية من خالل التقييم، تم إجراء تحليل  -28

.  للمفوضية خالل العديد من دورات استثارة األفكارنقاط القوة ونقاط الضعف
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هناك فرص كثيرة يمكن للمفوضية استغاللها خالل السنوات األربع   )أ (

ويشمل ذلك المرحلة االنتقالية . مة لتعزيز القضية األفريقيةدالقا

للنظام الدولي والقيادة الجديدة في الواليات المتحدة وحاجة أفريقيا 

 التّحدث بصوت واحد بخصوص المسائل الدولية الرئيسية ىإل

 من األزمات والنزاعات التي تواجه أفريقيا والتنمية اإلرهاق

 رادة الشركاء اإلنمائيينالمحتملة لبنية مالية جديدة وحسن إ

عالوة على ذلك، هناك . لجديدة ألفريقيا ااإلستراتيجيةوالشراكات 

 ى الشرق في مجال التصنيع والحاجة إلىتحّول من الغرب إل

  .المنافسة

 صالحياتالغتنام هذه الفرص، تتمتع المفوضية بمزايا، منها   )ب (

، صورة عالمية على  دولة عضوا53ً استندت لها من قبل واضحة

فيها البرامج الصعيد العالمي والقدرة على عقد اجتماعات تحّدد 

والتنوع الثقافي الواسع والعميق وارتباطات واضحة مع المجموعات 

 بالوحدة وشعور قوياالقتصادية اإلقليمية ووجود ترتيبات مؤسّسية 

 . الشاملة بين الموظفين والقادة الملتزمين بالتغييراألفريقية

يتعّين على المفوضية معالجة إعادة تنظيم هياكلها وتحسين وإجازة   )ج (

نظم والعمليات والتكنولوجيا وتحويل ثقافة المنظمة وأوجه النقص ال

ومصادر تمويل بديلة : في قدرات الموارد البشرية كماً ونوعاً

وكل ذلك سيوفر للمفوضية المزيد من القدرة . موثوق بها ومستدامة

 .على االستفادة التامة من الفرص القائمة

ر المناخ والتصّحر تتعرض القارة لتهديدات منها األوبئة وتغّي  )د (

 تجددها وعلى الصعيد العالمي، فهي أوواستمرار النزاعات 

تتعرض للتهديد الذي يمثله االعتماد على السلع األساسية المحدودة 
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 : للمفوضيةالميزة النسبية  -اءح

زت المفوضية على العديد من منذ إنشائها وانسجاماً مع صالحياتها، ركّ -29

القيم الجوهرية ومواطن القوة التي تمنح لها ميزة نسبية بوصفها جهازاَ أفريقيا 

 مفوضية االتحاد اإلفريقي مزاياها النسبية الرئيسية من تستمدعليه، و. فريداً

تحليل نقاط القوة العامة المتوفرة لديها مع االعتراف بأنه على الرغم من أهمية 

قوة هذه أال أنها ال تشكل مزايا نسبية إال إذا كانت تنطبق، على نحو نقاط ال

مالئم، على مشاكل تستدعي تدخالَ من منظمة من قبيل مفوضية االتحاد 

 .اإلفريقي

 : التاليةالمواضيعية في المجاالت ى مزايا المفوضية أحسن ما تتجلىتتجل -30

  .ل السياسي دولة عضواً لقيادة التكام53الصالحية المخولة لها من   )أ (

لصالحية المسندة إليها للقيام بالقيادة والتوجيه للمفوضية ميزة ل  )ب (

 .مل االقتصادي واالجتماعي والمادي للقارةالسياسي للتكا

تستعين المفوضية باالتحاد لتوفير أفضل محفل لصياغة المقاييس   )ج (

 .والنهج القارية المتعلقة بمسائل الحكم

عضاء بناء المؤسسات تعتبر المفوضية وسيلة تتيح للدول األ  )د (

 .والقدرات الالزمة لتنمية وتكامل أفريقيا

انظر . (للمفوضية صالحية قيادة برامج السلم واألمن في أفريقيا  )ه (

 ).2 الملحق
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 :اإلستراتيجية المحاور  - طاء

استناداَ إلي صالحيتها وتوقعات أصحاب المصالح وإلي تحليل نقاط  -31

 محاوريدة إلي تحديد أربع الضعف ونقاط القوة، توّصلت المفوضية الجد

 لوضع أولويات وبرامج المفوضية خالل السنوات األربع إليهااستراتيجية تستند 

 :القادمة، وهي 

  .السلم واألمن  )أ (

 .التكامل والتنمية والتعاون  )ب (

 .القيم المشتركة  )ج (

 .بناء المؤسسات والقدرات  )د (

  من خالل هذه2012 – 2009 للفترة اإلستراتيجيةسيتم تنفيذ الخطة  -32

، على العموم، بالتعاون مع أصحاب وسيجرى التنفيذ. ة األربعمحاورال

وعات االقتصادية المصالح  بمن فيهم الدول األعضاء وأجهزة االتحاد والمجم

 المفوضية والقطاع الخاص واإلفريقيون في القارة وفي اإلقليمية وموظفو

 .المهجر والشركاء االستراتيجيين واإلنمائيين

أو إزالة النزاعات / وا إلى الحدتسعى أفريقي، منألم والسل امحورمن خالل  -33

 دول إلىالدائرة حاليا ومنع نشوبها من جديد، فضالَ عن تفادي عودة النزاعات 

 القارة بدأت تخرج منها، وذلك من خالل معالجة العوامل المسّببة يف

كاف من السلم واألمن واالستقرار الالزم ان إحالل قدر وهذا لضم. للنزاعات

وللمفوضية نظرة شاملة بالنسبة للسلم واألمن . لتهيئة الظروف للتنمية والتكامل

واألمن، بالمعنى الواسع، . باعتبارهما مسألة استراتيجية متعددة القطاعات

يشمل اتّقاء تهديدات محددة تتعرض لها النظم السياسية واالقتصادية والعسكرية 

 . واإلقليم والقارةواالجتماعية والبيئية على مستويات الدولة 

تبقى المسؤولية األساسية عن السلم واألمن في القارة ملقاة على عاتق الدول  -34

لكّل من مفوضية االتحاد اإلفريقي والمجموعات . األعضاء في االتحاد

االقتصادية اإلقليمية نفوذ على الصعيدين القاري واإلقليمي يمكنهما من 
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تسعى أفريقيا إلى نيل مركز الدخل ، بالتنمية والتعاون والتكاملق فيما يتعلو -35

المتوسط لجميع دولها األعضاء وتحسين نوعية مواطنيها من خالل المنافسة 

على الصعيد العالمي والترابط فيما بينها وزيادة المشاركة في التجارة األفريقية 

 قوية إستراتيجية شراكات إقامة إلى تسعى أفريقيا وفي هذا الصدد،. البينّية

على العموم، . وعادلة تعّزز مصالحها االقتصادية واإلنمائية لمصلحة شعوبها

 السلم واألمن، فأنه من محور في إطار تنفذبالتآزر مع البرامج التي 

 .اإلستراتيجيةالضروري التركيز من جديد على هذه المسألة 

اة مبدأ معالجة المشاكل على المستوى األنسب، في هذا الصدد ومع مراع -36

 المفوضية إلي تعزيز أو تنسيق برامج واستراتيجيات التنمية والتكامل تتطلع

ولكي يتسنّى ألفريقيا أن تلعب دورا أكثر أهمية في العالم . على صعيد القارة

ات  األساسي اتخاذ عّدة مبادراألمرفي تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، فمن و

. تستهدف النمو االقتصادي المستدام والمنافسة اإلنتاجية واالعتماد على الذات

وكما هو الشأن بالنسبة للسلم واألمن، فإن الدول األعضاء هي التي تتحّمل 

تعتبر كل من مفوضية االتحاد اإلفريقي و. المسئولية األساسية عن التنمية

تين لتحقيق وفورات الحجم أو والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وسيلتين هام

هناك جهات فاعلة أخرى، مثل األمم و. النفوذ على الصعيدين اإلقليمي والقاري

 وبرنامج األمم المتحدة المتحدة التي تلعب، من خالل اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 .المحور أدواراَ هامة السيما في بناء قدرات الالعبين في إطار هذا اإلنمائي،

 المفوضية القيادة السياسية وتتصدى للتحديات المتعلقة بالترابط وسوف توفر
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، تسعى أفريقيا إلي تعزيز القيم المشتركة المتّفق بالقيم المشتركةفيما يتعلق  -37

فعلى . ة واإلقليميةالوطني وةعليها عبر القارة، على المستويات الفردي

الحق في الحياة والهوية وكسب : المستوى الفردي، تشمل القيم ما يلي

الفرص، الحريات األساسية، التسامح، المشاركة في اإلدارة، التضامن في 

السّراء والضّراء، الكرامة واالحترام، العدل، اإلحساس باإلنصاف، 

س والعرق، احترام كبار السّن، بغّض النظر عن الجن(المساواة بين األفراد 

وعلى . النزاهة، المشاركة في حرية المجتمع، وتحكّم الفرد في مصيره

السيادة واالستقالل، التمسك : ين الوطني واإلقليمي، تشتمل القيمالمستوي

ب، رعاية الضعفاء، وبسيادة القانون، الديمقراطية وتمثيل إرادة الشع

عدل، النظام العام، المساواة ال) الجتماعياالقتصادي وا(االعتماد على الذات 

 .نصاف، تعزيز المصير الوطني، التضامن بين الدول، استقرار البيئةواإل

 بها االعتدادهناك إدراك متزايد لما للقيم المشتركة من أهمية وللحاجة إلي  -38

 المحاور من محورودمجها في جميع االستراتيجيات المعتمدة بالنسبة لكّل 

 قد تبنّى االتحاد اإلفريقي هذه القيم باعتبارها أساساَ ،لفعلوبا. ةاألربع

لقيام ل الهدفلوحدة القارة، كما تبنى المقومات التي سترتكز عليها وحدة 

األساسي وضع برامج حول الحكم والديمقراطية وحقوق األمر بذلك، فمن 

برامج اإلنسان وتكافؤ النظم االقتصادية وحفظ البيئة فضالَ عّما يربط هذه ال

بالسلم واألمن والتنمية والتكامل وبناء القدرات والمؤسسات في أفريقيا 

وتوفّر المفوضية المنبر الذي تستطيع من خالله الدول األعضاء وضع 

المقاييس وأسس المقارنة لهذه العناصر وتعزيزها وتقاسم أفضل 

 ستوفر المفوضية والمجموعات االقتصادية ،وزيادة على ذلك. الممارسات
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، فمن المسلّم به أنه إذا أريد ببناء المؤسسات والقدراتوفيما يتعلق  -39

 ةللمفوضية تحقيق األهداف المنسجمة مع طموحاتها الواردة في كل واحد

 المشار إليها آنفاً، فال بد من بناء قدرات ومؤسسات قوية المحاور من

وتركز البرامج المتضمنة . بالنسبة لكل مجال من مجاالت التدخل المستهدفة

وتشمل . بصورة رئيسية على القدرة على التنمية والتكاملفي هذه الدعامة 

لم واألمن، العناصر الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن التنمية والتكامل والس

فضالَ عن الحكم، الدول األعضاء والمجموعات اإلقليمية وأجهزة االتحاد 

 وذات كفاءةإيجاد مؤسسات فعالة هو الهدف النهائي للمفوضية . اإلفريقي

 .تحقيق رؤية االتحاد اإلفريقي بانسجام وتآزرلتعمل 

  الالعبين دور المفوضية في توفير الروابط الالزمة ودعم عملياتيتمثل -40

وهكذا ستسعى المفوضية إلي تعزيز قدراتها الداخلية واالرتقاء . اآلخرين

بها إلي مستويات مثلى وإلي تشكيل تحالفات وشراكات جديدة، في نفس 

 ستتمكن األفريقية القارية،جهزة األالوقت، ومن خالل تجديد التركيز على 

اتيجيون وسيقوم الشركاء اإلستر. المفوضية من تعزيز فعاليتها وكفاءتها

 واألمم المتحدة، فضالَ عن بنك ألفريقيا اللجنة االقتصادية مثلللمفوضية، 

التنمية اإلفريقي، بدور أساسي في عملية التعاون ألجل تنمية المؤسسات 

  .التنمية والتكاملتحقيق وقدرتها على 

  

  :2012 أفريقيا – اإلستراتيجيةاألهداف   - ياء

  :السلم واألمن .1

اد اإلفريقي يبرز بالتدريج إلي جانب بعض ، بدأ االتح2002ذ من -41

المجموعات االقتصادية واإلقليمية كعنصر مؤثر رئيسي في المجال 

ل منع النزاعات االسياسي واألمني يبادر إلي أعمال ملموسة في مج
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كبر عائق للتنمية في أفريقيا، على المستوى القاري هو تكاثر النزاعات أن إ -42

ات وضياع الماليين من البشر وإتالف الممتلكالمسلحة التي أّدت إلي هالك 

القارة أيضاً إلي تدور في ت هذه النزاعات التي وأد. فرص كبيرة للتنمية

ناسب مع حجم بأعداد تتو. ظهور أفواج من الالجئين والعائدين والمشردين

تسببت في انتهاكات متزايدة ومنتظمة للقانون اإلنساني الدولي، و النزاعات

 في أعمال العنف البشعة التي غالباً ما ترتكب ضد السكان كما يتجلى ذلك

 .المدنيين

 1999في الفترة ما بين % 50انخفض عدد النزاعات في أفريقيا بنسبة  -43

% 2 نسبة 2006النزاعات في الناجمة عن ، بينما بلغ عدد الوفيات 2006و

وعلى الرغم من ذلك ال يزال . 1999فقط من المستوى الذي كان عليه في 

لعديد من مناطق القارة في صراع عنيف تكون قوات مسلحة من نفس البلد ا

ولقد ساعد بروز االتحاد إلي الوجود وتركيزه المباشر على . طرفاً فيه

مسائل السلم واألمن، بمساعدة آليات السلم لألمم المتحدة والشركاء 

ير اإلنمائيين، حتى اآلن، وبقدر كبير على تخفيض النزاعات في القارة، غ

أن التقدم يظل هشاً ويحتاج إلي الدعم من خالل االلتزام المتواصل 

 . من المجتمع الدوليالقوية المساندة المصالحألصحاب 

 شئون السلم واألمن في القارة من منظور واسع نحوينطلق نهج المفوضية  -44

وبذلك، فإن . تسعى من خالله المفوضية إلي التماس الموارد واستغاللها

لي ومنع النزاعات السلم واألمن سيشمل معالجة النزاع الهيكبرنامج عمل 

مرحلة يات اإلنعاش وإعادة األعمار في تها، فضال عن عملوإدارتها وتسوي

وزيادة على ذلك، ستسعى المفوضية إلي تعزيز األمن . اتما بعد النزاع
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  : النزاعات لتسيير التنمية والتكاملالحد من  1- طاء

 ستقوم المفوضية بتعزيز أو تنفيذ ، من النزاعات في القارةللحد - 1

زاعات جديدة وإدارة استراتيجيات وبرامج تهدف إلى منع نشوب ن

ويتها، مع الحرص على ضمان عدم عودة لية وتسالنزاعات الحا

ألنشطة والبرامج لوفي تنفيذها . النزاع إلي المناطق التي خرج منها

الالزمة لتحقيق هذا الغرض، تقّر المفوضية بالدور الذي يؤديه 

وعلى الدول األعضاء، المسؤولية . أصحاب المصالح اآلخرون

. ب األفريقيةللشعو بيئة من األمن واالستقرار عن تهيئةاألساسية 

 إلي جنب مع المجموعات االقتصادية  المفوضية، جنباًوتقوم

وتحقيقاَ لهذا الغرض، . ، في هذا الصددبدور مكمل ومسانداإلقليمية 

  :تم التعرف على االستراتيجيات التالية

 من النزاعات للحد السلم واألمن لهندسةالتفعيل الكامل   )أ (

  .المسلحة

 الفعالةم السالم عمليات دعاتخاذ المبادرة إلي   )ب (

مرفق السلم تطبيق توسيع نطاق ضمان التنبؤ بالتمويل و  )ج (

 اإلفريقي

 .تنسيق أو تعزيز برامج منع النزاعات  )د(

مرحلة ادة األعمار في تنسيق أو تعزيز برامج اإلنعاش وإع  )هـ(

 ما بعد النزاعات

 الحكماء و هيئة السلم واألمن مجلس السلم واألمن، هندسةمل تش - 2

إلنذار  القاري لنظامالفريقية الجاهزة واآلليات اإلقليمية والقوة األ
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.  انتشار األسلحة الخفيفة في القارةمكافحةسيركز االتحاد على  - 3

وستسعى المفوضية، من جهتها، إلي أداء مهمتها بالقدر الممكن من 

الفعالية، فيما يخص منع النزاعات، بما في ذلك االستجابة السريعة 

ا على األرض، السيما عن لحاالت األزمة في القارة، ودعم وجوده

، أو في حاالت ما بعد اتطريق مكاتب االتصال في مناطق النزاع

عمل التنمية وإعادة ، وضمان المتابعة الفعالة إلطار اتالنزاع

 .اتمرحلة ما بعد النزاعاألعمار في 

م ، الذي أنشأ بالتعاون مع لسالاإلفريقي لصندوق السيتم االحتفاظ ب - 4

يع نطاقه ليشمل العناصر المدنية من االتحاد األوروبي وتوس

. المبادرات وبناء قدرات المؤسسات والهياكل األفريقية ذات الصلة

ومن المتوقع أن يتطور هذا الصندوق في المستقبل إلي جهاز 

 حقيقي، تشارك فيه جميع البلدان ويعمل على تطوير أفريقي قاري

 مع الطرف عالقات قائمة على التنسيق والحوار وتقاسم المعلومات

وستتم الشراكة مع األمم المتحدة لتمويل عمليات السلم . األوروبي
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قارة الاالستقرار واألمن باعتبارهما شرطين البّد منهما لتنمية وتكامل    -2- 1

  :ةفريقياأل

 ستتعاون كل من الدول األعضاء ،نجل تعزيز االستقرار واألممن أ - 1

 دعم واستقرار فيوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمفوضية، 

وتكون . النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والبيئية

البرامج المحددة في إطار هذا الهدف ذات طابع متعدد القطاعات 

ي جيات المتّبعة، فهأما االستراتي. ومنسجمة مع المبادرات السلمية

 :ترمي إلي ما يلي

  .تنسيق برامج التنمية واستقرار وأمن النظم السياسية/تعزيز  )أ 

  .تنفيذ برامج الحدود  )ب 

  .تنسيق تنمية وتنفيذ نظم اقتصادية مستقرة/تعزيز  )ج 

  . في القارةالطبيعيتنسيق تحقيق األمن /تعزيز  )د 

إدارة البيئة على تنسيق تنمية وتنفيذ نظام حفظ و/تعزيز  )هـ

  .صعيد القارة
 

ويتم تنفيذها مترابطة  برامج االستقرار االقتصادي والسياسي إن - 2

 التنمية والتكامل والتعاون وبرامج الحكم محوربالتنسيق مع برامج 

ووجه االختالف هنا هو أنه في . الواردة في إطار القيم المشتركة

األساسية لتعزيز  سيتم وضع أسس المقارنة للنظم ،إطار هذا الهدف

 في إطار الحكم والتنمية هو  واالستقرار، بينما الهدف المتوخىالسلم

  .تحقيق النمو وخلق الثروة
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 هذه االستراتيجيات، فمن بين النتائج المتوقعة إنهاء عملية رسم لتنفيذ - 3

، بمساعدة األمم المتحدة مما سيؤدي إلي وضع 2012الحدود بحلول 

 .الة سوء التفاهمحّد للنزاعات المتكررة وإز

. سيتم توجيه عناية خاصة إلي المؤسسات السياسية واالقتصادية - 4

ومن بين المسائل التي تستحق العناية مسألة وصول مختلف الفئات 

األفريقية إلي السلطة السياسية واالقتصادية وتوزيع الموارد، بهدف 

 .القضاء على أوجه التفاوت واختالف الرأي فيها

ادي في القارة، ستوّجه عناية خاصة إلي المسائل لتعزيز األمن الم - 5

 واإلرهاب الدولي وأنشطة العابرة للحدودالمرتبطة بالجرائم 

 واألمن على السواحل واالتجار بالبشر والعقاقير، فضالَ المرتزقة

 الصغيرة واالتّجار غير المشروع عن االتجار باألسلحة الخفيفة و

ه العوامل تشجع على نشوب الموارد الطبيعية، علماَ بأن كل هذب

معالجة هذه ل. وانتشار النزاعات وتسهم في تقويض المؤسسات

 .ركمشتنهج استخدام   علىالمسائل، يشّجع

حفظ البيئة في القارة، ستتم مواصلة المبادرات من قبيل وضع ل - 6

اإلطار المؤسسي القاري لألمن اإلحيائي، من خالل تشجيع الدول 

يجية األمن اإلحيائي اإلفريقي والتنظيم األعضاء على اعتماد إسترات

وهكذا سيكون بإمكان . النموذجي الذي تم إعداده لهذا الغرض

 اإلحيائية، بكل سالمة، وهذا اأفريقيا االستفادة من منافع التكنولوجي

 األوسع في مجال حفظ البيئة اإلستراتيجيةسيكون جزءا فقط من 

 .القارية
 

  :اونالتنمية والتكامل والتع  -ثانياَ

التنمية المستدامة تعزيز  لالتحاد اإلفريقي في الرئيسييتمثل الهدف  -45

ويعّد .  على عاتق الدول األعضاء، أساسافيهماالمسؤولية تقع ووالتكامل 
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الدخل دان ذات  لبلوغ الدول األعضاء مركز البلطريق واضح  - 1:ثانياَ

  :المتوسط

على األقل في % 7 بنسبة  النمويتعّين على الدول األفريقية تحقيق - 1

وتحقيقاّ لذلك، . األهداف اإلنمائية لأللفية وما وراءهاتحقيق السنة ل

هناك حاجة إلي التعرف على فرص النمو وتشجيع التحّول من 

ر وخلق نموذج قائم على التركيز على الدعم الخارجي إلي االستثما

فرص ممارسة األعمال التجارية وتتمثل تحديات التنمية االقتصادية 

سواء من العمل لمؤسسات المحلية والخارجية على حد في تمكين ا

في أفريقيا وممارسة المنافسة انطالقاً من أفريقيا في سوق عالمية 

،  قارياً أفريقيااوبإمكان االتحاد اإلفريقي، باعتباره جهاز. متكاملة

ير منبر لتقاسم أفضل الممارسات وتعزيز وتنسيق البرامج توف

م أو  بين الدول وفيما بين األقاليالتعاونوالمبادرات التي تتطلب 

 .نهجاً مشتركة
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تحقيقاً لهذا الهدف، ستعمل المفوضية جنباً إلي جنب مع الدول  - 2

األعضاء واللجنة االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية اإلفريقي معتمدة 

 :الستراتيجيات التاليةعلى ا

  .تنسيق اإلسراع بتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية/تعزيز  )أ 

تعزيز عملية التصنيع والقيمة المضافة الناتجة عن معالجة   )ب 

  .المواد الخام في أفريقيا

  .تعزيز أو تنسيق قدرة الدول األعضاء على المنافسة  )ج 

  . لإلحصائياتتعزيز أو تنسيق تنفيذ الميثاق اإلفريقي  )د 

  .تعزيز تنمية سياسة إدارة الموارد الطبيعية والبيئية األفريقية  )هـ

تنمية القطاع الخاص اإلفريقي ومشاركته في برنامج تعزيز   )و 

  .االتحاد اإلفريقي
 

ستسعى المفوضية التي تحسين تنسيق الجهود القارية الرامية إلي  - 3

إلي تعزيز المنافسة  كما ستسعى. داف اإلنمائية لأللفيةتحقيق األه

 األساسية من  والقيمة المضافة للمنتجات والسلعوتنويع االقتصاديات

أفريقي، عن طريق تنفيذ إطار منافسة على نطاق أفريقيا منشأ 

 .تعتمده الدول األعضاء

بالمثل ومن أجل تعزيز اإلدارة االقتصادية للقارة وتخطيطها، فمن  - 4

ادات األفريقية واتّجاهاتها  على وضع االقتص التعرفاألساسياألمر 

وفي هذا الصدد، ستعمل المفوضية على تنفيذ . ونماذج نمّوها

 .الميثاق اإلفريقي لإلحصائيات

يتعين على القارة مواجهة تحّدى اإلسراع بتصنيعها، من خالل  - 5

توزيع اإلنتاج ومعالجة الموارد الزراعية والمعدنية وموارد مصائد 

وتواجه أفريقيا . لى شكل مواّد خاماألسماك، بدالً من تصديرها ع

 وترسيخ حضورها في شبكات  القياسيةأيضاً تحّدى مضاعفة قيمتها
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 لتوفير األمن الغذائي في اإلنتاجيةهناك مسائل من قبيل تعزيز  - 6

 وتشملالقارة، لها أهمية أساسية بالنسبة الستدامة النمو االقتصادي، 

وستعمل المفوضية بالتعاون مع . هذه المسائل تغّير المناخ والتصحر

قتصادية اإلقليمية على صياغة سياسة زراعية المجموعات اال

 وتعزيز التنفيذ الكامل للخطوط اإلرشادية الواردة في .مشتركة

الشامل للتنمية الزراعية وفي تعّهد رؤساء الدول األفريقي البرنامج 

والحكومات عن طريق إعالني كّل من مابوتو وسرت، بتخصيص 

هم الوطنية للزراعة من ميزانيات بلدان % 10ما ال يقل عن نسبة 

ومن النّاحية العملية، ستتواصل المبادرات . والتنمية الريفية

 في أفريقيا من خالل يالملموسة الرامية إلي زيادة اإلنتاج الزراع

مع إقامة شبكة لتبادل ) البرامج األفريقية للبذور واألسمدة(البحوث 

 .المعلومات بين البلدان حول احتياطاتها من األغذية

 تغّير مسألةع المفوضية أيضاً الدول األعضاء على إدماج ستشّج - 7

المناخ وإدارة الموارد الطبيعية وحفظ التنوع اإلحيائي، فضالَ عن 

مكافحة تدهور التربة، في خططها اإلنمائية واستراتيجيات الحّد من 

 ستستمر المفوضية في دعم إنجاز مشروع ،وفي الوقت ذاته. الفقر

، وفي تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة صحراءالجدار األخضر عبر ال

 .لمكافحة التصحر

ستساعد أيضاً على تيسير تنمية القدرات وتمويل القطاع الخاص  - 8

اإلفريقي، عن طريق تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

لية األفريقية، ومن ومختلف المبادرات، من قبيل سوق األوراق الما
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ة طريق واضحة نحو تحقيق التكامل السياسي واالقتصادي والمادي خارط   2–ثانياً

  :واالجتماعي للقارة

يشكل حجر ويقيا أمر حاسم إن التكامل اإلقليمي الجاري حاليا في أفر .1

وفي هذا الصدد، يولى االتحاد . تحقيق التكامل القاريلاألساس 

اإلفريقي أهمية كبرى للمجموعات االقتصادية اإلقليمية التي هي 

وسيعزز تكامل أفريقيا من خالل تقارب .  التكامل القاريلبناءبمثابة 

اون الوثيق برامج المجموعات االقتصادية اإلقليمية الذي يضمن التع

بينها ومع االتحاد اإلفريقي وستقوم المفوضية بوضع اآلليات 

الداخلية المطلوبة لتقوية دورها المتمثل في التنسيق والمواءمة بين 

  .المجموعات االقتصادية اإلقليمية

أن برامج الحّد األدنى من التكامل يراد بها المزيد من بمنها إدراكاً  .2

  نحو تحقيق التكامل على المستوىلةالتماسك على المسيرة الشام

القاري، يتعين على مفوضية االتحاد اإلفريقي التوصل إلي اتفاق مع 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية بشأن برامج الحد األدنى من التكامل 

الالزم تنفيذها ووضع خارطة طريق لتحقيق برامج الحّد األدنى من 

 فإن المفوضية ستعتمد على ،هدف وتحقيقا لهذا ال.التكامل المتّفق عليها

 :االستراتيجيات التالية 

تنسيق تنفيذ معاهدة أبوجا في مواعيد واضحة /تعزيز  )أ (

بالنسبة لكل مرحلة، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية 

  .بتعجيل عملية التكامل وباالستناد إلي أسس المقارنة
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قامة الواليات المتحدة إلطريق الوضع خارطة   )ب (

 .األفريقية

 .التأمين/فعيل بنية قارية للشؤون الماليةت  )ج (

 التحتية وتعزيز تنفيذها ةاستكمال الخطط الرئيسية للبني  )د (

  .األفريقية التحتية ةمن خالل برنامج البني

تنسيق /المتعلقة بالترابط وتعزيزتنفيذ القرارات   )هـ(

 . التحتيةةالمشاريع الرائدة في مجال البني

التعاون مع ريقي فيما يتعلّق بالتكامل، اإلف االتحاد أجندةسيتم تعزيز  .3

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية العاملة مع 

ومن األولويات القصوى ضرورة العمل . الشركاء االستراتيجيين

وسيتم . على تعزيز تقارب برامج المجموعات االقتصادية اإلقليمية

ملية التكامل، على التركيز أيضاَ على دور الجهات المعنية بتعجيل ع

 لرؤساء الدول 12ـأسس المقارنة المعتمدة من قبل لجنة ال

 . المجتمعين في أروشا، تنزانيا لبحث حكومة االتحادحكوماتالو

 القرار لالتحاد اإلفريقي للقيام صنعستلتمس المفوضية موافقة أجهزة  .4

في كل المجموعات االقتصادية اإلقليمية، بعثة على الفور بفتح 

ي الطابع المؤسسي على االجتماعات بين االتحاد اإلفريقي وسيضف

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وستعقد على مستوى رؤساء 

وفضال عن ذلك، ستقوم المفوضية بتعزيز التفاعل . المؤسسات

 .الجماعي المنتظم مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية

 ستقوم المفوضية ،بالتشاور مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية .5

أيضاَ بتعزيز ومتابعة تنفيذ برنامج الحّد األدنى من التكامل على 

وفي . المستوى القاري وعلى مستوى كل مجموعة اقتصادية إقليمية

 سيتم وضع إطار مالئم يساعد على إضفاء المزيد من ،هذا الصدد

وسيتم إعداد . التماسك للمسيرة نحو التكامل على المستوى القاري
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 ةتشمل إحدى أولويات عملية التكامل التركيز على تنمية وترابط البني .6

 وتيسير بناء التحتية األفريقية، بغرض االرتقاء بالمستويات التجارية

 إقامة شبكات كهربائية لتحقيق. لشبكات البشرية على نطاق أفريقياا

 أهمية مترابطة والنهوض بإدارة مشتركة ألحواضها من المياه

وستساهم مفوضية االتحاد اإلفريقي في هذه الجهود من . قصوى

خالل صياغة نماذج سياسية مشتركة في مختلف القطاعات الفرعية 

 بما في القارية الرئيسية وتيسير تنفيذ عدد من البرامج للبنية التحتية

وفي هذا الصدد، فسيساعد إنشاء . ذلك الطرق والجسور والسدود

 التحتية وصندوق إفريقي لتنمية ةصندوق إفريقي لتنمية البني

 .البرامج المشار إليها أعالهنفيذ الكهرباء الريفية على ت

روبي حول استخدام أفريقيا أيضاً حوار يجري مع االتحاد األوهناك  .7

للطاقة النووية ألغراض سلمية في إطار الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية ووفقاً ألحكام معاهدة عدم االنتشار والمقاييس والنظم األمنية 

 .ومن أولويات المفوضية أيضاً تعزيز الطاقات المتجددة. الدولية

  : المستدامة والتكامل تحقيق التعاون العالمي الكافي للتنمية3 –ثانيا 

 يعّد التعاون العالمي عامالً حاسماً لتعزيز ،من الناحية االقتصادية - 1

قدرة أفريقيا على االستفادة من الفرص المحتملة التي تتيحها 

 مقابلومن شأن تنفيذ مبادرات عالمية، من قبيل المعونة . العولمة

ألفريقية التجارة وإعالن باريس واتفاق مونتري، مساندة البلدان ا

على االندماج، بصورة سلسة، في النظام العالمي وتحسين فاعلية 

  .المعونة
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 ستسمح المفوضية للشركاء اإلنمائيين ،من خالل هذه المبادرات - 2

واالستراتيجيين بالعمل معاً ضمن اإلطار االستراتيجي لتنمية 

 .أفريقيا

 :الية لهذا الهدف، تعتمد المفوضية على االستراتيجيات التوتحقيقاً - 3

تعزيز أو تنسيق إنجاز سياسة تجارة خارجية   )أ (

  .مشتركة

تعزيز برنامج عمل أفريقيا في مجال االستثمار الدولي   )ب (

 .والمحلي

 . لفائدة أفريقيااإلستراتيجيةتعزيز أو تنسيق الشراكات   )ج (

 .مبادرات مفيدة لدعم القدرات المالية ألفريقياتعزيز   )د (

 .فريقيالخارجية لالتحاد اإلالبعثات تقوية )هـ(

 كهدفتظل مسألة تنمية سياسة خارجية مشتركة لالتحاد اإلفريقي  - 4

 المفوضية، من الناحية السياسية، بإجراء وستبدأ، بعيد المدى

مشاورات أولية مع الدول األعضاء بشأن المسائل الرئيسية التي 

 ثم تتبنى. تجري مناقشتها على الساحة الدولية، السيما األمم المتحدة

 بإصالح المشتركة التي اعتمدتها أفريقيا فيما يتعلق ةاإلستراتيجي

 للنجاح الممكن تحقيقه في هذا الصدد وهو كمثل رائعمجلس األمن 

 في كل أفريقيومن شأن تنظيم مؤتمر دبلوماسي . نجاح ينبغي دعمه

إدارة البحث إضفاء الطابع المؤسسي على لمساعدة على سنة ل

 .تحسينها لأرضية مشتركة

فر االتحاد اإلفريقي الوسيلة للتحدث باسم أفريقيا أمام يجوز أن يو - 5

الشركاء اإلنمائيين وأن يطالب بالمزيد من العدل واإلنصاف في 

 يوفر االتحاد اإلفريقي ،اإلدارة العالمية، وفيما يخّص التجارة الدولية

منبرا للحوار وتنسيق المواقف األفريقية في إطار منظمة التجارة 

 لمناقشة اتفاقيات الشراكة االقتصادية المتوقع العالمية أو منبرا
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الخارجية لالتحاد وتزويدها بمزيد من الموارد  البعثاتستتّم تقوية  - 6

 بما يتيح لها العمل على تعزيز حضور مفوضية ذات الكفاءةالبشرية 

وستكون أيضاً أكثر استعداداً . صورتهاوتحسين االتحاد اإلفريقي 

لتنسيق سياسات االتحاد اإلفريقي ضمن إطار المجموعة األفريقية 

لقيمة المضافة في تعزيز قصد التوصل إلي موقف مشترك وضمان ا

 البعثاتوستتم أيضا عملية إعادة تنظيم تنسيق هذه . مصالح أفريقيا

 الذيعلى مستوى المقر الرئيسي لمفوضية االتحاد اإلفريقي، األمر 

سيسهّل إقامة اتصاالت وعالقات عمل بينها وبين مختلف إدارات 

 .مفوضية االتحاد اإلفريقي

لشراكة بين أفريقيا  اتمرات قمةمؤستستمًر المفوضية في تنظيم  - 7

االتحاد اإلفريقي، الصين، الهند، (بلدان وأقاليم العالم والعديد من 

مع الحرص على أن ) األمريكيتين، تركيا، اليابان، كوريا الجنوبية

تحقق هذه الشراكات نتائج ملموسة وتفضي إلي مشاريع ذات 

 حاد األوروبي مع االتاإلستراتيجيةوتعد الشراكة . متبادلةمصلحة 

 . ذ التكامل والتنمية في القارةا واسعة لتنفي تتيح آفاقألنهانموذجاَ 

األخوة أواصر سيتم الشروع في العديد من المبادرات لتعزيز  - 8

العربية األفريقية وتطوير العالقات االقتصادية بين أفريقيا والعالم 
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ة  التعاون مع بنك التنمية العربي واللجنتوطيدالعربي، وسيتم 

 المزايا  إلىاستناداًاالقتصادية ألفريقيا من خالل مبادرات مشتركة، 

كما سيتم تعزيز الشراكة مع وكاالت . النسبية المتوفر لكل مؤسسة

األمم المتحدة في إطار اجتماع التنسيق اإلقليمي باستهداف احتياجات 

  .العاجلةإدارات المفوضية من المساعدة 

  

  :القيم المشتركة  -ثالثاً

مدت الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي مجموعة من القيم اعت -46

تحكم العالقة بين الدول األعضاء فيما يتعلق بالتنمية والمسيرة نحو 

وقد وردت هذه القيم في تقرير . إنشاء الواليات المتحدة األفريقية

 ج والتوصل إلي نهالحكومات ولرؤساء الدولثنى عشر االلجنة 

تم وي. تركة يشكل برنامجا على المدى البعيدلقيم المشمشترك إزاء ا

  : التاليةالعريضةهذه البرامج من خالل األهداف وضع 
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مفهوم مشترك للحكم الرشيد والديمقراطية /شتركالتوصل إلي نهج م  1–ثالثا

  :وحقوق اإلنسان

هناك تقدم ملحوظ فيما يختّص بمقاييس الحكم في أفريقيا، بدءاً من  - 1

 ووصوال إلى وتحسين اإلدارة المالية واالقتصادية مبادرات مكافحة الفساد

 النظام السياسي وتعزيز إلضفاء الطابع الديمقراطي علىالجهود المبذولة 

لمدني استقاللية السلطة القضائية والعالقات مع منظمات المجتمع ا

أن تحّديات إقرار الحكم بالمالحظة جدر غير أنّه ي. ووسائل اإلعالم

وتظل مؤسسات . الرشيد وبناء دول ذات قدرات تظل ضخمة في أفريقيا

 المشروع الديمقراطي هشاً وقابال الدولة وقدراتها ضعيفة بينما يظل

 فساد ضعيفاً نتيجة ضعف القدرة علىلالنتكاس ويبقى التقدم في مكافحة ال

  . التحتيةةإدارة األموال العامة وضعف البني

حيث تسعى أفريقيا .ؤدى الدول األعضاء دوراً أساسياً، في هذا الصددت - 2

للوصول إلى نهج مشترك يعتمد على مقاييس عالمية مثل تقاسم الخبرات 

 جانب الدول األعضاء  وستعمل المفوضية إلى.وتطبيق أفضل الممارسات

 هذا الهدف معتمدة في تحقيقوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية ، على 

  :على االستراتيجيات التاليةذلك 

لتقاسم وتنفيذ الهندسة توفير منبر للدول األعضاء   ) أ(

  .لية االتحاد للمراجعة المتبادلة بين األقران آ/السياسية

 وتنفيذ برنامج حول تقارب معايير حقوق وضع  ) ب(

 .اإلنسان والحكم الرشيد والديمقراطية

ين  بوتعزيز وتنسيق برنامج لتخطيط الخالفةوضع   ) ج(

 أدوار تولي  طرقحول وإسداء النصيحة األجيال

 .قيادية

 وتنفيذ إطار المساواة بين الجنسين وتمكين وضع  ) د(

 .ق أفريقي قاريالشباب على نطا
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  . تعزيز تنفيذ الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  )هـ(

تعزيز التصديق والتنفيذ للميثاق األفريقي حول   )و(

 .الديمقراطية واالنتخابات والحكم

 .ذ خطة عمل عقد التعليم الثاني ألفريقياتعزيز تنفي  ) ز(
 

 بقدرتها على بناء رأسمال بشري  إلى قارة صاعدة أفريقياتحوليرتبط  - 3

 الجزء األكبر يشكلون في ذلك على الشباب الذين ةرفيع المستوى معتمد

).  سنة20تقّل أعمارهم عن ومن سكان أفريقيا % 60(من السكان 

ه اليوم والذي أصبحت فيه المعرفة  العالم الذي نعيش فيرفض ،وبالفعل

 من العوامل الرئيسية للمنافسة بين األمم، فقد يشكل الشباب ميزة والخبرة

  .في المستقبل، شريطة تلقيهم التعليم والتدريب المالئمين

 اإلجراء قد التعليم الثاني ألفريقيا يشكلإن العمل على تنفيذ خطة عمل ع - 4

حيث يستهدف تشجيع اتخاذه فوضية المالذي يتعين على الرئيسي الالزم 

. النوعية الرفيعة للتعليم االبتدائي والثانوي لفائدة جميع أطفال أفريقيا

وعلى مستوى التعليم العالي، سيتم إدخال اإللية األفريقية لقياس النوعية، 

  .فضالَ عن تصنيف الجامعات اإلقليمية

ة الطلبة من بلد ستقوم المفوضية أيضاً بدعم برامج تبادل المعلمين وحرك - 5

وتساعد هذه الجهود في تيسير التفاهم واإلحساس بمصير . إلي بلد آخر

وسيتم أيضاً تعزيز مواءمة البرامج الجامعية . مشترك بين شباب القارة

  . التفاقية أروشاطبقا

ستواصل المفوضية القيام بدور الدعوة المتمثل في حمل الدول األعضاء  - 6

 من خالل الوثائق القانونية، من ئ الديمقراطية نفس القيم والمبادعلى تبنّي

قبيل الميثاق اإلفريقي لالنتخابات والديمقراطية والحكم وهو الميثاق الذي 

 وستسعى المفوضية .ز التنفيذميمه والتصديق عليه قبل دخوله حييجب تع
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 الفساد يهدف إنشاء اللجنة االستشارية لالتحاد اإلفريقي المعنية بمنع - 7

لية االتحاد للمراجعة المتبادلة بين األقران ومكافحته إلي إكمال عمل آ

لية ها وسيجرى النظر في تعديل هذه اآلالتي زاد عدد الدول المنضمة إلي

ظ اريقي، مع الحفنيباد في مفوضية االتحاد اإلفالفي إطار إدماج برنامج 

 .على استقالليته

ستواصل المفوضية، بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصالح والشركاء،  - 8

تعزيز احترام حقوق اإلنسان والشعوب في المجال االجتماعي 

اإلنسان ويشمل ذلك حقوق . واالقتصادي والثقافي والمدني والسياسي

ة في العمليات  والتنمية والحق في المشاركوالشعوب في السلم واألمن،

التي تؤثر على حياتهم، من خالل القنوات الديمقراطية واالنتخابات 

 .السلسة

حقوق اإلنسان الميثاق األفريقي ل في تنفيذ بروتوكول متم إحراز تقّد - 9

ق بحقوق المرأة في أفريقيا، فضال عن اإلعالن الرسمي والشعوب المتعل

اً بإعداد مشروع وقامت المفوضية أيض. حول المساواة بين الجنسين

سياسة الجنسين لالتحاد اإلفريقي وأجهزته والمفوضية تتمثل هدفها 

الرئيسي في إيجاد رؤية واضحة وإبراز التعهدات الرامية إلي توجيه 

ويوفر المشروع اإلطار . عملية دمج مسألة الجنسين وعملية تمكين المرأة

 .لتي تنهض بها المفوضية وشركاؤهاللبرامج االعام 

 إدماج التنمية ة االجتماعية، ستسعى المفوضية إلىا يتعلق بالرعايفيمو -10

مستويات رفع االجتماعية السليمة المستدامة في السياسات اإلنمائية بغية 

. جتماعية ألفريقيااالسياسة ال، وإعداد إطار األفريقيةشعوب المعيشة 

وسيكون هذا اإلطار بمثابة منارة تهتدي بها الدول األعضاء لضمان 

 . البرامج االجتماعيةلوضعرعاية الفئات المستضعفة والمهمشة وأداة 
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  :إنجاز سياسة إنسانية على نطاق أفريقيا :2  - ثالثاَ 

  :لبلوغ هذا الهدف، تعتمد المفوضية االستراتيجيات التالية - 1

 .مضاعفة القدرة على االستجابة للقضايا اإلنسانية األفريقية  )أ (

  .ألفريقية اإلنسانية االشؤونوضع دليل   )ب(

 .دارة الكوارثإلوضع أطر   )ج(

 .تنسيق برامج المساعدة اإلنسانية/تعزيز  )د(

 الطبيعية ثن المواطن اإلفريقي العادي أكثر تضررا من آثار الكوارإ - 2

ير نسان، دون ما رغبة منها معزولة وغ اإلهي من صنعوالكوارث التي 

 ،هذا الصدد وفي .م المساعدات اإلنسانية األساسيةقادرة على استال

 عن طريق وضع المقاييس اإلنسانيةستدافع المفوضية عن القضايا 

ة الوالمعايير والشروع في تصميم وتنفيذ برامج وأطر تكفل اإلدارة الفع

وستضطلع بدور المنّسق المفّضل . للجهود اإلنسانية وأوضاع الكوارث

عملية إدارة لجهود المساعدة األفريقية في أفريقيا كما ستتولّى، بالتدريج، 

 التضامن وفضالً عن ذلك تالكوارث من خالل تقوية آليات وإستراتيجيا

سيقوم االتحاد اإلفريقي بتعزيز قدرته على االستجابة للكوارث واألزمات، 

السيما من خالل إنشاء هياكل متخصصة في إدارة األزمات واالحتفاظ 

  . لألزماتدائمبنظام 
  

  :ئق القانونية القائمة لالتحاد اإلفريقيضمان تنفيذ كافة الوثا -3–ثالثا 

 المعاهدات من عهد منظمة الوحدة قام االتحاد اإلفريقي بصياغة شتى - 1

ومن أجل تسيير تنفيذ جميع معاهدات االتحاد اإلفريقي . األفريقية

 معاهدة، فستقوم المفوضية بصياغة وتنفيذ وتعزيز 35البالغ عددها 

 لمساعدة الدول على ترويج البرامج والخطوط اإلرشادية الالزمة

  .جميع معاهدات االتحاد اإلفريقي

 : التالية اإلستراتيجية ستقوم المفوضية بتطبيق - 2
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 للوثائق القانونية لتنفيذ الفعالل وضع أسس المقارنة ومواعيد  )أ (

 .من جانب الدول األعضاء

  

  :ية الثقافية واللغوية في أفريقياوضع إطار التعدد -4 –ثالثا 

والنهضة . التعددية الثقافية واللغويةتعزيز إلفريقي يدعم االتحاد ا - 1

الثقافية ألفريقيا عامل أساسي لالرتقاء الثقافي المشترك والعريق في 

 ولبلوغ هذه الغاية، تدعم المفوضية األحداث الثقافية على نطاق .القارة

ذاعة إوستتبنى المفوضية أولوية كبيرة تتمثل في إنشاء محطة . القارة

  .يون أفريقيةومحطة تلفز

  االتحاد اإلفريقي وإدارتها وبيئتهاإن تنوع القوى العاملة لمفوضية - 2

 اللذين يعتبران من نقاط القوة التعدد اللغوي والتعدد الثقافيبيميزها 

وفي هذا الصدد، فإن هذه األخيرة ستعمل على االستجابة . للمفوضية

 نفسها رةالظاهة عن ظاهرة التعددية هذه وتعزيز الناجمتحديات لل

 .داخل الدول األعضاء

 :ع المفوضية االستراتيجيات التاليةستتب .2

  .وضع إطار التعددية الثقافية  )أ (

 فية والثقااللغويةتعددية الالقيام بدور المناصر لتعزيز   )ب (

 .والعمل على التعاون في هذا المضمار

 .تعزيز وتنسيق البرامج الثقافية واللغوية  )ج (

  

  :بناء المؤسسات والقدرات   -رابعاً

سيتم تحقيق رؤية االتحاد اإلفريقي عن طريق التكامل والتعاون  -47

الوثيق بين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، 

 والمقصود بمبدأ حل. تحاد العاملة معاً على أساس التآزروأجهزة اال

المشاكل على المستوى األنسب هو أنه يستحيل على أي من العناصر 
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تعاون بين الدول األعضاء والمجموعات التنسيق والتعزيز   -1 رابعا

  :االقتصادية اإلقليمية وأجهزة االتحاد اإلفريقي

 جميع أجهزة االتحاد اإلفريقي، ستقوم مفوضية االتحاد تفعيلعند إتمام  .1

 تضافر الجهود لحفز هذه األجهزة على العمل نحو تكامل بضماناإلفريقي 

القتصادية اإلقليمية، وستوفر المجموعات ا. القارة، على أساس التكامل

باعتبارها تكتالت إقليمية القناة التي ستوّجه جهود مفوضية االتحاد اإلفريقي 

 ستعمل ،ولتحقيق هذا الهدف. في هذا الصدد، على المستوى اإلقليمي

المفوضية سوياَ مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 :اتيجيات التالية وأجهزة االتحاد اإلفريقي وستطبق االستر

تعزيز قدرات وفعالية جميع أجهزة االتحاد اإلفريقي وذلك   )أ (

  .بصورة منتظمة

 من هيئة حويل البرلمان األفريقيالمبادرة إلي عملية ت  )ب (

 .استشارية إلي هيئة تشريعية

حاد اإلفريقي تعزيز الروابط التشغيلية بين مفوضية االت  )ج (

 . اإلنسانالميثاق اإلفريقي لحقوق/والبرلمان اإلفريقي

وضع وتفعيل إطار المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان   )د (

 .والشعوب

 وشفاف للتعاون بين المجلس التنفيذي وضع إطار واضح  )ه (

 . الممثلين الدائمينولجنة

لمشاركة الفعالة للدول األعضاء في عملية  إطار لوضع  )و (

 .التكامل اإلفريقي 
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 .وضع أطر تشغيلية للمؤسسات المالية  )ز (

المجموعات / مفوضية االتحاد اإلفريقيروتوكولتنفيذ ب  )ح (

 .االقتصادية اإلقليمية

 .نيباد في االتحاد اإلفريقيالاالندماج الكامل لبرامج   )ط (

م تنفيذ االستراتيجيات السابق ذكرها، بالتعاون الوثيق مع اللجنة سيت .2

وسيتم إحياء األمانة المشتركة . االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية اإلفريقي

  .عمها من قبل مكتب الدعم المشتركمن جديد ود

 المهام التنفيذية لالتحاد اإلفريقي إلي مهام رفعتم  سي،وزيادة على ذلك .3

ضمن حكومة اتحادية، بينما سيتم تحويل كّل من المفوضية والبرلمان 

  هذاوفي. اإلفريقي والمحكمة األفريقية، في آن واحد تنفيذاً لحكومة اتحادية

 .ستراتيجيات المبّينة أعاله سيتم تنفيذ اال،السياق

  :فعالية وكفاءة مفوضية االتحاد اإلفريقي  - 2  -رابعا

فهي الجهة التي تعكس . تعّد المفوضية جهازاً أساسياً لالتحاد اإلفريقي .1

ومن ثم، فال بّد من توفير الفعالية والكفاءة الالزمة . وتقود برامجه وأنشطته

  . لالتحاد اإلفريقي تحقيق رؤيتهتنفيذها لواليتها، إذا أريدللدى المفوضية 

 حيث استطاعت أن تتحول إنشائها هامة منذ أشواطاً المفوضية قطعتلقد  .2

من أمانة حركة تحرير إلي جهاز تنفيذي يعنى بتعزيز المصلحة العامة 

نمّو مبادرات مالئمة لتحقيق هذا تنمية وتكامل القارة وقادر على لالتحاد و

ر بالتدريج وتعزيز صورته وتطويوقد تمت تنمية قدراته . الغرض

 االرتقاء بالمفوضية إلي مستويات وأضحى اآلن من المحتمل. شراكاته

لة وإعادة شروع في إصالحات مؤسسية شامويتطلب ذلك ال. عالية جديدة

  :التاليةع االستراتيجيات توجيه العملية بحيث تتب

تحقيق موّجه لالنظام ال والموجهةدارة اإلاعتماد ممارسات   )أ (

  .لنتائجا
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 الحواجز الداخلية وتشجيع التعاون وإزالة تعزيز العمل الجماعي   )ب (

 .والمساءلةبين اإلدارات، من خالل تعزيز االتصال والشفافية 

 .ةيناإدخال نظام جديد في اإلدارة المالية والميز  )ج (

تحسين الخدمات والعمليات واإلجراءات وتكنولوجيا المعلومات   )د (

 . المستوى المعتمدواالتصاالت واالرتقاء بها إلي

 . مفوضية االتحاد اإلفريقيتفعيلإعادة )هـ(

 . مصادر تمويل بديلةتحديد  ) و(

 .اإلعداد لتحّول مفوضية االتحاد اإلفريقي إلي حكومة االتحاد  ) ز(

 .إعادة توجيه ثقافة المنظمة  ) ح(

 . التحتية ومساحات المكاتبةتحسين البني  ) ط(
 

. التنفيذوخاذ القرار سيتم تعزيز مبدأ العمل الجماعي في جميع عمليات ات .3

وستعقد اجتماعات أسبوعية ونصف شهرية بين المفوضين والمديرين 

التابعين لهم وبين المديرين أنفسهم، بهدف تنسيق برامجهم وأنشطتهم 

من شأن ذلك . المسائل المشتركة بين اإلداراتوإسداء المشورة حول 

 العمل الجماعي توافق وتعزيز روحالاإلسراع بعمليات اتخاذ القرار وبناء 

وتحطيم الجدران التي تفصل بين اإلدارات وزيادة فرص تقاسم المعلومات 

 إلي التآزر الذي يؤدى بدوره ومن المتوقع أن يفضي ذلك إلي .بقدر كبير

 إلي النتائج وسيكون لذلك أثر إيجابي أيضاً هي األخرىالفعالية التي تفضي 

 . االتحاد اإلفريقيكما سيساعد على إعادة توجيه ثقافة مفوضية 

 ستتم المبادرة إلي إجراء مالئمة لترسيخ روح العمل الجماعي بعد ذلك، .4

فيما بين موظفي مفوضية االتحاد اإلفريقي من خالل تطوير ثقافة قائمة 

 .على الخدمة وإعادة توجيه ثقافة المنظمة الموجودة
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. جية واالزدواالضياعن لممارسات والنظم القائمة علة تكشف نظرة سريع .5

 ستسعى المفوضية إلي تنفيذ ممارسات إدارية واضحة للحّد من وعليه،

 . مبدأ االستمرار في التحّسن وتحسين اإلنتاجية وستتبنىالضياع

هناك أمر وثيق الصلة بهذه العملية يتمثل في التعجيل بتحسين العمليات  .6

وستراجع .  المعلومات واالتصاالتاواإلجراءات القائمة وبتكنولوجي

وستسعى إلي . فوضية وجهتها لمعالجة أوجه النقص الداخلية القائمةالم

. ضمان االعتمادات والشهادات الدولية بالنسبة للخدمات التي تقّدمها

بل سيستهدف أيضاً إدارات  ذلك ليس فقط المفوضية بشكل عام، وسيشمل

دارة إ والمحاسبة وإعداد الميزانيةالمالية إدارة  الموارد البشرية ومثل إدارة

 المساعدة امن شأنهالتي خدمات المؤتمرات واالتصاالت، فضالً عن النتائج 

على توجيه أداءها وأنشطتها على نحو فعال بالنسبة لجميع البرامج المحددة 

 .اإلستراتيجيةفي هذه الخطة 

 سيتم وضع نظام إدارة المعرفة والعمل على ،على مستوى العمليات .7

المكتبة والخدمات المسؤولة عن السجالت تحديات نظام البريد المركزي و

 سيكون من الضروري تحسين إدارة وعليه،. بما فيها السجالت القانونية

 وستقوم. عاجالً المعلومات ضمن المفوضية، باعتبار ذلك أمراً اتكنولوجي

 .لمعلوماتابتنفيذ النظام المتكامل . المفوضية

. ؤولة عن عملها الجمهور ومسأمام تكون المفوضية مفتوحة أنيجب  .8

وبالتالي يتعين على .  من االنفتاح والشفافيةويقتضي ذلك مستوى عالياً

 في اتخاذ القرارات والتنفيذ، بما في والمساءلةالمفوضية تعزيز الشفافية 

 سيتم تنفيذ وبعد ذلك،. لمشتريات وتوظيف الموظفينذلك القرارات بشأن ا

 إلي جانب سياسة جديدة في الدليل الجديد لمشتريات االتحاد اإلفريقي،

 المطلوبة للتوظيف تقصير المدةمجال توظيف العاملين ونشرهم، بهدف 

وتعزيز الشفافية والعدل باالستناد، ما أمكن، إلي نظام الحصص واالستخدام 
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 ستقوم المفوضية ،ةالمالية والمحاسبو إعداد الميزانيةبإدارة فيما يتعلّق  .9

  اإلدارةبتنفيذ مجموع اإلصالحات مستعينةَ بالنظام المتكامل لمعلومات

استحداث وتسعى المفوضية إلي . الرامي إلي ضمان المزيد من المسؤولية

 كوسيلة للربط بين السياسات والتخطيط إطار المصروفات المتوسط األجل

 ستمرار في تقوية عملية المراجعة سيتم اال،وبالمثل. وإعداد الميزانية

 المعلومات في المراجعة وسيوفر االسيما من خالل االستعانة بتكنولوجي

 الفعالةذلك تغطية مالئمة بالنسبة للمخاطر المحتملة، مع ضمان المتابعة 

 .للتوصيات المقدمة على إثر جميع بعثات المراجعة 

 وأعمال االتحاد معززة بنظام كل ذلك ال يجدي نفعاً ما لم تكن نوايا

صورة جديدة لها تقديم اتصاالت دقيق وفّعال وهكذا ستسعى المفوضية إلي 

 يجب عليها إدماج االتصال في ،وزيادة على ذلك. تكون مرتبطة بها دوماً

ز بقوة على تكييف االتصال مع يتركالصياغة سياستها من البداية و

 .االحتياجات الوطنية

اليا من نقص في مساحات المكاتب والمعدات الالزمة تعاني المفوضية ح .10

 هذا الوضع تصحيح  ستسعى المفوضية إلىولذا. حو فعاللألداء على ن

 ستقوم باالستعدادات ، ذلكعنوفضالَ . أمثلل على نحو العملضمان 

 . الكافية بالنسبة للمقر الرئيسي الجديد واستخدامه استخداماً مالئماً

  :أفريقيا في مجال البحث والتنميةسم مبادرات تقالإطار ال  -3 رابعاً

 حقيقياً يميزه التعاون ، بالفعل، نشاطا عالمياًوالتطويرأصبح العلم والبحث  .1

وتوفر الشبكة الدولية التي أنشئت عن طريق ما يسّمى .  األّممبين شتى

 فرصا رائعة لتبادل الدروس المستفادة من والتطويردبلوماسية البحث 

تتيح للبلدان األفريقية الوصول إلي مصادر تمويل دولية . يةالتجارب الماض

  .وتقاسم خبرات المنظمات في مجال العلم واالختراع 
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يتمثل التحدي في إيجاد الوسائل التي تكفل عودة أفريقيا إلي طريق التنمية  .2

وستعمل مفوضية االتحاد اإلفريقي على تيسير مشاركة البلدان . لوجيةوالتكن

المصداقية العملية الشبكات الدولية لمساعدتها على اكتساب األفريقية في 

العملية ومؤسساتها في المجال األكاديمي  للعاملينلية والسياسية المح

 .االستشارية

 :ستطبق المفوضية االستراتيجيات التالية  .3

 % 1 نسبة بتخصيصتعزيز تنفيذ التزام الحكومات األفريقية   )أ (

مجال مالي لدعم االستثمار في على األقل من ناتجها المحلي اإلج

  .التنمية

تنسيق مشاريع البحث والتنمية ونشرها في الدول /تعزيز  )ب (

 .األعضاء

عية ومنافسات سنوية في مجال البحث اضيعقد ندوات مو  )ج (

 .والتطوير

 .بين الجامعات والمدارسربط الدعم مراكز البحث األفريقية و  )د (

 . اقتصاد المعرفةوضع خطة عمل إقليمية لالتحاد األفريقية حول  )هـ(

 .التخطيط لصناعة المنتجات الصيدلية في أفريقيا  ) و(

 .اإنشاء مرصد أفريقي للعلم والتكنولوجي  ) ز(

 .إنشاء معهد إفريقي لتغّير المناخ  ) ح(

 .التحاد اإلفريقيكالة فضاء لإنشاء و  ) ظ(

 . والتصحرللغاباتإنشاء معهد أفريقي   ) ي(

 .والتطوير مالئمة لتعزيز البحث إقامة مؤسسات أفريقية  ) ك(

االبتكارات واالختراعات، بما في ذلك إنشاء مرصد تعزيز تم تشجيع سي .4

التحاد ريقي لتغّير المناخ ووكالة فضاء ل ومعهد إفاإفريقي للعلم والتكنولوجي

 . والتصحرللغابات أفريقياإلفريقي ومعهد 
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سيتم دعم الباحثين ومراكز الدراسات المتقدمة واختيارهم بحسب مقاييس  .5

 تنظيم منافسات في االختراع برعاية االتحاد اإلفريقي سيتم. محددة مسبقاً

 .واستكمال العمل على إنشاء منظمة أفريقية للملكية الفكرية

 قامت المفوضية بوضع خطة عمل ، الفجوة الرقميةسدفي عزمها على  .6

واالستراتيجيات والخطط المعّدة لهذا . إقليمية أفريقية حول اقتصاد المعرفة

 إنشاء نحو عشرة 2010 سيتم بحلول ،وبذلك. تنفيذالغرض دخلت مرحلة ال

 .مراكز دراسات متقدمة

يجرى حاليا الربط بين الجامعات والمدارس وهناك عدة مشاريع حول  .7

وسيتم بذل المزيد من الجهود . اقتصاد المعرفة تجري صياغتها مع الشركاء

ت بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وهيئات تنظيم االتصاال

إلقامة شبكات ذات  في القارة سلكية الوطنية، لتحسين الترابطالسلكية والال

 خطة لصناعة وضعتم سي. إليهاالجميع وصول سرعة فائقة وتيسير 

شطة إنتاج وستعمل المفوضية على تقوية أن. المنتجات الصيدلية ألفريقيا

نتاج إلاالياً في القارة وعلى دعم إنشاء وحدات هذه المنتجات الجارية ح

والهدف النهائي هو تمكين اإلفريقيين من . حيثما يحتاج إليها أو ال توجد

االستفادة من العقاقير بأسعار معقولة السيما بغرض مكافحة عبء 

 .اللقاحات بةث الخاصوالبحكما سيتم تشجيع . األمراض
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  : التنفيذإستراتيجية  - كاف

مفوضية االتحاد لية ألولويات اجمإ صورة اإلستراتيجيةالخطة  تعطي -48

فهي تضع . 2012 – 2009للفترة التنفيذي للبرامج اإلفريقي واإلطار 

 برامج محددة ومستهدفة يجري في وقت الحق لصياغةاألساس 

  .توزيعها على خطط عمل سنوية وربع سنوية وشهرية

 أن التنفيذ التي يجب إستراتيجيةتتمثل الخطوة القادمة في صياغة  -49

. 2009لمحدد في األسبوع األول من يناير تسبق تاريخ االنطالق ا

وسيتم في هذا الصدد، وضع خطة عمل مرفقة بمصفوفة التنفيذ 

السنوي تحّدد جميع األعمال الرئيسية التي سيقوم بها الشركاء 

 لمفوضية االتحاد اإلفريقي والمتعاونون معها وأصحاب اإلستراتيجيون

 تحديد األهداف  سيتم، إعداد خطط العملوعند.  اآلخرونالمصالح

 تكون محددة وقابلة للقياس ومقبولة إستراتيجيةالواضحة لعمل كل 

وواقعية ومحددة زمنياَ ويكون ذلك مرتبطاً بالتعاقد على أساس األداء 

كما ستّوزع األعمال . بالنسبة لموظفي مفوضية االتحاد اإلفريقي

يد والبرامج على فترات مالئمة لتفادي االزدواجية والتداخل وتبد

ن المؤشرات المستخدمة يجب أن تدلنا إ ف،وزيادة على ذلك. الطاقات

 فإن هذه المؤشرات وعليه،. ا لهاى ما إذا بلغنا المرحلة التي خططنعل

ات مصداقية وسهلة التغير يجب أن تكون ذات صلة ومقبولة وذ

   .وقّوية

تحوالً من و، عموماً األولى من التنفيذ فترة انتقالية، السنة تمثل -50

لي البرمجة المقترحة التي لبرمجة الحالية القائمة على اإلدارات إا

تتطلب  وسيتضمن أية خطة عمل .القطاعات/المحاورلى تستند إ

 مالئمة تشارك فيها اإلدارات الرئيسية وأصحاب المصالح مجموعات

  .تنفيذ خطة العملوضع بهدف تخصيص الموارد و
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وقة أو مقترنة بخطة عمل  ستكون الميزانية السنوية مسب،كنقطة بداية -51

 السنوية ت سنوية تعطي صورة عامة عن اإلستراتيجياإستراتيجية

 بشأن السياسة باالستناد سياسة التنفيذ المقترحةالمفصلة للمفوضية و

ويأتي ذلك في . اإلستراتيجيةخطة الإلي األهداف الشاملة الواردة في 

 يتم الذي أعقاب التقرير السنوي لرئيس المفوضية ويوفر األساس

 التالية وتقديم المقترحات ضمن االرتكاز عليه إلعداد ميزانية السنة

  .متوسط األجلإطار 

 جميع موظفي االتحاد اإلفريقي الذين ستتم توعية ،تعزيز الفاعليةل -52

بشكل عام، بما فيه . اإلستراتيجية تنفيذ الخطط عنيتولون المسؤولية 

 وتعبئة وسائل  كافيةمواردالكفاية، بمحتوياتها، من خالل رصد 

 وتهدف التوعية إلى تعميق المعرفة بمحتويات الخطة .اإلعالم

 حتى يتم تبنيها من خالل الموظفين وأصحاب المصالح اإلستراتيجية

ين ترتيب أولوياتهم التنموية وذلك لتحقيق تفهم أكثر وضوحاً سلتح

 يدتحد تحسين  إلى هذه العمليةوستؤدي . للجميعاإلستراتيجيةللخطة 

لتنفيذ التي ستكون، بطبيعة الحال، مرتبطة النقاط المرجعية لهداف األ

  . األداءبعقود

 ستجري عملية منح األولوية للبرامج واألنشطة ،خالل الفترة االنتقالية -53

ويستعان بذلك لتحديد الموارد الالزمة لتنفيذ . وفقا لتسلسل محدد سابقا

جعة الهيكل القائم وعدد تم مراوست. رامج من حيث الموارد البشريةالب

 تنفيذ صالحياتالموظفين وفقاً لذلك لضمان التنفيذ األمثل وحسن 

مفوضية االتحاد اإلفريقي في هذا الصدد، وانسجامها مع أولويات 

  .اإلستراتيجيةوأهداف الخطة 

 ستظل المفوضية تلتمس الموارد ،فيما يتعلق ببناء القدرات الماليةو -54

وستسعى إلي . اإلنمائيينضاء وشركائها على العموم من الدول األع

إبرام اتفاقات مساهمة وضمان معونة فعالة من الشركاء اإلنمائيين بما 
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 الجديدة أيضا انسجام الميزانية المقترحة اإلستراتيجيةتقتضي الخطة  -55

ي حد كبير،  مع أولوياتها وأهدافها، وتستند الميزانية، إل2009لعام 

 بها بقية من الخطة السابقة والتي تّم التعهداألنشطة المت/ البرامجىإل

 ستجرى وعليه،. الذي كان يجري فيه وضع هذه الخطةفي الوقت 

  .ن واحدالترشيد في آعملية 
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  :نظام المتابعة والتقييم  -الم

ن إيجاد  بمكااألهمية فمن ، البرامجنظرا اللتزام المفوضية بتنفيذ شتى - 56

ولذا، . لية لمتابعة التقدم المحرز وضمان تحقيق النتائج المتوقعةآ

المبادرات /يداً عن التركيز على األنشطة بع اهتمام المفوضيةتحوليس

 ضمان متابعة هذه المبادرات على نحو إلىكأهداف في حّد ذاتها 

 البرامج واألنشطة التي  المتولدةثاراآلنتائج والمالئم والتركيز على 

 قامت المفوضية بتحديد ،بالنسبة لكل نشاط.  بها المفوضيةتضطلع

لوية ومن خالل فحص مدى  أوذيامج النتائج المتوقعة من كل برن

ومقبولة تحقيق هذه النتائج المتوقعة بواسطة مؤشرات ذات صلة 

 فإن هذا اإلطار الخاص باإلدارة وذات مصداقية وسهلة التغير وقوية

  . بيد المفوضية وتقييم فّعالةسيصبح أداة تخطيط

وسيلة المتابعة ( AMERT باسم أميرت روف المعالبرنامجإن  -57

ساعد على متابعة جميع التي تّمت تنميتها، ست) التخطيط األفريقية

 وسيتّم التنسيق الوثيق للتقدم المحرز في وكيفاًرات كّماً أنواع المؤش

امج وتحقيق لى مستوى من اإلنجاز ألنشطة البرالتنفيذ لضمان أع

 تضّم أعضاء من شتىوستعقد لجنة التنسيق التي . النتائج المرجوة

يقي، اجتماعاً في كل ثالثة شهور لبحث إدارات مفوضية االتحاد اإلفر

 ستكون .التقدم المحرز في تنفيذ الخطط وما يعترضها من صعوبات

  .لهذه االجتماعاتبمثابة أمانة فنية إدارة التخطيط اإلستراتيجي 

  

  :تقديرات الميزانية  -ميم

يتوقف نجاح تنفيذ الخطة، إلي حّد بعيد، على توفر الموارد المالئمة  -58

 الخطة خالل لمحاور تنفيذها بالنسبة لف البرامج الالزموستتطلّب مخت

 مليون دوالر أمريكي 635 مبلغاً إجمالياً قدره 2012 – 2009الفترة 

. للسنة الواحدة مليون دوالر أمريكي 159أو مبلغاَ متوسطا بقيمة 
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  . مليون دوالر أمريكي13: السلم واألمن : األول المحور -

 397التنمية، التكامل اإلقليمي والتعاون : الثاني المحور -

 .مليون دوالر أمريكي

 . مليون دوالر أمريكي20 :القيم المشتركة : المحور الثالث -

 مليون دوالر 87: بناء المؤسسات والقدرات : الرابعالمحور  -

  .أمريكي
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  تحليل أصحاب المصالح وتوقعاتهم : 1الجدول  - 59

 توقعاتهم أصحاب المصالح

  الدول األعضاء

  المؤتمر -

 المجلس التنفيذي -

 لجنة الممثلين الدائمين -

  اللجان الفنية المتخصصة -

  لمساءلة االشفافية -

توفير  االستخدام الفعال للموارد والحذر في استخدامها -

 دقيقة في الوقت المناسبالتقارير المعلومات وال

التنفيذ الواضح والموضوعي والتوقيت الجيد للقرارات  -

  . الخدمة المهنية الجيدة لالجتماعاتوالبرامج المتفق عليها
  أجھزة االتحاد األفريقي  األخرى

  قي البرلمان األفري -

 محكمة العدل األفريقية -

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب -

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي -

  .المؤسسات المالية -

تقديم المشورة واإلرشادات والدعم لتكوين المؤسسات  -

  .وضمان حسن سيرها واستدامتها

  تنسيق مواءمة عمليات التكامل  المجموعات االقتصادية اإلقليمية
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   مجموعة شرق أفريقيا-اإليكواس               -

 صاد- تجمع سين-اإليكاس                -

  مجموعة تنمية الجنوب األفريقي -الكوميسا               -

   اتحاد المغرب العربي-اإليجاد                 -

  .التعاون في تنفيذ البرامج -

ليات اتخاذ القرار المزيد من المشاركة واإلسهام في عم -  المجتمع المدني

  لالتحاد األفريقي 

 دعم التكامل -  مواطنو أفريقيا 

 االستجابة الفعالة للتحديات الجديدة في أفريقيا -

 تمثيل مصالح المواطنين األفريقيين العاديين  -

  التحدث باسم الشعوب األفريقية والدفاع عن مصالحهم -

 حاد األفريقي المزيد من المشاركة في أنشطة االت -  األفريقيون في المهجر

  تقوية الجالية األفريقية في المهجر  -

 التنسيق الفّعال مع الدول األعضاء -  الشركاء االستراتيجيون 

  التعاون في المواقف اإلفريقية الموحدة -

 الشفافية والمساءلة -  الشركاء اإلنمائيون

 .إعداد معلومات وتقارير دقيقة وجيدة التوقيت -
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تشجيع وتعزيز شراكات صالحة للبقاء بين القطاعين الخاص  -  القطاع الخاص

 والعام

 تقاسم المعلومات -

 تعزيز األعمال التجارية األفريقية -

  .منتدى القطاع الخاص -

 القدرة على الوصول للمعلومات  -  وسائل اإلعالم

  العمل كوسيط دعاية -

 الشفافية والمساءلة -  موظفو االتحاد األفريقي 

 النزاهة -

 مةالقيادة السلي -

 الرعاية -

 المساواة -

 التدرج الوظيفي -

  األمن الوظيفي -
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  تحليل نقاط الضعف والقوة : 2الجدول 

 نقاط الضعف نقاط القوة

  )منظمة قارية( بلدا أفريقيا 53التفويض والنوايا الحسنة لدى  -

  صيت عالمي قاري -

  .القدرة على عقد االجتماعات لبحث البرامج -

  فة والخبرة والخلفيةع الموظفين من حيث الثقاتنو -

  الروابط مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية -

  الترتيبات المؤسسية الحالية لدعم الصالحيات -

  التزام القيادة بالتغيير -

   أفريقيا باالنتماء إلىاإلحساس -

  توثيقهاضعف العمليات والنظم وتكنولوجيا المعلومات وعدم  -

  الترتيبات الهيكلية غير الكافية وغير المرنة -

  لبنية التحتية الطبيعية غير الكافيةا -

  ثقافة منظمة غير دائمة ومواقف سلوكية غير مساندة -

  العمل الجماعي غير الكافي -

  التحّديات اإلدارية والقيادية -

نقص الموارد البشرية كّماً وكيفاً ونقص القدرة المهنية  -

  وااللتزام والحوافز

   السمعة والحضور والتواصل في القارةضعف -

  مصادر التمويلعدم كفاية  -

  



ASSEMBLY/AU/10 (XII) 
Page 52 

  3الملحق 

  التحليل االستراتيجي المقارن : 3الجدول 

 اإلستراتيجيةالمزايا النسبية  ة الجديدةيالمجاالت المواضيع

 المجموعات ،العناصر الفعالة األخرى(التكامل السياسي  .1

  )االقتصادية اإلقليمية، الدول األعضاء

  

  

يق التكامل يادة وتعزيز وتنسزالتزام القيادات السياسية ب -

  السياسي

تكليف االتحاد األفريقي مفوضية االتحاد األفريقي  -

  باالضطالع ببرامج التكامل السياسي

البعد القاري لمفوضية االتحاد األفريقي يجعلها قادرة على  -

القيام بدور التنسيق فيما بين مختلف المجموعات االقتصادية 

  اإلقليمية والدول األعضاء

يقي أحسن وضعا في القارة مما يتيح مفوضية االتحاد األفر -

  لها تنسيق تكامل الدول األعضاء واألقاليم

العناصر (التنمية والتكامل االقتصادي واالجتماعي والمادي  .2

 الدول األعضاء، المجموعات االقتصادية –الفاعلة األخرى 

  ) اإلقليمية، الشركاء االستراتيجيون واإلنمائيون

بتها على المستويين السياسي قيادة البرامج القارية ومراق -

  واالقتصادي

تشجيع مفوضية االتحاد األفريقي؛ أو قدرتها على إنشاء  -
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بإمكان مفوضية االتحاد قيادة عمليات الترابط بين الدول  -

  األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

ضية االتحاد األفريقي بمركز فريد في تصميم تمتّع مفو -

البنية (وصوغ برامج ومشاريع التكامل على نطاق القارة 

  ...)التحتية، الترابط، نظم التعليم، الخ 

 الدول األعضاء، المجموعات –العناصر الفاعلة األخرى (الحكم  .3

االقتصادية اإلقليمية، منظمات المجتمع المدني، الشركاء 

  ) واإلنمائيوناالستراتيجيون

توفر مفوضية االتحاد األفريقي المسرح العملي األنسب  -

  لوضع مقاييس ونهج بشأن المسائل المرتبطة بالحكم 

تكليف مفوضية االتحاد األفريقي بمهّمة إنشاء وتنفيذ مبادرات  -

مرتبطة بالحكم مثل آلية االتحاد األفريقي للمراجعة المتبادلة 

  بين األقران

رقابة السياّسية للمفوضية لتحديد وتنفيذ توفر القيادة وال -

مقاييس الحكم التي تتم قيادتها وتبنّيها من قبل سكان أفريقيا 

  المحليين

توفر مفوضية االتحاد األفريقي منبراً قارياَ فريداً لتبادل  -
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العناصر الفاعلة (قارية بناء القدرات المؤسسية للتكامل والتنمية ال .4

 الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، –األخرى 

  )الشركاء االقتصاديون واالنمائيون

أداة لتنسيق بناء القدرات تعد مفوضية االتحاد األفريقي  -

المؤسسية في أفريقيا للتكامل والتنمية على نحو تبنّتها الدول 

 األعضاء

ا في تعبئة الموارد لبناء تلعب المفوضية دورا أساسي -

مؤسسات الدول األعضاء المسؤولة عن التنمية والتكامل 

 .القاري

 لتعزيز بناء إستراتيجيةلمفوضية االتحاد األفريقي مكانة  -

المؤسسات والقدرات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل المتعلّق 

 .بالتنمية والتكامل القاري

قرارات الدول قيام مفوضية االتحاد األفريقي بمواءمة  -

األعضاء وترجمتها إلي خطط عمل تنفذها الدول األعضاء 

  والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

الدول األعضاء، –الجهات الفاعلة األخرى(السلم واألمن  .5

المجموعات االقتصادية اإلقليمية، األمم المتحدة، المجتمع 

  )المدني

 يجيةاإلستراتتتمتع مفوضية االتحاد األفريقي بالميزة  -

ون منع ؤوالسياسية التي توفر لها القدرة على التأثير في ش

وتحظى بتفويض فريد . النزاعات وتسويتها وإدارتها
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بالمساعدة في عمليات إعادة اإلعمار في فترة ما بعد 

 النزاعات

بإمكان مفوضية االتحاد األفريقي التدخل بفعالية في النزاعات  -

 .على الرغم من أن مواردها محدودة

وفر لدى مفوضية االتحاد األفريقي القدرة على تنفيذ هندسة تت -

  عالمية وقارية لتسوية النزاعات
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  4الملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  
  مصفوفة التنفيذ .1
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  : واالستقرار واألمنالسلم: المحور األول

  :اتضمان أفريقيا آمنة وخالية من النزاع :الهدف الشامل

  

/ االستراتيجيات اإلستراتيجيةاألهداف 

ج ذات األولويةالبرام

 الجهات الفاعلة النتائج المتوقعة

الحد من النزاعات لتيسير   )أ (

  التنمية والتكامل

  

التفعيل الكامل   )أ (

لهندسة السلم 

واألمن للحد 

من النزاعات 

  .المسلحة

  

 .مجلس سلم وأمن فعال ومناسب •

 هيئة حكماء فعالة •

قرارات محددة زمنياً وذات صلة  •

 .بالسلم واألمن

القوة األفريقية توظيف الجنود في  •

 .الجاهزة

صندوق سالم عملي موثوق به من  •

 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية

نظام إنذار مبكر فعال وموثوق به  •

المجموعات االقتصادية  من قبل

  اإلقليمية

الدول األعضاء، المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، األمم 

ون السياسية، لمتحدة إدارة الشؤا

  نمديرية السلم واألم
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تنسيق /تعزيز  )ب (

البرامج 

المتعلقة 

باإلدارة 

الهيكلية 

  للنزاعات

أجهزة لمتابعة وإبراز النزاعات  •

 .الهيكلية في أفريقيا

توسيع نطاق مهاّم وقدرات هيئة  •

 .الحكماء

قوة إفريقية جاهزة يتم تدريبها  •

وتمكينها من المشاركة في عمليات 

  السلم

إدارة السلم واألمن، إدارة الشؤون 

ون دية، إدارة الشؤاالقتصا

 المجتمع المدني إدارة السياسية،

األفريقيين في المهجر، مديرية و

ئل الجنسين والتنمية، المرأة ومسا

ون االجتماعية، مديرية مديرية الشؤ

االقتصاد الريفي والزراعة، مديرية 

البنية التحتية والطاقة، المجموعات 

  ، األمم المتحدة،ةإلقليميااالقتصادية 
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ع االضطال  )ج (

بعمليات دعم 

السالم 

تخطيطها، 

إطالقها، 

الحفاظ عليها 

  وإنهائها

إجراء المناورات لجنود القوة  •

األفريقية الجاهزة ونشرهم في 

 .مناطق النزاعات

تعبئة المزيد من الموارد لعمليات  •

حفظ السالم لدى الشركاء 

 االستراتيجيين

مضاعفة التنسيق عن طريق نظام  •

  .اإلنذار المبكر

 االقتصادية اإلقليمية المجموعات

إدارة السلم واألمن، الدول 

  األعضاء، األمم المتحدة

تنفيذ البرامج   )د (

المتعلقة بمنع 

  النزاعات

التنسيق والتعاون الفعال بين مفوضية  •

 د األفريقي  واآلليات اإلقليمية االتحا

توفر استعداد صندوق السالم لدعم  •

  البرامج

إدارة السلم واألمن، مديرية 

االجتماعية، إدارة الشؤون 

 مديرية ون السياسية،الشؤ

ين في المجتمع المدني األفريقي

المهجر، مديرية المرأة ومسائل 

الجنسين والتنمية، المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، األمم 

  .المتحدة
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االضطالع   )هـ(

ببرامج إعادة اإلعمار 

واإلنعاش في فترة ما 

  بعد النزاعات

 اإلعمار برامج فعالة حول إعادة •

واإلنعاش في فترة ما بعد النزاعات 

التعاون الفعال مع المجموعات 

 .االقتصادية اإلقليمية حول البرامج

وضع برامج بشأن تنمية النظم في  •

 .المناطق التي تخرج من النزاعات

تطوير القدرة على تنفيذ البرامج  •

/ داخل مفوضية االتحاد األفريقي

  .المجموعات االقتصادية اإلقليمية

مديرية المجتمع المدني، 

ين في المهجر، مديرية األفريقي

المرأة ومسائل الجنسين والتنمية، 

القتصادية اإلقليمية، المجموعات ا

اعية، ون االجتممديرية الشؤ

األمم المتحدة، مديرية الشؤون 

ون االقتصادية، مديرية الشؤ

  السياسية

 تحقيق السلم واالستقرار – 2

عزيز الضروري في القارة لت

  التكامل والتنمية في أفريقيا

تنسيق /تعزيز  ) أ(

برامج تنمية 

االستقرار 

واألمن للنظم 

  السياسية

آلية اإلشارة إلى التهديدات السياسية  •

 .في القارة 

 تنفيذ برامج الحدود  •

برنامج وضع النظم في المناطق التي  •

 تخرج من النزاعات

استكمال برنامج مواءمة أنشطة السلم  •

التحاد األفريقي واألمن من قبل ا

مديرية السلم واألمن ، مديرية 

ون االقتصادية، مديرية ؤالش

 السياسية، مديرية الشؤون

األفريقيين في والمجتمع المدني 

المهجر، المجموعات االقتصادية 

  اإلقليمية، األمم المتحدة
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آلية المتابعة والتحسين المستمر  •

 لألنظمة السياسية 

استكمال بنية سياسية متفق عليها  •

 للحكم في أفريقيا

انضمام عشر دول جديدة على األقل،  •

إلى آلية المراجعة المتبادلة بين 

 األقران 

 دولة 31تنتظر الدول البالغ عددها  •

 مال العملية استك

 شاملة حول تنظيم إستراتيجيةتنفيذ  •

ومراقبة انتشار األسلحة الصغيرة 

 .والخفيفة

 وضع سياسة االتحاد بخصوص •

 .ال لمكافحة اإلرهابالتنسيق الفع •

ضمان التأمين المشترك للسواحل  •



ASSEMBLY/AU/10 (XII) 
Page 62 

وضع آلية للجرائم العابرة للحدود  •

واإلرهاب واالرتزاق وأعمال 

  ر بالبشر والعقاقيرالقرصنة واالتجا

تنسيق /تعزيز  )ب (  

نظام أمنى 

  قاري

 شاملة حول تنظيم إستراتيجيةتنفيذ  •

شار األسلحة الصغيرة ومراقبة انت

 .والخفيفة

 وضع سياسة االتحاد بخصوص •

 .ال في مكافحة اإلرهابالتنسيق الفع •

لتأمين المشترك للسواحل ضمان ا •

 .ةاألفريقي

وضع آلية للجرائم العابرة للحدود  •

واإلرهاب واالرتزاق وأعمال 

  .القرصنة واالتجار بالبشر والعقاقير

مديرية السلم واألمن، مديرية 

السياسية، الدول  الشؤون

 الشؤوناألعضاء، مديرية 

  االجتماعية

تنسيق /تعزيز  )ج (  

تنمية إدارة 

االتفاق على النقاط المرجعية لنظم  •

 .حفظ البيئة

الدول األعضاء ، مديرية 

 والزراعة، االقتصاد الريفي
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بيئية قارية 

ونظام حفظ 

  البيئة

 .آلية متابعة •

 زيادة الوعي فيما بين صناع السياسة •

  إطار األمن اإلحيائي  •

تنسيق /تعزيز  )د (  

االستجابة 

ألزمات النزاع 

األفريقية، بما 

في ذلك 

مساعدة 

المشردين 

  داخلياً

  إطار سياسة االستجابة المبكرة •

  إنشاء صندوق االستجابة للكوارث •

 الشؤونعضاء، مديرية الدول األ

ون ؤالسياسية، مديرية الش

  االجتماعية، األمم المتحدة، 
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  التنمية والتكامل والتعاون: المحور الثاني

  تحقيق أفريقيا مترابطة ومتقدمة ومتكاملة: الهدف الشامل 

البرامج ذات /االستراتيجيات اإلستراتيجيةاألهداف  

 األولوية

 ر الفاعلةالعناص 2012النتائج المتوقعة 

 مشترك لبلوغ مسار تحديد - 3

الدول األعضاء مركز البلدان 

  ذات الدخل المتوسط

تنسيق وضع وتنفيذ /تعزيز  ) أ(

  .نظم اقتصادية مستقرة

  

  

إطار متفق عليه لسياسة  •

  .مالية قوية

االتفاق على نقاط مرجعية  •

لضمان بنية مالية وتأمينية 

 .شفافة

االتفاق على نقاط مرجعية  •

إشراف لضمان مؤسسة 

 .نقدية فعالة ومستقلة

نظم قانونية اقتصادية  •

 سليمة

  

 الشؤونالدول األعضاء، مديرية 

 الشؤوناالقتصادية، مديرية 

السياسية، مديرية السلم واألمن، 

مديرية البنية التحتية والطاقة، 

مديرية االقتصاد الريفي 

 الشؤونوالزراعة، مديرية 

االجتماعية، األمم المتحدة، 

  االقتصادية اإلقليميةالمجموعات 
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تنسيق تنفيذ الميثاق /تعزيز  ) ب(  

  األفريقي  لإلحصائيات

تصديق الدول األعضاء  •

 .على ميثاق اإلحصائيات

إعداد إحصائيات أفريقية  •

 .مجمعة

إنتاج دليل التنمية البشرية  •

 .األفريقية

إنتاج دليل سنوي  •

  .لإلحصائيات األفريقية

 االقتصادية الشؤونمديرية 

  ءوالدول األعضا

تنسيق استكمال /تعزيز) ج(  

تقارب سياسة االقتصاد الكلي 

  ألجل النمو االقتصادي

منتدى االقتصاد األفريقي  •

 .السنوي

قرار مالئم بشأن تعزيز  •

النمو االقتصادي المستدام 

  في أفريقيا

 االقتصادية، الشؤونمديرية 

مديرية المرأة ومسائل الجنسين 

والتنمية، مديرية المجتمع المدني 

  ألفريقيين في المهجراو

تنسيق تنفيذ األهداف /تعزيز) د(  

  اإلنمائية  لأللفية

إطار استعراض مدى  •

تحقيق األهداف اإلنمائية 

 .لأللفية

 الشؤونالدول األعضاء، مديرية 

 الشؤوناالقتصادية، مديرية 

  .السياسية
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إطار جمع بيانات شاملة  •

بشأن تحقيق األهداف 

  .اإلنمائية  لأللفية

تنسيق قدرة الدول / تعزيز)هـ(  

  األعضاء على المنافسة

قرارات مالئمة بشأن  •

تعزيز المنافسة في 

 .أفريقيا

المنتدى السنوي للمنافسة  •

 .األفريقية

جهاز طوعي الستعراض  •

 .المنافسة

مركز أفريقي لجمع  •

 .بيانات المنافسة

برنامج منافسة على  •

مستوى المجموعات 

 .االقتصادية اإلقليمية 

لدان على  ب10تحقيق  •

 االقتصادية، الشؤونمديرية 

مديرية السلم واألمن، مكتب 

 مديرية المستشار القانوني،

ين في المجتمع المدني األفريقي

المهجر، مديرية المرأة ومسائل 

  الجنسين والتنمية 
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 من الرقم 4,5األقل نسبة 

  القياسي للمنافسة

تنمية سياسة أفريقية إلدارة ) و(  

  بيعيةالبيئة والموارد الط

إطار استغالل وحفظ  •

  البيئة والموارد الطبيعية

مديرية االقتصاد الريفي 

  والزراعة ن الدول األعضاء

 وضع أفريقيا على طريق – 4

  التكامل القاري

تحديد النقاط المرجعية ) أ(

والمواعيد لتنسيق التكامل 

  اإلقليمي

بروتوكول /إصدار قرار •

حول خارطة طريق لقيام 

  األفريقيةالواليات المتحدة 

 السياسية، مديرية الشؤونمديرية 

 االقتصادية، مديرية الشؤون

التجارة والصناعة، مديرية 

 االجتماعية، مديرية الشؤون

االقتصاد الريفي والزراعة، 

مديرية المرأة ومسائل الجنسين 

والتنمية ، مديرية تنمية الموارد 

 البشرية والعلم والتكنولوجيا ،

 مديرية المجتمع المدني

  ين في المهجراألفريقي

تنمية خارطة طريق لقيام ) ب(  

  الواليات المتحدة األفريقية

قرار بشأن مواءمة  •

المجموعات االقتصادية 

 الشؤونمكتب الرئيس، إدارة 

السياسية، مديرية المجتمع المدني 
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  اإلقليمية

تعزيز تنفيذ معاهدة /قتنسي) ج(  

أبوجا بمواعيد واضحة لكل 

مرحلة في إطار ترتيبات الحّد 

  األدنى من التكامل

المبادرة إلى برنامج  •

لتحقيق التكامل أو الحّد 

 .األدنى من التكامل

وصول جميع المجموعات  •

 ية إلىاالقتصادية اإلقليم

 .المرحلة الثالثة

تحديد النقاط المرجعية  •

والمواعيد الواضحة 

لتكامل كل مرحلة من 

  المراحل

الدول األعضاء، المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، مديرية 

 االقتصادية، مديرية الشؤون

التجارة والصناعة، مديرية 

 االجتماعية، مديرية الشؤون

االقتصاد الريفي والزراعة، 

مديرية تنمية الموارد البشرية 

كنولوجيا، مديرية والعلم والت

 واألفريقيين في ،المجتمع المدني

  .المهجر

تنسيق تنفيذ األجهزة /تعزيز) د(  

المعنية بالتعجيل بالتكامل وأسس 

المقارنة المعتمدة من لجنة اإلثني 

  عشر لرؤساء الدول والحكومات

 .أطر مؤسسية فعالة  •

حرية تنقل السكان عبر  •

 الحدود

تعزيز المؤسسات  •

الدول األعضاء، المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، مديرية 

 السياسية، مديرية الشؤون

 االجتماعية، األمم الشؤون
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األفريقية المتعددة 

 .الجنسيات

ترشيد المجموعات  •

 .قتصادية اإلقليميةاال

وضع استراتيجيات  •

واضحة المعالم حول 

 .تعميم القانون التأسيسي

وضع إطار  لتحقيق  •

الجماعة االقتصادية 

 .األفريقية

وضع إطار واضح  •

إلنشاء مشاريع استشارية 

على نطاق أفريقيا لتعزيز 

 .التكامل والوحدة

عقد منتدى منتظم لتبادل  •

المعلومات حول تنفيذ 
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استكمال الخطوط الرئيسية ) هـ(  

  هاللبنية التحتية، تعزيز تنفيذ

الخطة الرئيسية األفريقية  •

 .للطاقة

الخطط الرئيسية لربط  •

 .الطرق في أفريقيا

الخطة الرئيسية للسكك  •

 .الحديدية

توزيع الخطط الرئيسية  •

إلى أهداف إقليمية ضمن 

المجموعات االقتصادية 

 .اإلقليمية 

كرو وتفعيل قرار ياموس •

  .حول النقل الجوي

الدول األعضاء، المجموعات 

إلقليمية، مكتب االقتصادية ا

الرئيس، مديرية البنية التحتية 

والطاقة، القطاع الخاص، األمم 

  المتحدة، بنك التنمية األفريقي 

تنفيذ القرارات بشأن الترابط ) و(  

تنسيق المشاريع الكبرى /وتعزيز

عليها بشأن  متفق بنية •

  إينكا تنفيذ مشروع سد

ة النيباد، مديرية البنية التحتي

 الشؤونوالطاقة، مديرية 
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في البنية التحتية وتحديد البرامج 

برنامج تنمية /في إطار النيباد

  البنية ألفريقيا

الربط الشبكي بواسطة  •

 .األلياف البصرية

المبادرة إلى مشاريع  •

الطرق الرئيسية والبدء 

 في عملية ترابطها

االتفاق بين مفوضية  •

 /االتحاد األفريقي

المجموعات االقتصادية 

واإلقليمية على إطار تنفيذ 

  .هذه المشاريع

/ وضع تنفيذ بنية مالية) ز(  

  ة على صعيد القارةتأميني

خارطة طريق واضحة  •

إلنشاء صندوق النقد 

 األفريقي 

إنشاء دار مقاصة على  •

غرار تلك الموجودة في 

 الكوميسا

الدول األعضاء، المجموعات 

لتنمية االقتصادية اإلقليمية، بنك ا

 الشؤوناألفريقي، مديرية 

االقتصادية، مكتب الرئيس، 

مكتب نائب الرئيس الدول 

  األعضاء المضيفة
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إعداد إطار تحقيق وحدة  •

نقدية بين المجموعات 

 .االقتصادية اإلقليمية

مصرف استثمار أفريقي  •

  .فعال

 تحقيق قدر كاف من – 5

التعاون العالمي لتحقيق التكامل 

  والتنمية المستدامة

استدامة صورة االتحاد ) أ(

  .األفريقي في العالم

  

سياسة شؤون خارجية  •

مشتركة حول المسائل 

ية ذات االهتمام الرئيس

 المشترك 

المواقف الموحدة إزاء  •

 ون األمم المتحدةشؤ

تحدث أفريقيا بصوت  •

واحد في القضايا المتفق 

  .عليها

الدول األعضاء، المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، مفوضية 

  االتحاد األفريقي 

تعزيز وتنسيق عملية رسم ) ب (  

  سياسية تجارية خارجية مشتركة

رك إزاء إتباع نهج مشت •

 .سياسة التجارة الخارجية

الدول األعضاء، المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، مديرية 



ASSEMBLY/AU/10 (XII) 
Page 73 

االختتام الناجح لدورات  •

  .الدوحة

تعزيز برنامج استثمار ) ج(  

  أفريقي 

إطار تعزيز االستثمار  •

 .الدولي والمحلي

 .مبادرة التجارة للمعونة •

  .نفيذ إعالن باريست •

الدول األعضاء، المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، مديرية 

الشؤون السياسية، مديرية 

الشؤون االقتصادية، مديرية 

  الشؤون السياسية 

تنسيق الشراكات /تعزيز) د(  

   ذات الفائدة ألفريقيااإلستراتيجية

عقد محافل سنوية مع  •

كافة المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

 .الشركاء االستراتيجيينو

وضع إطار ونقاط   •

  مرجعية واضحة للتعامل 

 السياسية، مكتب الشؤونمديرية 

نائب الرئيس، المجموعات 

  االقتصادية اإلقليمية
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  :القيم المشتركة: المحور الثالث

  هج متقاسمة ومشتركةتبرز نُ/إيجاد قارة تشجع: األهداف الشاملة 

  والبيئيةصادية واالجتماعية والثقافية في المجاالت السياسية واالقت

  

 العناصر الفاعلة )2012(النتائج المتوقعة  االستراتيجيات  اإلستراتيجيةاألهداف  

 إتباع نهج مشترك حول - 6

الحكم الجيد والديمقراطية 

  وحقوق اإلنسان  

تطوير برنامج يسمح ) أ (

للدول األعضاء بتقاسم وتنفيذ 

حاد آلية االت/البنية السياسية

للمراجعة المتبادلة بين 

  األقران 

مشاركة عشرة بلدان على األقل في  •

آلية االتحاد  /عمليات المراجعة السياسية

  للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .بنية سياسية عملية  •

 .قائمة أفريقية لمراقبي االنتخابات •

  . عملية انتخابية شفافة وديمقراطية •

  السياسية ، مديريةالشؤونمديرية 

، الدول  االجتماعيةالشؤون

  األعضاء

وضع إطار للمساواة ) ب (  

بين الجنسين على نطاق 

  أفريقيا والدفاع عنه

 % 40 بلدان على األقل نسبة 10بلوغ  •

 .التمثيل السياسي للمرأة/من المشاركة

اعتماد إطار المساواة بين الجنسين   •

   بلداً على األقل30بصورة فعالة في 

ل الجنسين مديرة المرأة ومسائ

 مديرية المجتمع المدني والتنمية،

  ين في المهجراألفريقي
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وضع برنامج لالقتراب ) ج (  

من معايير حقوق اإلنسان 

  والحكم والديمقراطية

 ألفريقيا بشأن قياسي/ميثاق مشترك •

  حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم 

 الشؤونمديرية الشؤون السياسية ، 

  القانونية

فيذ الميثاق تعزيز تن) د (  

  األفريقي لحقوق اإلنسان 

 .ميثاق فعال لحقوق اإلنسان •

 بلدان على 10تبنى الميثاق من قبل  •

  األقل

   السياسيةالشؤونمديرية 

وتنسيق /وضع وتعزيز) هـ(  

برنامج للتخطيط لألجيال 

  القادمة والرعاية القيادية

 .جامعات القيادة األفريقية/مدارس •

ين برامج تدريب ومساعدة المهني •

 .الشباب

وضع إطار تعامل شباب على نطاق  •

 .أفريقيا

  المبادرة إلى برنامج السلم في أفريقيا •

مديرية الشؤون االجتماعية، مديرية 

 السياسية، مديرية تنمية الشؤون

  االموارد البشرية والعلم والتكنولوجي

 ضمان دخول كافة الوثائق – 7

القانونية المعتمدة من الهيئة 

   التنفيذالقانونية حيز

تحديد نقاط مرجعية ومواعيد 

للتنفيذ الفعال للوثائق القانونية 

المتبقية من قبل الدول 

  األعضاء

ضمان فعالية الوثائق القانونية في الدول  •

  األعضاء

الشؤون القانونية، مديرية الشؤون 

  السياسية
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  توفير إطار سياسية - 8

  إنسانية على نطاق أفريقيا

 من تنسيق الحد/تعزيز) أ (

  .الالمساواة في أفريقيا

وضع اطر إلدارة ) ب(

  .الكوارث

تنسيق برامج /تعزيز) ج (

  حول المساعدة اإلنسانية

إنشاء صندوق المساعدة ) د(

  اإلنسانية في حاالت الكوارث

محفل سنوي حول الالمساواة  •

 .االقتصادية واإلنسانية في أفريقيا

المؤشر األفريقي لالمساواة االقتصادية  •

 .نيةواإلنسا

.وضع آليات اإلنعاش في حالة الكوارث •

  . اإلنسانيةالشؤونتفعيل صندوق  •

مديرية تنمية الموارد البشرية والعلم 

، مديرية الشؤون اوالتكنولوجي

االجتماعية، مديرية الشؤون 

  السياسية 

 وضع إطار  لتعزيز – 9

التعددية الثقافية والتعددية 

  .اللغوية 

وضع إطار حول /تعزيز) أ (

  .ثقافة والتراث األفريقيال

الدعوة والتعاون في ) ب (

تعزيز التعددية الثقافية 

  .والتعددية اللغوية

تنسيق برامج /تعزيز) ج (

التعددية الثقافية والتعددية 

  .اللغوية

تفعيل نظام أخبار لالتحاد األفريقي   •

عبر التلفزة واإلذاعة التابعة لالتحاد 

 .األفريقي

ة تدارس  حلق12عقد ما ال يقل عن  •

 .متعددة الثقافات 

 برامج للنهوض بالمتاحف وضع •

ة بهدف االحتفاظ التاريخي األفريقي

  بالنتاج الثقافي وكتابات اللغة 
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  :بناء المؤسسات والقدرات: المحور الرابع

  

   المسئولية مستوى بها علىسترشدوذات كفاءة يقيام مفوضية فعالة 

  

 الفاعلين )2012(النتائج المتوقعة  تاالستراتيجيا  اإلستراتيجيةاألهداف  

 تحقيق التآزر والتعاون – 10

بين الدول األعضاء 

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية وأجهزة االتحاد 

األفريقي في تنفيذ أجندة االتحاد 

 األفريقي  فيما يخص التكامل، 

القيام بتحويل البرلمان  •

األفريقي من هيئة 

استشارية إلى هيئة 

  .تشريعية

وضع إطار عملي  •

لمحكمة العدل األفريقية 

 .ولجنة حقوق اإلنسان

وضع إطار تعامل واضح  •

للمجلس التنفيذي ولجنة 

 .الممثلين الدائمين

سن البرلمان األفريقي   •

  .لقوانين بشأن التكامل

زيز التعاون بين اللجنة تع •

حقوق اإلنسان  ة لاألفريقي

 والدول األعضاء

إنشاء مكاتب اتصال  •

لمفوضية االتحاد األفريقي 

في المجموعات 

 .االقتصادية اإلقليمية

إطار  االعتراف  •

الدول األعضاء ، البرلمان 

األفريقي  محكمة العدل األفريقية 

ولجنة حقوق اإلنسان ، 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

الرئيس ، مديرية ، مكتب 

األفريقيين في والمجتمع المدني 

 المهجر
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وضع إطار تعامل واضح  •

للمجلس االقتصادي 

 .واالجتماعي والثقافي

 .بالمجتمع المدني

وضع إطار للمشاركة  •  

الفعالة للدول األعضاء في 

 .عملية التكامل

  

 بلدا على 30مشاركة  •

األقل في رصد قيم 

 .ومبادئ الخدمة العامة 

وضع ميثاق أفريقي لقيم  •

ومبادئ الخدمة العامة 

  .واإلدارة

الدول األعضاء ، المجموعات 

تصادية اإلقليمية ، مديرية االق

تنمية الموارد البشرية والعلم 

  اوالتكنولوجي

تنفيذ بروتوكول العالقات  •  

بين مفوضية االتحاد 

األفريقي والمجموعات 

  .االقتصادية اإلقليمية

إطار  لزيادة مشاركة  •

المجموعات اإلقليمية في 

تولي . عملية التكامل

الدور الريادي في عملية 

قيام المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

بتنظيم المشاورات 

اسية ، مديرية الشؤون السي

المجموعات االقتصادية اإلقليمية، 

الدول األعضاء، مدير الشؤون 

  .االقتصادية
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وضع إطار المشاركة في  •

تنفيذ برامج الشراكة بين 

 .القطاعين العام والخاص

ترشيد مشاركة الدول  •

األعضاء في المجموعات 

 .االقتصادية اإلقليمية

تحسين البحوث  •

والمعارف حول التكامل 

  اإلقليمي

 التوجه الجديد والفعال – 11

  لمفوضية االتحاد األفريقي 

تنفيذ برنامج إصالحات ) أ(

شامل، واعتماد ممارسة إدارية 

موجهة للنتائج، على صعيد 

 .أفريقيا

  .تعزيز العمل الجماعي) ب(

 اتصال جديدة إستراتيجية •

داخل المفوضية وأصحاب 

 .المصالح اآلخرين

إطار تقاسم المعارف  •

 .والتعاون

مكتب الرئيس، مكتب نائب 

  الرئيس، جميع المديريات



ASSEMBLY/AU/10 (XII) 
Page 80 

  .تحسين االتصال

إعادة تسمية مفوضية االتحاد ) د(

  .األفريقي

إعادة توجيه ثقافة ) هـ(

  .المنظمة

تحسين البنية التحتية المادية ) و(

  .والمساحات المكتبية

  

 .زيادة فعالية المفوضية  •

ومتسمة مفوضية شفافة  •

 .بالمساءلة

مقياس لتقديم خدمات  •

 .المرجعيات

 نظم فعالة للموظفين •

تحسين استجابة المفوضية  •

إلطار األخالقيات والحكم 

 للمفوضية

. ثقافة قائمة على الخدمات •

إدخال نظام جديد في اإلدارة   

المالية بما في ذلك نظام ميزنة 

  .يدجد

وضع إطار سياسة سنوية  •

لمفوضية االتحاد األفريقي

إطار مصروفات متوسط  •

 األمد

نظام إدارة قائم على  •

  األنشطة

مكتب نائب الرئيس، جميع 

  .المديريات
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وضع إطار اعتماد نظم عمليات   

  .مفوضية االتحاد األفريقي

زيادة حضور االتحاد  •

 األفريقي

إصالح المفوضية تعتمد  •

قائمة على ثقافة إدارة 

  على النتائج

مكتب نائب الرئيس، جميع 

  المديريات

إطار يشير إلى مختلف  •  إيجاد مصادر تمويل بديلة  

فرص تعبئة مصادر 

  التمويل البديلة

مكتب الرئيس، مكتب نائب 

الرئيس، مديرية الشؤون 

  .االقتصادية، الدول األعضاء

وضع نظام إلدارة /تنفيذ نظام  

  .المخاطر

طر في إطار إلدارة المخا •

  مفوضية االتحاد األفريقي

  مكتب نائب الرئيس

 القيام بانتظام بوضع إطار -12

لتقاسم مبادرات بحوث وتنمية 

  أفريقيا 

تنسيق البحث /تعزيز) أ(

والتطوير لتوزيعها داخل الدول 

  .األعضاء

إعداد بروتوكول حول  •

مشاركة القطاع الخاص 

  في البحث والتنمية

  

نوية تنظيم حلقات تدارس س) ب(  

حول البحوث والتنمية ألجل 

  .نولوجيا ونشرهاالنهوض بالتك

عقد فحص حلقات تدارس  •

 على األقل في السنة

من % 0.5استئجار نسبة  •

الدول األعضاء والمجموعة 

اع االقتصادية اإلقليمية، القط

الخاص، مديرية الشؤون 



ASSEMBLY/AU/10 (XII) 
Page 82 

الناتج المحلي اإلجمالي 

في البحث والتنمية من 

قبل الدول األعضاء 

ومؤسسات األعمال 

  .التجارية

  ـ
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