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 االتحاد األفريقي وضع
 (0202يناير )

 

 نظرة عامةأوال.   

 
االتحاد األفريقي فيما بين الدول األعضاء في الوقت المناسب بشكل خاص،  وضعتأتي مناقشة  .1

بالنظر إلى التحديات والفرص الناشئة التي تواجه أفريقيا وتأثيرها المباشر على مستقبل سكان القارة، 
 وكذلك دورها على الساحة العالمية. ومن هنا كانت الحاجة إلى التفكير االستراتيجي لتحديد األولويات
التي تمكن أفريقيا من المشاركة الفعالة في هذه الديناميات والقيام بدورها الصحيح على الساحة 

 .الدولية

 

م ، بما في ذلك االقتصاد والحكم والسلالجبهاتالعديد من مستوى قطعت أفريقيا خطوات كبيرة على   .2
ي ف االتحاد وضعلى هذه المذكرة الضوء ع تسلطواألمن، لكنها ما زالت تواجه تحديات رئيسية. 

لذي ا 0202، خاصة في عام التقدم المحرز في الماضي القريبو، العديد من المجاالت الرئيسية
، بهدف فتح النقاش حول كيفية التقدم في المرحلة المقبلة. تتطلب بعض األولويات بحكم انقضى

 .يينقيربين رؤساء الدول والحكومات األف طبيعتها دراسة عاجلة ومناقشة تفاعلية

 

 البينية  التجارة األفريقيةثانيا .

 

رائعا من حيث التقدم المحرز في االستفادة من بيئة سياسات مواتية لتعزيز التجارة  0202كان عام  .3
األفريقية  منطقة التجارة الحرة  . تقدر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا أنالبينية  األفريقية
في المائة عن طريق إلغاء  02بأكثر من  البينية تعزيز التجارة األفريقيةلديها القدرة على القارية 

بلغ يلحواجز غير التعريفية أيضا. رسوم االستيراد ، وربما مضاعفة هذه التجارة إذا تم تخفيض ا
 .بالمائة 00حاليًا  البينية التجارة األفريقيةمستوى 

 
، جالي ، في كي 0202في مارس  القارية  ةفريقيألا بعد توقيع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة  .4

 تى حويوًما من إيداع وثيقة التصديق الثانية والعشرين.  02بعد  ، 0202دخلت حيز التنفيذ في مايو 
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مانية ث من بينها  في االتحاد األفريقي قد وقعت على االتفاقية  عضوادولة  05، كانت  0202يناير 
 .1المفوضيةوثائق التصديق لدى أودعت ( دولة 02وعشرون )

 

، قيورئيس االتحاد األفريالعربية مصر جمهورية رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  فخامة أكد  .5
يمثل عالمة فارقة على طريق  حيز التنفيذمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  دخول أن "بدء 

جارة منظمة الت إنشاء   كبر منطقة تجارة حرة في العالم منذأليؤسس و التكامل االقتصادي للقارة. 
ال تزال هناك حاجة لجهود والعالمية. كما أنه يمهد الطريق لتكامل القارة في االقتصاد العالمي ". 

 تريليون دوالر 0.0مليار شخص و  0.0التي تضم  الواحدةكبيرة من أجل تحقيق هذه السوق 
( إصدار الجدول النهائي 0ال يزال يتعين على االتحاد )وجمالي. من الناتج المحلي اإل أمريكي

التعريفات إزالة ( 0؛ ) 0202بحلول فبراير  ،المتيازات التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ المعلقة
عد في مو األفريقية القارية التجارة الحرة  منطقة أمانة  فعيل ( ت0؛ ) 0202يوليو  0الحالية بحلول 

( اختتام مفاوضات المرحلة الثانية بشأن االستثمار وسياسة 5؛ ) 0202مارس  00ال يتجاوز 
 .0202المنافسة وحقوق الملكية الفكرية بحلول ديسمبر 

 

لقطاع البينية إال إذا كان ا األفريقية المهمة. لن تزيد التجارة تساؤالت للمضي قدًما ، يجب معالجة ال  .6
يجب و .منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  اتفاقية  الخاص منخرطا بالكامل في التجارة بموجب
ام في عو. ة القارية ألفريقياالتجارة الحرة  منطقة  أن تكون الشركات على دراية بأداء اتفاقية

 منطقة  ، تم إطالق تطبيق للهاتف المحمول بهدف توفير معلومات محّدثة حول اتفاقية 0202
في  داخليأول معرض تجاري أفريقي أقيم لعامة الناس. أيًضا ،  األفريقية القارية التجارة الحرة 

الفرصة وأتاح ، والذي جمع المئات من الشركات األفريقية ،  0202مصر ، في ديسمبر   ،القاهرة
 .دولة 00في  أمريكي  مليار دوالر 52 قامة صفقات تجارية بقيمة تزيد علىإل

 

وية مهمة في المستقبل ، حيث تجعل طرق الدفع وعدم وجود عملة أفريقية يمثل تمويل التجارة أول  .7
 .، مما يستلزم مشاركة مؤسسات مالية قويةالتجارة عبر الحدود أكثر تعقيًدا، مشتركة

مفوضية االتحاد األفريقي قامت وقد أهمية قصوى.  يكتسيالتجارة  ل يه، فإن تسعالوة على ذلك
، والتي يجب فحصها عن ة لتسهيل التجارة والدعم الجمركياستراتيجيبصياغة   0202في عام 

                                            
نيا ، مالي ، امبيا ، غانا ، غينيا ، كيجبون ، لجاا، غينيا االستوائية ، إثيوبيا ، بوركينا فاسو ، تشاد ، جمهورية الكونغو ، كوت ديفوار ، جيبوتي ، مصر ، إسواتيني    1 

، وجتو ، يقيافرأجنوب ، سيراليون، السنغال، ساو تومي وبرينسيبي ، الصحراوية العربية الديمقراطية الجمهورية رواندا ، النيجر، موريتانيا ، موريشيوس ، ناميبيا ،

 .أوغندا وزيمبابوي
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الدول األعضاء في االتحاد األفريقي لضمان استجابتها الحتياجاتها وكذلك في واقع ال في ضوء كثب 
ضرورية الواقع أرض  القدرة على تعد .  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  لمتطلبات 

 .لجمركية ، من حيث المعلومات والمعدات والتدريبلإلجراءات والسلطات ا

 
 التكامل اإلقليميثالثا . 

 

 .تم التوصل إلى معالم هامة على طريق التكامل األفريقي  .8

 

  من خالل البنية التحتية ترابطاأفريقيا أكثر   .1

 

خطة  ملموسًا منذ أن أطلق برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا تقدمًا  األفريقيل صاشهد التو .9
لخطة العمل ذات األولوية . ويمكن تلخيص آثار المرحلة األولى 0200في يناير  العمل ذات األولوية

 :على النحو التالي، تطوير البنية التحتية فى أفريقيالبرنامج 

 

 كم من الطرق السريعة في جميع أنحاء القارة ؛ 010211تم بناء قدرة إجمالية تبلغ حوالي  (0

برنامج تطوير  كم من السكك الحديدية من خالل مشاريع 5244تم بناء قدرة إجمالية قدرها  (0
 ؛ البنية التحتية في أفريقيا

 ؛ اكيلومتر 0021تبلغ حوالي  ة نقل إجمالي وط ، تمت إضافة سعة خطفي قطاع الطاقة  (0

بلدًا بكابالت األلياف البصرية  04ترابط لوجيا المعلومات واالتصاالت ، يفي قطاع تكنو  (5
 .اإلقليمية

 

،  0202في عام  (0) برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيال خطة العمل ذات األولوية مع نهاية .11
وستشرع في تطوير  ، المحرز في إطار المرحلة السابقة حالًيا بمراجعة التقدم المفوضيةتقوم 

برنامج تطوير البنية  أولوية في إطار إجراءات ذات التي تتطلب   مشاريعالمجموعة جديدة من 
أن احتياجات البنية التحتية  نذكر ، من المهم أن هذا الحدث البارز خالل . التحتية في أفريقيا

فريقيا لتنمية أن احتياجات البنية التحتية أللاألفريقي بنك القدر فقد . المنالبعيدة مازالت  األفريقية 
 فريقيا تعاني من فجوة أ  في السنة ، مما يعني أن  مليار دوالر أمريكي 042و 002تتراوح بين 

لسد هذه الفجوة ، ومليار دوالر في السنة.  022مليار دوالر إلى  12في تمويل البنية التحتية من 
 .في شراكة مع المؤسسات المالية والشركاء االستراتيجيين لتعبئة موارد إضافية ةالمفوضيدخلت 
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، لن تحقق جهود صل الماديامن المهم أن يضاعف االتحاد جهوده، ألنه بدون التومع ذلك ،   .11
 .ها األمثلءالتكامل اإلقليمي واالقتصادي األخرى أدا

 

يجب مراجعة السياسات التي تحكم االستثمار في البنية التحتية بهدف جعل القطاع أكثر جاذبية  .12
ل المخاطر بهدف تقلي يع راالتحاد األفريقي أن يستثمر أكثر في إعداد المشلينبغي وللمستثمرين. 

 .المالية للمستثمرين وتمكينهم من تعبئة رأس المال الالزم

 

تعزيز التعاون بين االتحاد األفريقي والمجموعات  التي أعيد تنشيطها من أجل تشكل الترتيبات   .13
يدة لدعم مف أداة، نصف السنوي ذلك اجتماع التنسيق ، بما في تصادية اإلقليمية والدول األعضاءاالق

 .للعمل والمزايا النسبية والفعال   التكامل القاري القائم على التقسيم السليم

 

  تنقل األشخاصحرية لكثر انفتاحا حدود أفريقيا أ   .0

 

كانت دائمًا  ، والتنقلالحدود بين الدول إلى بوابات لالتصال  فيها إن الحاجة إلى بناء أفريقيا تتحول .14
للجماعة االقتصادية األفريقية ،  المؤسسة، كما جاء في معاهدة أبوجا يينقيرقادة األفلل طموح 

. راالستقرااألشخاص وحق اإلقامة وحق  تنقلحرية حول معاهدة الب الملحقبروتوكول الفي ومؤخرًا 
ن م بحرية تنقل األشخاص  المتعلق  بروتوكولال، تم التوقيع على  0202نوفمبر  0واعتباًرا من 

حيز  المعاهدة تصديًقا لدخول 00 يطلب، وأودعت أربع دول وثائق تصديقها. ادولة عضو 00قبل 
 .التنفيذ

 

أشيرات الدخول ت دليل  يوضح . التنقل حرية ب ما يتعلق أحرزت أفريقيا تقدما في في الوقت نفسه ،  .15
أن المواطنين األفريقيين قد سهلوا الوصول إلى نصف الدول األعضاء في االتحاد  0202لعام 

، مما يجعل  0202في عام  ا تأشيرة إلكترونيالبدأت خمس دول أخرى في تقديم وقد األفريقي. 
 .دولة 00من أصل  00 يبلغ للدول التي تقدم هذه الخدمة العدد اإلجمالي

 

كذلك حركة ، ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  لالفوائد المرغوبة  التنقليمكن أن تعزز حرية  .16
 عبر الحدود من للتنقل على حلول مبتكرة  الحصول يمكن ورأس المال واالستثمار عبر الحدود. 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، بما في ذلك الوسائل والسبل الكفيلة خالل تبادل الخبرات بين 
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 واألمنية المرتبطة أحياًنا بالجهود المبذولة لتعزيز حرية الفنية بمعالجة وتخفيف التحديات والمخاطر 
 .التنقل

 
 السلم واألمن والحكمرابعا. 

 

لحظة حاسمة بالنسبة للقارة واالتحاد األفريقي. لقد تميز بالعديد من األحداث التي  0202كان عام   .17
 .ةا بالتنميماالتحاد والتحديات التي تواجهه في مجاالت السلم واألمن وعالقته وضع تشير إلى 

 

الم في س توقيع اتفاقية االنتقال من قبل أصحاب المصلحة السودانيين ، واتفاق 0202شهد عام   .18
اتفاق السالم الذي تم تنشيطه من االنهيار المحتمل  المحافظة على ت، وتمجمهورية أفريقيا الوسطى

في جنوب السودان. وفي الوقت نفسه واصلت إثيوبيا وإريتريا تعزيز اتفاق السالم التاريخي بينهما. 
يقي تي دعمها االتحاد األفرهذه ليست سوى أمثلة قليلة من الحلول األفريقية للمشاكل األفريقية الو

 .والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ذات الصلة

 

، ال تزال القارة تواجه تهديدات معقدة ، ال سيما مع انتشار اإلرهاب عبر الحدود في الوقت نفسه  .19
 الوطنية ، مما العابرة للحدود والعنف بين المجتمعات المحلية والجريمة غير المشروع واالتجار 

شاد حوض بحيرة توالساحل ، منطقة زاد من التحديات األمنية التي تواجه بعض المناطق مثل ليبيا و
الصعوبات التي تواجه البلدان المتضررة في إيجاد حلول دائمة من خالل وخاصة والقرن األفريقي ، 

ديدة مع االتجاه المتزايد تكتسب هذه التهديدات أبعادا جوالخاصة والمساعدة الخارجية.  اجهوده
 .إلضعاف القدرة األفريقية على وضع وتنفيذ الحلول كبيرة للتدخل الخارجي السلبي والمحاوالت ال

 

تحتاج أفريقيا و. 0202" لموضوعه في عام البنادق، اختار االتحاد األفريقي "إسكات ضوء ذلكفي    .21
 :، مع مراعاة ما يلي إلى استراتيجية مشتركة أكثر قوة تعكس مصالحها وقدراتها

 

ية ضمان كيفمحددة مناقشة بعبارات ال، وتقييم عالقاته مع المجتمع الدولييحتاج االتحاد إلى   •
ونها ، شؤتحكم في الساحة العالمية ، وأن تستعيد ال في واحدفريقيا بصوت أ أن تتحدث 

ي دعم ف الشركاءمن النسبية  وتخفف من التأثير الخارجي غير الضروري ، مع االستفادة 
 .الحلول األفريقية للمشاكل األفريقية
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ا أو ماديا يينبغي لالتحاد أن يحشد البلدان التي تتمتع بميزة نسبية وقدرة على المساهمة عين •
، لمساعدة البلدان المتضررة في مكافحة اإلرهاب وإعادة اإلعمار والتنمية بعد انتهاء 

 فعيل وت  مبادرة مصر الستضافة 0202ي عام تشمل بعض الجهود البارزة فو  .اتالنزاع
بعد انتهاء في مرحلة ما القاري حول إعادة اإلعمار والتنمية  فريقيالتحاد األا مركز
 .اتالنزاع

 

فريقيا إلى تمويل يمكن التنبؤ به لبرامجها وعملياتها للسالم. إن تشغيل صندوق أتحتاج  •
لكن الجهود المبذولة لتعبئة الموارد داخل القارة ، مع الشركاء  السالم أمر يستحق الثناء ،

 بشأن عمليات دعم السالم التي تقودها األمم المتحدة في  ، وبالشراكة مع األمم المتحدة 
 .فريقيا أمر أساسيأ

 

م واألمن السل منظومة فعيل فريقي إلى مواصلة مساعيه النشطة لتطوير وتيحتاج االتحاد األ  •

، بما في ذلك من خالل بذل المزيد من الجهود المتعلقة بالوقاية واإلنذار المبكر ، األفريقية 
 هزة.الجا األفريقية والتشغيل الكامل للقوة اتبعد انتهاء النزاعفي مرحلة ما إعادة اإلعمار  و

 

ن م واألمالسل منظومة، والجهود المبذولة لتنسيق الستقرارل أساسي  أمرالحكم الرشيد إن  •
 .األفريقية وهيكل الحكم األفريقي ضرورية

 

حقق د وقاإلدارة السليمة للهجرة اآلمنة والمنظمة ضرورية أيضا لتحقيق االستقرار والتقدم.  •
سياسة التحديث إطار  ، جملة أمور بين، من االتحاد معالم بارزة جديرة بالثناء ، من خالل

 كما . اليوم ع السائد قالووأكثر مالءمة لقائمة علي العمل ة هجرة لجعلها عمليلل ةفريقيألا
القدرات تعزيز من الضروري وللهجرة.  ةالفعال ةكمومؤسسات قارية لدعم الحقام ببناء 

إلدارة الهجرة على المستويات القارية واإلقليمية والوطنية ، واالستثمار في فتح قنوات 
 .للتنقل القانوني

 
 اإلصالحات الهيكلية لالتحاد األفريقي .خامسا 

خطوات كبيرة في خطط اإلصالح المؤسسي على عدد من  0202حقق االتحاد األفريقي في عام   .21
 :الجبهات بما في ذلك
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 :االقتصادية اإلقليمية المجموعاتوالفعال للعمل بين االتحاد األفريقي  التوزيع   (0)

دية عات االقتصاوجممفعالية للعمل بين االتحاد األفريقي وال أكثر توزيع  إقرارفي إطار 
ية صادعات االقتوجممبروتوكول حول العالقات بين االتحاد األفريقي والإعداد ، يتم اإلقليمية

  .سنويتنسيق نصف الالالجتماع ءات اإلقليمية جنًبا إلى جنب مع قواعد اإلجرا
 

 :تمويل االتحاد  (0)
ن مجلس أصبح لديه اآل م لالتحاد األفريقي ، الذيإحراز تقدم في تفعيل صندوق السال لقد تم

على إنشاء الهياكل  األمناء. يشرف مجلس األقاليم، مع تمثيل متوازن من جميع أمناء فعال
 050بمبلغ  ا، ساهمت خمسون دولة عضو 0204ومنذ عام   .0202المتبقية في عام 

التي زال هناك بعض المسافة ت، ال في صندوق السالم. ومع ذلك  مليون دوالر أمريكي
و  0200في عامي  المؤتمرها أهداف االستقالل المالي التي حددتحقيق ينبغي اجتيازها ل

0201. 
 

 :التحادة لإعادة هيكلة المفوضية وبعض الوكاالت الرئيسي  (0)

 ضيةلمفوراح هيكل جديد باقت تمت التوصية من قبل الدول األعضاء ،  موسعة بعد مداوالت 
، تمت  0202، في عام . باإلضافة إلى ذلكالمؤتمر خالل ه العتماد االتحاد األفريقي
 ياألفريق االتحاد وكالة ، بما في ذلك لوكاالت الرئيسيةهياكل اقترحات الموافقة على م

جية خطتها االنتقالية واستراتياستكمال بالمفوضية تقوم وف سووغيرها.  النيباد –للتنمية 
ع وستتشاور مع جمي ، التمويل المرتبطة بها للهيكل الجديد خالل األشهر القليلة المقبلة

أصحاب المصلحة قبل تقديم هذين العنصرين إلى المجلس التنفيذي العتمادهما في دورته 
الجديد ، إلى  مع أهداف اإلصالح ، فإن الهيكلوتمشيا . 0202العادية القادمة في يوليو 

لي نحو ع ما  تمويال أفريقيا نب العمليات األساسية لالتحاد األفريقي ، سيستمر تمويلهاج
  .متزايد

 

 :تعزيز نظام التوظيف باالتحاد األفريقي (5)

 :مقترنا ب
، طلبت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تعزيز نظام التوظيف الهيكل الجديد للمفوضية

، شكل المجلس التنفيذي مجموعة  0202في نوفمبر فقبل البدء في شغل المناصب الجديدة. 
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 ثتبحوقد مستقلة من عشرة خبراء لمراجعة وتحسين نظام التوظيف باالتحاد األفريقي. 
. ومن 0202ء لتعزيز نظام التوظيف في يناير لجنة الممثلين الدائمين مقترح فريق الخبرا

خالل هذه العملية الجديدة ، يتطلع االتحاد إلى نظام توظيف أكثر فعالية وكفاءة لجذب أفضل 
 .المواهب األفريقية

 

 :ار القيادة العلياياخت (0)

إنشاء فريق من الشخصيات البارزة الختيار القيادة  8102االتحاد في نوفمبر  مؤتمرقرر 
خمسة أعضاء في هذا  بينحتى اآلن ، تم تعيين أربعة من و للمفوضية. العليا المقبلة 

فبراير لالتفاق على خارطة الطريق الخاصة بهم  4و3يومي اجتمع الفريق وقد  .الفريق
 .إلنجاز واليتهم

 

  المضي قدما طريق ا . سادس
 

ى الدول األعضاء إل لجلباالتحاد األفريقي مرة أخرى مناسبة فريدة وضع  حولكون المناقشات تس  .22
كورة أعاله ، رغم تهدف القضايا المذ . التفاعل بشأن التحديات والفرص اإلنمائية الرئيسية في القارة

ي العام المقبل ، بناًء على التقدم ، إلى إثارة نقاش حول ما ينبغي إدراجه كأولويات فأنها غير شاملة
 .المحرز في التنفيذ والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة

 

من أجل العمل لدول األعضاء في مجموعة من التوصيات الشاملة ا وجهات نظرسيدمج االجتماع   .23
 .على جميع المستويات السياسي
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