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 تقرير فخامة السيد ألسان درامان واتارا

 رئيس جمهورية كوت ديفوار

 مناصر متابعة تنفيذ

 لالتحاد األفريقي 3602أجندة 

  



 

 مقدمةأوال.   
ل القارة ، إطاًرا استراتيجيًا لتحو  0102 فياعتمد رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي   . 0

فريقيا أ"هو جعل القارة من ذلك الهدف كان ". 0102أجندة بعنوان "مد الطويل على األ

ها وتمثل قوة ديناميكية على الساحة يمواطندة تعيش في سالم بقيامتكاملة ومزدهرة 

 .الدولية"

 

واتارا، ألسان السيد فخامة ، تم تعيين 0102أجندة التقدم المحرز في تنفيذ لغرض رصد   . 0

وخطتها العشرية األولى  0102أجندة لرصد تنفيذ مناصرا ، "رئيس جمهورية كوت ديفوار

( 0121 أجندة برنامج التنمية المستدامة )مراعاة مواءمتها الفعالة مع ( مع 0102-0102)

 .0102يناير المنعقدة في لالتحاد األفريقي  02الــ القمة العاديةعقب لألمم المتحدة"، 

 

 20لــاباإلضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي، في دورته العادية   . 2

. 0102أجندة ، على إطار الرصد والتقييم ودليل المؤشرات المتعلق ب0102في يناير  المنعقدة

 0102أجندة في تنفيذ ير عن التقدم المحرز ارتقديم تقاألعضاء  تتيح هذه األدوات للدول

 رية األولى.وخطتها العش  

 

تخطيط النقدية والمسائل للبالمثل، أوصت اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي .   2

، (الكاميرون) في ياوندي ،0109جتماعها الوزاري في مارس خالل ااالقتصادي والتكامل، 

األجهزة  ، إلىالنيباد-فريقيتنمية االتحاد األمفوضية االتحاد األفريقي ووكالة دم قنسق وتتبأن 

وضعت هذه الوكاالت   .0102أجندة حول تنفيذ ، سنتينكل تقارير األداء القاري ، السياسية

نفيذ تعن الوطنية واإلقليمية والقارية في رصد وإعداد التقارير ألجهزة لتوجيه ا عمليانهجا 

 رية األولى.وخطتها العش   0102أجندة 

 

على أساس التقارير  0102أجندة تنفيذ وضع تم إعداد التقرير القاري األول عن عليه، و  . 2

اقتصادية مجموعات ( 0دولة عضو في االتحاد األفريقي وست ) (20حد  وثالثين )الوطنية إل

  . إقليمية

 

طريق ارطة ال، وخ0102أجندة تنفيذ عن رصد ولى التقرير القاري األول استنادا إ  . 0

رة العادية خالل الدوذي تم تقديمه الللمناصر تقرير األول منبثقة عن الوالتوصيات ال للمناصر

ن رصد عتقرير الثاني يعتبر الاالتحاد األفريقي،  اتلرؤساء دول وحكوموالثالثين  ياإلثن

، بمثابة تحليل للوضع باإلضافة (0102-0102رية األولى )العش   اوخطته 0102أجندة تنفيذ و

قرير يعرض التتنفيذ. عملية التقدم وفرص وتحديات وهو يبرز غني بالمعلومات. إلى كونه 

نة التطلعات واألهداف والغايات المبالنظر إلى لنتائج أيضا ا مَّ ى في الخطة العشرية األولتض 

 .0102أجندة لتنفيذ 

 



 0102أجندة تنفيذ و مناصر عن رصدلتقرير التلخيص هي عبارة عن الحالية الوثيقة .   2

 (.0102-0102العشرية األولى ) اوخطته

 

 مناصر والية ال 

 

ية: لرئيسية التالعلى المحاور اهذه الوالية الهامة تستند إليها الطريق التي .   تقوم خارطة 2

 0102 رائدا ألجندةمشروًعا  02( تعزيز تنفيذ 0؛ )ملكيتهاو 0102جندة ( دعم الترويج أل0)

؛ لمشاريع المذكورةاوتعزيز إطار رصد روعين أو ثالثة لمشالسيما من خالل الدعم السياسي 

 0102و  ألمم المتحدةل 0121متسق ألجندتي تقييم رصد ونشر إطار على ( المساعدة 2)

على ( المساعدة 2لبنك األفريقي للتنمية؛ )المجاالت الخمسة ذات األولوية لولالتحاد األفريقي 

 .0102جندة ألتنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد المالية 

  



 

 األولى يةالعشرتها وخط 3602ندة جأتنفيذ إطار لتقدم المحرز في ثانيا.   ا
 

  التطلعاتعلى مستوى التقدم 

طلعات الرئيسية المتعلقة بالت 0109مقارنة بأهداف  ٪23نسبته القارة معدل إنجاز سجلت   . 9

المتمثل في   8لتطلع بالنسبة إلى افريقيا نتائج مرضية أ، تحقق ٪84 ، أيبهذه النسبةالسبعة. 

القدرات وتي تم إنشاؤها اآلليات البفضل  ، جزئيا،وذلك، "قارة تنعم بالسالم واألمنفريقيا أ"

 المستو  الوطني.على المعززة لحفظ السالم واألمن 

 

الحرة  منطقة التجارةتفعيل ل لدول األعضاءلأيضا تشاورية لجهود الجماعية والبفضل او  . 01

متكاملة قارة " 3 التطلعفي السعي لتحقيق  ٪88القارية األفريقية، سجلت القارة أداء بنسبة 

ورؤية النهضة الشاملة المثل العليا للوحدة األفريقية ومعتمدة على حدة سياسيا توم

 ."األفريقية

 

تقود فيها الشعوب التنمية، فريقيا أ" 6تطلع بالما يتعلق في ٪24 تم تسجيل أداء بنسبة.   00

 .مع توفير الرعاية الجيدة لألطفال" والشباب والسيما المرأة هاوتعتمد على إمكانيات شعوب

 

قائم على النمو الشامل تنعم باالزدهار الفريقيا أ" 1التطلع األداء ضعيفًا في تحقيق يبقى   . 00

 2 التطلعوبالنسبة إلى . باإلضافة إلى ذلك، ٪09نسبته ، بمعدل إجمالي والتنمية المستدامة"

، "المتعلق بـ "الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون

ذات هوية  ةفريقيقارة أبشأن الترويج لـ " 5تطلع ال. سجل ٪00فريقيا أداًء بنسبة أسجلت 

 .٪00منخفضة بلغت نسبة أيًضا  ثقافية قوية وتراث وقيم وأخالقيات مشتركة"

 

  3602 أجندةاألداء القاري حسب أهداف 

ما في معتدالغير أن األداء يبقى . 02و  9تحقيق الهدفين فيما يتعلق بتم تسجيل أداء جيد   . 02

 .00و  2و  2وضعيف بالنسبة لألهداف  0الهدف يتعلق ب

 

فيما يتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األداء العام للدول األعضاء تصل نسبة   . 02

منطقة التجارة تنفيذ اإلسراع ب. وبالتالي، فإن 0109سنة من الهدف المحدد ل ٪90األفريقية 

 .عمليةهو حافز إلنشاء المؤسسات المالية والنقدية ال الحرة القارية األفريقية

 

ذولة في المب مكنت الجهودالمنظومة األفريقية للسلم واألمن، إنشاء مواصلة فيما يتعلق ب.   02

 رض  ، في معظم الدول األعضاء، من إنشاء مجالس سالم وطنية، مما أد  إلى أداء م  هذا الصدد

 .0109سنة مقارنة بالهدف القاري ل ٪20 بنسبة

 

تحقيق الهدف المتمثل في "مستوى معيشة نحو  ٪50سجلت القارة معدل أداء يبلغ .   00

ن ذلك إلى حد كبير إلى زيادة نسبة السكاحيث يعود "، رفاهية للجميعالحياة والمرتفع ونوعية 



 مياهن مالمستفيدين الزيادة في عدد السكان كذلك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت و

المحددة توقعات لمقارنة با 0109في  ٪22إلى  0102في  ٪02.2لشرب والتي ارتفعت من ا

 .٪20.2 بنسبة

 

لة سلسضعف ال يزال أداء القطاع الزراعي ضعيفًا بسبب ضعف الميكنة الزراعية و  . 02

"، مؤسسات مختصة وقيادة متحولة على جميع المستويات" 00لهدف إلى االقيم. أما بالنسبة 

في هذا  على الرغم من المبادرات المتخذة ٪2سبة فقد سجلت القارة أداء ضعيفًا جدًا يقدر ب

 الشأن.

 

  طقاحسب المن 3602أجندة أداء تنفيذ 

بين من  2بالنسبة إلى فريقيا أفضل أداء أشرق  إقليم ، سجلعلى المستو  اإلقليمي.   02

شاملة من خالل تسجيل نسبة  0102تنفيذ أجندة شرية األولى لخطة الع  للتطلعات السبعة لا

، بينما بلغ ٪22فريقيا أفي غرب الشامل  بلغ األداء .0109مقارنة بأهداف  ٪21 وصلت إلى

فقد سجل كل منهما  فريقياأووسط األفريقي  جنوبأما ال. ٪02فريقيا أشمال إلقليم الشامل األداء 

 .0109مقارنة بأهداف  02٪

 الرائدةمشاريع التنفيذ ثالثا.   
وخطتها العشرية األولى. تم  0102أجندة تنفيذ مرافقة لرائدا مشروًعا  02تم تحديد .   09

 في تنفيذ بعض المشاريع.ملحوظ إحراز تقدم 

 

للدول ل شاماألداء البلغ ، بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةفيما يتعلق .   01

اتفاقية على دولة  22 ت. وحتى اآلن، وقع0109 سنةلالنسبة المحددة من  ٪90األعضاء 

 أودعت وثائق تصديقها.ودولة  09عليها  صدقتالتجارة الحرة و

 

عضو دولة  20، وقعت "حرية تنقل األشخاص وجواز السفر األفريقيفيما يتعلق بـ ".   00

قل حرية تنب ةالمتعلقاالقتصادية األفريقية مجموعة للؤسسة على بروتوكول المعاهدة الم

  ستقرار. الاألشخاص وحق اإلقامة وحق ا

 

القمة العادية خالل  0102في يناير  فريقية الموحدة للنقل الجويالسوق األتم إطالق   . 00

تمثل حوالي  -دولة عضو في االتحاد اإلفريقي  09، وقعت ذلكالثالثين لالتحاد األفريقي. بعد 

السوق  نشاءإلالتعهد الرسمي على  –بين البلدان األفريقية فيما من حركة النقل الجوي  21٪

نفيذ الرامي تالعلى بروتوكول وقعت دولة عضو  02من بينها فريقية الموحدة للنقل الجوي األ

 ياموسوكرو.مقرر مع طابق الجوية التي ال تت اتأي قيود على اتفاقات الخدمإلى إلغاء 

 

وضوع لالتحاد " كمفريقياالبنادق في أمشروع "إسكات اعتمدت الدول األعضاء .   02

بهدف إبراز التقدم الملحوظ الذي أحرزته القارة في الحد من عدد  ،0101األفريقي لعام 

الدول األفريقية األعضاء في مجلس األمن  لألمم عمل النزاعات المسلحة. باإلضافة إلى ذلك، ت

 .على الصعيد الدوليفي أفريقيا" البنادق المتحدة على الترويج لمشروع "إسكات 



  



 

بين  3602أجندة تقارير وتقديم وتنفيذ ورصد ملكية الترتيبات المؤسسية ل -رابعا

 والدول األعضاءاإلقليمية المجموعات االقتصادية 
 

  على الصعيدين الوطني واإلقليمي 3602أجندة تنفيذ وملكية 

مفوضية االتحاد األفريقي الدعم قدمت ، 0102منذ اعتماد الخطة العشرية األولى في  . 02

أجندة لتنفيذ إقليمية مجموعات اقتصادية  (2خمس )دولة عضو و (20الثني وأربعين )الفني 

بهدف ضمان مواءمة خطط التنمية الوطنية واإلقليمية مع الخطة العشرية األولى  0102

0102-0102. 

 

 3602وأجندة  3626أجندة تقارير إعداد ووتنفيذ ورصد تنسيق الترتيبات المؤسسية ل 

متعددة ومشتركة وزارية أنشأت معظم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي لجان تنسيق .   02

قيادة الوزارات المسؤولة عن التخطيط والتمويل والتنمية االقتصادية، من أجل ب، األطراف

باإلضافة إلى ذلك، أنشأ االتحاد األفريقي واألمم المتحدة منصة األجندات اإلنمائية. تنفيذ ورصد 

 .0102و  0121جندتي لتنفيذ المشترك أللرفيع المستو  السياسي الر حوالل

 

 3602جندة أ رصد وتقييم  

فيذ تنفيذ الخطة العشرية األولى لتنتم إعدادها لمرافقة كانت أدوات الرصد والتقييم التي .   00

كل الهياالعمليات انطالقا من إنشاء النظم والخاصة بجراءات اإلإلعداد دليل قاعدة  0102أجندة 

 الوطنية إلى الهياكل القارية.

 

 تعبئة الموارد المحلية 

 0102ة المتعلقة بأجندوافق المجلس التنفيذي على استراتيجية تمويل وتعبئة الموارد .   02

األمم  لتنمية، بالتعاون الوثيق مع لجنةل األفريقيالبنك وطلب من مفوضية االتحاد األفريقي و

ق نيباد، إلعداد "خارطة طري -ووكالة تنمية االتحاد األفريقي ،ألفريقياالمتحدة االقتصادية 

" للدول األعضاء في االتحاد األفريقي محليةوتعبئة الموارد ال 0102أجندة ودليل لتمويل 

 القتصادية اإلقليمية.مجموعات وال

 

 3602 أجندةتحديات تنفيذ .   خامسا
يتعلق األمر بشكل وخطتها العشرية األولى.  0102أجندة تنفيذ تواجه عدة تحديات .   هناك 02

 0102 ملكية أجندةوترويج ( ضعف 0الوطنية؛ )ء نظم اإلحصا ( ضعف0)خاص بما يلي: 

مور من األ( التأخير في تنفيذ المشروعات الرائدة بسبب جملة 2) ؛األعضاءعلى مستو  الدول 

بل من قعليها وعدم التصديق  ةمفصلمنها عدم توفر التمويل، وعدم وجود دراسات الجدو  ال

 بعض الدول األعضاء.

 

 ستنتاجات االتوصيات وسادسا.   ال



اإلجراءات بين اتساق ( تعزيز 0التالية: ) التوصياتتمت صياغة ، التحديات.   أمام هذه 09

المجموعات االقتصادية  مختلفعلى مستو  الدول األعضاء من خالل تبادل الخبرات 

الدول من قبل ملكيتها و 0102أجندة ( اإلسراع بتعميم 0على وجه الخصوص؛ ) اإلقليمية

تنفيذ اإلطار االستراتيجي لتعبئة ب( اإلسراع 2الوطنية، ) ء( تحسين نظم اإلحصا2األعضاء، )

 والمشاريع الرائدة. 0102أجندة الموارد المحلية من أجل تمويل 

 

د الوطني واإلقليمي يعلى الصع تتسارعقد  0102أجندة تنفيذ  عمليةفي الختام، .   21

لق لسنوات الست األولى للتنفيذ إلى إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلوالقاري. يشير تقرير المتابعة 

 باألهداف المحددة في الخطة العشرية األولى.

 

من هامة  تحدياتبرز وتحقيق التطلعات يائدة تنفيذ المشاريع الرحصيلة ومع ذلك، فإن .   20

جميع سويا يجب أن تعمل لذلك، مواجهتها. ساهم في تأن التوصيات المذكورة أعاله شأن 

بطريقة منسقة ، وخطتها العشرية األولى 0102أجندة تنفيذ في الفاعلة الرئيسية عناصر ال

 تحقيق األهداف.لتعجيل بل
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