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 التقرير المرحلي

 عن تنفيذ خارطة الطريق حول موضوع االتحاد األفريقي

 2017لسنة 

 مقدمةأوال. 

 أعمارهم مليون شاب تتراوح 400أكثر من حيث يبلغ عددهم في العالم للشباب  أكبر نسبة تملك أفريقيا .1

مار في زيادة االستثللشباب يبعث على التفكير في  الديموغرافي. هذا االنفجار سنة 35و 15ما بين 

يق تحسين مؤشر التنمية في البلدان األفريقية لتحقالكفيلة بعوامل التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .ها ال غيرفريقيا موحدة ومددهرة بقيادة مواننيألمشتركة الرؤية ال

ت هناك برزالسنوات األخيرة، حققت أفريقيا تقدما كبيرا في مجال التنمية االقتصادية. لكن الل خ .2

ديد علتحديات واألولويات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم وتأُضيفت إلى اجديدة مسائل 

ير غالقتصادات ذات النمو القوي جدا في العالم، إلى ااألفريقية بلدان التنتمي . أعلى درجة إلىالتنمية 

ياة حالضرورة مع تحسين ظروف ماشى بلمشهد االقتصادي في القارة ال تتلنة ذه الصورة المحس  أن ه

 سكانها. الفئة األكثر عددا منسكانها، السيما الشباب الذين يمثلون 

على مدى مدهشا أفريقيا نموا اقتصاديا ، حققت 2016لسنة وفقا لتقرير التوقعات االقتصادية األفريقية  .3

فاعا ، الذي سجل ارتاإلجمالي الحقيقيالمحلي الناتج حيث بلغ معدل الماضية خمس عشرة السنوات ال

كان ن إحتى و، ، 2014و  2001بين  %5أكثر من ، 1990-1980خالل السنوات  %2ال يتعدى 

 [1]. 2016-2015خالل سنتي  اعتداالأكثر النمو 

بشكل كاف وإعطاء عوامل التنمية األخرى لتم منح األولية لنمو االقتصادي إذا على ايمكن الحفاظ  .4

بما التي تقدر  %46 ـبتُبرز التوقعات أن ارتفاع نسبة اليد العاملة . في هذا المجال الستثمارلاألهمية 

ما الشباب الذين تتراوح أعمارهم  ستكون مكونة من ،2063-2015مليار دوالر للفترة  1.3قيمته 

 مليون سنويا. 12.1، بمعدل سنة 34و 15بين 

عدم االستقرار السياسي والمشاكل الصحية الجديدة أيضا على التنمية االقتصادية للبلدان يؤثر  .5

الصحي  نظامالضعف أيبوال الذي اإلتأثرت بلدان غرب أفريقيا من وباء في هذا الصدد، واألفريقية. 

الثالثي فيروس نقص المناعة البشرية والمالريا تتمثل األمراض الرئيسية األخرى في و. هش أصالال

مليون  25 غبلي فيروس نقص المناعة البشريةحيث أن عدد المصابين ب التي تؤثر على القارة، والسل

 15بين والالئي تتراوح أعمارهن صابات جديدة الالئي يتعرضن إلمن الفتيات  %75، مع  شخص

 .سنة 24و 

تم إدراج قد وتعليم الشباب. في كبيرة ملحوظا حيث حقق زيادة نظام التعليم في أفريقيا تقدما يحرز  .6

 ضروريا للتطورشرنا ، عالوة على كونه العملية السياسيةبلشباب ا ن مننيلتدام الموانا

سيما الحقوق على المستوى القاري، المتعلقة بالتفاقيات واألنر د كبير من االفي عد ،الديموغرافي

ال تدال مشاركة الشباب في أنشطة األحداب والميثاق األفريقي للديمقرانية واالنتخابات والحكم. 

أولئك الذين يتطلعون إلى مناصب سياسية ويريدون المساهمة في إلى السياسية مهمة شاقة بالنسبة 

صوت الشباب، السيما الفتيات، وإدراج وجهات  ، يجب اإلصغاء إلىفي هذا السياقو مجتمعاتهم. بناء

 نظرهم ضمن األولويات السياسية.

بين  ، منهي تتمحورالشباب على المستوى القاري بسرعة واإلنمائية الخاصة بسياسات التطورت  .7

أن بشمالبو ومقرر  ؛للشباب ةوخطة العمل العشري ؛لشبابلميثاق األفريقي ال: حول أمور أخرى

 التحاد األفريقي.ل 2063الشباب؛ وأجندة تمكين 
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من  بة منخفضةقي نستنمية الشباب األفريلنار القاري الذي يعتبر اإللشباب، لميثاق األفريقي يشهد ال .8

من بين الدول دولة عضوا  38حيث لم يتم التصديق عليه حتى اآلن سوى من قبل  التصديق عمليات

لدول تنفيذه من قبل اعن اق واإلبالغ المنتظم والدوري التصديق على الميثيكتسي و. 55الـ األعضاء 

 تقييم تنفيذ الميثاق على المستوى القاري.لبالغة بالنسبة األعضاء أهمية 

عمل العالن وخطة اإللمؤتمر رؤساء الدول والحكومات رابعة والعشرون اعتمدت الدورة العادية ال .9

عت في ضالسياسات التي وُ  وتشملالعمالة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة. الخاصة ب

شرت للعلم والتكنولوجيا في أفريقيا، التي نعدزة والعلم والتكنولوجيا، "خطة العمل الم ،مجاالت التعليم

القارية راتيجية واالست(، 2024)لعلم والتكنولوجيا واالبتكار ل، واالستراتيجية األفريقية 2005سنة في 

حدد ي تهووالمهني. لفني للتعليم والتدريب ا القاريةستراتيجية الوا(، 2025-2016للتعليم في أفريقيا )

 كار.المعرفة واالبتبفضل اقتصاد  افريقيأر ونمو يتطوبتعجيل لاالستراتيجي القاري لنار اإل

نفيذ واالنتخابات والحكم الذي دخل حيد التالميثاق األفريقي للديمقرانية يشهد ، ةكموفيما يتعلق بالح .10

مبدأ  إقرارعلى عدم البلدان األفريقية على تعديد وتقوية الحكم الرشيد من خالل ، 2012في فبراير 

 ةكموحلل هيكللوضع في أفريقيا  ةكموالح منظومةتم إنشاء وقد  .الشفافية والمساءلة والديمقرانية

 ةكمولحا منظومةيستلهم بُعد ووللحوار بين مختلف أصحاب المصلحة.  ومنبر، األفريقية المشتركة

على فريقي من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي يعبر عن عدم االتحاد األمحتواهما  في أفريقيا

المؤسسات الديمقرانية وضمان الحكم ووالشعوب، وتونيد الثقافة نسان "تعديد وحماية حقوق اإل

تطوير ل مجاال مناسباأساسية توفر ية عناصر نر السياساألهذه تعتبر ولقانون". الرشيد وسيادة ا

 وتمكين الشباب في جميع المجاالت.

تنفيذ اإلنار القاري حول ، وخطة عمل مابوتو 2030-2016لصحة لستراتيجية األفريقية إن اال .11

ة يروس نقص المناعحقوق اإلنسان والصحة الجنسية واإلنجابية، واإلنار المحفد للقضاء على فل

، األمراضراقبة المركد األفريقي لمكذلك و 2030سنة بحلول المالريا و ،والسل ،اإليدز/البشرية

، تراعي 2016في يوليو التي تم اعتمادها كلها الصحة،  يين في مجالقيالمتطوعين األفرومجموعة 

حة جيدة. في صيين الذين هم قياألفرالسكان تجاه حاجة القارة األفريقية إلى اعتماد نهج استباقي كلها 

تعديد الصحة في إنار  ،مارس من كل عام 1في  أقر في المدارس، الذيلتغذية لحتفل بيوم أفريقيا يُ و

دمت آخر الت جاالللصحة متمويل الونني يعتبر الواإلنتاج المحلي. يشجع ي ذال الصحيالسلوك و

 نية الوننية لقطاع الصحة.من الميدا %15تخصيص بالتكفل به من خالل الحكومات 

التدام على المهارات والمعارف والمواهب ويقوم، جدئيا، أن مستقبل القارة ب 2063تعترف أجندة  .12

عكس تويهدد تحقيق نموحاتها.  الديموغرافيعترف بأن الفشل في االستفادة من العائد كما تالشباب 

من أجل والوحدة والتكامل،  يةالرفاهتحقيق "رغبتنا في االزدهار المشترك و 2063أجندة طلعات ت

ي منأى فات الكاملة للنساء والشباب ياإلمكانيتم تجسيد ، حيث موس عةارة مواننين أحرار وآفاق بناء ق

 .الخوف والمرض والعوز"عن 

للشاب أهمية احتياجاتهم وحقوقهم في التعليم والتدريب والعمل واالندماج  الديموغرافيالوزن يعكس  .13

الشباب يعتبرها  والتيبما فيه الكفاية تم تلبيتها تالتي لم االحتياجات والحقوق هي و ،تنميةفي عملية ال

تحت موضوع  2017األفريقي سنة  وضع االتحاد صدد،في هذا الوطلعاتهم. تبعيدة عن االستجابة إلى 

في  أيضاه السنة موضوع هذيندرج ومن خالل االستثمار في الشباب.  الديموغرافيالعائد تسخير 

الذي كوت ديفوار،  في أبيدجان، 2013في منعقد التحاد األفريقي اللمالية المؤتمر وزراء إنار مقرر 

المتخذة في جميع الدراسات واإلجراءات  الديموغرافيالعائد مراعاة الدول األعضاء إلى  ودعي

 تنمية القارة.بخصوص 
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 ثانيا. السياق

 2017سنة  موضوعالمقرر بشأن  2.1

في يناير الصادر  Assembly/AU/Dec.591(XXVI)رؤساء الدول والحكومات في المقرر  أعلن .14

لى ا إومن خالل االستثمار في الشباب"، ودع الديمغرافيالعائد تسخير كسنة " 2017سنة  ،2016

عات وجمملتوجيه الدول األعضاء والواضحة نتائج تتضمن تطلعات ووضع خارنة نريق 

فادة الكاملة من تحقيق االست فيما يتعلق بالمراحل التي يتعين اجتيازها حتى يتماالقتصادية اإلقليمية 

 في أفريقيا. الديموغرافيد لعائا

ضال فقبل الموعد المحدد بسنة، فريقي التحاد األلتجدر اإلشارة إلى أن قرار اعتماد موضوع السنة  .15

 عتبري ،بذلكالمتعلقة يق وضع خارنة الطرنريقة المضي قدما، من خالل الذي يحدد  عن محتواه

 ،بالتعاون مع شركائهاوذلك مفوضية االتحاد األفريقي، المقرر وصى ي، ففي الواقع . اابتكار

نة نريق مع ارإعداد خفريقيا" و"أل الديموغرافيالعائد القارية لتسخير مبادرة الإلسراع في تنفيذ با"

 2063ندة أجتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات أنه لهذا القرار على يقوم و". مراحلالنتائج والتحديد 

االستراتيجية  اهاستثماراتتعجيل وزيادة فريقيا تعين على أ"، يهانريدالتي رسم رؤية "أفريقيا تي تال

 الذي يشكل غالبية سكانها. اشبابهفي 

 2017 سنة فهم موضوع .2.2

من خالل االستثمار في الشباب" إلى  الديموغرافيلعائد تسخير ا" 2017سنة موضوع يمكن تقسيم  .16

 :للموضوع فضلبالفهم والتملُّك األتسمح عناصر  4

 " وهي مار. االستثعن عملية الربح الناتج االستفادة هي  :"تسخيراليشير العنصر األول إلى مفهوم

 استثمارنا. ها منالنتيجة اإليجابية التي نأمل

 " شخاص معدل األإلى  الديموغرافي": يشير العائد الديموغرافيالعائد يشير العنصر الثاني إلى

غالبية السكان تكون اقتصادية تحدث عندما ه ميدة هذالذين يعملون فعال. ووالعمل  في سن

لبية غاكانت إذا ويعملون فعال. وعمل الرجال والنساء في سن الما متكونة من في بلد نشطين ال

، لبطالةاب متأثرين هموالنساء في سن العمل ولكنالرجال بلد ما تتكون من في سكان النشطين ال

 لتنمية االجتماعية واالقتصادية لبلدانهم.لبالنسبة قنبلة موقوتة حينئذ قد يشكل ذلك 

  يتم و مستقبلية. وأرباح ائدات ستراتيجي لتحقيق عبشكل اموارد استثمار الاالستثمار: هو

ستثمار تعريف استراتيجية اال. وقد تم في المستقبل الديموغرافيلالستفادة من العائد االستثمار 

 .األربع اركائدهنبقا لفي خارنة الطريق لالتحاد األفريقي، 

  :ن تتراوح شريحة السكان الذيعلى أنه لشباب لميثاق األفريقي لتم تعريف الشباب وفقا لالشباب

هتمام الذه الفئة، تم إيالء الهوبالنظر إلى الطبيعة المتغيرة . غير أنه، سنة 35و  15أعمارهم بين 

 شباب الغد.تمثل  كونها ،سنة 15تقل أعمارهم عن شريحة السكان الذين ل

 خارطة الطريق  2.3

ات والمجموعخبراء الفيها شارك عملية تشاور واسعة تم القيام بفريقي، االتحاد األمقرر ردا على  .17

ارنة ختعديد في إنار عملية ذلك و ،الشبابمن بينهم ولدول األعضاء والمجتمع المدني، وزارية لال

التي تُستلهم من الوثائق خارنة الطريق قوم تو. 2017 حول موضوع سنةفريقي التحاد األلالطريق 
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، على أربع ركائد وثيقة 2063ية لالتحاد األفريقي، بما في ذلك أجندة السياسالقانونية واألنر 

 االرتبان فيما بينها.

 المهارات نميةتالتعليم و 

لتعليم في لستراتيجية القارية الا تمداعتُ وقد اكتساب المهارات. بتعليم جيد يسمح  وفيرت ذلك يعني .18

الهدف الرابع لتسخير العائد  ىلعفريقي التحاد األكَرد ٍّ من ا 2016( في يناير 25-16أفريقيا )

بعدد من  االستراتيجية، تهتم هذه البيداغوجية كلاباإلضافة إلى المشوالتعليم. في مجال  الديموغرافي

 هم في تحسين أداء نظام التعليم.االتي تس المدرسيةهامة مثل التغذية المسائل ال

  يةرفاهالصحة وال 

ليم بفضل السالعقل والجسم السليم وبالتالي عن  يةرفاهالتعبير واضح عن كالتي الصحة ذلك يعني  .19

هذه من  2024لسنة  والتكنولوجيا واالبتكارستراتيجية القارية للعلوم الاجعلت وقد التعليم الجيد. 

 تها الثانية.المسألة أولوي

 العمالة وريادة األعمال 

قارية ليمية ووننية وإق، حقيقيةناسبة يتضمن سياسة متلم لتعليم الجيد إذا ي الفائدة من اما ه ذلك يعني .20

مة الفرد. من قيديد الذي ي مدفوع األجرالعمل الحقيق النجاح بفضل تمن أجل تنمية الموارد البشرية ل

تغيير إلى  2014ي يونيو المعتمدة فوالمهني فني االستراتيجية القارية للتعليم والتدريب التدعو و

د مجر أكثر من كونهمالعمل  خلق فرص علىتنمية المهارات وتشجيع الشباب أهمية بشأن النظرة 

 عمل.الباحثين عن 

 الشبابتمكين الحقوق والحكم و 

اب فرصة بالرغم من اكتسأي  توفرتمكين الشباب في بيئة ال أنه هل يمكن الحديث عن ذلك  يعني .21

هذه من  2024 لسنة ستراتيجية القارية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارتجعل االو. العالية المهارات

 تها الرابعة.المسألة أولوي

لتسهيل االستثمارات االستراتيجية الالزمة جراءات تمت التوصية، في إنار كل ركيدة، باتخاذ اإل .22

خارنة فق تُرووتحقيق التنمية المستدامة.  الديموغرافيلعائد من أجل تسخير االبلدان تحتاجها التي 

شير بوضوح إلى ت هالكن 2017سنة خالل ية لألعمال التي يتعين القيام بها دشارإمصفوفة بالطريق 

 السنة.  يتجاوزان هذهأن التفكير والتنفيذ 

لشباب والثقافة والرياضة خارنة الطريق حول موضوع االتحاد ت اللجنة الفنية المتخصصة لبحث .23

وقد قمة االتحاد األفريقي. خالل من قبل األجهدة المختصة  ااعتمادهبوأوصت  2017سنة فريقي لاأل

 2016خارنة الطريق من قبل المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في يوليو تمت المصادقة على 

 .EX.CL/Dec. 921(XXIX)المقرر بموجب 

 موضوع السنة إطالق  2.4

يناير  30في ؤتمر االتحاد اإلفريقي خالل الدورة الثامنة والعشرين لمق موضوع السنة رسميا نالتم إ .24

2017. 

تراتيجي ساللالستثمار الملحة في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة على الضرورة اأكد رئيس االتحاد  .25

 لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.كشرن أساسي في الشباب 
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شاركوا في و. موضوع السنةالقارة دورا هاما خالل إنالق أنحاء من مختلف القادم لعب الشباب  .26

 رؤساء الدول والحكومات.على  2017سنة توزيع نسخ خارنة الطريق حول موضوع 

بة في هذا الشأن، بمناسمنافسة ظيم تنموضوع السنة على أساس لم اختياره تم كشف الشعار الذي ت .27

سنة بأحسن  22البالغ من العمر  كونتين نيونيفاز الشاب الديمبابوي وقد السنة. نالق موضوع إ

 تم تقديمه.شعار 

 قائد موضوع السنة 2.5

تحاد الالحالي لرئيس المن قبل  ،إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشادتم تعيين فخامة السيد  .28

تسخير بعنوان " 2017سنة رئيس غينيا، كقائد لموضوع  ،البروفيسور ألفا كونديفخامة األفريقي، 

 من خالل االستثمار في الشباب". الديموغرافيلعائد ا

 . مهمة قائد موضوع السنةتتضمن المذكرة التوجيهية أسفله  .29

 

 

 

ريس دفخامة السيد إإلى  ،التحاد األفريقيالحالي لرئيس اللفا كوندي، المذكرة التوجيهية لفخامة السيد أ

 رئيس جمهورية تشادإيتنو، ديبي 

 موضوع المهمة: 

من خالل  الديموغرافيلعائد تسخير ا" 2017سنة متابعة تنفيذ موضوع االتحاد األفريقي لتحفيد و

 لالتحاد األفريقي.م القادمة إلى القمفي هذا الشأن االستثمار في الشباب" وتقديم تقرير 

 :مهمةمحتوى ال

 الي؛جفي كي 2016يوليو  قمةخالل مدت تنفيذ خارنة الطريق مع خطة العمل المرفقة التي اعتُ . ألف

 في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمتابعةالتنفيذ باء. 

 إلى: دعوة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

o  ؛الونني والتكفل بها على الصعيد خارنة الطريق لالتحاد األفريقيتعميم 

o  فريقي؛من قبل االتحاد األالمعتمدة خارنة الطريق مع وننية للشباب البرامج المواءمة 

o  الونني؛على الصعيد إشراك الشباب 

o  ؛والمتابعةتنفيذ لآليات وننية لإنشاء 

o  المرحلية التقاريرتقديم. 

 القاريعلى المستوى المتابعة آلية جيم. 

o  ألفريقياالتحاد االحرص على التنظيم على مستوى مفوضية 

 )الشركاء(أصحاب المصلحة دال. إشراك 
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o المنظمات العاملة لصالح الشباب 

o القطاع الخاص 

o  األمم المتحدةأجهدة 

o االتحاد األوروبي 

o ان الصديقة البلد 

 

 إشراك الشباب األفريقيهاء. 

o  ين األجيال حوار بفي شكل إشراك الشباب األفريقي من خالل تنظيم منتدى للشباب األفريقي

 ؛ 2017إلى قمة يوليو الذي سيُقَد م التقرير تُراعى نتائجه في 

o  شباباألفريقي لل تحادااللشباب مثل لالمنظمات القارية أو اإلقليمية مراعاة. 

 2017لالتحاد األفريقي حول موضوع سنة طريق الرطة اتنفيذ خثالثا. 

 ألعضاءا الدول التي ينبغي على الرئيسية اإلجراءات من العديد األفريقي االتحاد نريق خارنة تصف

 لعائدا لتسخير تأخذها في االعتبار أن أصحاب المصلحة من وغيرها اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

الفرعية  ميةاإلقليو  القارية المستويات على والمبادرات األنشطة وتتمثل في. أفريقيا في الديموغرافي

 .والوننية

 

 آلية التنسيق  3.1

 الفنية التوجيهيةاللجنة  .أ

  ،لضمان فعالية التنسيق خالل االحتفال بالموضوع وتنفيذ خارنة الطريق على المستوى القاري

تعمل مفوضية االتحاد األفريقي وشركاؤها معا إلنشاء لجنة توجيهية فنية. يترأس اللجنة التوجيهية 

اركة فعالة االتحاد األفريقي مع مش الفنية إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا التابعة لمفوضية

 من قبل اإلدارات األخرى داخل المفوضية.

  ويهدف لتعديد تنسيق األنشطة ذات الديموغرافييدير هذا الجهاز الفني األجندة القارية حول العائد 

تقدم ال ن ع في القارة، وتسهيل التخطيط وتكامله والمتابعة وتقديم التقارير الديموغرافيالصلة بالعائد 

. ويسعى كذلك للحفاظ على 2017المحرز من قبل أصحاب المصلحة نحو تحقيق أهداف موضوع 

سب كبرنامج لتنمية الشباب وتعديد مساهمتهم في مبادرات لصالح نموذج فعال لتعبئة الموارد 

 على المستويين اإلقليمي والقاري.التأييد 

 

 

 خطة العمل القارية .ب
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  لضمان المواءمة وتآزر األنشطة حول موضوع السنة على المستوى القاري، تم إعداد خطة عمل

ا لركيدة موضوع السنة وفقفيما يتعلق بتحدد أنشطة جميع الشركاء  الديموغرافيمتكاملة حول العائد 

 .الديموغرافيالعائد 

  عمليات موازية. ويربط يسمح هذا بضمان التدامن بين الشركاء وتفادي ازدواج األنشطة ووجود

 كذلك بين الشركاء من أجل تعديد العمل الجاري وتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج.

 إنار اإلدماج والتنمية لشباب مفوضية االتحاد األفريقي .ج

  أنلقت 2016نوفمبر أول بالذكر أنه في إنار اليوم األفريقي للشباب الذي نظم في  الجديرمن ،

انا دالميني زوما، رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، المبادئ التوجيهية التي معالي الدكتورة نكوساز

 في عمل المفوضية. إشراكهوضعتها المفوضية إلدماج الشباب و

  التوجيهية لمفوضية االتحاد األفريقي إلدماج الشباب من أجل مساعدة المفوضية الخطون تم إعداد

يشكل هذا جدءا من والمنجد في مختلف إداراتها. على إدماج تنمية الشباب وإشراكهم في العمل 

( من ميثاق الشباب األفريقي. هذا 2018-2009لشباب )ا العشرية بشأن واليتها لتنفيذ خطة العمل

 من إضافة إلى إدماج الشباب والنساء وإشراكهم في جميع أنشطة المفوضية، وهو الذي يعتبر

حتى اليوم، تم و. 2018-2013األولويات الرئيسية للخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي 

كان وفريق عمل كبير داخل مفوضية االتحاد األفريقي وتم تنظيم ورشة عمل توجيهية. تشكيل 

تنمية الشباب وأجندة إدماج الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو تعديد قدرات المشاركين على 

 .الديموغرافيعائد ال

  تم اقتراح قد ومفوضية االتحاد األفريقي حاليا في مرحلة تجريبية إلدماج الشباب وتمكينهم. تعتبر

آليات للتنفيذ وإعداد التقارير لضمان تقديم التقارير والمتابعة والتقييم الفعال للتقدم المحرز على 

نمية بعد نجاح الفترة التجريبية إلدماج التتتمثل الخطوات المقبلة ومنتظم. نحو  ىعلمستوى المنظمة 

للشباب داخل مفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ هذه االستراتيجية على مستوى المجموعات 

 االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء.

 التدخالت اإلقليمية والقارية 3.2

  باألنشطة التالية:االضطالع  حاليايتم 

 الديموغرافيإنتاج البيانات من أجل فهم العائد  (أ

  يموغرافيالدتتمثل إحدى التدابير الرئيسية التي أوصت بها خارنة الطريق في وضع نماذج العائد 

 ددة للدول.محالردود العلى المستوى الونني لتقديم رؤية في عملية صنع القرار والتخطيط وتحديد 

  نماذجها  دولة 34 أكملتقد و طرية.حسب النماذج القُ  الديموغرافييجري حاليا إعداد أنلس للعائد

 التأثير عالية المنانق عن وضوحا أكثر مؤشرا يعطي ما ،2017 مايو 1 الديموغرافي في للعائد

 حاليا خرىأ دول ثمانية وتقوم. الديموغرافي العائد لتسخير استراتيجية استثمارات تتطلب التي

 .نماذجها على األخيرة اللمسات بوضع

 بلدانب الديموغرافي الخاصة العائد نماذج وضعل الشركاء مع األفريقي االتحاد مفوضية ستعمل 

 الديموغرافي العائد بشأن االفريقي االتحاد في عضو دولة كل هذه النماذج موقف تقيمو. معينة

 بهذا قيامبعد اليتم  لم. األعضاء للدول الداخلي التخطيط في دمجها وينبغي. االستثمار فرص وتحدد

 .األفريقية للبلدان الكاملة المشاركة ويتوقع بشدة اإلحصائي، العمل



Assembly/AU/3(XXXI) 
P a g e  8   

 

 سياساتللكسب  في كمساهمة الديموغرافي العائد حول ووثائق إحانة مذكرات إنتاج تم. 

 نسينمسائل الجالنهج المتعلق ب إلى استنادا موضوع السنة،إعداد جدول توجيهي بشأن  يجري حاليا 

 االستفادة أهمية والتأكيد على والفتيات الفتيانبين  االستثمار في التفاوت على الضوء تسليطمن أجل 

 .الديموغرافيمن تسخير العائد 

 الونني المستوى على 2017 موضوع لتنفيذ التوجيهي اإلنار (ب

 .القطري المستوى على الديموغرافي العائد تنمية برنامج لتعميم سقتم نهج اعتماديقصد بذلك 

 يقترح الشكل أدناه نهجا يتكون من أربع مراحل:

  

 .الديموغرافيالبرنامج القطري لتنمية العائد 

 
 الديموغرافيتحليل العائد 

o البيانات مجموعة وتحليل الوثائق استعراض 

o وضع النموذج 

o ترجمة البيانات 

o  الديموغرافي العائدقائد 

o الفاعلة عناصرال جميع مشاركة ضمان 

o السياساتحول  إعالن إعداد 

 الديموغرافياالستراتيجية/ خارطة الطريق الوطنية بشأن العائد 
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o تحديد األهداف واالستراتيجيات على المدى الطويل 

o للتغييرمؤدية تحديد السياسات والبرامج ال 

o تحديد آليات التنسيق والمساءلة 

 التخطيط

o وإعداد قييموالت والرصد للتنمية التخطيط في عمليات الديموغرافي بالعائد التدابير المتعلقة دمج 

 (والميدانيات الوننية للتنمية، والخطط على المدى المتوسط، الخطط) الميدانية

 التنفيذ

o البرامج الرائدة والتعديد 

o  والتقييمالمتابعة 

o آليات المساءلة 

 تعبئة صناع القرار الرئيسيين في القارة (ج

 اللجان الفنية المتخصصة

تدعو خارنة الطريق اللجان الفنية المتخصصة لدراسة مساهمة قطاعاتها المختصة في تنفيذ موضوع 

. وفي هذا الصدد، فإن جميع اللجان الفنية المتخصصة التي عقدت اجتماعات 2017االتحاد األفريقي لسنة 

 .الديموغرافيتسخير العائد لمختلف الجوانب بإلى يومنا هذا معنية 

 

  2017مارس  24-20الثانية للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، الدورة ،

 أديس أبابا، إثيوبيا.

ريقي المخدرات التابعة لالتحاد األف ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية للجنة الثانية الدورة عقدت

: والتنمية والصحة الشباب" موضوع تحت 2017 مارس 24-20 من أبابا أديس في األفريقي االتحاد مقر في

 شبابال من سةمبخصندوق األمم المتحدة للسكان تكفل ". الديموغرافي العائد لتسخير التحديات على التغلب

 عامة لسةج اللجنة الفنية المتخصصة، وإدارة في المشاركة من لتمكينهم أفريقيا من فرعية أقاليم من خمسة

 منحعلى أنه يجب  الشباب هؤالء وأكد. موضوع اللجنة الفنية المتخصصة حول الخبراء اجتماع خالل

 شامل يجنس تعليم عن نريق الحصول على السيما الصحية، والخدمات النظم في لالستثمار قصوى أولوية

 .وغيرها واإلنجابية الجنسية الصحة وعلى منتجات

 اإليجابية ةاالقتصادي-االجتماعية التغييرات بتحقيق ذات الصلة اللجنة الفنية المتخصصة المشاكل أبرزت

 .األفريقي االجتماعية للشباب والرعاية واألمن الصحة في االستثمار بفضل

 

 .الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة 
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 اصمةفي الجدائر الع مالةوالع والعمل االجتماعية للتنمية للجنة الفنية المتخصصة الثانية الدورة عقدت

 االجتماعي والضمان العمل في االستثمار" موضوع تحت 2017 أبريل 28-24 من( الجمهورية الجدائرية)

 وممثلي األعضاء الدول من 46 من ألكثر حضورا كبيرا شهد هذا االجتماع". الديموغرافي العائد لتسخير

 الحكومية والمنظمات األفريقي االتحاد وأجهدة المتحدة األمم ووكاالت اإلقليمية االقتصادية المجموعات

 .الحكومية غير والمنظمات الدولية

 ملةالح في تساهم من شأنها أن الوزاري المستوى على ملموسة قرارات اللجنة الفنية المتخصصة اتخذت

المقرر  األفريقي االتحاد لمؤتمر 29الدورة التاسعة والعشرين  والدورة الديموغرافي العائد لتسخير القارية

 .أبابا أديس في 2017 يوليو فيعقدها 

 تعهدت اللجنة الفنية المتخصصة بما يلي:

o ذي األولوية الخماسي البرنامج بشأن واإلقليمية الوننية الملكية إلعداد وثائق المناسبة التدابير اتخاذ 

 أو إنشاءو الشاملة، التنمية وتحقيق الفقر على والقضاء العمالة بشأن العمل وخطة اإلعالن لتنفيذ

موعد ي ف على المستوى الوننيجهات مختصة  وتعيين القطاعات بين مشتركة مراقبة آلية تعديد

 ىإل الونني سنتين على المستوى كلل األول لمتابعةاتقرير  وتقديم ؛2017 سبتمبر 30 أقصاه

 ؛2018 في األفريقي االتحاد مفوضية

o وتنظيم المشاريع، للعمالة الوننية السياسات أنر في الديموغرافي العائد نريق خارنة إدماج 

 والرصد؛ والمراقبة للتقييم آلية محددة باستخدام تنفيذها عن تقرير وتقديم

 .الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا واالبتكار 

 في االبتكارو والتكنولوجيا والعلم الفنية المتخصصة للتعليم عقد اللجنةمن الجدير بالمالحظة أنه من المقرر 

 المدرسين، مجموعة عن دراسة ، من بين أمور أخري،ستناقش اللجنة الفنية المتخصصة. 2017 أكتوبر

 .التعليم الصلة بعقد والمقترحات ذات المدرسية التغذية عن ودراسة

 االحتفاالت الرفيعة المستوى (د

 رفيع وزاري عمل نظم غداء :الرفيعة المستوى بشأن تنظيم األسرة مأدبة الغداء الوزارية 

الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات  هامش على المستوى

االتحاد األفريقي  ووزراء األفريقي االتحاد مفوضية قادة خاصة مشارك، 200 من أكثر ضمت التي

 ممثليو الدبلوماسي والسلك اإلنمائيين والشركاء المخدرات ومكافحة والسكان بالصحة المكلفين

 لالتموي زيادة لضمان الحاجة على جميعا وشددوا. المصلحة المعنيين أصحاب من وغيرهم الشباب

 تسخير لىإ الحملة التي تهدف في رئيسيا عنصرا باعتباره أفريقيا في األسرة المخصص لتنظيم

 .القارة في الديموغرافي العائد

  ـ الدورة عقدت هذه الدورة في داكار، السنغال تحت موضوع  آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا: 18ال

 عن نريق االستثمار في الشباب". الديموغرافي"دعم نظام األمم المتحدة في تسخير العائد 

 من الديموغرافي العائد تسخير" بشأن 2017االفريقي لـ االتحاد طريق خارطة جلسة عمل حول 

 العائد نريق خارنة تنفيذ ضرورةحول  الرسائل هذه تمحورت ":الشباب في االستثمار خالل

 يعوتوس المالية وزراء قبل من سيما والمالية، ال الفنية الموارد وتعبئة ،2017 بعد لما الديموغرافي

 نظيمت كما تم. الساحل منطقة في الديموغرافي والعائد المرأة تمكين مثل الناجحة نطاق المبادرات

عين لتوعية والتنمية السكانحول  األفريقيين البرلمانيين منتدى  قضايا إدماجشأن ب األفريقيين المشر 

 .مشاريع القوانين على المستوى الونني في الديموغرافي العائد
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 التدخالت الوطنية  3.3

 هذه السنة موضوع إنالق الطريق خارنةتوقع ت :الوطني المستوى على هذه السنة شعار إطالق 

 على مشاورات وال هذا اإلنالق يهدفو. متعددة األنراف مشاركة بفضل الونني المستوى على

 .الديموغرافي العائد بشأن الوننية الطريق خرائط إعداد وتسهيل توجيهإلي  الونني المستوى

 لىع الموضوع فقطوسيراليون  ومدغشقر وغينيا الكونغو وجمهورية بوروندي أنلقت اآلن، حتى 

 .الونني المستوى

 تدخالت مفوضية االتحاد األفريقي 3.4

 أنشطة تصور موضوع السنة وتعميمه .أ

 موضوع مساهمة على الضوء لتسليط 2063 أجندةب وعالقته 2017 لموضوع سنة تصور تم إعداد 

 .األفريقية المشتركة الرؤية في تنفيذ السنة

 مفوضية االتحاد األفريقي إدارات إشراك خالل من السنة الشامل موضوع على الضوء تسليط تم. 

 بعثة قبل من نيويورك، في المتحدة األمم مقر في 2017 مايو 19 األفريقي في للشباب منتدى وعقد

 شبابكبيرة من ال مشاركة المنتدى هذا شهدوقد . المتحدة األمم لدى األفريقي لالتحاد المراقبة الدائمة

 مثل تمؤسسا ي وممثل مفوضية االتحاد األفريقيي وممثل للشبابواالتحاد األفريقي  في المهجر

لخبرة ا ذوي والمسؤولين اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج واليونسكو صندوق األمم المتحدة للسكان

 االتحاد موضوع حول الدولية المشاركة وتشجيع في تحفيد المنتدى أهداف تمثلتووغيرهم. 

 ي،األفريق لالتحاد الدائمة البعثات في الشباب للمهنيين التدريب وإنالق ،2017 لسنة األفريقي

 ختلفةخلفيات م من للشباب األفريقي الكلمة وإعطاء ومثمرة األجيال بين مناقشة مشتركة وتنظيم

 يويورك،ن مكتب يبذلها التي بالجهود المنتدى أشادو. قارتهم تنمية عن ليقولنه لديهم الكثير الذين

 لالتحاد مةالدائ البعثة داخل مقر في إنار التدريب األفريقي الشباب لتوظيفه السفير سعادة خاصة

 اجواالندم الخبرة الشباب في المهجر من اكتساب يمكن مما المتحدة، واألمم األفريقي والسفارات

 الشباب ادةاستف ستضمن مفوضية االتحاد األفريقي ،تلك الداخلي التدريب برامج على وبناء. مهنيا

 .االفريقي لالتحاد الشباب المتطوعين وحدات برنامج من في المهجر أيضا األفريقي

 األفريقي االتحاد مؤتمرالتي كلف بها  الدراسات .ب

 Assembly.Dec.XXX (XXIII) :دراسة حول تدريب المدرسين وظروفهم المعيشية وعملهم :

صدر تكليف من قبل مفوضية االتحاد األفريقي بإجراء دراسة لتقييم تدريب المدرسين وظروفهم 

 المدرسين وبالتالي ظروف تعليم التالميذ. عاوضأالمعيشية من أجل إيجاد أدلة ذات صلة بتحسين 

 Assembly.Dec.589(XXVI)التغذية المدرسية باستخدام المنتجات المحلية في الدول  : دراسة حول

 31إلى  29في نيروبي من  مصادقة األعضاء في االتحاد األفريقي حيث عقدت ورشة العمل لل

منها اللجنة الفنية المتخصصة والمجلس والتي ستأخذ مجراها من خالل أجهدة صنع القرار ومايو، 

 .2018تمر رؤساء الدول والحكومات في يناير اعتمادها من قبل مؤحتي يتم التنفيذي 

 مارسأول جتمع في ياالستراتيجية األفريقية للتعليم ألفريقيا وس لتنفيذ عمل فريق تشكيل تم بالفعل

 المدرسية. التغذية بيوم االحتفال في إنار سنة كل من

 م مفوضيةستقو والعمالة، والعمل االجتماعية للتنمية اللجنة الفنية المتخصصة توصيات على بناء 

 الممارسات من مجموعة وإنتاج األعضاء الدول خبرات لجمع بإجراء دراسة األفريقي االتحاد
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 عمشاري تطوير على األعضاء الدول ومساعدة والخاص، العام القطاعين بين الشراكة حول الجيدة

في  عملالمؤسسة فرص  مع ملموسة مبادرات خاصة عن نريق والخاص، العام بين القطاعين

 ياوتكنولوج الدراعة وتحول المهارات كفاية مجال في( أفريقيا في التوظيف مؤسسة) أفريقيا

 .ذلك االجتماعي وغير والحوار وتنظيم المشاريع واالتصاالت المعلومات

 االستراتيجيات القارية .ج

-16) أفريقيا في مللتعلي القارية واالستراتيجية ة،يلتنمية الدراعلالشامل األفريقي  البرنامج تتمثل أساسا في

 والتدريب للتعليم القارية واالستراتيجية ،(2024) واالبتكار والتكنولوجيا للعلم األفريقية واالستراتيجية ،(25

 .2017 قنري خارنة لموضوع األربع الركائدب عالقاتها على الضوء تسليط تم التي والمهنيين الفنيين

 الشباببرنامج تنمية  .د

 في إنار قياالفري االتحاد قبل من الشباب لقضية الدائمة المراعاة تظهر التي الشباب تنمية برامج تعديد تم

 .السنة موضوع تنفيذ

  برنامج متطوعي مفوضية االتحاد األفريقي: ضاعف برنامج متطوعي مفوضية االتحاد األفريقي

 عبر للشباب العمل فرص لتسهيل( 2017 عام في شاب 100) المتطوعين على نشر قدراته من

 .األفريقي الخمسة االتحاد أقاليم

 للطلبة  اهوالدكتور ريستجللما دراسية منحا وتقدم أفريقيا، في معاهد خمسة تملك: األفريقية الجامعة

 الخبرات درعت فهي. الدولية المعايير يستوفي جودة تعليما ذا الجامعة األفريقية توفر. األفريقيين

 .القارة خارج األدمغة هجرة وتسمح بتفادي األفريقية والمواهب

 ي المرحلة ف تبادل برنامج هي األلمانية األفريقية شباب مبادرة: مبادرة الشباب األفريقية األلمانية

تم . لمانيا حالياأ أوروبا، ودول أفريقيا من الشباب بين وتندانيا وبنين افريقيا جنوب التجريبية في

 .ألمانيا من ونظرائهم األفريقيين الشباب بين المثمر والمنتج التبادل لتشجيع إنالقه

 :هيو أفريقيا، أجل من المهارات لتنمية تنظم المفوضية مبادرة مبادرة المهارات من أجل أفريقيا 

 نيالف التدريب خالل من أفريقيا في المهارات تنمية برامج في ثورة تحدث أن شأنها من مبادرة

 .جودةال عاليال والمهني

 

 2017التوقعات لما بعد عام  3.5

خارنة الطريق، والمصفوفة فإن ،  Assembly/AU/Dec. 591(XXVI)لمقرر نبقا ل  .41

 .2017إلى صياغة األنشطة التي ينبغي القيام بها لما بعد عام  يان الملحقة، تسع

، اقترحت حكومة بوركينا فاسو أن يتم إعالن 2063في هذا الصدد، وفيما يتعلق بأحكام أجندة  .42

باعتبارها "العقد األفريقي للتعليم والتدريب المهني والفني للشباب".  2027 – 2018فترة ال

 مع اختالف بسيط في الفترة الدمنية. 2063ويرد هذا بالمثل في أجندة 

 الشبابمن جانب التدخالت  3.6

الشباب  اتحاد الشباب األفريقي، تم تكليف اتحادووفقا للمذكرة التي تربط بين االتحاد األفريقي  .43

 يةتتلق المفوضاألفريقي من جانب الدول بإعداد تقرير عن أنشطة الشباب في القارة. )ولم 
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بعد تقرير شباب االتحاد األفريقي، ونعتقد أن التقرير سوف يقدم مباشرة في مناسبة منتدى 

 يعطي الكلمة للشباب مباشرة(.

 الديموغرافيرابعا. التحديات التي تواجه تنفيذ خارطة الطريق للعائد 

 على المستوى القاري 4.1

الفاعلة على المستويين اإلقليمي والقاري أن تأخذ بالظرف المواتي عناصر يتعين على جميع ال .44

الذي هيأه رؤساء الدول والحكومات األفريقية من أجل زيادة االستثمار في مجال التدخالت 

أن تحدث  الديموغرافياإلنمائية لصالح الشباب، حتى يتسنى للمبادرة األفريقية بشأن العائد 

 نمية البشرية في القارة.آثارا بالغة األهمية على الت

  حال عدم كفاية االتصاالت في مجال التدخالت القارية دون تنسيق جهود مفوضية االتحاد

 األفريقي

  د، منالصدة، وفي هذا الديموغرافيتحتل البلدان األفريقية مستويات مختلفة من النماذج 

 لواقع المتباينفي االعتبار هذا ا الديموغرافيالمهم أن تضع المناقشات حول العائد 

  هناك ضعف على المستوى اإلقليمي في مجالي ملكية خارنة الطريق وإضفاء الطابع

 المحلي عليها 

 

 على المستوى الوطني 4.2

 ضاياق عن المسؤولة وإدارتها األفريقي االتحاد مفوضية ترتبط ال ،المستوي الونني على 

 المما  البرامج، هذه مثل إنالق عند الديموغرافيالعائد  برنامج مع منهجي بشكل الشباب

 لتدخالت القاريةبا السليم واإلبالغ بإجراء الرصد يسمح

 ضعيفا الشباب وسياسات برامج في إدماجها خالل من الطريق خارنة ال يدال تعميم 

 العائد يرلتسخ متكاملة وننية استراتيجيات ووضع السنةموضوع  تفعيل إنالق بعد لم يتم 

  الديموغرافي

 التوصياتخامسا. 

. 2017تذهب إلى أبعد من عام  الديموغرافيتجدر اإلشارة إلى أن االستفادة الكاملة من العائد  .45

وبالتأكيد تم إحراز تقدم في تنفيذ موضوع السنة من خالل األنشطة التي تؤثر مباشرة على 

ة ن، ولكن يظل هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه مقارالديموغرافيالشباب في نطاق العائد 

بالنتائج الرئيسية المحددة المتوقعة في خارنة الطريق على المستويات القارية واإلقليمية 

 والوننية.

على جميع المستويات، بغية التوعية وزيادة فهم العائد  كسب التأييد يجب القيام بحمالت .46

ابل قتم تقديم هذه التوصيات ميمن أجل حفد الملكية وضمان التنفيذ الناجح. و الديموغرافي

 للتقرير. حاليال وضع ال
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 على الصعيد القاري 5.1

بغرض تحسين التنسيق، ومتابعة إعداد  الديموغرافيإنشاء مرصد متعدد القطاعات للعائد  •

 التقارير عن التقدم المحرز في مجال تنفيذ األولويات المعنية

البحوث تعديد األنشطة حول إدارة المعرفة والبحوث. والعمل مع الجامعات، ومعاهد  •

نار إ الشباب في نميةومجموعات تبادل األفكار من أجل الخروج بالمعطيات الضرورية لت

 من خالل توفير الدعم الفني للدول األعضاء. الديموغرافيبغرض تسخير العائد ة ديكل رك

غية ب الديموغرافيتعديد قدرات مفوضية االتحاد األفريقي من خالل إنشاء أمانة للعائد  •

 .2017لما بعد عام  الديموغرافيدم المحرز في مجال العائد متابعة التق

توفير  من أجل الديموغرافيإنشاء صندوق للشباب كتدبير قاري لدعم تنفيذ برامج العائد  •

 فرص التمويل لألعمال الحرة للشباب األفريقي.

ل ثضمان الشراكة العالمية عن نريق تشجيع منظومة األمم المتحدة ووكاالتها الرئيسية، م •

 الفاعلة المعنية. عناصرصندوق األمم المتحدة للسكان، للعمل مع ال

يتعين على اللجان الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  •

والمجموعات القارية األخرى مواصلة تحديد مساهماتها القطاعية في تنفيذ موضوع السنة 

 .الديموغرافيتها القارية مع برنامج العائد والتركيد عليه، مع تنسيق سياسا

 على الصعيد الوطني 5.2

وفقا  الديموغرافييجب وضع أولويات إلضفاء الطابع الونني على برنامج العائد  •

إنار االتحاد إلضفاء الطابع الونني  األفريقي االتحادهات خارنة الطريق. ويقترح يوجتل

الذي يشمل عملية من أربع مراحل تسمح للبلدان بتنفيذ خارنة  الديموغرافيعلى العائد 

 الطريق وضمان وضع معايير لعملية إضفاء الطابع الونني؛

يتعين على الدول األعضاء تكثيف جهودها الرامية إلى التنفيذ الكامل لخارنة نريق االتحاد  •

بما في ذلك وما بعده،  2017بحلول عام  الديموغرافياألفريقي حول تسخير العائد 

التدامات واضحة، وإنشاء نموذج للعائد تحديد المبادرات التي تطلقها البلدان، مع 

 وصياغة خارنة نريق محددة للبلدان إلدماجها في الخطط الوننية اإلنمائية. الديموغرافي

، واالستفادة من المكاسب الهامة التي تحققت في عام القوة الدافعةمن أجل المحافظة على  •

، رافيالديموغوكفالة أن تعمل البلدان بشكل منتظم على االستفادة الكاملة من العائد ، 2017

من الضروري أن تشرف لجنة رفيعة المستوى على تنفيذ خارنة الطريق الخاصة بالعائد 

. وفي هذا الصدد، تقدم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي معلومات مستكملة الديموغرافي

انة اللجنة الرفيعة المستوى والتي تعد بدورها تقارير سنوية عن التقدم بصورة دورية إلى أم

 المحرز في تنفيذ خارنة الطريق؛

بق لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، يتعين على الشركاء الرئيسيين اوفقا للطلب الس •

حول  ةالعمل في تعاون وثيق مع مفوضية االتحاد األفريقي في مجال تنفيذ المبادرة القاري

 شاملفي اإلنار ال 2017لضمان مراعاة المكاسب المحققة في عام  الديموغرافيالعائد 

 لجهود التنمية في القارة؛

ذ الفني والمالي، من أجل تقديم الدعم لتنسيق عملية تنفيمستويين يجب توفير الموارد على ال •

دة أمانة قوية ومدو قيامذلك يتيح والقاري. صعيد على ال الديموغرافيخارنة نريق العائد 

بالموارد الالزمة للتنفيذ وتقديم الدعم الالزم إلى المجموعات االقتصادية اإلقليمية وإلى 

 الدول األعضاء عند االقتضاء.
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 سادسا. الدعوة إلى العمل

 آليات االتحاد األفريقي للتنسيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء  6.1

اعات نائفة واسعة من القطشمل بالتنمية المتكاملة التي ت الديموغرافينظرا إلى عالقة العائد  .47

قدرة جاد إيعلى النحو المبين في الركائد األربع لمفوضية االتحاد األفريقي، فمن البديهي 

تسيير ية وكلجميع األنراف المعنية لفهم وملإتاحة الفرصة كبيرة وآليات تنسيق لضمان أن 

. وينبغي أن يبدأ تنسيق الجهود وتكاملها من مفوضية االتحاد الديموغرافيبرنامج العائد 

األفريقي ذاتها، حيث يتم تعديد إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا حتى يتسنى لها 

تحاد الأداء دور يتسم بالكفاءة في مجال التنسيق العام والقدرة على تعبئة انخران إدارات ا

 المعنية األخرى ومشاركتها. 

 2017ما بعد عام  6.2

في الوقت الراهن، فإن األمر يتطلب قطعا وضع خطة عمل لتحديد األولويات واإلجراءات  .48

. لكن من المهم تسجيل خطة العمل هذه 2017في عام  الديموغرافيالخاصة ببرنامج العائد 

احدة. ال يمكن إنجازه في سنة و الديموغرافيألمد الطويل للتأكيد على حقيقة أن برنامج العائد ل

وفي هذا الصدد، ينبغي أن تحدد خطة العمل إنارا عاما يصلح لمواصلة االهتمام والعمل 

خالل السنوات الخمس المقبلة، بغرض الوقوف على التقدم المحرز وصقل االستراتيجيات 

 كل خمس سنوات.

 تزامن التركيز على شباب اليوم والغد 6.3

إلى أن الشباب على النحو الذي يحدده االتحاد األفريقي ينضوي في إنار عمر  رةاإلشاتجدر  .49

( 1سنة، ويتعين على االستراتيجية األساسية لالستثمار التركيد على مستويين: ) 35إلى  15

( وشباب الغد من األنفال الذين تقل 2سنة؛ ) 35إلى  15شباب اليوم الذي يبلغ عمره من 

 نبغيالتي يوجوانب البالغة األهمية لتنمية رأس المال البشري سنة. فال 15أعمارهم عن 

توفرها لنجاحات المستقبل تتوقف على االستثمار في تعليم األنفال وصحتهم، ويكون من 

 الفائت ألوانه تأخير هذا االستثمار إلى أن يصبح األنفال شبابا.
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