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 مقدمة

قد أحاطت عمما خالؿ اجتماعيا لالتحاد األفريقي  أجيزة صنع القرارتجدر اإلشارة إلى  .1
  )بموجب مقرر المجمس التنفيذي في أديس أبابا، إثيوبيا 2014في يناير المنعقد 

EX.CL/DEC.805(XXIV)  ومقرر المؤتمرASSEMBLY/AU/3(XXII)) ، بتقرير المفوضية عف إعداد أجندة
طمبت أيضا ما . وفي ىذا االجتماع، ةوكذلؾ مشروع الوثيقة اإلطاريلالتحاد األفريقي  2063

 :يمي

في  المفوضية بمالحظاتياالدوؿ األعضاء مشروع الوثيقة اإلطارية وتزود أف تبحث  (أ 
وثيقة أجندة الستخداميا في إثراء واستكماؿ  2014موعد ال يتجاوز منتصؼ أبريؿ 

 ؛2063

 باستكماؿ ، ائميفنة الممثميف الدبالتعاوف مع لج، مفوضية االتحاد األفريقي  تعّجؿ أف (ب 
 ؛2014في يونيو   لبحثو 2063وثيقة أجندة العمؿ المتبقي وتقديـ مشروع 

خالؿ السنوات العشر  تنفيذالالتقييـ وكذلؾ خطة و لمرصد تقديـ إطار شامؿ أف يتـ  (ج 
 .2015في يناير األولى 

مشروع عرض ي، و 2014تمشيا مع ما ورد أعاله، يحدد ىذا التقرير التقدـ المحرز منذ يناير  .2
 .لمتوجيو والمزيد مف اإلثراء إلى أجيزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي 2063 أجندة وثيقة

 المرحمي تقريرال

 ، فإف المفوضية:2063 أجندةوثيقة مشروع عند إعداد  .3

والبنؾ األفريقي لمتنمية والمجنة  نيبادلمالعمؿ مع وكالة التخطيط والتنسيؽ  تواصم (أ 
. وقد 2063ألجندة  المجنة الفنيةإطار لألمـ المتحدة في بعة التاألفريقيا االقتصادية 

 غطى ىذا العمؿ ما يمي:
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  2063 أجندةوصياغة  يةاستعراض مفصؿ لموثيقة اإلطار. 
 ( واإلقميمي33استعراض الخطط الوطنية )قتصادية إقميمية( امجموعات  6) ة

 (20) ةطر القارياألو 
 اعية واالقتصادية والديمغرافية الديناميات السياسية واالجتم -الوضع  تحميؿ

 والموارد الطبيعية،
  أفريقيا حوؿومراجعة السيناريوىات الكبرى االتجاىات 
 االقتصاد األزرؽ وتنمية القدرات والتحوؿ االقتصادي حوؿ لدراسات الفنية ا

 والعناصر األولية لتعبئة الموارد
تحاد األفريقي بيدؼ مشاورات مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية وأجيزة اال تأجر  (ب 

وتعزيز الممكية المشتركة وكذلؾ  2063 أجندةوثيقة مشروع  إسيامات في التماس 
 .عمى حد سواء 2063 أجندةتوضيح األدوار والمسؤوليات في إعداد وتنفيذ 

 برنامجيا الخاصة /الوزارية التي شممتيةالقطاع ا خالؿ االجتماعاتعروضقدمت   (ج 
ـو والتكنولوجيا، والمالية والتنمية والعمؿ والعمالة : السياحة والعم2063أجندة ب

لجاف الخدمات العامة األفريقية،  ورابطةوالزراعة والنقؿ والشؤوف االجتماعية والنقابية، 
 ..لخاالفنوف اإلبداعية، ومجموعة 

الجزائر، ) مساىمات مف الدوؿ األعضاء بشأف مشروع الوثيقة اإلطارية تمقت (د 
 .2063وثيقة أجندة امبيا( تـ دمجيا بالكامؿ في مشروع موريشيوس وزيمبابوي وز 

 .بشكؿ كبير الوثيقةمجتمعة في إثراء  ىذه المدخالت ساىمت  .4

 2063وثيقة أجندة مشروع 

 ؿفصو  6مف  مشروع الوثيقة يتكوف .5

 موحدة األفريقية الشاممة ل في المحتوى التاريخي  2063أجندة  تضعمقدمة: . الاألول الفصل
 قية وكذلؾ النضاؿ مف أجؿ تقرير المصير واالستقالؿ االقتصاديوالنيضة األفري
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 بناء عمى رؤية االتحاد األفريقي 2063بحموؿ  الرؤية والتطمعات األفريقية الثاني. الفصل :
 المستمدة مف المشاورات مع أصحاب المصمحة، يرسـالمجتمعة لألفريقييف و  صواتاألو 

القارة بالذكرى  ستحتفؿ عندما 2063يا بحموؿ أفريقفيو حوؿ ما ستكوف صورة مفصمة  الفصؿ
 المئوية لتأسيس منظمة الوحدة األفريقية

 أفريقيا: يحدد االتجاىات والتحديات في التنمية  عف ديناميات نظرة عامة. الفصل الثالث
والفرص في الديناميات السياسية واالقتصادية والديمغرافية واالجتماعية والموارد الطبيعية في 

 2063جندة الغايات واألىداؼ واالستراتيجيات اإلرشادية أل تبريربيدؼ  أفريقيا
  يااألولوية وأىدافذات  ياومجاالت 2063أجندة  أىداؼ. يعرض بالتفصيؿ الرابعالفصل 

 اإلرشادية ياواستراتيجيات
  المخاطر والتخفيؼ استراتيجيات التمكيف و  العوامؿ المحركة وعناصريعرض : الخامسالفصل 
 تمويؿ أجندة تقييـالرصد و التنفيذ و ترتيبات ال –: التجسيد عمى أرض الواقع لسادسا الفصل ،

 والقدرة عمى التنفيذ ، استراتيجية االتصاؿ2063
 لمنتائج القاريو  الوطني واإلقميميطار اإل: ان األول والثانيالممحق 

 )الفصل الثاني( 2036الرؤية والتطمعات األفريقية بحمول 

 وفيما يمي أبرز سمات. 2063ىا بحموؿ نريدالتي  معات صورة أفريقياالرؤية والتطترسـ  .6
 تطمعات وأىداؼ أفريقية: 7بيانات التطمعات عمى أساس 

 المستدامة )الدائمة( عمى النمو الشامل والتنميةتنعم باالزدهار القائم : أفريقيا 1 التطمع

 ونوعية الحياة  المعيشةارتفاع مستوى  .7

 معيشة لجميع األفريقييف في زيادة نصيب الفرد مف الدخؿ إلى مستوى يفوؽ سيتجمى ارتفاع مستوى ال
 208000-188878دوالر أمريكي( إلى  18781أي مف ) 2013مرات عمى األقؿ مستوى  10

                                                        
 القتصادية ألفريقيا والكتاب األفريقي السنوي لإلحصاءاتالبنك األفريقي للتنمية واالتحاد األفريقي واللجنة ا  1
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دوالر أمريكي. وسيكوف ىناؾ انخفاض ممحوظ في عدد األشخاص الذيف يشغموف وظائؼ غير 
سيما لمشباب. وسيكوف النمو في فرص العمؿ الالئؽ مستقرة وزيادة في فرص العمؿ لمجميع وال 

المحرؾ الرئيسي لمدخؿ وتحسيف سبؿ العيش واالستقرار والتماسؾ ىو لجميع البالغيف سف العمؿ 
 .االجتماعييف

  كؿ أشكاؿ انعداـ األمف الغذائي والجوع منذ  قضت عمى قارة قد  2063سوؼ تصبح أفريقيا بحموؿ
فض بنسبة ، سيكوف التقـز قد خ  2025تغذية جيدة. وبحموؿ عاـ وسوؼ تكوف قارة تحظى ب 2025

القضاء نيائيا عمى ظاىرة األطفاؿ تـ  % بيف األطفاؿ و5% ومعدؿ انتشار نقص الوزف بنسبة 10
. وستكوف رؤية أفريقيا مزدىرة تتمتع باألمف الغذائي 2063المعانيف مف التقـز ونقص الوزف بحموؿ 

 . بالكامؿ قد تحققتف الفقر والتغذوي وبالتالي خالية م
  بحصوؿ جميع مواطنييا عمى الضماف االجتماعي بأسعار معقولة  2063ستتميز أفريقيا  بحموؿ

وحصوؿ جميع الشرائح الضعيفة مف المجتمع عمى الحماية االجتماعية. ينبغي أف يكوف جميع 
 .اأفرادى بيفوالرعاية الرأفة قارة تشيع مواطنييا متحرريف مف الخوؼ والفاقة وستكوف أفريقيا 

 

 

 :مواطنوف متعمموف تعميما جيدا وثورة الميارات لدعـ العمـ والتكنولوجيا واالبتكار .8

  ،قد أفريقيا ستكوف مف تعميـ الطفولة المبكرة إلى التعميـ االبتدائي والثانوي والفني والميني والعالي
مات والقطاع الخاص في نيضة حقيقية، مف خالؿ االستثمارات التي قامت بيا الحكو شيدت 

% عمى األقؿ 70، سيحصؿ 2063بحموؿ و مجاالت التعميـ والتكنولوجيا والعمـ والبحث واالبتكار. 
% منيـ في مجاالت العمـ 70مف جميع خريجي التعميـ الثانوي عمى التعميـ العالي مع تخرج 

دة عمى رأس الماؿ البشري والتكنولوجيا واالبتكار، واضعيف بذلؾ أسس االقتصادات التنافسية المعتم
 لتمكيف أفريقيا مف تكميؿ ما تزخر بو مف موارد طبيعية.

 مواطنوف يتمتعوف بالصحة والتغذية الجيدة:  .9

  سيحصؿ كؿ مواطف عمى خدمات رعاية صحية ميسورة التكمفة وذات جودة. 2063بحموؿ ،
عمى جميع كميًة ت وستكوف أفريقيا قد قضت عمى كافة األمراض االستوائية الميممة؛ و سيطر 
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األمراض المتنقمة والمعدية؛ ووضعت أنظمة مف أجؿ خفض األمراض غير المعدية المرتبطة 
بالتغيرات في أسموب الحياة بصورة ممحوظة؛ وقضت تماما عمى الوفيات مف جراء فيروس نقص 

لجيدة مع متوسط المناعة البشرية/ اإليدز والمالريا والسؿ. وسيتمتع سكاف أفريقيا بالصحة والتغذية ا
 .2063عاما بحموؿ  75عمر متوقع يتجاوز 

 :فيو  السكف العصري والصالح لمعيش .10

  الربط بيف  سيتـ بينما ، 2063سيتـ التخطيط لممدف األفريقية مع شبكات نقؿ جماعي حديثة بحموؿ
ا سيولد جميع المناطؽ الريفية. وسيعيش أكثر مف ستيف بالمائة مف السكاف األفريقييف في المدف، مم

 حصة األسد مف الناتج المحمي اإلجمالي وينعش األنشطة االقتصادية لمقارة. 

 لة:االقتصادات والوظائؼ المحوّ  .11

  قارة استفادت مف النمو االقتصادي السريع والشامؿ واستقرار االقتصاد  2063ستكوف أفريقيا بحموؿ
%، وتتجاوز االستثمارات 7عف  الكمي. سوؼ ال تقؿ معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي السنوي

%، وسيتـ وضع سياسات اقتصاد كمي تعّزز النمو وخمؽ فرص العمؿ 25ومعدالت االدخار 
واالستثمارات والتصنيع. وسيكوف نمو القطاع الخاص المحمي قد ازداد ليساىـ في الناتج المحمي 

 %.50اإلجمالي بنسبة تفوؽ 
 الناجمة عف التعجيؿ بأنشطة  2013لعاـ  اليستبمغ حصة التصنيع مف الناتج المحمي اإلجم

. ويستوعب 2063% عمى األقؿ وستزيد قيمتيا المضافة بخمسة أضعاؼ بحموؿ 50التصنيع 
% عمى األقؿ مف 90% عمى األقؿ مف الوافديف الجدد إلى سوؽ العمؿ. وسيتـ تصنيع 50القطاع 

د حصة شركات التصنيع القائمة ، ستزي2063المنتجات الزراعية محميا )إضافة القيمة(. وبحموؿ 
 %.50عمى التكنولوجيا مف الناتج اإلجمالي لقطاع التصنيع بما يفوؽ 

  ستشيد القارة نموا في تبادؿ السمع األساسية وعمالقة التجارة القارييف. وسيصاحب ذلؾ نموا في مراكز
ة والطبيعية ألفريقيا. التصنيع اإلقميمية، واستفادة جميع الوافديف إلى القارة مف الموارد المعدني

في القارة والعالـ. وستمعب  500وستصبح  عدة شركات أفريقية ضمف أكبر الشركات العالمية الػ 
عودة الميجر بما تضخو مف ميارات وطاقة وموارد في االقتصادات األفريقية دورا ىاما في ىذه 

 العممية.
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 الطبيعية، بما في ذلؾ النفط والغاز  ستستمر أفريقيا في السيطرة عمى األسواؽ العالمية لمموارد
 والموارد المعدنية، وستسّجؿ حصة أكبر مف إيرادات مواردىا الطبيعية وتضمف توزيعيا بشكؿ عادؿ.

  مف خالؿ قيادة  2020ستكتسي مساىمة "االقتصاد األزرؽ" أىمية خاصة حيث ستزداد زخما في
ائية البحرية والمائية، مف جممة أمور أخرى، مبادرات لمنيوض بالمعرفة المرتبطة بالتكنولوجيا األحي

نشاء نقؿ بحري أفريقي واسع النطاؽ حيث تحظى البحيرات واألنيار  إلنتاج منتجات جديدة، وا 
األفريقية بممرات مائية صالحة لممالحة مف أجؿ ربط الدوؿ غير الساحمية بجميع أنحاء أفريقيا 

 والعالـ.
 مع زيادة القدرة عمى التصدي لمصدمات  2063حموؿ ستكوف االقتصادات األفريقية متنوعة ب

الخارجية. وسيتحّقؽ ذلؾ مف خالؿ تزايد االعتماد عمى المنتجات الجديدة التي تولدىا المعرفة إلى 
جانب النمو الذي ستحققو قطاعات مثؿ السياحة واالقتصاد األزرؽ والفنوف اإلبداعية والخدمات 

 المالية.
  المعتمدة عمى العمـ والتكنولوجيا إلى مجموعة مف األعماؿ التجارية ستفضي التنمية االقتصادية

المتأتية مف التطورات التكنولوجية وابتكارات المواطنيف األفريقييف. وسيتـ إنشاء مراكز بحوث إقميمية 
 وقارية في مجاالت التكنولوجيا واالبتكار والقدرة التنافسية وتوليد أفكار ألعماؿ تجارية جديدة.

 

ضافة القيمة:الزرا .12  عة الحديثة مف أجؿ زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وا 

  سيتـ تعزيز اإلنتاجية الزراعية حيث يصبح إنتاج األغذية المحمية قادرا عمى المنافسة بصورة كافية
تسمح بأف يحؿ محؿ استيراد المواد الغذائية ويحقؽ فائضا لمتصدير مما سيمّكف أفريقيا مف توفير 

ما سيزيد في المرتبات في الدوؿ التي تتوفر فييا فرص العمؿ ، وىو  اء العالـ األغذية لكافة أنح
بكثرة، وينّمي رأس الماؿ في الدوؿ التي تعاني مف نقص في سوؽ العمؿ. وسيفضي التحّوؿ الزراعي 
أيضا إلى زيادة في تسويؽ المنتجات الزراعية وخفض األيدي العاممة في مجاؿ الزراعة. وستقود 

 يمة الممحوظة في الزراعة  عممية التصنيع والتحوؿ الييكمي لالقتصادات األفريقية.إضافة الق
 

 البيئة المستدامة واالقتصادات والمجتمعات القادرة عمى التكّيؼ مع المناخ: .13
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  تحوال يمّكنيا مف اإلدارة المستدامة لمواردىا الطبيعية ويسمح  2063ستشيد أفريقيا بحموؿ
نتاج السمع والخدمات بصورة مستدامة. وسيتـ إصالح حسابات لممجتمعات األفريقية باس تيالؾ وا 

 الدخؿ الوطنية لتعكس بشكؿ كبير التغيرات في الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.
  وسيتـ وضع الممارسات 2030ستكوف أفريقيا قارة تتوافر فييا المياه بصورة كاممة بحموؿ .

الستخداـ الكافي لمموارد المائية وتطوير مصادر جديدة. ستعاد والتكنولوجيات الجديدة لضماف ا
 % مف المياه المستعممة مف أجؿ االستخداـ الزراعي والصناعي.90معالجة 

  ستشّكؿ الطاقة المتجددة )الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة األحيائية، الطاقة المائية، أمواج المد
ات المتجددة األخرى( أكثر مف نصؼ الطاقة المستيمكة في المحيطي، الطاقة الحرارية الجوفية والطاق

المنازؿ واألعماؿ التجارية والمنظمات. ستكوف جميع المباني الحضرية  ذكية مف حيث الطاقة، 
 وستعمؿ كافة وسائؿ النقؿ الحضري بالوقود المتجدد والخالي مف االنبعاثات. 

  الفعالة إلدارة واستغالؿ الموارد الطبيعية سيتـ وضع المؤسسات والتنظيمات واألنظمة والعمميات
العابرة لمحدود، بما في ذلؾ المياه والغابات ومصائد األسماؾ والتنوع األحيائي والموارد الجينية 

 والطاقة والموارد المتجددة وغير المتجددة.
 

 شاممةستند إلى المثل العميا لموحدة األفريقية الوم : قارة متكاممة وموحدة سياسيا2التطّمع 

 الواليات المتحدة األفريقية )اتحادية أو كونفدرالية(: .14

  الواليات المتحدة  أو ورؤيتيـ المتمثمة في  حمـ المؤسسيف  2063بحموؿ قد حققت أفريقيا  ستكوف
األفريقية التي تعتبر اتحادا لمدوؿ األفريقية الجيدة الحكـ والديمقراطية. ستكوف ىناؾ مواطنة أفريقية 

االتحاد الحالي بشكؿ واسع النطاؽ في جميع البمداف  نشيد وعمـسيتـ استخداـ ريقي، و وجواز سفر أف
. وسيكوف ىناؾ عمى كافة المستويات والمؤسسات مثؿ المدارس والمؤسسات العامة واألماكف األخرى

أيضا انتخاب مباشر ألعضاء البرلماف في الييئة التشريعية لالتحاد ويتـ انتخاب رئيس االتحاد عف 
 ريؽ االقتراع العاـ.ط

  وكجزء مف التطور السياسي نحو الواليات المتحدة األفريقية، سيتـ إنشاء المؤسسات واألطر
( 2030(، واالتحاد النقدي األفريقي )2025االقتصادية الرئيسية مثؿ السوؽ األفريقية المشتركة )

(، وستكوف جزًءا مف 2017)( ومنطقة التجارة الحرة األفريقية 2019واالتحاد الجمركي األفريقي )
 ىيكؿ حكـ الواليات المتحدة األفريقية.
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 البنية التحتية ذات المستوى العالمي تتجو نحو أفريقيا: .15

  سيتـ وضع البنية التحتية الضرورية )الجودة والحجـ( لدعـ التعجيؿ بنمو أفريقيا، 2063بحموؿ ،
كات السكؾ الحديدية السريعة، والطرؽ، والتحوؿ التكنولوجي، والتجارة والتنمية، بما في ذلؾ: شب

وخطوط النقؿ البحري، والنقؿ البحري والبري، إلى جانب تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات الحديثة 
جميع أىـ مدف/ عواصـ القارة. سيكوف بيف واالقتصاد الرقمي. وسيكوف ىناؾ قطار سريع قاري يربط 

ويد بالغاز والبنزيف والمياه، إلى جانب كوابؿ لمقطار السريع طرؽ سريعة ومحطات متاخمة لمتز 
 النطاقات العريضة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.  

 

  ستشيد ىذه البنية التحتية ذات المستوى العالمي ازدىار التجارة البينية األفريقية مف أقؿ مف
. وسيؤدي ذلؾ بدوره إلى حفز نمو 2045% بحموؿ 50إلى ما يقارب  2013% في 12
لشركات األفريقية في التعديف، المالية، األغذية والمشروبات، الضيافة والسياحة، المنتجات ا

الصيدلية، الموضة، مصائد األسماؾ وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، مما يولد قادة 
 عالمييف في قطاعاتيـ.  

اإلنسان، العدالة وسيادة سودها الحكم الرشيد، الديمقراطية، احترام حقوق ي: قارة أفريقية 3التطمع 
 القانون

 الديمقراطية الراسخة، المبادئ العالمية لحقوؽ اإلنساف، العدالة وسيادة القانوف القيـ .16

 ( نظاـ تعدد األحزاب 1ستكوف أفريقيا قارة ت جري انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية تشمؿ )
الناخبيف لتمكينيـ مف اتخاذ ( تثقيؼ 3( تكافؤ الفرص في العممية التنافسية السياسية؛ )2)

( تشجيع الوحدة األفريقية الشاممة والمساواة والتنوع والتميز والتضامف. 4قرارات مدروسة؛ )
سيتمثؿ المعيار في إعالـ مفعـ بالنشاط ومتنوع ومسؤوؿ يعّرؼ الجميور بواجباتو والتزاماتو 

 ويحاسب جميع أجيزة الحكومة.
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  محاكـ وىيئات قضائية مستقمة تقيـ العدالة دوف خشية أو سيتمتع سكاف القارة بالوصوؿ إلى
تفضيؿ. سيتاح وصوؿ الجميع إلى العدالة بطريقة متيسرة وفي الوقت المناسب. سيكوف الفساد 

 مف العقاب قد انقضى عيدىما وولى.واإلفالت 
 مؤسسات قادرة وقيادة تحولية عمى جميع المستويات قياـ .17

  قياـ مؤسسات قوية لزيادة  –المؤسسات في خدمة شعوبيا ستكوف أفريقيا قارة تكوف فييا
مشاركة المواطنيف في التنمية وفي إدارة االقتصاد والحكـ. ستخدـ القارَة بيروقراطية ذات كفاءة 

 ـ خدمات ذات فعالية وكفاءة.يبناء عمى الجدارة، وتقد ية ومينية وحياد

  المثاؿ في مجاالت السياسة  ستكوف ثمة قيادة لمتحوؿ في جميع المجاالت )عمى سبيؿ
واألعماؿ واألكاديمية، التقميدي، الديني، الشباب والمرأة( وعمى جميع المستويات )القارية 

  واإلقميمية والوطنية والمحمية(

 

 : أفريقيا قارة مسالمة وآمنة4التطمع 

  يسود  ، قارة خالية مف النزاعاتقارة مسالمة وآمنة، ستبرز أفريقيا باعتبارىا 2063بحموؿ
عمى الحروب داخؿ  يتـ فييا القضاءعمى أدنى مستوى.  المجتمعات المحمية الوئاـ بيف فييا 

قامة الدوؿ وما بيف الدوؿ   المجتمعات النزاع بيف أنواع آليات لمنع و/أو تسوية أي نوع مف  وا 
رامية، عمى الفور؛ تتـ السيطرة الكاممة عمى الجريمة المنظمة وغيرىا مف أشكاؿ الشبكات اإلج

مثؿ القرصنة. ستكوف أفريقيا قارة خالية مف المخدرات، وينعدـ فيو االتجار بالبشر. سيكوف 
التنوع )العرقي والديني واالقتصادي والثقافي( مصدر ثروة ونمو اقتصادي معجؿ بدال مف أف 

 يكوف مصدر نزاع.

  التنوع  ، ستسكت جميع البنادؽ وستقضى عمى جميع النزاعات الناجمة عف2020بحموؿ
اآلليات الوطنية وغير  ستقاـجميع أشكاؿ اإلقصاء االجتماعي.  والعرقي أو الديني أو الثقافي 
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الوطنية لمتسوية السممية لمنزاعات وستكوف ثقافة السالـ مغروسة ومتعيدة لدى أطفاؿ أفريقيا 
 مسالـ في المناىج الدراسية.ل مف خالؿ إدراج التثقيؼ 

 

 هوية ثقافية وقيم وأخالقيات قويةب: قارة أفريقية 5التطمع 

 الوحدة األفريقية الشاممة .18

  في  كبرى تراث ثقافي ساىـ مساىمة عمى  إف أفريقيا، باعتبارىا ميد اإلنسانية، مؤتمنة
الهوية الثقافية والقيم واألخالقيات األفريقية  2063التقدـ البشري. ستتعزز بحموؿ 

 مى المسرح الدولي.باعتبارىا عامال حاسما النبعاث أفريقيا ع

  ستتجمى ثمار القيـ والمثؿ العميا لموحدة األفريقية الشاممة في كؿ مكاف في 2063بحموؿ ،
القارة وما وراءىا. سيتـ بموغ ىدؼ وحدة الشعوب األفريقية والشعوب مف أصؿ أفريقي 

(، وستكوف وكالة األفريقييف في الميجر قائمة في جميع الدوؿ األعضاء بحموؿ 2025)
. 2030مع اندماج األفريقييف في الميجر في العمميات الديمقراطية بحموؿ  2020

وستكوف الجنسية المزدوجة لألفريقييف في الميجر متاحة، وما لو أىميتو، ىو أف جميع 
. ستتجمى 2025األمـ التي ترزح تحت نير االستعمار ستحصؿ عمى حريتيا بحموؿ 

الدراسية وستتطور األصوؿ الثقافية األفريقية  المثؿ العميا األفريقية في جميع المناىج
)السينما، الموسيقى والمسرح وغيرىا( لضماف مساىمة الفنوف اإلبداعية األفريقية بشكؿ 

 ىاـ في الناتج المحمي اإلجمالي  وفي الثقافية العالمية.

 النهضة الثقافية األفريقية .19

  التقاليد التي ليست مضرة ، المغات، العادات،  –ستتـ المحافظة عمى التراث الثقافي
عمى جميع المستويات. سيكوف مشروع وي دو بوا الكبير حوؿ موسوعة أفريكانا الكبير 

.سيكوف قد نشأ متحؼ التاريخ والثقافة والفنوف 2063في طبعتو العاشرة بحموؿ 
مرة كؿ سنتيف  الذي يقاـ 2025وسيتشرؼ افتتاحيا بميرجاف  2025األفريقية بحموؿ 
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كوف جميع الكنوز/التراث ستكوف   ضات الثقافية األفريقية. وقبؿ ذلؾ، حوؿ الريا
 .2025األفريقية قد أعيدت بحموؿ 

إمكانات عمى وتعتمد بشكل خاص الشعوب ، تكون التنمية فيها قائمة عمى  ا: أفريقي6التطمع 
 والشباب النساء

 المساواة بيف الجنسيف في جميع مجاالت الحياة .20

 قارة يتـ االعتراؼ فييا بالدور الحاسـ لممرأة ويتـ توظيؼ  2063 ستكوف أفريقيا بحموؿ
 طاقاتيا بشكؿ استباقي

  سيقضى عمى جميع أشكاؿ العنؼ والتمييز )االجتماعي واالقتصادي 2025بحموؿ ،
والسياسي( ضد النساء والبنات وسيتمتعف تمتعا كامال بجميع حقوقيف اإلنسانية. 

االجتماعية المضرة وستزاؿ جميع الحواجز التي ويعني ىذا إنياء جميع الممارسات 
 النوعية. جيدي تحوؿ دوف وصوؿ النساء والبنات إلى الصحة والتعميـ 

  في تكافؤ الفرص نساء يتمتعف بالتمكيف الكامؿ مع  2063ستشيد أفريقيا بحموؿ
جميع مجاالت الحياة. ويعني ىذا أف المرأة األفريقية ستحصؿ عمى حقوؽ اقتصادية 

دارة مشروع متساو  ية، بما فييا حؽ حيازة ووراثة الممتمكات، توقيع عقد، وتسجيؿ وا 
% مف النساء الريفيات الوصوؿ إلى األصوؿ اإلنتاجية، 90أعماؿ. سيتاح ألكثر مف 

 بما فييا األراضي، االئتماف، المدخالت والخدمات المالية.

  ستشيد المرأة وىي تشغؿ المساواة الكاممة بيف الجنسيف.  تحقيؽ  2063ستشيد أفريقيا
% مف 50واإلقميمية والمحمية، و الحكومية % مف المناصب المنتخبة في الييئات 50

 المناصب اإلدارية في الحكومة وفي القطاع الخاص ستكوف عمى أيدي النساء. 
 السقؼ االقتصادي والسياسي الذي يحوؿ دوف تقدـ المرأة .سينيار أخيرا و 
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 المشاركةبالتمكيف و  وفشباب يتمتع .21

  سيتمتع األطفاؿ والشباب األفريقيوف بالتمكيف الكامؿ بدءا بالتنفيذ التاـ 2063بحموؿ ،
قضى عمى البطالة المفتوحة لمشباب وسيتاح ليـ لمميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ. وسي  

الوصوؿ الكامؿ إلى الفرص التعميمية والتدريبية، خدمات الصحة، األنشطة الترفييية 
وكذلؾ الوسائؿ المالية لتمكيف كؿ شاب مف تحقيؽ كامؿ طاقاتو. وسيكوف والثقافية، 

الشباب في طميعة مجتمعات المعارؼ ومشاريع األعماؿ الجديدة التي تقودىا المعارؼ 
 في أفريقيا، وسيساىموف مساىمة قيمة في االقتصاد.

 الساحة العالمية عمى: أفريقيا كعنصر فاعل وشريك قوى ومؤثر  7التطمع 

 كشريؾ رئيسي في الشؤوف العالمية والتعايش السممي ريقياأف .22

  تكوف القارة قد تبوأت مكانيا الصحيح في ضماف السالـ واألمف العالمييف مف خالؿ مقاعدىا
الدائمة في مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة ومع تعميؽ التعاوف بيف الجنوب والجنوب عمى 

متعددة  أخرى كوف ألفريقيا حضور معزز في محافؿأساس سياسة أفريقية خارجية مشتركة. وي
األطراؼ مثؿ صندوؽ النقد الدولى والبنؾ الدولى وكذلؾ المحافؿ ذات الصمة باألمف العالمي 

 واإلقميمي.

  ويصبح تمثيميا المالئـ كعضو دائـ في مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة متناسبا مع حجـ
بالتمكيف الذاتي، فيي التي تحدد مصيرىا وتقود  دوليا األعضاء. وتصبح أفريقيا متمتعة

أجندتيا وتضع أطر الشراكة الفعالة مع شركائيا الخارجييف. ويستند الدور االستراتيجي الجديد 
ألفريقيا ومكانتيا عمى الساحة العالمية إلى استراتيجية لشراكتيا مع العالـ الخارجي. كما تقـو 

تعزيز سياسات شراكاتيا مع البمداف واألقاليـ الشريكة، حكومة الواليات المتحدة األفريقية ب
وقدرتيا ودورىا في المفاوضات العالمية حوؿ االقتصاد والبيئة واألمف والشؤوف االجتماعية 

المؤسسات المتعددة األطراؼ بما في ذلؾ مجمس األمف التابع لألمـ   وكذلؾ حوؿ إصالح
 المتحدة.
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 ف تمويؿ تنميتياأفريقيا تتحمؿ المسؤولية الكاممة ع .23

، تكوف أفريقيا قد أصبحت تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف تمويؿ تنميتيا وال تعتمد  2063بحموؿ عاـ 
شراؾ مواطنييا المدربيف عمى  عمى المانحيف. ومع تولييا المسؤولية الكاممة إلدارة مواردىا الطبيعية وا 

المالية، تصبح القارة في موقؼ يسمح ليا  نحو جيد وذوى الميارات وتطوير وسائميا وأسواقيا وأنظمتيا
بتمويؿ الحكومة القارية والمبادرات االستراتيجية الرئيسية األخرى مثؿ وكالة الفضاء األفريقية ووكالة 
االكتشافات القطبية الشمالية والجنوبية واألوقيانوسات. وسوؼ تدفع المصادر الجديدة لمتمويؿ مف قبؿ 

بأسواؽ  ة ً مرتبط اساىـ سوؽ رأس الماؿ األفريقي وحدىت لداخمي. كما االقتصادات النامية النمو ا
مما يجعؿ  ،% مف احتياجات رأس الماؿ االستثماري في القارة30رأس الماؿ لمدوؿ األعضاء بنحو 

 .في عداد الحكايات االعتماد عمى المعونات 

 (3)الفصل   تحميل الوضع

أجؿ بموغ "أفريقيا التي ننشدىا بحموؿ  فيـ تاـ لمتحديات والفرص مف وجودمف الضروري  .24
. وىذا لبموغ اليدؼ االستراتيجيات السميمة  ووضعاألىداؼ الصحيحة بغية تحديد  " 2063
يقتضي استعراضا شامال لمدروس المستفادة مف الخطط واألطر الحالية الوطنية  بدوره

واالجتماعية والسياسية االقتصادية  يادينامياتأفريقيا  و واالقميمية والقارية: وفيـ ماضي 
بالموارد الطبيعية؛ فضال عف اآلثار والفرص الناشئة عف التوجيات  والمتعمقة والديمغرافية و 

 العالمية الكبيرة وتحميؿ سبؿ التنمية الممكنة.

بالموارد المتعمقة تقييـ الديناميات األفريقية السياسية والديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية و إف  .25
 ما يمي:يوحي  بالطبيعية 

  .مع ذلؾ، تظؿ أفريقيا أكثر و تشير كؿ الدالئؿ إلى التوقعات القوية باستمرار النمو القوي
% مف سكانيا تقريبا تحت خط الفقر ويعاني ثمث سكاف 40مناطؽ العالـ فقرا حيث يعيش 

 أفريقيا مف نقص التغذية.

 حاجة إلى تضافر المزيد مف الجيود لكفالة  يسود استقرار نسبي في القارة، ولكف ىناؾ
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ال يزاؿ بعيد المناؿ في بعض أجزاء أفريقيا وخاصة القرف  مما  يفالسمـ واألمف الشامم
األفريقي، والبحيرات الكبرى، وجزر المحيط اليندي، ومنطقة غرب أفريقيا وأجزاء مف 

 شماؿ أفريقيا ووسط أفريقيا.

 حققت إلى المزيد مف التعزيز والتوطيد بغية تحقيؽ تحتاج المكاسب الديمقراطية التي ت
العائد الديمقراطي مف حيث تعميؽ ثقافة احتراـ حقوؽ اإلنساف والعدالة وتعزيز المشاركة 

 الشعبية الحقيقية وتحسيف سبؿ المعيشة. 

  تقدـ يحد مف ل مضاىياً التقدـ الممحوظ المحرز مف حيث النمو االقتصادي  أف يكوفيجب
 الفقر.

 سد الثغرة الموجودة في عدـ المساواة في يأو يوفر فرص العمؿ الكافية و   كاؼ بشكؿ
الدخؿ والفرص. وعمى نطاؽ القارة، مف الضروري تعزيز عممية تقديـ الخدمات األساسية 

 والصرؼ الصحي مف جممة أمور أخرى. هفي مجاؿ الصحة والتعميـ والميا

  والمجتمعات المحمية بدعـ مف الشركاء يا الحكومات تبذل التي المتضافرة كاف لمجيود
وباء اإليدز، بيد أنو ال لأفريقيا تقدما في مجاؿ التصدي  إحراز اإلنمائييف نتائج أدت إلى 

 تزاؿ أغمبية مف يموتوف مف اإليدز أو المصابيف بالفيروس موجوديف في أفريقيا.

 ستدعي إيالء ي أنوالشباب طاقة كامنة عظيمة لمستقبؿ أفريقيا، بيد تزايد أعداد شكؿ ي
 .االستعجاؿ بتكار و الامتسـ بىتماـ ا

 .تحتاج وفرة الموارد المتوقعة إلى إدارة ابتكارية لكي تكوف مفيدة لشعوب أفريقيا 

 تعتبرهاإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية، بحيث إلى الحاجة ب وعي ال مزيد مف ىناؾ 
خططيا اإلنمائية، إال أنو ينبغي عمؿ أولوية قصوى في   ذامعظـ البمداف األفريقية مجاال

الكثير لوقؼ إزالة الغابات بما في ذلؾ فقداف األخشاب والخسارة في التنوع البيولوجي 
 واالستغالؿ غير المستداـ لمصائد األسماؾ والموارد الساحمية.



ASSEMBLY/AU/4 (XXIII) 

Page 15 

 

 
 

  ىناؾ تقدـ محرز نحو التكامؿ االقتصادي عمى المستوييف االقميمي والقاري ولكف لـ
ؾ عمى وتيرة سريعة بما فيو الكفاية لتمبية احتياجات النمو المستداـ، والتجارة يحدث ذل

 وتبادؿ الخدمات، وتنقؿ رأس الماؿ والبشر.

 ، األهداف ومجاالت األولوية والغايات والمؤشرات االستراتيجية )الفصل الرابع(2063أجندة  

 ىي موضحة في المخطط التالي تستند إلى:  ما حسب 2063جندة أ  .26

 القانوف التأسيسي 

 رؤية االتحاد األفريقي 

 اإلعالف الرسمي لمذكرى الخمسيف 

 التطمعات األفريقية 

  قميمية والقارية المبينة في تمؾ الخطط واألطرإلاألولويات الوطنية وا إلى تستند كذلؾ 
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 أخذها بعين االعتبارالواجب العوامل  .27

  عمى  إطار عاـ، يمكف تنفيذه مف خالؿ الخطط العشرية المتواليةك 2063نشأ مفيـو أجندة
 . المدى القصير

   عمى التعجيؿ بعممية تنفيذ األطر القارية الرئيسية المعتمدة واإلسراع بتنفيذ  2063تركز أجندة
 أجندة التكامؿ. 

 وكوالت باإلضافة إلى ذلؾ، تسرع البمداف األفريقية بعممية إدراج األطر القانونية والبروت
واألدوات الشبيية ذات الصمة في التشريعات المحمية. ومف شأف نيج كيذا توفير دفع عمى 

لكسب المواطف األفريقي  استبقاء الزخـالمدى الطويؿ، فضال عف تقديـ الدليؿ الحاسـ عمى 
 ىي في الحقيقة مسعى يمكف تحقيقو.  2063أجندة  العادي بأف 

 
األجندة 

2602 

 القانون التأسٌسً

 رؤٌة االتحاد األفرٌقً

 مجاالت األولوٌة الثمانٌة لإلعالن الرسمً
 

 األطر االقلٌمٌة والقارٌة

 الخطط الوطنٌة للدول األعضاء

الهوٌة الثقافٌة 
القوٌة والقٌم 

 والمثل األخالقٌة

أفرٌقٌا التً 
تنعم بالسلم 

منواأل  

الوحدة السٌاسٌة 
 والتكامل القاري

أفرٌقٌا 
الحكم الرشٌد  المزدهرة

والدٌمقراطٌة 
وحقوق اإلنسان 
والعدالة وسٌادة 

 القانون

التنمٌة التً 
 تقودها الشعوب

الشرٌك القوي 
مؤثر على وال

 الساحة العالمٌة
االعتراف 

بالثقافة الوطنٌة 
 واحترامها

 األمن واالستقرار
األمة القادرة التً 
تنعم بالسالم  مع 
 انفسها وجٌرانه

 أفرٌقٌا المتحدة سٌاسٌا
 المتكاملة اقتصادٌا

تنعم بحرٌة حركة البشر والسلع 
 والخدمات

عالً للمعٌشة )الدخل والعمل والصحة والتعلٌم( وتحول االقتصاداتالمستوى ال  االستدامة البٌئٌة ومقاومة آثار المناخ 
 النمو االقتصادي الشامل

مراعاة المبادئ العالمٌة لحقوق 
 اإلنسان والعدالة وسٌادة القانون

 الدولة القادرة على التنمٌة

الفرص والمشاركة 
مرأة المتساوٌة لل

 والشباب
الحكم المحلً من 

أجل التنمٌة 
 المستدامة

مساهمة المجتمع 
 المدنً فً التنمٌة

التحدث بصوت 
واحد فً الشؤون 

 العالمٌة
شرٌك رئٌسً فً 

عملٌة االزدهار 
االقتصادي العالمً 

 ونتائجه
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  ختمؼ الجيات الفاعمة عمى المستويات الوطنية واالقميمية ونظرًا لتبايف المسؤوليات بيف م
، فقد تـ وضع مجموعتيف مف مصفوفات 2063أجندة  والقارية في مجاؿ ضماف تحقيؽ 

النتائج لمصعيديف الوطني واإلقميمي، عمى التوالي. ويجدر بالذكر أف االستراتيجيات ذات داللة 
عمى لوطني واإلقميمي. وىذا يعني أف نظرًا لمخصوصيات الكامنة في كؿ مف الصعيديف ا

مزيج مف السياسات    وضع الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية 
 تحقيؽ الغايات.   مف أجؿ  ظروفيامع تواءـ تكي السميمة  واالستراتيجيات 

األفريقية السبعة، ورؤية االتحاد  التطمعاتىدفًا بناء عمى  18مجموعة تضـ  تحديدتـ  .28
 ريقي واإلعالف الرسمي. األف

 2063: تطمعات وأهداف أجندة 1الجدول 

 الهدف الطموح

عمى اساس  –أفريقيا مزدهرة 
التنمية النمو الشامل و 

  ةالمستدام

 مستوى عاؿ لممعيشة، وجودة نوعية الحياة والرفاه لجميع المواطنيف -1

نولوجيا التعميـ الجيد لممواطنيف وتعزيز ثورة الميارات بالعمـ والتك -2
 واالبتكار

 تمتع الموطنيف بالصحة والتغذية الجيدة -3

 الموائؿ الحديثة والصالحة لمعيش فييا -4

 تحوؿ االقتصادات وفرص العمؿ -5

 الزراعة الحديثة لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية والقيمة المضافة  -6

االقتصادات والمجتمعات المحمية المستدامة بيئيا والقادرة عمى  -7
 ؼ مع تغير المناخالتكي
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وموحدة سياسيا  قارة متكاممة 
عمى أساس المثل العميا 

 لموحدة األفريقية الشاممة

 الواليات المتحدة األفريقية )فدرالية أو كونفدرالية( -2

البنية التحتية الحديثة ذات المستوى العالمي الشاممة لجميع أنحاء   -3
 أفريقيا 

أفريقيا يسودها الحكم الرشيد 
يمقراطية وحقوق اإلنسان والد

 والعدالة وسيادة القانون

ترسيخ القيـ والممارسات الديمقراطية والمبادئ العالمية لحقوؽ  -06
 اإلنساف والعدالة وسيادة القانوف

 بناء المؤسسات القادرة والقيادة القابمة لمتحوؿ عمى جميع المستويات -00

 السمـ واألمف واالستقرارالمحافظة عمى  -02 أفريقيا تنعم بالسمم واألمن

أفريقيا ذات الهوية الثقافية 
 القوية والقيم والمثل األخالقية

 ترسيخ الوحدة األفريقية تماما -13

 بروز النيضة الثقافية األفريقية -14

أفريقيا تقود شعوبها تنميتها  
خصوصا باالعتماد عمى 
اإلمكانيات المتوفرة لدى 

 الشباب والنساء

 كاممة بيف الجنسيف في جميع المجاالتالمساواة ال -15

 كفالة المشاركة والتمكيف لمشباب -16

أفريقيا كشريك والعب عالمي 
 قوي ومؤثر

 أفريقيا كشريؾ أساسي في الشؤوف الدولية والتعايش السممي -01

أفريقيا ال تعتمد عمى المعونة وتتولى المسؤولية الكاممة لتمويؿ  -02
 تنميتيا

 التعريفات .29
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 المستخدمة في الموقؼ األفريقي األىداؼ والغايات والمؤشرات منسجمة مع تمؾ  تعريفات
تقرير الفريؽ  والوثائؽ األخرى )عمى سبيؿ المثاؿ 2015الموحد بشأف أجندة التنمية لما بعد 

 .2015الرفيع المستوى لألمـ المتحدة عف األىداؼ اإلنمائية لأللفية لما بعد 
 المحمي اإلجمالي، ونصيب الفرد مف الدخؿ ومقاييس الفقر  إف تعريؼ/ منيجية حساب الناتج

 مع تمؾ المستخدمة في المنظمات اإلنمائية الدولية.لمغايات/ المؤشرات منسجمة 
 مقاييس/ مؤشرات الوصوؿ إلى التعميـ منسجمة مع اليونيسكو 
  الوصوؿ إلى الصحة/ مقاييس الحالة/ المؤشرات منسجمة مع منظمة الصحة العالمية 
 تحوؿ الزراعي ومقاييس/ مؤشرات الحالة الغذائية منسجمة مع مقاييس/ مؤشرات منظمة ال

 األغذية والزراعة
  تدابير/ مؤشرات التحوؿ الصناعي/ التصنيع منسجمة مع مقاييس/ مؤشرات منظمة األمـ

 المتحدة لمتنمية الصناعية
  مؤشرات اليونيسكوتدابير/ مؤشرات العمـ والتكنولوجيا واالبتكار منسجمة مع مقاييس و 

 األساسيةمعمومات ال

عمى أساس  تحديدىااألىداؼ التي تـ وب نيت عمى المستوى الوطني.  2063 جندةسيتـ تنفيذ أ .30
الدوؿ األعضاء في مسار التنمية. وينبغي أف تكوف المعمومات  اختالفاتالمرونة لمعالجة 

تستعمؿ  ة قارية نموذجيةيمعمومات أساسل كما أف ثمة حاجة قارية. ال   وطنيةاألساسية 
 بنفسيا  ي ى لدوؿ األعضاء التتبع التقدـ المحرز في كؿ دولة عضو. وستستخدـ كأساس 
 .لتتبع التقدـ المحرز نحو تحقيؽ األىداؼمعمومات القاعدة 

 : ألهدافا موارد

ية نص عمييا رؤ تتمؾ التي  مفنمو الناتج المحمي اإلجمالي/لمفرد ل أىداؼ الدخؿ تناسبيا  تقسـ .31
عمى تحميؿ مقارف مع   لتحوؿ الزراعي/االقتصاديا( تستند أىداؼ 2) 2063-2050أفريقيا 

إجمالي العمالة  مف %3-2 حصة العمالة الزراعية تبمغعمى سبيؿ المثاؿ، فالمناطؽ األخرى. 
وتتوقع فريقيا. أل % بالنسبة65أما النسبة فتصؿ إلى حوالي . يةمدوؿ الصناعية الغرببالنسبة ل
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٪ 90تخفيض بنسبة وسيؤدي السنة.  50في غضوف قيا أف تقترب مف تحقيؽ ىذا الرقـ أفري
( 3٪ )6.5 في الوصوؿ إلى نسبة 2063ىدؼ إلى تحقيؽ عمى األقؿ مف الحصة الحالية 

تتوافؽ بعض األىداؼ مع القرارات السياسية المتخذة مف قبؿ  -السياسات المحددةأىداؼ 
سكات البنادؽب متعمقةال تمؾاالتحاد االفريقي، وخاصة  ( أىداؼ 4) ،التكامؿ واألمف الغذائي وا 

 الشامؿ األفريقي البرنامج، أفريقيا في التحتية البنية تطوير برنامج -إطار االتحاد األفريقي
انطالقا مف تواريخ وتعديميا يتـ عكسيا خطط عمؿ األطر األىداؼ و وتحدد ، الزراعية لمتنمية

التعميـ  توفيرعمى ذلؾ ىو مثاؿ وال -التطمعات( أىداؼ 5) 2063 انتيائيا السابقة وصوال إلى
 .ىداؼ الوصوؿأبحموؿ تاريخ محدد؛  لمجميع االبتدائي والثانوي 

 ممكنة ،قابمة لمقياسقدر اإلمكاف بحيث تكوف ىي محددة و ( 1) طبيعة األهداف/المؤشرات .32
قدرات الوطنية الستخداـ/تتبع واقعية ومحددة زمنيا. باإلضافة إلى ذلؾ، يتـ أخذ ال التحقيؽ ، 

في مواقؼ  ختالؼاالىذه االىداؼ والمؤشرات بتسمح و ( 2األىداؼ والمؤشرات في االعتبار. )
مستوى أضعاؼ  X عبارة "عمى األقؿوينبغي النظر إلى الدوؿ األعضاء في مسار التنمية. 

 ." في ىذا السياؽ2013

 لمخاطر والتخفيفااستراتيجيات و  العوامل المحركة وعناصر التمكين 

 ،أي عامؿ أو قوة )سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية - عناصر التمكينلمل المحركة االعو  .33
لي  تغيير تحوفي تحقيؽ ومؤسسية( تساىـ بشكؿ مباشر أو غير مباشر  ،وقانونية ،تكنولوجية
 .2063 أجندة تنفيذ بمثابة محفز لمتغيير لضماف تكوف أو  هأو تعزز 

 لتزاـ السياسيالقيادة واال : 
 وف متمتعوف بالتمكيف ومواطنعمى التنمية قادرة  ةدول . 
   أجندة ورصد وتقييـ ،وتنفيذ ،وتصميـ ،تصورفي ؾ جميع أصحاب المصمحة اشر مشاركة وا 

2063  
  لمتنمية وأفقيا عموديا ومتكاممة ، شمولية مقاربة. 
 قتصاديةالا وفورات الحجـ .. 
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  النتائجتحيؽ نيج قائـ عمى . 
 اإلقميمية والمبادرات الوطنية الخطط بيف فعاؿ ترابط وضماف االستراتيجي التخطيط شيطتن 

 .2063 الفرعية مع أجندة
 األفريقية النيضة مف يتجزأ ال جزءا 2063 أجندة جعؿ. 
 الكامؿ تاريخيا مسؤولية أفريقيا َتَولي. 

 المخاطر والتهديدات واستراتيجيات التخفيف

مف عوامؿ  مثالالمقبمة، مخاطر وتيديدات ) خمسيفسنوات الفي الالمرجح أف تظير  ومن .34
 عمى مستقبؿ أفريقيا( و/أو فرص تنمية جديدة، في حيف معرقؿأف يكوف ليا تأثير  الممكف

تشمؿ و . تيدئةجديدة أكثر تيديدا أو أبعاد التي نعرفيا اليـو يمكف أف يصبح لمعوامؿ 
والعوامؿ  حاجاتالأماـ مواردىا  ىمعتسابؽ الرة الجديدة التي تواجييا القاالقائمة و التيديدات 

غير  عبءوال؛ مبرر في شؤوف القارةغير الخارجي التأثير ال؛ المتغيرة الديموغرافية العالمية
واليائمة ثار تغير المناخ؛ والتدفقات غير المشروعة نتيجة آلأفريقيا المتناسب الذي تتحممو 

 : ومف أىميا ،األفريقي رأس الماؿلو األفريقية لمموارد 

 األمف وانعداـ االستقرار وعدـ النزاعات  
 عدـ المساواة االجتماعية واالقتصادية 
 المشروعة غير المالية والتدفقات بالمخدرات والتجارة المنظمة الجريمة 
  العرقية والفساد النزعة الدينية، األصولية تنامي التنوع؛ إدارة وءس 
  الفشؿ في تسخير العائد الديموغرافي 
  عبء األمراض في أفريقيا ارتفاع 
  مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية 
  الصدمات الخارجية 
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فرص مف خالؿ تحويميا إلى ومع ذلؾ، يمكف التخفيؼ مف ىذه التيديدات والتحديات و  .35
جراءات فعالة لجماعية واستجابات  يةتصاعداستراتيجيات  مسياسات العامة لمواجية التغيرات وا 

 .التي تواجو أفريقيا تدميراماعية و البيئية األكثر االقتصادية واالجت

 : بعديفعمى التغمب عمى المخاطر ومعالجة اليشاشة وينطوي  .36

 متشابكة في المجتمعات األفريقية وبناء شراكات ومؤسسات  الموجودعمى الصمود  االعتماد
 .اإلقميمي والقاريوالمستوييف المجتمع، والدوؿ األعضاء،  عمى صعيد

  إيجاد حموؿ إقميمية لمعالجة مف أجؿ  قدرات المجموعات االقتصادية اإلقميمية بناءيشكؿ
 .ضرورة ممحة ،يشاشةال دوافع

  شراكات ومؤسسات متشابكةبناء 
 (6الرصد والتقييم، التمويل واالتصال )الفصل  ،2063 جندة": تنفيذ أاالنتقال من القول إلى الفعل "

 :ىي و ، جيدة ثقافة تنفيذ وتقييـ 2063 ألجندة سيكوف .37

  النتائج قائمة عمى 
   قميمية وقطرية مبادرات و بيف الخطط الوطنية، إف الترابط  ة:ومتكامم ةمنسقعمميات قارية وا 

. 2063 جندةضماف نجاح أ ؿمف أجأمر بالغ األىمية  2063 أجندةو الفرعية التنمية اإلقميمية 
إال أنو الحكومات الوطنية،  تؽ عا تقع عمىوفي حيف أف المسؤولية النيائية عف تنفيذ الخطة 

في جميع مراحؿ دورة التخطيط، بما في ذلؾ تحديد  ترابطينبغي أف يكوف ىناؾ تنسيؽ و 
 .وتنفيذىا ورصدىا ومتابعتيا طخطال صياغةالقضايا ذات األولوية، وتحديد األىداؼ، و 

 االستراتيجيات يـ ، ينبغي تقيبيانات: في جميع مستويات سمسمة التنفيذال/المستندة إلى  األدلة
 .فعالةالتكمفة و  ميسورة غاية/ىدؼ مقابؿ معايير اعتمادىا لتحقيؽ  واجبال

 

 والمسؤوليات الوظيفية: 2063أجندة ب يرد أدناه إطار عالقة أصحاب المصمحة 

إقميمي ووطني.  قاري و  -ىـ عمى ثالثة مستويات ، يكوفأصحاب المصمحة ،"لتحقيؽ ذلؾ   .38
 :2063يما يتعمؽ بتنفيذ ورصد وتقييـ أجندة وترد أدناه أدوارىـ ف
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 :عمى المستوى القاري

 التسمسؿ اليرمي، تكوف المياـ كما يمي: ترتيبحيث  من .39

  المؤتمر: تشمؿ ميامو الرئيسية: تقديـ مبادئ توجييية واسعة لمسياسات بشأف تنفيذ ورصد
طويمة األجؿ ألجندة ( الموافقة عمى األىداؼ والغايات المتوسطة وال2) 2063وتقييـ أجندة 

 ( اعتماد تقارير الرصد والتقييـ متوسطة األجؿ.3و) 2063

  :توصيات إلى المؤتمر بشأف  تقديـ( 1) تتمثؿ ميامو الرئيسية فيما يمي:المجمس التنفيذي
( 2، والغايات والمؤشرات، واألىداؼ والغايات القطاعية )المتوسطة/الطويمة األمد األىداؼ

ارير الرصد والتقييـ وتقديـ المشورة إلى المؤتمر بشأف اإلجراءات الموافقة/استعراض تق
( الموافقة عمى عضوية األفرقة االستشارية التي تعمؿ مع مفوضية 3التصحيحية المناسبة )

 ة.يشغيمالمجنة التوجييية الت/االتحاد األفريقي

  ي الجديد رئيس المجمس التنفيذ (1) مفتتكوف ، 2063أجندة ب معنية وزاريةلجنة ىناؾ
( مديري نقاش الخموة الوزارية األولى لممجمس التنفيذي )الجزائر، 2والرئيس المنتيية واليتو؛ )

( ممثمي المجموعات االقتصادية اإلقميمية الثماني 3أنجوال، الكاميروف، غانا، رواندا(؛ )
األميف ة و البنؾ األفريقي لمتنمي ورئيسرئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، ( 4المعترؼ بيا؛ )

وتتمثؿ مياميا الرئيسية في . وأميف التنفيذي لمنيباد لمجنة االقتصادية ألفريقياالتنفيذي 
 .2063بأجندة االستعراض وتقديـ المشورة إلى المجمس التنفيذي حوؿ جميع المسائؿ المتعمقة 

  لى إ 2063لجنة الممثميف الدائميف: ويتمثؿ دورىا في ضماف إدراج التقارير بشأف أجندة
 المفوضية األوروبية والمؤتمر ضمف جدوؿ أعماؿ اجتماعات المؤتمر والمفوضية األوروبية.

  المجنة التوجييية التنفيذية لمفوضية االتحاد األفريقي: تتكوف مف المفوضية التي تعد مسؤولة
وتعاونيا لجنة توجييية عممية  2063عف التنسيؽ المركزي الشامؿ لتنفيذ ورصد وتقييـ أجندة 

ع االتحاد األفريقي كرئيس باإلضافة إلى عضوية المجموعات االقتصادية اإلقميمية والشراكة م
والبنؾ األفريقي لمتنمية وأجيزة  ا فريقيألالجديدة لتنمية أفريقيا ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية 
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تحديد ( 1ممجاالت االستشارية وتشرؼ عمى )لاالتحاد األفريقي ذات الصمة، ورؤساء األفرقة 
( وضع أطر 2سنوات ) 10األىداؼ والغايات والمؤشرات المتوسطة المدى، خطط منظورة 

( استعراض تقارير الرصد 4( وضع أطر تنفيذ ورصد وتقييـ )3) 2063قارية لدعـ أجندة 
( توفير جية التنسيؽ لمتفاعؿ 6( تقديـ المشورة االستراتيجية بشأف تعبئة الموارد )5والتقييـ )

( إعداد تقارير مرحمية 7عات االقتصادية اإلقميمية في التنفيذ والرصد والتقييـ )مع المجمو 
( تسييؿ المشاورات السنوية 8سنوية لبحثيا مف قبؿ المفوضية وبالتالي المجمس التنفيذي و)

 بيف الطبقات السياسية واالقتصادية واألكاديمية واالجتماعية ألفريقيا. وتدعميا وحدة فنية.

 ( تيسير إعداد 1)مثؿ النقؿ(،  )مستوى الوزراء ية المتخصصة: نظمت عمى نة الفنالمج
( تسييؿ تحديد الغايات واألىداؼ القطاعية 2) 2063االستراتيجية القطاعية في إطار أجندة 

( تسييؿ إعداد / تقييـ التقارير القطاعية لمرصد والتقييـ لبحثيا مف قبؿ 3و) 2063ألجندة 
 لتنسيؽ لمفوضية االتحاد األفريقي. المؤتمر  مف خالؿ إطار ا

  األفرقة االستشارية: تحدد المجنة التوجييية التنفيذية عدد وأنواع األفرقة. ال ينبغي أف تتجاوز
أشخاص لكي يكونوا ممارسيف ناجحيف في مجاؿ خبرتيـ. وسوؼ تتمثؿ وظيفتيـ  8العضوية 

 ،أف االستراتيجيات لبموغ األىداؼاألساسية في استعراض األىداؼ والغايات وتقديـ المشورة بش
 فضال عف استعراض تقارير الرصد والتقييـ وتقديـ اقتراحات لمتحسيف.

 عمى المستوى اإلقميمي

( المعترؼ 8المجموعات االقتصادية اإلقميمية الثماني ) يالكيانات عمى المستوى اإلقميمي ى .40
 بيا رسميا. وتتمثؿ مياميا الرئيسية في اآلتي:

 2063ـ في المجنة التوجييية التنفيذية ألجندة تمثيؿ االقمي 

  عمى المدى الطويؿ والمتوسط  2063تكييؼ /مواءمة الخطط القارية المنظورة ألجندة
 والمبادئ التوجييية لمخطط اإلقميمية.

  إلى الدوؿ األعضاء. 2062إصدار مبادئ توجييية اقميمية لمخطة العشرية المنظورة ألجندة 
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  2063المشاريع / البرامج اإلقميمية وفقا ألجندة تنسيؽ إعداد وتنفيذ. 

  2063القيادة في تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اإلقميمية وفقا ألجندة. 

  في البداية، توفير القيادة في العممية االستشارية الوطنية/ اإلقميمية فيما يتعمؽ بإعداد أجندة
2063. 

 مجنة التوجييية التنفيذية بشأف الرصد والتقييـ.توفير مدخالت في مداوالت ال 

  2063تنسيؽ وضع أىداؼ / معالـ لمبرامج اإلقميمية ألجندة . 

  تنسيؽ / دمج تقارير الدوؿ األعضاء عف الرصد والتقييـ لعرضيا عمى المجنة التوجييية
 التنفيذية.

  2063اجراء تقييـ بشأف العنصر اإلقميمي لتنفيذ برامج أجندة. 

   مستوى الوطنيعمى ال

لمدوؿ األعضاء عمميات/نظـ قوانيف مختمفة في لمتخطيط. ويضطمع كؿ مف أصحاب  .41
المصمحة عمى الصعيديف الوطني ودوف الوطني بمياـ لألداء في إطار المجموعات/ 
المجاالت المواضيعية. فعمى الصعيد الوطني،  تقـو الحكومة، والقطاع الخاص، والجمعيات 

( مواءمة الخطط/ 1وغيرىا مف خالؿ إطار التخطيط الوطني بما يمي ) عمى المستوى الوطني
( قيادة/تنسيؽ عممية تعبئة الموارد 2العشرية المنظورة ) /الخطة2063الرؤية الوطنية ألجندة 

متوسطة المدى المرتكزة عمى الوجيود التخصيص )ج( قيادة/تنسيؽ تنفيذ البرامج الوطنية 
مستوى القاعدة الشعبية، في تحديد األىداؼ والغايات  . وتشارؾ كذلؾ، عمى2063أجندة 

  والرصد والتقييـ.

، ية حالربحية وغير الربعمى المستوى دوف الوطني، تشارؾ المنظمات غير الحكومية  .42
عداد 2063والمجموعات المشتركة بيف عدة قطاعات، في مواءمة الرؤية الوطنية ألجندة  ، وا 
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أيضا عمى المستوى الشعبي، والمشاركة في و . 2063دة خطط متوسطة األجؿ استنادا إلى أجن
 يـوضع األىداؼ والغايات والرصد والتقي

  
 

  2063تمويل أجندة 

الدروس المستفادة مف  تنفيذ االطر القارية  السابقة  وأصوات المواطنيف األفريقييف  تشير .43
،يتعيف معالجة ناجحة  2063المسموعة  طواؿ العممية االستشارية  أنو لكي تكوف أجندة 

 المسائؿ والتحديات التالية ، مف جممة أمور أخرى: 
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إلى  االمكانات الكاممة لالقتصادات األفريقية  والشعوب األفريقية ) تتطمب  االستناد (1)
االمكانات  واستغالؿ  في تحقيؽ االعتماد عمى الذات الحاجة إلى أف نبحث داخميا 

 خاصة (المتوفرة  في أفريقيا  لتمويؿ تنميتيا ال
 الحاجة إلى ربط األطر القارية بمصادر محددة لمتمويؿ ؛ (2)
 الحد مف االعتماد  عمى المعونة  (3)
 وضع  حدٍّ نيائي  لتدفقات غير مشروعة  لرأس الماؿ. (4)

 
تؤكد النقاط التي تمت إثارتيا أعاله  عمى الحاجة إلى وضع استراتيجية  شاممة وقوية لتعبئة  .44

تأخذ ىذه الممارسة في االعتبار المبادرات الجارية اآلف   . يتعيف أف2063ألجندة  الموارد 
مثؿ الفريؽ الرفيع المستوى  المعني بالبحث عف مصادر بديمة لمتمويؿ بقيادة الرئيس 

نجو والفريؽ الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة بقيادة الرئيس اأوبس
يوليو الفترة بيف خالؿ وسيتـ تطوير ذلؾ  فضاًل عف مؤسسة االتحاد األفريقي. ،مبيكي

 . 2014وديسمبر 

 استراتيجية االتصاالت 

استراتيجية  استكماؿ جري في الوقت الراىف ي وتنفيذىا بنجاح، 2063أجندة وضع مف أجؿ  .45
مف   واإلشراؾاالتصاالت . إف اليدؼ مف ىذه االستراتيجية  خمؽ التوعية، مواصمة المشاركة 

مف شأنيا ىذه ع  األفريقي  في القارة والميجر. إف استراتيجية االتصاالت جميع  فئات المجتم
تحمؿ المسؤولية الفردية  والجماعية  تحقيًقا لتحفز المواطنيف األفريقييف  و أف تميـ وتجمع بؿ 

 .2063ألجندة 

 :التنفيذعمى قدرات ال

كؿ المؤسسية التي تعمؿ تكوف القدرات الفعالة والشاممة المتمثمة في الموظفيف الميرة، الييا .46
متنفيذ الناجح بصورة جيدة، القيادة المقتدرة، السياسة والبيئة القانونية المالئمة، عناصر حاسمة ل
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قميمية إلالمستويات القارية واكافة عمى ع ىذه األمور تطوير جمي. يجب 2063ألجندة 
 المصمحة. أصحابجميع ية والمحمية بما في ذلؾ والوطن

 :الخاتمة

عطاء توجييات بشو لبحثيا إلى لجنة الممثميف الدائميف  الوثيقةذه تقدـ ى .47 عالوة عمى  نيا،أا 
 . إثرائيا

 التوصيات إلى لجنة الممثمين الدائمين:

ي طمب مف لجنة الممثميف الدائميف أف تحيط عمما بأف ال يزاؿ العمؿ عمى مشروع الوثيقة الفنية  .48
المدخالت والتوجييات بشأف طريؽ المضي  جاريا وسيتـ تقديمو لممزيد مف 2063حوؿ أجندة 

 قدما.

بالنظر إلى أف خمس دوؿ أعضاء فقط )الجزائر، غانا، موريشيوس، زامبيا وزيمبابوي( قدمت  .49
حتى اآلف مدخالتيا إلى المفوضية، يطمب مف لجنة الممثميف الدائميف توصية المؤتمر بتمديد 

في األصؿ  2014مف يونيو  2063ية ألجندة الموعد األخير لمموافقة النيائية عمى الوثيقة الفن
مف أجؿ إتاحة الوقت الكافي لمدوؿ األعضاء لتكييؼ الوثيقة داخميًا  2015إلى يناير 

وممكيتيا. وينبغي أيضًا أف تطمب لجنة الممثميف الدائميف مف المجمس التنفيذي حث الدوؿ 
 . 2014األعضاء عمى تقديـ مدخالتيا بحموؿ نيائية سبتمبر 

ى لجنة الممثميف الدائميف إلى أف تحيط عمما بأف المفوضية ستواصؿ العمؿ بشكؿ وثيؽ ت دع .50
مع شركائيا )البنؾ األفريقي لمتنمية، لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا ووكالة التخطيط 
والتنسيؽ لمنيباد( لتحسيف واستكماؿ مشروع الوثيقة الفنية مع األخذ في االعتبار مدخالت 

 2063األعضاء وأصحاب المصمحة اآلخريف، بغية تقديـ وثيقة فنية نيائية ألجندة  الدوؿ
طار التنفيذ وارصد والتقييـ إلى اجتماعات أجيزة صنع السياسة  والخطة العشرية األولى وا 

 . 2015لالتحاد األفريقي في يناير 
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مجنة الوزارية المعنية أيضا إلى أف تحيط عمما بأنو بطمب مف الت دعى لجنة الممثميف الدائميف   .51
التي تـ إنشاؤىا خالؿ خموة المجمس التنفيذي في بحر دار، قامت المفوضية  2063بأجندة 

تـ توزيعيا عمى جميع الدوؿ  2063بصياغة وثيقة سياسية قصيرة مستميمة مف أجندة 
 األعضاء حسبما طمب منيا.

- 

 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Assembly Collection

2014-06-27

Progress Report of the Commission on

the Africa 2063 Agenda

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/9041

Downloaded from African Union Common Repository


