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تقرير المفوضية عن أجندة االتحاد األفريقي 3602
)1

مقدمة:

.1

عمال بمقرر المجمس التنفيذي رقـ

)EX.CL/DEC.768(XXIII

 ،سيتـ تقديـ وثيقة إطارية

ألجندة  2063إلى أجيزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي لمنظر فييا خالؿ قمة االتحاد
االفريقي في يناير  .2014تسمط ىذه الورقة الضوء عمى التقدـ المحرز حتى اآلف
والقضايا الناشئة مف المشاورات مع أصحاب المصمحة ونتائج التحميؿ الفني
واالستعراضات واالستراتيجية اإلعالمية وطريؽ المضي قدما في إطار إعداد الوثيقة
اإلطارية ألجندة .2063
.2

األولية عمى المشاورات مع أصحاب المصمحة عمى
يعتمد مشروع الوثيقة اإلطارية ّ
المستوى القاري واالستعراضات الفنية لمخطط الوطنية واإلقميمية القائمة ،بما في ذلؾ
األطر القارية ،فضال عف التحميؿ الظرفي وغيرىا مف المدخالت .ويتمثؿ الغرض منو
في تقاسـ المؤشرات المكتسبة حتى اآلف في صياغة أجندة  2063وحفز النقاش
والتماس التوجيو بشأف إعداد وثيقة إطارية أكثر تفصيال حوؿ أجندة  .2063ويعرض
أيضا خارطة طريؽ لعممية إعداد أجندة .2063

.3

إف الغرض مف ىذا التقرير ىو إبالغ المجمس التنفيذي بالتقدـ المحرز حتى اآلف
والتماس مزيد مف التوجيو بشأف العمؿ اإلضافي الذي يتعيف القياـ بو الستكماؿ وثيقة
أجندة  .2063تـ إعداد تقرير مرحمي مفصؿ ومشروع وثيقة إطارية أولي وتقديميما إلى
الدوؿ األعضاء.

)ASSEMBLY/AU/3 (XXII
Page 2

)3

التقدم المحرز حتى اآلن:

.4

في إطار إعداد مشروع الوثيقة اإلطارية وتمشيا مع مقرر المجمس أعاله ،قامت
المفوضية ،بالتعاوف الوثيؽ مع وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد والبنؾ األفريقي لمتنمية
والمجنة االقتصادية ألفريقيا ،بما يمي:
 إنشاء فريؽ فني معني بأجندة 2063
 إجراء مشاورات مع أصحاب المصمحة
 استعراض الخطط والرؤى الوطنية المتوسطة األجؿ
 وضع المؤشرات األولية والمعمومات المرجعية
 إجراء استشارات عمى المستوييف الوطني واإلقميمي
 وضع استراتيجية إعالمية ألجندة 2063

 1.3الدعم الفني:
.5

تـ تأسيس فريؽ فني صغير في بداية سبتمبر  2013بدعـ مف موظفي المفوضية .ومف
المتوقع الحصوؿ عمى دعـ إضافي مف المؤسسات المتعاونة في مجاالت متخصصة -
التمويؿ وتحميؿ االتجاىات وتخطيط السيناريوىات ،إلخ

 3.3المشاورات مع أصحاب المصمحة:
.6

بدأت مشاورات أجندة  2063في سبتمبر  .2013وكانت األىداؼ الرئيسية ليذه
المشاورات عمى المستوى القاري تتمثؿ في تزويد المشاركيف بمنتدى لتبادؿ رؤيتيـ حوؿ
أفريقيا التي يريدونيا في  2063واقتراح األىداؼ والمعالـ والحوافز وعوامؿ التمكيف
الرئيسية فضال عف اإلجراءات ذات األولوية
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.7

تـ تنظيـ االجتماعات حوؿ المجاالت التالية:
 تناوؿ الجزء األوؿ التعمـ مف الماضي مف خالؿ استعراض تجربة التنمية األفريقية
عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية
 تناوؿ الجزء الثاني التطمع إلى المستقبؿ مف خالؿ مناقشة أفريقيا التي يريدىا
المشاركوف واألىداؼ الرئيسية والمعالـ واألولويات واإلجراءات التي يقترحونيا.
 تطرؽ الجزء الثالث إلى مناقشة طرؽ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ استكشاؼ واقتراح إطار
واسع لتنفيذ ورصد وتقييـ أجندة  2063فضال عف استراتيجيات لتمويؿ أجندة
.2063

.8

وحتى اآلف ،تـ إجراء مشاورات مع الجيات التالية:
 القطاع الخاص ( 14-12سبتمبر )2013
 األوساط األكاديمية األفريقية/مؤسسات الفكر والرأي ( 18-16سبتمبر )2013
 خبراء التخطيط وأخصائي التنمية ( 28-27سبتمبر )2013
 منظمات المجتمع المدني ( 30سبتمبر  2 -أكتوبر )2013
 الميجر ( 10-8أكتوبر )2013
 المجموعات االقتصادية اإلقميمية وأجيزة االتحاد األفريقي ( 23-21أكتوبر )2013
 الشباب ( 3-1نوفمبر )2013
 وسائؿ اإلعالـ ( 10-9ديسمبر )2013
 النساء ( 13-12ديسمبر )2013

)ASSEMBLY/AU/3 (XXII
Page 4

 مشاورات عمى شبكة اإلنترنت (مستمرة وتفاعمية)
.9

تشكؿ مخرجات ىذه المشاورات األساس الرئيسي إلعداد مشروع الوثيقة اإلطارية.

 2.3التحميل واالتستر ار

الفني:

استعراض الخطط الوطنية واألطر اإلقميمية والقارية
 .10تـ استعراض خطط مف  20دولة عضوا حتى اآلف واعداد تقرير بشأنيا .تستمر العممية
بيدؼ تغطية جميع الدوؿ األعضاء الػ .54وسيتـ االستفادة مف الدروس المكتسبة مف
ىذا االستعراض في إعداد أجندة  .2063ويتـ حاليا استعراض جميع الخطط المتوسطة
المدى لممجموعات االقتصادية اإلقميمية وأجيزة االتحاد األفريقي ،بما في ذلؾ البرامج
الجارية و المبادرات السياسية .ويتـ حاليا تحميؿ األطر القارية مثؿ برنامج تنمية البنية
التحتية ورؤية التعديف األفريقية

وغيرىا .وستسيؿ نتائج ىذه االستعراضات إدماج

األولويات الوطنية واإلقميمية والقارية في أجندة .2063

المؤشرات األولية والمعمومات المرجعية
 .11إف اليدؼ الرئيسي مف ذلؾ ىو وضع خط األساس ألجندة  2063لتسييؿ إجراء تحميؿ
شامؿ لموضع وتحميؿ االتجاىات وتحديد األىداؼ والرصد .ويشمؿ ذلؾ الجوانب التالية:
 استعراض وتفسير المثؿ العميا الثمانية الواردة في اإلعالف الرسمي لرؤساء دوؿ
وحكومات االتحاد األفريقي فضال عف الرؤية؛
 تحديد مجموعة مف المواضيع والمواضيع الفرعية والمؤشرات التي تعكس روح
ومضموف اإلعالف الرسمي والرؤية؛
 التحميؿ الوصفي لكؿ مؤشر بطريقة تسمح بوضع إطار يؤدي إلى أجندة 2063
سميمة؛
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 مف المتوقع أف يبدأ العمؿ عمى تحميؿ االتجاىات والسيناريوىات قريبا.

وضع المبادئ التوجييية لممشاورات الوطنية واإلقميمية
 ستسيؿ المبادئ التوجييية التي اعتمدت خالؿ المشاورات مع المجموعات
االقتصادية اإلقميمية وأجيزة االتحاد األفريقي عممية اإلعداد واإلبالغ بشأف
المشاورات الوطنية واإلقميمية.
 )2القضايا الناشئة من المشاورات مع أصحاب المصمحة:
 .12تمعب المشاورات دو ار حاسما في رفع مستوى الوعي وتوفير المعمومات بشأف أجندة
 2063وكذلؾ التماس آراء المشاركيف ومقترحاتيـ في المجاالت التالية:
 تطمعات أفريقيا بحموؿ 2063
 الحوافز وعوامؿ التمكيف
 المخاطر والتيديدات واستراتيجيات التخفيؼ
 مقترحات بشأف "طرؽ تحقيؽ ذلؾ"
 1.2 .12تطمعات أفريقيا بحمول 3602
 أفريقيا مزدهرة عمى أتساس النمو الشامل والتنمية المتستدامة؛
 االنتقاؿ مف وضع الدخؿ المنخفض إلى الدخؿ المتوسط والمرتفع
 قارة يتـ تحويؿ النمو االقتصادي فييا إلى الثروة العادلة وفرص عمؿ عمى أساس
سياسات وممارسات التنمية المستدامة
 قارة قادرة عمى تعبئة مواردىا المالية وتعتمد عمى التجارة بدال مف المعونة.
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 التجارة البينية األفريقية ألكثر مف  50في المائة مقارنة مع نسبة  11في المائة
الحالية مع القدرة عمى التأثير عمى التطورات في بقية العالـ.
 بحموؿ  ،2063ستصبح أفريقيا قارة متقدمة مف الناحية التكنولوجية تدعميا أكبر قوة
عاممة في العالـ وموارد بشرية مف ذوي الميارات العالية .
 مع البنية التحتية الالزمة لدعـ االستخداـ المستداـ والتقاسـ العادؿ لممنافع والمحافظة
عمى مواردىا الطبيعية اليائمة بما في ذلؾ الموارد البحرية.
 مع معدالت مرتفعة لمتوسط العمر المتوقع ومعرفة القراءة والكتابة وانخفاض
معدالت وفيات الرضع وقارة تكوف المساواة بيف الجنسيف فييا ىي القاعدة مع تكافؤ
الفرص والوصوؿ حفاظا عمى الصالح العاـ
 قارة متكاممة ومتحدة تسياتسيا عمى أتساس المثل الرميا لموحدة األفريقية الشاممة؛
 قارة مستقمة بالكامؿ تعتمد عمى نفسيا ومتكاممة وتتاجر مع نفسيا
 حيث يتـ تدريس وعزؼ نشيد االتحاد األفريقي في جميع المدارس والجامعات ويتـ
استخداـ عمـ االتحاد األفريقي مف قبؿ جميع الدوؿ األعضاء في جميع المنابر
الرسمية
 قارة موحدة سياسيا تتحدث بصوت واحد في التعاقدات الدولية وموقؼ مشترؾ
 حيث يتـ ترسيخ روح الوحدة األفريقية الشاممة في أذىاف الشباب ووضع خطة
انتقالية تمكف الشباب مف تحمؿ مسؤولياتيـ تجاه القارة وحيث يتـ دمج قيـ االتحاد
األفريقي في المناىج الدراسية في مدارسنا
 حيث يتـ تحقيؽ حمـ أو رؤية المؤسسيف لمنظمة الوحدة األفريقية بشأف الواليات
المتحدة األفريقية واتحاد الدوؿ اإلفريقية مع :نظاـ بنؾ مركزي واحد وعممة واحدة

)ASSEMBLY/AU/3 (XXII
Page 7

وحكومة مركزية واحدة ورئيس واحد وجواز سفر أفريقي واحد وجنسية قارية واحدة بما
في ذلؾ الميجر
 حيث يتـ النظر إلى االتحاد األفريقي ليس بوصفو اتحاد رؤساء دوؿ ولكف بوصفو
اتحاد المواطنيف األفريقييف وتصبح مفوضية االتحاد األفريقي بالقاىرة محور
الدبموماسية والسياسية األكثر نفوذا
 حيث تكوف الحدود سمسة وموصولة شبكيا (بالطرؽ البرية والسكؾ الحديدية
والرحالت الجوية وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت) مع حرية تنقؿ العمالة ورأس
الماؿ وتأشيرة قارية يمكف لجميع األفريقييف الحصوؿ عمييا لتعزيز حرية الحركة
 حيث توجد مجموعات اقتصادية إقميمية قوية قوانيف وبروتوكوالت لدعـ التكامؿ
القاري؛
 حيث يكوف العمؿ سموكا وقيمة أساسية وتكوف لمواطنييا ىوية أفريقية وقيـ وتربية
مدنية قوية ،إلخ
 األىداؼ المقترحة بشأف التكامؿ األفريقي
 oالتجارة البينية األفريقية:
 oالسوؽ المشتركة القارية
 oتأسيس اتحاد جمركي قاري في ()2025-2015
 oاتحاد أفريقي اقتصادي ونقدي
 وصوؿ التجارة البينية األفريقية إلى  50في المئة عف مستوى عاـ  2012الذي
نسبتو %10.1
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 البنية التحتية:
 oتحقيؽ أىداؼ برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا المتمثمة في الطرؽ
السريعة الحديثة والسكؾ الحديدية والطاقة االستيعابية لمميناء وتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت عمى المدى المتوسط ()2045-2025
 حركة األفراد:
 oإلغاء متطمبات تأشيرات الدخوؿ عمى المدى القصير ()2025-2015
 أفريقيا يتسودها الحكم الرشيد واحترام حقوق اإلنتسان والردالة وتسيادة القانون؛
 قارة خالية مف الفساد وتحكميا قواعد الديمقراطية
 حيث تخدـ المؤسسات العامة شعبيا عمى جميع المستويات
 مع مشاركة شعبية فعالة في صنع القرار وادارة التنمية الوطنية االقتصادية والحكـ
 حيث يتـ ضماف الوصوؿ غير المقيد إلى العدالة واحتراـ سيادة القانوف واإلجراءات
القانونية الواجبة؛
 قارة تجري انتخابات حرة ونزيية وذات مصداقية
 حيث تكوف أجندة التنمية مركزة عمى المجتمع بما في ذلؾ الحكـ المحمي مع التأكيد
عمى اىتمامات النساء والشباب والميمشيف؛ وخدمات متكاممة قائمة عمى المجتمع
في مجاؿ التعميـ والصحة واألمف الغذائي والمياه والصرؼ الصحي؛
 حيث يتـ تشجيع ثقافة المساءلة مف جانب جميع أصحاب المصمحة
 حيث يتـ تمكيف المواطنيف األفريقييف مف مساءلة القادة
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 حيث تتخذ الحكومات األفريقية والقيادة قراراتيا دوف التدخؿ األجنبي غير المشروع؛
 حيث يتـ إيالء االعتبار لممساواة بيف الجنسيف لمشباب والنساء وتعزيز الحرية
االقتصادية
 قارة تحترـ حقوؽ اإلنساف وال تناقض نفسيا؛
 حيث يتـ إدماج المرأة بالكامؿ في جميع ىياكؿ صنع القرار والحكـ
 حيث يمعب الشباب دو ار قياديا مع مشاركة  %30مف الشباب في عمميات صنع
القرار وفقا لميثاؽ الشباب األفريقي؛
 حيث يسود الحكـ الرشيد عمى المستويات القارية واإلقميمية والوطنية والمحمية؛
 أفريقيا يتسودها التسمم واألمن
 خالية مف النزاعات وتعيش في سالـ مع نفسيا وآمنة
 حيث يسود الوئاـ بيف المجتمعات بغض النظر عف العرؽ/القبيمة أو الديف أو الطبقة
أو ذلؾ،
 حيث يتـ يتمتع المواطنوف بالوصوؿ العادؿ/المنصؼ إلى سمع وخدمات العامة ذات
جودة – بما يشمؿ جميع قطاعات المجتمع والشعوب األفريقية ،بما في ذلؾ الميجر
 حيث يتـ الترويج لنظـ القيـ الواردة في مبدأ الوحدة في التنوع:
 يسودىا السالـ ولكف قوية عسكريا لمدفاع عف مصالحيا وتضمف األمف؛
 تمارس الممكية الكاممة لجيش وبحرية موحدة بقيادة مؤتمر رؤساء دوؿ وحكومات
االتحاد األفريقي؛
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 حيث توجد ىياكؿ وآليات وطنية معنية بالسمـ ولدييا قدرات دائمة لمنع النزاعات
وادارتيا في الوقت المناسب.
 حيث يتـ تنفيذ المنظومة األفريقية لمسمـ واألمف تنفيذاً كامالً
 أفريقيا ذات هوية ثقافية وقيم وآداب قوية؛
 تعز
 اليوية الثقافية والقيـ واآلداب األفريقية باعتبارىا عوامؿ ضرورية لظيور أفريقيا عمى
الساحة العالمية.
 تشبع الشعب األفريقي بروح وحدتيـ الثقافية األساسية ،وروح المصير المشترؾ
واليوية الثقافية والوعي األفريقي.
 أفريقيا التي يعتبر فييا العمؿ سموكاً رئيسيا وقيمة رئيسية ،حيث تمعب المرأة دو اًر
ويعترؼ بالزعماء التقميدييف والدينييف ،بمف فييـ الشباب عمى أنيـ دوافع إلى
ىاماًُ ،
التغيير.

 أفريقيا ال تي يقود تنميتها الشرب ،والتسيما باالعتماد عمى الطاقات الكامنة التي يوفرها
شبابها ونتساؤها؛
 أفريقيا التي تعالج بفعالية الحاجة الشديدة إلى التعميـ والصحة والوظائؼ والفرص
لمنيوض الذاتي وكذلؾ لمديمقراطية وتحقيؽ الذات
 قارة تعزز التقدـ في تعزيز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة ،وردـ الفجوات التي
ال تزاؿ واضحة والتي يجب ردميا.
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 أفريقيا التي تضع مسألة الشباب وكذلؾ تعزيز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة
في محور التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا وكذلؾ أجندة السمـ واألمف.
 أفريقيا باعتبارها فاعلا وشريكا قوي ا ومؤثرا
 ذات مقاعد دائمة في مجمس األمف لألمـ المتحدة ،وتمعب دو اًر رئيسياً في
الشؤوف العالمية،

 ثاني أكبر كتمة اقتصادية التي تعالج احتياجاتيا وتدير مواردىا
 شراكات مع أقاليـ أخرى بناء عمى المنافع المفيدة لمجانبيف
 زيادات ممحوظة في نصيب أفريقيا في النواتج والتجارة العالمية
 استباقية في تعزيز مصالح أفريقيا في المفاوضات العالمية
 مراقبة وادارة فعالة القتصادىا األزرؽ/ألصوليا
 .14إف التطمعات الواردة أعاله:
 تعكس تقارباً قوياً مع رؤية االتحاد األفريقي "بناء أفريقيا متكاممة ومزدىرة وسممية،
أفريقيا التي يقودىا ويديرىا مواطنوىا وتمثؿ قوة دينامية في الساحة الدولية".

 تتماشى مع األولويات الثمانية لإلعالف الرسمي لميوبيؿ الذىبي لمذكرى السنوية الخمسيف
لمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي.
 تتماشى مع المسائؿ الرئيسية التي ظيرت مف تحميؿ التجارب السابقة ،بما في ذلؾ
األىداؼ في الخطط واألطر الوطنية واإلقميمية والقارية الحالية
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 تظير االستم اررية القوية في التفكير بيف المؤسسيف والجيؿ الحاضر مف األفريقييف ،واف
كاف في سياؽ مختمؼ.
 تظير رغبة واضحة لالزدىار والرفاىية والوحدة والتكامؿ لقارة مواطنيف أحرار وآفاؽ
واسعة ،مع التحرر مف النزاع وتحسيف األمف البشري ،أفريقيا ذات ىوية وثقافة وقيـ
قوية ،وكذلؾ شريؾ قوي ومؤثر في الساحة العالمية والتي تقدـ مساىمة متساوية لمتقدـ
البشري والرفاىية البشرية.
 .15ومف ثـ يتمثؿ التحدي في اختيار استراتيجية لتحقيؽ ىذه التطمعات.
 3.2 .10الدوافع والرناصر التمكينية
الدوافع – العوامؿ التي تـ تحديدىا مف قبؿ أصحاب المصمحة عمى أنيا ضرورية لتحوؿ
أفريقيا
 قيادة سياسية قوية ممتزمة تماماً بالتنمية والحكـ الديمقراطي والعدؿ وحكـ القانوف
 الديناميات السكانية – السكاف الكبير والتنمية الحضرية
 التنمية الصناعية – إضافة القيمة والتحوؿ مف تصدير المواد الخاـ إلى تصدير
السمع المحولة
 تغير المناخ – اآلثار السمبية وقدرات التكيؼ
 التغير الزراعي في الزراعة ،والطاقة واالتصاالت،
 واألسواؽ (المحمية والخارجية) – توسيع األسواؽ الحالية وايجاد أسواؽ جديدة
 تطوير البنية التحتية
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العناصر التمكينية -الظروؼ الضرورية التي تصاحب الدوافع
 الحكـ الرشيد
 بيئة السياسات والبيئة القانونية،
 القدرات البشرية والمؤسسية،
 القطاع الخاص ووسائؿ اإلعالـ المتسميف بالمسؤولية والكفاءة
 2.2 .11المخاطر والتهديدات الرئيتسية -الرناصر المشوشة المحتممة
 عدـ المساواة االجتماعية واالقتصادية؛
 إدارة التنوعات؛
 اإلرىاب والجريمة المنظمة؛
 التطرؼ الديني ،القبمية،
 الفساد والمحسوبية؛


الكوارث الطبيعية (الحدوث المفاجئ والبطيء) والتدىور البيئي

 )4النتائج األولية لمتحميل الفني واالتسترراضات :
 1.4 .12الدروس المتستفادة من الخطط واألطر الوطنية واإلقميمية والقارية
 تقييـ األىداؼ المتوسط ة والبعيدة األمد لخطط الدوؿ األعضاء كخطوة أولى في إدماج
أولويات الدوؿ األعضاء في أجندة .2063
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 سوؼ يوجد ذلؾ بيئة جيدة لمترابط بخطط الدوؿ األعضاء كما يخدـ في توجيو تمؾ
الخطط.
 ينبغي ترشيد األطر القارية وجعميا جزءا مف خطط أجندة .2063
 ينبغي أف تقود المجموعات االقتصادية اإلقميمية تنسيؽ تنفيذ أجندة  2063ورصدىا
وتقييميا.
 يعتبر توفر التمويؿ المولد محمياً شرطاً لنجاح أجندة .2063

تحميؿ الحالة
 .19تظير جميع المؤشرات آفاقاً قوية لنمو أفريقيا القوي والمستمر .وفي حيف أنو يجب

االحتفاء باإلنجازات ،إال أف أفريقيا ال تزاؿ بحاجة إلى اتخاذ خطوات سياسية راديكالية

وأف تبقى حية أماـ التحديات العويصة جداً والتي ال تزاؿ موجودة ويحتمؿ أف تنشأ خالؿ
انتقاليا التالي.

 يسود االستقرار النسبي في القارة ،ولكف ثمة حاجة إلى جيود أكبر وأكثر لتأميف
السالـ واألمف الشامميف المذيف ال يزاالف بعيدي المناؿ في بعض أجزاء أفريقيا –
والسيما في القرف والبحيرات الكبرى وجزيرة المحيط اليندي واقميـ غرب أفريقيا وأجزاء
مف شماؿ أفريقيا ووسط أفريقيا.
 تجب مواصمة تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تـ تحقيقيا وتقويتيا لتحقيؽ العائد
الديمقراطي مف حيث تعميؽ ثقافة احتراـ حقوؽ اإلنساف والعدؿ وتعزيز المشاركة
الشعبية الحقيقية وتحسيف سبؿ العيش.
 إف التقدـ الممحوظ المحرز مف حيث النمو االقتصادي والذي يتحقؽ يجب أف
يصاحبو التقدـ لمحد مف الفقر بالقدر الكافي وايجاد وظائؼ كافية وردـ فجوة عدـ
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المساواة في الدخؿ والفرص .وينبغي تعزيز أداء الخدمات الضرورية -في الصحة
والتعميـ والمياه والصرؼ الصحي مف بيف جممة أمور أخرى.
 تجب االستفادة مف الخيرات اليائمة ألفريقيا والتي تبمغ  %60مف األراضي الصالحة
لمزراعة في العالـ لتخميص القارة مف انعداـ األمف الغذائي وجيوب المجاعات
المستوطنة التي ال تزاؿ مستمرة في بعض البمداف األفريقية.
 أدت الجيود المتضافرة لمحكومات والمجتمعات المحمية وبدعـ مف الشركاء اإلنمائييف
إلى إحراز أفريقيا تقدماً كبي اًر في معالجة وباء اإليدز ولكف ال تزاؿ ثمة حاجة إلى

فعؿ المزيد إذ أف كثي اًر مف أولئؾ الذيف يموتوف مف اإليدز أو مصابوف بالفيروس ال

يزالوف في أفريقيا.

 يشكؿ تزايد أعداد الشباب إمكانية كبيرة بالنسبة لمستقبؿ أفريقيا ،ولكنو يستدعي أيضاً
عناية مبدعة وعاجمة.

 يحتاج انتعاش الموارد المتوقع إلى إدارة إبداعية كي تكوف ذات منفعة لمشعب
األفريقي.
 ثمة تقدـ نحو التكامؿ االقتصادي – عمى الصعيديف اإلقميمي والقاري ولكف ال
يحدث ذلؾ بسرعة تكفي لتمبية االحتياجات لمنمو المستداـ والتجارة وتبادؿ الخدمات،
ورأس الماؿ أو تنقؿ األشخاص.
 )5اتستراتيجية االتصال:
 .20مف أجؿ جعؿ وضع أجندة  2063وممارسة تنفيذىا فعالة ،تـ إعداد مشروع استراتيجية
اتصاؿ والتي تيدؼ إلى ما يمي:
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 االحتفاظ بالوعي العاـ وحضور وسائط اإلعالـ خالؿ الفعاليات كجزء مف وضع عممية
أجندة  2063في اإلطار المفاىيمي
 تقديـ معمومات حوؿ التقدـ بشأف صياغة أجندة  2063وتنفيذىا
 تعزيز قواعد البيانات والمناقشات إلخ
 تحفيز مشاركة مختمؼ أصحاب المصمحة
 تعزيز ممكية أجندة 2063
 .21تـ تقاسـ ا لمشروع مع وسائط اإلعالـ األفريقية خالؿ المشاورات وتـ إدراج مدخالتيا في
استراتيجية اتصاؿ منقحة.
 )6طريق المضي قدم ا:
 .22تعزي اًز لمتقدـ المحرز حتى اآلف والذي أدى إلى استكماؿ وثيقة أجندة  ،2063يشمؿ
مزيد مف العمؿ ما يمي:

 إدراج تعميقات وتوجيو أجيزة سياسة االتحاد األفريقي في المشروع المنقح لموثيقة
اإلطارية والتي سوؼ تشكؿ أساس إعداد الوثيقة الشاممة ألجندة 2063؛
 إكماؿ استعراض الخطط الوطنية واإلقميمية واألطر القارية؛
 التحميؿ الفني المعمؽ لوضع خط األساس المتصؿ باألىداؼ الرئيسية ألجندة 2063
والتي صدقت عمييا لجنة الممثميف الدائميف والمجمس التنفيذي؛
 االتجاىات والتحميؿ والدراسات االستشرافية وتخطيط السيناريو لالتجاىات االستراتيجية
الرئيسية/العوامؿ – التكنولوجيا ،تغير المناخ ،الديمغرافيات ،إلخ وكيفيو تأثيرىا عمى
أجندة 2063؛
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 مزيد مف المشاورات مع أجيزة االتحاد األفريقي ،إدارات مفوضية االتحاد األفريقي،
ووكاالتيا والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لتيسير إدراج األطر القارية في أجندة
 2063وتحديد المعالـ
 المشاورات الخاصة بالقطاعات والعمؿ التحميمي حوؿ جدوى األىداؼ/المعالـ
واالستراتيجيات إلدراجيا في أجندة 2063
 المشاورات مع األخصائييف اإلحصائييف العاميف األفريقييف لمواءمة مؤشرات أجندة
 2063مع الجيود الجارية
 وضع/إعداد وثيقة أجندة  2063الشاممة؛
 ورش عمؿ/اجتماعات تثبيتيو إقميمية حوؿ مشروع وثيقة أجندة 2063؛
 والمشروع النيائي ألجندة  2063لتقديمو إلى قمة االتحاد األفريقي خالؿ يوليو .2014
تسابرا – التوصيات:
إف المجمس التنفيذي،
أ) يرجى منو أف يحيط عمما بالتقدـ المحرز حتى اآلف في وضع أجندة  ،2063وأف يحيط
عمما كذلؾ بوجيات نظر الشعوب حوؿ التطمعات والقوات الدافعة والعناصر التمكينية
والمخاطر والتيديدات؛
ب) يرجى منو أف يحث الدوؿ األعضاء عمى دراسة مشروع الوثيقة اإلطارية وتزويد
المفوضية بمساىماتيا بحموؿ منتصؼ أبريؿ  2014لتستعمميا عند استكماؿ أجندة
 . 2063في ىذا الصدد ،ينبغي أف تعمؿ المفوضية ولجنة الممثميف الدائميف معا عمى
نحو وثيؽ جدا في استكماؿ وعقد اجتماعات/خموات حسب االقتضاء؛
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ج) مدعو إلى اإلحاطة عمما بأف المفوضية ستجري مزيدا مف المشاورات مع أصحاب
المصمحة ذوي الصمة في وضع إستراتيجية التواصؿ التي ترافؽ أجندة  ،2063وأنيا
ستقدـ المشروع النيائي خالؿ قمة االتحاد في يوليو 2014؛
د) مدعو أيضا إلى اإلحاطة عمما بأف المفوضية ِ
ستع ّد وثيقتيف نيائيتيف حوؿ أجندة
 ،2063وتحديدا:
 وثيقة مفعمة باإللياـ قصيرة وموجزة
 وثيقة فنية شاممة
ىػ) مدعو كذلؾ إلى اإلحاطة عمما بأف المفوضية ،حسب توجيو مف المجمس التنفيذي ،تبذؿ
معد تماـ اإلعداد
قصارى جيدىا لمتعجيؿ بتنفيذ ما تبقى مف العمؿ بيدؼ توفير مشروع ّ
في مؤتمر االتحاد االفريقي في يونيو

.2014
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