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  : الخاتمةالسابع الفصل

 

 المالحق

  أصحاب المصمحة وتوقعاتيمتحميل     :1الممحق 

  السنوية عملالخطة شكل    : 2الممحق 

 السنوي/ النصف السنوي الربعشكل الرصد    : 3الممحق

  : شكل رفع التقارير الشيرية4الممحق 

  : األداة األفريقية لمرصد والتقييم ورفع التقارير5الممحق 

 (: إطار النتائج2017-2014) لمفوضية االتحاد األفريقية االستراتيجية الخط: 6 الممحق
  الكمية

 قائمة الجداول

 :  أفريقيا، النمك )٪( حسب األقاليـ كمجمكعة البمداف1الجدكؿ 
 :  تحديد النمك الشامؿ3الجدكؿ 
 :  تحديات خطة النمك الشامؿ4الجدكؿ 
 قتصادم األفريق :  المراحؿ الست نحك إنشاء االتحاد اال5الجدكؿ 
 :   تحدم البنية التحتية ف  أفريقيا6الجدكؿ 
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: العبلقة بيف الخطة االستراتيجية لمفكضية االتحاد األفريق  كرؤية االتحاد األفريق   10الجدكؿ 
 كالصككؾ األخرل

 : الخطة االستراتيجية لمفكضية االتحاد األفريق  لمحة سريعة: أرقاـ أساسية11الجدكؿ 
 لمفكضية االتحاد األفريق ، نظرة عامة حكؿ الخطة االستراتيجية  :12الجدكؿ 
: كضع السياسات 1المخرجات ك اإلجراءات/االستراتيجيات المتبعة تحت النتيجة  : 13الجدكؿ 

كالبرامج لتعزيز الكصكؿ إلى الخدمات الصحية األساسية كالتعميـ كالميارات 
 كث كالعمـك كاالبتكار البلزمة لمتكظيؼ عمى أساس االستثمار ف  البح

: كضع السياسات 2: المخرجات  كاإلجراءات/االستراتيجيات المتبعة تحت النتيجة 14الجدكؿ 
كالمؤسسات لزيادة اإلنتاج الزراع  كتكسيع القيمة المضافة كالكصكؿ إلى 
األسكاؽ لزيادة الدخؿ كتحسيف االكتفاء الذات  الغذائ  كالتغذكم كاإلدارة السميمة 

  لمبيئية
لتنمية : تشجيع ا3: المخرجات كاإلجراءات/االستراتيجيات المتبعة تحت النتيجة 15الجدكؿ 

البنية ك  لتكامؿ االقتصادم ا القائـ عم  مشاريع  كالتصنيع الشامؿ االقتصادية
قطاع الخاص كاالستخداـ القارية كالتجارة البينية األفريقيةالقائمة عم  ال التحتية

 ةمقار لبيعية المستداـ لممكارد الط
عزيز السمـ : ت4: المخرجات ك اإلجراءات/االستراتيجيات المتبعة  تحت النتيجة 16الجدكؿ 

متنمية ل باعتبارىا أسسا كاالستقرار كالحكـ الرشيد كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف
 استقرار المجتمعاتكتحقيؽ 

: كضع 5تيجة : المخرجات ك اإلجراءات/االستراتيجيات المتبعة تحت الن17الجدكؿ 
بديمة لتمكيف أفريقيا ال التمكيؿ استراتيجيات تعبئة المكارد، بما ف  ذلؾ مصادر

 تياتمكيؿ برامجيا كتنميمف 
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: تحقيؽ اتحاد 6: المخرجات ك اإلجراءات/االستراتيجيات المتبعة تحت النتيجة 18الجدكؿ 
 مشاركة جميع أصحاب المصمحة ف  تحديد كتنفيذمرتكز عم  الشعكب  مع 

 األجندة األفريقية
القدرات  : تعزيز7: المخرجات ك اإلجراءات/االستراتيجيات المتبعة تحت النتيجة 20الجدكؿ 

كالعبلقات مع المجمكعات االقتصادية مفكضية االتحاد األفريق  المؤسسية ل
 اآلخريفمع الشركاء االستراتيجييف  كاإلقميمية كأجيزة االتحاد األفريق  

 الثالثة لرصد كالتقييـ لمخطة االستراتيجية:  خطة ا20الجدكؿ 
 الثالثة :  الميزانية حسب نتائج الخطة االستراتيجية21الجدكؿ 

 قائمة األشكال
 السيناريكىات المحتممة لممستقبؿ القريب -: أفريقيا 1الشكؿ  

 : التنفيذ/الحكـ الداخم  كالرقابة2الشكؿ 
 

 تصدير 

. كتشكؿ  2017-2014طة اإلستراتيجية لمفكضية االتحاد األفريق  مف دكاع  الشعكر بالسعادة أف أقدـ الخ
ىذه الخطة اإلطار الذم يبرز األكلكيات العامة لممفكضية بخصكص الفترة الت  تستغرؽ اربع سنكات، كتكفر 
فضاءن لمفكضية االتحاد األفريق  كيما تضطمع بدكرىا  تكجييات لصياغة البرامج كتحديد األكلكيات . ك تتيح ى

متمثؿ ف  التسييؿ كالسيما فيما يخص كضع السياسات كاإلستراتيجيات كتنسيؽ كتحفيز األجندة االجتماعية ال
كاالقتصادية كالتكاممية ألفريقيا ، كبناء التكافؽ ككسب التأييد كتقاسـ الخبرات كالمعمكمات . كما تسع  إلى 

 لضركرية لمسمـ كاألمف كاالستقرار السياس  .إرساء األساس لتكفير المنافع العامة القارية ك تييئة الظركؼ ا

طار استراتيج  عم  نطاؽ  كيقكـ االتحاد األفريق  حاليا بعممية كضع أجندة أفريقية  تستغرؽ خمسيف عاما كا 
االتحاد بغية تكفير مزيد مف التماسؾ ف  عمميات كمبادرات االتحاد األفريق  كأجيزتيا كتمؾ الخاصة 

الرئيسييف ) المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ، لجنة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد بأصحاب المصمحة كالشركاء 
، الدكؿ األعضاء ، المجتمع المدن  كالقطاع الخاص الخ.... ( كيتكقع أف تعزز  الخطة عم  نطاؽ االتحاد  
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الخطة اإلستراتيجية آثارا ميدانية ، عبلكة عم  تكفيرىا  أكجيا  مف التآزر كالتعاكف األفضؿ  . كسيتـ  تعديؿ 
لممفكضية ك  تأخذ بعيف االعتبار  التكجيات الت  حددتيا الخطة  عمى نطاؽ االتحاد  بعد أف كافقت عمييا 

 أجيزة صنع السياسات لبلتحاد األفريق  .

 

ؿ باالحتفا 2013كتأت  الخطة االستراتيجية عند نقطة بالغة  األىمية ف  تاريخ القارة األفريقية . كيتميز عاـ 
العقد األكؿ   2012، بينما يميز عاـ 1963بالذكرل الخمسيف لتأسيس منظمة الكحدة األفريقية ف  عاـ 

إلنشاء االتحاد األفريق  خمفا لمنظمة الكحدة األفريقية  فضبل عف إنشاء االتحاد األفريق  . كقد شيد العالـ 
ا مطردا كسريعا ف  النمك االقتصادم كالتنمية . فيذه األخيرة تحقؽ تقدميقيا طكاؿ ىذه الفترة تطكرات ىامةكأفر 

االجتماعية كترسيخ الديمقراطية كتنمية رأس الماؿ البشرم كتكطيد السمـ كاالستقرار. كينطكم العديد مف 
المكاسب المحققة عم  عناصر االستدامة كمف الضركرم الحصكؿ عمى القدرات كالطاقات لتعزيز المسار 

 الذات.نحك التقدـ  ك االعتماد عمى 

 

كعم  الرغـ مف التحديات الكثيرة ، فثمة تحسينات ممحكظة ف  أنظمة الحككمة االقتصادية كالسياسية ف  
القارة، كتتكفر فرص ألفريقيا لجعؿ ما تحقؽ مف نمك متيف لبلقتصادات األفريقية خبلؿ األعكاـ األخيرة أكثر 

اب ، عبلكة عمى مزيد مف التأثير عمى استئصاؿ شمكال كتكجيا نحك تكفير فرص العمؿ ، السيما لمنساء كالشب
، بيد أننا ندرؾ  2017الفقر . كيجرم تسريع عممية التكامؿ بيدؼ إنشاء منطقة تجارة حرة قارية بحمكؿ 

 كتحكيميا إلى فرص لزيادة النمك كتكفير العمالة كتحقيؽ التنمية . ضركرة تعزيز التجارة البينية األفريقية

بصكرة ممحكظة كما أف حاالت السمـ كاألمف كاالستقرار آخذة ف  التحسف ، رغـ أف  كقد تناقصت النزاعات
استمرار اليشاشة كالتيديدات األمنية الجديدة، بما ف  ذلؾ االتجار بالمخدرات كاالرىاب كالتكترات عبر الحدكد 

راطية، مع عدد ال تزاؿ تشكؿ مصدر قمؽ رئيسيا. كيجرم تحقيؽ مكاسب كاسعة النطاؽ عمى الجبية الديمق
 متزايد مف االنتخابات الحرة كالعادلة.

 

لقد أحرزت القارة تقدمان ممحكظان ف  التعميـ االبتدائ ، ككذلؾ بخصكص التمثيؿ السياس  لممرأة. كالتحدم 
الذم مازاؿ قائما يتمثؿ ف   تحقيؽ التمكيف االقتصادم كتعزيز التعميـ الجامع ، كالعمـ كالتكنكلكجيا كاإلبتكار 

كتمس حاجة أفريقيا إلى القدرات لتحكيؿ تحدياتيا إلى فرص لمتنمية االقتصادية الكاسعة مف خبلؿ تنفيذ  .
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دارة المكارد الطبيعية، كاالستثمار ف  تنمية رأس الماؿ البشرم،  السياسات حكؿ تنكيع المنتجات كالصادرات؛ كا 
 كالعمـ كالتكنكلكجيا كاإلبتكار ، كتطكير البنية التحتية.

 

ما يدفع عمؿ المفكضية االعتقاد بأف الحمـ األفريق  المتمثؿ ف   قارة متكاممة تكفر سبؿ عيش آمنة كالئقة، كم
كحرية تنقؿ األشخاص كالسمع كالخدمات ليس ممكف التحقيؽ فحسب، بؿ يمكف تحقيقو ف  فترة زمنية أقصر.  

تخاذ   اإلجراءات المممكسة لتحقيؽ كبالتال ، فيناؾ شعكر جديد بمدم االستعجاؿ ىك ضركرة   االسراع با
 رؤية االتحاد األفريق .

 

تسريع  التقدم صوب أفريقيا متكاممة ومزدىرة وشاممة، تكون في سالم مع نفسيا، كيتمثؿ ىدفنا العاـ ف  
وتمعب دورًا ديناميًا عمي الساحتين  القارية والعالمية، وتقودىا  تخضع لممساءلة وتتسم بالفعالية 

كعمى مدل السنكات األربع مف فترة الخطة االستراتيجية، سكؼ تسعى المفكضية إلى تعجيؿ  .واالستجابة
التقدـ نحك أفريقيا مستقرة يسكدىا السبلـ كاالزدىار كالتكامؿ ف  إطار بيئة  لمحكـ الرشيد، مع إيبلء عناية 

مؿ المفكضية عم   خاصة ف  نفس الكقت لممرأة كالشباب كسائر الفئات الميمشة كالمستضعفة. كسكؼ تع
بناء اتحاد محكره الشعكب مف خبلؿ التكاصؿ الفعاؿ بيف  برامج االتحاد األفريق ، كتركيج صكرة  االتحاد 
كمشاركة جميع أصحاب المصمحة، بمف فييـ أكلئؾ  المكجكدكف   بالميجر، ف  تحديد األجندة األفريقية 

درات المؤسسية لمفكضية االتحاد األفريق ، كتعزيز كتنفيذىا. كسكؼ يتـ أيضان إعطاء األكلكية لتعزيز الق
 العبلقات مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كسائر األجيزة، كمع الشركاء االستراتيجييف كغيرىـ.

 

فإف تركيزنا ينصب بالتال   عمى معالجة األكلكيات الرئيسية الثمان   الت  ترجمتيا ىذه  كبصفتنا مفكضية،
إلى أىداؼ مممكسة كسنكية ف  المجاالت الرئيسية التالية الت  تؤثر مباشرة عمى رفاىية  الخطة االستراتيجية

 األفريقييف كحياتيـ كسبؿ عيشيـ ف  جميع مناح  الحياة:

 تنمية القدرات البشرية بالتركيز عمى الصحة كالتعميـ كالعمـ كالبحث كالتكنكلكجيا كاالبتكار؛  (1)
 الزراعة كالتصنيع الزراع ؛  (2)
ية االقتصادية الشاممة مف خبلؿ التصنيع كتطكير البنية التحتية، كالزراعة كالتجارة التنم  (3)

 كاالستثمار؛
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 السبلـ كاالستقرار كالحكـ الرشيد؛   (4)
 إدماج المرأة كالشباب ف  جميع أنشطتنا؛  (5)
 تعبئة المكارد؛  (6)
 بناء اتحاد محكره الشعكب  مف خبلؿ التكاصؿ كالتركيج الفعاليف؛  (7)
 ت المؤسسية لبلتحاد كجميع أجيزتو.تعزيز القدرا   (8)

تمثؿ ىذه الخطة االستراتيجية نقطة تحكؿ ف  الطريقة الت  تخطط بيا المفكضية، كتضع ميزانيتيا، كتنفذ 
عمميا كترصده. كتعتبر الخطة قائمة تمامان عمى تحقيؽ النتائج كتركز عمى تحقيؽ غايات مممكسة كقابمة 

ية االنجازات الت  تخضع المفكضية لممساءلة بشأنيا عمى أساس لمقياس بكضكح، كتمثؿ األىداؼ  السنك 
سنكم. كبتبن  ىذا النيج، نعزز أيضان التحكؿ إلى ثقافة اإلدارة القائمة عمى النتائج/األداء.  ككؿ ما ذكر 

طار  لمرصد كالتقييـ.  أعبله يدعمو ترتيب  قكم  لمتنفيذ كا 

 

تراتيجية الجديدة لتركيز الحكار بيف المفكضية كأجيزة صنع كمف ثـ ، ينبغ  أف نستغؿ فرصة ىذه الخطة االس
سياسة االتحاد األفريق  عمى المنجزات بدالن مف األنشطة. كتركز األىداؼ المحددة  عمى تنفيذ األطر 
الحالية، كالسياسات كالصككؾ القانكنية مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الخطة االستراتيجية كالتزاـ المفكضية  بتيسير 

 حقيؽ رؤية االتحاد األفريق .التعجيؿ بت

 

كتكفر الخطة أيضان كضكح األدكار كالمسؤكليات، ليس داخميان بيف إدارات مفكضية االتحاد األفريق  فحسب، 
بؿ بخصكص الفاعميف الخارجييف )أجيزة االتحاد األفريق  األخرل، ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد، 

األعضاء، كالشركاء المتعاكنيف(. ككما ىك الحاؿ ف  كؿ خطة، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، الدكؿ 
يجب تكفير المجمكعة المناسبة مف الظركؼ لضماف النجاح. كقد سمطنا الضكء عمى مجمكعة مف عناصر 
التمكيف الت  يجب عمى الجميع العمؿ معان لتكفيرىا: أجيزة االتحاد األفريق ، الدكؿ األعضاء، المؤسسات 

ية، كالمفكضية، كالشركاء، إلخ. كسكؼ نبذؿ جيكدان خاصة، بدءان بتعميـ الخطة لزيادة ابراز كالمنظمات الكطن
 عممنا  لممكاطنيف األفريقييف كنعتمد عمى الدكؿ األعضاء لممساعدة ف  ىذه العممية.
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ممية كأخيران، أالحظ مع االرتياح العمؿ الجماع  الممتاز كالدرجة العالية مف المشاركة الت  اتسمت بيا ع
كضع الخطة االستراتيجية. فالخطة ى  حقان ثمرة جيكد  تعاكنية كالعمؿ الجاد لكثير مف المساىميف: أجيزة 
االتحاد األفريق ، كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، كاإلدارات الفنية لممفكضية، إلخ. كأنتيز ىذه الفرصة 

ر الدكؿ األعضاء مف خبلؿ لجنة الممثميف ألعرب عف امتنان  لجيكدىـ كمدخبلتيـ. كأكد أف أخص بالذك
الدائميف كالمجمس التنفيذم لمدكر الذم اضطمعت بو. فقد أثرل حكارنا معيا الخطة االستراتيجية كجعميا أكثر 
تركيزان كاستجابة ككاقعية كممكنة التحقيؽ أكثر مما يمكف أف يككف عميو لك لـ تكف الحاؿ كذلؾ. كلكـ منا 

 أعمؽ التقدير.
 سازانا دالميني زوماد. نكو 

 الرئيسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 الموجز التنفيذي
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  المقدمة
تعزيز  مف خبلؿكتنميتيا المستدامة كازدىارىا مكمؼ بقيادة عممية تكامؿ إفريقيا السريع  إف االتحاد األفريق  

قامة شرك  . عالـالجديدة عمى نطاؽ  اتالكحدة كالتضامف كالتبلحـ كالتعاكف بيف الشعكب كالدكؿ األفريقية كا 
لقد مثؿ إطبلؽ االتحاد األفريق  فصبل ىاما ف  تاريخ القارة ألف رؤيتو كأىدافو ركزت بقدر كبير عمى "تنمية 
محكرىا اإلنساف كأجندة لمتحكؿ. كتتمثؿ رؤية االتحاد االفريق  ف : "بناء أفريقيا متكاممة كمزدىرة يسكدىا 

أدارتيا  كتمثؿ قكة دينامية عمى الساحة العالمية". كفيما يم  السبلـ، أفريقيا يتكلى مكاطنكىا بأنفسيـ قيادتيا ك 
 :أىداؼ االتحاد

 بالتكامؿ السياس  كاالجتماع  كاالقتصادم لمقارة؛ التعجيؿ 

 تعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار ف  القارة؛ 

 تعزيز المبادئ كالمؤسسات الديمقراطية كالمشاركة الشعبية كالحكـ الرشيد؛ 

 ستدامة عمى المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ؛تعزيز التنمية الم 

  تنسيؽ كمكاءمة السياسات بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية الحالية كالمستقبمية لضماف تحقيؽ
 أىداؼ االتحاد تدريجيا.

 

الت  محكرىا  تسترشد ىذه األىداؼ بمبادئ القانكف التأسيس  بما ف  ذلؾ مبدأ المساكاة بيف الجنسيف كالقيـ
 الشعكب

قامت مفكضية االتحاد األفريق ، طكاؿ العقد الماض ، بكضع كتنفيذ خطتيف استراتيجيتيف متعاقبتيف )اإلطار 
(. كقد تـ  2012 - 2009كالخطة االستراتيجية   2007-2004االستراتيج  لمفكضية االتحاد األفريق  

تسترشد بيا  تدخبلت كبرامج مفكضية االتحاد  ( لممفكضية ك 2017-2014إعداد الخطة االستراتيجية )
 . .األفريق  عمى المدل المتكسط

الثغرات الرئيسية ف  الثانية لمفكضية االتحاد األفريق  إحدل  االستراتيجية خطةالتنفيذ استعراض عممية حدد 
عمى تحقيؽ تركز تمعظـ أعماليا باعتبارىا أثرا دكف المستكم األمثؿ لتدخبلت المفكضية  نظرا ألف  التنفيذ
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عم  تحقيؽ كالدراسات كالمؤتمرات كالصككؾ القانكنية، كما إلى ذلؾ( كليس  الحمقات الدراسية  النكاتج)
القطرم  ييفالنتائج عمى المستك تحقيؽ عدـ التركيز عمى فاف نكاتج كثيرة كميمة  النتائج. كبينما يتـ  تكفير

تـ تحديدىما  باعتبارىما  ىذه النتائج عمى المستكل القطرمالقدرة عمى تتبع  كعدـ  كفاية كاإلقميم  الفرع  
محدكد مف قدر  مع، طمكحة أكثر مف البلـز بككنيا  خطةالكقد تميزت  . أكجو القصكر الرئيسية كجييف مف 

 االستراتيجيات كغير عممية فضبل عف عمميات تمييز محدكدة بيف غامضة كاستراتيجيات ترتيب األكلكيات 
نتائج غير قابمة لمقياس( كقد أدل مفكضية االتحاد األفريق ، كال خارجة عف نطاؽ )أىداؼ  كقعةكالنتائج المت

 قد تـ .ف  كثير مف األحياف،  ازدكاجية الجيكد تعزيز، إلى لمتفاصيؿ عدـ االنتباه إلى غياب خطط التنفيذ
 نتائج كضع إطار ف  ة، كخاص2017-2014 الخطة االستراتيجية عند إعداد ف  االعتبار أخذ ىذه الدركس
كأصحاب المصمحة عمى الصعيديف  الجيات الفاعمة الرئيسية كمسؤكليات أدكارتكضيح أكثر تفصيبل ك 

 .الداخم  كالخارج  عمى حد سكاء

سنة حتى  50تتزامف الخطة االستراتيجية  لممفكضية مع المقرر الداع  إلى  كضع أجندة أفريقية لفترة 
مف االتساؽ ف  إجراءات كمبادرات االتحاد األفريق  كىيئاتو كتمؾ الت   مف أجؿ تكفير قدر أكبر 2063

يتخذىا أصحاب المصمحة كالشركاء الرئيسيكف )المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، ككالة التخطيط كالتنسيؽ 
ثارا آ 2063لمنيباد، الدكؿ األعضاء كالمجتمع المدن  كالقطاع الخاص، الخ(. مف المتكقع أف تعزز أجندة   

عمى الرغـ مف أنو يجرم كضع  ميدانية باإلضافة إلى ايجاد أكجو مف التآزر كالتعاكف األفضؿ  ،   ك
لمفكضية االتحاد األفريق  لمراعاة  الخطتيف ف  نفس الكقت، فمف المتكقع أف يتـ تعديؿ الخطة االستراتيجية

يا أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريق . بعد أف كافقت عمي 2063التكجيات االستراتيجية الت  رسمتيا أجندة 
 كمف ثـ، بذلت المفكضية جيكدا  لتكضيح مكانتيا كيتجمى ذلؾ ف  البرامج ذات األكلكية المحدة.

  

 لمحة عامة حول المسائل والتحديات الرئيسية

دىا االنقبلبات كانت صكرة أفريقيا ف  كسائؿ اإلعبلـ ف   بداية القرف الحادم كالعشريف تكح  بقارة مثيرة تسك 
كالمجاعة كالفساد كغير ممثمة بما فيو الكفاية ف  المحافؿ الدكلية ، كميمشة ف  المفاكضات كالمناقشات 
كعمميات صنع القرار. عمى مستكل العالـ. كقد شيدت القارة منذ ذلؾ الحيف تغييرا نحك األفضؿ مع إدخاؿ 

تعادة السمـ كاالستقرار ف  العديد مف أنحاء القارة  كما تـ اس .تحسينات ف  نظـ اإلدارة االقتصادية كالسياسية
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 أف  النزاعات الت  كانت سائدة ف  التسعينات قد تناقصت بدرجة كبيرة . 
 

أف القارة قد أحرزت  تقدما مطردا عبر  جبية كاسعة  النطاؽ تشمؿ تحقيؽ النمك  يتبيف مف  تحميؿ الكضع 
رساء   الديمقراطية، كتنمية رأس الماؿ البشرم كدعـ السمـ كاالستقرار.االقتصادم، كالتنمية االجتماعية كا 

  كعمى الرغـ مف ىذه المكاسب، ال تزاؿ التحديات قائمة 

  إف النمك االقتصادم المثير لئلعجاب  الذل حققتو البمداف األفريقية طكاؿ العقد الماض  لـ يكف شامبل
 ف  قطاع االستيبلؾ   كقائما عمى السمع األساسية  رغـ كجكد نمك ىاـ حاليا

  بصكرة   إلى الحد مف الفقر يترجـ النمك كظائؼ كافية كخاصة بالنسبة لمنساء كالشباب كلـ يكفرلـ
 اساسية،

  التفاكت ف  الدخؿ ازدادت أكجو 
 األمف الغذائ  كاالكتفاء الذات  كانعداـ  اإلنتاجية الزراعية كانخفاض انحسار التصنيع  كانت ىناؾ عممية 
 لنزاعات بشكؿ  أساس  ك أخذ السمـ كاألمف ف  االنتعاش كما أف  الضعؼ المستمر كالتيديدات تناقصت ا

األصكلية ك كاإلرىاب كالقرصنة كالتطرؼ كالتكترات عم  ك الجديدة لؤلمف، بما ف  ذلؾ االتجار بالمخدرات 
 الحدكد مازالت تشكؿ مصدر قمؽ رئيس ،

  مف خبلؿ تزايد  عدد االنتخابات الحرة كالنزيية.، بيد أف تحققت مكاسب كبيرة عمى الجبية الديمقراطية
 ترسيخ الديمقراطية كالحكـ الرشيد يكاجياف  تحديات كثيرة  تشمؿ  الفساد كسيادة القانكف،

  تعتبر قدرات المكارد البشرية ضعيفة  بصكرة عامة رغـ أف ىناؾ أكجيا مف التقدـ  الممحكظ  ف  التعميـ
 رة بشكؿ ممحكظ عف المناطؽ األخرل فيما يتعمؽ بالعمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار. االبتدائ . كتتخمؼ  القا

  حققت القارة تقدما ممحكظا بخصكص التمثيؿ السياس  لممرأة  ككذلؾ  المساكاة بيف الجنسيف ف   التعميـ
 االبتدائ  كلكنيا متخمفة ف  مجاؿ التمكيف االقتصادم كالتعميـ العال ،

 مب اىتمامات السمـ كاألمف تحدث ف  القارة ، فبلتزاؿ  أفريقيا تعان   مف عدـ كعم  الرغـ مف أف أغ
 التمثيؿ الدائـ  ف  مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة

  كلكف اليزاؿ  2017يجرم اإلسراع  بعممية التكامؿ القارم إلنشاء منطقة تجارة حرة  قارية  بحمكؿ عاـ ،
 يتعيف القياـ بالعمؿ  الكثير ، 

 ف  المائة مما يمثؿ فرصة ضائعة  12ك 10التجارة  البينية األفريقية عقبات خطيرة ك تتراكح بيف  تكاجو
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 ف  النمك كالعمالة كالتنمية،

مف تكجيات لمسياسة استجابة لمظركؼ المتغيرة   كمحركات  سيتكقؼ الكثير عمى ما ستعتمده البمداف األفريقية
 التغيير خبلؿ العقكد القادمة 

 ـ، مف بيف أمكر أخرل، بما يم :ك قت أف البدالقارة  كتككف عمى مسار إيجاب ،  تزدىر  لك 

 األفريقية. البينية التجارة تعزيزك   التحتية البنية تطكير ذلؾ ف  بما القارم التكامؿ عممية تسريع  
 انعداـ األمف الغذائ  كالتغذكم المزمف،  لمعالجة تدابير ككضع الزراعية اإلنتاجية تعزيز 
 تعزيز الديمقراطية كسيادة القانكف كالحكـ الرشيد، ضع  كالسياسية، االقتصادية اإلدارة نظـ زتعزي 

  تكطيدل (قيمةال إضافة ذلؾ ف  بما( الخاـ المكاد مجاؿ ف  الكاسعة النسبية مزاياىا استغبلؿ استراتيجيات
  ألمفكا السمـ كتدعيـ النمك كمعالجة أكجو التفاكت ف  الدخؿ كالبطالة كتعزيز  
 البشرم الماؿ رأس تنمية  
  مكاطنييا رفاىية تحسيفكضع السياسات كاألطر الرامية إلى 
 تكطيد السمـ كاألمف 
 تكفير الدعـ التنمكم لمدكؿ الصغيرة ك  الضعيفة 

مثؿ  كالقارية الييئات اإلقميمية عم  غير أّف  .البلزمة  جيكداألعضاء بذؿ معظـ الالدكؿ اليزاؿ يتعيف عم  
 فيما يتعمؽ بػ:  تمعب دكرا تيسيريا ىاماأف  كمفكضية االتحاد األفريق   ات االقتصادية اإلقميمية المجمكع

 كضع السياسات كاالستراتيجيات 
 يةالتكامم كاالقتصادية ك -تنسيؽ كتحفيز األجندة االجتماعية. 
 تكافؽ ككسب التأييد.بناء ال 
 .تقاسـ التجارب كالمعمكمات 
  عمى سبيؿ  -الضركرية المكاتية لمسمـ كاألمف كاالستقرار السياس  كالنمكطار كتكفير الظركؼ اإلكضع

 العامة القارية كاإلقميمية. المنافعالمثاؿ 
 

 استعراض عممية وضع الخطة االستراتيجية
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جرت عممية كضع الخطة االستراتيجية عمى نحك يتسـ بالمشاركة الكاممة كتمقت إسيامات عمى المستكل 
رات ككحدات المفكضية، ككذلؾ مف الدكؿ األعضاء كاصحاب المصمحة الخارجييف . الداخم  مف جميع إدا

 :كلضماف ذلؾ، تـ القياـ بالعمميات التالية

  2012ف  فبراير  2012-2009مراجعة الخطة االستراتيجية، 

   19يكم   2017-2014عيقدت كرشة عمؿ حكؿ الخطة االستراتيجية لمفكضية االتحاد األفريق 
 .2012سبتمبر  20ك

  شارؾ ف  كرشة العمؿ باإلضافة إلى مديرم مفكضية االتحاد األفريق  ممثمك المجمكعات االقتصادية
 اإلقميمية كأجيزة االتحاد األخرل كلجنة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد.

  استعرضت كرشة العمؿ، مف جممة أمكر أخرل، شكؿ الدعامة كاقترحت خمس دعائـ مقابؿ الدعائـ
 ة االستراتيجية السابقة. كيككف شكؿ الدعائـ المعّدؿ عمى النحك التال :األربع ف  الخط

 السمـ كاألمف 

 التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالبشرية 

 التكامؿ كالتعاكف كالشراكات 

 القيـ المشتركة 

 بناء القدرات المؤسسية كاالتصاؿ 

  .أجازت المفكضية تكصيات كرشة العمؿ 

 رات كاألقساـ تقديـ مدخبلتيا ف  العممية. كاستخدمت ىذه المدخبلت كطيمب بعد ذلؾ مف جميع اإلدا
 ف  صياغة إطار لمنتائج يشمؿ النتائج كالنكاتج كاالستراتيجيات كاإلجراءات كالمؤشرات. 

   إلى االجتماع  2017-2014تـ تقديـ مشركع أكؿ لمخطة االستراتيجية لمفكضية االتحاد األفريق
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 .2012ديسمبر  12يـك  المشترؾ لممفكضيف كالمديريف

  خبلؿ االجتماع، قدمت المفكضية تكجييات حكؿ ضركرة إعداد الخطة االستراتيجية عمى أساس
 2012نكفمبر  26-24( المحددة خبلؿ الخمكة المنعقدة ف  دبرم زيت مف 8األكلكيات الثمان  )

 .2017-2014مفترة كالت  ساعدت ف  صياغة اليدؼ العاـ لمخطة االستراتيجية كاألىداؼ المحددة ل

  تـ إعداد مشركع ثاف 2012ديسمبر  12بعد االجتماع المشترؾ لممفكضيف كالمديريف المنعقد يكـ ،
 منقح.

إف الجزء الرئيس  مف الخطة االستراتيجية ىك األىداؼ السنكية الت  تمثؿ اإلنجازات الت  تخضع  
عداد الميزانية. المفكضية لممساءلة بشأنيا عمى أساس سنكم. كستقـك أيضا بعممي ة التخطيط السنكم كا 

كمف خبلؿ اعتماد ىذا النيج، تسع  المفكضية إلى مزيد مف تعزيز  التحكؿ إلى ثقافة إدارة أداء قائمة 
عمى النتائج. كف  ىذا الصدد،  تكفر الخطة الفرصة لمتركيز عمى الحكار بيف أجيزة االتحاد األفريق  

كز األىداؼ المحددة عمى تنفيذ األطر كالسياسات كالصككؾ بشأف اإلنجازات عكضا عف األنشطة. تر 
القانكنية الحالية بغية تحقيؽ ىدؼ الخطة االستراتيجية كالتزاـ المفكضية بتسييؿ التعجيؿ بتحقيؽ رؤية 
طار لمرصد  االتحاد األفريق . يتـ دعـ كافة اإلجراءات الت  سبؽ ذكرىا مف خبلؿ خطة تنفيذ قكم كا 

 كالتقييـ.

خطة أيضا تكضيحا لؤلدكار كالمسؤكليات ليس داخميا بيف إدارات المفكضية فحسب كلكف أيضا ف  تكفر ال
سياؽ العناصر الفاعمة األخرل )أجيزة االتحاد األخرل، ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد، المجمكعات 

 ت ى :( مجاال5االقتصادية اإلقميمية، الدكؿ األعضاء، الشركاء المتعاكنكف( ف  إطار خمسة )

 تصميـ البرامج 

 تعبئة المكارد 

 التنفيذ 
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 الرصد كالتقييـ كرفع التقارير 

 .االتصاؿ ككسب التأييد كالتكعية فيما يخص كبل مف األكلكيات 

 الضعف لمفوضية االتحاد األفريقيمواطن و  مواطنتحميل 

 ص كالتيديدات  ليتـتـ تطبيؽ تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ كالفر  لك  تتمكف المفكضية مف تنفيذ ىذه الخطة،
 تحسيف الكفاءة كالفعالية مف أجؿاستخداميا بشكؿ كامؿ، بما ف  ذلؾ نقاط الضعؼ الت  يجب معالجتيا 

 مع تقييـجنبا إلى جنب  ىذا التحميؿ التيديدات  أماـ اإلجراءات السميمة. كفيما يم  جدكؿ نتائجفضبل عف 
 2009-2012الخطة االستراتيجية  تنفيذ

 
 

 الضعفمواطن  وة الق مواطن

 منظمة قارية ذات صبلحيات قكية 
   تحسيف الصكرة العامة 
  القدرة المتنامية عمى عقد اجتماعات

 قارية لكضع البرامج
  تحديد قيادة المفكضية لضماف تغيير

 إيجاب 
 تنسيؽ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف 
  تنكع المكظفيف مف حيث الخبرة كالثقافة

 كالخمفية
 تية المادية الكافيةالبنية التح 

 
 

  ضعؼ كعدـ استجابة الخدمات 
 التنفيذ 
 )عدـ كفاية الترتيبات الييكمية التنظيمية )مابكتك 
  ضعؼ  –الثقافة/السمكؾ التنظيم  غير الداعـ

التعاكف )الصكامع العقمية، كاالفتقار إلى العمؿ 
 الجماع ، كمقاكمة التغيير الخ.(

 ( اإلدارة القائمة عقمية قائمة عمى النشاط ف  الغالب
 عمى النتائج لـ تتجذر بعد(

 عدـ االلتزاـ بنظـ كلكائح العامميف 
 نقص عدد العامميف 
  انعداـ التدريب الداخم 
 االعتماد عمى الخبرة مف خارج المفكضية 
 عدـ احتراـ الكقت كالمكاعيد النيائية لبلجتماعات 
 غياب إطار قكم لمرصد كالتقييـ 
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  االتحاد األفريق  ازدكاجية الجيكد بيف مفكضية
 كالنيباد كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية

 ثقافة متدنية كبطيئة لرفع التقارير 
 ضعؼ تنفيذ المقررات كالبرامج 
  عدـ القدرة عمى تنظيـ كعرض البيانات داخمية

 معقكلة
 مقاكمة التغيير 
 مغادرة عدد مف المكظفيف 
 عدـ كجكد التمكيؿ المستداـ 
 يد األكلكيات ف  عدـ كجكد تركيز كاضح/تحد

 تصميـ/تنفيذ البرامج 
 

 الفرص
 

 التيديدات
 

 نمك اقتصادم مطرد 
 54حسف النية مف الدكؿ األعضاء اؿ 

 ف  بناء اتحاد قكم 
  ضركرة زيادة قدرة أفريقيا عمى التحدث

بصكت كاحد حكؿ القضايا الدكلية 
 الرئيسية 

   حسف النية مف قبؿ الشركاء
 فكضيةاإلنمائييف ف   دعـ برامج الم

 زيادة الخبرة األفريقية ف  حؿ مشاكميا 
  شراكات استراتيجية جديدة ألفريقيا 
  التعاكف مع ككالة التخطيط كالتنسيؽ

لمنيباد كغيرىا مف أجيزة االتحاد 
األفريق  كالمجمكعات االقتصادية 

  كاء اإلنمائييف لمميزانية االعتماد المفرط عمى الشر
 البرنامجية ) نقص التمكيؿ المستداـ(

 اعتبار المفكضية جيازا غير مضيؼ لمقيمة 
 ضعؼ  حضكر كؿ مف االتحاد كالمفكضية 
 تأخر دفع المساىمات مف قبؿ الدكؿ األعضاء 
 تغير المناخ 
 محدكدية السمع 
 بطالة الشباب 
 النزاعات 
 األصكلية 
 اإلرىاب كالتطرؼ 
 الكاف  ألفريقيا ف  مجمس األمف لؤلمـ  التمثيؿ غير

 المتحدة 
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لدعـ  )اإلقميمية كاآلليات اإلقميمية 
 التفكيض

  الكع  العاـ بالكحدة األفريقية الشاممة 
  تكفر الدعـ المين  مف منظمات

أفريقية مثؿ البنؾ األفريق  لمتنمية 
 كالمجنة االقتصادية ألفريقيا

  الحكـ الرشيد مف خبلؿ اآللية األفريقية
 لممراجعة المتبادلة بيف األقراف

   استعداد الشباب األفريق  لممشاركة ف
 الجيكد اإلنمائية كالبشرية القارية 

  افتقار الدكؿ األعضاء إلى تنفيذ مقررات كقرارات
 كمعاىدات االتحاد األفريق  

  نقص التنسيؽ بيف المجمكعات األفريقية مثؿ
 نيكيكرؾ كجنيؼ كبرككسؿ الخ......

  افتقار الدكؿ األعضاء لبلنضماـ الكامؿ إلى
 ،معاىدات االتحاد األفريق 

 عكدة االنقبلبات العسكرية إلى الظيكر 
  

 لمحة عامة حول الخطة االستراتيجية

( مف أربعة أجزاء كسبعة فصكؿ كى  كما 2017-2014) االستراتيجيةتتألؼ كثيقة الخطة 
 يم :

يغط  المقدمة كالخمفية كالسياؽ؛ تحديد كضع : المقدمة والخمفية والسياق واإلنجازات والدروس: الجزء األول
اإلنجازات كالدركس المستفادة: يمخص التقدـ خطة االستراتيجية الجديدة ضمف السياؽ العاـ لعمؿ االتحاد ال

االستراتيجية الثانية لمفكضية االتحاد األفريق  كالدركس المستفادة؛ طكالتطكير  المحرز ف  تنفيذ الخطة
 التنظيم   لممفكضية،

يقدـ تحميؿ الكضع/ سياؽ الخطة االستراتيجية: تراتيجية: : تحميل الوضع/سياق الخطة االسالجزء الثاني
الت  تـ االستناد  -التطكرات ف  القارة األفريقية كالقضايا كالتحديات ذات الصمة  -يتناكؿ البيئة الخارجية 

 إلييا لتحديد أكلكيات الخطة ؛

 2017-2014تراتيجية يعرض جكىر الكثيقة كيقدـ أسس الخطة االس: الخطة االستراتيجية: الجزء الثالث
كيحدد اليدؼ العاـ كالنتائج الرئيسية كالمخرجات ك االستراتيجيات كاإلجراءات الت  يجب اتباعيا. كيعرض 
الفصؿ أيضا اإلطار الشامؿ لمنتائج فضبل عف أىـ النتائج المتكقعة لكؿ مف النتائج.  ك يحدد ترتيبات التنفيذ 
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كف التنفيذ الناجح لمخطة االستراتيجية ك يعرض الميزانية البرنامجية كعمميت  الرصد كالتقييـ كالظركؼ الت  تم
 الشاممة كالترتيبات المالية

 يتضمف أشكاؿ الميزانية البرنامجية كالرصد كالتقييـ كمصفكفات النتائج المالحق: :الجزء الرابع

تراتيجية بما ف  ذلؾ إبراز تمخص المصفكفة أدانو العناصر الرئيسية )النتائج كالنكاتج الرئيسية( لمخطة االس
الصمة مع رؤية االتحاد األفريق  فضبل عف رسالة مفكضية االتحاد األفريق  ككاليتيا كركائزىا كأكلكياتيا 

 االستراتيجية

 

 

كتمثؿ  بأنفسيـ قيادتيا كأدارتيا  مكاطنكىا كيتكل السبلـ  يسكدىا"بناء أفريقيا متكاممة كمزدىرة  الرؤية
 ساحة العالمية"  قكة دينامية ف  ال

لتصبح "مؤسسة فعالة كمضيفة لمقيمة عمى أساس عممية التكامؿ كالتنمية األفريقية بالتعاكف  الرسالة
الكثيؽ مع الدكؿ األعضاء ف  االتحاد األفريق  كالمجمكعات االقتصادية األفريقية كمكاطن  

 "اأفريقي

 المؤتمر كالمجمس التنفيذم  كؿ مفتمثيؿ االتحاد كالدفاع عف مصالحو بتكجيو  .1 التفويض
 تقديـ مقترحات لمبحث مف قبؿ أجيزة صنع السياسة .2
 أجيزة صنع السياسة  قرارات تنفيذ  .3
دارة اجتماعات االتحاد .4  تنظيـ كا 
حامية لمقانكف التأسيس  كبركتكككالتو كالمعاىدات كالصككؾ القانكنية كالمقررات العمؿ ك .5

 مة الكحدة األفريق الصادرة عف المؤتمر كتمؾ المكركثة مف منظ
 إنشاء كحدات تشغيمية عمى أساس البرامج المعتمدة، عند االقتضاء .6
تنسيؽ كرصد تنفيذ مقررات أجيزة االتحاد الخرل بالتعاكف الكثيؽ مع لجنة الممثميف  .7

 الدائميف كرفع تقارير منتظمة عف ذلؾ إلى المجمس التنفيذم
كسياساتو بما ف  ذلؾ مؤتمر البمداف مساعدة الدكؿ األعضاء عمى تنفيذ برامج االتحاد  .8

 األمف كاالستقرار كالتنمية كالتعاكف ف  أفريقيا كالنيباد  حكؿ األفريقية 
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 كتنسيؽ عمؿ الدكؿ األعضاء ف  المفاكضات الدكلية كحدةإعداد مشاريع مكاقؼ م .9
 ياإعداد الميزانية البرنامجية لبلتحاد كتقديميا إلى أجيزة الصنع السياسة لممكافقة عمي .10
إدارة الميزانية كالمكارد المالية، بما ف  ذلؾ جمع المكارد الت  تمت إجازتيا مف مصادر  .11

نشاء صنا ديؽ ائتمانية كاحتياطية كخاصة بالمكافقة المبلئمة مختمفة  كتمق  التبرعات كا 
 كالمنح الت  تتطابؽ مع مبادئ االتحاد 

 سارية؛إدارة أصكؿ كخصكـ االتحاد كفقان لؤلنظمة كاإلجراءات ال .12
 إعداد الخطط االستراتيجية كالدراسات ليبحثيا المجمس التنفيذم؛ .13
اتخاذ اإلجراءات ف  مجاالت االختصاص حسبما التفكيض مف كؿ مف المؤتمر  .14

 كالمجمس التنفيذم. كتشمؿ المجاالت ما يم :
 مكافحة األكبئة؛ (1

 إدارة الككارث؛ (2

 الجريمة الدكلية كاإلرىاب الدكل ؛ (3

 اإلدارة البيئية؛ (4

 التجارة الخارجية؛حكؿ لمفاكضات ا (5

 الديكف الخارجية؛حكؿ المفاكضات  (6

 السكاف كاليجرة كالبلجئكف كالنازحكف؛ (7

 األمف الغذائ ؛ (8

 التكامؿ االجتماع  كاالقتصادم؛ (9

 كجميع المجاالت األخرل الت  تـ كضع مكقؼ مكحد بشأنيا. (10

 

األنشطة المدرة لمدخؿ تعبئة المكارد كصياغة االستراتيجيات المبلئمة لمتمكيؿ الذات  ك  .15
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 كاالستثمار لبلتحاد؛
 تعزيز التكامؿ كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية؛ .16
تعزيز التعاكف كتنسيؽ األنشطة بيف الدكؿ األعضاء ف  المجاالت ذات االىتماـ  .17

 المشترؾ؛
 ضماف تعزيز السمـ كالديمقراطية كاألمف كاالستقرار؛ .18
 مختمفة؛تقديـ الدعـ التشغيم  ألجيزة االتحاد ال .19
إعداد برامج االتحاد كتعزيزىا كتنسيقيا كمكاءمتيا مع برامج المجمكعات االقتصادية  .20

 اإلقميمية؛
 إعداد كرفع تقرير سنكم عف أنشطة االتحاد إلى المؤتمر كالمجمس التنفيذم كالبرلماف؛ .21
 إعداد نظـ كلكائح العامميف ليعتمدىا المؤتمر؛ .22
غبل .23  ؽ األقساـ، كالمكاتب اإلدارية أك الفنية؛تنفيذ مقررات المؤتمر بخصكص فتح كا 
 متابعة أحكاـ النظاـ األساس  ألجيزة االتحاد كضماف تطبيقيا؛ .24
التفاكض، بالتشاكر مع لجنة الممثميف الدائميف، مع البمداف المضيفة، بشأف اتفاقيات مقر  .25

 االتحاد كاتفاقيات مكاتبيا اإلدارية أك الفنية؛
ممييف لتعزيز التنمية االجتماعية كاالقتصادية ف  الدكؿ بناء قدرات البحث كالتطكير الع .26

 األعضاء؛
 السع  إلى التركيج ألىداؼ االتحاد كتعميميا؛ .27
نشاء قاعدة بيانات مكثكؽ بيا كالمحافظة عمييا؛ .28  جمع كنشر المعمكمات عف االتحاد كا 
 ضماف تعميـ مسائؿ الجنسيف ف  جميع برامج االتحاد كأنشطتو؛ .29
 االتحاد كحكؿ عممية التكامؿ؛ إجراء بحث حكؿ بناء .30
بناء القدرات، كتطكير البنية التحتية كتعيد تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت القارية  .31

 البينية؛ 
إعداد القكانيف اإلدارية كاألكامر الدائمة كالنظـ كالمكائح، كتقديميا إلى المجمس التنفيذم  .32

 مبلئمة.العتمادىا، إلدارة شؤكف االتحاد كحفظ دفاتر حسابات 
 

 السمـ كاألمف .1الدعائم 



24  

 

24 

 

االستراتيجية 
لمفوضية 
االتحاد 
 األفريقي

 التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالبشرية .2
 عاكف كالشراكاتالتكامؿ كالت .3
 القيـ المشتركة .4
 بناء المؤسسات كالقدرات كاالتصاؿ .5

  اليدف العام
 كشاممة كمزدىرة متكاممة أفريقيا ءبنا نحك السريع "التقدـ ىك االستراتيجية لمخطة العاـ اليدؼ إف

 خاضعة مفكضية كتقكدىا كالعالمية القارية الساحة ف  دينام  بدكر كتضطمع السبلـ  يسكدىا

  االستجابة" عمى كقادرة كفاءة كذات لممساءلة
 

األولويات 
واالنشغاالت 
االستراتيجية 
التي يجب 

 معالجتيا

ير الداخم  داخؿ المفكضية، كالت  تعد محكر تركيز تنقسـ األكلكيات المنبثقة عف التحميؿ كالتفك
 الخطة االستراتيجية لممفكضية، ف  ثمان  مجمكعات حسبما ىك مبيف أدناه.

كالحكـ الرشيد كالديمقراطية كحقكؽ بما ف  ذلؾ األكلكيات االقميمية تعزيز السمـ كاألمف  -1
 كأمف كتنمية القارة كشعكبيالمشمكلية  ااإلنساف باعتبارىا أساس

 ،تكسيع اإلنتاج الزراع ، كتنمية قطاع  التصنيع الزراع  كاألعماؿ التجارية الزراعية -2
مف  كزيادة الكصكؿ إلى األسكاؽ كتحقيؽ األمف الغذائ  كالتغذكم األفريق  الجماع 

خبلؿ تشجيع الحيازات الزراعية الصغيرة، كاإلدارة السميمة لمبيئة كالمكارد الطبيعية بما 
 .ناخف  ذلؾ تغير الم

تشجيع التنمية االقتصادية الشاممة كالتصنيع مف خبلؿ التعجيؿ بمشاريع تطكير البنية  -3
لمكارد المعدنية االتكامؿ االقتصادم كاستخداـ  عمىالتحتية الت  مف شأنيا أف تساعد 

 .الطبيعية األخرل الت  تزخر بيا القارة كالمكارد

ة لمرعاية كالكقاية الصحية األكلية؛ بناء قدرات أفريقيا البشرية مف خبلؿ منح األكلكي -4
كالتعميـ؛ كتطكير الميارات كاالستثمار ف  العمـ كالبحث كاالبتكار كالكصكؿ إلى المياه 
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 النظيفة كالصرؼ الصح  مع استيعاب الفئات المستضعفة. 

 دمج مشاركة المرأة كالشباب ف  كافة أكلكيات كأنشطة االتحاد األفريق  كالقارة. -5

جيات تعبئة المكارد مع تركيز خاص عمى مصادر التمكيؿ البديمة ك/أك تنفيذ استراتي -6
 التمكيؿ اإلضاف  لتمكيف أفريقيا مف تمكيؿ برامجيا كتنميتيا.

بناء اتحاد يركز عمى الشعكب مف خبلؿ تبميغ نشط لبرامج االتحاد األفريق  كتحديثو  -7
يذ األجندة كمشاركة الدكؿ األعضاء كأصحاب المصمحة اآلخريف ف  تحديد كتنف

 األفريقية.

تعزيز القدرات المؤسسية لمفكضية االتحاد األفريق  كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية  -8
 كاألجيزة األخرل كعبلقاتيا مع الشركاء االستراتيجييف كالشركاء اآلخريف.

نظرة عامة 
الخطة عن 

 االستراتيجية

 كالرؤية   العاـ  اليدؼ 

 ( ذات األ8المجاالت الثمانية )كلكية 

 ( 7النتائج السبع) 

 ( 34النكاتج األربعة كالثبلثكف) 

 نكاتج لكؿ أكلكية/نتيجة 5متكسط:  

   جراء ينبغ  تنفيذىا 168مائة كثمان  كستكف ىناؾ  استراتيجية كا 

  جراء لكؿ أكلكية/نتيجة 24متكسط  استراتيجية كا 

 5 جراءات لكؿ نتيجة  استراتيجيات كا 

 دكالرا أمريكيا1211616861د ميزانية برنامجية قدرىا 
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لمتنمية  أسسا: تعزيز السمم واالستقرار والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق اإلنسان باعتبارىا 1النتيجة  
 واستقرار المجتمعات

تعزيز مشاركة النساء ك  ستعمؿ المفكضية عمى تعزيز القدرات عمى بناء السمـ كمنع النزاعات كاالستجابة ليا
فريؽ الشباب المتطكعيف لبلتحاد األفريق  ( كالمجتمع المدن  ف  بناء السبلـ كمنع  كالشباب )بما ف  ذلؾ

عادة اإلعمار كالتنمية ف  فترة ما بعد  النزاعات. كف  ظؿ ىشاشة األكضاع خبلؿ فترة ما بعد النزعات، النزاعات كا 
عادة اإلعمار ف ستعمؿ المفكضية عمى  مرحمة ما بعد النزاعات كبناء  تعزيز  آاليات  إدارة كتسكية النزاعات كا 

 السبلـ

ستعمؿ المفكضية عمى تعزيز الحكـ الرشيد كالديمقراطية، بما ف  ذلؾ تسييؿ التصديؽ عمى الصككؾ القانكنية 
ضفاء الطابع المحم  عمييا، بما ف  ذلؾ التركيز عمى حقكؽ النساء كالشباب.  كتمؾ الخاصة بالقيـ المشتركة كا 

ستعمؿ المفكضية أيضا عمى ضماف تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف طبقا لمصككؾ  كف  إطار ىذه النتيجة، 
األفريقية كالعالمية. كأخيرا، سيتـ تعزيز قدرة االتحاد األفريق  عمى التنسيؽ كاالستجابة لؤلكضاع اإلنسانية 

  كحماية المدنييف ف  مناطؽ النزاعات كالككارث 
 

اإلنتاج الزراعي وتوسيع إضافة القيمة مية المستدامة ،زيادة  لمتن: وضع السياسات والمؤسسات 2لنتيجة  
   واإلدارة السميمة لمبيئة والموارد الطبيعية   والوصول إلى األسواق
تنفيذ البرامج ذات األكلكية لمبرنامج األفريق  الشامؿ لمتنمية الزراعية كأداة لمقضاء عمى ستعمؿ المفكضية عمى 

إلنتاج كاإلنتاجية الزراعية كتحسيف االكتفاء  الذات  الغذائ   كالتغذكم .  كبالمثؿ، الجكع كالحد مف الفقر لدعـ ا
ستدعـ المفكضية تنفيذ البرامج ذات األكلكية الخاصة بالبيئة كالمكارد الطبيعية كالتعجيؿ بتعزيز كصكؿ النساء 

ضافة ال ك كالشباب إلى المكارد  قيمة كالتجارة ف  المنتجات تعزيز البنية التحتية لمكصكؿ إلى األسكاؽ كا 
الزراعية ك تنفيذ البرامج لتعزيز األعماؿ الزراعية ككذلؾ قدرات ككصكؿ النساء كالشباب إلى التكنكلكجيا 

 كنمكذج األعماؿ التجارية

والقطاع الخااص لتنمية االقتصادية الشاممة  والتصنيع  لتطوير البنية التحتية وتييئة البيئة : 3النتيجة  
  واالستخدام المستدام لمموارد الطبيعية   التجارة البينية األفريقية عمى القائم 

نظرا إلى أف النمك االقتصادم الكبير  خبلؿ العقكد األخيرة لـ تؤد إلى انخفاض متساك ف  الفقر أك إلى ت 
دـ نحك فرص عمؿ، ستعمؿ المفكضية مع الدكؿ األعضاء لتشجيع النمك الشامؿ كالحد مف الفقر كتسريع التق

تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية. كسيتـ بذؿ جيكد كبيرة لمتعجيؿ ببرنامج تطكير البنية التحتية   ف  أفريقيا ك 
تعزيز السياسات  تعزيز كصكؿ أغمبية مكاطن  أفريقيا إلى خدمات الطاقة الحديثة. كستعمؿ المفكضية عمى
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 ينية األفريقية كالكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية.كالمعايير لدعـ التكامؿ القارم ك تكسيع التجارة الب
 

كنظرا إلى الدكر األساس  لمقطاع الخاص، ستقـك    المفكضية بتكثيؼ جيكدىا  لتحسيف مشاركة القطاع 
كسيتـ تعزيز عممية تنظـ المشاريع  لمنساء كالشباب كما تتـ  الخاص كبيئة األعماؿ التجارية ف  أفريقيا .

اـ ممارسة األعماؿ التجاريةخارج الحدكد الكطنية كعمى األصعدة اإلقميمية. كأخيرا، معالجة    العكائؽ أم
دارة المكارد المعدنية كالمكارد األخرل  بصكرة مستدامة.      ستعمؿ المفكضية عمى ضماف استخداـ كا 

يم والميارات : وضع السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز  الوصول إلى الصحة األساسية والتعم4النتيجة  
  التي تنفذىا الدول األعضاء  التشغيمية من خالل االستثمار في العمم والبحث واالبتكار

 
تحت ىذه النتيجة، ستعمؿ المفكضية مع الدكؿ األعضاء   كسائر أصحاب المصالح كتعزيز كتنفيذ السياسات 

االستثمارات المحمية كالشراكات  كالبرامج الرئيسية الخاصة بالرعاية كالكقاية الصحية األساسية؛ كزيادة
اإلستراتيجية ف  التعميـ النكع  كسيتـ تعزيز كزيادة تنمية الميارات كتقديـ الخدمات،كاالستثمارات االستراتيجية 
ف  العمـ كالبحث كاالبتكار لتحسيف القدرة التنافسية العالمية ألفريقيا . كأخيرا ، سيتـ تعزيز  السبلمة االجتماعية 

 مجمكعات المستضعفة مثؿ األطفاؿ كالمعكقيفكحماية ال
: وضع استراتيجيات لتعبئة الموارد بما في ذلك مصادر التمويل البديمة  واالضافية لتمكين أفريقيا 5النتيجة  

 من تمويل برامجيا وتنميتيا
ار ؛  بما ستعمؿ المفكضية عمى ضماف تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ ف  بناء مفكضية مستدامة ماليا كقابمة لبلستمر 

  يشمؿ استكماؿ كتفعيؿ مفيـك   آليات مصادر التمكيؿ البديمة 
 
 

مفوضية  التحاد  أفريقي يتواصل مع الدول اآلعضاء / أصحاب  المصمحة ويشركيم في تحديد : 6النتيجة  
 وتنفيذ األجندة األفريقية

 
اد األفريق  ، بما ف  ذلؾ ستشع المفكضية ف  تكاصؿ   كتركيج بشكؿ نشط   لتحسيف مستكم حضكر االتح

 دعـ زيادة مشاركة أصحاب المصمحة ف  األجندة األفريقية  كضماف  الممكية ليكية االتحاد األفريق  كمعرفتيا 
ستسع    إل  تركيج  ك كتطكير كسائؿ إعبلـ قارية كحرية التعبير  كتحسيف  نشر المعمكمات كالكصكؿ إلييا  

قامة الشراكات كالتح الفات المطمكبة. كأخيرا،  ستشرع  المفكضية ف  ترقية كتعميـ كتفعيؿ كتحرير كشفافيتيا  كا 
 االتصاالت كضماف تعزيز البنية التحتية لبلتصاالت كتحسيف إدارتيا

عالقاتيا مع المجموعات وتقوية  و االتحاد األفريقي  القدرات المؤسسية لممفوضية تحسين: 7النتيجة  
  التحاد األفريقي إلى جانب الشركاء االستراتيجيين والشركاء اآلخرين االقتصادية اإلقميمية وأجيزة ا
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 :إطار وترتيبات التنفيذ

 صبلت كال لئلشراؼ عمى التنفيذ اليياكؿ الداخمية(2017-2014ة اإلستراتيجية ) إطار التنفيذ لمخط يقترح 
  كتقديـ التقارير كالرصد  ف  مجاؿ التخطيط كؿ منيا ادكار كمسؤكليات  بينيا كبيف

 :تحسيف كييدؼ اإلطار إلى

 يمـز المنتجات الت   حددتك  مختمؼ األطراؼ الفاعمةمسؤكليات أدكار ك حيث إنيا تكضح  :المساءلة
 تدرجا إل  المستكم األدن  .  -التنفيذ السمس لضماف كؿ مستكلعمى  تسميميا 

   لممكظفيف العمؿ الفرديةشمؿ خطط ي إطارا متكامبل افكفر حيث إنيما   ي: النزاىة الرأسية كالتماسؾ 
 تحسيف طار عممية، سيسيؿ اإلبيذه الطريقةك  الشاممة. الخطة االستراتيجيةب عضكيا كتككف مرتبطة

 داخؿ المفكضية. جميع األدكار تنفيذ من المساءلة

  كالرصد التخطيط المشترؾ كتشجيع بيف اإلدارات التعاكف مف خبلؿ تعزيز : يتـالتماسؾ األفق 
 عف التنفيذ. كتقديـ التقارير

 كداخؿ المفكضية، ستشرؼ اليياكؿ التالية بما ليا مف مسئكليات مختمفة عم  عممية التنفيذ

   المؤسس  كالمسؤكلياتالتسمسؿ اليرم

متسمسبلت اليرمية داخؿ االتحاد االفريق  كاألدكار المسندة إلييا ف  رصد كتقييـ ل ا يقدـ الجدكؿ أدناه ممخص
 5.1كما كرد ف  القسـ  ---عمى الرقـ   مستكل اليرم اليستند . ك تنفيذ الخطة

بناء عمى التقدـ المحرز، ستقـك المفكضية بمزيد مف  تعزيز القدرات المؤسسية لممفكضية ككذلؾ العبلقات مع 
ركاء اآلخريف . المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأجيزة االتحاد األفريق  إلى جانب الشركاء االستراتيجييف كالش

كسكؼ تسع  إلى  اكتشاؼ كاعادة تنشيط االتفاقات  المتعمقة بمبادرات بناء القدرات كالمبرمة مع الدكؿ 
 األعضاء حت  يتسن  لمكظف  مفكضية االتحاد األفريق  كعامم  الدعـ الفن  تمق  التدريب عند االقتضاء 
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 الرصد كالتقييـ مستكل المسؤكليات المسندة ف  إطار

 

 

 

 مسئوليبت المسندة ال المستوى

أعضاء المفكضية كالمدير 
  التنفيذم لككالة النيباد

كضع/استعراض/إجازة المؤشرات كاألىداؼ السنكية لمنكاتج )المصفكفة  .1
 الكمية(

2. s إجازة خطط العمؿ كالميزانيات السنكية 
تمق /استعراض/تقديـ ردكد الفعؿ بشأف تقارير الرصد السنكية/نصؼ  .3

 السنكية
إجازة التقييـ المرحم /نياية عمميات  تقييـ تنفيذ تمق /استعراض/ .4

 الخطة 
 استعراض/إجازة المؤشرات كاألىداؼ الفصمية لمنكاتج    .1 لجنة التكجيو 

 إجازة خطط العمؿ كالميزانيات الفصمية  .2
 تمق /استعراض/تقديـ ردكد الفعؿ  بشأف تقارير الرصد ربع السنكية .3
 ـ  المفكضية  ببحثيا إعداد تقارير مرحمية فصمية  مف اجؿ قيا .4
التعييف كاإلشراؼ عمى عمؿ الخبراء االستشارييف ف  إطار التنفيذ  .5

 المرحم  كالنيائ  لمخطة 
 تكفير اإلشراؼ عمى عمؿ المجمكعات القطاعية الفنية  .6

 

 إعداد خطة عمؿ سنكية/فصمية لممجمكعة القطاعية )ناتج(  .1 المجمكعات القطاعية الفنية
 حقيؽ النكاتج/النتائج عمى أساس فصم  استعراض التقدـ نحك ت  .2
 تسييؿ رصد تنفيذ الخطة السنكية/الفصمية .3
إعداد تقرير مرحم  فصم /سنكم  كتقديمو إلى لجنة التكجيو لمنظر  .4
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 مسئوليبت المسندة ال المستوى

 فيو 
إعداد تقارير نصؼ سنكية مشفكعة بخطط عمؿ لقياـ  لجنة التكجيو  .5

 ببحثيا 
التخطيط االستراتيج  لمسياسات 

 ئة المكاردكالرصد كالتقييـ كتعب
 العمؿ بمثابة أمانة لجنة التكجيو  .1

  إعداد/إدماج خطط عمؿ فصمية/نصؼ سنكية/سنكية كتقديميا
 إلى لجنة التكجيو إلجازتيا 

  إعداد/إدماج تقارير رصد فصمية/نصؼ سنكية/سنكية كتقديميا
 إلى لجنة التكجيو إلجازتيا 

 ـ القياـ بتعييف الخبراء االستشارييف كاإلشراؼ عم  تقييمي 
 العمؿ بمثابة أمانة لممجمكعات القطاعية الفنية .2

  تنسيؽ/ترتيب اجتماعات المجمكعات القطاعية الفنية 
  تنسيؽ  تحضير  التقدـ نحك تحقيؽ نتائج اإلجازة مف قبؿ لجنة

 التكجيو 
 إدارة دكرة الرصد كالتقييـ  .3

  الخطكط التكجييية كالجداكؿ الزمنية لممسائؿ 
 عقد اجتماعات تنسيقية 
 اؽ عامميف بكؿ لجنة فنية لرصد المؤشرات/األىداؼ بما ف  إلح

 ذلؾ مكثكقية كدقة المعمكمات المقدمة بخصكص كسائؿ التحقؽ 
 تقديـ الدعـ الفن  لممجمكعات القطاعية الفنية/اإلدارات 

 إعداد تقارير رصد كتقييـ سنكية .4
 دارات إعداد خطط عمؿ كميزانيات سنكية/فصمية لئل .1 اإلدارات/األقساـ /الكحدات

رصد التقدـ نحك تحقيؽ النتائج عف طريؽ استخداـ كسائؿ التحقؽ ف   .2
 مصفكفة النتائج عند االقتضاء 

 المشاركة ف  مداكالت المجمكعات القنية عند االقتضاء  .3
 إعداد تقارير رصد لئلدارات/بما ف  ذلؾ رصد األنشطة الشيرية  .4
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 الرصد والتقييم

عكامؿ: مستكيات التسمسؿ اليرم  داخؿ االتحاد األفريق  كمسئكلية الرصد يركز إطار الرصد كالتقييـ عمى 
كالتقييـ المناسبة لكؿ مستكل ف  التسمسؿ ككذلؾ دكرة الرصد كالتقييـ لكؿ إجراءات/إستراتيجيات الرصد 

 كالتقييـ

 خدمة أربعة أغراض رئيسيةإلى لخطة االستراتيجية ييدؼ إطار الرصد كالتقييـ الذم يرافؽ ا

  اإلدارات بشأف التقدـ /ممفكضيفل فير المعمكمات عمى أساس ربع سنكم/نصؼ سنكم كسنكمتك
 خطةالالمحرز نحك بمكغ نتائج كمخرجات 

  النكاتج/المؤشرات كاألىداؼ أكمتنقيحات/التحديثات لبمثابة منياج العمؿ 
 القرار كأخيرا المستكل العمم  لصنع /األدلةالقائمة عمى المفكضية  تعزيز 
  مفكضيةلمتأكد مف مستكل الكفاءة التشغيمية لم - المكسعةالمكارد بنتائج/النكاتج بط الر 

 مبادئال
 من بين أمور أخرى: أربعة مبادئ رئيسية إلىوضع إطار لرصد وتقييم الخطة تستند عممية 

  :مكتب المفكضيف كاإلدارات  -مفكضية المستكيات اليرمية لمتـ إسناد أدكار إلى جميع المشاركة
تمتمؾ كبل مف  مع المفكضيةأف جميع الكيانات المحددة ستضمف فإف مشاركة جميع . ساـكاألق

 . عمميات كنتائج تنفيذ الخطة
  عداد خطط العمؿ كضع مصفكفة نتائج كمية/جزئية، شكاؿ كالعمميات لتظير األلشفافية: ا كا 

سمكؾ جميع كتقارب انسجاـ دعـ تالفصمية/السنكية كعمميات الرصد الفصمية / السنكية االنفتاح ك 
 .األطراؼ

  :الت  ينبغ  رصدىا/تقييميا  لئلدارات فقط ف  إطار مجاؿتـ تعييف المؤشرات كاألىداؼ يالمساءلة 
جميع  القيادة ف  تنسيؽ مدخبلت  تكفيرحمؿ المسؤكلية / تناؾ إدارة رائدة تمخرجات محدد كى نتائج/
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 . إفمخصصة ليا عند االقتضاء ارات كأىدافأيضا مؤشالداعمة اإلدارات اإلدارات الداعمة. تمتمؾ 
إلى حد كبير ف  تحقيؽ يساىـ سجعؿ اإلدارات مسؤكلة عف المساىمة ف  األداء 

 الخطة ىدؼ/نتائج/مخرجات
  : بساطة المؤشرات ، قابميتيا لمقياس، إمكانية تحقيقيا، إمكانية  االعتماد عمييا ومناسبة توقيتيا

بسيطة كقابمة ليا قدر اإلمكاف صاحبة  مكعة األىداؼ الـجميع المؤشرات كمج ينبغ  أف تككف
 كمناسبة مف حيث التكقيتاالعتماد عمييا ممكف تحقيقيا ك كممكف لمقياس، 

 

الرصد  ف  سمسمة األدكار المسندة بشأف  مستكلبمكعد تحقيؽ كؿ  فيما يتعمؽ عدـ اليقيف/الغمكض إلزالة
كجزء مف  ياتكاريخك يجرم اقتراح اإلنجازات ك  سمسؿ اليرم الت مستكل تظير  رصد دكرةتـ تحديد  كالتقييـ،
 . خطةال تنفيذ رصدإطار 

عداد تقارير رصد سنكية/فصمية  –تـ تكفير نكعيف مف األشكاؿ  إلعداد خطة العمؿ الفصمية/السنكية كا 
 كيرتبط كؿ منيما بمصفكفة النتائج الجزئية لمختمؼ النكاتج.

 : مف العكامؿ المكاتية فبلبد أف يتكفر عدد  كيككف ليا تأثير،  لخطة ف  تحقيؽ أىدافياتنجح ا لك  

   أفريقيا  أصحاب المصمحة الرئيسييف  ف  القارة فضبل عف مكاطن  تكعية مؤسسات  يجب 
تدابير  ممكيتيـ . كمف ثـ يتعيف اتخاذ   ف أجؿ تعزيزم بالعمؿ الذم تقكـ بو المفكضية   العادييف 
 الصحافة كالتمفزيكف كالكتيبات، الخ بمشاركةعميـ الخطة االستراتيجية لت  مشاركةبال    كفيمة  

  دكر  باداء القارة تدريجياأف قياـ ، بما ف  ذلؾ  فريقياأل المفكضية بالكامؿ برامجتككف ممكية يجب أف
 أكبر ف  تمكيؿ ىذه البرامج

  ضية مف العمؿ ككياف ينبغ  نشر كتعزيز ثقافة التفكير المتكامؿ داخؿ المفكضية بما يمكف المفك
 كاحد ف  تحقيؽ أىداؼ كأكلكيات الخطة االستراتيجية 

 استباقيةاالنتقاؿ مف التركيز عمى العمؿ المعيارم ف  الغالب إلى مشاركة أكثر المفكضية  يجب عمى 
تقييـ/ ال عمميات :األطر كالسياسات كالبرامج المشتركة بيف األقاليـ كالمعقدةف  تنفيذ العديد مف 

أطر الرصد كتعبئة ك ت الجدكل، كالتصميـ، كالمفاكضات/ االتفاقات، ككضع أطر اإلدارة دراسا
 األجندة القاريةتسريع التقدـ نحك تحقيؽ ذلؾ مف أجؿ  المكارد، كغير
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  األجندة  تنفيذ اكتساب القدرات األساسية كالكفاءات البلزمة لممض  قدما ف المفكضية يجب عمى
االستثمارية ميارات جديدة الجنسيات كالمفاكضات متعددة لممشاريع الن  فالتعقيد الالقارية. كيتطمب 

 إنماؤىاأك يا اكتسابالمفكضية يجب عمى 
 ترتيبات التمويل

 :2017-2014االستراتيجية لخطةالتمكيؿ  ترتيباتالثبلثة  ك خياراتتـ اقتراح ال

كالميزانية  ،التشغيميةالتكاليؼ  الدكؿ األعضاء المساىمات المقدمة مف عمت: دالدكؿ األعضاء .أ 
الميزانية الدكؿ األعضاء ف   زيادة مساىماتل ىناؾ حاجةما. ك  إلى حدالبرنامجية لممفكضية 

مع  شراكةبال كمبتكرة مصادر جديدة الستكشاؼ حاجة ممحة ىناؾلممفكضية . كما أف   البرنامجية
 األفريقية الدكؿف   كالقطاع الخاص الحككمات

المفكضية.  تمكيؿ برامج الجزء األكبر مف بسخاءكف التقميدي الشركاء كفر: يةالجيات المانحة التقميد .ب 
، أف تتحكؿ  ف  2017-2014 الخطة االستراتيجية ف  إطار ىذه الشراكة تستمر  مف المتكقع أفك 

إلظيار ممكية المفكضية لمبرامج ذات األكلكية،  ،نياية المطاؼ إلى عممية دعـ لمبرنامج. غير أنو
 الدكؿ األعضاء أف تتحمؿ زيادة حصة  أكبر  ف  الميزانية البرنامجية  سيتعيف عمى

الميـ ، سيككف مف ييفاالستثمار التجارييف ك أفريقيا  : مع تنكع شركاءغير التقميدية الجيات المانحةج   .ج 
 .صاعدةال ألقاليـ شراكات جديدة مع إقامة

قة بمبادرات بناء القدرات كالمبرمة سكؼ تسع  ايضا إل  استكشاؼ كاعادة تنشيط االتفاقيات المتعم .د 
تدريب مكظف  مفكضية االتحاد األفريق  كعامم  الدعـ الفن  عند  ىمع الدكؿ األعضاء حت  يتسن

 االقتضاء ،
استراتيجيات لتعبئة المكارد، بما يشمؿ مكارد  تمكيؿ بديمة،.لتمكيف  التنفيذ الناجح لمخطة االستراتيجية )أم

ا كتنميتيا  ( سيساىـ ايضا ف  تمكيؿ الخطة اإلستراتيجية ، كلكف األىـ مف ذلؾ ىك أفريقيا مف تمكيؿ برامجي
 أنو سيرس  األساس لمتمكيؿ المستداـ الطكيؿ األجؿ لتحقيؽ رؤ ية االتحاد األفريق  .

 

 الخاتمة

 تبن  يقيةاألفر لبمداف كيتعيف عم   االحياة مناح ف  جميع كبيرة  تغيرات، بما ف  ذلؾ أفريقيا لعالـ،يشيد ا
مفكضية االتحاد . كبالتال ، يجب أف يككف لىذه الحقيقة كتتكفؿ بيا حت  تظؿ محتفظة بالقدرة التنافسية. 
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يسكدىا  السبلـ كيتكل    مزدىرةك  ةمتكاممأفريقيا  لبناء" االتحاد رؤيةتحقيؽ ل محرؾباعتبارىا ال األفريق 
بما يتسـ بو عمميا  شعكر متجدد "الساحة الدكلية عم  ميةقكة ديناتمثؿ ك مكاطنكىا بانفسيـ قيادتيا كادارتيا  

الشعكر بالرضا  التحكؿ مف؛ المفكضية ف  طريقة عمؿ  حاسـ تحكؿ يجب أف يككف ىناؾطابع عاجؿ. ك مف 
االجتماع  البرنامج القارم ك  متكامؿ، لاستباق  بشكؿ   ،التنفيذ المعجؿدعـ   إلى  معياريةالمياـ ال تنفيذ ف 

 .لمقارة كاالقتصادم

 كاالستقرار كاألمف السمـتعزيز  ؤدم إلىسي  مسار مستداـ عمى القارة األفريقية مقنعة عمى أف ىناؾ أدلة
تجسيد   لضماف العمميةأف تحققيا ىذه  مدل السرعة الت  يمكف السؤاؿ ىكمف  ما تبقى. ك مكاطنييال كاالزدىار

 .آجبل عاجبل كليساالتحاد األفريق   رؤية
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 ئمة المختصراتقا

AATF الزراعية االمؤسسة األفريقية لمتكنولوجي 

ABI المعيد األفريقي لمعموم األحيائية 

ABS  أحيائيا المدعمةالذرة األفريقية 

ACBF المؤسسة األفريقية لبناء القدرات 

ACCES تغير المناخ والبيئة واألمن في أفريقيا 

ACHPR لشعوبالمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وا 

ACERWC الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو 

ACP  الكاريبي والمحيط اليادئالبحر بمدان أفريقيا و 

ADIC  ة البنية التحتية األفريقي الخاضع لتحميل  بمد ال 

AEC الجماعة االقتصادية األفريقية 

AFC لجنة الفمم األفريقي 

AFCAC المجنة األفريقية لمطيران المدني 

AFCON كأس أفريقيا لألمم 

AfDB البنك األفريقي لمتنمية 

AFRISOC المجتمع األفريقي لممعمومات 

AFS حجر األساس األفريقي 
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AGA المنظومة األفريقية لمحكم 

AGOA قانون النمو والفرص في أفريقيا 

AGRA الثورة الخضراء في أفريقيا من اجل تحالفال 

AGSHA  اءمة اإلحصاءاتالمجموعة األفريقية لمو 

AHRM إدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية 

AHPRC المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

AIDS متالزمة نقص المناعة المكتسب 

AICD البمد األفريقي الخاضع لتحميل البنية التحتية 

ALC مركز الميزر األفريقي 

ALICT  وجيا المعمومات واالتصاالتتكنولفي مجال  القيادة األفريقية 

AMCEN المؤتمر الوزاري األفريقي حول البيئة 

AMCOST المجمس الوزاري األفريقي حول العمم والتكنولوجيا 

AMCOW المجمس الوزاري األفريقي حول المياه 

AIMS المعيد األفريقي لعموم الرياضيات 

AMERT األداة األفريقية لمرصد والتقييم ورفع التقارير 

AMESD الرصد األفريقي لمبيئة من أجل التنمية المستدامة 

AMU اتحاد المغرب العربي 

AOSTI المرصد األفريقي لمعمم والتكنولوجيا واالبتكار 
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APAI المنبر األفريقي حول الوصول إلى المعمومات 

APF المرفق األفريقي لمسالم 

APRM قراناآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األ 

APROB مجمس التعيين والترقية 

APSA المنظومة األفريقية لمسمم واألمن 

AQIM القاعدة في المغرب اإلسالمي 

ARIC المجمس األفريقي لمبحث واالبتكار 

ARNS االستراتيجية األفريقية اإلقميمية لمتغذية 

ASI مبادرة التضامن األفريقية 

ASTI نولوجياالمؤشرات األفريقية لمعمم والتك 

ATFFND فريق العمل األفريقي حول التنمية الغذائية والتغذوية 

ATM اإليدز، السل والمالريا 

 

ATI الوصول إلى المعمومات 

ATU االتحاد األفريقي لالتصاالت السمكية والالسمكية 

AU االتحاد األفريقي 

AUC مفوضية االتحاد األفريقي 

AURES الت اإللكترونيةنظام االتحاد األفريقي لمسج 
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AUSA وكالة الفضاء لالتحاد األفريقي 

AU-YVC المتطوعين الشباب لالتحاد األفريقي ىيئة 

AWA برنامج آيدز واتش أفريكا 

AWD عقد المرأة األفريقية 

AYC ميثاق الشباب األفريقي 

BCP مكتب الرئيس 

BDCP مكتب نائب الرئيس 

BIAT ية تعزيز التجارة البينية األفريق 

BMZ  الفني  االلمتعاون ل الوكالة اااللمانية 

BRICS البرازيل، روسيا، اليند، الصين وجنوب أفريقيا 

CAADP البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية 

CADSP السياسة األفريقية المشتركة لمدفاع واألمن 

CAMI مؤتمر وزراء الصناعة 

CARMMA في أفريقيا والرضع واألطفال ات األمياتحممة التعجيل بالحد من وفي 

CAR جميورية أفريقيا الوسطى 

CCFDHA لجنة تنسيق النزوح القسري والعمل اإلنساني 

CEN-SAD تجمع دول الساحل والصحراء 

CEO مسؤول تنفيذي 
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CEWS النظام القاري لإلنذار المبكر 

CFCR مركز الحقوق الدستورية 

CFTA  القاريةمنطقة التجارة الحرة 

CGIAR الفريق  االستشاري حول البحث الزراعي الدولي 

CIDA وكالة التنمية الدولية الكندية 

CIDO المجتمع المدني والميجر 

COMESA والجنوب األفريقي أفريقيا السوق المشتركة لشرق 

CPA خطة العمل الموحدة  

CSD مديرية خدمات المؤتمرات 

CSO منظمات المجتمع المدني 

CTA المركز الفني لمتعاون الزراعي والريفي 

DBSA بنك التنمية لمجنوب األفريقي 

DCMP مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات 

DEA إدارة الشؤون االقتصادية 

DFID إدارة التنمية الدولية  

DHRST إدارة الموارد البشرية، العمم والتكنولوجيا 

DIC مديرية اإلعالم واالتصال 

DIE إدارة البنية التحتية والطاقة 
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DMS مديرية الخدمات الطبية 

DPA إدارة الشؤون السياسية 

DPO منظمة المعوقين 

DPOA عقد خطة العمل 

DPKO مديرية عمميات حفظ السالم  

DPS إدارة السمم واألمن 

DRC جميورية الكونغو الديمقراطية 

DREA إدارة االقتصاد الريفي والزراعة 

DRR حد من خطر الكوارثال 

DSA إدارة الشؤون االجتماعية 

DTI إدارة التجارة والصناعة 

EAC جماعة شرق أفريقيا 

ECA المجنة االقتصادية ألفريقيا 

ECCAS المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 

ECOSOCC المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

ECOWAS أفريقيا المجموعة االقتصادية لدول غرب 

EU االتحاد األوروبي 

EPAs اتفاقات الشراكة االقتصادية 
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ERM آلية االستجابة المبكرة  

ERP تخطيط موارد المؤسسات 

E&Y شركة إرنست و يونج 

FAO منظمة األغذية والزراعة 

FARA منتدى البحث الزراعي في أفريقيا 

FDI االستثمار االجنبي المباشر 

FTA  الحرةمنطقة التجارة 

GBV العنف القائم عمى نوع الجنس 

GDP الناتج المحمي اإلجمالي 

GEWE المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

GIZ الوكالة األلمانية لمتعاون الدولي 

GGWSSI  مبادرة الصحراء والساحلل برنامج الجدار األخضر الكبير 

GSM  النظام العالمي لالتصاالت عبر الياتف الجوال 

HDI مؤشر التنمية البشرية 

HIPC البمدان الفقيرة المثقمة بالديون 

HIV فيروس نقص المناعة البشرية 

HR الموارد البشرية   

HRST الموارد البشرية، العمم والتكنولوجيا 
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IAIDA تطوير البنية التحتية في أفريقيا   

IBAR المكتب األفريقي لمثروة الحيوانية 

ICBP  القدرات المؤسسيةبرنامج بناء 

ICT تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

IFPRI المعيد الدولي لبحوث السياسة الغذائية  

IG النمو الشامل 

IGAD  متنميةل ل  المشتركةالييئة الحكومية 

IMIS النظام المتكامل إلدارة المعمومات 

IPA جائزة االبتكار ألفريقيا 

IPSAS ية لمقطاع العامالمعايير المحاسبية الدول  

IT تكنولوجيا المعمومات  

ITN   الحشرات بمبيداتالناموسيات المعالجة 

JAC المجنة اإلدارية المشتركة 

JFA ترتيب التمويل المشترك 

JSSO المكتب المشترك لدعم أعمال األمانة  

KMS  نظام إدارة المعرفة 

LDC'S أقل البمدان نموا 

LC المستشار القانوني  
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OECD  االقتصاد والتنميةفي ميدان  منظمة التعاون 

OIA مكتب مراجعة الحسابات الداخمية 

OIE منظمة الصحة الحيوانية 

MDR المبادرة المتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين 

MDGs األىداف اإلنمائية لأللفية 

MFW4A إنجاح التمويل في أفريقيا 

M&E الرصد والتقييم 

MEA لبيئية المتعددة األطرافاالتفاقات ا 

MERCOSUR السوق المشتركة لبمدان الجنوب 

MIP  التكامل االحد االدني من  برنامج 

MMR معدل وفيات األميات 

MNCH صحة األميات والرضع واألطفال 

MOU مذكرة تفاىم 

MS الدول األعضاء 

MSD مديرية الخدمات الطبية 

MSMEs  يرة والمتوسطةوالصغ البالغة الصغرالمؤسسات 

MTEF إطار االتفاق المتوسط األمد 

NEPAD الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا                                              
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NGOs المنظمات غير الحكومية 

NPCA وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد                                            
                                        

OAS منظمة الدول األمريكية                                                      

ODA المساعدة اإلنمائية الرسمية 

OAU منظمة الوحدة األفريقية                                                   

                                                 

OLC مكتب المستشار القانوني                                                  
                

OECD  االقتصاد والتنميةفي ميدان منظمة التعاون                                
               

OER موارد التعميم المفتوح  

OIC منظمة التعاون اإلسالمي      

OXFAM لجنة أوكسفورد إلغاثة ضحايا المجاعة 

PACS الفضاء الثقافي األفريقي 

PAIC  القانون األفريقي لالستثمارات  

PAIPO المنظمة األفريقية لمممكية الفكرية 

PAMEN الشبكة األفريقية لوسائل اإلعالم     
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PAMNET الشبكة األفريقية لوسائل اإلعالم 

PAP قيالبرلمان األفري 

PAPU االتحاد األفريقي لمبريد 

PAU الجامعة األفريقية                                                          
                                 

PBA النيج القائم عمى البرامج  

PBFA عداد الميزانية والمالية والمحاسبة                                 البرمجة وا 
                                  

PCRD إعادة اإلعمار والتنمية في مرحمة ما بعد النزاعات                          
                                                                           

                                     

PHC الرعاية الصحية األساسية 

PIDA برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا   

PMPA خطة الصناعة الصيدالنية في أفريقيا  

PRC لجنة الممثمين الدائمين 

PSC مجمس السمم واألمن                                                       
                                                       

PSO يات حفظ السالمعمم 

PWDs                   
 المعوقين

 المعوقون
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RBM اإلدارة القائمة عمى النتائج 

RCC المؤتمر االستشاري اإلقميمي 

R&D البحث والتنمية                                                              

RECs المجموعات االقتصادية اإلقميمية 

RMCs عضاء عمى الصعيد اإلقميميالبمدان األ   

RPPs برامج الشراكات اإلقميمية 

SADC مجموعة تنمية الجنوب األفريقي 

SAP برنامج النظم والتطبيقات والنواتج 

SC لجنة التوجيو 

SDGEA اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا 

SIDS الدول الجزرية الصغيرة النامية 

SMEs ت الصغيرة والمتوسطةالمؤسسا 

SP الخطة االستراتيجية 

SPF إطار السياسة االجتماعية 

SPPME-RM التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد 

SPS مشروع الدفعة الواحدة 

SRHR الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية  

SROs ألفريقيا المكاتب اإلقميمية الفرعية لمجنة االقتصادية 
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SSA أفريقيا جنوب الصحراء  

STC المجان الفنية المتخصصة 

STEM العموم، التكنولوجيا، اليندسة والرياضيات 

STI العمم، التكنولوجيا واالبتكار  

SWOT والتيديدات نقاط القوة والضعف والفرص أ 

TB السل 

T-FTA منطقة التجارة الحرة الثالثية األطراف 

TVET والمينيان  الفنيانوالتدريب  التعميم 

UK المممكة المتحدة  

UN األمم المتحدة 

UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNAIDS برنامج األمم المتحدة المشترك حول فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز 

UNECA لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

UNEP ئةبرنامج األمم المتحدة لمبي 

UNESCO  والثقافة والعمممنظمة األمم المتحدة لمتربية 

UNIDO منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية 

UNISDR استراتيجية األمم المتحدة الدولية لمحد من المخاطر 

UNSC مجمس األمن لألمم المتحدة  
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UPDEA اتحاد منتجي وناقمي وموزعي الطاقة الكيربائية في أفريقيا 

UPU التحاد البريدي العالميا 

USAID وكالة الواليات المتحدة لمتنمية الدولية  

USA الواليات المتحدة األمريكية 

USD الدوالر األمريكي 

VS مقابل 

WB البنك الدولي  

WEF المنتدى االقتصادي العالمي 

WFP برنامج األغذية العالمي 

WGDD مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية 

WMO المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
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 اجلزء األعل

 واالنجازات والدروس المقدمة والخمفية 
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  المقدمة والخمفية والسياق: األول الفصل

 الخمفية والسياق 1.1

مكمؼ بقيادة عممية تكامؿ إفريقيا السريع  كتنميتيا المستدامة كذلؾ بتعزيز إف االتحاد األفريق  
، فضبل ف الشعكب كالدكؿ األفريقيةكالتضامف كالتبلحـ كالتعاكف بيالسياسية كاالقتصادية الكحدة 

. كيمثؿ إنشاء االتحاد األفريق  فصبل ىاما ف  تاريخ إقامة شراكة جديدة عمى نطاؽ عالم  عف
القارة ألف رؤيتو كأىدافو تركز كثيرا عمى "التنمية الت  محكرىا اإلنساف كبرنامج تحكيم . كتتمثؿ 

  يتولي السالم، أفريقيا  يسودىاومزدىرة  : "بناء أفريقيا متكاممةرؤية االتحاد االفريق  ف 
دارتيا  مواطنوه  ". الدوليةالساحة  عمي وتمثل قوة ديناميكية بأنفسيم قيادتيا وا 

 :وفيما يمي أىداف االتحاد
 التعجيؿ بالتكامؿ السياس  كاالجتماع  كاالقتصادم لمقارة؛ 
 تعزيز السبلـ كاألمف كاالستقرار ف  القارة؛ 
 ؤسسات الديمقراطية كالمشاركة الشعبية كالحكـ الرشيد؛تعزيز المبادئ كالم 
 تعزيز التنمية المستدامة عمى المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ؛ 

تنسيؽ كمكاءمة السياسات بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية القائمة كالمستقبمية لضماف 
 تحقيؽ أىداؼ االتحاد عمى نحك تدريج .

ه األىداؼ بمبادئ القانكف التأسيس  ، بما ف  ذلؾ مبادئ المساكاة بيف الجنسيف كتسترشد ىذ,,
 الشعكب . ىكالقيـ المرتكزة عم

 
سعيا لترجمة رؤية كأىداؼ االتحاد األفريق  إلى كاقع مممكس، قامت مفكضية االتحاد األفريق ، 

إلطار االستراتيج  عمى مدل العقد الماض ، بكضع كتنفيذ خطتيف استراتيجيتيف متعاقبتيف )ا
(. .  2012 - 2009كالخطة االستراتيجية   2007-2004لمفكضية االتحاد األفريق  لمفترة 

، بينما تـ إعداد 2012ف  ديسمبر  2012-2009كقد انتيت الخطة االستراتيجية لممفكضية 
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( لممفكضية لتكجيو تدخبلت كبرامج مفكضية االتحاد 2017-2014الخطة االستراتيجية )
  2012. تـ إجراء استعراض نيائ  لمخطة االستراتيجية الثانية ف  .فريق  ف  المدل المتكسطاأل

خبللو أنو تـ إحراز التقدـ ف  عدد مف المجاالت كأف ىناؾ دركسا مفيدة يمكف  لكحظ
خمص التقرير  إلى أف الخطة االستراتيجية الثانية لمفكضية االتحاد األفريق   استخبلصيا منيا.

را عاليا مف األىمية  كأف برامجيا  تعالج بصكرة جماعية كؿ المسائؿ الت  تـ تحديدىا تكتس  قد
كأكلكيات كأكلكيات ألفريقيا ف  إطار  القانكف التأسيس  . كبصكرة عامة،  اعتبرت الخطة 
استجابة سميمة لرؤية االتحاد األفريق  . كقد اقرت  عممية المراجعة بأف  المفكضية  بذلت 

ة  نحك لتنفيذ  مختمؼ البرامج المحددة  ف  الخطة. غير أف عممية المراجعة كشفت جيكدا كبير 
 أف الخطة تنطكم عمى أكجو النقص التالية :

 (استراتيجية  74ىدفا استراتيجيا ك18كانت مفرطة ف  الطمكح  كمحدكدة  األكلكيات؛
 سنكات( 4نتيجة يتكقع تحقيقيا ف  غضكف  91ك

  غير عممية )  يقع معظميا خارج نطاؽ  مفكضية االتحاد تضمنت استراتيجيات مبيمة ك
 األفريق  (؛

 كانت تفتقر إلى خطة تنفيذية مفصمة ؛ 
  لـ تكؿ عناية كافية  لدكر أصحاب المصمحة اآلخريف لبلتحاد، كالسيما  أكلئؾ

المسؤكلكف عف ترجمة النتائج الت  قدمتيا المفكضية إلى نكاتج كآثار عمى المستكييف 
كالكطن . كيشمؿ أصحاب ألمصمحة  المشار إلييـ : المجمكعات االقتصادية االقميم   

االقميمية، الدكؿ األعضاء، الشراكة الجديدة  لتنمية افريقيا" النيباد"، الشركاء ، منظمات 
 المجتمع المدن  ، األكساط األكاديمية ، المؤسسات الفكرية كالقطاع الخاص  
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تحققت خبلؿ العقد األكؿ مف كجكدىا  كى  عمى النحك  كفيما يم  االنجازات  الميمة  الت 
 التال :

  كضع خطة التنمية االقتصادية تحت مظمة النيباد ؛ 
  إنشاء اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف  لتعزيز  الحكـ،ك المساءلة  كالحد

 مف اإلفبلت مف العقاب ؛
 األفريق   بما يشمؿ    مجمس السمـ كاألمف  إقامة  األجيزة الرئيسية  لدعـ رؤية االتحاد

إلدارة  النزاعات فيما بيف  البمداف األفريقية  عمى أساس المفاكضات ، الحكار كالتسكية 
 السممية  لمخبلفات .

  

كعم   ضكء ما تقدـ ، فقد تمت التكصية  بإعداد  خطة  استراتيجية  جديدة لمفكضية االتحاد 
اربع سنكات تحؿ محؿ األكل . كما تمت التكصية بكضع  ( تستغرؽ2017-2014األفريق )

 خطة عم  نطاؽ االتحاد األفريق . 
 

، تـ بذؿ الجيكد لتجسيد االلتزاـ الذم تعيدت 2017-2014عند إعداد  الخطة االستراتيجية 
( ،  2012نكفمبر  26إلى  24بو المفكضية خبلؿ خمكتيا المنعقدة ف  دبر زيت، إثيكبيا،) مف 

لتحديد أىداؼ "لتزامات الت  تـ التعيد بيا ف  اطار برنامج الحد األدن  مف التكامؿ ككذلؾ اال
مممكسة لمسنكات األربع القادمة ، حتى يتسنى لممفكضية قياس ما إذا كاف يتـ بالفعؿ تسريع 
عممية التكامؿ  كاالزدىار كالسبلـ ف  القارة". كيشكؿ ىذا االلتزاـ محكر النيج المتبع ف  إعداد 

 .ذه الخطة، بما ف  ذلؾ كضع أىداؼ سنكيةى
 

، 1963لتأسيس منظمة الكحدة األفريقية ف  عاـ  50الذكرل السنكية الػ 2013يصادؼ عاـ 
خمفان لمنظمة الكحدة األفريقية  العقد األكؿ إلطبلؽ االتحاد األفريق  2012بينما يمثؿ عاـ 
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ة، شيد العالـ كأفريقيا تطكرات بالغة ككذلؾ إنشاء مفكضية االتحاد األفريق . كخبلؿ ىذه الفتر 
 .األىمية تمثمت ف  تغيرات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية كتكنكلكجية ىائمة

 

( تأت  ف  منعطؼ ىاـ ف  تاريخ القارة 2017-2014كبالتال ، فإف الخطة االستراتيجية )
كفقا لمخطتيف األفريقية. في   تتيح الفرصة لتقييـ اإلنجازات المسجمة ف  الماض  

ذ  االستراتيجيتيف السابقتيف كرسـ معالـ مسيرة جديدة متكسطة األمد نحك تحقيؽ رؤية االتحاد. كا 
تعتمد عمى اإلنجازات السابقة كتعزز المكاسب المحققة، فإف الخطة االستراتيجية تيدؼ إلى  

كتحتـر التراث  تعزيز كتسريع التقدـ نحك ارساء أسس لقارة متكاممة كمزدىرة محكرىا الشعكب
 .كالتنكع الثقاف  كالمغكم

 

أيضا مع المقرر الداع  إلى  كضع برنامج أفريق    2017-2014تتزامف الخطة االستراتيجية 
مف أجؿ تكفير قدر أكبر مف االتساؽ ف  إجراءات كمبادرات  2063سنة حتى  50لفترة 

شركاء الرئيسيكف )المجمكعات االتحاد األفريق  كىيئاتو كتمؾ الت  يتخذىا أصحاب المصمحة كال
االقتصادية اإلقميمية، ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد، الدكؿ األعضاء كالمجتمع المدن  

، باإلضافة إلى إقامة مزيد مف 2063كالقطاع الخاص، الخ(. مف المتكقع أف تؤدم أجندة 
رم كضع الخطتيف عمى الرغـ مف أنو يج التآزر كالتعاكف، إلى تعزيز اآلثار عمى األرض. ك

لمفكضية االتحاد  جنبا إلى جنب، مف المتكقع أف يتـ تعديؿ الخطة االستراتيجية
بعد مكافقة  2063لمراعاة التكجيات االستراتيجية الت  رسمتيا أجندة  2017-2014األفريق 

أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريق  عمييا. كمف ثـ، بذلت المفكضية الجيكد لتكضيح مكانتيا 
 كيتجمى ذلؾ ف  البرامج ذات األكلكية الت  تـ تحديدىا

 مف  أربعة أجزاء كسبعة فصكؿ  كما يم :  2017-2014تتألؼ الخطة اإلستراتيجية 
 المقدمة كالخمفية كاإلنجازات كالدركس: : الجزء األول
جديدة المككف مف  المقدمة كالخمفية كالسياؽ: يحدد كضع الخطة االستراتيجية ال:  الفصل األول

 ضمف السياؽ العاـ لعمؿ االتحاد
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 اإلنجازات كالدركس المستفادة: يمخص التقدـ المحرز ف  تنفيذ المككف مف  :الفصل الثاني
االستراتيجية الثانية لمفكضية االتحاد األفريق  كالدركس المستفادة؛ كيعالج ايضا التطكير 

 التنظيم  لممفكضية
 خطة االستراتيجية: تحميؿ الكضع/سياؽ ال: الجزء الثاني
المككف مف  تحميؿ الكضع/ سياؽ الخطة االستراتيجية: يتناكؿ البيئة الخارجية :  الفصل الثالث

الت  تـ االستناد إلييا لتحديد  -التطكرات ف  القارة األفريقية كالقضايا كالتحديات ذات الصمة  -
 أكلكيات الخطة كالبيئة الداخمية لمفكضية االتحاد األفريق ؛

 : الخطة االستراتيجيةلجزء الثالثا
 يعرض ىذا الفصؿ 2017-2014مف الخطة االستراتيجية  المككف :الفصل الرابع :

أسس الخطة االستراتيجية كيحدد اليدؼ العاـ كالنتائج الرئيسية كالمخرجات ك 
 . االستراتيجيات كاإلجراءات الت  يجب اتباعيا

 التقييـ: يحدد ترتيبات التنفيذ كعمميت  المككف مف التنفيذ كالرصد ك  :الفصل الخامس
 الرصد كالتقييـ كالظركؼ المكاتية الت  تحدد  التنفيذ الناجح لمخطة االستراتيجية

 المككف مف الميزانية كالترتيبات ؿ التمكيمية: يعرض الميزانية  :الفصل السادس
 البرنامجية الشاممة كالترتيبات التمكيمية

  : الخاتمةالفصل السابع
 المبلحؽ: الرابع الجزء
 مبلحؽ حكؿ أشكاؿ الميزانية البرنامجية كالرصد كالتقييـ كمصفكفات النتائج 

بالنسبة لكؿ مف نتائج  الخطة االستراتيجية، تـ تحديد األىداؼ السنكية كالمؤشرات ككسائؿ 
دارات مفكضية االتحاد األفريق  القيادية/المشاركة ف  القيادة كاإلدارات المتعاك  نة التحقؽ كا 

كالشركاء الخارجييف ك تقديميا ف  المبلحؽ. ك تشكؿ ىذه األمكر األساس ألطر كعمميات 
 التخطيط كالتنفيذ كالرصد، فضبل عف كضع خطط عمؿ لئلدارات كالكحدات كاألفراد.
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كخطة متجددة مدتيا أربع سنكات، مف المتكقع استعراض كتعديؿ األىداؼ السنكية عند 
 .مف إدراج االحتياجات الناشئةالضركرة  لتمكيف المفكضية 

 :عممية وضع الخطة االستراتيجية2.1

 استعراض عممية وضع الخطة االستراتيجية

جرت عممية كضع الخطة االستراتيجية عمى نحك يتسـ بالمشاركة الكاممة كتمقت مساىمات عمى 
اب المستكل الداخم  مف إدارات كجميع  كحدات المفكضية، فضبل عف الدكؿ األعضاء كاصح

 المصمحة الخارجييف .

 :كلضماف ذلؾ، تـ القياـ بالعمميات التالية

  2012ف  فبراير  2012-2009مراجعة الخطة االستراتيجية 

   2017-2014عيقدت كرشة عمؿ حكؿ الخطة االستراتيجية لمفكضية االتحاد األفريق 
 .2012سبتمبر  20ك 19يكم  

 ة االتحاد األفريق  ممثمك شارؾ ف  كرشة العمؿ باإلضافة إلى مديرم مفكضي
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأجيزة االتحاد األخرل كلجنة التخطيط كالتنسيؽ 

 لمنيباد.

  استعرضت كرشة العمؿ، مف جممة أمكر أخرل، شكؿ الدعائـ كاقترحت خمس دعائـ
عمى  مقابؿ الدعائـ األربع ف  الخطة االستراتيجية السابقة. كيككف شكؿ الدعائـ المعّدؿ

 النحك التال :

 السمـ كاألمف 
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 التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالبشرية 

 التكامؿ كالتعاكف كالشراكات 

 القيـ المشتركة 

 بناء القدرات المؤسسية كاالتصاؿ 

  .أجازت المفكضية تكصيات كرشة العمؿ 

  ىذه كطيمب بعد ذلؾ مف جميع اإلدارات كاألقساـ تقديـ مدخبلتيا ف  العممية. كاستخدمت
المدخبلت ف  صياغة إطار نتائج يشمؿ النتائج كالنكاتج كاالستراتيجيات كاإلجراءات 

 كالمؤشرات. 

   إلى  2017-2014تـ تقديـ مشركع أكؿ لمخطة االستراتيجية لمفكضية االتحاد األفريق
 .2012ديسمبر  12االجتماع المشترؾ لممفكضيف كالمديريف يـك 

 كجييات مفادىا اف  الخطة االستراتيجية يجب خبلؿ االجتماع، قدمت المفكضية ت
( المحددة خبلؿ الخمكة المنعقدة ف  دبر زيت 8كضعيا عمى أساس األكلكيات الثمان  )

كالت  ساعدت ف  صياغة اليدؼ العاـ لمخطة االستراتيجية  2012نكفمبر  26-24مف 
 كاألىداؼ المحددة  2014-2017

  تـ إعداد 2012ديسمبر  12يف المنعقد يـك بعد االجتماع المشترؾ لممفكضيف كالمدير ،
 مشركع ثاف منقح.

 (  لممفكضية كنقطة انطبلؽ لمعممية  برمتيا.8اعتبرت  األكلكيات الثمان ) 
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  (  ـ كمكاءمةالمسائؿ 8تـ تحميؿ  الكضع بغية التصديؽ عمى األكلكيات الثمان ،)
 كالتحديات الرئيسية بخصكص ىذه األكلكيات.

 ضا لتقديـ سياؽ كمبررات ألىمية ىذه األكلكيات بالنسبة لمقارة.تـ القياـ بذلؾ أي 

 األكلكيات الثمان  لمدفع إلى األماـ بيدؼ الخطة االستراتيجية كالنتائج كالنكاتج  استخدمت
 كاالستراتيجيات كاإلجراءات.

  استخدمت االستراتيجيات كاإلجراءات إلعداد مصفكفة قائمة عمى النتائج تبيف المؤشرات
 كامؿ الفترة المخطط ليا إلى جانب األىداؼ السنكية.خبلؿ 

   تمثؿ األىداؼ السنكية اإلنجازات الت  تخضع   المفكضية لممساءلة بشأنيا عمى أساس
عداد الميزانية.   سنكم. كما تقكد عمميت  التخطيط السنكم كا 

  داء قائمة باعتماد ىذا النيج، نسعى المفكضية ايضا إلى تعزيز التحكؿ إلى ثقافة إدارة أ
 عمى النتائج. 

    ستغتنـ المفكضية الفرصة الت  تتيحيا ىذه الخطة اإلستراتيجية لمتركيز عمى الحكار مع
أجيزة االتحاد األفريق  بشأف اإلنجازات عكضا عف األنشطة. تركز األىداؼ المحددة 
عمى تنفيذ األطر كالسياسات كالصككؾ القانكنية الحالية بغية تحقيؽ ىدؼ الخطة 

 الستراتيجية كالتزاـ المفكضية بتسييؿ التعجيؿ بتحقيؽ رؤية االتحاد األفريق . ا

 .طار لمرصد كالتقييـ  يتـ دعـ كؿ ما سبؽ ذكره ،  بخطة تنفيذ قكية كا 

  تكفر الخطة أيضا تكضيحا لؤلدكار كالمسؤكليات ليس داخميا بيف إدارات المفكضية
جيزة االتحاد األخرل، ككالة التخطيط فحسب بؿ العناصر الخارجية الفاعمة  األخرل )أ
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كالتنسيؽ لمنيباد، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، الدكؿ األعضاء، الشركاء 
 ( مجاالت ى :5المتعاكنكف( ف  إطار خمسة )

 تصميـ البرامج 

 تعبئة المكارد 

 التنفيذ 

 الرصد كالتقييـ كرفع التقارير 

  مف األكلكيات.االتصاؿ ككسب التأييد كالتكعية فيما يخص كبل 

  عيقدت اجتماعات لطمب المدخبلت مف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأجيزة االتحاد
 19-17إلى جانب شركاء المفكضية مف  2013مارس  18ك 17األخرل يكم  

 .2013أبريؿ

  أتيحت  لمدكؿ األعضاء ا مف خبلؿ المجنة الفرعية  لمبرامج كالمؤتمرات الفرصة لتقديـ
،  الخطة االستراتيجية إل  جانب اصحاب المصمحة اآلخريف  ف  مارس اسيامات ف  

2013. 

كف  أعقاب ىذه الخطكات، تـ تقديـ المشركع النيائ  لمخطة االستراتيجية إلى االجتماع 
 .أبريؿ لممكافقة عميو 9ك 8االستثنائ  لممجمس التنفيذم لبلتحاد األفريق  المنعقد يكم  
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تنفيذ الخطة االستراتيجية  منوالدروس المستفادة  الفصل الثاني: اإلنجازات
 2012-2009  لمفوضية االتحاد األفريقي

تنفيذ خطتيا االستراتيجية الثانية الت  تغط  الفترة  مؤخراأكممت مفكضية االتحاد األفريق  
إلى  قة، أيجرم تقييـ خارج  مستقؿ أفضىشير اليو ف  الفصكؿ الساب. ككما أي 2009-2012

  ".لمفكضية االتحاد األفريق  2012-2009رير التقييـ عف تنفيذ الخطة االستراتيجية صدكر "تق
كيستند ىذا الفصؿ بشكؿ تاـ إل  ذلؾ التقرير الذل اعتمدتو اجيزة صنع السياسات لبلتحاد 

الرئيسية  المستفادة مف تنفيذ الخطة االستراتيجية  يستعرض  اإلنجازات كالدركساألفريق  . ك 
التقدـ المحرز مفكضية، فضبل عف متطكير المؤسس  لمل أيضا تقييـ، كيجرم  2009-2012

 .ف  تعزيز القدرات المؤسسية كالعمميات كاألنظمة

 :اإلنجازات  1.2

لى أربعة ركائز إ 2012-2009 مفكضية االتحاد األفريق تستند الخطة االستراتيجية ل
 .استراتيجية كما ىك مكضح ف  المربع أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

أف الخطة إلى  2012-2009 لممفكضية استعراض الخطة االستراتيجيةف ص التقرير عخم
 أىمية كاضحة كأف برامجيا تناكلت،ذات  تكانلمفكضية االتحاد األفريق   االستراتيجية الثانية

 (2012-2009الخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي ): 1اإلطار 
 الركائز االستراتيجية األربع لبرامج التدخل 

  السمـ كاألمف  .1
 التكامؿ كالتنمية كالتعاكف .2
 القيـ المشتركة  .3
 كالقدراتكبناء المؤسسات  .4
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. جميع القضايا الت  تـ تحديدىا كأكلكيات ألفريقيا ف  إطار القانكف التأسيس ، بشكؿ جماع 
بناء أفريقيا  " المتمثمة ف  بناء تحاداالاستجابة جيدة لرؤية لخطة بمجمميا كقد اعتبرت ا

متكاممة ومزدىرة تنعم بالسالم، أفريقيا يقودىا ويديرىا مواطنوىا وتمثل قوة ديناميكية في 
لتنفيذ مختمؼ البرامج المفكضية بذلت جيدا كبيرا الستعراض بأف أقر ا" الساحة العالمية

( بناء 2تكافؽ )ال( بناء 1ه اإلجراءات تحت ثبلث فئات رئيسية ى : )ىذ. كتندرج المحددة
عرض يي ك . 1ييا(لتصديؽ عمإعداد كثائؽ قانكنية كضماف ا) منظكمةكتنفيذ ال ككيف( ت3القدرات ك)

 .األكؿف  الممحؽ ئيسية الت  نفذتيا المفكضية بعض المشاريع الر 

 تنفيذ البرامج المواضيعية 1.1.2

إنجازاتو الكبيرة ف  العقد أف نسرد ضمف  يمكف ألفريق  ف  مراحمو األكلى كلكفاالتحاد االيزاؿ 
لية اآلإنشاء خطة التنمية االجتماعية كاالقتصادية تحت مظمة النيباد  :ما يم األكؿ مف كجكده 

لتعزيز الحكـ الرشيد كالمساءلة كالحد مف اإلفبلت مف لممراجعة المتبادلة بيف األقراف  األفريقية
نشاء األجيزة الرئيسية لدعـ رؤية االتحاد األفريق ، بما ف  ذلؾ مجمس السمـ كاألمف العق اب، كا 

البمداف األفريقية عمى أساس المفاكضات كالحكار كالتسكية السممية  نزاعات داخؿإلدارة ال
ا التكامؿ االقتصادم لمقارة كمف  يتمثؿ رئيس   تحد فريق التحاد األ. كال يزاؿ أماـ الممنازعات

 .نصت عميو معاىدة أبكجا ، كعدـ تكفر التمكيؿ المستداـ لبرامج االتحاد

الت  تتمثؿ دعامتيا الرئيسية ف  مجمس مسمـ كاألمف ل إف المنظكمة األفريقية: السمم واألمن
، ىيئة الحكماءك ؛ الجاىزة القكة األفريقيةك النظاـ القارم لئلنذار المبكر؛ السمـ كاألمف، مدعكمة ب

كقد تـ اعتماد سياسة إلصبلح القطاع األمن  . كما  ، 2004نت تحت التنفيذ منذ كأخرل، كا
ف  فترة ما بعد  كالتنمية تعزيز كتنسيؽ برنامج إعادة اإلعمارتـ أيضا إحراز التقدـ عمى درب 

 النزاعات ك مراعاة المنظكر الجنسان  ف  المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف.

                                                 
 2012-2002تمزَز االستؼزاض نتنفُذ انخطت االستزاتُدُت نًفىضُت التحبد األفزَمٍ   1
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تدابير لتعزيز التجارة األفريقية : اتخذت مفكضية االتحاد األفريق  التنمية والتكامل والتعاون
تعزيز مكضكع لممؤتمر ل 18الػلدكرة العادية كتخصيص ااالجتماعات الكزارية  عف طريؽالبينية 
. كقد تحقؽ 2017كالتعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بحمكؿ  البينيةاألفريقية التجارة 
قدما باألجندة األفريقية الشاممة لمتنمية الزراعية ) البرنامج األفريق  الشامؿ بالمض   جيدتقدـ 

لمتنمية الزراعية ( مف حيث تعبئة االلتزاـ السياس  كدعـ صياغة السياسات كاالستراتيجيات 
القائمة عم  األدلة بما ف  ذلؾ تنسيؽ كحشد مكارد االستثمار لمتنفيذ ، فضبل عف التنفيذ الناجح 

 رئيسية أخرل مثؿ تعزيز صحة كانتاجية المكاش  . لبرامج

ككالة التخطيط كالتنسيؽ  شراكة معبالمفكضية االتحاد األفريق ، قامت مجاؿ البنية التحتية،  ف 
البنية التحتية تطكير كضع برنامج ب، لمتنمية األفريق البنؾ المجنة االقتصادية ألفريقيا ك لمنيباد ك 

تكنكلكجيا السمكية كالبلسمكية / النقؿ كالطاقة كاالتصاالت قطاعات الذم يغط  ف  أفريقيا
عف ف  تطكير كدعـ القدرات البشرية  أيضا تقدـإحراز  تـ. المعمكمات كاالتصاالت كالمياه

كقد . لى الصحة كالتعميـ كالتغذية كالمأكل كالصرؼ الصح  كالعمؿكصكؿ إزيادة فرص الطريؽ 
 تبلتحاد األفريق  كضعمكاليمك نيريريو ل منحةخطة  ذلؾة ككفريقياألجامعة ال المفكضية أنشأت

لحد كفيات األميات الرضع التعجيؿ باأطمقت حممة ة األفريقية ك غذائية اإلقميميالستراتيجية اال
مف أجؿ لعمؿ تعجيؿ انداء أبكجا لباإلجراءات المتعمقة  تابعت عف كثبك  كاألطفاؿ ف  أفريقيا
مف  االسؿ كالمبلريا كغيرىك  المناعة البشرية/اإليدزفيركس نقص خدمات  حصكؿ الجميع عمى

 .األمراض المعدية

 العقد خطة عمؿك مشباب لميثاؽ األفريق  عف طريؽ التنمية الشباب كتمكيف المرأة تشجيع تـ 
كبرنامج تمكيف الشباب مف خبلؿ التعميـ غير  (2018-2009) الشباب ف  أفريقياب لمنيكض

كعقد المرأة األفريقية كصندكؽ المرأة  كالمين ى الصعيديف الفن  التدريب كالتعميـ عمالنظام  ك 
مككست(، بما ف  ذلؾ األالمؤتمر الكزارم األفريق  لمعمـك كالتكنكلكجيا ) ئنشقد أي األفريقية. ك 

نشاء برنامج ف  أفريقيا  لتكنكلكجياكاتطكير العمـك لكخطة العمؿ المكحدة كضع  االتحاد كا 
 .2009ضع أيضا الميثاؽ األفريق  لئلحصاء ف  عاـ كقد كي  ثية.منح البحاألفريق  لم
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عدد مف  2006ف  بانجكؿ ف  عاـ مقرر المؤتمر الصادر متكامؿ القارم، خفض ل ان تعزيز 
.  8إلى  16كمجمكعات اقتصادية إقميمية مف  المعترؼ بيا ك الييئات المشتركة بيف الدكؿ 

قتصادية اإلقميمية، فضبل عف تعزيز ىذه الخطكة إلى تعزيز ترشيد المجمكعات االكتيدؼ 
 لحد األدنىاكقد كضعت مفكضية االتحاد األفريق  أيضا برنامج . تنسيؽ كمكاءمة أنشطتيا

الت  بو.  كتشمؿ المجاالت  ةخاص مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كخطة عمؿ لمتكامؿ
ككذلؾ السمـ  ألشخاص نقؿ تالتجارة كتطكير البنية التحتية، حرية البرنامج ما يم :  غطيياي

  مثؿ  رلالتداخؿ مع أطر أخك  تزاؿ تكجد تحديات بخصكص عممية التنفيذ كلكف ال .كاألمف
 كمف ثـ، تدعك الحاجة إلى تكضيح طريؽ المض  قدما. تعزيز التجارة األفريقية البينية

 –ء العالـ ف  جميع أنحا شراكات استراتيجية كاسعة النطاؽقامت مفكضية االتحاد األفريق  أ
،  كركباالتحاد األ –أفريقيا ية، شراكة الجنكبأمريكا  –أفريقيا ، شراكة اليند –أفريقيا منتدل 

التعاكف بيف مفكضية كأستراليا، التعاكف بيف مفكضية االتحاد األفريق  تركيا،  -شراكة أفريقيا 
الشراكة بيف مفكضية ، عرب ال -األفريق كالكاليات المتحدة األمريكية، التعاكف االتحاد األفريق  

الشراكة بيف مفكضية االتحاد األفريق  ، نظمة المؤتمر اإلسبلم نة مااالتحاد األفريق  كأم
كالتعاكف بيف مفكضية  ، الشراكات بيف أفريقيا كاليابافمنظمة الدكؿ األمريكيةكاألمانة العامة ل

ف  المكحد  لتعزيز المكقؼ األفريق  التدابير المتخذة. كتشمؿ االتحاد األفريق  كأمانة الككمنكلث
مكقؼ أفريق  مكحد بشأف اتفاقيات الشراكة  تحديدقميمية المحافؿ المتعددة األطراؼ كاإل

ف  أفريقيا بالتعاكف الكثيؽ مع المجنة  االقتصادية كمنظمة التجارة العالمية كقانكف النمك كالفرص
أدل إلى تحسيف التنسيؽ ء اآلخريف. مما فريقيا التابعة لؤلمـ المتحدة كالشركاقتصادية ألاال
الدكحة جكلة كركب  ك فريق  كاالتحاد األاالتحاد األكحد خبلؿ الحكار بيف مكقؼ ماتخاذ ك 

المؤتمر  20، ريك+ 2015االتحاد األكركب  بعد  –، كاالتحاد األفريق   لممفاكضات التجارية
 كاليات المتحدة األمريكية ألخ.....ال –كاالتحاد األفريق   2014الدكل  لمسكاف كالتنمية بعد 

كمع ذلؾ ، فإف تعزيز حصة أفريقيا مف التجارة العالمية التزاؿ تشكؿ تحديا كبيرا السيما فيما 
يخص الصادرات المتزايدة لمنتجات القيمة المضافة ، مما يمق  الضكء عم  السمسمة المترابطة 
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الصدد، اجاز االتحاد األفريق  خطة  بيف السياسة التجارية كالسياسة الصناعية . كف  ىذا
العمؿ لمتعجيؿ بالتنمية الصناعية ال فريقيا ككذلؾ خطة العمؿ لرؤية التعديف األفريقية  الت  

الجنكب ككذلؾ  –تعجؿ بتسخير المكارد المعدنية لمتنمية المستدامة. يكفر الشراكتاف بيف الشماؿ 
مثؿ: البرنامج األفريق  الشامؿ لمتنمية  الجنكب فرصة لتنفيذ األطر القارية -بيف الجنكب 

 طكير البنية التحتية بطريقةتالزراعية كبرنامج تطكير التصنيع ف  أفريقيا كالمنظكمة األفريقية ل
 محددة األكلكيات. استراتيجية

إف الطاعكف البقرم الذم يشكؿ مرضا تسبب ف  اضرار بيف مجمكعات المكاش  ، قد تـ 
عاـ كأفريقيا بكجو خاص مع االعتراؼ عم  الصعيد الدكل   استئصالو مف العالـ بكجو

دارة االقتصاد الريف  كالزراعة بصفة خاصة مف  بمساىمات مفكضية االتحاد األفريق  ككؿ كا 
خبلؿ مكاتبيا الفنية كالمكتب األفريق  لمثركة الحيكانية كالمركز األفريق  لمقاحات البيطرية، إلى 

 ، ف  تحقيؽ ىذا النجاح.اتظمة العالمية لصحة الحيكانجانب الشركاء الدكلييف : المن

، كاستنادا إليو  2008كبالمثؿ ، فقد تـ كضع اعداد مكقؼ أفريق  مكحد بشأف تغير المناخ ف  
كانت أفريقيا منذ ذلؾ الحيف تتفاكض ف  المحافؿ الدكلية لتغير المناخ بصكت كاحد يسرتو آلية 

ستكييف الفن  كالكزارم كعم  مستكم مؤتمر القمة كقد التنسيؽ المنظمة الت  أنشئت عم  الم
مف أجؿ اعداد مكاقؼ مشتركة قدمت بصكت كاحد  ألفريقيااستخدمت خبرة كيذه الحقا كنمكذج 

إلى جانب المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كاآلليات الدكلة لمشركاء المنشأة لتعزيز قدرات 
مات المتعمقة بالمناخ ،  كتكفير المركنة الدكؿ األعضاء ف  مجاالت الكصكؿ إلى المعمك 

بإنشاء  2012كيمكف اإلشارة إلى القياـ ف  عاـ  –كالتأىب لمكاجية مخاطر الككارث الطبيعية 
الككالة األفريقية لمقدرة عم  مكاجية المخاطر باعتبارىا ككالة متخصصة تابعة لبلتحاد 

 األفريق .
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طار السياس  باعتباره  المنبر كاإلمحكـ فريق  لالمفكضية الييكؿ األأنشأت : القيم المشتركة
التنسيؽ كالتفاعؿ كالتآزر بيف أجيزة االتحاد األفريق  كمؤسساتو لتعزيز  الشامؿ كالمؤسس 

 . .كالديمقراطية  ف  أفريقيا كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية ف  تعزيز الحكـ 

مف  اعددلمفكضية كضعت ا ية،التنممجاؿ النيج القائـ عمى الحقكؽ ف  كفيما يتعمؽ ب 
طار جادك جكاكخطة عمؿ إعبلف يشمؿ الصككؾ، بما  ك بشأف العمالة كتخفيؼ حدة الفقر، كا 

لمدكؿ األعضاء ف  تعزيز الحقكؽ  اتالذم يقدـ تكجييلبلتحاد األفريق   السياسة االجتماعية
ة سياس ع إطاررك مشكقد كضع االتحاد األفريق   . الفئات الميمشة كالمستبعدة ىيةكضماف رفا

لمدكؿ غير األعضاء لمتغمب عمى الحكاجز  قانكن اليدؼ إلى تعزيز التأىب ياإلنسانية، لمشؤكف 
. كقد بذت المفكضية جيكدا لكضع التنظيمية لفعالية المساعدة ف  حاالت الككارث عبر الحدكد

-2006ر الككارث )كاعتماد برنامج عمؿ لتنفيذ االستراتيجية اإلقميمية األفريقية لمحد مف مخاط
نشاء مشركع القدر 2015  عمى مكاجية المخاطر. األفريقية ة( كا 

 . كف  ىذا فريقاألإلى تعزيز النيضة الثقافية األفريقية كحماية التراث الثقاف   المفكضيةكسعت 
مفكضية االتحاد األفريق  بإعداد ميثاؽ لمنيضة الثقافية كخطة عمؿ لمصناعات الصدد، قامت 

العابرة لمحدكد . المغات األفريقية  إلىإلبداعية، كىناؾ خطط لترجمة الميثاؽ الثقافية كا
ثقاف  أفريق . كتشمؿ كباإلضافة إلى ذلؾ، تـ إجراء دراسة جدكل أكلية بشأف إنشاء معيد 

مفكضية االتحاد األفريق  ف  كيب تاكف ف  عاـ  ياالت  أطمقتة فريقياألشبكة اإلعبلـ أىداؼ 
قامت تبع ذلؾ محاكالت سابقة . كقد فريقياألات لتصحيح الصكر المشكىة خطك ال، اتخاذ 2011

مديرية ة. تـ إنشاء أفريقي كتمفزيكف إذاعةمحطة ، بالتعاكف مع مصر، لتأسيس بيا المفكضية
 معن  بالميجر.فريؽ عمؿ يف ف  الميجر إضافة إلى فريقيكاأللممكاطنيف 

بمكجبو تدريب  تـ مذ، كال2010فريق  ف  عاـ لبلتحاد األ الشباب المتطكعيفاطبلؽ  فريؽ تـ 
بما ف  ذلؾ مفكضية كالقطاع العاـ ف  المؤسسات  ىـشاب كيجرم نشر مين   200أكثر مف 

سيامو. كتعزيزا لمشاركة الشباب االتحاد األفريق   15الػالعادية  الدكرة ،  قد خصص مكضكع  كا 
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". الشباب مف أجؿ التنمية المستدامة التعجيؿ بتمكيفاالتحاد األفريق  "دكؿ كحككمات لرؤساء 
كما أف المقرر الصادر عنيا حدد مكقؼ أفريقيا لتحقيؽ االنجازات باعتباره مكقفا كاحدا لمشباب 

 أيضا كقد اتخذتمف خبلؿ تكفير بيانات إحصائية مقارنة بشأف كضع الشباب ف  أفريقيا . 
 اتحادمؤتمر مقة الت  اعتمدىا الصككؾ القانكنية المع عمى جميوإجراءات لتشجيع التصديؽ 

 .كدخكليا حيز التنفيذ

بلتحاد الجنسانية لسياسة الاعتماد إلى الجنسان  تعميـ مراعاة المنظكر أدت جيكد تعزيز 
عبلف ك  2009فريق  ف  عاـ األ ممرأة األفريقية ككضع ل اعقد 2020-2010الفترة  المؤتمرا 

المرأة كمسائؿ كضع مديرية ك سنكات  10 كخارطة طريؽ لممسائؿ الجنسانية لفترة  خطة عمؿ
المبادرات ذات الصمة برامج بناء القدرات مثؿ المفكضية. كتشمؿ ف  مكتب رئيس  الجنسيف

ف  أفريقيا"، الت  تيدؼ إلى تعزيز مراعية لممنظكر الجنسان   سياسات اقتصاديةكضع "
 فإف كعبلكة عمى ذلؾ، .عمى الصعيد الكطن المراعييف لممنظكر الجنسان  التخطيط كالبرمجة 

مكافحة العنؼ القائـ عمى نكع الجنس، عمى النحك المنصكص عميو ف  االتحاد األفريق  ب التزاـ
الميثاؽ األفريق  لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كالبركتكككؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريق  لحقكؽ 

المساكاة بيف الجنسيف اإلنساف كالشعكب بشأف حقكؽ المرأة ف  أفريقيا، كاإلعبلف الرسم  بشأف 
يعتبر، ضمف أمكر أخرل، كسمسمة مف القرارات كالتدابير المتخذة عمى مر السنيف،  ف  أفريقيا

حظر العنؼ القائـ عمى نكع الجنس، لعضاء الدكؿ األ العديدة الت  اتخذتيا تدابيرالدافع كراء ال
اسمية لئلناث ال يزاؿ بعض الممارسات الثقافية مثؿ تشكيو األعضاء التنأف عمى الرغـ مف 

 .يشكؿ تحديا ف  جميع أنحاء القارة

 المستفادة الدروس 1.2

 االستراتيجية خطةالتنفيذ ب الخاص عمى الرغـ مف التقدـ المذككر أعبله، حدد االستعراض
بأنيا دكف تحقيؽ  الثغرات الرئيسية ف  التنفيذإحدل  2012-2009 لمفكضية االتحاد األفريق 

 المخرجات)عمى تحقيؽ تتركز معظـ أعماليا األثر األمثؿ نظرا ألف تدخبلت المفكضية 
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. مف المسمـ بو الندكات كالدراسات كالمؤتمرات كالصككؾ القانكنية، كما إلى ذلؾ( كليس النتائج
القطرم كاإلقميم   ييفنكاتج كثيرة كميمة كعدـ التركيز عمى النتائج عمى المستك  أف تكفير
 ، أمكر تعتبر ضمفعمى تتبع ىذه النتائج عمى المستكل القطرمية غير الكافالقدرة ك الفرع  

ىا كاإلببلغ كتنفيذ أنشطتيا تصميـ المفكضية ف طريؽ الت  تعترض  أكجو القصكر الرئيسية
لدكر جميع الجيات المعنية  ىتماـاال عدـ إيبلء ما يكف  مف إلىزء مف المشكمة عنيا. كيعكد ج

إلى نتائج: المجمكعات االقتصادية المخرجات عف ترجمة  خاصة تمؾ المسؤكلةلمفكضية ك ف  ا
. أكصى الدكؿ االعضاء كالشركاء كمنظمات المجتمع المدن  كالقطاع الخاصك  اإلقميمية

سمسمة   -مستقببل صميـ البرامج الصكرة الكاممة ف  االعتبارأف تأخذ عممية تستعراض اال
 .ضر األتأثير عمى المف أجؿ تعزيز  -النتائج الكاممة 

لكحظ ايضا أف الخطة كانت مفرطة ف  الطمكح مع تحديد األكلكيات بشكؿ محدكد، 
كاستراتيجيات غامضة كغير عممية فضبل عف تمييزيات غير محددة بيف االستراتيجيات كالنتائج 
المتكقعة )أىداؼ خارجة عف نطاؽ مفكضية االتحاد األفريق ، نتائج غير قابمة لمقياس(. كقد 

لى تعزيز ازدكاجية الجيكد .أدم عدـ تنفيذ   الخطط إل  غياب  االىتماـ بالتفاصيؿ كا 

لمفكضية االتحاد  2017-2014كبالتال ، فإف التحديات المحددة لكضع الخطة االستراتيجية 
 األفريق  ى  كالتال :

  كرش العمؿ إظيار األثر الميدان  لمصككؾ القانكنية الت  تـ التكقيع عمييا أك
 تـ عقدىا بدال مف رفع تقارير بشأنيا.الت  كالمؤتمرات  

   تحدث أثرا عم  المستكييف اإلقميم   نتائجضركرة تحكيؿ التركيز مف مجرد نتائج إل
 كالقطرم  
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 لمفكضية االتحاد األفريق ، كتكضيحات  محددة كقابمة لمقياس أىداؼ كضع ضركرة
لنكاتج/ األكلكيات/ النتائج/ امتسقة فيما بيف جميع مستكيات إطار النشاط )

 (.االستراتيجيات كاإلجراءات

  مف أجؿ تعبئة مكارد ضركرة إثبات استخداـ المكارد بشكؿ شفاؼ كفعاؿ كمتسـ بالحذر
 مالية إضافية مف الدكؿ األعضاء كالشركاء اإلنمائييف كاالستراتيجييف.

 ،السيما 2017-2014االستراتيجية لقد أخذت ىذه الدركس بعيف االعتبار ف  إعداد الخطة 
 كأصحابف  كضع إطار لنتائج أكثر تفصيبل كتكضيح أدكار كمسؤكليات الفاعميف الرئيسييف 

 .حد سكاء عمىالمصمحة داخميا كخارجيا 

 لممفوضية التنظيمي طورالت 2.2

التنظيمية الت  أدت إلى تعزيز ك التحسينات المؤسسية بخصكص تقدما  أحرزت المفكضية
عداد التخطيط  يا ف  مجاؿأنظمتيا كعمميات المفكضية الشراكة بيف ك ة كالرصد كالتقييـ يناالميز كا 
 .كالجيات المانحة

عداد كعمميات التخطيط ك مفكضية ف  أنظمة ال تحسف نكع  لقد تحقؽ ة كالرصد انيالميز ا 
. كسيضمف ىذا اإلدارة كالمساءلة عمى أساس النتائج ف  عممياالمفكضية  د اعتمدت. كقكالتقييـ

أكبر مف الكفاءة كالفعالية ف   ا، قدر بصكرة كاممة و الطابع المؤسس النيج، عندما يضفى عمي
 .ؤلىداؼ التنظيميةل ان تحقيق لممفكضية الماليةك إدارة المكارد البشرية 

ف  مجاؿ  : قامت المفكضية بعدد مف اإلصبلحات القدرة عمى التخطيط االستراتيجيتـ تعزيز 
ف  االنتشار  2009ق  الذم شيرع فيو عاـ . استمر نيج اإلطار المنطالتخطيط االستراتيج 

. كازداد استخداـ األداة ف  إدارات 2012بيف المستخدميف خبلؿ السنكات الت  تمت حتى 
بحيث أصبح مف الممكف التركيز عمى النتائج  المفكضية كأجيزة االتحاد األفريق  األخرل

اج مؤشرات األداء المختارة بدقة المممكسة الرامية إلى إحداث فرؽ ف  القارة األفريقية. كتـ إدر 
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خبلؿ فترة الخطة االستراتيجية الثانية الت  ساعدت عمى رصد التقدـ المحرز ف  التنفيذ خاصة 
عمى مستكل المفكضية. باإلضافة إلى تحسيف التخطيط عمى مستكل اإلدارات، تـ إدراج إطار 

إلدارة ينقصيا العاممكف إنفاؽ متكسط األمد كىك قيد التنفيذ داخؿ المفكضية. غير أّف ا
ساسية كالتخطيط كالرصد كرفع التقارير. فمف بيف الرئيسيكف ف  كظائؼ تحميؿ السياسات األ

عامميف ثابتيف فقط  6( الذيف يقكمكف بيذه الكظائؼ حاليا، ىناؾ 15العامميف الخمسة عشر )
 تمكيؿ الشركاء. بالمائة فيما يعتبر البقية عاممكف بعقد قصير المدة يدعميـ 40أم يمثمكف 

كاإلببلغ كى  نظاـ قائـ  مرصد كالتقييـ ل تـ تعزيز رصد كتقييـ البرامج: أصبحت األداة األفريقية
عمؿ اآلف مع كحدات لمتخطيط كالرصد دارات، تف  متناكؿ جميع نظاـ اإلك اإلنترنت عمى 

 األداة. مى استخداـتدريب مكظف  البرامج ف  المقر الرئيس  كالمكاتب اإلقميمية ع كتـ. كاإلببلغ

دارة المكارد البشريةياإلدار  الشؤكف كبير ف  تحسيفتـ إحراز تقدـ   .ة كا 

 كتـ إنشاء 2011ف  يكليك عامميف لم كلكائح جديدة نظـتـ اعتماد : إدارة المكارد البشرية
برنامج التنظيـ اإلدارم لتقديـ التكجيو بشأف استراتيجية القكل العاممة ك معنية باف لج

ات كالترقي اتمجمس التعيين: كأىميا، المكارد البشرية كتعزيز الرقابة التنظيميةر تطكي
 ةحدثمسياسات إدارية نظيفة ك . كاليدؼ مف ذلؾ ىك كضع لمجنة اإلدارية المشتركةكا

 فريق مع تفكيض االتحاد األ لمكاءمتيا

 إلى مستكل النظاـ طكير تتكنكلكجيا المعمكمات ب فريؽقاـ : نظاـ المعمكمات اإلدارية
 اكمكثكق آمنامركز بيانات ، تمتمؾ مفكضية االتحاد األفريق  عمى سبيؿ المثاؿ. فمقبكؿ

بو لدعـ جميع خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كالبريد اإللكتركن  كاإلنترنت فائؽ السرعة؛ 
التابع لبرنامج النظـ كالتطبيقات كالنكاتج  النظاـ الحاسكب  المؤسس  لتخطيط المكارد

العمميات كأكقات ضكابط النظاـ، كفكرات ف  التكاليؼ، الحد مف أكقات  - )ساب(
 .االنتظار
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 فضاء مفتكح لتغيير بيئة العمؿلمكثائؽ لكتركنيةاإل اإلدارة: دارة المرافؽإ ، 

 سبكع  أمب  المعايير الدكلية؛ اجتماع يممشتريات لدليؿ :  خازفكالسفر كالممشتريات ال
 لمجمس المناقصات 

 حماية الجدار   -متكاصؿ  مادم  منأ نظاـ ىناؾ :سبلمةاألمف كال  

عداد الميزانية كالمالية خطة االستراتيجية ف  ال الثانية لممفكضية، قادت مديرية البرمجة كا 
عممية مفكضية االتحاد األفريق  لتحديث نظاـ المحاسبة ف  إطار برنامج بناء كالمحاسبة 
ممحاسبة عمى أساس لنظاـ تكفير إجراءات لتخاذ . كقد تـ الشركع ف  االقدراتالمؤسسات ك 

عداد ك  2009االستحقاؽ ف  يناير  كبالتال  تـ ، 2009لمسنة المنتيية ف   المال  البيافا 
العمؿ . إف عايير المحاسبة المقبكلة دكليا عمى أساس االستحقاؽ المعدؿما لمإلى حد االمتثاؿ 

لتكنكلكجيا المعمكمات تحقيؽ نظاـ رؽ . كيستغعمى تحديث النظاـ المحاسب  لـ يكتمؿ بعد
لذلؾ، سيتـ االستمرار ف  تطكير النظاـ المحاسب  عمى  كنتيجة. كقتبعض المتكامؿ كميا 

ف  لمقطاع العاـ االستحقاؽ حتى يتـ إنجاز االمتثاؿ الكامؿ لممعايير المحاسبية الدكلية  أساس
المحاسبية، إال أف بيئة الرقابة كاف ىناؾ تحسف ف  نكعية المعمكمات كالضكابط . ك 2015عاـ 

طار إدارة المخاطر بحاجة إلى   ترقيتيا إلىتحسيف مف أجؿ الالداخمية الشاممة كالتقارير المالية كا 
 .مستكل المنظمات المماثمة

عمؿ استراتيجية المفكضية عبلقات : أقامت كشركائيا الرئيسييفمفكضية تعزيز الشراكة بيف ال
الذم   الالدعـ الم اإلنمائييف، األمر الذم يتضح ف  تزايد كاءمع مجمكعة متنكعة مف الشر 

االتحاد األكركب  كبعض الدكؿ  الشركاء الرئيسييف نذكرمف بيف تحظى بو المفكضية. ك 
تحقؽ تك (. األعضاء فيو )مثؿ المممكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، الدنمارؾ كالسكيد

 المشتركة بيف ستراتيجيةالاعف طريؽ  األعضاء فيوالشراكة مع االتحاد األكركب  كالدكؿ 
 تعقد الثانية الت  االتحاد األكركب  - أفريقيا الت  اعتمدت ف  قمة أفريقياك االتحاد األكركب  
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خارج االتحاد األكركب  الكاليات . كيشمؿ الشركاء الياميف 2007ف  لشبكنة ف  ديسمبر 
 .المتحدة كالصيف ككندا

خبلؿ المفكضية. ك لتنفيذ برامج ىامة نية كمالية ففريق  مكارد بشرية ك األشركاء االتحاد يقدـ 
اإلنمائييف ف  شركاء المساىمة بأف التقديرات  االستراتيجية الثانية، تفيد الخطةالمشمكلة بفترة ال

اإلفراط ف  االعتماد %. كيثير 90تفكؽ نسبة الميزانية البرنامجية لممفكضية االتحاد األفريق  
كالمراقبة يجب أف تتكل  االستقبلؿ بشأف الممكية ك برامج تساؤالت تمكيؿ الاؿ المانحيف لعمى أمك 

 الدكؿ األعضاء معالجتيا.

عممياتيا ف  مجاؿ اإلدارية، ك  ياكممارسات المفكضيةزيادة ثقة الجيات المانحة ف  أنظمة  أدت
عداد التخطيط ك  ىدؼ دعـ ة، غير أف مع الجيات المانحتنسيؽ كمكاءمة أفضؿ  إلىة يناالميز ا 
ترتيبات التمكيؿ عمى تـ االتفاؽ . كف  الكقت الراىف، الكامؿ ال يزاؿ بعيد المناؿبالميزانية 
تبسيط عمى درب شكؿ خطكة ميمة ، األمر الذم يكبعض شركائيا بيف المفكضية المشترؾ

ق  لتم أماـ المفكضيةكتنسيؽ مدخبلت المانحيف كخفض تكاليؼ المعامبلت كيميد الطريؽ 
 .لمبرامجدعـ ال

ىناؾ عدد مف القضايا ال يزاؿ ، مفكضيةف  التطكير المؤسس  لم التقدـ المحرزعمى الرغـ مف ك 
اإلدارة القائمة  ذلؾ إضفاء الطابع المؤسس  عمىشمؿ يك . اإلصبلح ف  برنامجالعالقة الرئيسية 

دارة التغيير ، كتنفيذ التكصيات الكاردة عمى النتائج جنبا إلى جنب مع إدارة األداء كالمساءلة، كا 
، كتنفيذ التكصيات 2007عاـ الصادر ف   مفريؽ الرفيع المستكلمراجعة الحسابات لف  تقرير 

 التقييـ المؤسس  أديديج ،فريؽ لتحسيف الكالية الشاممة ) الضركريةكاتخاذ مزيد مف الخطكات 
 (كمبادرات اإلصبلح األخرل لمؤسسة إرنست كيكنغ،

 :التالية الت  ينبغ  تعزيزىاالتحسيف المؤسس  االت مجالمفكضية حددت 
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كاألجيزة السياسية األخرل كالمجمكعات  لجنة الممثميف الدائميفعمؿ مع العبلقات  (أ 
 .االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األعضاء

لمفكضية االتحاد األفريق  مف خبلؿ أدكات باعتبارىا أنظمة قائمة عم   الداخم  النظاـ (ب 
لمتحرؾ  وكعممياتت اإلدارة المتكاممة ، التعييف اإللكتركن  ، الخ.... النتائج كمعمكما

الكفاء بكاليتيا كضماف المساءلة كالشفافية كاألداء الرفيع عمى نحك فعاؿ مف أجؿ 
 .كالكفاءة التشغيمية

 كغيرىا الشراكات االستراتيجية (ج 

 .الشعكب بناء اتحاد محكرىا مف أجؿأصحاب المصمحة إدارة  (د 

 اخم  ف  المفكضية .التنسيؽ الد (ق 

ككذلؾ رمكزه عم  المستكييف  ألفريق تـ اتخاذ خطكات ىامة لزيادة التكعية بإبراز  دكر االتحاد 
القارم كالدكل  مف خبلؿ أمثمة ، كالقياـ بالحممة كاالتصاؿ بكاسطة كسائؿ اإلعبلـ كانشاء مركز 

صة بالعبلقات مع الجماىير لكسائؿ اإلعبلـ كالنشر الكاسع النطاؽ لممعمكمات كاألنشطة الخا
شعار مف خبلؿ الك كالنشيد  فريق  مثؿ العمـ رمكز االتحاد األبلزيادة الكع   كيجرم بذؿ جيكد

 .استراتيجية جيدة التنسيؽ

لممفكضية)  إدارة  الخدمية. تكاجو اإلدارات أيضا تحسيف تقديـ الخدماتالمفكضية جب عمى ي
عداد إدارة ، الميزانية كالمالية كالمحاسبة، الخدمات الطبية تنمية المكارد البشرية، البرمجة كا 

الرغـ مف التقدـ عم  ( عددا مف التحديات كقسـ خدمات المراسـ  المؤتمرات كالمنشكرات،
 .المحرز

دارةتحميبلتشير ال (أ  تكاجو ف  الكقت المكارد البشرية  ت إلى أف مديرية الشؤكف اإلدارية كا 
 :كى  ئيسيةستراتيجية ر اتحديات الراىف ثبلثة 
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  أصحاب تعتبر اإلدارة تعمؿ كمكرد خدمات ك زاؿ تال  :معمبلءل المكجوضعؼ النيج
: تأخير كا يترتب عمى ىذا السمكؾ ى". كممستخدميف" كليس "عمبلءالمصمحة "

 تنفيذ، كنقص الفعالية مف حيث التكمفة، كانخفاض رضا العمبلءال

  دارةمديرية الشؤ  : تعان االبتكار كثقافة التغييرضعؼ  المكارد البشرية  كف اإلدارية كا 
مقاكمة . إف مستكل بعض الصعكبات ف  إدخاؿ تغييرات كاعتماد ابتكارات جديدة

النتائج الرئيسية . ك تطكير المديريةلالرئيسية  ، كتشكؿ إحدل العكائؽجداعاؿ التغيير 
نظمة م)تقاـ ال مف تكنكلكجيا المعمكمات القصكل االستفادةغياب ليذا السمكؾ ى : 

عادة ىيكمة عمميات  تبعا يااعتماد مجمكعة كاممة مف خيارات لتكنكلكجيا المعمكمات كا 
لت  ا ثكرة المعمكمات كاالتصاالت ال تزاؿ تتخمؼ عف ركب فإنيا كبالتال  .لذلؾ

 كتحكؿ العبلقات بيف المنظمات كالبمداف(؛ كمو تجتاح العالـ

 دارةتكاجو م)االبتكارات الجديدة  ضعؼ مستكل اعتماد  ديرية الشؤكف اإلدارية كا 
جديدة كتنفيذىا مف قبؿ المبادرات ال اعتمادات ف  المكارد البشرية بعض الصعكب

 (.مثاؿ عمى ذلؾأفضؿ كايزف . ك المكظفيف

 دكف تتخذ العديد مف األنشطة كالقرارات  ككف المديرية تعان : ضعؼ القيادة كالحكـ
ة ليذه الحالة ى : سير عمؿ لجاف الرئيسي رسم . كالعكاقب إطار سياسات أك حكـ

التكاصؿ  ، غيابمعاييرال ، غيابقرار ف  الكقت المناسبكجكد عدـ  ،اإلدارة
نيج غياب الة، نقص ميارات إدارة المشاريع، ك المديري ىيكؿ، الداخم كالتعاكف 
 المتسؽ.

عداد الميزانية كالمالية ك  ، تكاجوالمحرز عمى الرغـ مف التقدـ (ب  المحاسبة مديرية البرمجة كا 
 كمف بينيا: التشغيميةككفاءتيا  عمى فعاليتيا تحديات تؤثر
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  دارات االتصاؿ/الكحدات التشغيمية لالمالية ك التكاصؿ بيف إدارة ضعؼ بلتحاد ا 
 .فريق األ

 تكفير الرقابة الفعالة عمى رصد كمراقبة المكاتب لالمقر عمى مستكل ليات نقص اآل
 إلقميمية/التمثيميةا

  ف  بيئة  نظاـ تخطيط المكارد المؤسسية الجديد كلكف تعزيز تنفيذكىناؾ حاجة إلى
المكارد البشرية إلى جانب الحاجة إلى زيادة تحسيف بيئة الرقابة مف حيث مقيدة 

 كاعتماد استراتيجيات إدارة المخاطر

 عداد الميزانية  عدـ كضكح المياـ بيف الكحدات التنظيمية داخؿ مديرية البرمجة كا 
 أساسيةأك إغفاؿ أدكار ك/ زدكاجيةاال لىيؤدم إمما حاسبية، كالمالية كالم

 اإلدارات ف  اإلدارة القائمة عمى  المشتركة بيفاألنشطة ب التماسؾ كالتنسيؽ ف  اغي
األداء كعدـ اإلببلغ عف المتصمة بالتخطيط كالبرمجة كالمسائؿ المتعمقة بك النتائج 

 فعاؿييا عمى نحك بميمة البرمجة المسندة إل المديرية القياـ قدرة

  لمتفاكض،  ةقابمالكأسعار الصرؼ  تالمعامبل بمخاطرإدارة الخزانة المتعمقة ضعؼ
دارة االستثمار لزيادة العائدات المحتممة لؤلمكاؿ ك كالتنبؤ بالتدفقات النقدية   .العاطمةا 

 لمفكضية االتحاد األفريق  الخدمات الطبية مديريةحسنت  ،الماضية الثبلثف  السنكات  (ج 
عدد كزيادة  العمبلءكالدليؿ عمى ذلؾ انخفاض عدد شكاكل ، الخدماتأنظمة تقديـ كدة ج

تكاجو  ،الرغـ مف النجاحات المذككرة أعبله المستفيديف مف خدماتيا. كعمى المرض 
 نقص المكارد المالية: التالية الت  يجب معالجتيا التحديات مديرية الخدمات الطبية 

كضيؽ الحيز ؛ األدكية  دات(؛ التأخير ف  عممية شراءلمخدمات الطبية )خاصة المع
 لتقديـ الخدماتالمكان  
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 اجلزء الثاني:

 تحميل الوضع/سياق الخطة االستراتيجية
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 الفصل الثالث: تحميل الوضع/سياق الخطة االستراتيجية: أفريقيا تمضي قدما

نشاء منظمة الكحدة إلخمسيف بالذكرل السنكية ال 2013يحتفؿ األفريقيكف ف  عاـ 
لتأسيس  1999عاـ  الصادر ف   المقرركاستند . 1963األفريقية/االتحاد األفريق  ف  عاـ 

 الكالية األصمية لمنظمة الكحدة األفريقية بأفدراؾ ف  المقاـ األكؿ، إلى اإل االتحاد األفريق ،
إلى كأف أفريقيا تكاجو تحديات جديدة تحتاج  عمميا قد تحققت تخميص القارة مف االستعماركى  

 إلنمائ  كالتكامم .برمجيا اترتيبات مؤسسية جديدة لدفع 

دكؿ الرؤساء  مع مركر عقد عمى تأسيس االتحاد األفريق  ف  قمة  2012عاـ تزامف 
ىيكؿ . كقد تـ االتفاؽ عمى ف  دكرباف، جنكب أفريقيا 2002يكليك  كالحككمات الت  عقدت ف 

زة . كبعد فترة كجي2003قمة ف  مابكتك ف  يكليك  ( خبلؿطمؽ عميو اسـ ىيكؿ مابكتكأجديد )
 .ا كبيراكتغيير  تحكال كمفكضية االتحاد األفريق  االتحاد األفريق ك  أفريقيا، شيدت نسبيا

مثيرة كح  بقارة الحادم كالعشريف ت ف   بداية القرفف  كسائؿ اإلعبلـ  صكرة أفريقياكانت 
عدـ ب اإلقميـ كقد تميزكغير ممثمة بما فيو الكفاية.  كالفساد ةلمجاعتممؤىا حاالت االنقبلبات كا

خاضعة لممساءلة كسكء التنمية االقتصادية الكنظـ الحكـ غير نزاعات االستقرار السياس  كال
األمف الغذائ  المزمف ف  أجزاء كثيرة منيا انعداـ ك  المستمركاالجتماعية إلى جانب الفقر 

رأس الماؿ البشرم كاألمية ضعؼ البنية التحتية كاالتصاالت ك كنقص التطكر ف  مجاؿ 
ممثمة تمثيبل ناقصا إلى حد كبير ف  المحافؿ العالمية،  أيضا ككاف القارة. اض الكبائيةكاألمر 

شيدت قد ك عمى مستكل العالـ.  ميمشة ف  المفاكضات كالمناقشات كعمميات صنع القرارك 
نحك األفضؿ مع إدخاؿ تحسينات ف  نظـ اإلدارة االقتصادية  اتغيير ذلؾ الحيف القارة منذ 
 .كالسياسية

 :التنمية االقتصادية والنمو الشامل والحد من الفقر 1.3
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شيدت أفريقيا تقدما كبيرا ف  النمك االقتصادم كلكنيا تكاجو تحديات جسيمة إلضفاء الطابع الشمكل  عمى 
 النمك.

العديد  شيد ،الشعريف العقديف األخيريف مف القرفخاصة فترة ما بعد االستعمار، ك خبلؿ معظـ 
عاما تمتد مف  20 فترة عمى مدل. ك النمك االقتصادم كالتنمية جمكدا ف ة مف البمداف األفريقي

، كاف نمك الناتج المحم  اإلجمال  لمفرد التسعينات لى منتصؼإ 1970السبعيف  منتصؼ
كمع ذلؾ، فقد تحسف األداء االقتصادم ا. أك سمبي معدكماالكاحد ف  أفريقيا جنكب الصحراء إما 

نمك الناتج انتعش ، التسعينات مف أكاخر. كاعتبارا اآلكنة األخيرةف  أفريقيا بشكؿ ممحكظ ف  
اإلقميـ الذم  أفريقيا. كنتيجة لذلؾ ،  كانت 2008كسجؿ ارتفاعا سريعا حتى المحم  اإلجمال  

مى الرغـ مف األزمة االقتصادية . كع2008إلى  2000ف  العالـ مف  نمك ثان  أسرع حقؽ
  . منذ ذلؾ الحيف ا قكيا""نمك أفريقيا تعادت اس ،العالمية

سرع معدالت النمك االقتصادم ف  العالـ، كتعد تمؾ أيضا أبعض البمداف األفريقية  تسجم
عاـ  منذر التقارير إلى أنو تشي -التنمية البشرية  2ؤشرالقكل المحركة كفقا لمأسرع ضمف 
. كبفضؿ فريقياف  أ تكجدنمكا ف  العالـ  األسرع 10الػ قتصاداتأصؿ اال مف 6كانت  ،2001

االـ لمقارة الناتج المحم  اإلجمال   السميمة ييتكقع أف يتضاعؼ دارةاإلسياسات االقتصاد الكم  ك 
كفقا لمبنؾ األفريق  لمتنمية، نمت . 2020تريميكف دكالر أمريك  بحمكؿ عاـ  1.5البالغ 

 ا بنسبةنمك  شماؿ أفريقياحيث حققت ، 2011ف  عاـ  %3.4االقتصادات األفريقية بنسبة 
االقتصادات األفريقية  تنمك كمف المتكقع أف %. 5بنسبة نمكا كأفريقيا جنكب الصحراء % 0.5

كمع ذلؾ، فإف أزمة الديكف السيادية . 13الجدكؿ  - 2012ف  عاـ  %4.8-4.5بنسبة 
 -تدفقات المكارد الخارجية  كخفضتالطمب عمى السمع األفريقية قد أضعفت األكركبية 

 .جنب  المباشر كالتحكيبلت الماليةاالستثمار األ

                                                 
 تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ  عف التنمية البشرية ف  أفريقيا  2
  2011عاما: الطريؽ نحك النمك الشامؿ، البنؾ األفريق  لمتنمية، سبتمبر  50أفريقيا ف    3
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 4: النمو في أفريقيا حسب األقاليم  ومجموعة البمدان1الجدول 

 2010 2011 2012 2013 

 أفريقيا

 وسط أفريقيا

 شرق أفريقيا

 شمال أفريقيا

 الجنوب األفريقي

 غرب أفريقيا

 الدول المصدرة لمنفط

 البمدان المستوردة لمنفط

5.0 

5.7 

7.1 

4.1 

3.5 

6.9 

5.3 

4.5 

3.4 

5.1 

5.0 

0.5 

3.5 

6.3 

2.9 

4.1 

4.5 

4.9 

5.1 

3.1 

4.0 

5.9 

4.7 

4.2 

4.8 

4.8 

5.6 

4.0 

4.4 

6.4 

5.0 

4.7 

 

 كبرياتمف  27حيث حققت ف  جميع أنحاء القارة  نمك االقتصادات األفريقيةؽ يتحقتـ قد 
كعبلكة عمى . 5العقكد السابقة و خبلؿمن 2000 ف  عقدنمكا أسرع  30الػ اقتصادات أفريقيا

 نمكمتكسط  فييا مف سكاف أفريقيا يعيشكف ف  بمداف بمغ %70ذلؾ، تشير التقديرات إلى أف 
األسكاؽ االستيبلكية المحمية أيضا تنمك العقد الماض . خبلؿ  %4اإلجمال   المحم  الناتج

، بينما الصادرات زيادة كبيرة تشيد محرؾ قكم لمنمك.كالقطاع الخاص القياـ حيث يعمؿ 
مما يقمؿ بالتال  االعتماد عم  العبلقات  لمنتجات األفريقية أكثر تنكعا.اأسكاؽ  صبحتأ

لمتجارة بيف بمداف الجنكب بخصكص القارة  كىناؾ أىمية متزايدةالتجارية بيف الشماؿ كالجنكب 
  األفريقية . 

                                                 
  2011عاما: الطريؽ نحك النمك الشامؿ، البنؾ األفريق  لمتنمية، سبتمبر  50أفريقيا ف    4
 518، رقـ 2012األفريقيكف الجدد، يكليك   5
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اتج ئة مف الناف  الم 15.9مف زيادة مطردة االستثمار ف  أفريقيا  شيد، 2000منذ عاـ 
. كمف المتكقع أف يستمر ىذا 2012ئة ف  عاـ اف  الم 22المحم  اإلجمال  إلى أكثر مف 

عددا متزايدا مف اقتصادات المنطقة قادرة عمى االستفادة مف أسكاؽ رأس الماؿ  ألفاالتجاه 
 يا مف أمل نصيبت أفريقيا أكبر تمق. ممزمةقيكد البنية التحتية  الالدكلية لممساعدة ف  معالجة 

 لمؤسسة ، كفقا2011ف  عاـ عمى مستكل العالـ الستثمار األجنب  المباشر مف اكقت مضى 
حصة  %، مما رفع27بنسبة  2011. نما االستثمار األجنب  المباشر ف  عاـ كيكنغإرنست 

 80تدفقات االستثمار األجنب  المباشر بمغت أفريقيا مف االستثمار ف  العالـ إلى الربع تقريبا. 
. 2015بحمكؿ عاـ  أمريك  دكالر مميار 150صؿ إلى يأف الر أمريك  كمف المتكقع مميار دك 

شيدت . كقد البنية التحتيةك  كالخدمات ذات الصمة بالتصنيع ممشاريعلكانت ىناؾ تدفقات كبيرة 
 السميمة اإلدارة االقتصاديةفضؿ ف  االستثمار األجنب  المباشر ب %93 ا بنسبةزامبيا ارتفاع
غانا كبكتسكانا كتنزانيا كالرأس األخضر شيد أيضا كؿ مف لسمم  لمسمطة. كاالنتقاؿ ا

 .االستثمار األجنب  المباشرعالية ف  كمكريشيكس تدفقات 

أم فئة أخرل بقيادة جنكب كبما يفكؽ الخاص بشكؿ جكىرم  األفريق  البين  االستثمار انم
ف  عاـ إرنست كيكنغ  ا مؤسسةدراسة استقصائية أجرتي كشفتكقد أفريقيا ككينيا كنيجيريا. 

حكؿ االستثمار كممارسة األعماؿ ريقييف تزايد الثقة كالتفاؤؿ بيف األفجاذبية أفريقيا حكؿ  2012
 ا بنسبةمركب انمك قد شيدت  2011ك 2003تفيد التقارير بأف فترة ما بيف التجارية ف  أفريقيا. 

األجنب  المباشر الجديدة. كقد  ف  مشاريع االستثمار البين  األفريق  ف  االستثمار 23%
كقد أبمغ أف نسبة . 6%43حيث بمغ نسبة ممحكظة كى   2007تسارع ىذا االتجاه منذ عاـ 

قد  جمال  عدد مشاريع االستثمار األجنب  المباشراألفريق  البين  باعتباره حصة إل االستثمار
مشاريع مف جميع  %17 نسبة 2011ف  عاـ ، حيث مثمت الضعؼ بأكثر مف ازدادت

خبلؿ ىذه الفترة، نمت استثمارات كينيا كنيجيريا ف  ك االستثمار األجنب  المباشر الجديدة. 

                                                 
 2012بية أفريقيا، مؤسسة إرنست كيكنغ، دراسة استقصائية حكؿ جاذ  6
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جنكب أفريقيا بنسبة بينما نمت استثمارا ، عمى التكال ، %73.2ك %77.8 بنسبة أفريقيا
63.8%. 

تجارة ف  أنماط المعكنة كال يرةلى نقمة نكعية كبإألفريقيا  ةجديد ةالصيف كشريكأدل بركز 
ف  عاـ مميار دكالر أمريك   166 الصيفبمغت التجارة بيف أفريقيا ك كاالستثمار ف  القارة. 

كعبلكة عمى  .الكاليات المتحدة األمريكية أك أكركباكىك مبمغ يفكؽ حجـ التجارة مع ، 2011
مميار دكالر أمريك  ف  شكؿ قركض لمبمداف األفريقية خبلؿ  20 بدفع ذلؾ، تعيدت الصيف

 .2012 اعتبارا مف عاـنكات الثبلث المقبمة، الس

ليست  كاستدامتولكف مصادر ىذا النمك عم  نطاؽ كاسع معترؼ بو تزايد الزخـ األفريق   إفّ 
زيادة النمك ف  سبب إلى  كفشير يالنمك القكم ك ىذا محممكف استمرار كيتكقع ال. 7أكيدة تماما

ساىمت بشكؿ قد لرغـ مف أف طفرة المكارد عمى اك ممكارد الطبيعية. لطفرة  ليس مجردةالقارة 
 2008إلى  2000 فإنيا قد ساىمت خبلؿ الفترة مف إيجاب  ف  النمك االقتصادم ف  أفريقيا، 

مف  27تسارع النمك االقتصادم ف   -مف نمك الناتج المحم  اإلجمال  لمقارة  % فقط24بنسبة 
ف  البمداف  المحم  اإلجمال  مماثبلالناتج ، بينما كاف معدؿ نمك 30الػقتصادات كبريات اال

بقية الصادرات مف تجارة كجاء  –المكارد الطبيعية  كبيرة مف صادرات الت  لدييا أك ليس لدييا
 .8الجممة كالتجزئة كالنقؿ كاالتصاالت كالصناعة كالخدمات

 :9ما يم  إلىف  أفريقيا كيعزل تسارع النمك 

  لبلستقرار الظركؼ أىي، مما الديمقراطيةدـ كتق أفريقية بمداف عدة ف  النزاعاتتضاؤؿ 
 كالحكـ الرشيد. السياس 

                                                 
 2012أسكد تتحرؾ: تقدـ كطاقة االقتصادات األفريقية. معيد ماكينزم العالم ،   7
 المرجع نفسو  8
 المرجع نفسو  9
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   الديكف ك  التضخـ الت  خفضت كالتنسيؽ لتنفيذ التدابير  االقتصاد الكم  سياسات
 العجز ف  الميزانية؛ ككذلؾ  الخارجية

  الخصخصة، كتخفيض الحكاجز التجارية، يشمؿ ، بما المبلئمة لمسكؽاالصبلحات
 كتعزيز القكاعد التنظيمية كالقانكنية. كخفض الضرائب

خارجية مثؿ ارتفاع أسعار السمع ، كزيادة الالنمك المستقبم  لمقارة االتجاىات العالمية  كمما يؤيد
قامة شراكات اقتصادية جديدة.  أفضؿ أسعارا القارة تجمب فرص الحصكؿ عمى رأس الماؿ كا 

مف % 50ك ف  العالـ مف احتياط  النفط %12تحتكم عمى إنيا مكاردىا الطبيعية الكفيرة: ل
احتياط  مف  %20ك فمزات المجمكعة الببلتينيةك الكرـك  مف احتياط  %90الذىب كاحتياط  
كبيرة مف أيضا ركاسب لدييا ، ك المزركعةاألراض  الزراعية غير مف % 60النحاس ك

فريقيا كلكف ىناؾ المكاد الخاـ ف  أإلى العالـ يحتاج . 10البككسيت كغيرىا مف المكاد الخاـ
نشاء تفاقات احاجة إلى  ممؤسسات ل فيما ينبغ  ،المتعمقة بالمكاصبلتالبنية التحتية أفضؿ كا 

. كيجب أيضا تكثيؼ يياكاإلشراؼ عم ىاكتنفيذالبنية التحتية العابرة لمحدكد  اإلقميمية تصميـ
مما ينكع  مكاد الخاـالجيكد إلضافة قيمة لمصادرات األفريقية بدال مف االعتماد عمى تجارة ال

 .بالتال  المنتجات المخصصة لؤلسكاؽ المحمية كاإلقميمية كالدكلية

التجاىات االجتماعية كالديمغرافية كخاصة قكة المتمثمة ف  اكمع ذلؾ، فإف العكامؿ الداخمية 
. دكرا أساسيا مستيمكيف مف الطبقة المتكسطةبركز العمؿ المتنامية كالتكسع العمران  ك 

مميار نسمة تقؿ أعمارىـ  1.03البالغ عددىـ  مف سكاف القارة %60 فإف ة إلى ذلؾ،كباإلضاف
ذا ما تـ تزكيدىـ بالميارات كالقدرات الكافية فسيككف بإمكانيـ دفع ، سنة 25عف  أفريقيا كا 

 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كصناعات الخدمات. كيمكفك مصناعة للتصبح مركزا عالميا 
المزيد مف الزخـ لمنمك كالتحكؿ  تقديـالسريع  فضؿ التكسع العمران متنامية بالكسطى المطبقة ل

                                                 
 2013الكرقة اإلطارية لميزانية مفكضية االتحاد األفريق  لعاـ   10
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األمر الذم سيؤدم سريعا مميكف،  300 يبمغالطبقة الكسطى  بأف عدد أفراد تقديراتتفيد ال –
 التكافؤ مع اليند كالصيف. إلى

 :11يةلؤلسباب التاليتسـ باالستدامة األداء االقتصادم ألفريقيا  مف المرجح أف 

 

   مكاصمة الطمب العالم  القكم عمى المكارد الطبيعية/السمع إلى جانب التحكالت ف
مميارات  9 زاد االستثمار األجنب  المباشر مفاألمر الذم الشركاء التجارييف ف  أفريقيا، 

 ؛2008ف  عاـ مميار دكالر أمريك   62 إلى 2000ف  عاـ دكالر أمريك  

  التكسع العمران  كصعكد تتمثؿ ف  مصادر جديدة لمنمك االتجاىات الديمغرافية تخمؽ
صؿ إلى يل %50بنسبة لؤلسر اإلنفاؽ التقديرم  يزداد الطبقة الكسطى. كمف المتكقع أف

القكل العاممة  كمف المتكقع أف تككفمف اآلف. أمريك  بعد عقد مميكف دكالر  128
بحمكؿ عاـ  الصيف كاليندكؿ مف مميار نسمة األغمبية ف   1.1 قدر بالت  تالمتنامية 
إلى ف  العالـ تعمؿ  السكاف العامميف األكثر شباباأفريقيا تمتمؾ ، بينما تمتمؾ 2040
 ؛منخفضة نسبة إعالةجانب 

  الت  مف ك المستيمكيف كالمكارد كالزراعة  قطاعات جديدة، مثؿ أعماؿفرص ظيكر
بحمكؿ عاـ  مريك مميار دكالر أ 2.6قدره  ااجمالي مجتمعة دخبلأف تكسب المتكقع 
فريقيا )السمع االستيبلكية، كاالتصاالت، ألالقطاعات االستيبلكية تنمك . 2020

منظمة التعاكف  مرتيف أك ثبلث مرات مف بمدافبصكرة أسرع كالخدمات المصرفية( تنمك 
 دكالرمميار  72التحتية  االستثمارات ف  البنية كتبمغ . االقتصادم كالتنمية ف  الميداف

                                                 
  2011سبتمبر  عاما: الطريؽ نحك النمك الشامؿ، البنؾ األفريق  لمتنمية، 50أفريقيا ف    11
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مف إجمال   %13البنية التحتية االستثمارات ف  حصة أفريقيا مف ، كتبمغ سنكيا أمريك 
 .2000ف  عاـ  %7األسكاؽ الناشئة، بعد أف كانت 

، فمف الميـ التركيز عم  أف اقتصادات أفريقيا اإليجابية التكقعات االقتصادية عمى الرغـ مف
 ية عمى النحك المبيف أدناه:كىناؾ تفاكت كبير بيف البمداف األفريق ليست متحدة الشكؿ

  األخيرة فرصة أقؿ كلكف البمداف الساحمية مقابؿ البمداف غير الساحمية: تمتمؾ
 البنية التحتية ركابطتحقيؽ مكاسب كبيرة مف  باستطاعتيا

 البمداف ذات الدخؿ  المنخفضمقابؿ  أقؿ البمداف نمكا 

 دالبمداف الفقيرة بالمكار  مقابؿ البمداف الغنية بالمكارد 

  حظا قؿتمؾ األالجيدة ك  اإلمكانات الزراعية البمداف ذات 

 عجز ف  لمنخفضة ك قدرات إنتاجية ك  ىشة البمداف الخارجة مف النزاعات مع مؤسسات
 غير المستقرةبيئة االقتصاد الكم  البنية التحتية ك 

 ية، غيرىا مف البمداف الناممشاكؿ مماثمة ل الدكؿ النامية الجزرية الصغيرة: الت  تكاجو
بسبب  العيكب خصائص كنقاط ضعؼ خاصة بيا. في  تكاجو العديد مف كلكف لدييا

 لتطكراتأمكاـ ا ضيؽ قاعدة المكارد كالضعؼ الشديد بيفصغر حجميا. كيتراكح ذلؾ 
كاالستخداـ ، الضغكط عمى المكارد عف العالية )الناتجةكالكثافة السكانية  العالمية

  .كمحدكدية األسكاؽ المحمية ،المفرط لممكارد( كقمة عدد السكاف

تكاجو كؿ ىذه البمداف المختمفة ظركفا متباينة أساسية تحدد مسارات كاستراتيجبات التنمية 
الت  ينبغ  اتباعيا عمى الرغـ مف أنيا تتقاسـ مشاكؿ متماثمة مثؿ ارتفاع مستكيات الفقر؛ 

 .ياتاألمية؛ األمراض، كنسبة الكفيات العالية لمرضع كاألطفاؿ كاألم
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 النمو الشامل وتحديات الفقر والبطالة

آخذ ف  االنخفاض. كمع الفقر تشمؿ الكثير مف الناس كأف  النمك االقتصادم يبدك أف فكائد
 األغنياء كالفقراء بيف، إال أف عدـ المساكاة قميبلقد انخفضت  إذا كانت معدالت الفقر ذلؾ،

مف بيف  32الصحراء. كتفيد التقارير بأف  بمداف أفريقيا جنكب ف  العديد مف آخذة ف  االتساع
 ف  تكزيع الدخؿ( أعمى مفمقياس لعدـ المساكاة جين ) كىك  معامبلت لدييا دكلة أفريقية 43

البمداف األفريقية  ف  حكال  نصؼ عمى الصعيد العالم . كيرتفع عدـ المساكاة البمداف متكسط
  ستة مف بيف  البمدافبلغ بأف تـ اإلب  ،2010. كف  عاـ 12النصؼ اآلخر ف  كينخفض

الكبرل كى   ف  العالـ تكجد ف  أفريقيا جنكب الصحراء: كتمتمؾ الثبلثالعشرة األقؿ تكافؤا 
عمى التكال . كف  معظـ  63ك 70ك 65جين  قدرىا كليسكتك معامبلت أفريقيا ناميبيا كجنكب

مف نصؼ جميع  ثر% األكثر ثراء مف السكاف عمى أك20تحصؿ نسبة ، البمداف األفريقية
 .اإليرادات المحققة

. 3الجدكؿ  - السكاف لجميع فئات النمو الشامل غيابف   كتتمثؿ نقطة الضعؼ الرئيسية
كفرص العمؿ  كالصحة، خدمات التعميـكالكصكؿ إلى  مف حيث الدخؿ، عدـ المساكاة كىناؾ

 .13جاريةالتكالتنظيمية ك  المؤسسيةضعؼ األطر ك  كالنساء، لمشبابكخاصة  محدكدةال

 14النمو الشامليد : تحد2الجدول 

 فرص لىالكصكؿ إزيادة  يؤدم إلىالنمك االقتصادم الذم بأنو  متنمية النمو الشامليحدد البنك األفريقي ل
حماية إلى جانب  ك البمدافأ المناطؽاألشخاص أك عدد مف كسع مستدامة أل اجتماعية كاقتصادية

 .السياسيةالتعددية ك العدؿ كالمساكاة ك  اإلنصاؼ مف ئةبي كؿ ذلؾ ف  يجرممستضعفيف عمى أف ال

الفئات  كيحم  العمالة المنتجةتضمف ي، ك عبر القطاعات تحقيؽ نمك عريض القاعدة ىك النمك الشامؿإف 

                                                 
 . 2012أفريقيا ف  مجاؿ العمؿ: تكفير فرص العمؿ كالنمك الشامؿ، معيد ماكينزم العالم ، أغسطس   12
 شيجكنتا، ؼ: النمك الشامؿ كالحد مف الفقر ف  أفريقيا  13
   2012: استراتيجية البنؾ األفريق  لمتنمية الطكيمة األمد لخطة النمك الشامؿ، 6المذكرة اإلعبلمية رقـ   14
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عايير مف قبيؿ: مف  االعتبار  شامؿالنمك ال تحميؿ. كيأخذ الصدمات المعاكسة مف المحركمة كالميمشة
 . كعميو،القطاعية التكازناتك  فضبل عف االختبلفات رصدةاألك  الجغرافيةأك  اإلقميميةالثغرات ك  الجنس كالسف

لصالح  كالنمك المشترؾ،، كالنمك كاسع النطاؽالالنمك "ب تتعمؽ يحتكم عمى عناصر النمك الشامؿ فإف
 ."الفقراء

اف. كمف مترابطا منيمعا أل اميجب معالجتيالمذيف نمط النمك، ك  معدؿ يركز عمى النمك الشامؿيركز 
 ذلؾ محد مف الفقر كيجب أف يككفل ـالمد الطكيؿالضركرم تحقيؽ معدالت النمك االقتصادم المستداـ ك 

العمالة  النمك الشامؿ سياساتتعالج  يجب أف. ك المساكاةعدـ  لمحد مف العمالة المنتجة تزايدبمصحكبا 
فرص عمؿ  كلدحيث أف العمالة المنتجة ت ،إعادة تكزيع الدخؿ أك اف  حد ذاتي الةالعم، بدال مف المنتجة
 .العامميف لحسابيـ الخاص عكائد كتعزز العامميف أجكر رفع مع إمكانية تناقضكت، لؤلفرادالدخؿ جديدة ك 

 

بشكؿ عاـ، تتمثؿ مككنات السياسة الرئيسية لمنمك الشامؿ فيما يم : النمك، كالعمالة المنتجة، 
كاإلنصاؼ، بما ف  ذلؾ المساكاة  الناجـ عف انخفاض الدخؿ الفقركالبنية التحتية االقتصادية، 

 .بيف الجنسيف؛ كالقدرات البشرية، كالحماية االجتماعية

 4انظر الجدكؿ  -كمع ذلؾ، ىناؾ العديد مف التحديات الت  تكاجو النمك الشامؿ ف  أفريقيا 
 أدناه:

15: تحديات برنامج النمو الشامل3الجدول 
 

عمى الكيرباء  كفحصميفقط مف سكاف أفريقيا % 28أف  2009-2006الفترة بيانات  تفيد: البنية التحتية
نكعية أفضؿ مف السكاف عمى  %69 كتحصؿ نسبة ؛ العالـ الناماألجزاء األخرل مف  % ف 70 بمقارنة 
 تحسيف البنية التحتية بما. كسيؤدم النام األجزاء األخرل مف العالـ مف سكاف  %88 ب مياه مقارنةمف ال

فريقيا كانخفاض تكاليؼ ممارسة ألزيادة القدرة التنافسية كاإلنتاجية إلى كظيفية، التنظيمية البيئة الف  ذلؾ 
تعميؽ التكامؿ االقتصادم . كسيسيـ ف  األعماؿ التجارية كتسييؿ التجارة كاالستثمار األجنب  المباشر

تقديـ الخدمات أيضا البنية التحتية دعـ . كتعمؿ أثناء تنفيذ المشركع كعممياتوالكاالجتماع  كخمؽ فرص 
                                                 

 المصدر نفسو  15
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 النمك الشامؿ. ساىـ ف تاالجتماعية، ك 

كفكرات تكفير فرص لتعزيز القدرات اإلنتاجية لبلقتصادات األفريقية ك ال اناإلقميمي والتجارة التكامليكفر 
يمة المضافة عمى الق اإلقميمييف التكامؿ كالتجارة.  كتعزز سياسات/نظـ الحجـ كتحسيف القدرة عمى المنافسة

خطة النمك الشامؿ. كستشيد يمكف أف يككف لو آثار إيجابية عمى  ، األمر الذمالسمع األساسية ف  أفريقيا
مدادات كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ك  البرمكسائؿ النقؿ  اجيديا ربطا المناطؽ الت  تربط الكيرباء ا 
إلى خمؽ فضاءات اقتصادية كبيرة قادرة عمى قميم  التكامؿ اإلاندماجا أحسف. كسيؤدم كشبكات المياه، 

لى  لمستثمريفالتنافس كعمى جذب ا البنية التحتية .  تعزز عبر الحدكدحركة األفراد زيادة فرص العمؿ ك كا 
كيساعد عمى تصحيح  عمى سبيؿ المثاؿ األسكاؽبعندما يربط الشركات كالمزارعيف النمك الشامؿ، لمنقؿ 

 .إقميم  اقتصادم بمركزاالقتصادات الصغيرة/الدكؿ اليشة يربط داخؿ البمداف أك االختبلالت اإلقميمية 

تعزيز النمك الشامؿ ف  جميع القطاعات ترم  إلى  شاممةأنشطة  تنمية القطاع الخاصأنشطة إف 
أك  البمغة الصغر كأالمتكسطة  كأالشركات الصغيرة  سكاء كانتألحجاـ كالشركات مف مختمؼ ا االقتصادية

. يستحكذ فرص العمؿ كالفرص االقتصادية لمغالبية، بما ف  ذلؾ الفقراءخمؽ ركات الكبيرة، كتكليد النمك ك الش
مف إجمال  االستثمارات  %67مف إجمال  اإلنتاج ك %80عمى أكثر مف ف  أفريقيا القطاع الخاص 

 اإلنتاجية أسعار إففكمع ذلؾ، . مف القكل العاممة %90االقتصاد ك ساحة مف إجمال  االئتماف ف  %75ك
 .عدـ كفاءة المزارع الكثيفة العمالة ف  العديد مف البمداف األفريقيةف  ظؿ ناطؽ أخرل، مقارنة بممنخفضة 

معايير كالظركؼ تحديد الالحكـ  مجاؿ النمك الشامؿ ف  تستمـز خطة: ضعف مؤسسات وأدوات الحكم
لضماف كالمساءلة مؤيدة الشفافية كاألصكات اليـ تعمتعبئة المكارد كبناء مؤسسات قكية ك المكاتية لتشجيع 

مؤسسات قكية لدييا القدرة كالمكارد البلزمة إلنشاء إطار إلى أفريقيا . كتحتاج كاسع النطاؽاللنمك مزيد مف ا
مع إطار قائمة بيئة عمؿ أفضؿ . كمف شأف العامةلؤلمكاؿ اإلدارة الجيدة لبلقتصاد الكم  عف طريؽ سميـ 

ف  خمؽ مجتمع عمى  ساعدتتشجع فرص العمؿ ك أف سيؿ إنفاذ العقكد كحقكؽ الممكية ي قانكن  كتنظيم 
تحسيف بيئتيا التجارية، األمر الذم يشكؿ البمداف اإلقميمية األعضاء ب  عدد مف يقكـك . أكثر استقرارا كأمنا

 ف بيف، م2012لعاـ  يتضمف تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ. ك عائقا كبيرا أماـ االستثمار الخاص
 ف  العديد مف المجاالتحسنت سيكلة ممارسة أنشطة األعماؿ االقتصادات العشر  الت  تعتبر أنيا قد 

 .، خمس دكؿ مف أفريقيايةالتنظيم

المين  كتنمية كالتدريب التعميـ العال  ف  العمكـ كالتكنكلكجيا يعتبر : التعميم العالي والعموم والتكنولوجيا
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الجكدة الكصكؿ ك نظـ التعميـ العال  ف  أفريقيا تحديات  تكاجو يجب أف. ك تنميةمأمكرا أساسية لالميارات 
 .ىميةاألك 

 

كما ذيكر سابقا، فإف النمك االقتصادم السريع شيدتو أفريقيا ف  العقد الماض  لـ يؤد إلى 
انخفاض متناسب ف  مستكيات الفقر كال إلى تكفير فرص عمؿ. كقد تـ ربط بطء كتيرة التقدـ 

حد مف الفقر بما يم : النمك غير الكاف  كغير المتسؽ كارتفاع معدالت النمك السكان ، ف  ال
انخفاض مركنة نمك الفقر، كاستمرار ارتفاع مستكيات التفاكت كعدـ المساكاة مف الناحية 

 16.الجنسانية كالجغرافية

كلكف معدؿ  شيدت أفريقيا انخفاضا ف  معدالت الفقر كف  عدد مف يعانكف مف الفقر المدقع. 
. كقد انخفضت 2015االنخفاض بط ء لمغاية لتحقيؽ اليدؼ اإلنمائ  لؤللفية بحمكؿ عاـ 

إلى  1990% ف  عاـ 56.5دكالر يكميا مف  1.25نسبة السكاف الذيف يعيشكف بأقؿ مف 
لى  2005% ف  عاـ 42.3 تقارير أخرل بكجكد نمط  . كتفيد200817% ف  عاـ 47.5كا 

% 43% إلى 47سكاف الذيف يعيشكف بأقؿ مف دكالر كاحد يكميا مف مماثؿ: انخفضت نسبة ال
، كيقدر أف عدد الذيف يعيشكف بأقؿ مف دكالريف يكميا قد انخفض 2005ك 2000بيف عام  

 .2010% ف  عاـ 60.8إلى  1990% ف  عاـ 68.7مف 

د مف الفقر كعبلكة عمى ذلؾ، فإف أفريقيا تبتعد عف تحقيؽ اليدؼ اإلنمائ  لؤللفية الخاص بالح
. 18% ف  أمريكا البلتينية6% ف  جنكب آسيا ك25%، مقارنة ب 41بنسبة  2015لعاـ 

كيتفاقـ الكضع بسبب الضعؼ الشديد ف  أكساط الطبقة المتكسطة. كيتركز الفقر أيضا ف  
المناطؽ الريفية )عمى الرغـ مف التحضر السريع، تتنام  ظاىرة الفقر ف  المناطؽ الحضرية(، 

 .ى النساء كالرجاؿ بشكؿ متبايفكيؤثر عم
                                                 

 : تقييـ التقدـ ف  أفريقيا نحك تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية2012تقرير األىداؼ اإلنمائية لؤللفية،   16
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ضافة إلى استمرار الفقر كاف ىناؾ أيضا بطء ف  التقدـ المحرز عمى درب خفض نسبة  كا 
، أفاد مؤشر الجكع العالم  لممعيد الدكل  2011السكاف الذيف يعانكف مف الجكع. فف  عاـ 

 2011ك 1990% بيف عام  18لبحكث سياسات األغذية بأف أفريقيا حققت تحسنا بنسبة 
. لـ تحقؽ القارة تحسنا بسرعة 19% ف  شماؿ أفريقيا39% ف  جنكب شرؽ آسيا ك25مقارنة ب

تكف  لتمبية اليدؼ اإلنمائ  لؤللفية الخاص بالحد مف انتشار نقص الكزف بيف األطفاؿ دكف 
 .الخامسة مف العمر

مداف األفريقية لتحقيؽ كربما تككف البطالة ى  التحدم األكبر الذم يعرقؿ الجيكد الت  تبذليا الب
النمك الشامؿ. إف أفريقيا القارة مييأة لجن  العائد الديمكغراف  ف  العقكد المقبمة، حيث أف قكة 

، ف  ظؿ انخفاض نسبة اإلعالة. 2035العمؿ فييا تنمك لتككف األكبر ف  العالـ بحمكؿ عاـ 
قكل العاممة ى  فقط % مف ال28% فقط، كلكف 9إف المعدؿ الرسم  لمبطالة ف  القارة ى  

الت  لدييا كظائؼ مستقرة كذات األجر. كف  ظؿ شبكات األماف االجتماع  القميمة، يتحتـ عمى 
معظـ البالغيف العمؿ مف أجؿ البقاء. إف النمك االقتصادم شرط مسبؽ لخمؽ فرص العمؿ 

العديد مف  كلكف بعض القطاعات الت  تساىـ بقكة ف  نمك الناتج المحم  اإلجمال  قد ال تخمؽ
فرص العمؿ مع إىماؿ القطاع غير الرسم  .  فعمى سبيؿ المثاؿ، تساىـ المكارد الطبيعية 
يرادات  )النفط كالغاز كالتعديف( بشكؿ كبير ف  نمك الناتج المحم  اإلجمال  ف  أفريقيا كا 

 .% مف القكل العاممة ف  أفريقيا1الحككمات كعائدات التصدير كلكنيا تكظؼ أقؿ مف 

لبطالة ف  أكساط الشباب ف  جميع أنحاء القارة أعمى بمرتيف إلى ثبلث مرات مف البطالة إف ا
سنة(. كال تزاؿ بطالة  24-15%( ىـ مف الشباب )72بيف العماؿ البالغيف. إف معظـ الفقراء )

ثيكبيا كأكغندا كزامبيا كبكركندم تفكؽ نسبة  الشباب مرتفعة ف  معظـ البمداف. فف  نيجيريا كا 
%. كىناؾ حاجة إلى كضع استراتيجيات محددة األىداؼ لمعالجة ارتفاع 80ة الشباب بطال

 .معدالت البطالة بيف الشباب مثؿ معالجة النقص ف  الميارات كالخبرة العممية
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( إف النساء، عمى 1كتكاجو المرأة أيضا تحديات خاصة ف  مجاؿ العمالة تشمؿ ما يم : )
( تكاجو  2%(، )63% مقابؿ 79أكثر مف الرجاؿ )األرجح، يشغمف كظائؼ غير مضمكنة 

( ف  بعض المناطؽ 3النساء مظاىر حرماف كربات عمؿ كتحديات لبدء كتنمية األعماؿ، )
)شماؿ أفريقيا كأجزاء مف غرب أفريقيا(، فإف معدؿ مشاركة النساء ف  القكل العاممة أقؿ بسبب 

 .20العكامؿ الثقافية
انتنًُت االلتصبدَت، اننًى انشبيم وانمضبء ػهً انفمز  –غزاث انزئُسُت : تسهُظ انضىء ػهً انث2انًزبغ    

 2000 عقدالت  كاف أداؤىا أفضؿ خبلؿ  30ضمف االقتصادات الػ 27 مع لئلعجابكمثيرا  كاسع النطاؽ انمك  أفريقياحققت 
بما ف  ذلؾ  ، ب  المباشراالستثمار األجنفٍ ظم تشاَذ  ، أكثر تنكعا مصادر النمككقد اصبحت   مف العقد الماض .

 سياسات االقتصاد الكم  السميمة.  كمما يفسر ىذا األداء تقمص عدد النزاعات ك فيما بيف البمداف األفريقية االستثمار
 .سكؽلم المبلئمة كاإلصبلحات

 :ى ك رئيسية  ال تزاؿ ىناؾ ثغرات، كمع ذلؾ

 االنكماش االقتصادم المالية العالمية ك زمة ؤلف  ظؿ التأثير المثبط ل عبر البمداف مطابقا النمك لـ يكف 

 الدخؿ تيايفف  ىناؾ زيادة ك  المقابمة الحد مف الفقرلـ يؤدم إلى  مثير لئلعجابإف النمك ال. 

  لـ يكف النمك مصحكبا بفرص عمؿ – كالشباب خاصة بالنسبة لمنساء عمؿ،الفرص عدـ كفاية 

  بما فيو الكفايةيعا ا سر الجكع انخفاض مفالمعنيف  عدد األشخاصلـ يشيد. 

 تنمية القطاع الخاص كتعزيز مناخ األعماؿ تحسيف 

 الخاـ كالمكاد أفريقيا القيمة لمنتجاتإضافة  ف  بذؿ جيكد أكبر 

  .النمك الشامؿ سياسات كتعزيز كضع لبمداف األفريقيةلمعالجة ىذه الثغرات، يتعيف عمى ا

 

                                                 
 نمائية لؤللفية: تقييـ التقدـ ف  أفريقيا نحك تحقيؽ األىداؼ اإل2012تقرير األىداؼ اإلنمائية لؤللفية،   20
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 :ير البنية التحتية في أفريقياالتكامل والتجارة عمى المستوى اإلقميمي وتطو  2.3

 التكامل اإلقميمي

أفريقيا أف تحافظ عمى أداء النمك االقتصادم اإليجاب  الحال ، فإف األكلكية الرئيسية إذا أرادت 
ف  العقد القادـ ى  التعجيؿ بعمؽ ككتيرة التكامؿ اإلقميم  مف أجؿ تيسير زيادة مستكيات 

داـ كخمؽ أسكاؽ أكبر كتكحيد المكارد البشرية كالرأسمالية التجارة كتعزيز التنكيع كالنمك المست
 .كالطبيعية كاالستفادة مف المزايا النسبية لمختمؼ البمداف األفريقية

التكامؿ  2000يعتبر ميثاؽ منظمة الكحدة األفريقية كالقانكف التأسيس  لبلتحاد األفريق  لعاـ 
مؿ الجكس كمعاىدة أبكجا اآلليات اإلقميم  أحد أسس الكحدة األفريقية.  كيحدد خطة ع

خمسة  1991االقتصادية كالسياسية كالمؤسسية لتحقيؽ ىذا اليدؼ. حددت معاىدة أبكجا لعاـ 
 34ف  ست مراحؿ، عمى مدل  مجاالت إقميمية تحضيرا إلنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية

  .5الجدكؿ  –سنة 

 

 قتصادية األفريقية: المراحل الست نحو إنشاء الجماعة اال4الجدول 
 1999بحمكؿ عاـ  إنجازهالمقرر مف  –تفتقر إلييا  ف  المناطؽ الت  تكتبلت إقميمية إنشاء •
المجمكعات االقتصادية  بيف المكاءمة أكالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية  داخؿ التكامؿ عزيزت •

 2007بحمكؿ عاـ إنجازه المقرر مف  -اإلقميمية
بحمكؿ عاـ مف المقرر إنجازه  – قميم إكتؿ ت ف  كؿاالتحاد الجمرك  ك  رةمتجارة الحلمنطقة  إنشاء •

2017 
بحمكؿ  إنجازهالمقرر مف  – التجارة الحرةمنطقة كذلؾ ك  عمى مستكل القارة االتحاد الجمرك  إنشاء •

 2023عاـ 
ف  عاـ  إنجازهالمقرر مف  – أفريق  برلمافك  عمى مستكل القارةاقتصادم كنقدم  نشاء اتحادإ •

2028 
 2034بحمكؿ عاـ  الفترات االنتقالية كؿ نياية •
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، شرعت البمداف األفريقية ف  عممية التكامؿ عف طريؽ الكتؿ االقتصادية اإلقميمية المختمفة
اعترؼ االتحاد األفريق  بثمانية منيا باعتبارىا ركائز لتكمميا. كى  اعترؼ االتحاد األفريق  

مجمكعة تنمية الجنكب األفريق  )السادؾ( كالمجمكعة يا بثمانية منيا باعتبارىا ركائز لتكامم
االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا ، المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا )اإليككاس( ، مجمكعة 
شرؽ أفريقيا ، الييئة الحككمية المشتركة لمتنمية، السكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب 

 ساحؿ كالصحراء، كاتحاد المغرب العرب .األفريق  )الككميسا(، مجمكعة دكؿ ال

مف رؤساء  26كيتمثؿ ف  االتفاقية المبرمة بيف  2008كىناؾ تطكر إيجاب  حدث ف  أكتكبر 
الدكؿ كالحككمات ف  أفريقيا، الت  تضـ كبل مف مجمكعة شرؽ أفريقيا، الككميسا كالسادؾ، 

معركفة أيضا  –جارة حرة لكضع ترتيب ثبلث  بيف المجمكعات الثبلث بيدؼ إنشاء منطقة ت
تيدؼ إلى تكسيع التجارة بيف البمداف األفريقية،  -باسـ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثبلثية 

كتعزيز التعاكف بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية المعنية كتيسير تعبئة المكارد كتنفيذ 
الثبلثية حيز التنفيذ اعتبارا مف المشاريع. كمف المقرر أف تدخؿ اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

. كستؤدم اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثبلثية بعد دخكليا حيز التنفيذ إلى إنشاء 2014يكنيك 
% مف سكاف أفريقيا 57مميكف نسمة ) 530( يبمغ إجمال  عدد سكانيا 1سكؽ متكاممة: )

اتجيا المحم  اإلجمال  ( كيصؿ مجمكع ن2كتتجاكزىا ف  عدد السكاف الصيف كاليند فقط(، )
( كيقدر معدؿ 3% مف الناتج المحم  اإلجمال  األفريق (؛ )53مميار دكالر أمريك  ) 630إلى 

 .%6-5نمك ناتجيا المحم  اإلجمال  عمى المدل الطكيؿ بنسبة 

. مثؿ إدارة المكارد 21ىناؾ مزايا أخرل لمتكامؿ اإلقميم  تتجاكز التجارة كالشؤكف االقتصادية
ة كغيرىا مف السمع العامة. كتعتبر المياه خير دليؿ عمى ذلؾ. تمتمؾ أفريقيا أكثر مف المشترك

% 60ف  المائة مف األنيار العابرة لمحدكد كأحكاض األنيار الدكلية الت  تغط  أكثر مف  60
مف مساحة القارة، ح  ثا، جميع األنيار الرئيسية تقريبا تعبر العديد مف البمداف )النيؿ يعتبر 

                                                 
 : تقييـ التقدـ ف  أفريقيا نحك تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية2012تقرير األىداؼ اإلنمائية لؤللفية،   21
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، كالنيجر تسع، كالسنغاؿ أربع، كنير زامبيزم ثمان (. كتتطمب المكارد المائية المشتركة عشر
االستثمار ف  القدرات كالمؤسسات المعنية بإدارة المياه العابرة لمحدكد كفقا لمبادئ تحقيؽ 

 المكاسب لجميع األطراؼ. 

ا مشكمة ف  القارة. فثمة فجكة شكؿ رصد كتقييـ تنفيذ أجندة التكامؿ األفريق  كتنمية أفريقيا دائم
ىائمة بيف عرض كطمب المعمكمات اإلحصائية، فجكة ازدادت عمقا ف  السنكات األخيرة. يتـ 
إنتاج اإلحصاءات كفقا لمنيجيات ال تعكس دائما الكقائع األفريقية، كال يمكف حتى اآلف المقارنة 

المصادر الرئيسية لمبيانات  بينيا مف بمد إلى آخر. فالنظـ اإلحصائية الكطنية الت  تشكؿ
اإلحصائية تستعمؿ ف  معظميا مفاىيـ كتعريفات كمنيجيات تختمؼ مف بمد إلى آخر، األمر 
الذم يجعؿ المقارنات أمرا صعبا، كيؤدم إلى تكليد مجمكعات كمية ال تنطكم عمى مغزل كبيرة 

اءمة اإلحصاءات مف كجية النظر اإلقميمية ك/أك القارية. مف جية أخرل، تختمؼ برامج مك 
لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية مف إقميـ إلى آخر، كقمما تسد الحاجة إلى اإلحصاءات 
المنسقة. كيشكؿ ذلؾ حقيقة عائقا ف  رصد كتقييـ التكامؿ اإلقميم  أك القارم. كلمعالجة ىذه 

ة مكاءمة التحديات، صيغت كثيقتاف رئيسيتاف، كىما الميثاؽ األفريق  لئلحصاءات كاستراتيجي
 اإلحصاءات ف  أفريقيا، إلرشاد كتنظيـ إنتاج إحصاءات ذات نكعية ف  القارة. 

 تطوير الترابط والبنية التحتية

ف  إطار التكامؿ اإلقميم ، تصبح البنية التحتية أمرا أساسيا لمربط بيف األسكاؽ كزيادة تكليد 
 الطاقة لدعـ الصناعات التحكيمية كغيرىا مف القطاعات.

ف  إطار مشركع التشخيص  التشخيص القطرم لمبنية التحتية ف  أفريقيادراسة أيجراىا  أظيرت
كىك شراكة بيف مفكضية االتحاد األفريق  كالبنؾ األفريق   -القطرم لمبنية التحتية ف  أفريقيا 

ية أف البنية التحتية ف  أفريقيا تتخمؼ عف المناطؽ النام –لمتنمية كالنيباد كالبنؾ الدكل ، إلخ 
. كما ىك الحاؿ كمقارنة مع البمداف ذات الدخؿ المنخفض، تمتمؾ أفريقيا 6الجدكؿ  –األخرل 

جنكب الصحراء الكثافة األكثر انخفاضا ف  مجاؿ الطرؽ المعبدة، كتغطية اليكاتؼ األرضية 
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كالقدرة عمى تكليد الطاقة. النقؿ كاالتصاالت ىما شراييف الحياة الت  تربط الدكؿ الجزرية 
صغيرة النامية مع بقية العالـ، كمع بعضيا البعض. كقد أدت المسافة كالعزلة إلى ارتفاع ال

ال  تكاليؼ النقؿ نسبيا كىناؾ حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجكة ف  البنية التحتية، كا 
 فإف جيكد التكامؿ اإلقميم  لف تؤدم إلى النمك السريع المتكخى ف  مجاؿ التجارة كاالستثمار

 .داخؿ أفريقيا ككذلؾ عمى مع بقية العالـ

كيقدر برنامج تطكير البنية التحتية ف  أفريقيا، كىك إطار قارم أنشئ بمبادرة مف مفكضية 
االتحاد األفريق ، ككالة التنسيؽ كالتخطيط لمنيباد كالبنؾ األفريق  لمتنمية، كاعتمدتو قمة االتحاد 

% سنكيا بيف 6.2ناتج المحم  اإلجمال  بنسبة ، أنو، مع نمك ال2012األفريق  ف  يناير 
 :22، ستككف االحتياجات األفريقية ف  مجاؿ البنية التحتية عمى النحك التال 2040ك 2010

 سيرتفع الطمب عمى الطاقة إلى ستة أضعاؼ؛ 

  أضعاؼ، مع زيادة قكية  8ك 6سترتفع االحتياجات ف  مجاؿ النقؿ إلى ما يتراكح بيف
 ضعفا مف الدكؿ غير الساحمية؛ 14ى عمى كجو خاص تصؿ إل

  ،ستدفع االحتياجات ف  مجاؿ المياه بعض األحكاض النيرية، بما فييا أحكاض النيؿ
 النيجر، أكرينج كككلتا إلى شفا الياكية البيئية؛

  202سيتضاعؼ الطمب عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مرات عديدة حتى قبؿ 
 ركب النطاؽ العريض؛ف  إطار سع  القارة لبللتحاؽ ب

عمى كجو الخصكص، يمّكف برنامج تطكير التحتية ف  أفريقيا البمداف كالسيما  البمداف 
 الجزرية النامية الصغيرة مف تحقيؽ ما يم :  

                                                 
 2040دراست بزنبيح تطىَز انبنُت انتحتُت فٍ أفزَمُب: تىلؼبث  22
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   تخفيض تكاليؼ الطافة كزيادة إمكانية الكصكؿ إلييا. سيحقؽ األفريقيكف كفكرات ف
% مف نفقات الطاقة، إف تـ 17أمريك ، أك مميار دكالر  30مجاؿ الطاقة تبمغ قيمتيا 

%. كستتناقص 60تنفيذ مشاريع البرنامج، كسيرتفع ربط األىال  بشبكات الطاقة بنسبة 
مميار دكالر  900تكاليؼ إنتاج الطاقة تناقصا كبيرا يؤدم إلى تحقيؽ كفكرات تزيد عمى 

 . 2040أمريك  خبلؿ الفترة المفضية إلى 

 دة التجارة البينية األفريقية. سيحقؽ برنامج تطكير البنية تخفيض تكاليؼ النقؿ كزيا
مميار دكالر  175التحتية ف  أفريقيا مف كفاءة النقؿ مف ناحية التكمفة مكاسب تبمغ 

أمريك  عمى األقؿ، مع إمكانية تحقيؽ كفكرات تفكؽ ذلؾ بكثير ف  إطار انفتاح ممرات 
ميم  كالخدمات ف  نياية المطاؼ تحكال النقؿ. كسييحدث التقدـ المطرد ف  التكامؿ اإلق

مف التجارة مع الخارج إلى التجارة بيف البمداف كداخؿ اإلقميـ، األمر الذم سيساعد عمى 
 ؛2028الكفاء بالكعد المتمثؿ ف  معاىدة منطقة تجارة حرة ف  

  ضماف األمف ف  مجاؿ المياه كاألغذية. تمتمؾ أفريقيا أدنى مستكل مف قدرات تخزيف
ه كزراعة الرم ف  العالـ، كيكاجو ما يقارب مف نصؼ القارة نكعا مف الضغط عمى الميا

كسيأخذ الطمب ف  التصاعد. سيبن  البرنامج البنية التحتية البلزمة  –المياه أك ندرة فييا
 لتخزيف المياه كلمطاقة المائية لتفادم األزمة القادمة.

 20ف زيادة الربط باإلنترنت بنسبة زيادة الربط الشامؿ بالشبكات. سيمّكف البرنامج م 
%، كىك أمر يمكف تكقعو بحمكؿ 10نقطة مئكية. إف زيادة تغمغؿ اإلنترنت بنسبة 

% مف خبلؿ تعزيز االتصاالت بيف 1، سيزيد الناتج المحم  اإلجمال  بنسبة 2018
 السمع كاألسكاؽ، كبيف األشخاص كفرص العمؿ.  

 يرة، إنشاء أك تعزيز القدرات البحثية ككضع بالنسبة لمبمداف الجزرية النامية الصغ
السياسات لتطكير مصادر جديدة كمتجددة لمطاقة، بما ف  ذلؾ الرياح، كالطاقة الشمسية 

 كالطاقة الحرارية األرضية، كتكليد الطاقة الكيركمائية، كطاقة الكتمة الحيكية. 



94  

 

94 

 

 2040ر أمريك  حتى بميكف دكال 360يبمغ إجمال  تكاليؼ برنامج تطكير البنية التحتية 
 بالنسبة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت( كسيحقؽ اإلنجازات التالية:  2020)

بالنسبة  2020) 2040البرنامج حتى  تالمؤشرا
 لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 كمـ 37,300 الطرؽ السريعة الحديثة

 كمـ 30,200 السكؾ الحديدية الحديثة

 مميار طف 1.3 قدرات المكانئاألطناف المضافة إلى 

 ميخاكاط 61,099 تكليد الطاقة المائية

 كـ 16,500 مد أسبلؾ الطاقة

 3ىكـ 20,101 القدرات الجديدة لتخزيف المياه

قدرات النطاؽ العريض الدكلية لتكنكلكجيا 
 المعمكمات كاالتصاالت

 بايتستيرا  6

ية التحتية ف  أفريقيا الت  يتعيف تنفيذىا تتككف خطة العمؿ ذات األكلكية لبرنامج تطكير البن
مميار  68برنامجا كمشركعا  باستثمار تبمغ تكمفتو  51مف  2020إلى  2012خبلؿ الفترة مف 

مميارات دكالر أمريك  سنكيا. كعمى الرغـ مف أف خطة العمؿ ذات  7.5دكالر أمريك  أك قرابة 
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% مف الناتج المحم  0.2إف أقؿ مف األكلكية لمبرنامج طمكحة، في  ميسكرة التكمفة حيث 
% فقط مف 1. كيمثؿ ذلؾ 2011اإلجمال  األفريق  مكرس لتطكير البنية التحتية منذ 

 % فقط مف ميزانيات االستثمار مجتمعة.5الميزانيات الكطنية ك

 

 23: تحدي البنية التحتية في أفريقيا5الجدول 
 كتمتمؾ القدرة  النمك ف  أفريقيا أداء ؿ ف  أكثر مف نصؼ التحسف المسج البنية التحتية يعزل إلى

 ف  المستقبؿ أكثر المساىمة عمى
 انعداـ الربط بيف البمداف النامية األخرل، مع  عف مثيبلتيا ف  شبكات البنية التحتية ف  أفريقيا  إف

 األقاليـ
 الصغيرة،  تشكؿ الجغرافيا االقتصادية الصعبة ف  أفريقيا )انخفاض الكثافة السكانية، االقتصادات

 كثرة البمداف غير الساحمية( تحديا لتطكير البنية التحتية ف  المنطقة
 ف  أماكف أخرل، مما يعكس كفكرات  ضعؼ مستكاىاخدمات البنية التحتية ف  أفريقيا  تبمغ تكمفة

 الحجـ السالبة ف  اإلنتاج كىكامش الربح العالية الناجمة عف غياب المنافسة
  بمدا تكاجو النقص  30اجو أفريقيا ف  مجاؿ البنية التحتية ف  ظؿ كجكد تشكؿ الطاقة أكبر تحد تك

لمتزكد بالطاقة ف  األسعار  مرتفعة زياداتالمنتظـ ف  الطاقة الكيربائية كالعديد مف البمداف الت  تدفع 
الكيربائية ف  حاالت الطكارئ. كتأت  بعد الطاقة إمدادات المياه كالصرؼ الصح  كالنقؿ ضمف أىـ 

 حدياتالت
   مميار دكالر أمريك   93تبمغ التكمفة المطمكبة لمعالجة احتياجات البنية التحتية ف  أفريقيا حكال

 سنكيا، يتـ تخصيص ما يقرب مف الثمث منو لمصيانة
  تكاجو الدكؿ اليشة عبئا مستعصيا، فيما تظؿ  - باختبلؼ نكع البمديختمؼ تحدم البنية التحتية

البمداف  تمبية احتياجات ثركاتيا. كتبدك  عمى الرغـ مفعف الركب  رد  متخمفةالبمداف الت  تزخر بالمكا
 معأنو يمكف تمبية ىذه االحتياجات  البنؾ الدكل ، حيث يقدر أمرا أسيؿأكثر  المتكسطة الدخؿ

 مف ناتجيا المحم  اإلجمال  10%
 مميار دكالر  45 ابقا )حكال مما كاف يعتقد س أعمى ف  أفريقيا إف اإلنفاؽ المحم  عمى البنية التحتية

                                                 
  2050مستقبؿ أفريقيا   23
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ميزانية الحككمة المركزية الت  تعتبر المحرؾ مف  الحصة األكبر كيستيمؾف  السنة(  أمريك 
 .ستثمار ف  البنية التحتيةالرئيس  لبل

 ستظؿ  أفريقيا، فإف مف خبلؿ ترشيد استعماؿ الطاقة المحتممة الرئيسيةمكاسب التـ تحقيؽ  كلك كحتى
 ف  مجاؿ الطاقة، كأساسا مميار دكالر أمريك  سنكيا 31يؿ البنية التحتية قدرىا تمك ف   فجكة تكاجو

 ف كعمى الرغـ مف أنيا تقدما كبيرا. ف  أفريقيا  كالتنظيمية كاإلدارية المؤسسية حققت اإلصبلحات 
 .الكفاءة التشغيمية آثارىا عمىفإنيا قد أبرزت  منتصؼ الطريؽ،

 

 التجارة األفريقية البينية 

ا ىك مبيف سابقا، ال تزاؿ أفريقيا تحرز تقدما سريعا ف  مجاؿ النمك االقتصادم لمقارة . ك كم
نظرا إلمكانياتيا، فاف القارة مرشحة لجذب االستثمار األجنب  المباشر بعيدا عف المناطؽ 
المتنافسة مثؿ مف االقتصادات الصاعدة األخرل، بحكـ مكاردىا المعدنية غير المستغمة الكبيرة 

سكقيا االستيبلكية الكاسعة كفرصيا الكبيرة لرجاؿ األعماؿ. كباإلضافة إلى ذلؾ، تفيد ك 
% ف  السنكات العشر المقبمة 6-5التقديرات بأف نمك الناتج المحم  اإلجمال  ف  أفريقيا سيبمغ 

% بالنسبة لبلقتصاد العالم  كسط التكقعات بانخفاض النمك المرتفع ف  3-2مقارنة مع 
 ند كالبمداف الصناعية المتقدمة.الصيف كالي

مكانات النمك ف  القارة، فإف مستكل التجارة  غير أنو، عمى الرغـ مف االستثمارات السميمة كا 
 األفريقية البينية منخفض جدا كيشكؿ معكقا كبيرا كفرصة ضائعة لمنمك كالتنمية كالعمالة لمقارة. 

 24التال  كيشير تحميؿ التدفقات التجارية ألفريقيا إلى النمط

                                                 
دبرة انبُنُت األفزَمُت ، خطت ػًم يمتزحت نتؼشَش انتدبرة انبُنُت تؤثز فٍ انت متؼشَش انتدبرة انبُنُت األفزَمُت: يسبئ  24

األفزَمُت وإطبر نتسزَغ ينطمت تدبرة حزة لبرَت ، يفىضُت االتحبد األفزَمٍ ، انهدنت االلتصبدَت ألفزَمُب انتببؼت نأليى 

  2012انًتحذة ، َنبَز 
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  األعضاء  27% ف  الدكؿ الػ70% مقابؿ 10يمثؿ حجـ التجارة األفريقية البينية نسبة
% ف  دكؿ أمريكا الشمالية ك 50% ف  البمداف اآلسيكية ك52ف  االتحاد األكركب  ك

 %3% ف  أمريكا الجنكبية. بينما تبمغ حصة أفريقيا مف التجارة العالمية نسبة 20

 مف 57ية ألفريقيا إلى الشركاء التجارييف التقميدييف نسبة تمثؿ الصادرات الرئيس %
الصادرات كتقع مصادر الكاردات الرئيسية إل  أفريقيا خارج القارة كقد صّدرت أفريقيا 

 21بميكف دكالر مف فئة السمع األساسية كلكنيا استكردت  15قيمة  2006-1995بيف 
 ه الفئة بميكف دكالر أمريك  مما يمثؿ رصيدا سمبيا ف  ىذ

  تميؿ الصادرات كالكاردات داخؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية إل  الخضكع لسيطرة
 بمداف قميمة 

  يشكؿ االتحاد األكركب  كالكاليات المتحدة األمريكية المقاصد الرئيسية لمصادرات رغـ أف
 لمبمداف اآلسيكية أىمية متزايدة 

  ى  مف خارج القارة إف المصادر الرئيسية لمكاردات إل  أفريقيا 

  مف النمك ( 15إف التجارة المحصكرة داخؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ) نسبة %
% مف النمك( مما يشير إلى ضركرة 25تبدك أدنى مستكل مف التجارة عمى نطاؽ أفريقيا)

 تسريع بذؿ الجيكد إلنشاء أسكاؽ أكبر عمى نطاؽ أفريقيا

ؼ التجارة األفريقية البينية ف  التكاليؼ المرتفعة المرتبطة بو، يتمثؿ أحد األسباب الرئيسية لضع
األمر الذم، مف المفارقات، يجبر البمداف األفريقية عمى التماس شركائيا التجارييف خارج القارة. 
كمع ذلؾ، فإف الرككد العالم  كالتداعيات السمبية المحتممة عمى األداء االقتصادم يجعؿ مف 

 ة تكثيؼ الجيكد الرامية إلى تعزيز التجارة األفريقية البينية.باب األكلكية الممح
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 25تشمؿ بعض المسائؿ كالتحديات الرئيسية الخاصة بتعزيز التجارة البينية األفريقية :

  تكسيع نطاؽ الحيز االقتصادم كاألسكاؽ ف  أفريقيا عف طريؽ التعجيؿ بإنشاء منطقة
 التجارة الحرة القارية 

 زالة القيكد المتعمقة بجانب العرض تطكير القدرات اإلن  تاجية كالتصنيع كا 

  البنية األساسية كالخدمات المرتبطة بالتجارة 

  تدابير تسييؿ التجارة )عمى سبيؿ المثاؿ، إزالة الحكاجز غير التعريفية ، تبسيط
 اإلجراءات الجمركية كالتكثيؽ ، عممية النقؿ كممرات العبكر( ،

 لتمكيؿ التجارم،تكفير المعمكمات التجارية كا 

  ، إقامة آلية مقاصة لمعالجة تكاليؼ التسكية التجارية 

  تحتاج الدكؿ النامية الجزرية الصغيرة إلى تطكير أسكاؽ التصدير لممنتجات ذات القيمة
المضافة ف  المجاالت الت  ليا فييا ميزة تنافسية. إذ أف المشاكؿ الرئيسية تكمف ف  

 ماد عمى سمع أساسية كاحدة ضعؼ الكصكؿ إلى األسكاؽ كاالعت

كمع ذلؾ، فإف الصكرة ليست قاتمة تماما. فباستثناء النفط، ارتفعت التجارة األفريقية البينية 
%. كقد بمغت التجارة األفريقية البينية ف  مجاؿ الزراعة كالتصنيع أيضا ضعؼ 22بنسبة 

التجارة األفريقية البينية  مستكل التجارة العامة، مما أدل إلى إرساء قاعدة متينة يمكف تعميؽ
عمى أساساىا عف طريؽ إنشاء سبلسؿ قيمة إقميمية. كيتكقع أيضا أنو، باعتماد القانكف األفريق  
لبلستثمار كالتصديؽ عميو كتفعيمو ، ستشيد التجارة البينية األفريقية ارتفاعا غير مسبكؽ بسبب 

 سياسات تجارية منسقة ف  جميع انحاء القارة .

                                                 
 نفص انًزخغ 
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( كالداع  إلى التعجيؿ بإنشاء 2012الصادر مؤخرا عف قمة االتحاد األفريق )  إف المقرر
كمكعد ارشادم يعد تطكرا إيجابيا آخر ليس فقط بالنسبة  2017منطقة تجارة حرة قارية بحمكؿ 

لمتجارة البينية األفريقية بؿ بالنسبة الندماج أفريقيا ايضا داخؿ التجارة العالمية حيث أف ىذا 
يؤدم إلى قياـ إحدل أكبر األسكاؽ ف  العالـ كيجذب بذلؾ أيضا اال استثمارات  األمر سكؼ

األجنبية المباشرة الت  تشتد الحاجة إلييا. كقد كضعت خطة عمؿ لتعزيز التجارة البينية 
 % أك أكثر خبلؿ العقد المقبؿ .25إل   13- 10األفريقية بحيث ترتفع مف نسبة

 :لحكم الرشيدالسمم واألمن واالستقرار وا 3.3

 السمم واألمن واالستقرار

يعتبر السمـ كاألمف كاالستقرار ضمف المككنات األساسية لتحقيؽ االزدىار كالتنمية. كحتى بداية 
التسعينات، كانت القارة تعان  مف نزاعات عديدة ذات كمفة ال تحصى عمى أفريقيا. كتفيد 

الككنغك الديمقراطية لقكا مصرعيـ، التقديرات بأف مبلييف عديدة مف األشخاص ف  جميكرية 
إطار بينما ظمت الخسائر االقتصادية عمى مستكل القارة مرتفعة . كف  اآلكنة األخيرة ، فإف 
المكقع  السمـ كاألمف كالتعاكف بخصكص جميكرية الككنغك الديمقراطية كمنطقة البحيرات الكبرل

الشرق  مف جميكرية الككنغك يبلحظ أف " تداعيات العنؼ ف  الجزء  2013فبراير  22ف  
الديمقراطية ال تعدك أف تككف عممية التدمير. كما أف أعماؿ العنؼ الجنس  كاالنتياكات 
الخطيرة لحقكؽ اإلنساف تمارس بشكؿ منتظـ كبشكؿ يكم  تقريبا كأسمحة حرب . كتعد أف 

 .   األرقاـ المتعمقة بالتشريد ى  األعمى ف  العالـ كتتجاكز مميكن  شخص تقريبا

كمع ذلؾ ،  فقد انخفض منذ التسعينات، عدد النزاعات كأعماؿ العنؼ إلى حد كبير ف  القارة 
األفريقية. كقد ساعدت المؤسسات المتعددة األطراؼ مثؿ االتحاد األفريق  كاألمـ المتحدة عمى 

ادة الحد مف اندالع النزاعات كتصاعدىا عف طريؽ استخداـ قكات حفظ السبلـ. كيتـ اآلف استع
قدر كبير مف االستقرار ف  أجزاء كثيرة كانت تعان  مف النزاعات ف  القارة مثؿ منطقة 
البحيرات الكبرل )عمى الرغـ مف أف العديد مف التحديات ال تزاؿ قائمة ف  شرؽ الككنغك( 
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كغرب أفريقيا )سيراليكف كليبيريا كككت ديفكار( كشيدت أفريقيا انخفاضا كبيرا ف  عدد النزاعات 
لعنيفة مقارنة بالمناطؽ النامية األخرل . كما سجمت  ايضا اكبر قدر مف انخفاض  النزاعات ا

العنيفة عالميا. كقد أحدث التنفيذ التدريج  لمييكؿ األفريق  لمسمـ كاألمف مزيدا مف  التآزر بيف 
مف مختمؼ العناصر كالفاعميف ف  اطار الييكؿ مما أدل الى تحكؿ ايجاب  ف  مشيد السمـ كاأل

 ف  أفريقيا. 

كمع ذلؾ، فإف األكضاع ف  العديد مف البمداف األفريقية ال تزاؿ شديدة اليشاشة كاحتماؿ 
االنزالؽ إلى الفكضى مرتفعا بشكؿ غير مقبكؿ. ىناؾ تيديدات جديدة ناشئة كقكل مدمرة لمقارة 

لجريمة ف  العقكد المقبمة، مف ضمنيا التحكؿ الحضرم الذم يمكف أف يزيد مف معدالت ا
ككذلؾ تجارة المخدرات ف  غرب أفريقيا كاليجرة المتزايدة كالصراع عمى المكارد الناجمة عف 
تغير المناخ. كيبدك أف االنخفاض ف  النزاعات العنيفة يقابمو اتجاه صاعد لمعنؼ اإلجرام  
كتجارة المخدرات كالتحكؿ الحضرم كالنزاعات االجتماعية. كتفيد التقديرات بأف شحنات 

طنا كتنتج عائدات تتراكح  250ك 60لكككاييف السنكية األخيرة عبر غرب أفريقيا تتراكح ما بيف ا
. كنظرا لضعؼ مؤسسات إنفاذ القانكف ، 26مميار دكالر أمريك  14مميارات دكالر ك 3ما بيف 

ثؿ فإف الفساد المرتبط بالكاكييف يشكؿ تيديدا خطيرا لمحكـ كاالستقرار . كىناؾ ظاىرة حديثة تتم
ف  صنع كشحف ميثا فيتاميف إلى آسيا. كعمى الرغـ مف حداثة عيدىا نسبيا، في   تكلد دخبل 
ميما لمميربيف. إف ظيكر جماعات مناضمة دينية ) مثبل ف  غرب أفريقيا( يعتبر تيديدا أمنيا 

 آخر تكاجيو أفريقيا.

دارة الحدكد كاألمف تحديا متناميا بسبب  النزاعات عمى المكارد تمثؿ النزاعات عمى الحدكد كا 
الت  تمتد عمى الحدكد ككذلؾ الجريمة العابرة لمحدكد كالتيديدات األمنية العابرة لمحدكد مثؿ 
الميميشيات كالشبكات اإلرىابية كاإلجرامية الت  تشكؿ تيديدا حقيقيا. كقد أدل تكاطؤ بعض 

ء "اقتصاد انعداـ األمف" المسؤكليف الحككمييف مع الشبكات اإلجرامية ف  بعض الحاالت إلى بنا
                                                 

  2050مستقبؿ أفريقيا،   26
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الذم يغذيو االتجار غير المشركع كما إلى ذلؾ. كعمى الرغـ مف التقدـ المحرز، ال تزاؿ ىناؾ 
مشاكؿ مرتبطة باالنقبلبات كالتكترات ف  سياؽ اتفاقات السبلـ كالخبلفات السياسية الداخمية 

كمما يبلحظ أف منع الييف. الحادة كالتكترات اإلقميمية كالتكترات المرتبطة بتحركات االنفص
عادة اإلعمار ف  فترة ما بعد النزاع تعد عناصر أساسية ألجندة السمـ كاألمف  كتسكية النزاع  كا 
ف  أفريقيا. كتتفاعؿ ىذه األجندة مع جيكد التغييرات الديمقراطية كالتطكرات االجتماعية 

شاريع بناء القدرات البشرية كالتكامؿ كاالقتصادية الرئيسية الت  تبذليا البمداف األفريقية، ككذلؾ م
المؤسس  عمى نطاؽ القارة. كيعتبر اإلنشاء الكامؿ كالفعم  لممنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف 
مرحمة ىامة ف  الجيكد الرامية إلى تزكيد القارة بالقدرات المطمكبة لمكاجية تحدم السمك كاألمف، 

الت  تصبك إليو الشعكب كالقادة ف  أفريقيا.  بينما تساىـ ف  الكقت ذاتو ف  عممية التكامؿ
كعمى ىذا الخمفية، يدعى مفكض السمـ كالسمـ، الذم تقع عمى عاتقو مسؤكلية التصميـ كالقيادة 
كالتنسيؽ كاإلدارة كالتقييـ كالمراقبة، إلى تطكير نيج عريض، طكيؿ المدل كمكجو نحك العمؿ. 

جية  ك األدكات كاآلليات المطمكبة لتحقيؽ كيغط  ذلؾ كضع األطر المفاىيمية كاإلستراتي
األىداؼ المحددة، كقيادة مجمكعة كاسعة مف األنشطة الت  تدخؿ ف  صبلحيات إدارة السمـ 

 كاألمف مع مراعاة الحاجة إلى ضماف االتساؽ العاـ لؤلعماؿ األفريقية ف  جميع الدكائر.
 

األفريقية لمسمـ كاألمف يؤدم إلى إف استعراضا كجيزا لمجيكد الرامية إلى تفعيؿ المنظكمة 
خبلصة مفادىا أنو، عمى الرغـ مف مكاطف الضعؼ كالنكاقص، تحققت إنجازات كحاالت ىامة 
ف كانت األخيرة تختمؼ حسب اإلقميـ كالعنصر المككف. كقد تـ كضع الرؤية المستقبمية حيث  كا 

كماؿ العممية الجارية، إف العناصر األساسية لممنظكمة قائمة فعبل. كالمطمكب اآلف ىك است
تعبئة مزيد مف المكارد الخاصة لتشغيؿ المنظكمة، بغية تمكيف أفريقيا مف "امتبلكيا الكامؿ"، 
كاالستعماؿ األمثؿ لمختمؼ األدكات الت  تتككف منيا المنظكمة، بما فييا النظاـ القارم لئلنذار 
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مؼ مراحؿ أكضاع النزاعات عمى المبكر كالقكة األفريقية الجاىزة. كيساعد ذلؾ عمى إدارة مخت
كجو أفضؿ، مف منع النزاع إلى إعادة اإلعمار، مع االستخداـ الكامؿ لمكساطة، كعند 

 االقتضاء، عمميات دعـ السبلـ، 
يقع مجمس السمـ كاألمف ف  قمب المنظكمة. إف المجمس، معززا مف ىيئة الحكماء كبالتعاكف 

اء الدكؿ أنفسيـ، يؤسس عمى التزاـ دكليا الكثيؽ مع المفكضية، بما ف  ذلؾ سمطة رؤس
األعضاء لدفع أجندة السمـ القارية إلى األماـ. كيتكلى أيضا تنسيؽ المساىمات، خاصة 
مساىمات مجمس األمف لؤلمـ المتحدة، المجنة السياسية كاألمنية لبلتحاد األكركب ، كمجمس 

مساعدة ف  إطار الشراكات السمـ كاألمف لجامعة الدكؿ العربية، كغير ذلؾ مف أشكاؿ ال
لى جانب تعزيز اإلنجازات، ينبغ  منح األكلكية لتحسيف فعالية  الرئيسية الت  عقدتيا أفريقيا. كا 
المجمس، خاصة، مف خبلؿ تحقيؽ الفائدة المثمى مف العبلقات الكظيفية مع المجمكعات 

أكمميا. كلكؿ مف البرلماف االقتصاديات اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية الت  تكّكف أساس البناية ب
األفريق ، محكمة العدؿ األفريقية، كالمحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب مساىمات قيمة 

 يتعيف عمييا بذليا ف  ىذا الصدد.
 

كيحتؿ مطمب "الحمكؿ األفريقية لممشاكؿ األفريقية" صدارة الرؤية المصاغة المتمثمة ف  
يما مسؤكليات مفكض السمـ كاألمف. كيرم  ذلؾ إلى ضماف االستقبلؿ كالطمكح المذيف تتطمب

تحكـ األفريقييف عمى الحمكؿ المطبقة عمى مشاكميـ الخاصة، بناء عمى قيىميـ كثقافتيـ 
المرجعية مف خبلؿ األكضاع الت  ينبغ  معالجتيا كمتطمبات إيجاد حمكؿ عادلة كدائمة. كف  

ذلؾ التعايش السمم  بيف دكلتيف صالحتيف  الجيكد الجارية ف  الصكماؿ كالسكداف، بما ف 
لمبقاء، كاإلجراءات المتخذة ف  ككت ديفكار كليبيا، أمثمة تؤيد ىذا النيج. كبالمثؿ، تندرج الحمكؿ 
الشاممة المبينة لمكافحة آفات اإلرىاب كالقرصنة كالجريمة العابرة لمحدكد ضمف ىذا اإلطار. 
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مو لمقضاء عمى جيش الرب لممقاكمة كتنظيـ القاعدة كالتعاكف اإلقميم  المعزز الذم يتـ تنظي
ف  ببلد المغرب اإلسبلم  كاعد بتحقيؽ حاالت تقدـ ىامة. كيتضمف تنفيذ معاىد باليندابا 

 إمكانية تحقيؽ قفزة نكعية ف  أفريقيا ف  سعييا إلحبلؿ األمف كالتنمية.
 

عمى نحك كامؿ مف طاقاتيا  إف تعزيز السمـ كاألمف ف  أفريقيا سيمكف القارة مف االستفادة
الكامنة اليائمة. كسيعن  تحرير أفريقيا مف آفة النزاعات تحكيؿى القارة إلى منطقة لمسبلـ 
كاالزدىار، يكتمؿ بو تحرير الشعكب األفريقية مف نير االستعمار كالفصؿ العنصرم مف خبلؿ 

كمحترمة، كمستفيدة  النيكض بجميع حقكؽ اإلنساف كالشعكب، كيجعؿ مف أفريقيا العبة فاعمة
مف التركيبة الجديدة لمعبلقات الدكلية الت  تنبئ بحمكليا العبقرية البشرية، التنمية المثمى لممكارد، 
كالتكازف العاـ بيف التجمعات اإلقميمية ف  المستقبؿ. إلى جانب ذلؾ، كفكؽ كؿ ش ء، بعن  

 حماية مميار أفريق  مف الخكؼ كالجكع.

  

 حقوق االنسان والحكم الرشيد:إرساء الديمقراطية، 

عمى الرغـ مف االنتكاسات األخيرة، تخطك القارة األفريقية خطكات ثابتة نحك إرساء الديمقراطية 
كالحكـ الرشيد. كتشير التقارير إلى كجكد مطمب كدعـ شعب  مف المكاطنيف األفريقييف العادييف 

نسبيا ف  االنتخابات عبر القارة كىذا  إلرساء الديمقراطية كالحكـ الرشيد، كىناؾ مشاركات جيدة
يدؿ عمى أّف األفريقييف يعيركف اىتماما كبيرا لمتعددية السياسية عندما تتاح ليـ الفرصة. كرغـ 
التحديات، فإّف االنتخابات الحرة كالنزيية كالشفافة كالديمقراطية أصبحت ى  المعيار مع أمثمة 

ينيات كالسبعينيات، تـ اإلببلغ بأف أفريقيا  أجرت كثيرة لتكل  السمطة بصكرة سممية. فف  الست
عممية انتخابية فقط خبلؿ العقد الكاحد.  كبحمكؿ التسعينيات، ازداد عدد  28ف  المتكسط 



104  

 

104 

 

فقط، أجرت البمداف  2005ك 2000عممية خبلؿ العقد. كبيف  65العمميات االنتخابية ليصؿ 
بمدا أفريقيا ديمقراطيات انتخابية  18، يعتبر 2011عممية انتخابية. كيذكر أّنو ف   41األفريقية 

 . كيتـ أيضا الحد مف اإلفبلت مف العقاب بصكرة تدريجية.1991مقارنة بأربعة بمداف فقط عاـ 

يتمثؿ التطكر اإليجاب  اآلخر ف  ككف عدد كبير مف العمميات االنتخابية يحّقؽ الحد األدنى 
شير إلى تحّسف نكعية العممية االنتخابية. كترتبط مف العدالة الديمقراطية بشكؿ متزايد مّما ي

الجكانب األخرل مف صكرة الحكـ ف  أفريقيا بدكر القانكف كالفساد كتحسيف صكت أفريقيا 
 كالمساءلة. كى  مسائؿ تظير بكضكح بكادر التحّسف كرفض األفريقييف لطرؽ العمؿ القديمة.

ار متزايد كىناؾ إرادة كقدرة سياسيتيف لدل إّف االستقرار السياس  يتجمى بكضكح ، كىك ف  انتش
كؿ مف الييئات اإلقميمية كالقارية لمعالجة أزمات الحكـ الت  ابتميت بيا القارة ف  الماض . 
رساء الديمقراطية  كىناؾ اآلف مجمكعة مف المبادرات الت  تقكدىا أفريقيا كالمتعمقة بالحكـ كا 

 كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ: 

ـ األفريق  بمجمكعاتيما الفرعية الخمسة : الحكـ ، الديمقراطية ، ىيكؿ كبرنامج الحك (1
 حقكؽ اإلنساف ، إقامة الدستكر كسيادة القانكف 

اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف الت  تتضمف أربعة عناصر: الديمقراطية  (2
 -ة االجتماعيةكالحكـ السياس ؛ الحكـ الديمقراط  كاإلدارة؛ حككمة الشركات؛ كالتنمي

 13بمدا أفريقيا إلى اآللية كتطكع لمتقييـ  53بمداف مف بيف  29االقتصادية. كقد انضـ 
 بمدا حتى اآلف.

خبلؿ العقد الماض ، خطت عدة بمداف أفريقية أيضا خطكات مممكسة نحك بناء دكؿ قادرة بما 
يؽ مشاركة سياسية أكبر يدعـ التكجيات اإليجابية فيما يخص التعزيز الثابت لمديمقراطية كتحق

كتكسيع صكت القارة كالمساءلة كتحسيف اإلدارة االقتصادية. كيمكف القكؿ إّف التقدـ المحرز كاف 
مممكسا نظرا لككف اإلصبلحات الت  تمت ف  الثمانينيات كالتسعينيات أضعفت بشكؿ كبير 
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غير  27عجز المال .مؤسسات القطاع العاـ األفريق  مف خبلؿ السياسات الرامية إلى إنقاص ال
أّنو ال يزاؿ ىناؾ الكثير مف العمؿ الذم يجب القياـ بو ال سيما فيما يخص إضفاء الصبغة 
رساء  المينية عمى الخدمة المدنية مف خبلؿ ترسيخ األخبلقيات كنظـ القيـ المناسبة كا 

 بيركقراطيات مستقمة كمحايدة، كى  ميمة صعبة كمعقدة.

فرطة ف  المركزية، يتـ حاليا تطبيؽ البلمركزية كالحكـ المحم  استنادا إلى تجربة الدكؿ الم
بشكؿ كامؿ ف  أفريقيا بيدؼ تقريب  الحككمات مف الشعكب كتعزيز مشاركة المكاطنيف كالحكـ 
المحم  الجيد. كتتصّدر الحككمات اإلقميمية كالمقاطعية كالبمدية عممية تقديـ الخدمات. غير أّف 

اكز قدرة السمطات المحمية عمى تقديـ الخدمات. فالعديد مف ىذه نمك السكاف ف  أفريقيا تج
الكيانات ال تممؾ اإلمكانيات الكافية بسبب عدـ قدرتيا عمى جمب كاستبقاء العامميف ذكم 
الميارات كلـ تتمّكف مف ترسيخ ثقافة قكية لتقديـ الخدمات كليست مزكدة بأنظمة المعمكمات 

غيرىا كلدييا ف  الغالب عبلقات عمؿ متكترة مع الحككمة كالتكنكلكجيا كاألنظمة المالية ك 
المركزية. كحتى تككف البلمركزية فعالة، يجب بناء القدرات كتحقيؽ البلمركزية الجبائية كتشكيؿ 

 فرؽ إدارة كشراكة قكية لتقديـ الخدمات مع الييئات الخاصة.

 لديمقراطية كالحكـ الرشيدالسمـ كاألمف كا –: النقاط البارزة لمفجكات الرئيسية 3 اإلطار

تناقص عدد النزاعات تناقصا ىاما ف  أفريقيا خبلؿ العقكد الماضية كيتزايد االستقرار كاألمف ف  القارة. 
 كسيتحقؽ مزيد مف التقدـ مف خبلؿ القياـ بما يم :

 غيبل كامبل تعزيز المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف، لما ف  ذلؾ تعبئة مف المكارد الخاصة لتشغيميا تش
بغية تمكيف األفريقييف مف االمتبلؾ الكامؿ ألجندة السمـ األفريقية كالتأكد مف أف مقكلة "الحمكؿ األفريقية 

 لممشاكؿ األفريقية" تصبح كاقعا. 
  مكاجية التيديدات الناشئة المقترنة باالتجار بالمخدرات، اإلرىاب، الجريمة العابرة لمحدكد، التيديدات

                                                 
د تقييـ التكامؿ اإلقميم  ف  أفريقيا: ترشيد المجمكعات االقتصادية اإلقميمية )لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا/مفكضية االتحاالتقرير الثان  عف  27

% 7ك % بالسبة لمبمداف النامية 3% فقط مف سكاف أفريقيا جنكب الصحراء كمكظف  خدمة مدنية مقارنة بػ 1( ذكر أّنو تـ تعييف 2006األفريق ، مايك 
 منظمة التعاكف كالتنمية ف  الميداف االقتصادمبالنسبة ل
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 البحرم، كاالنتفاضات االجتماعية المحدقة باألمف
 آليات لتسكية المنازعات الحدكدية، إدارة الحدكد، كالنزاعات عمى المكارد العابرة لمحدكد 
 تعزيز إعادة التأىيؿ كالتعاف  ف  فترة ما بعد النزاع، كالحد مف العكامؿ المساىمة ف  اليشاشة 
 عادة التأىيؿ ف  معالجة مسائؿ المرأة كالشباب كالطفؿ ف  إدارة النزاعا عادة البناء كا  ت كبناء السبلـ كا 

 فترة ما بعد النزاع
يتـ إحراز تقدـ جيد عمى جبيات عديدة، فيما يتعمؽ بالديمقراطية كالحكـ الرشيدة. كمع ذلؾ، تدعك الحاجة 

 إلى سد النكاقص التالية:
  كاالنتخاباتالتنفيذ الكامؿ لمنظكمة الحكـ األفريقية كالميثاؽ األفريق  لمديمقراطية 
 معالجة المسائؿ ذات الصمة بالفساد، حكـ القانكف، المساءلة كالشفافية 
 بناء مؤسسات ذات فعالية ككفاءة لمقطاع العاـ بغية تحسيف إدارة االقتصاد الكم  كتقديـ الخدمات 
 الخدمات تعميؽ عممية البلمركزية كالحكـ المحم  مف أجؿ زيادة المشاركة كالرقابة المحمية كتحسيف تقديـ 

 
 

 تنمية رأس المال البشري، العمم والتكنولوجيا واالبتكار:  4.3

مف التقدـ المحرز عمى الصعيد االقتصادم، ال تزاؿ التنمية البشرية تشّكؿ تحديا  الرغـعمى 
بالنسبة ألفريقيا. فف  جميع األبعاد، تممؾ أفريقيا أقؿ مؤشرات لدليؿ التنمية البشرية مف كؿ 

: مؤشرات دليؿ 2011المؤشرات اإلقميمية لدليؿ التنمية البشرية ف  أفريقيا عاـ  منطقة. كبمغت
عاما(؛ متكسط سنكات الدراسة  54.4(؛ العمر المتكقع عند الكالدة )0.463التنمية البشرية )

سنة(؛ كنصيب الفرد مف الدخؿ القكم  اإلجمال   9.2سنة(؛ سنكات الدراسة المتكقعة ) 4.5)
مريكيا(. ال يظير تصنيؼ دليؿ التنمية البشرية لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائ  دكالرا أ 1،966)

أم بمد أفريق  ف  أعمى الفئات بينما ىناؾ بمداف )سيشؿ كمكريشيكس( ف  الفئة  2011لعاـ 
العميا كأحد عشر بمدا ) الجابكف، مصر، بكتسكانا، ناميبيا، جنكب أفريقيا، المغرب، الرأس 

بمدا  45ينيا االستكائية، الككنغك كسكازيبلند( ف  الفئة المتكسطة. كمف بيف األخضر، غانا، غ
الت  تتصدر ىذه الفئة  15بمدا مف أفريقيا حيث أّف البمداف الػ  34ف  العالـ ف  الفئة الدنيا، 
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. إف صغر الحجـ كالضعؼ يتطمباف مف الدكؿ الجزرية النامية الصغيرة إيبلء 28بمداف أفريقية
 لمسائؿ السكاف كالتعميـ كالتدريب كالصحة مف أجؿ تنمية بشرية فعالة عناية بالغة

كمع ذلؾ، كانت البمداف األفريقية أيضا مف بيف المصنفيف العشرة األكائؿ الذيف حققكا تطكرا ف  
)ركاندا، سيراليكف، مال ، مكزمبيؽ، بكركندم  2010ك 2000دليؿ التنمية البشرية بيف 

كل المحركة لدليؿ التنمية البشرية ف  أفريقيا ف  التعميـ بينما ال يزاؿ كالنيجر(. كتتمثؿ أىـ الق
فيركس نقص المناعة البشرية/ اإليدز مسؤكال عف التقدـ البط ء. كتكاصؿ أفريقيا إحراز تقدـ 
جيد ف  تحسيف الكصكؿ إلى التعميـ كتشجيع تعميـ الفتيات مع تحقيؽ كفاءة تكاد تضاى  كفاءة 

خسارة الكبيرة ف  األركاح بسبب فيركس نقص المناعة البشرية/ اإليدز حاؿ اليند. غير أّف ال
دكف تطكير أفريقيا السريع لدليؿ التنمية البشرية. كعمكما كرغـ آفة فيركس نقص المناعة 

 البشرية/ اإليدز، تحقؽ التنمية البشرية ف  أفريقيا تحسنا مطردا.

 التعميم األساسي ومحو األمية

ا ىاما لتنمية رأس الماؿ البشرم كيشّكؿ عنصرا أساسيا ف  حساب دليؿ التنمية يعد التعميـ مككن
البشرية لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائ . كيعتبر التعميـ أساس تنمية الميارات كالعمـ كالتكنكلكجيا 
كاالبتكار؛ كىك أيضا بالغ األىمية  لتمكيف المرأة كيساىـ بشكؿ كبير ف  صحة كرفاىية األسرة 

 ا ف  ذلؾ صحة األميات كاألطفاؿ.بم

كعمى مستكل التعميـ االبتدائ ، يتـ إحراز تقدـ سريع كتقترب عدة بمداف أفريقيا مف تحقيؽ 
%. كاستنادا إلى التقارير، 95اليدؼ اإلنمائ  لؤللفية بشأف نسبة االلتحاؽ الصافية الت  بمغت 

 2000% عاـ 64ائية ف  أفريقيا مف ازداد نسبة االلتحاؽ الصافية اإلجمالية بالمدارس االبتد
كتقترب معظـ البمداف األفريقية )بما فييا تمؾ الخارجة مف النزاعات( مف  2009% عاـ 84إلى 

. كيعتبر إدراج التعميـ االبتدائ  الحر كاإلجبارم مف القكل 292015تحقيؽ اليدؼ بحمكؿ 
                                                 

 2012تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ  عف التنمية البشرية ف  أفريقيا لعاـ  28
 : تقييـ التقدـ المحرز ف  أفريقيا نحك تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية2012تقرير األىداؼ اإلنمائية لؤللفية لعاـ  29
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ف قد ال تتمّكف مف تحقيؽ المحركة الت  تقؼ كراء مثؿ ىذا األداء. غير أّف ىناؾ عدة بمدا
 اليدؼ )مثؿ جيبكت ، إريتريا، الرأس األخضر، مبلكم، جنكب أفريقيا كجامبيا(. 

كمع ذلؾ، فإّف معدالت إكماؿ التعميـ عمى مستكل التعميـ االبتدائ  ضعيفة عمى الرغـ مف أّف 
معدؿ إكماؿ  بعض البمداف تحرز تقدما جيدا. كمف بيف البمداف العشريف ف  العالـ الت  لدييا

منيا بمداف أفريقية. كقد سجمت ستة بمداف أفريقية فقط معدالت إكماؿ لمتعميـ  16تعميـ ضعيؼ، 
% كأكثر. كمعدؿ اإلكماؿ بالنسبة لمفتيات أسكأ مف الفتياف كعميو، ينبغ  90االبتدائ  بمغت 

 كضع سياسات مناسبة لعكس ىذه التكجيات.

انت بسبب التمق  السريع كنقص البنية التحتية كنقص تتعمؽ تحدياتنا بجكدة التعميـ الت  ع
األدكات التعميمية كنكعية المعمميف. كما أّف التعميـ المبكر لؤلطفاؿ كالنيكض بيـ غير مدرج ف  
سياسات كأحكاـ التعميـ الكطن . كىناؾ نقص شديد ف  المعمميف المؤىميف خاصة ف  مجاالت 

نب أدكات التعميـ كالتعمـ غير الكافية كغير المناسبة ال العمـك كالرياضيات كالتكنكلكجيا إلى جا
سيما بالنسبة لمعمـك كالرياضيات كالتكنكلكجيا.ىناؾ أيضا زيادة ف  معدالت محك األمية ف  

سنة( لكف التقدـ نحك تحقيؽ اليدؼ اإلنمائ  لؤللفية بط ء مع كجكد  35-15أكساط الشباب )
بمدا  24األمية حيث ال تزاؿ النساء متخمفات. فف   عدـ مساكاة بيف الجنسيف ف  معدالت محك

، تجاكزت معدالت محك  2009الت  تكفرت البيانات حكليا عاـ  37أفريقيا مف بيف البمداف الػ 
 .30األمية لدل الذككر المعدالت لدل اإلناث

 التعميم العالي، العمم، التكنولوجيا واالبتكار

لت  تزخر بيا أفريقيا كزيادة تدفقات رؤكس األمكاؿ كما سبؽ ذكره، ساىمت المكارد الطبيعية ا
إلى جانب االستقرار كالنمك المتزايد ف  قطاعات المستيمكيف ف  تحفيز النمك الممحكظ خبلؿ 

                                                 
 األىداؼ اإلنمائية لؤللفية: تقييـ التقدـ المحرز ف  أفريقيا نحك تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفيةتقرير  30
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العقد الماض . غير أّنو الستدامة النمك ال سيما ف  سياؽ العكلمة، يجب دعـ التنمية 
 داـ المعرفة لمحفاظ عمى الميزة التنافسية.االقتصادية األفريقية بقدرات قكية لتكليد كاستخ

يمكف أف تستفيد أفريقيا مف العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار. ككما كرد بصكرة دقيقة ف  تقرير مف 
..."ىناؾ سمسمة كاسعة مف التكنكلكجيات الحديثة المتكفرة لزيادة اإلنتاجية كتنكع 31التقارير

بتكارات ذات الصمة المتكفرة ف  البمداف األفريقية االقتصادات األفريقية. كمخزكف المعرفة كاال
ف  تزايد. كيساىـ التنكع كالتقارب التكنكلكج  نسبيا ف  الكصكؿ السيؿ كاألرخص إلى المعرفة 
كتطبيقيا إلضافة القيمة إلى المكارد الطبيعية األفريقية. فعمى سبيؿ المثاؿ، تـ المزج بيف 

كنكلكجيا األحيائية مف أجؿ تأسيس المعمكماتية األحيائية تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالت
الت  تمّكف مف تحسيف التنكع األحيائ  كالتنقيب المعدن  ف  أفريقيا. كسيسمح تطبيؽ النظـ 
المنيجية األحيائية كالنض البكتيرم لمبمداف األفريقية المنتجة لمنفط بتصدير منتجات نفطية ذات 

ح الحكاجز أماـ الحصكؿ عمى رأس الماؿ كحركتو. كتسمح قيمة عالية. فالتكنكلكجيا تزي
التطكرات التكنكلكجية المصحكبة باليكاتؼ النقالة بحركة أك تحكيؿ رأس الماؿ إلى المناطؽ 

 الريفية كعبر معظـ أنحاء أفريقيا ف  ثكاف".

ـ النمك كالتنمية كيع  القادة األفريقيكف الدكر الياـ الذم يمعبو العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ف  دع
ف  القارة كاتخذكا تدابير لكضع األطر كالبرامج المناسبة. كتعتبر المنظمات اإلنمائية الدكلية مثؿ 
البنؾ الدكل  كاليكنسكك كالبنؾ األفريق  لمتنمية ى  األخرل مف المركجيف النشطيف لمعمـ 

كاإلقميمية األفريقية بأىمية العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ف  أفريقيا. كتعترؼ جميع الييئات القارية 
كالتكنكلكجيا كاالبتكار بالنسبة لمتكامؿ كالتنمية اإلقميمية )عمى سبيؿ المثاؿ االتحاد األفريق  ف  

)د( مف قانكنو التأسيس . كقد كضعت النيباد تحت رعاية االتحاد  14)ط( ك 13الماديتيف 
يا كاالبتكار ف  أفريقيا كأسس عددا مف األفريق  خطة العمؿ المكحدة حكؿ العمـ كالتكنكلكج

-AIMS -الشبكات )مثبل، المعيد األفريق  لمعمـك األحيائية، المعيد األفريق  لمتنكع األحيائ 

                                                 
 2011، 44قـ العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ف  التكامؿ اإلقميم  ألفريقيا: مف النظرية إلى التطبيؽ، جكف مكجاب ، سياسة  أككد لمبحث ، المجمكعة ر  31
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كالمؤشرات األفريقية لمعمـ كالتكنكلكجيا(. كقد كضعت معظـ  – ALC-المركز األفريق  لميزر
كأعد عدد مف البمداف سياسات  البمداف أيضا ترتيبات مؤسسية مختمفة لمبحث كالتنمية

 كاستراتيجيات لتعزيز العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار.

ستزود الجامعة األفريقية والتوسيع العام لقطاع التعميم العالي شبابنا بالقدرات األساسية لقيادة االبتكار والعموم 
 والبحث والتنمية االجتماعية والتصنيع".

ريقي عند مخاطبتيا الدورة العادية العشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات كممة  رئيسة مفوضية االتحاد األف
  . 2013يناير  27االتحاد األفريقي يوم 

 

كانت أفريقيا رائدة ف  ابتكارات مثؿ أنظمة تحكيؿ األمكاؿ عبر الياتؼ النقاؿ الت  تساعد 
ؿ إلى المكارد كمنحيـ األشخاص بما فييـ الذيف يعيشكف ف  المناطؽ الريفية النائية عمى الكصك 

قدرا أكبر مف التصرؼ ف  شؤكف حياتيـ. كيضع ىذا االبتكار أيضا أسس مجتمع غير نقدم. 
مميكف مشترؾ  17فف  كينيا الت  تعد رائدة ف  ىذا المجاؿ، يقدر عدد المشتركيف بػأكثر مف 

  بمبمغ قيمتو % مف الناتج المحم  اإلجمال20كتعادؿ نسبة تحكيؿ األمكاؿ عبر الياتؼ النقاؿ 
بميكف دكالر أمريك  سنكيا. كيستخدـ األشخاص أنظمة تحكيؿ األمكاؿ عف طريؽ الياتؼ  1

النقاؿ ف  جميع أحكاؿ الحياة كبمختمؼ األشكاؿ كاألغراض، كتنتشر ىذه األنظمة اآلف ف  
مركزا الحتضاف  20بمداف شرؽ أفريقيا مثؿ أكغندا كركاندا كتنزانيا. كىناؾ أيضا حكال  

 لتكنكلكجيا ف  القارة.  ا

تـ إحراز تقدـ ممحكظ ف  دعـ التعميـ األساس  ف  أفريقيا. كما تـ إحراز تقدـ فيما يخص 
التعميـ العال  كتطكير العمـ كالتكنكلكجيا. غير أّف ىناؾ تحديات عديدة متعمقة بنقص البنية 

، كنقص البنية التحتية التحتية كنقص التمكيؿ كالمكارد البشرية، كالمناىج الدراسة البالية
لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كنقص المرافؽ المكتبية. تمتمؾ الجامعة األفريقية مكارد 
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كقدرات بحثية غير كافية كتركز ف  المقاـ األكؿ عم  إلقاء المحاضرات أماـ الطمبة . كعبلكة 
ر منيا مع الجامعات عم  ذلؾ أقامت الجامعة األفريقية عبلقات أفضؿ مع بمداف متقدمة أكث

األفريقية كنظرا لمقيكد الخاصة بالمكارد تتاح لييئات  التدريس الجامعية األفريقية فرص قميمة 
لمقياـ ببحكث تعاكنية فيما بينيا . كىذا األمر يقكض قدرة الجامعات األفريقية عم  اإلسياـ 

المنظمات اإلقميمية كلياذا بدرجة كبيرة ف  الخبرة القائمة عم  الدليؿ ف  بمدانيا ، فضبل عف 
السبب ، فإف خطة عمؿ النيباد  كاالتحاد األفريق  المكحدة لمعمـ كالتكنكلكجيا تدعك الجامعات 

 كالباحثيف إلى تعزيز البحكث كالتعاكف كبناء مراكز التميز . 

لجدكؿ انظر ا –تتأخر أفريقيا بدرجة كبيرة كراء معظـ مناطؽ العالـ ف  مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا 
الكارد أدناه. إّف النفقات عمى البحث كالتطكير ضعيفة ف  أفريقيا كنكعية البحث متخمفة كثيرا  7

عف المناطؽ األخرل. كتبيف الدراسات حكؿ النفقات العامة عمى البحث كالتطكير ف  بعض 
اء % مف الناتج المحم  اإلجمال . كباستثن1البمداف األفريقية أف النفقات تصؿ إلى أقؿ مف 

الجزرية النامية تظؿ قدرات الدكؿ  32% حسب اليكنسكك.0.3جنكب أفريقيا، يبمغ المعدؿ القارم 
 الصغيرة ضعيفة النمك مف حيث المؤسسات كتكافر العمماء

، بمغت حصة أفريقيا مف النفقات العالمية عمى البحث 2000عند مقارنتيا ببقية العالـ ف  
% بالنسبة ألمريكا الشمالية، 37.2بالنسبة آلسيا، ك% 30.5% مقارنة بػ 1كالتطكير أقؿ مف 

. كيتعمؽ اإلنفاؽ 33% بالنسبة ألمريكا البلتينية كالبحر الكاريب 2.9% بالنسبة ألكركبا ك27.2ك
بمدا عمى  128المحدكد أيضا بالمشاريع الصغيرة كبتغطية مرتبات المكظفيف. كيبيف تصنيؼ 

فريقيا جنكب الصحراء تصنؼ ف  آخر الترتيب فيما أساس نكعية مؤسساتيـ العممية أّف بمداف أ
يخص نكعية البحث. كالبمداف األفريقية عمكما ليست مصادر ىامة لبلبتكارات التكنكلكجية. إف 

 العمماء اإلفريقييف كصناع السياسة ف  أفريقيا ال يتعاكنكف فيما بينيـ بشكؿ كاؼ.

                                                 
 2011، 44البتكار ف  التكامؿ اإلقميم  ألفريقيا: مف النظرية إلى التطبيؽ، جكف مكجاب ، سياسة البحث ف  أككد، السمسمة رقـ العمـ، التكنكلكجيا كا 32

 نفس المصدر 33
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ياـ بو لتعزيز مرحمة ما بعد التعميـ الثانكم الكثير مف العمؿ الذم يجب الق ىناؾمف البديي  أّف 
كالعال  ف  أفريقيا كبناء قدرات القارة ف  مجاالت العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار. كلحسف الحظ مف 
خبلؿ التكامؿ اإلقميم  كالجيكد الجماعية، يمكف إحراز تقدـ سريع نسبيا. أما الخمكؿ مف شأنو 

 المذىؿ عمى الرغـ مف كفرة المكارد المعدنية فييا. أف يؤدم حتما إلى تراجع نمك أفريقيا

العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار: كضع سياسات  مجاالتستشمؿ التدابير البلزمة لدعـ التقدـ ف  
مبتكرة ؛ زيادة اإلنفاؽ الحككم  عمى العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار؛ كاالستثمار ف  ميارات العمـك 

دارة المشاريع؛ تح سيف البحث كالتطكير كالعمـ المتعمؽ بالبنية التحتية كبناء مؤسسات كاليندسة كا 
 .34كأدكات تمكيؿ

تشمؿ المبادرات االستراتيجية المقترحة لبلستفادة منيا ما يم : بناء القدرات إلعداد سياسة 
 .35االبتكار؛ إعداد سياسات ابتكار إقميمية؛ كدعـ التحالفات لتمكيؿ أنشطة االبتكار اإلقميمية

 ةالصح

عنصر ىاـ لمرفاىية البشرية. غير أّف الكضع الصح  لسكاف أفريقيا  الحميدةإّف الصحة 
% لكنيا تحمؿ 11مثير لمقمؽ الشديد. فحصة أفريقيا جنكب الصحراء مف سكاف العالـ ى  

% مف عبء األمراض ف  اإلقميـ األفريق . كأف كانت التدخبلت مكجكدة عند ضعؼ 24
 مة الصحية تعترض تنفيذىا. التغطية كقمة تمكيؿ األنظ

                                                 
 2011، 44قـ كاالبتكار ف  التكامؿ اإلقميم  األفريق : مف النظرية إلى التطبيؽ، جكف مكجاب ، سياسة البحث ف  أككد، السمسمة ر  كالتكنكلكجياالعمـ  34
 2011، 44كاالبتكار ف  التكامؿ اإلقميم  األفريق : مف النظرية إلى التطبيؽ، جكف مكجاب ، سياسة البحث ف  أككد، السمسمة رقـ  كالتكنكلكجياالعمـ  35
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ككانت أفريقيا عبء أمراض مضاعؼ مف جراء األمراض المعدية الت  اختفت إلى حد ما 
مف العالـ المتقدـ كزيادة األمراض المزمنة المكجكدة عمكما ف  البمداف المصنعة المتقدمة. 

 لقد خمؽ ذلؾ كضعا غير مسبكؽ.

راض الكبرل الثبلثة" كى  فيركس نقص المناعة ىناؾ تركيز عاـ لبلىتماـ كالمكارد عمى "األم
 البشرية/ اإليدز، كالسؿ كالمبلريا الت  تشكؿ كيبلت رئيسية ف  أفريقيا

خبلؿ العقد الماض ، أدل كباء فيركس نقص المناعة البشرية/ اإليدز إلى تدفؽ غير مسبكؽ 
نامج األمـ المتحدة بر لممكارد إلى أفريقيا كاىتماـ أكبر بيا كبركز مؤسسات عالمية جديدة )

، الصندكؽ العالم ( إلى جانب تعبئة قاعدة كاسعة استفاد منيا  إليدزباالمشترؾ المعن  
غير أنو تكجد مسائؿ متعمقة باستدامة ىذه "الصناديؽ الرأسية" بسبب األزمة المالية 36المبلييف. 

. 37ت النظاـ الصح العالمية باإلضافة إلى أنو يذكر أنيا لـ تساىـ إال قميبل ف  بناء قدرا
كيتعيف عمى البمداف األفريقية التقميؿ مف اعتمادىا المفرط عمى مثؿ ىذه الصناديؽ كبذؿ الجيكد 
لتسخير كمكاءمة الدعـ مف المبادرات العالمية األخرل المتعمقة بالصحة. كتحسيف مستكل دعـ 

 الميزانية الكطنية لمقطاع الصح  .

% منذ عاـ 33ضت الكفيات المرتبطة بالمبلريا بنسبة تـ إحراز تقدـ جيد عمكما: فقد انخف
، كازدادت حصة األسر المعيشية الت  تممؾ نامكسية كاحدة عمى األقؿ ف  أفريقيا مف 2000

؛ كما ازدادت نسبة األشخاص المعرضيف المحمييف 2011% عاـ 50إلى  2000% عاـ 3
إلى  2000% عاـ 5أقؿ مف مف  الذم يخمؼ بقايا مبيد الحشرات لممبلريا بالرش الداخم 

؛ يعيش 2010ك 2004% بيف 30؛ كانخفضت الكفيات بسبب اإليدز إلى 2011% عاـ 11
عدد أكبر مف األشخاص المصابيف بفيركس نقص المناعة البشرية/ اإليدز بفضؿ الكصكؿ إلى 

؛ انخفضت نسبة 2010ك 1997% بيف 21العبلج؛ فيما انخفضت اإلصابات السنكية بنسبة 
بمدا أفريقيا؛ كانخفضت الكفيات مف السؿ بأكثر مف  21قص المناعة البشرية  ف  فيركس ن

                                                 
36  
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عبلف أبكجا، كحممة القضاء عمى 1990الثمث منذ  . كقد  أكد كؿ مف الصندكؽ العالم ، كا 
المبلريا، كتحالؼ قادة أفريقيا لمكافحة المبلريا، كالشراكة مف أجؿ القضاء عمى المبلريا، عمى 

   القكم.االلتزاـ السياس

غير أّف العديد مف المحمميف يركف أنو عمى الرغـ مف النتائج اإليجابية الت  حققيا االىتماـ 
كالمكارد المخصصة لػ "األمراض الثبلثة الكبرل"، فإنو قد تـ تحكيؿ جانب كبير مف االىتماـ 

. كيشمؿ ذلؾ كالمكارد عف تحديات الصحة العامة األخرل الت  تكاجو القارة كالت  ال تقؿ أىمية
صحة األـ، األمراض البكتيرية كالطفيمية كاألمراض غير المعدية. كتشمؿ بعض أمراض 
المناطؽ االستكائية الميممة: اإلصابات بالبركتكزكف المحمكلة عف طريؽ ناقبلت األمراض؛ 
اإلصابات البكتيرية كالطفيميات. كاألمراض غير المعدية .  كتعتبر معالجة ىذه األمراض الت  

 تصيب الفقراء المتكاجديف غالبا ف  المناطؽ الريفية، سيمة كغير مكمفة.

ف  العقكد القادمة، ستظؿ األمراض المعدية أىـ تحد يكاجو الصحة العامة ف  أفريقيا، كلكف 
تشكؿ األمراض المزمنة كغير المعدية )مرض السكرم، كأمراض القمب، كالسرطاف كاألمراض 

ايدا كتنتشر بسرعة بسبب التحضر كالتغيرات ف  أنماط الحياة. التنفسية المزمنة( عبئا متز 
كاستنادا إلى منظمة الصحة العالمية، ستتفكؽ األمراض المزمنة عمى األمراض المعدية كأىـ 

فعمى سبيؿ المثاؿ، قيدرت حاالت مرض السكرم  .203038سبب لمكفيات ف  أفريقيا بحمكؿ  
مميكف حالة بحمكؿ  20كمف المتكقع أف تصؿ إلى ( مبلييف 10بعشرة ) 2006ف  أفريقيا عاـ 

، كمعظـ الحاالت ال يتـ تشخيصيا. كما أّف ىناؾ ارتفاعان ف  الكفيات الناجمة عف 2025
 حكادث الطرؽ كالعنؼ الحضرم بتزايد التحضر.

                                                 
  2009الصحة العامة ف  أفريقيا، تقرير مركز السياسة الصحية العالمية،  38
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يبرز التقدـ الذم أحرزتو أفريقيا فيما يخص اليدؼ اإلنمائ  الرابع لؤللفية )تخفيض كفيات 
، كاليدؼ الخامس )تحسيقف صحة األميات( مجاالت رئيسية أخرل لمتحديات الت  األطفاؿ(

 تكاجو البمداف األفريقية.

ف   مكلكد ح  1000حالة كفاة ف   100حالة كفاة ف  أفريقيا مف بيف حكال   24ىناؾ 
 ( ف  العالـ الت  لدييا معدالت عالية مف كفيات األطفاؿ تحت سف26البمداف الستة كالعشريف )

% ف  الفترة 1.2. كضاعفت أفريقيا متكسط تخفيض كفيات األطفاؿ مف 2010الخامسة عاـ 
مع تحقيؽ بعض البمداف أفضؿ أداء  2010-2000% ف  الفترة 2.4إلى  1990-2000

)مدغشقر، مبلكم، إرتريا، ليبيريا، النيجر كتنزانيا( . غير أف االنخفاض العاـ ال يمّكف أفريقيا 
  .2015نمائ  لؤللفية بحمكؿ مف تحقيؽ اليدؼ اإل

فيما يخص اليدؼ اإلنمائ  الخامس لؤللفية )كفيات األميات(، ىناؾ قمؽ شديد لدل معظـ 
مكلكد ح  عاـ  100،000كفاة ف   590البمداف األفريقية. فبمتكسط كفيات األميات بمغ 

مرأة كؿ ا 24(، ك2.5. تمكت امرأة أفريقية كاحدة عند الكالدة كؿ دقيقتيف كنصؼ )2008
 .39كؿ عاـ 210،223كؿ يـك ك  576ساعة، ك

  40واالبتكار والتكنولوجيا والعلن العالي التعلين يخص فيما والتحديات المحرز التقدم:  7 الجدول

 الفجوة الواجب سدىا عناصر التقدم
% مف النمك السنكم لبللتحاؽ بالتعميـ العال   8.7 •

 %5.1مقارنة بمعدؿ عالم  يصؿ إلى 
 ف طالب ف  الجامعات األفريقيةمبليي 4 •
 450جامعة عامة ك 200مؤسسة تعميـ عال  ) 650 •

 جامعة خاصة(
% مف االلتحاؽ 18يستأثر القطاع الخاص بنسبة  •

 بالتعميـ العال 
طمبة  6مف  1زيادة التحاؽ النساء بالتعميـ العال  )مف  •

 حاليا( 3مف  1إلى  1990عاـ 

ال تكجد جامعات مف أفريقيا جنكب الصحراء ف   •
 جامعة ف  العالـ. 200تصنيؼ أكؿ 

 لـ تتمّكف عدة بمداف أفريقية مف التعجيؿ بتكسيع تكفير •
العماؿ الميرة كيعتبر االلتحاؽ بالتعميـ العال  دكف 

 التصنيع كتنكيع الصادرات. المستكيات المطمكبة لتعميؽ
ىجرة رأس الماؿ البشرم بسبب المرتبات الضعيفة  •

كيساىـ عدـ االستقرار السياس  كاالقتصادم ف  زيادة 
ىجرة متخرج  التعميـ العال  مف البمداف األفريقية كعدـ 
 رغبة ىؤالء الذيف يزاكلكف دراستيـ ف  الخارج ف  العكدة

                                                 
 تقرير األىداؼ اإلنمائية لؤللفية: تقييـ التقدـ المحرز ف  أفريقيا نحك تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية  39
 2009راء، البنؾ الدكل ، المصدر: التعجيؿ بالمحاؽ بالركب: التعميـ العال  مف أجؿ النمك ف  أفريقيا جنكب الصح 40



116  

 

116 

 

 عدة مؤسسات متخصصة أك متنكعة •
 رة التعميـ عف بعدتحسيف قد •
 ثمث البمداف تمتمؾ ككاالت ضماف الجكدة •

 

نكعية التعميـ عمى  لـ تؤد الجيكد الرامية إلى تحسيف •
المستكل الثانكم إلى النتائج المتكقعة كما يبينو أداء 
البمداف األفريقية ف  االمتحانات الدكلية الخاصة 

 بالرياضيات كالعمـك
بمدا  23يبيف استعراض حكؿ تكزيع المتخرجيف ف   •

أفريقيا ىيمنة االختصاصات "المرنة": العمـك االجتماعية 
%(؛ 9%(؛ اليندسة )22يـ )%؛ التعم47كاإلنسانية )

 %(3الزراعة )
ىناؾ فجكة معتبرة ف  المكارد البشرية لمبحث كالتنمية بيف  •

البمداف األفريقية كالبمداف األخرل. عدد الباحثيف ف  
(، أمريكا البلتينية 48المميكف: أفريقيا جنكب الصحراء )

(، اليند 168(، البرازيؿ )160(، شماؿ أفريقيا )260)
 (4105(، الكاليات المتحدة )459ف )(، الصي158)

بمغت حصة أفريقيا مف المنشكرات حكؿ العمـ كاليندسة  •
 % فقط1.37نسبة  2005ف  

مقارنة أفريقيا ببقية المناطؽ فيما يخص نكاتج البحث  •
 غير مرضية

المنشكرات العممية: شرؽ آسيا كالمحيط اليادئ  •
(، أمريكا 39,976(؛ أكركبا كآسيا الكسطى )44,064)
(، الشرؽ األكسط كشماؿ 20,045لبلتينية كالكاريب  )ا

 جنوبأفريقيا (، 15,929(، جنكب آسيا )6,354أفريقيا )
 (3,563الصحراء )

(: 2004طمبات براءات االختراع المممكءة مف المقيميف ) •
(، أكركبا كآسيا 55,931شرؽ آسيا كالمحيط اليادئ )

(، أمريكا البلتينية كالكاريب  34,121الكسطى )
(، جنكب 486(، الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا )4,890)

 (16(، أفريقيا جنوب الصحراء )6,795آسيا )
تمكيؿ البحث ف  الجامعات األفريقية ضعيؼ كتدعميا  •

 ف  الغالب المنظمات الخارجية
ىناؾ ركابط ضعيفة جدا بيف منظمات البحث  •

 كمستخدم  التكنكلكجيا 
انكم كالتدريب الفن  لـ تمنح مؤسسات التعميـ ما بعد الث •

 الدعـ المال  مف منظمات مثؿ البنؾ الدكل  إال مؤخرا.
 : آفة األمراض الثالثة الكبيرة8الجدول  
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 السل المالريا فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز
% حامبل لفيركس نقص 62 •

 المناعة البشرية/ اإليدز
تستأثر أفريقيا بأكبر حصة مف  •

 المرض ف  العالـ
الكفيات السنكية ف   % مف75 •

العالـ الناجمة عف فيركس نقص 
المناعة البشرية/ اإليدز تحدث 

 ف  أفريقيا
% مف اإلصابات الجديدة 70 •

بفيركس نقص المناعة البشرية/ 
حدثت ف   2007اإليدز عاـ 

 أفريقيا
مميكف حالة إصابة جديدة  1.9 •

 مبمغ عنيا ف  أفريقيا
% مف األطفاؿ حامم  90 •

عة البشرية/ فيركس نقص المنا
 اإليدز ف  أفريقيا

% مف اإلصابات الحديثة 90 •
 لدل األطفاؿ ف  أفريقيا

% مف اإلصابات الحديثة ف  60 •
 أفريقيا مف النساء

 

مف بيف األسباب الرئيسية لكفيات  •
األطفاؿ األفريقييف دكف سف 

% 22الخامسة، تشّكؿ المبلريا 
مف جميع كفيات الطفكلة كيقدر 

 1.3عبء ىذا المرض بنسبة 
% مف الناتج المحم  اإلجمال  
ف  البمداف الت  لدييا أكبر 

 معدالت المرض
% مف العبء العاـ لؤلمراض 10 •

 ف  أفريقيا
مميكف  500-300أغمبية الػ  •

مصاب ف  العالـ سنكيا ىـ مف 
 أفريقيا

% مف الكفيات جراء المبلريا 90 •
 تحدث ف  أفريقيا

% مف العبء العالم  60 •
 قيالممبلريا تتحممو أفري

الطفيم  ببلسمكديـك فالسبارـك  •
كأكبر األعراض الخبيثة منتشرة 

 بكثرة ف  أفريقيا
% مف استخداـ  النامكسيات 3.5 •

 لمكبار ف  أفريقيا
% مف استخداـ النامكسيات 1.8 •

 لدل األطفاؿ دكف سف الخامسة

تمتمؾ أفريقيا جنكب الصحراء  •
أكبر معدؿ إصابة بالسؿ كىك 
يعادؿ ضعؼ معدؿ جنكب شرؽ 

 آسيا
أكبر عدد مف الكفيات المرتبطة  •

 بالسؿ ف  العالـ
أكبر حصة كفيات مف السؿ  •

 لمفرد الكاحد
تحتؿ جنكب أفريقيا كنيجيريا  •

المرتبتيف الرابعة كالخامسة مف 
حاالت اإلصابة الجديدة بالسؿ 

 سنكيا 
تمتمؾ جنكب أفريقيا أكبر  •

صابة ككفاة  معدالت انتشار كا 
ا كؿ لمفرد الكاحد ف  العالـ تميي

مف زيمبابكم كمكزمبيؽ ف  
 المرتبتيف الثانية كالثالثة

 

 

  

يكاجو تمكيؿ الصحة العامة ف  أفريقيا تحديات كبيرة. تبمغ  حصة أفريقيا جنكب الصحراء الت  
% فقط مف النفقات العالمية عمى 1% مف عبء األمراض، 24% مف سكاف العالـ ك11تمثؿ 
% مف 15مى إعبلف أبكجا الذم يطمب تخصيص بمدا أفريقيا ع 53. كقد كقع 41الصحة

                                                 
  2012مستقبؿ الرعاية الصحية ف  أفريقيا، كحدة االستخبارات االقتصادية،   41
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الميزانيات الكطنية لقطاع الصحة. غير أّف معظـ ىذه البمداف عجز عف تحقيؽ ىذا اليدؼ فيما 
 قامت سبعة بمداف بتخفيض مستكيات التمكيؿ.

تـ تييّميش األمراض غير المعدية عمكما ف  استراتيجيات الصحة العامة األفريقية مع تخصيص 
زانيات الصحة العامة لؤلمراض المعدية المستعصية. كنظرا ليذا الكضع، تـ الحد % مف مي80

مف االستثمارات ف  بناء قدرات الصحة العامة مما أدل إلى تدىكر األنظمة الحالية إلى حد 
 عجزىا عف تكفير الخدمات الصحية المطمكبة خاصة لمفقراء ف  المناطؽ الريفية كالحضرية. 

 تنًُت رأص انبشزٌ، انؼهى و انتكنىنىخُب واالبتكبر  -ألسبسُت نهفدىاث انزئُسُت: اننمبط ا4اإلطبر 

لـ تبرز مؤشرات التنمية البشرية ألفريقيا التقدـ المحرز عمى الجبية االقتصادية بما فيو الكفاية 
 كلـ يساندىا تحسف القدرات ف  العمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار. كتشمؿ المجاالت الت  تحتاج إلى

 المعالجة ما يم  :

  تحسيف نكعية التعميـ كعمقو عمى المستكل االبتدائ  لتكميؿ حاالت التقدـ ف  معدالت
 التسجيؿ ف  المرحمة االبتدائية؛

  استثمار مزيد مف المكارد ف  التعميـ العال  بما ف  ذلؾ إعداد استراتيجيات إقميمية لبناء
 عزيز القدرة التنافسية لبلقتصادات األفريقية؛القدرات ف  العمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار لت

  ،معالجة التحديات الرئيسية لمقطاع الصح . كباء فيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز
 المبلريا، السؿ ككفيات األميات كاألطفاؿ كارتفاع مكجة األمراض غير المعدية.

 الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية 3-5 

 ذائ  كالتغذكم الذات  الزراعة، االكتفاء الغ
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تعد الزراعة عامبل محكريا لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية ف  أفريقيا كذات أىمية بالغة لتحقيؽ 
أىداؼ التنمية المستدامة المتعمقة بالحد مف الفقر كالقضاء عميو. كمع كجكد ثبلث أرباع 

عمى الزراعة كالمكارد  األفريقييف الذيف يعيشكف ف  المناطؽ الريفية كيعتمدكف ف  حياتيـ
الطبيعية، كمع مساىمة الزراعة كالبيئة بنصيب األسد ف  الناتج المحم  اإلجمال  لمعظـ 
البمداف األفريقية،  ىناؾ أثر مباشر كتسمسم  ألداء الزراعة كاالقتصاد الريف  عمى األداء العاـ 

حد مف الفقر كالتنمية لبلقتصاد. كليذه العكامؿ آثار كبيرة عمى تحقيؽ النمك كالتحكؿ كال
 االجتماعية كاألىداؼ األخرل.

 :42تشمؿ المؤشرات الرئيسية لحالة الزراعة األفريقية ما يم 

% مف األراض  القابمة 60تنعـ أفريقيا بكفرة األراض  كالمكارد الطبيعية. في  تشتمؿ عمى 
مع عدد أقؿ لمسكاف. مرة أراض  اليند  12لمزراعة ف  العالـ. كمساحة األراض  األفريقية تفكؽ 
مف أحكاض األنيار الدكلية كلكف ال  63كما تنعـ أفريقيا بكفرة المكارد المائية، حيث تشمؿ 

 تنحصر فييا.

بالرغـ مف ذلؾ، تعد اإلنتاجية الزراعية األكثر تدنيا ف  العالـ بأسره: ف  المتكسط ، يقدر انتاج 
كنادرا ما شيد زيادة  –لنامية الرئيسية األخرل الغبلؿ ف  أفريقيا بحكال  ربع ما تنتجو األقاليـ ا

ف  العقكد الثبلثة األخيرة. كالصكرة ال تختمؼ بالنسبة إلنتاجية الماشية، حيث أف التحديات 
الصحية كاإلنتاجية اليامة تشكؿ صعكبات  أماـ تنمية الماشية كتجارتيا ف  أفريقيا. كيقدر أف 

 % مف مجمكع الناتج المحم  اإلجمال   لمزراعة.30يسيـ القطاع الفرع  لمماشية بما يقارب 

                                                 
وكذنك تمزَز األهذاف اإلنًبئُت نألنفُت: تمُُى انتمذو انًحزس فٍ أفزَمُب نحى تحمُك األهذاف اإلنًبئُت نألنفُت،   42

 يختهف انتمبرَز انصبدرة ػن ينظًت األغذَت وانشراػت.
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مما ينجـ  –كيعكد جزء مف األسباب إلى أف القميؿ مف االستثمار يذىب إلى الزراعة األفريقية 
% مف األسمدة المستخدمة ف  جنكب شرؽ آسيا، 10عنو استخداـ المزارعيف األفريقييف أقؿ مف 

فريقيا مصنفة بانخفاض احتياط  المغذيات ف  المائة مف جميع األراض  ف  أ 16عمما بأف 
ف  المائة. كالجفاؼ ظاىرة متكررة الحدكث ف  أفريقيا  4بينما ال يتعدل الرقـ المقابؿ ف  آسيا 

أكثر مف األقاليـ األخرل مما يؤثر سمبا عمى اإلنتاج كاألسر المعيشية، مع ىذا ال يشمؿ الرم 
 ف  آسيا.% 40% مف أراض  المحاصيؿ مقارنة بنسبة 7سكل 

كبسبب ىذا األداء المتدن ، أصبحت أفريقيا القارة الت  ال تنتج الغذاء الكاف  إلطعاـ مكاطنييا. 
 أفريق  ال يأكمكف الطعاـ الكاف  لصحتيـ كرفاىيتيـ. 240كىناؾ  –كيسكد فييا الفقر كالجكع 

لمكارد الزراعية. لقد تفاقـ ىذا الكضع بسبب الحالة غير المستقرة  لمبيئة الت  تساند قاعدة ا
% مف األراض  األفريقية ف  بيئة قاحمة أك شبو قاحمة، مع التدىكر الشديد لممكارد 70كتكجد 

الطبيعية، مما يعيؽ إنتاجية األراض  كيفاقـ مف ىشاشة النظاـ اإليككلكج  فضبل عف سبؿ 
بات المناخية، كاألقؿ العيش. كما تعد أفريقيا كاحدة مف األقاليـ األكثر تعرضا لتغير المناخ كالتقم

مميكف نسمة ف  أفريقيا يعانكف مف شح المياه  200قدرة  عمى التكيؼ. كيقدر بأف ما يقارب 
% مف السكاف يمركف بكقائع الجفاؼ ف  كؿ جيؿ. كبعض األقاليـ الت  تشيد شح المياه 13ك

ررة مثؿ الساحؿ كمنطقة القرف األفريق  كانت ضحية لحاالت الجفاؼ كالمجاعات المتك
بمدا مف أزمات غذائية طاؿ أمدىا  17كحده، عانى أكثر مف  2012كالمتكاصمة. كف  عاـ 

ناجمة عف الككارث الطبيعية ك/أك النزاعات المتكررة، كسنكات األزمات الغذائية الطكيمة، 
 كانييار السبؿ المعيشية كضعؼ القدرات المؤسسية.

قيا، ىناؾ تنبؤات بالفيضانات كحاالت اليجرة إلى جانب شح المياه، كآثار تغير المناخ ف  أفري
 الكاسعة االنتشار.
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إف حالة البنية التحتية الريفية متردية جدا إذ أف كثافة الطرؽ ف  أفريقيا تقؿ مرتيف كنصؼ 
( مرات عنيا ف  آسيا. كيبمغ متكسط تكمفة النقؿ 6( عنيا ف  أمريكا البلتينية كست )2.5)

مرات التكمفة ف  الكاليات  3تشاد( تقريبا  –لى انجامينا )الكاميركف لمكيمكمتر لممسافة مف دكاال إ
( ف  أكركبا الغربية. كىذا األمر ينطبؽ عمى خدمات الطاقة، 2المتحدة األمريكية، كمرتيف )

كالمياه، كالياتؼ، كاإلنترنت، إلخ، مما يعيؽ بشكؿ كاضح التجارة األفريقية البينية، كاإلنتاجية 
% 40ة. أما خسارات ما بعد الحصاد الت  تعد بمثابة تقديرات مذىمة تبمغ نحك كالقدرة التنافسي

لبعض المحاصيؿ، فإنيا تشكؿ تحديا كبير جدا كتتيح كذلؾ فرصا ىائمة لتطكير التصنيع 
 الزراع  كاألعماؿ التجارية الزراعية ف  أفريقيا.

خؿ، كتشكؿ التجارة األفريقية تتعامؿ أفريقيا تجاريا مع باق  العالـ أكثر مما تتعامؿ ف  الدا
. 2010% ف  أمريكا الشمالية ف  عاـ 60% ف  أكركبا ك40% مقابؿ 10البينية أقؿ مف 

مميار دكالر  50ك  40ككفقا لبعض التقديرات، تتراكح فاتكرة الكارد الزراع  السنكم حاليا بيف  
آخر، حدث رككد (، كمف جانب 2006مميار دكالر أمريك  ف  عاـ  20أمريك  )كانت تبمغ 

مميار دكالر أمريك . كبمغ مدل االعتماد عمى  15ك  14ف  الصادرات حيث تراكحت بيف 
 الغير حدا ال يطاؽ.

سجمت أفريقيا مؤخرا اتجاىا ايجابيا لمنمك ف  مجاؿ الزراعة، مما أسيـ أيضا ف  تحسف أداء 
تج الزراع  نابع عف التكسع االقتصاد العاـ. بيد أنو تجدر اإلشارة إلى أف معظـ النمك ف  النا

 ف  األراض  الزراعية عمى حساب الغابات كالمراع  إلخ، كال ينبع كثيرا مف زيادة اإلنتاجية.

كمع كجكد عدد مف البمداف المنضكية تحت مبادئ البرنامج األفريق  الشامؿ لمتنمية الزراعية 
لمزراعة، كاف ىناؾ % مف ميزانياتيا الكطنية 10الذم يدعك إلى تخصيص ما ال يقؿ عف 

تحسف ف  اآلكنة األخيرة ف  مخصصات الميزانية لمزراعة، بيد أف اإلنفاؽ العاـ ف  مجاؿ 
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الزراعة ال يزاؿ حتى اآلف ف  العديد مف البمداف ال يتجاكز نصؼ اإلنفاؽ ف  البمداف اآلسيكية. 
% 3مجرد  % ف  أكاخر السبعينات إلى18كمف جية أخرل تراجعت المساعدة اإلنمائية مف 

 ف  اآلكنة األخيرة.

مف مناسب لمتحديات المتعمقة بتعزيز االستثمار  بشكؿمف ثـ، فإف ىناؾ حاجة إلى التصدم 
حفز النمك كاالنتاجية الزراعية. كتتيح انخفاض مستكيات الغمة ف  الكقت الحاضر الفرصة أجؿ 

ى طنيف/ لميكتار ف  انتاجية الحبكب إلإلحداث فرؽ كبير؛ عمى سبيؿ المثاؿ، إذا تضاعفت 
المتكسط )الذم اليزاؿ نصؼ متكسط االنتاجية ف  العالـ النام  كالذم يعد عمى ما يبدك ىدفا 

مميكف طف إضافية مف  100قابؿ لمتحقيؽ عمى المدل القصير(، فإف أفريقيا ستحصؿ عمى 
يساعد ف  األغذية سنكيا. كىذا مف شأنو أف يحكؿ أفريقيا إلى منطقة فائض رئيسية لؤلغذية ك 

 استئصاؿ شأفة الجكع كالفقر ف  القارة.

 إدارة البيئة كالمكارد الطبيعية

تعتمد آفاؽ النمك االقتصادم ألفريقيا كجيكد الحد مف الفقر اعتمادا كبيرا عمى التقدـ المحرز 
دارة البيئة كالمكارد الطبيعية لمقارة كالتصدم آلثار تغير المناخ. كيعد  إسياـ  ف  حفظ كدعـ، كا 

ف  المائة مف عبء األمراض ف  أفريقيا مدعاة لقمؽ عميؽ.   28المخاطر البيئية ف  نحك 
كينبع بعض ىذه المخاطر مف ضعؼ أنشطة التخمص مف النفايات ف  أفريقيا كالكصكؿ 

ف  المائة فقط بالنسبة لسكاف أفريقيا  60المحدكد إلى مياه الشرب النقية الذم يتأرجح اآلف بيف 
مميكف شخص ف  أفريقيا ال يستطيعكف الحصكؿ عمى  330كىناؾ حكال   جنكب الصحراء.

مياه الشرب النقية ، كىك ما يشكؿ نحك ثمث العدد الكم  ف  جميع أنحاء العالـ. فضبل عف 
، بزيادة قدرىا  2025ف  المائة بحمكؿ  65ذلؾ، تشير التقديرات إلى زيادة شح المياه إلى 
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. كمف شأف كؿ ذلؾ أف يؤثر سمبا عمى كظائؼ دعـ 2000ف  المائة منذ سنة  20حكال  
 الحياة لمبيئة كأف يضعؼ تدفؽ الخدمات البيئية الحيكية لئلنساف كالنبات كالحيكاف.

 

كيسير الكصكؿ إلى المياه العذبة جنبا إلى جنب مع الصرؼ الصح ، بيد أف مياه الصرؼ 
ستعممة غير المعالجة، كتمكث الصح  كثيرا ما تتعرض لخطر تدفؽ نفايات مياه البمدية الم

مكارد المياه الجكفية جراء نترات األسمدة، كالتخثر القائـ عمى الفكسفات لمياه الخزانات ف  
 السدكد.

، كعمى الرغـ مف القفزات اليائمة الت  حدثت 1972عمى مدل السنكات، كأكثر تحديدا منذ 
ردا، مع تيديدات ميمة تؤثر عمى مؤسسيا كقانكنيا، شيدت حالة البيئة ف  أفريقيا تدىكرا مط

الغبلؼ الجكم كمكارد المياه العذبة، كاألرض، كالبيئات الساحمية كالبحرية، كالغابات كاألراض  
الحرجية كالتنكع الحيكم. كازدادت مستكيات التمكث بشكؿ ممحكظ نظرا ألف السع  إلى التصنيع 

تكجيو اىتماـ كبير لمعالجة متطمبات كتكسيع القاعدة الصناعية ألفريقيا قد تحقؽ دكف أف يتـ 
تقييمات األثر البيئ . كشيد إنشاء المؤسسات البيئية نمكا سريعا، بيد أف تنفيذ العقكبات 
التشريعية لـ يتـ بنفس الكتيرة. عمى سبيؿ المثاؿ، ف  الكقت الذم تـ فيو إضفاء الصبغة 

  قطاع  النقؿ كالصناعة، بما المؤسسية ف  بمداف أفريقية عديدة عمى معايير جكدة اليكاء ف
ف  ذلؾ أنظمة الرصد الجكم، فإف تنفيذىا كاف ضعيفا، مما يخالؼ الغرض الحقيق  الحتكاء 

حالة كفاة ف  أفريقيا نتيجة لتمكث اليكاء  40000تحدم تمكث اليكاء الخارج . كىناؾ حكال  
 الخارج .
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 10التركيزات تزيد بما بتراكح بيف  فيما يتعمؽ بتمكث اليكاء الخارج ، تشير التقديرات إلى أف
مرة عف الحدكد الت  كضعتيا منظمة الصحة العالمية. كعمى ذلؾ، فف  حيف يمكف  30ك

ألفريقيا أف تفخر بأف لدييا بعض أفضؿ السياسات كاالستراتيجيات ف  مجاؿ البيئة، فإف التنفيذ 
بعيدا عف تحقيؽ أىداؼ  المحدكد لممقررات المختمفة قد  أفضى إلى تغيير اقتصادم ما زاؿ

 التنمية المستدامة. كيظؿ ذلؾ يشكؿ تحديا رئيسيا.

سجمت أفريقيا نجاحا كبيرا ف  التخمص التدريج  مف الكقكد الذم يحتكم عمى الرصاص فضبل 
عف تخفيض نسبة الكبريت ف  الديزؿ. بيد أنو اليزاؿ يتعيف عمؿ الكثير عف طريؽ تحسيف 

 ع نطاؽ الفرص المتاحة. فرص الحصكؿ عمى الطاقة كتكسي

ىناؾ حاجة إلى إقامة نظـ قكية إلدارة النفايات ف  أفريقيا نظرا لبلستخداـ المتزايد لمكيماكيات 
الزراعية الضارة ذات الخصائص السمية الشديدة. كتشكؿ الممكثات العضكية الصمبة جزءا مف 

آلفات المتقادمة، كمف ثـ تؤدم المخزكف الكيماكم المتزايد، الذم يتألؼ العديد منو مف مبيدات ا
إلى زيادة مخاطر التسمـ بالمبيدات ف  أفريقيا. باإلضافة إلى ىذا العبء البيئ ، ىناؾ تدفؽ 
متناـ لمنفايات اإللكتركنية ناجـ أساسا عف النمك االستثنائ  ف  قطاع تكنكلكجيا المعمكمات 

اتؼ كالحكاسيب المحمكلة. كما كاالتصاالت، الذم يتسـ بكجو خاص باالستخداـ المتزايد لميك 
أفضى كمف النفايات الكيميائية إلى مخاطر بيئية حادة. فف  غرب أفريقيا، تسبب دفف  النفايات 

صابة أكثر مف  17ف  حدكث  2006الكيميائية الشديدة السمية ف  عاـ   30000حالة كفاة كا 
 شخص بأمراض حادة أثناء ىذه العممية.

يد استيبلؾ أفريقيا لؤلسمدة  الكيمائية، فإف ثمة حاجة إلى اتخاذ عدة بما أنو مف المتكقع أف يتزا
تدابير عمى جناح السرعة. أكال: ينبغ  عمى أفريقيا أف تشارؾ بفعالية ف  المفاكضات بشأف 
اتفاقية الزئبؽ ف  مراحميا األكلى. ثانيا: ينبغ  لمدكؿ األعضاء تدعيـ األدكات التشريعية كتعزيز 
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ـ الممكث. فضبل عف ذلؾ، ينبغ  تعزيز ترتيبات التعاكف اإلقميم  لتسييؿ تنفيذ تطبيؽ مبدأ تغري
 اتفاقيات بازؿ، كستككيكلـ كباماكك.

يفاقـ سرعة تأثر أفريقيا بتغير المناخ االعتماد اليائؿ لمجزء األكبر مف سكانيا عمى المكارد 
ىناؾ شعكر مباشر تماما  البيئية كالطبيعية. كعندما تتغير أحكاؿ الطقس نتيجة لذلؾ، يككف 

بحالة الفكضى عمى سبؿ العيش. كيؤدم ذلؾ صراحة إلى انعداـ األمف ف  مجاؿ الدخؿ 
كاألغذية كالتغذية. باإلضافة إلى ذلؾ، ستككف البمداف األفريقية قادرة عمى حماية نفسيا مف 

كغياب نظـ تجاكزات تغير المناخ ما لـ يكف التكيؼ متفاقما بسبب نقص التنكيع االقتصادم 
التأميف. كمف شأف االىتماـ بيذه الشكاغؿ أف يعزز تدفؽ االستثمارات ف  المجاالت الزراعية 
الت  تراعى المناخ بكاسطة كميات كبيرة.  كييدؼ إنشاء قدرة أفريقيا عمى مكاجية المخاطر إلى 

 معالجة بعض ىذه التحديات.

ة لمتكيؼ كشبكات آماف لمتعامؿ مع ف  الكقت الحاضر، يفتقر سكاف أفريقيا إلى آليات قكي
األحداث الجكية القاسية نتيجة تغير المناخ. كمف ثـ، يتـ حث الحككمات عمى تعزيز قدرات 

المجتمعات المحمية، كقدراتيا عمى التأىب كاالستجابة لحاالت الككارث،  التعامؿ كالتكيؼ لدل
ية المنحى. بيد أف عممية بناء كالسع  لدعـ برامج العمؿ الكطنية لمتكيؼ مف خبلؿ أدكات عمم

القدرة عمى مقاكمة تغير المناخ قد عرقميا التنفيذ الضعيؼ لمثؿ ىذه الخطط، كالتمكيؿ غير 
المناسب، كاإلخفاؽ ف  إدماج خطط العمؿ الكطنية لمتكيؼ ف  الميزانية الكطنية كعمميات 

 تخطيط التنمية.

الت  اليزاؿ يتعيف استغبلليا أكثر مف ذلؾ تمثؿ المكارد الساحمية كالبحرية كنزا مف الثركات 
 33بكثير لصالح العديد مف البمداف األفريقية. كتتقاسـ السكاحؿ ف  أفريقيا ست دكؿ جزرية ك

ف  المائة منو مف  األنشطة  80دكلة داخمية. بيد أف التمكث البحرم يشكؿ خطرا جسيما ، ينبع 
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غير المعالجة كالتصريؼ الزراع   البرية الت  تنطكم عمى تدفقات مياه الصرؼ الصح 
السطح  كالنفايات الكيميائية. كلتحقيؽ فكائد كبيرة، ينبغ  بدء اإلجراءات لمتخفيؼ مف مثؿ ىذه 
بيدجاف؛  المضاعفات الضارة بما ف  ذلؾ سرعة التصديؽ عمى اتفاقيات باماكك، كنيركب ، كا 

 لمتكاممة لممناطؽ الساحمية.كتعزيز المناطؽ البحرية المحمية، كقدرات مؤسسات اإلدارة ا

فيما يتعمؽ باألرض، شيدت أفريقيا أشكاال عنيفة مف تدىكر التربة خبلؿ السنكات القميمة 
ثيكبيا، كبكركينا فاسك، يعيش  ف   60الماضية. كتشير التقديرات إلى أنو ف  مال ، كليسكتك، كا 

عنيفة. كبالفعؿ، تراكحت المائة ف  أراض متدىكرة. ككانت عكاقب ذلؾ عمى االنتاج الزراع  
 ف  المائة كى  األسكأ عالميا. 40ك 2ما بيف  خسائر الزراعة

لقد تضاعفت عمى مر السنكات الجيكد الرامية إلى تعزيز ممارسات اإلدارة المستدامة مع 
البرنامج المعركؼ باسـ الجدار األخضر العظيـ لمنطقة الساحؿ كالصحراء كذلؾ باعتباره 

ىذا الخصكص. كالبد لمحككمات أيضا مف تكخى الحذر تجاه نظـ حيازة برنامجا بارزا ف  
األراض  الت  تمنح المستثمريف األجانب ترخيصا بمزاكلة بعض أنكاع االنتاج الت  تنفر منيا 
المجتمعات الزراعية األفريقية، كمف ثـ تحـر السكاف المحمييف مف األراض  المنتجة الكفيمة 

 لذات . بتعزيز االكتفاء الغذائ  ا

، انخفضت 2010% مف الغطاء الحرج  لكف بحمكؿ 31.2كانت أفريقيا تممؾ ، 1990ف  
%. كييّدد ىذا االنخفاض ف  الغطاء الحرج  األسر المعيشية الريفية 28.1ىذه النسبة إلى 

كالتنكع األحيائ  كيرتبط باالستغبلؿ المفرط لمغابات كتحكيميا الستخدامات أخرل نتيجة نمك 
 التنمية االقتصادية كتمبية االحتياجات األساسية لمسكاف.السكاف ك 

تعتبر االتجاىات السمبية لممناخ كاقعا كيضيؼ تغير المناخ إلى اتجاىات تدىكر المكارد مّما 
يؤدم إلى خسارة عقكد مف المكاسب اإلنمائية الت  تـ تحقيقيا بشؽ األنفس مع زيادات ف  
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كالتصحر كشّح المياه كحاالت الجفاؼ كاآلثار األخرل.  الفيضانات كخسارة ف  التنكع األحيائ 
تحتاج القارة إلى التعجيؿ مف جديد بمعالجة  تغير المناخ كضماف التنمية المراعية لممناخ مف 

 خبلؿ التكّيؼ كالتخفيؼ.

 

 تعد إدارة المكارد البيئية ميمة لمتنمية المستدامة لمبمداف األفريقية الجزرية الصغيرة النامية كمع
 ذلؾ فإنيما تكاجو الكثير مف الصعكبات:

  تغير المناخ كارتفاع المستكل البحر: تتعرض ىذه البمداف لتغير المناخ كارتفاع مستكل
 البحار نظرا لمطافة السكانية كالزراعة كالبنية التحتية ف  المناطؽ الساحمية.

  كاليزات األرضية  الككارث الطبيعية كالبيئية األخرل تتعرض لؤلعاصير كالتفجر البركان
مف بيف أكثر البمداف تعرضان لمككارث ى  البمداف الجزرية األفريقية  13كتعد أف 
 الصغيرة.

  إدارة النفايات: النقص ف  األراض  كالمكارد كالنمك السكان  مما يسبب مشاكؿ أماـ
 التخمص مف النفايات الصمبة كالسائمة.

 تعد ىذه البمداف كيانات ساحمية مع تنمية  المكارد الساحمية كالمائية: نظرا لصغر حجميا
اقتصادات مركزه ف  مناطؽ ساحمية. كيشكؿ تحقيؽ االستخداـ اإليكلكجى كاالقتصادم  

 المستدامة لممكارد الساحمية كالمائية، بعض التحديات.

  المكارد المائية النقية: لصغر حجميا ، تجعؿ الظركؼ البيكلكجية كتغير المناخ تكفر
 ية أمران يشكؿ تحديان.المياه النق

  مكارد األراض : إف صغر حجـ األراض  كممكيتيا كأنكاع التربة كتغير المناخ تحد مف
مسافة األراض  المتاحة لبلستيطاف كالزراعة كالتعديف كالحراجة كالسياحة كالبنية التحتية 
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مما يؤدل إلى منافسة حادة بيف مختمؼ خيارات استخداـ األراض ، كيزداد الكضع 
 فاقمان جراء محدكدية األراض  المتاحة.ت

  مكارد التنكع اإلحيائ : ييدد صغر الحجـ كالعزلة كضعؼ األنظمة اإليككلكجية الجزرية
 التنكع اإلحيائ .

  مكارد الطاقة: االعتماد المفرط عمى المستكردات إلى جانب االستخداـ غير الكؼء
يح، الشمس، الطاقة الحرارية األرضية كتفاكت اإلمكانات المتعمقة بالمكارد كالمتجددة )الر 

 كالبحرية كطاقة األمكاج(.

كعميو، يعد إدماج االعتبارات البيئية ف  عمميات صنع القرار الكطنية أىـ خطكه بالنسبة 
لمبمداف األفريقية الجزرية الصغيرة لضماف معالجة ىذه المشاكؿ يبّيف التقييـ العاـ الستجابة 

لت  تكاجييا تقدما  لكف مقابؿ كجكد  نقص التنسيؽ، نقص مكاءمة أفريقيا لمتحديات البيئية ا
القكانيف كالسياسات كضعؼ القدرات المؤسسية كالفنية الكطنية. كتحتاج أفريقيا إلى االستفادة 

ك كضع آليات مالية جديدة )عمى  20مف الفرص الجديدة ف  سياؽ ما بعد مؤتمر ريك+
 الجة المسائؿ المرتبطة بتنميتيا المستدامة.سبيؿ المثاؿ صندكؽ المناخ األخضر( لمع

 انشراػُت وانبُئت وانًىارد انطبُؼُت   -اننمبط األسبسُت نهفدىاث انزئُسُت 5اإلطبر 

بالرغـ مف اإلمكانات الزراعية اليائمة مف حيث تكفر األراض  كالتنكع اإلحيائ  كالمكارد 
 الطبيعية، فإف التحديات الكبيرة ف  استغبلليا تشمؿ:

  مف الميزانيات الكطنية بمكجب 10تعزيز االستثمار ف  الزراعة كخاصة تخصيص %
 البرنامج األفريق  الشامؿ لمتنمية الزراعية.

  اتخاذ اإلجراءات لتحسيف االنتاجية الزراعية مف خبلؿ السياسات كالمبادرات المؤسسية
 كالتكنكلكجية .



129  

 

129 

 

 دارة المكارد  اتخاذ اإلجراءات لحفظ البيئة األفريقية بما ف  ذلؾ التنكع اإلحيائ  كا 
 الساحمية كالمائية، الجفاؼ كتدىكر التربية كالتصحر. 

  اتخاذ اإلجراءات لمعالجة تغير المناخ كخاصة مع األخذ ف  االعتبار احتياجات الدكؿ
 األفريقية الجزرية الصغيرة.

 .معالجة احتياجات المياه كالصرؼ الصح  ألفريقيا 

 

 والشباب المرأة نسين وتمكين المساواة بين الج 6.3

 مساواة بين الجنسين وتمكين الشبابال

يتجمى كجكد حاالت انعداـ المساكاة المنتشرة بيف الجنسيف ف  العبء غير المتناسب كالمتمثؿ 
ف  الفقر كاألمية كالمرض ، الذل تنكء بو النساء األفريقيات. فبينما تمثؿ أكثر مف نصؼ سكاف 

المرأة تحديات ف  الحصكؿ عم  تكافؤ الفرص كالحقكؽ ، كما انيا  %(، تكاجو25أفريقيا ) 
دكف المستكل المطمكب مف التمثيؿ بدرجة كبيرة ف  مناصب اتخاذ القرار كتتعرض رفاىيتيا ف  

 نفس الكقت لمتقكيض جراء الممارسات الثقافية كالتقميدية.

نسيف كالتمكيف االقتصادم لممرأة بالنسبة لمبمداف األفريقية، مف الميـ تعزيز المساكاة بيف الج
لتحقيؽ النمك كالتنمية المستدامة كالشاممة. كيسيـ أيضا إسياما كبيرا ف  تحقيؽ األىداؼ 
اإلنمائية لؤللفية ال سيما تمؾ المتعمقة بصحة األميات كاألطفاؿ كبناء القدرات البشرية كالحد مف 

 الفقر. 
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 43: المساواة بين الجنسين 6اإلطار 

حتى يكونوا متعممين ويتمتعون بصحة جيدة ويكون صوتيم  -النساء والرجال -لمساواة بين الجنسين من إمكانيات األفراد"تزيد ا
  مسموعا، ويستفيدون من الفرص ويتخذون خيارات مدروسة. تعتبر ىذه اإلمكانيات حيوية لمتحول والتنمية المجتمعية والوطنية 

 

 : المساواة بين الجنسين 6اإلطار 

رجاالن كنساء عمى أف يتعممكا كيتمتعكا  –ف شأف المساكاة بيف الجنسيف زيادة قدرة الناس م
بالصحة كيككف بذليـ صكب كيغتنمكا الفرص كتككف خياراتيـ مطمعو. كىذه القدرات ميمة 

 بالنسبة لمتحكؿ االجتماع  كالكطن  كالتنمية.

يف كالتمكيف االقتصادم لممرأة عمكما تنجح البمداف الت  تستثمر ف  تعزيز المساكاة بيف الجنس
ف  جبيات متعددة عمى الرغـ مف أف ىذا  تقدماف  الحد مف الفقر. كتحرز أفريقيا  أكبركبشكؿ 

 التقدـ كاف بطيئا كالطريؽ ال يزاؿ طكيبل.

 :44كفيما يخص التعميـ، تـ رصد االتجاىات التالية 

  يف ف  التعميـ االبتدائ  كما يدؿ تقدما ممحكظا ف  المساكاة بيف الجنستحرز عدة بمداف
عمى ذلؾ التحسف المستمر ف  نسبة التحاؽ الفتيات مقارنة بالفتياف. فعمى سبيؿ المثاؿ، 

 0.9بمدا منو أعمى مف  42بمدا أفريقيا مف بيف  29ف سجمت 2009ك 1990/91بيف 
اف فتى(، كسجمت ثبلثة بمد 100فتاة مقابؿ  90ف  مؤشر المساكاة بيف الجنسيف )أم 

مؤشر  أف 2012أك أكثر بقميؿ. كمؤخرا، كرد ف  تقرير اليكنسكك لعاـ  1.0 8مف 
بمدا  16فيما سجمت  1.0بمدا يبمغ أقؿ مف  50مف بيف  31المساكاة بيف الجنسيف ف   

 كف  بمديف آخريف بمغ التحاؽ الفتيات نسبة أعمى مف الفتياف. 1.0

                                                 
 نفس المصدر  43
 نفس المصدر  44
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 كة الجنسانية ف  التعميـ االبتدائ  بصكرة أسرع مقارنة باألقاليـ األخرل، تعالج أفريقيا الفج
مقارنة بجنكب شرؽ آسيا كأمريكا البلتينية كالكاريب  كغرب آسيا، غير أف معدؿ القارة 

 يقؿ عف المتكسط بالنسبة لمجمكعة البمداف األقؿ نمكا.
  غير أف المساكاة بيف الجنسيف ف  التعميـ الثانكم ال تبعث عمى األمؿ كالتقدـ المحرز 

غير كاضح. فمعدؿ ترؾ الفتيات لمدراسة أعمى عمكما مف الفتياف ف  معظـ البمداف 
 األفريقية.

  كتبيف المكاسب المحققة ف  التعميـ العال  تقدما أقؿ عمى الرغـ مف أف تزايد التحاؽ
 النساء ف  ىذا المستكل أسرع مف الرجاؿ.

ستكم الرفيع مف التصديؽ عم  لقد تـ إبراز تعزيز حقكؽ المرأة ف  أفريقيا مف خبلؿ الم
دكلة عضكا ف  االتحاد األفريق  عم  البركتكككؿ  36البركتكككؿ. فقد صدقت حت  اآلف 

دكلة أخرم مما يكفر أمبل كبيرا إلفريقيا بينما تظؿ اتفاقية القضاء عم  جميع  12ككقعت عميو 
 اشكاؿ التمييز ضد المرأة  ى  الصؾ العالم  لمنيكض بحقكؽ المرأة . 

  تحرز القارة تقدما ثابتا فيما يخص تمثيؿ النساء ف  أجيزة صنع القرار كما ىك مبيف
 :45أدناه

   لـ تتفكؽ عمى نسبة المقاعد الت  حازت عمييا النساء ف  البرلمانات 2011ف ،
 الكطنية ف  أفريقيا إال البمداف المتقدمة كأمريكا البلتينية.

   مقاعد ف  برلماناتيا الكطنية الت  تعتبر قكل اعتمدت عدة بمداف أيطيرنا قانكنية تضمف
 ىامة محركة لمتقدـ.

  بمداف )ركاندا، جنكب أفريقيا، مكزمبيؽ،  7بمدا أّف  57تبيف البيانات المتكفرة لدل
% مف اليدؼ المتعمؽ بالنساء البرلمانيات. 30أنجكال، تنزانيا، بكركندم كأكغندا( حققت 

                                                 
 تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفيةف  : التقدـ المحرز ف  أفريقيا 2012تقرير األىداؼ اإلنمائية لؤللفية لعاـ   45



132  

 

132 

 

بمدا  15كالسكداف( مف تحقيؽ اليدؼ. غير أّف  بمداف أخرل )إثيكبيا، تكنس 3كتقترب 
 %.10تقؿ نسبة تمثيؿ النساء ف  برلماناتيا الكطنية عف 

 يعتبر التمكيف االقتصادم لممرأة أقؿ األىداؼ تقدما كما تشير إليو الكقائع المذككرة أدناه:

 سجمت 2009األخرل. فف  ألقاليـ المرأة خارج قطاع الزراعة ضعيؼ مقارنة با ؿعم ،
% كشرؽ آسيا 43% مقارنة بأمريكا البلتينية كالكاريب  الت  سجمت 32.6أفريقيا 
41.7.% 

  ال تزاؿ الفكارؽ ف  األجكر بيف الجنسيف ف  القطاع الرسم  مكجكدة ف  عدة بمداف
 أفريقية.

  األخرل. كعمى مقياس متدرج األقاليـ سيطرة النساء األفريقيات عمى األراض  أقؿ مف
)الممكية الكاممة لؤلراض (، كانت  1داـ ممكية النساء لؤلراض ( إلى )يتمثؿ انع 0مف 

فيما بمغت نسبة كؿ مف أكركبا الكسطى كأكركبا  0.40نسبة أفريقيا جنكب  الصحراء 
الشرقية كآسيا الكسطى كأمريكيا البلتينية كالكاريب ، كشرؽ آسيا كالمحيط اليادئ أكثر 

كالشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا أكثر مف  0.55. ككانت نسبة جنكب آسيا  0.80مف 
 .46فيما يخص ممكية النساء لؤلراض  0.60

يركز االتحاد األفريق  كمفكضيتو كالييئات اإلقميمية تركيزا شديدا عمى المساكاة بيف الجنسيف 
. تشجع كؿ كيكفر اإلطار التال  الييكؿ الجنسان  لبلتحاد األفريق  كالتمكيف االقتصادم لممرأة.

عناصر عمى تحسيف الكضع لكف يجب تنفيذ األحكاـ الكاردة فييا بصكرة كاممة حتى تككف ىذه ال
 أىمية .ذات 

 : الييكل لجنساني  لالتحاد األفريقي7اإلطار 

                                                 
 عف التنمية البشرية ف  أفريقيا 2012تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ  لعاـ   46
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 الجنسان  لبلتحاد األفريق  :الييكؿ تشمؿ ي

 القانكف التأسيس  .1

 لبلتحاد األفريق ، ةسياسة الجنسانيال .2

 كالمتعمؽاالنساف ألفريق  لحقكؽ المرفؽ بالميثاؽ ابركتكككؿ ال .3

 األفريقيةعقد المرأة  .4

 الصندكؽ األفريق  لممرأة .5

 ف  افريقياالجنسيف المساكاة بيف حكؿ االعبلف الرسم   .6

 

 تمكين الشباب

كتكضح بيانات قسـ السكاف لؤلمـ المتحدة أف ىناؾ  أفريقيا مجمكعة سكانية أكثر شبابا. لدل 
مميكف نسمة تتراكح أعمارىـ  بيف  209ك 34-15ىـ بيف مميكف أفريق  تتراكح أعمار  365
 % مف سكاف أفريقيا عمى التكال  .20.2%  ك35.6سنة . كىذا ما يمثؿ  نسبة  15-24

ف  عممية تعزيز الشباب كتمكنييـ، تتناكؿ ىذه الخطة االستراتيجية الشباب األفريق  مف 
ف  القارة  كثانينا،  تحدد كتكفر تكصيات زاكيتيف: أكال، تكفر نافذة إلى  الكضع الحال  لمشباب 

استراتيجية تستطيع مف خبلليا كؿ مف مفكضية االتحاد األفريق  كالدكؿ األعضاء ف  االتحاد 
األفريق   انتياجيا لتحقيؽ التنمية المستدامة  لمشباب. عند تقديـ األخير، تـ اعتماد نيج ادماج 

ب ليس  كأطفاؿ  أك غير بالغيف أك بالغيف غير الشباب ف  التنمية.  يعامؿ ىذا النيج  الشبا
مكتمميف ، بؿ كبالغيف صغار مف حيث نقاط القكة ، المكاىب  كالطاقات الخاصة بيـ ككذلؾ 
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المشاكؿ الت  يجب مكاجيتيا بالتعاكف معيـ  قدر االمكاف عمى أرضية خاصة بيـ .)مكرك 
 كآخريف(.

لشباب يمكف كصفيا بفكج  كبير غير عادم  ف افريقيا  تكاجو كثرة إلعداد ايتضح مما سبؽ أ
( . إف ىذا التضخـ الشباب  يمثؿ 1: 2004مف الشباب بالمقارنة إلى السكاف البالغيف .),دياؿ 

أسبابنا ال تعد كال تحصى مف القمؽ  نظرا لمعبلقة القكية بيف البمداف المعرضة  لمنزاع المدن  
 (. 2010: بيرياف 2007كالبمداف المتنامية بالسكاف الشباب )بيحنار 

االقتصادية لكنيـ يكاجيكف ك  بعض التحسف ف  ظركفيـ االجتماعية شيد الشباب األفريق 
 التحديات الرئيسية التالية:منيا تحديات عديدة 

 :أصبح التركيز عمى الجكدة كاألىمية  كالتفكير االستراتيج  الذم ىك مف   التعميـ
سألة عكيصة كما أدت البنية التحتية ضركريات التعميـ  عمى جميع المستكيات م

المتيالكة ، مككنات المناىج الدراسية الضعيفة كمجمكعة مف األجكر اليزيمة الت  تدفع 
تعمؽ خاصة فيما يلممعمميف إلى انخفاض مدخبلت التعميـ كاإلنجازات التعميمية  

 .اكالعمي ةالثانكيالمرحمتيف المستكيات التعميمية ف  ب
 :رئيسية يكاجييا الشباب. تقدر نسبة الشباب العاطؿ عف العمؿ بأقؿ  ى  مسألة العمالة

% 30% ف  غانا كزامبيا كزيمبابكم كأكثر مف 20% ف  مبلكم كركاندا كحكال  5مف 
ف  مكريشيكس كبكتسكانا كليسكتك كناميبيا كسكازيبلند كالجزائر كجنكب أفريقيا. كيفكؽ 

 5مف  3ضعاؼ معدؿ غير المتعمميف. كمعدؿ البطالة لدل الشباب المتعمميف ثبلثة أ
ىـ مف فئة الشباب. كالعمالة الناقصة مرتفعة كيضطر عدة العاطميف عف العمؿ مف 

شباب إلى المجكء إلى القطاع غير الرسم . كييعزل ارتفاع البطالة/ العمالة الناقصة لدل 
كانت كراء حيث أّف القطاعات الت  نتجة نقص الكظائؼ الم( 1)الشباب ف  أفريقيا إلى 

معدؿ النمك السريع لمناتج المحم  اإلجمال  ف  أفريقيا خبلؿ العقد الماض  )عمى سبيؿ 
(التنسيؽ غير 2)فرص العمؿ. كفر المثاؿ التعديف كاستغبلؿ المكارد الطبيعية( ال ت
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( التكقعات 3الكاف  كعدـ التكافؽ  بيف متطمبات سكؽ العمؿ كاألنظمة التعميمية )
( التمييز مف 5( قاعدة القطاع الخاص الصغيرة )4دمات العامة  ؛ )المحدكدة ف  الخ

( االدراؾ 6أرباب العمؿ القائـ عمى االفتقار المزعـك إلى الخبرة لدل الشباب ك)
كيعتبر تدريب الشباب ف  مجاؿ إدارة المشاريع كصقؿ الضعيؼ  لمتدريب المين  .  

أساسيا لمعالجة ىذه أمران  ينييف الميارات مف خبلؿ التدريب كالتعميـ الفنييف كالم
 المشكمة.

 :ظؿ انعداـ تمبية احتياجات الشباب لمحصكؿ عمى المعمكمات ، الكصكؿ  الصحة
المنصؼ إلى الخدمات كالتغطية العبلجية، تشكؿ عبئنا طكيؿ األمد عمى سياسات 
 الصحة كنظميا كتمكيميا ف  أفريقيا. كظؿ الشباب مصابا بدرجة كبيرة  مف األمراض 
الرئيسية الثبلثة كى  فيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز، المبلريا كالسؿ. تسببت 
التحديات الناجمة عف إدماف الكحكؿ كالمخدرات غير المشركعة  كحاالت مسجمة 
لمشباب  المصابيف باالضطرابات النفسية كاالعاقة العقمية كحكادث السيارات مف جممة 

مف أىـ األسباب المؤدية إلى عة البشرية / االيدز أمكرو أخرل،  كفيركس  نقص المنا
الكفاة ف  أكساط الشباب األفريق  كمف أىـ مسائؿ الصحة العامة لمشباب؛ غير أّف 

يشير  2010تقرير لجنة األمـ االقتصادية ألفريقيا عف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية لعاـ 
الذيف  ف  أكساط الشبابإلى انخفاض انتشار فيركس نقص المناعة البشرية كالكفيات 

 .سنة 24ك 15تتراكح اعمارىـ بيف 
 :الفقر ف  أكساط الشباب مرتفع جدا كتقدر نسبة الشباب الذيف يعيشكف بأقؿ مف  الفقر

 .%.71( ف  اليـك ف  أفريقيا جنكب الصحراء بػ 2دكالريف أمريكييف )
 ع  لمشباب  لصالح نادرنا ما يتـ استخداـ راس الماؿ االجتما :اتأعماؿ العنؼ كالنزاع

يصبح الشباب منحرفيف أف إلى حاالت الحكـ  كعدـ االنصاؼ ف  القارة أدت الخير. قد 
 كف  معظـ الحاالت  عرضة  لعكاقب النزاعات السياسية المسمحة كالحركب.اجتماعيا 
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يعتبر الشباب ضحايا العنؼ كمرتكبيو ف  نفس الكقت خاصة العنؼ السياس  
 كالحضرم.

   كافة المستكيات عمى  إلشراؾ الشباب محكظة ىناؾ جيكد م صنع القرار:المشاركة ف
األفريق  ، اتحاد نير مانك  اإلقميم  كالقارم )برلماف الشبابالمستكياف بما ف  ذلؾ 

مؤتمر الكزراء كمشاكرات ، منتديات الشباب، التمثيؿ عمى مستكل االتحاد األفريق  
 (.الخبراء

 عديدة تيدؼ إلى معالجة المسائؿ المتعمقة بالشباب. ىناؾ مبادرات إقميمية كقارية 
 

 المبادرات القارية لمعالجة مسائل الشباب  أمثمة: 8 طاراإل

 عمى مستوى االتحاد األفريقي:                

 ( 2015-2006عقد التعميم الثاني لالتحاد األفريقي) 

 ( 2018-2009خطة االتحاد األفريقي العشرية )مكينيم وت تنمية الشبابل 

  المتطوعين الشباب واليوم األفريقي لمشبابلفريق برنامج االتحاد األفريقي 

 

تحتاجكف  إلى  استثمارات معجمة ف  الشباب ف  القارة األفريقية السكاف عمى الرغـ مف أف 
الفرصة الت   ، فإّف جميع المجاالت )البنية التحتية، الحكـ، تقديـ الخدمات كالمساءلة العامة( . 

تؤكد آماالن جديدة لتحكيؿ افريقيا إلى اقتصاد الدخؿ ف  أفريقيا تكفرىا النافذة الديمغرافية 
حجـ القكة العاممة، كانخفاض كذلؾ نتيجة "العائد الديمغراف " -المتكسط خبلؿ عقكد قميمة 

 معدالت التبعية، كزيادة المدخرات الكطنية، كالتعجيؿ بالتحّضر.

انياتيا، يجب بذؿ المزيد مف الجيكد لبلستثمار ف  التعميـ كالميارات أفريقيا مف إمك حتى تستفيد
الريفية كالحضرية معا؛ خاصة ما يرتبط بالعمـ كالتكنكلكجيا  البيئتيفكالصحة كالعمالة ف  
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فرص العمالة كتمكيف أفريقيا أيضا مف الحفاظ عمى تكفير كاالبتكار. مف شأف مثؿ ىذه التدابير 
كيتيح إيجاد حمكؿ ف  سياؽ التكامؿ اإلقميم  ) حرية تنقؿ الميارات كرأس منمك. لالزخـ الحال  

 الماؿ كالمكارد( أفضؿ فرص النجاح مف تمؾ الت  تتيحيا الحمكؿ القطرية الفردية المحضة.

 االعبلـ  كاالتصاؿ 

أفريقيا منذ فترات طكيمة تقكـ باتصاالتيا عبر كسائؿ االعبلـ  التقميدية، االذاعة،  ظمت
فزيكف كالصحؼ. غير أف العقكد األخيرة شيدت  اعتماد كسائؿ االعبلـ الجديدة الت  تشمؿ التم

كسائؿ االعبلـ االجتماعية، اليكاتؼ النقالة كالسكاتؿ . كمع حيث أف انتشار االنترنت ما زاؿ  
بطيئنا، فقد أصبح العدد يتزايد. كيجدر بالذكر أف كسائؿ االعبلـ الجديدة، ىذه ساىمت  ف  

زالة الحكاجز .  نشر  المعمكمات بشكؿ اسرع كف  تضييؽ الفجكة  الرقمية كا 

مف ناحية أخرل، حدثت تحسينات أخرل  عمى جبية  االتصاالت الت  تشمؿ الزيادة ف   
 المؤسسات االعبلمية  كعدد الصحفييف المدربيف كالمدكنيف ) بالرغـ مف أنو ما زالت ىناؾ 

الصحفيات( عبلكة عمى ذلؾ،  قد صدرت تشريعات تسمح  حاجة إلى تشجيع مشاركة المزيد مف 
لزيادة امكانية الكصكؿ  إلى قدرو أكبر مف المعمكمات كحرية التعبير. عمى سبيؿ المثاؿ  اعتمد  

منو  " عمى  9االتحاد األفريق  الميثاؽ األفريق   لحقكؽ االنساف كالشعكب  الذم تنص المادة  
مكمات " يحؽ  لكؿ فردو أف يعرب عف آراءه كنشرىا ف  حؽ الجميع كؿ ف  الحصكؿ عمى المع

 حدكد القانكف ."

المزيد مف الكع  باإلنجازات  األفريقية، اعتمد االتحاد األفريق   عددا مف مف أجؿ 
االستراتيجيات  منيا:  حممة لمتكسيـ، اتصاؿ قكم لكسائؿ االعبلـ، نشر المعمكمات, تسييؿ 

، تشر المكاد المكتكبة كتسييؿ الزيارات إلى المقر الرئيس   المقاببلت  مع كبار قادة القارة
لبلتحاد األفريق  . يجدر بالذكر أف ما سبؽ ذكره، قد ساىـ  ف  زيادة  تغطية  مسائؿ التنمية 

 األفريقية .
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مف ذلؾ، ال تزاؿ ىناؾ  حاجة إلى أف تحك  افريقيا  قصتيا  بصكرة أكثر  فعالية. كما  بالرغـ
 زالت قصة نجاح افريقيا تكثقيا بصكر سمبية كعميو، تدعك الحاجة إلى تقديـ عرض أكثر تكازنا.

 نظرة عامة وخالصة عن تحميل الوضع 7.3

حرز تقدما سريعا ككاسع النطاؽ قدمت األقساـ السابقة صكرة ألفريقيا تخطك خطكات ثابتة كت
رساء الديمقراطية، كتنمية رأس الماؿ  يمتد إلى تحقيؽ النمك االقتصادم، كالتنمية االجتماعية كا 
البشرم كدعـ السمـ كاالستقرار. كيحمؿ العديد مف المكاسب المحققة ف  طياتيا عناصر 

ا عف مسار التقدـ كاالعتماد االستدامة كمف شأنيا أف تدـك ما لـ تظير قكل معطمة كبيرة تخرجي
 عمى الذات.

تشّكؿ األزمة المالية العالمية تحديات قائمة: الغير أّنو وعمى الرغم من ىذه المكاسب، ال تزال 
كالرككد االقتصادم مخاطر عديدة عمى المكاسب الت  تـ تحقيقيا بشؽ األنفس، ال سيما التأثير 

كيمكف أف تشيد الصيف، أىـ شريؾ ألفريقيا،  السمب  المحتمؿ عمى الطمب عمى المكاد الخاـ.
بطئا ف  نمكىا بسبب انخفاض الطمب العالم  عمى السمع المصنعة مما يؤثر سمبا عمى أفريقيا. 

%( تعكيض 12-10)فقط مف  47عبلكة عمى ذلؾ، ال يمكف لمتجارة األفريقية البينية المحدكدة
تصادم اإليجاب ، قد يؤدم العجز ف  الطمب العالم . كعمى الرغـ مف األداء كالمنظكر االق

تكفير فرص العمؿ لممجمكعات السكانية الشابة المتحضرة كالمتعممة كالسريعة النمك إلى عكاقب 
 كخيمة ف  المستقبؿ.

تعان  أعداد كبيرة مف سكاف أفريقيا مف الفقر كال يزاؿ التقدـ المحرز ف  تحقيؽ األىداؼ 
قيؽ انخفاض ىائؿ ف  نسبة الفقر سيتطمب مف يذكر أف تح -اإلنمائية لؤللفية ضعيفا

                                                 
% ف  بمداف آسيا النامية 47% ف  أمريكا الشمالية، 32% ف  االتحاد األكركب ، 70: قاليـ األخرل مقارنة باأل ىذا المعدؿ القارم أقؿ بكثير   47
؛ 2009% ف  غرب أفريقيا ف  4مجمكعة أمريكا البلتينية كالبحر الكاريب . ىناؾ أكجو تبايف كبيرة بيف األقاليـ الفرعية ف  أفريقيا أيضا: % ف  27ك

 % ف  شرؽ أفريقيا.13فريق  ك% ف  مجمكعة تنمية الجنكب األ12



139  

 

139 

 

. 48% سنكيا كسيستغرؽ تقميص الفقر بشكؿ مممكس 7االقتصادات األفريقية أف تنمك بنسبة 
عقكدا مف النمك كعمى الرغـ مف األراض  الزراعية الكاسعة كاالنتعاش المذىؿ ف  النمك 

غذية كثمث األطفاؿ متكقفكف االقتصادم، يعان  ربع سكاف أفريقيا جنكب الصحراء مف سكء الت
 . 49عف النمك كال يزاؿ شبح المجاعة الذم اختفى ف  بقية أنحاء العالـ يحـك ف  اإلقميـ

بينما يمكف الستغبلؿ مكارد القارة أف يعّزز النمك، ثمة حاجة إلى منح عناية خاصة لتفادم 
ات األفريقية الغنية ظاىرة "النمك مع الجكع" بسبب التفاكتات الصارخة السائدة ف  االقتصاد

لقد تسبب عف المكارد المعدنية الت  تزخر بيا أفريقيا نزاعات تزداد تكترا بيف  50بالمكارد.
السكداف كجنكب السكداف كظاىرة المعادف المكّلدة لمنزاعات ف  سيراليكف كليبيريا كجميكرية 

 الككنغك الديمقراطية.

 

يخص مشاركة النساء ف  الحياة العامة، فإّف عمى الرغـ مف التقدـ الذم أحرزتو القارة فيما 
الكصكؿ إلى المكاد المنتجة ال يزاؿ يشّكؿ تحديا. كبالمثؿ ىناؾ حاجة إلى جيكد متضافرة 

 لمكاجية التحديات كالفرص بالتضخـ الشباب  األفريق . 

 مف الناحية السياسية، تؤكد األحداث األخيرة ف  مال  كغينيا بيساك إلى جانب بعض اآلثار
السمبية "لمربيع العرب " ف  بمداف شماؿ أفريقيا تكنس كليبيا كمصر ىشاشة المكاسب المحققة. 
كتشمؿ التيديدات األخرل: االتجار بالمخدرات ف  غرب أفريقيا الذم يؤثر خاصة عمى غينيا 
 بيساك الت  تعتبر اليكـ أىـ نقطة عبكر لممخدرات مف أمريكيا البلتينية كالمكجية إلى أكركبا؛
كتيديد اإلرىاب ف  منطقة المغرب العرب ؛ كنقص الفرص لدل الشباب ف  غرب أفريقيا الذم 
يقؼ لسكء الحظ كراء الزيادة المأساكية لميجرة غير الشرعية إلى أكركبا؛ كالتيديدات الت  

                                                 
 2011الطريؽ نحك النمك الشامؿ، البنؾ األفريق  لمتنمية، سبتمبر  -خمسيف سنةالأفريقيا خبلؿ فترة   48
 2012تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ  عف التنمية البشرية ف  أفريقيا،   49
 2012كيمياـ مكزل ، الجزيرة، مايك   50
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تتعرض ليا مكارد األراض  ف  أفريقيا بسبب تدىكر األراض  كخسارة التنكع األحيائ  كالتصّحر 
 ر المناخ.كتغيّ 

 2015أجندة أفريقيا لما بعد 

تقترح المشاكرات الت  كانت ف  مقدمتيا مفكضية االتحاد األفريق /لجنة األمـ المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا/برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ  مع الدكؿ األعضاء حكؿ أجندة التنمية 

يائ  ، استبقاء اإلطار الزمن  الحال ، ، ثبلثة بدائؿ )تمديد المكعد الن2015ألفريقيا  لما بعد 
إعادة صياغة األىداؼ اإلنمائية لؤللفية أك استبداليا بإطار آخر( كانت إعادة صياغة األىداؼ 

 اإلنمائية لؤللفية البديؿ المفضؿ.

: مقترحات البمدان األفريقية إلعادة صياغة األىداف اإلنمائية لأللفية في سياق 6الجدول 
 : 2015ا بعد اجندة التنمية لم

  األىداف اإلنمائية لأللفية
 التركيز غير الكاف  عمى النمك الشامؿ كتكفير فرص العمؿ. اليدؼ األكؿ
التأكيد المفرط عمى التعميـ االبتدائ  كتأكيد أمؿ عمى التعميـ ف   اليدؼ الثان  

 مرحمة ما بعد الثانكية
اف ليشمؿ مستكل الحكـ المحمى يجب أف يتعدل تمثيؿ المرأة ف  البرلم اليدؼ الثالث

 كالعنؼ الجنس  كالقائـ عمى نكع الجنس كالكصكؿ إلى األمكاؿ.
 الكضع الصح  لممسنيف كاألمراض غير المعدية كالصحة العقمية 6 -4األىداؼ 
 اليجرة مف الريؼ إلى الحضر ، النزكح القسرم كتغير المناخ 7اليدؼ 
ة العالمية كاألفريقية البينية كليست مجرد التجار  –التركيز عمى التجارة  8اليدؼ 

 المعكنة
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تشمؿ األكلكيات القصكل الت  تـ تحديدىا االستثمار ف  الزراعة كاألمف الغذائ  كالبنية التحتية 
 كالحكـ كالسمـ كاألمف  . راجع الجدكؿ أدناه :

 : من منظور أفريقيا 2015: أولويات أجندة التنمية لما بعد  7الجدول 

  اإلنمائية لأللفية األىداف

 تحقيؽ أكلكيات تكفير فرص العمؿ  تعزيز األداء كالنمك المستداـ
 تعزيز التنمية الريفية 
 ضافة القيمة إلى السمع األكلية كالمكارد  تعزيز الزراعة كا 
  ضمف األمف الغذائ 
  تعزيز كتكسيع التجارة ، األسكاؽ كالتكامؿ اإلقميم  كاالستثمار

 االقتصاد األخضر الستدامة كدعـ مبادرات
  تحديد أكلكيات زيادة االلتزامات باالتفاقيات البيئية المتعددة

 األطراؼ 
تعزيز التعميـ كاالبتكار 

 التكنكلكج 
  تقكية النكعية كالكصكؿ إلى التعميـ األساس  كالعال 
  االستثمار ف  التعميـ الثانكم كالجامع  كالمين 
 تعزيز نقؿ التكنكلكجيا 
 حث كالتطكيراالستثمار ف  الب 
 تعزيز الكصكؿ إلى الجماىير االجتماعية 
 تعزيز صحة األميات كاألطفاؿ 
 .دعـ كتمكيف المسنيف كالمعكقيف 
 تحديد أكلكيات الحد مف خطر الككارث كتغير المناخ كتكييفو 
  تعزيز الكصكؿ إلى خدمات النظاـ اإليككلكج  كالتنكع االحيائ 
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، تـ تحديد العكامؿ التالية: تعزيز  2015التنمية لما بعد  لتييئة البنية التمكينية لتحقيؽ أجندة
السمـ كاألمف، الحكـ الرشيد، حقكؽ اإلنساف لمجميع، تقكية فرص الكصكؿ إلى العدالة 

 كالمساكاة، العممية التشاركية ذات المصداقية، تقكية القدرة عمى قياس التقدـ كضماف المساءلة.

ى جانب اإلمكانيات الكاسعة غير المستغمة الت  تممكيا إل المزيج بيف التقدـ كالتراجعجعؿ 
أفريقيا، بعض المراقبيف يضعكف سيناريكىات مختمفة لمقارة خبلؿ السنكات القادمة كما ىك مبّيف 

. كمع ذلؾ، 51. تترتب عمى ىذه السيناريكىات آثار مختمفة مف حيث بناء القدرات3ف  اإلطار 
كتصؿ إلى نتيجة مفادىا أّف "تكازف األدلة يكح  بأّف تقدـ تكقعات أخرل صكرة أكثر إشراقا 

نصؼ القرف القادـ ف  أفريقيا يبشر بآفاؽ جيدة لتحقيؽ الرؤية األفريقية إلقميـ اقتصادم دينام  
كمتنكع كقادر عمى التنافس يتـ فيو القضاء عمى الفقر المدقع داخؿ مجتمعات مسالمة كمستقرة 

شكؿ كبير عمى تكجيات السياسة الت  ستعتمدىا البمداف . غير أّف األمر يعتمد ب52كحيكية"
األفريقية استجابة لمظركؼ المتغيرة ف  العالـ كمحركات التغيير الشامؿ كالمادم كالبشرم خبلؿ 

 العقكد المقبمة.

كتتفادم الكقكع ف  أحد أقؿ السيناريكىات  المسار اإليجاب كلك  تزدىر القارة كتككف عمى 
تاج أفريقيا، مف جممة أمكر أخرل، إلى تعزيز التجارة األفريقية البينية )الت  المذككرة جاذبية، تح

% ف  أكركبا كأمريكا(، كدعـ 50% ك40% مقارنة بالسنتيف 12ك 10تتراكح حاليا بيف 
اإلنتاجية الزراعية كاتخاذ التدابير لمعالجة انعداـ األمف الغذائ  المزمف، كتعزيز أنظمة الحكـ 

عداد االستراتيجيات الستغبلؿ ميزاتيا النسبية الكاسعة ف  المكاد الخاـ االقتصادم كالسيا س ، كا 
يجاد الحمكؿ فيما  )بما ف  ذلؾ مف خبلؿ إضافة القيمة(، كزيادة خطى التكامؿ اإلقميم  كا 

 يخص خدمات تحسيف رفاىية مكاطنييا.
 : السيناريوىات المحتممة ألفريقيا في المستقبل القريب1الشكل 

                                                 
 اء القدرات، الخطة االستراتيجية الثالثة المؤسسة األفريقية لبن 51
 2011الطريؽ نحك النمك الشامؿ، البنؾ األفريق  لمتنمية،  -خمسيف سنةالأفريقيا خبلؿ   52
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بينما تبذؿ الدكؿ األعضاء أكبر قدر مف الجيكد، تمعب الييئات اإلقميمية الفرعية كاإلقميمية مثؿ 
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كمفكضية االتحاد األفريق  دكرا تيسيريا ىاما خاصة فيما 

ادية يتعمؽ بإعداد السياسات كاالستراتيجيات كالتنسيؽ كتحفيز األجندة االجتماعية كاالقتص
كأجندة التكامؿ، كتحقيؽ التكافؽ ككسب التأييد، كتقاسـ التجارب كالمعمكمات كاالتصاؿ كالدعكة، 
كعمكما كضع إطار السمـ كاألمف كاالستقرار السياس  كالنمك كتكفير الظركؼ المبلئمة 

قميمية -الضركرية لذلؾ  .أي إنشاء سمع عامة قارية وا 

 خاطر.تحميل أوجو القوة والضعف والفرص والم

لتحديد مخاطر نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالل تـ تطبيؽ تحميؿ ،لتمكيف المفكضية مف تنفيذ ىذه الخطة
تحسيف الكفاءة  مف أجؿالت  يجب معالجتيا  ضعؼنقاط الاستخداميا بشكؿ كامؿ، ك  نقاط القكة كالفرص ليتـ

مع جنبا إلى جنب  ىذا التحميؿ نتائجكؿ السميمة. كفيما يم  جد اإلجراءاتمخاطر أماـ الفضبل عف  كالفعالية
 :2012-2009 الخطة االستراتيجية تنفيذ تقييـ

 

: درجة عالية مف االتساؽ مع قيادة قكية، الممكية السياسية ألجندة النمك االقتصادم، الديمقراطيات الت  يتـ نظرة تفاؤلية
ىمة أفريقيا ف  التجارة الدكلية، كالشؤكف المالية ، إرساؤىا محميا، القيادة كالتمثيؿ ف  المؤسسات كالمناقشات الدكلية، مسا

يجاد   حمكؿ لممشاكؿ المتعمقة بالخدمات )الصحة، المساكاة بيف الجنسيف، المياه، التعميـ(. الإلخ؛ تسكية النزاعات كا 
االقتصادم؛ األداء نسيج مف النجاحات اإلقميمية الفرعية ممزكج بالتقيقر؛ نكعية متفاكتة لمحكـ الديمقراط  ك  نظرة واقعية: 

االقتصادم المتفاكت؛ التعاكف المتخصص بيف البمداف؛ عدد البمداف الت  تقكد أجندة خارجية قميؿ؛ ىناؾ مزج بيف النتائج 
اإلنمائية؛ نجاحات معزكلة ف  تكفير الخدمات؛ المعكنة الخارجية  القائمة عمى االحتياجات األمنية الخارجية كعمى 

 رات كاالحتياجات؛ تقييمات المانحيف لمقد
تيديد اإلنتاج أعماؿ تجارية حديثة؛  حاجدكؿ مدفكعة خارجيا مع نقص ف  االتساؽ كالتعاكف؛ تكنكلكجيات كن نظرة قاتمة:

 المحم ؛ تحديد معايير الحكـ مف الخارج؛ نقص التمثيؿ األفريق  ف  المحافؿ كالنقاشات الدكلية
 ؾ األفريق  لمتنميةنلمب (2016-2012طة األمد )الخطة االستراتيجية الثالثة المتكس المصدر:
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 وضية االتحاد األفريقيمفنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر ل:  8الجدول 

 نقاط الضعف نقاط القوة 

 تحسيف الصكرة العامة 
 القدرة المتنامية عمى كضع برامج قارية 
 تصميـ قيادة المفكضية 
 ؽ المنظكمة األفريقية السمـ كاألمفتنسي 
 التعاكف مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية 
  تنكع المكظفيف مف حيث الخبرة كالثقافة

 كالخمفية
 البنية التحتية المادية الكافية 
  استعداد الشباب األفريق  لممشاركة ف  التنمية

 القارية كالجيكد اإلنسانية
 

 

 ضعؼ كعدـ استجابة الخدمات 
 اية الترتيبات الييكمية التنظيمية )مابكتك(عدـ كف 
  ضعؼ  –الثقافة/السمكؾ التنظيم  غير الداعـ

التعاكف )الصكامع العقمية، كاالفتقار إلى العمؿ 
 الجماع ، كمقاكمة التغيير الخ.(

  عقمية قائمة عمى النشاط ف  الغالب )اإلدارة القائمة
 عمى النتائج لـ تتجذر بعد(

 كائح العامميفعدـ االلتزاـ بنظـ كل 
 نقص عدد العامميف 
  انعداـ التدريب الداخم 
 االعتماد عمى الخبرة مف خارج المفكضية 
  عدـ احتراـ الكقت كالمكاعيد النيائية 
 غياب إطار قكم لمرصد كالتقييـ 
   ازدكاجية الجيكد بيف مفكضية االتحاد األفريق

 كالنيباد كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية
 كالبطيئة  اإلببلغ المتدن   
 ضعؼ مستكل تنفيذ المقررات كالبرامج 
  عدـ القدرة عمى تنظيـ كعرض بيانات داخمية معقكلة 
  مقاكمة التغيير 
 استقالة الكثير مف المكظفيف 
 عدـ كجكد التمكيؿ المستداـ 
   عدـ كجكد تركيز كاضح/أكلكيات محدكدة ف

 تصميـ/تنفيذ البرامج.
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 المخاطر  الفرص
 ردنمك اقتصادم مط 
  حسف النية مف الدكؿ األعضاء ف  بناء اتحاد

 قكم
  زيادة قدرة أفريقيا عمى التحدث بصكت كاحد

 )عمى سبيؿ المثاؿ حكؿ تغير المناخ(
  نكايا حسنة مف جانب الشركاء اإلنمائييف لدعـ

 برامج المفكضية
 زيادة الخبرة األفريقية عمى حؿ مشاكميا 
  شراكات استراتيجية جديدة ألفريقيا 
 اكف بيف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد التع

غيرىا مف أجيزة االتحاد األفريق  كالمجمكعات 
لدعـ  )االقتصادية اإلقميمية كاآلليات اإلقميمية 

 التفكيض
  الكع  العاـ بالكحدة األفريقية الشاممة 
  تكفر الدعـ المين  مف منظمات أفريقية مثؿ

ة البنؾ األفريق  لمتنمية كالمجنة االقتصادي
 ألفريقيا

  الحكـ الرشيد مف خبلؿ اآللية األفريقية
 لممراجعة المتبادلة بيف األقراف

  االعتماد المفرط عمى الشركاء اإلنمائييف لمميزانية
 البرنامجية

 اعتبار المفكضية جيازا غير مضيؼ لمقيمة 
 تردم حضكر كؿ مف االتحاد كالمفكضية 
 تأخر دفع المساىمات مف قبؿ الدكؿ األعضاء 
 المناخ تغير 
 محدكدية السمع 
 بطالة الشباب 
 النزاعات 
 األصكلية 
 اإلرىاب كالتطرؼ 
  التمثيؿ غير الكاف  ألفريقيا ف  مجمس األمف لؤلمـ

 المتحدة
  غياب تنفيذ مقررات كقرارات كمعاىدات االتحاد

 األفريق  مف قبؿ الدكؿ األعضاء
   غياب التنسيؽ بيف المجمكعات األفريق  مثبل ف

 كبرككسيؿنيكيكرؾ كجنيؼ 
  غياب االنضماـ الكامؿ لمدكؿ األعضاء إلى

 معاىدات منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريق 
 ظيكر االنقبلبات مجددا 
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 الجزء الثالث

  2017-2014الخطة االستراتيجية 
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 ( لمفوضية االتحاد األفريقي2017-2014الفصل الرابع: الخطة االستراتيجية )

االتحاد األفريق . يبرز القسـ  لمفكضية 2017-2014يقدـ ىذا الفصؿ الخطة االستراتيجية 
األكؿ مف الفصؿ، األكلكيات الرئيسية الت  ستتـ معالجتيا خبلؿ فترة الخطة. كيستند ىذا القسـ 
إلى استعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية الثانية لمفكضية االتحاد األفريق  المقدمة ف  الفصؿ 

 الثان  كتحميؿ الكضع الشامؿ ف  الفصؿ الثالث.

لقسـ الثان  أساس الخطة االستراتيجية بما ف  ذلؾ اليدؼ كالرؤية العامة كمكاقؼ يتضمف ا
الخطة ف  سياؽ الرؤية الطكيمة األمد لبلتحاد األفريق ، كصبلحيات المفكضية كنظـ االتحاد 
األفريق  األساسية كصكككو ذات الصمة األخرل. كيتضمف أيضا استعراضا لمخطة كالنتائج 

 ت الصمة.ذا  السبع كالنكاتج

يقدـ القسـ األخير مف الفصؿ، كصفا مفّصبل لئلجراءات كاالستراتيجيات الت  سيتـ اتخاذىا 
عدادىا.  كا 

 االنشغاالت واألولويات االستراتيجية الواجب معالجتيا 1.4

يتضح مف تحميؿ الكضع ف  الفصؿ الثالث أنو عمى الرغـ مف التقدـ المحرز ف  اآلكنة 
األفريقية عدد مف التحديات المعقدة الت  تعترض سبيؿ القارة الت  ى  األخيرة، يكاجو القارة 

بصدد االنطبلؽ. تشمؿ ىذه التحديات الجكانب االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالتكنكلكجية 
 كتحتاج إلى معالجة عاجمة.

 2015 تنقسـ األكلكيات الت  تمخّضت عف التحميؿ بما ف  ذلؾ أكلكيات اجندة التنمية لما بعد
ألفريقيا كالتفكير ف  إطار المفكضية إلى تسع مجمكعات كما ىك مبّيف أدناه. كتشّكؿ ىذه 

 :  2017 – 2014األكلكيات نقطة انطبلؽ الخطة االستراتيجية 

 : أولويبت المفوضية التسع  9اإلطبر  .
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ية كحقكؽ اإلنساف كأساس إدماج كأمف تعزيز السمـ كاألمف بما ف  ذلؾ المبادرات اإلقميمية، كالحكـ الرشيد كالديمقراط .1
 كتنمية القارة كشعكبيا.

كزيادة الكصكؿ إلى األسكاؽ ÷ تكسيع اإلنتاج الزراع ، كتنمية قطاع  التصنيع الزراع  كاألعماؿ التجارية الزراعية .2
ية بما ف  ذلؾ تغير كتحقيؽ األمف الغذائ  كالتغذكم األفريق  الجماع  مف خبلؿ اإلدارة السميمة لمبيئة كالمكارد الطبيع

 المناخ
تشجيع التنمية االقتصادية الشاممة كالتصنيع مف خبلؿ التعجيؿ بمشاريع تطكير البنية التحتية الت  مف شأنيا أف  .3

ضافة القيمة  تساعد ف  التكامؿ االقتصادم كتحقيؽ أىداؼ التجارة األفريقية البينية كالكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية كا 
ف القطاعيف الخاص كالعاـ كاالستخداـ الفعاؿ كالمستداـ لممكارد المعدنية كالمكارد الطبيعية األخرل كتعزيز الشراكة بي

 الت  تزخر بيا القارة.
بناء قدرات أفريقيا البشرية مف خبلؿ منح األكلكية لمرعاية كالكقاية الصحية األكلية؛ التعميـ؛ تطكير الميارات  .4

 ر كالكصكؿ إلى المياه ك الصرؼ الصح  مع إدماج المجمكعات المستضعفةكاالستثمار ف  العمـ كالبحث كاالبتكا
 دمج مشاركة المرأة كالشباب ف  كافة أكلكيات كأنشطة االتحاد األفريق  كالقارة. .5
تنفيذ استراتيجيات تعبئة المكارد مع التركيز خاصة عمى مصادر التمكيؿ البديمة ك/ أك التمكيؿ اإلضاف  لتمكيف  .6

 يؿ برامجيا كتنميتيا.أفريقيا مف تمك 
تعزيز اتحاد يركز عمى الشعكب مف خبلؿ تبميغ نشط لبرامج االتحاد األفريق  كتحديثو كمشاركة الدكؿ األعضاء  .7

 كأصحاب المصمحة  اآلخريف ف  تحديد كتنفيذ األجندة األفريقية.
مية كاألجيزة األخرل كعبلقاتيا مع تعزيز القدرات المؤسسية لمفكضية االتحاد األفريق  كالمجمكعات االقتصادية اإلقمي .8

 الشركاء االستراتيجييف كالشركاء اآلخريف.
 2016-2012ديباجة خارطة طريؽ مفكضية االتحاد األفريق   المصدر:

 

 االستراتيجية الخطة أساس 2.4

 يحدد الذم األفريق  لبلتحاد التأسيس  القانكف إلى 2017-2014 االستراتيجية الخطة تستند
 مواطنوىا ويديرىا يقودىاو  بالسالم تنعم ومزدىرة متكاممة أفريقيا بناء لػ" األفريق  داالتحا رؤية
 األفريقية االتحاد مفكضية كمياـ كصبلحيات "،العالمية الساحة في دينامية قوة وتمثل

 السابؽ. الجزء ف  ابرازىا كتـ حددتيا الت  االستراتيجية كاألكلكيات

 النظـ كمختمؼ 2017 – 2014 االستراتيجية الخطة بيف الصمة 9 كالجدكؿ 2 الشكؿ يبّيف
 الصمة. ذات كصكككيما كالمفكضية لبلتحاد األساسية
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االستراتيجية اإلطار الذم يحدد األكلكيات العامة لممفكضية خبلؿ فترة األربع  الخطةتشّكؿ 
تيا. تكفر االستراتيجية ، كيكفر التكجيو لصياغة البرامج كتحديد أكلكيا2017-2014سنكات 

بإعداد  فضاءن لمفكضية االتحاد األفريق  يمّكنيا مف لعب دكرىا التيسيرم خاصة فيما يتعمؽ
السياسات كاالستراتيجيات كالتنسيؽ كتحفيز األجندة االجتماعية كاالقتصادية كأجندة التكامؿ، 

عمى ذلؾ، تتيح الفرصة كتحقيؽ التكافؽ ككسب التأييد، كتقاسـ التجارب كالمعمكمات. عبلكة 
الظركؼ المبلئمة الضركرية لكضع إطار السمـ كاألمف كاالستقرار  إلنشاء سمع عامة قارية تكفر

 السياس  كالنمك. كتترجـ الخطة االستراتيجية المجاالت الثمانية ذات األكلكية إلى أعماؿ لمتنفيذ.

 2017-2014اليدف والرؤية العامة لمخطة االستراتيجية  3.4

 ثؿ اليدؼ العاـ لمخطة االستراتيجية فيما يم :يتم

    2017-2014: خريطة الخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي 2شكل ا

 

 

 القانكف التأسيس  كالنظاـ األساس 

 خهىة انًفىضُت

 انؼًم انفنٍ يغ اإلداراث

 تالصالحيا
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 بدور وتضطمع نفسيا مع بالسالم تنعم ومزدىرة متكاممة أفريقيا بناء اإلسراع بالعممية نحو"
 ةفعالو  لممساءلة خاضعة مفوضية بفعالية وتقودىا والعالمية القارية الساحتين في دينامي

 ومستجيبة"

 2017-2014وقعة لمخطة االستراتيجية لممفوضية : اليدف العام واآلثار المت10اإلطار 

 األثر اليدف

تحسيف مستكل معيشة مكاطن  أفريقيا 
مزدىرة كمتكاممة كشاممة ف  سبلـ مع 
نفسيا تضطمع بدكر دينام  عمى 

 الساحتيف القارية كالعالمية

أفريقيا مسالمة كشرط السبلـ يتـ إحبللو  .1
 كحيكتو عمى أساس مستداـ.

اعات الحالية كمنعيا . تسكية النز 101
 كغيابيا.

. مشاركة الشعكب كالمجتمع المدن  2.1
 بإنصاؼ.

 . أفريقيا مزدىرة كمتكاممة.2

 الحد مف الفقر )إحصاء رؤكس األفراد( 1.2

زيادة النمك كالناتج المحم  اإلجمال   2.2
% مف نمك 6لمدكؿ األعضاء كتحسيف ىدؼ 

ؿ الناتج المحم  اإلجمال  كزيادة استثمار الدك 
األعضاء كزيادة األعماؿ كاالنتاجية كالتجارة 
كحرية تنقؿ السمع كالخدمات كالسمع 
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 كاألشخاص عبر الحدكد.

زيادة النمك الزراع  كزيادة القيمة  3,2
المضافة إلى الناتج المحم  اإلجمال  كزيادة 
االستثمار كانتاجية المزارع كتحسيف األمف 

 الغذائ .

إطار  إدارة تغير المناخ كتخفيؼ 4.2
الصدمات كحفظ المكارد كتخفيؼ حدكث 

 المجاعة كالجكع.

 

األربع سنكات لمخطة االستراتيجية، ستسعى المفكضية إلى التعجيؿ  فترةكعمى ذلؾ، فف  خبلؿ 
بالتقدـ نحك بناء أفريقيا مستقرة كمسالمة كمزدىرة كمتكاممة ف  بيئة حكـ رشيد مع إيبلء اىتماـ 

مكعات المستضعفة الميّمشة األخرل. ستعمؿ المفكضية لبناء خاص بالنساء كالشباب كالمج
اتحاد يرّكز عمى الشعكب مف خبلؿ تبميغ برامج االتحاد األفريق  بصكرة نشطة كتحديثو 

، بما ف  ذلؾ احتراـ التنكع كمشاركة جميع أصحاب المصمحة ف  تحديد أجندة االتحاد كتنفيذىا
تعزيز القدرات المؤسسية لممفكضية كتعزيز العبلقات مع . ستمنح األكلكية أيضا لالثقاف  كالمغكم

 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كاألجيزة األخرل كالشركاء االستراتيجييف كالشركاء اآلخريف.

تقـك الخطة االستراتيجية الثالثة لممفكضية عمى اإليماف أّف الحمـ األفريق  بسبؿ عيش آمنة 
ع كالخدمات ليس قاببل لمتحقيؽ فحسب كلكف يمكف أف يتـ كالئقة كحرية تنقؿ األشخاص كالسم

خبلؿ فترة زمنية أكجز. كعميو، تستند الخطة إلى الركح الجديدة المتسمة بالحاجة الممحة إلى 
 التعجيؿ باإلجراءات المممكسة لتحقيؽ رؤية االتحاد األفريق .
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النكاتج نظرا لدكرىـ الياـ ف   المتعمقة بمسائؿ النساء كالشباب ف  كافة 5تـ إدراج  األكلكية  
ضماف استدامة الطريؽ الحال  الذم تنتيجو أفريقيا نحك تحقيؽ النمك كاالزدىار كالسمـ كاستفادة 
جميع الفئات السكانية. كىناؾ حاجة إلى اتخاذ تدابير مممكسة لمعالجة ىاتيف المسألتيف 

 الجامعتيف المتعمقتيف بالجنسيف كالشباب. 
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 األخرى وصكوكو األفريقي االتحاد ورؤية 2017-2014 االستراتيجية الخطة بين ةصمال :9 الجدول
 يقودىا مواطنوىا وتمثل قوة دينامية في الساحة العالمية"  و أفريقيا متكاممة ومزدىرة تنعم بالسالم بناء " الرؤية

فريقية بالتعاكف الكثيؽ مع الدكؿ األعضاء ف  االتحاد األفريق  كالمجمكعات لتصبح "مؤسسة فعالة كمضيفة لمقيمة عمى أساس عممية التكامؿ كالتنمية األ الرسالة
 "ااالقتصادية األفريقية كمكاطن  أفريقي

 تحت إشراؼ المؤتمر كالمجمس التنفيذم ككفقان لمصبلحيات الصادرة عنيما. تمثيؿ االتحاد كالدفاع عف مصالحة .33 الوالية
 لسياسةتقديـ مقترحات لبحثيا مف قبؿ أجيزة صنع ا .34
 تنفيذ مقررات أجيزة صنع السياسة  .35
دارة اجتماعات االتحاد .36  تنظيـ كا 
 كتمؾ الت  كرثيا عف منظمة الكحدة األفريقيةاالتحاد  القانكنية كالمقررات الت  اعتمدىا صككؾكبركتكككالتو، كالمعاىدات، كالحامية لمقانكف التأسيس  أف تككف  .37
 تمدة حسبما تفتضيو الحاجة.إنشاء كحدات عممية عمى أساس البرامج المع .38
 .تنسيؽ كرصد تنفيذ مقررات أجيزة االتحاد األخرل بالتعاكف الكثيؽ مع لجنة الممثميف الدائميف كرفع تقارير منتظمة إلى المجمس التنفيذم .39
 قيا كالنيبادبما ف  ذلؾ مؤتمر األمف كاالستقرار كالتنمية ف  أفرياالتحاد  كسياسات مساعدة الدكؿ األعضاء عمى تنفيذ برامج .40
 كتنسيؽ عمؿ الدكؿ األعضاء ف  المفاكضات الدكلية.مشاريع المكاقؼ المكحدة  العمؿ عمى .41
 الدكؿ األعضاء. االتحاد لممكافقة عمييما مف قبؿميزانية برنامج ك  إعداد .42
نشاء صندإدارة الميزانية كالمكارد المالية  .43 كؽ االئتماف كالصندكؽ االحتياط  كالصندكؽ الخاص بما ف  ذلؾ تجميع االيرادات المعتمدة مف مصادر متنكعة كا 

 بالمكافقات المناسبة، كقبكؿ المنح كاليبات الت  تتفؽ مع أىداؼ كمبادئ االتحاد.
 إدارة أصكؿ كالتزامات االتحاد كفقا لمنظـ كاإلجراءات المحددة. .44
 .الخطط كالدراسات االستراتيجية لدراستيا مف طرؼ المجمس التنفيذمإعداد  .45
46.  
 كتشمؿ تمؾ المجاالت ما يم : جراءات ف  مجاالت المسؤكلية حسبما يكمؼ بو المؤتمر كالمجمس التنفيذم اإل اتخاذ .47
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 / مكافحة األكبئة1
 / إدارة الككارث2
 / الجريمة الدكلية كاإلرىاب3
 / إدارة البيئة4
 / المفاكضات المتعمقة بالتجارة الخارجية5
 / المفاكضات المتعمقة بالديكف 6
 ف كاليجرة كالبلجئيف كالنازحيف / السكا7
 / األمف الغذائ 8
 / التكامؿ االجتماع  االقتصادم9

 / كافة المجاالت األخرل الت  تـ التكصؿ بشأنيا لمكقؼ مكحد10
48.  

عداد االستراتيجيات المناسبة لمتمكيؿ الذات  كاألنشطة كاالستثمار المدر لمدخؿ بالنسبة لبلتحاد.. 17  تعبئة المكارد كا 
 االقتصادية ك  زيز التكامؿ كالتنمية االجتماعيةتع. 18
 . كفالة تعزيز السمـ كالديمقراطية كاألمف كاالستقرار19
 . تقديـ الدعـ العمميات  لمختمؼ ىيئات االتحاد20
 . صياغة برامج االتحاد بحيث تككف منسقة كمتسقة مع برامج المجمكعات االقتصادية اإلقميمية21
لى البرلماف. إعداد تقرير سنكم عف 22  أنشطة االتحاد كتقديمو إلى مؤتمر االتحاد كالمجمس التنفيذم كا 
 . إعداد لكائح كنظـ العامميف ليكافؽ عمييا مؤتمر االتحاد23
غبلؽ بعضيا األخر24  . تنفيذ مقررات المؤتمر فيما يخص فتح بعض األقساـ كاإلدارات كالمكاتب التقنية كا 
 ـ األساسية ألجيزة االتحاد ككفالة تطبيقيا. متابعة قكاعد اإلجراءات كالنظ25
 . التفاكض مع البمداف المضيفة بشأف اتفاقيات االتحاد لممقار كالمكاتب اإلدارية كالفنية بالتشاكر مع لجنة الممثميف الدائميف26
 األعضاء . بناء قدرات البحث كالتطكير ف  مجاالت العمـك كتعزيز التنمية االجتماعية كاالقتصادية لدل الدكؿ27
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 . السع  لتعزيز التركيج ألىداؼ االتحاد28
نشاء قكاعد بيانات يمكف االعتماد عمييا مع الحفاظ عمييا29  . جمع المعمكمات المتعمقة باالتحاد كنشرىا كا 
 . كفالة دمج مسائؿ الجنسيف ف  كافة برامج كأنشطة االتحاد30
 كامؿ. إجراء البحكث المتعمقة ببناء االتحاد كبعممية الت31
 . بناء القدرات كالبنية التحتية الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت داخؿ القارة كالحفاظ عمييا32
افقة عمييا ككذلؾ . إعداد النظـ اإلدارية كالتعميمات الدائمة كالمكائح كالنظـ الخاصة بإدارة شؤكف االتحاد لتقديميا إلى المجمس التنفيذم مف أجؿ المك 33

 ى دفاتر الحساباتالحفاظ عم
الدعائم 

االستراتيجية 
لمفوضية 
االتحاد 
 األفريقي

 السمـ كاألمف .6
 التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالبشرية .7
 كالشراكات التكامؿ كالتعاكف .8
 القيـ المشتركة .9

 بناء القدرات كاالتصاؿالمؤسسات ،  .10

التقدـ ف  بناء أفريقيا متكاممة كمزدىرة تنعـ بالسبلـ كتضطمع بدكر دينام  ف  الساحتيف القارية كالعالمية إّف اليدؼ العاـ مف الخطة االستراتيجية ىك "التعجيؿ ب اليدف العام
 تقكدىا بفعالية مفكضية خاضعة لممساءلة كفعالة كمستجيبة".

األولويات 
 الرئيسية

 قكؽ اإلنساف باعتبارىا أساس إدماج كأمف كتنمية القارة كشعكبيا.تعزيز السمـ كاألمف بما ف  ذلؾ المبادرات اإلقميمية، كالحكـ الرشيد كالديمقراطية كح .1
كزيادة الكصكؿ إلى األسكاؽ كتحقيؽ األمف الغذائ  كالتغذكم ÷ تكسيع اإلنتاج الزراع ، كتنمية قطاع  التصنيع الزراع  كاألعماؿ التجارية الزراعية .2

 طبيعية بما ف  ذلؾ تغير المناخاألفريق  الجماع  مف خبلؿ اإلدارة السميمة لمبيئة كالمكارد ال
تصادم كتحقيؽ تشجيع التنمية االقتصادية الشاممة كالتصنيع مف خبلؿ التعجيؿ بمشاريع تطكير البنية التحتية الت  مف شأنيا أف تساعد ف  التكامؿ االق .3

ضافة القيمة كتعزيز الشراك ة بيف القطاعيف الخاص كالعاـ كاالستخداـ الفعاؿ كالمستداـ أىداؼ التجارة األفريقية البينية كالكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية كا 
 لممكارد المعدنية كالمكارد الطبيعية األخرل الت  تزخر بيا القارة.

بتكار كالبحث كاالبناء قدرات أفريقيا البشرية مف خبلؿ منح األكلكية لمرعاية كالكقاية الصحية األكلية؛ التعميـ؛ تطكير الميارات كاالستثمار ف  العمـ  .4
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 كالكصكؿ إلى المياه كالصرؼ الصح  مع إدماج المجمكعات المستضعفة
 دمج مشاركة المرأة كالشباب ف  كافة أكلكيات كأنشطة االتحاد األفريق  كالقارة. .5
 تمكيؿ برامجيا كتنميتيا.تنفيذ استراتيجيات تعبئة المكارد مع التركيز خاصة عمى مصادر التمكيؿ البديمة ك/ أك التمكيؿ اإلضاف  لتمكيف أفريقيا مف  .6
  تحديد تعزيز اتحاد يركز عمى الشعكب مف خبلؿ تبميغ نشط لبرامج االتحاد األفريق  كتحديثو كمشاركة الدكؿ األعضاء كأصحاب المصمحة  اآلخريف ف .7

 كتنفيذ األجندة األفريقية.
قميمية كاألجيزة األخرل كعبلقاتيا مع الشركاء االستراتيجييف كالشركاء تعزيز القدرات المؤسسية لمفكضية االتحاد األفريق  كالمجمكعات االقتصادية اإل .8

 اآلخريف.
 تعزيز السمـ كاالستقرار، كالحكـ الرشيد كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف باعتبارىا أساسا لتنمية كاستقرار المجتمعات.  :1الناتج  .1 النواتج

مف أجؿ  كاإلدارة السميمة لمبيئة كالمكارد الطبيعية اع  كتكسيع إضافة القيمة كالكصكؿ إلى األسكاؽكضع السياسات كالمؤسسات لزيادة اإلنتاج الزر  :2الناتج  .2
 .الذات  الغذائ  كالتغذكماالكتفاء زيادة الدخؿ كتحسيف 

التحتية، كالتجارة األفريقية البينية بقيادة : تعزيز التنمية االقتصادية كالتصنيع الشامؿ عمى أساس التكامؿ االقتصادم كالمشاريع القارية لتطكير البنية 3الناتج  .3
 القطاع الخاص كالكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية كاالستخداـ المستداـ لممكارد الطبيعية الت  تزخر بيا القارة.

العمـ كالبحث الخدمات ك  ر ف كالميارات التشغيمية الت  يدعميا االستثما الجيد :  كضع السياسات كالبرامج لتعزيز الكصكؿ إلى الصحة كالتعميـ4 الناتج .4
 كاالبتكار

 
 لتمكيف أفريقيا مف تمكيؿ برامجيا كتنميتيا. كمصادر التمكيؿ اإلضافية كضع استراتيجيات تعبئة المكارد بما ف  ذلؾ مصادر التمكيؿ البديمة: 5الناتج  .5
 ف  تحديد األجندة األفريقية كتنفيذىا.آلخريف اأصحاب المصمحة الدكؿ األعضاء ك  تحقيؽ اتحاد يرّكز عمى الشعكب مع مشاركة :6الناتج  .6
اتيجييف تعزيز القدرات المؤسسية لممفكضية كعبلقاتيا مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأجيزة االتحاد األفريق  األخرل كمع الشركاء االستر  :7 الناتج .7

 كالشركاء اآلخريف.
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 :2017-2014 االستراتيجية الخطة استعراض4-4
 أدناه: 11ك 10ف  الجدكليف  2017-2014تعراض الخطة االستراتيجية يقدـ اس

 

 الرئيسية : األرقام 2017-2014لمحة عن الخطة االستراتيجية  -10الجدول 

 العامة ةاليدف والرؤي 

 ( ذات األولوية8المجاالت الثمانية ) 

 (7) سبعالنتائج ال 

 (30والثالثون ) خمسةالنواتج ال 

o  النتيجة الواحدةنواتج لألولوية 5متوسط / 

  ( استراتيجية وعمال ينبغي متابعتيا188ستون )و ية ثمانمائة و 

o  جراء لألولوية/ النتيجة الواحدة 27)متوسط  استراتيجية وا 

o  جراءات لمناتج الواحد( 6)متوسط   استراتيجيات وا 

  دوالر أمريكي  1.119.348.519ميزانية برنامجية 

 

داد أطر النتائج المفصمة بالنسبة لكؿ نتيجة/ ناتج مع تحديد لتسييؿ التنفيذ الفعاؿ لمخطة، تـ إع
كاضح لؤلعماؿ/ االستراتيجيات الكاجب القياـ بيا، األدكار كالمسؤكليات، كالمؤشرات كاألىداؼ 

 السنكية ككسائؿ التحقؽ.

سيتـ تعديؿ األىداؼ سنكيا بغية مراعاة معدؿ التنفيذ كاألكلكيات الناشئة. كتكفر مصفكفات 
ئج المفصمة إطارا مرنا كستشكؿ أساسا لمرصد كرفع التقارير كما ىك مكضح ف  الفصؿ النتا

 الخامس.
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والنواتج  المتوقعة : استعراض الخطة االستراتيجية: األولويات الرئيسية والنتائج11الجدول 
 ذات الصمة

 النواتج النتائج األولويات الرئيسة

تعزيز السمم واالستقرار بما  .1
ت اإلقميمية في ذلك المبادرا

والحكم الرشيد والديمقراطية 
وحقوق اإلنسان باعتبارىا 
أساسا لشمولية وأمن وتنمية 

 القارة وشعوبيا.

: تعزيز السمـ كاالستقرار 1النتيجة 
كالحكـ الرشيد كالديمقراطية 
كحقكؽ اإلنساف باعتبارىا أساسا 

 لمتنمية كاستقرار المجتمعات 

تعزيز القدرات عمى  :1.1الناتج 
اء السمـ كمنع النزاعات بن

  كاالستجابة ليا 

مشاركة النساء سييؿ : ت2.1الناتج 
 فرؽ كالشباب )بما ف  ذلؾ 

المتطكعيف الشباب/ االتحاد 
األفريق ( كالمجتمع المدن  ف  بناء 
السبلـ كمنع النزاعات كاالنتعاش 

 كالتنمية ف  فترة ما بعد النزاعات.

 : تعزيز آلية إدارة3.1الناتج 
عادة اإلعمار ف   كتسكية النزاعات كا 

 ما بعد النزاعات.فترة 

تعزيز الحكـ الرشيد  :4.1الناتج 
 كالديمقراطية   

تعزيز الصككؾ  :5.1الناتج 
القيـ المشتركة عمى أساس القانكنية 

بما ف  ذلؾ التركيز عمى حقكؽ 
 النساء كالشباب
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تعزيز قدرة االتحاد  :6.1الناتج   
عمى التنسيؽ كاالستجابة  األفريق 

لؤلكضاع اإلنسانية كحماية المدنييف 
 ف  مناطؽ النزاعات كالككارث.

توسيع اإلنتاج الزراعي،  .2
وتنمية قطاعي الصناعة 
الزراعية واألعمال التجارية 
الزراعية، وزيادة الوصول 
إلى األسواق وتحقيق الكفاءة 
الذاتية الجماعية في مجال 

عي األغذية والتغذية الجما
من خالل تنمية  في أفريقيا

قدرات صغار المزارعين، 
دارة  تعزيز سالمة البيئة، وا 
الموارد الطبيعية، بما في ذلك 

 تغير المناخ

: كضع السياسات 2النتيجة 
 لمتنمية المستدامة  كالمؤسسات

الزراع  الغذائ  ك لزيادة اإلنتاج 
كتكسيع إضافة القيمة كالكصكؿ 

 يمةكالبيئة السم  إلى األسكاؽ

تنفيذ البرامج ذات  :1.2الناتج 
األكلكية لمبرنامج األفريق  الشامؿ 
لمتنمية الزراعية )كأداة لمقضاء عمى 
الجكع كالحد مف الفقر( لدعـ اإلنتاج 
كاإلنتاجية الزراعية كتحسيف األمف 

  الغذائ  كالتغذكم. 

تنفيذ البرامج تسييؿ  :2.2الناتج 
ذات األكلكية الخاصة بالبيئة 

 كتغير المناخ  لمكارد الطبيعيةكا

برامج تعزيز األعماؿ  :3.2الناتج 
كصكؿ النساء كالشباب الزراعية ك 

 المنتجة كالمعكقيف إلى المكارد 
 كالمكارد المالية لئلنتاج

تعزيز البنية التحتية  :4.2الناتج 
ضافة كا لكصكؿ إلى األسكاؽ كا 

 المنتجاتالقيمة كالتجارة ف  
 الزراعية

ز التنمية االقتصادية تعزي .3
والتصنيع الشامل من خالل 

طكير البنية التحتية ت :3النتيجة 
كالبيئة لمتنمية االقتصادية الشاممة 

الشاممة  كالتصنيع  كالتصنيع 

كضع أطر السياسة  :1.3الناتج 
التمكينية لمتنمية الشاممة كتعزيزىا 
كتنفيذىا كتقكية قدرات الدك 
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التعجيل بمشاريع تطوير 
البنية التحتية التي من 
شأنيا أن تساعد عمى 
التكامل االقتصادي، وتوسيع 
التجارة األفريقية البينية 
والوصول إلى األسواق 
ضافة القيمة،  العالمية، وا 
ودعم مشاركة القطاع 
الخاص، واالستخدام الفعال 

دام لمموارد المعدنية والمست
والطبيعية التي تزخر بيا 

 .القارة

كالتجارة األفريقية البينية بقيادة 
القطاع الخاص كالكصكؿ الشامؿ 
كاالستخداـ المستداـ لممكارد 

  بيا القارة  الطبيعية الت  تزخر

  األعضاء 

تطكير البنية تسييؿ  :2.3الناتج 
   ف  أفريقياالتحتية 

تعزيز كصكؿ أغمبية  :3.3الناتج 
مكاطن  أفريقيا إلى خدمات الطاقة 

 الحديثة 

السياسات تسييؿ  :4.3الناتج 
  كالمعايير لدعـ التكامؿ القارم 

كضع سياسات تسييؿ  :5.3الناتج 
التجارة كالجمارؾ كتعزيزىا 
كالمفاكضات الخاصة بالمناطؽ 

   التجارية الحرة

تعزيز سياسات : 6.3الناتج 
مشاركة القطاع الخاص كبيئة 

  األعماؿ التجارية ف  أفريقيا 

ضع دعـ ك ك تعزيز  :7.3الناتج 
إدارة النساء كالشباب كالمعكقيف 

  لممشاريع 

دارة المكارد  :8.3الناتج  استخداـ كا 
المعدنية كالمكارد األخرل الت  تزخر 

  بيا القارة بصكرة مستدامة 

: تعزيز تنفيذ 1.4الناتج تنفيذ الدكؿ األعضاء : 4النتيجة بناء قدرات أفريقيا البشرية  .4
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من خالل منح األولوية 
لمرعاية والوقاية الصحية 
األساسية؛ والتعميم، والتعميم 

الي، وتطوير الميارات الع
واالستثمار في العمم والبحث 
واالبتكار، الوصول إلى الماء 
النظيف والصرف الصحي مع 

 .إدماج الفئات المستضعفة

مسياسات كالبرامج الرامية إلى ل
تعزيز  الكصكؿ إلى الصحة 
األساسية كالتعميـ كالميارات 

ستثمار ف  التشغيمية مف خبلؿ اال
  العمـ كالبحث كاالبتكار.  

 االستراتيجية الصحية األفريقية 

كضع كتنفيذ  :2.4الناتج 
التعميـ ذم النكعية، استراتيجيات 

كتنمية الميارات كتقديـ الخدمات، 
  خاصة لمنساء كالشباب

السياسات كالبرامج :  3.4لناتج ا
ف  العمـ ثمار لبلستاالستراتيجية 

قدرة  الكالبحث كاالبتكار لتحسيف 
  عالمياية ألفريقيا التنافس

السبلمة تعزيز أطر  :4.4الناتج 
االجتماعية كحماية المجمكعات 
 المستضعفة مثؿ األطفاؿ كالمعكقيف 

تنفيذ االستراتيجية الخاصة  .5
بتعبئة الموارد مع تركيز 
خاص عمى مصادر تمويل 

ضافية  بديمة و/أو مصادر إ
لتمكين أفريقيا من تمويل 

 برامجيا وتنميتيا 

كضع استراتيجيات  :5النتيجة 
لتعبئة المكارد بما ف  ذلؾ 
مصادر التمكيؿ البديمة لتمكيف 
 أفريقيا مف تمكيؿ برامجيا كتنميتيا 

تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ : 1.5الناتج 
ف  بناء مفكضية مستدامة ماليا 

  كقابمة لبلستمرار    

استكماؿ كتفعيؿ آليات : 2.5تج النا
ألفريقيا مصادر التمكيؿ البديمة 
   لتمكيؿ برامج التنمية المحددة

بناء اتحاد محوره الشعوب  .6
من خالل تبميغ برامج االتحاد 
األفريقي بصورة فعالة 
وتحديثو والترويج لالتحاد 
ومشاركة جميع الدول 

إعادة تحديد نماذج : 6النتيجة 
االتصاؿ لمفكضية االتحاد 
األفريق  مع الدكؿ األعضاء 
كأصحاب المصمحة كتنفيذ اجندة 

 التنمية ألفريقيا 

إلعادة تكسيـ االتصاؿ  :1.6الناتج 
الفعاؿ لمفكضية االتحاد األفريق  

 جكدىاكتعزم ز ك 
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األعضاء وغيرىا من أصحاب 
ة المصمحة في تحديد األجند

، مع احترام ألفريقية وتنفيذها
    التنوع الثقافي والمغوي

دعـ زيادة مشاركة  :2.6لناتج ا 
أصحاب المصمحة ف  األجندة 

يعكسالتنكع الثقاف  مما األفريقية 
المشاركة المتساكية تحسيف  كالمغكم

 لممرأة كالشباب كالمعكقيف

تعزيز القدرات المؤسسية  .7
لممفوضية وعالقاتيا مع 
المجموعات االقتصادية 
اإلقميمية وأجيزة االتحاد 

لى جانب الشركاء األفريقي إ
 االستراتيجيين اآلخرين 

القدرات تحسيف : 7النتيجة 
المؤسسية لممفكضية كعبلقاتيا مع 
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية 
كأجيزة االتحاد األفريق  إلى 
جانب الشركاء االستراتيجييف 

  كالشركاء اآلخريف 

تعزيز القدرات  :1.7الناتج 
 يق االتحاد األفر  المؤسسية لمفكضية

 

 

 

: تعزيز العبلقات مع 2.7الناتج 
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية 
كأجيزة االتحاد األفريق  إلى جانب 
الشركاء االستراتيجييف كالشركاء 

  اآلخريف
 

 الواجب القيام بيا: واألعمال االستراتيجيات 4.5

اإلنسان، ة وحقوق الديمقراطيوالحكم الرشيد و  واالستقرارم مالستعزيز : 1الناتج  1.5.4
 مجتمعات المستقرةالو  كأسس لمتنمية

أساسية لتحقيؽ التنمية كالتماسؾ االجتماع .  اكاألمف كاالستقرار كالحكـ الرشيد شركطيعد السمـ 
ككاف حؿ النزاعات ف  القارة ذا أكلكية قصكل لممفكضية كشركائيا عمى مدل العقد الماض . 

ا قد شيدت انخفاضا كبيرا ف  عدد النزاعات. كما تشارؾ ككاف مردكد ىذه الجيكد ىك أف أفريقي
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كتظير  -ف  فترة ما بعد النزاعات مفكضية االتحاد األفريق  بنشاط ف  إعادة اإلعمار كالتنمية 
، ال تزاؿ  نزاعاتالتقييمات بشأف ىشاشة البمداف األفريقية المعنية أنو عمى الرغـ مف خمكد ال

. ككما تظير العديد مف األحداث نزاعاتلبمداف الخارجة مف الاليشاشة مرتفعة ف  العديد مف ا
نزاعات األخيرة ، فإنو مف المستبعد تكرار عكدة العنؼ كالنزاع  كال تزاؿ ىناؾ العديد مف ال

الطكيمة كالمتسعة الت  تستعص  عمى الحمكؿ السياسية، عمى سبيؿ المثاؿ، الصكماؿ )عمى 
األخيرة( كجميكرية الككنغك الديمقراطية. باإلضافة إلى  الرغـ مف إحراز تقدـ كبير ف  اآلكنة

ذلؾ، ىناؾ العديد مف التيديدات الناشئة مثؿ القرصنة كالجرائـ السيبرانية، كتجارة المخدرات 
كاإلرىاب كشبكات اإلجراـ. كيزيد مف ىذه التقمبات تزايد المدف كارتفاع نسبة الشباب العاطميف 

 عف العمؿ.

الديمقراطية كالحكـ كحقكؽ مجاؿ القارة ال تزاؿ تسجؿ تقدما جيدا ف  مما ال شؾ فيو، أف 
اإلنساف. كعمى المستكل الكطن ، يتزايد عدد البمداف الت  تقـك بإجراء انتخابات حرة كنزيية 
كاستكفى العديد منيا الحد األدنى لممعايير المقبكلة دكليا. كالقاعدة اآلف ى  التعددية السياسية، 

 مف البمداف مشاركة قكية لممجتمع المدن  ف  اإلدارة كالعمميات الديمقراطية. كىناؾ ف  كثير

سكل ف   البمداف  أالّ  صنع القرارالسياسية ك ف  الحياة  األفريقية مشاركة المرأةال نظير ل
عمى المستكل . ك التمكيف االقتصادم يكاكبو ىذا لـ، عمى الرغـ مف أف البلتينية كأمريكا المتقدمة
 ف  أفريقيا. الديمقراطية كالحكـ الرشيد كالعمميات لتعزيز العديد مف الصككؾتـ كضع ، القارم
تقديـ ، كضعؼ الخدمات العامة، كضعؼ الفسادمثؿ  قائمة: العديد مف التحدياتال تزاؿ  وبيد أن

 الخ. الضعيؼ، الحكـ المحم ب المرتبطة الخدمات

متكامؿ لمعالجة نيج شامؿ ك  مة اتخاذبمكاص الخطة االستراتيجية خبلؿمف  ستقـك المفكضية
 سكؼ تسترع  المفكضية انتباه الدكؿ، مف جممة أمكر أخرلاألمف ف  القارة. ك قضايا السمـ ك 

، كارتفاع التخمؼ، مثؿ نزاعاتاألسباب الجذرية لم أىمية معالجةإلى التأكيد ك  األعضاء
انتياؾ ، كسكء الحكـشباب ، كبطالة ال إلى المكارد غير المتكافئ ، كالكصكؿالفقرمستكيات 
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إجراء انتخابات حرة ، كاالفتقار إلى مؤسسات الحكـ ضعؼ، كتغير المناخ، حقكؽ اإلنساف
ف  فترة ما  إعادة االعمار سياسة تنفيذ بتسريع تضطمع المفكضية كذلؾ كسكؼعادلة، إلخ. ك 

 نزاعاتالجة مف الخار  ف  البمداف العنؼ العكدة إلىمنع تكطيد السبلـ ك  مف أجؿبعد النزاعات 

كسكؼ  نزاعاتكمنع ال السبلـ بناء القدرات مف أجؿ عمى تعزيز المفكضية تعمؿ سكؼ 
 تفعيؿ مع اإلنجازات الت  تحققت / مف المكاسب بناء عمى البيانات المجمعةلذلؾ  تستجيب

مجمس  المشاكرات بيف كتحسيف تعزيز المفكضية كتتكخى.  لمسمـ كاألمف ةاألفريقيالمنظكمة 
المجمكعات ع م أعماليازيادة مكاءمة ك  اليياكؿ األمنيةغيرىا مف ك  لؤلمـ المتحدة مـ كاألمفالس

 .االقتصادية اإلقميمية

ف   نزاعأكثر مف يعانكف مف عكاقب العنؼ كال كالمعكقكف كاألطفاؿزاؿ النساء كالشباب تال 
المفكضية بقكة مع الدكؿ  . كستعمؿالمجنديف القارة األفريقية، بما ف  ذلؾ مسألة الجنكد األطفاؿ

األعضاء كاألمـ المتحدة كالمجتمع المدن  كالنساء كالمجمكعات الشبابية لخفض ك / أك تخفيؼ 
 نزاعاتآثار النزاعات عمى النساء كاألطفاؿ كالشباب كتعزيز مشاركتيـ ف  بناء السبلـ كمنع ال

 كجيكد التخفيؼ.

 ،البحرية األمف كالسبلمة، مثؿ المستجدةلمعالجة قضايا السمـ كاألمف  تدابيرالكضع  سيتـ
(، عمى المكارد الصراعاتالناجمة عف عات )االنز  / الحدكدية، كالتكترات الجريمة السيبرانيةك 
 السبلـ تعزيزالقرصنة كالشبكات اإلجرامية، بغية لمخدرات كاإلرىاب ك االتجار غير المشركع باك 

 ف  القارة. كاألمف كاالستقرار

إلثراء جيكدىا  كذلؾ ،نزاعاتلم لؤلسباب الجذرية مف أجؿ فيـ أفضؿ يةالمفكض تعمؿ كسكؼ
كتشجيع  لتعزيز سياسة مدركسةاعات، بما ف  ذلؾ اتباع نز ف  مجاؿ بناء السبلـ كمنع ال

 .كالكساطة عمى األسس التقميدية كالمجتمعيةحؿ النزاعات آلليات ك  كثر انتظامااأل االستخداـ
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فات حكؿ الحدكد )البحرية كالبرية عمى حد سكاء( بسبب النزاعات كقد شيدت أفريقيا تجدد الخبل
عات ااإلجراءات المقبكلة لحؿ ىذه النز اتخاذ عمى المكارد )النفط كالغاز(، كالمياه كاألنيار. كيعد 
اعات. كسكؼ تعمؿ المفكضية مع الدكؿ نز كتسييؿ ترسيـ الحدكد أمرا بالغ األىمية  لمنع ال

الخبلفات حتى ال تؤدل قتصادية اإلقميمية كغيرىا مف المؤسسات األعضاء كالمجمكعات اال
 اع، كىناؾ طرائؽ معدة  لمحؿ السمم  لمنزاعات مف ىذا القبيؿ.نز حكؿ الحدكد إلى ال

 ، تعمؿ المفكضية عمى تكحيد جيكدىااتبالنظر إلى ىشاشة الكثير مف أكضاع ما بعد النزاع
، مع إيبلء اىتماـ خاص لتعزيز دكر المرأة النزاعات ف  إعادة اإلعمار كالتنمية ف  فترة ما بعد

المفكضية بتصميـ قـك سكؼ ت ،. كف  ىذا الصددنزاعاتكالشباب كالمجتمع المدن ، قبؿ كبعد ال
 النزاعاتكتعزيز تنفيذ برامج محددة تيدؼ إلى تعزيز مشاركة المرأة كالشباب ف  جيكد  منع 

، كأسس إلعادة بناء مجتمعات صحية كمستقرة. اعاتنز بعد الف  فترة ما كاالستجابة كاإلنعاش 
ىتماـ لقضايا العدالة االنتقالية الت  ى  قضية ىامة ف  الكستقكـ المفكضية كذلؾ بإيبلء ا

 .نزاعاتترتيبات مرحمة ما بعد ال

اعترافا منيا بأف النزاعات تتسبب ف  كجكد أعداد كبيرة مف المكاطنيف كالجنكد المعكقيف جراء ، 
( تنص عم  اإلجراءات 2019-2010العمؿ القارية حكؿ العقد األفريق  لممعكقيف ) فإف خطة

ذات األكلكية التالية الت  سيتـ ، بيف أمكر أخرل ، تنفيذىا بخصكص أكضاع النزاعات ف  فترة 
لمعكقيف الذيف يعيشكف ف  أكضاع اتنفيذ الخطة االستراتيجية لمفكضية االتحاد األفريق : إجبلء 

ألخطار ، بما فييا أكضاع النزاعات المسمحة كحاالت الطكارئ اإلنسانية كالككارث محفكفة با
 الطبيعية:  

عادة  .أ  التأكد مف أف األشخاص المعكقيف يشارككف مشاركة كاممة ف  بناء السبلـ كا 
 اإلعمار لمجتمعاتيـ المحمية مف خبلؿ تعزيز إدماج اإلعاقة ضمف الخطط اإلنمائية،

مة كحقكؽ المعكقيف ف  حاالت الطكارئ كالنزاعات استنادا إلى إنشاء آليات حماية سبل .ب 
 منظكمة االتحاد األفريق  لمسمـ كاألمف،
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 تعزيز كصكؿ األشخاص المعكقيف  بشكؿ تاـ كمتساك إلى المساعدات اإلنسانية .ج 
ف  ذلؾ حماية المعكقيف مف جميع أنكاع االستغبلؿ كالعنؼ ف  أكضاع النزاعات ، بما  .د 

 م  نكع الجنس،العنؼ القائـ ع
المحاربيف كالمقاتميف السابقيف مف المعكقيف  ىتشجيع كدعـ إنشاء كتفعيؿ منظمات قدام .ق 

، 
ضماف مشاركة المعكقيف مف خبلؿ منظماتيـ الممثمة ليـ ، بما ف  ذلؾ منظمات قدام   .ك 

عادة إعمار المناطؽ   النزاعات،ف  فترة ما بعد المقاتميف، ف  منع النزاعات كتسكيتيا كا 
 ،ةاد برنامج منيج  إلزالة األلغاـ األرضيإعد .ز 
المحاربيف كالمقاتميف السابقيف مف المعكقيف عم  الكصكؿ إلى الخدمات  ىمساعدة قدام .ح 

مف أجؿ التنمية الشاممة بحيث ال يككنكف عرضة لئلىماؿ بعد كؿ ما قدمكه مف 
 تضحيات،

 

الحكـ  كتعميؽ تقدـتعزيز ال عمى الخطة االستراتيجية خبلؿ فترة سكؼ تعمؿ المفكضية
 القيـك  لمصككؾ التركيج الفعاؿ اإلنساف مف خبلؿ كحقكؽ سيادة القانكف، كاحتراـ الديمقراط 
 .ةاالتحاد االفريق  لصنع السياس أجيزة الت  اعتمدتيا المشتركة

لييكؿ الحكـ  تعزيز التنفيذ الكامؿ: االستراتيجيات التالية ستتبع المفكضية، عمى جبية الحكـ 
صبلح القطاع العاـاألفر   كمكافحتو، الفساد لمنعاالتحاد االفريق   تنفيذ اتفاقيةمف خبلؿ  يق ، كا 

بشأف  كسياساتو االتحاد االفريق  قكاعددارة ، فضبل عف عامة كاإلخدمة الكالميثاؽ األفريق  لم
ريقية األف ف  اآللية مشاركة البمداف األفريقية دعـ كتشجيع تكاصؿ المفكضية كسكؼ. البلمركزية

ية لتدابير قكية لمنع يمة كذلؾ اعتماد المفكضالم. كمف األمكر ممراجعة المتبادلة بيف األقرافل
 .لمحككمات الدستكرم غير ريغيالت كمعالجة
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فريق  لحقكؽ األمميثاؽ لفيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، سكؼ تقـك المفكضية بتعزيز التنفيذ الكامؿ 
ستراتيجية األفريقية لحقكؽ اإلنساف. كسيتـ تعزيز قدرة اإلنساف كالشعكب، فضبل عف تنفيذ اال

المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف. كسيتـ بذؿ المزيد مف الجيكد ف  مجاؿ الدعكة كتكعية 
المكاطنيف العادييف حكؿ ىذه األدكات األفريقية لحقكؽ اإلنساف، بما ف  ذلؾ الميثاؽ األفريق  

(، كتعزيز العمؿ مع كرفاىيتو حقكؽ الطفؿحكؿ يقية لمخبراء )المجنة األفر كرفاىيتو لحقكؽ الطفؿ 
 منظمات المجتمع المدن . 

سكؼ تدعـ  كف  ىذا الصدد،. تعزيز الثقافة مف خبلؿالحكـ الرشيد سيتـ تعزيز األمف ك  كما
 ميثاؽب فيما يتعمؽ الت  تضطمع بيا  الدكؿ األعضاء جيكد التصديؽ كالتنفيذ المفكضية 

  األفريقية. النيضة الثقافية

اإلجراءات كاالستراتيجيات المحددة الت  سيتـ اتباعيا لبناء رأس الماؿ البشرم األفريق   12تضمف الجدكؿ 
األىداؼ السنكية المفصمة الت  سكؼ تتـ تمبيتيا عمى مدل  16المجاالت. كيتضمف الممحؽ ىذه ف  جميع 

 فترة الخطة االستراتيجية.

جراءات ف  إطار ىذه النتيجة، سكؼ تتخذ إدارة الشؤكف السياسية لممفكضية لتنفيذ ىذه االستراتيجيات كاإل
زماـ المبادرة. كلكؿ ناتج ف  إطار ىذه النتيجة، تـ تحديد إدارات مفكضية االتحاد األفريق ، كاإلدارات 

 .12المتعاكنة كالشركاء الخارجييف عمى نحك ما كردة ف  الجدكؿ 

ميمية كمؤسسات الدكؿ األعضاء الجيات الفاعمة الرئيسية ف  تنفيذ كرصد تعتبر المجمكعات االقتصادية اإلق
 .اإلجراءات عمى األرض بالتعاكف الكثيؽ مع ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد

تعزيز السمـ كاالستقرار كالحكـ الرشيد كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كأسس لمتنمية  :1: الناتج 12الجدول 
 كالمجتمعات المستقرة

 الفاعمون الرئيسيون اإلجراءات واالستراتيجيات المتبعة لنواتج المتوقعةا

: تعزيز 1-1الناتج 
عمى منع القدرات 

االتحاد منظكمة ضماف التفعيؿ الكامؿ ل -1
 األفريق  لمسمـ كاألمف

 رائدةاالتحاد األفريق  ال إدارة
 السمـ كاألمف إدارةبالقيادة: 
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ليا  واالستجابة النزاعات
 بناء السالمو 

تعبئة المكارد لدعـ  أجندة االتحاد  -2
األمف بما ف  ك السمـ  ؿاألفريق  ف  مجا

ذلؾ مف خبلؿ مبادرات صندكؽ 
التضامف األفريق  لمعالجة األسباب 

 الجذرية لمنزاعات ف  أفريقيا
عمى األسس  اتآليات حؿ النزاعتعزيز  -3

 التقميدية كالمجتمعية
تعزيز البحكث حكؿ التعميـ كالثقافة مف   -4

أجؿ السبلـ ف  القارة، بما ف  ذلؾ كضع 
 لسبلـمف أجؿ االتعميمية المناىج 

لمعالجة التيديدات األمنية  كضع تدابير -5
الجريمة السيبرانية ، مثؿ الجديدة كالناشئة

 الخالبحرية األمف كالسبلمة ك 
تعزيز تنفيذ خطة عمؿ االتحاد األفريق    -6

مكافحة المخدرات كمنع الجريمة ل
(2013 – 2017) 

ف  إطار المنظكمة األفريقية لمسمـ   -7
لمتركيج تعزيز شبكات اإلعبلـ كاألمف، 

جيكد االتحاد األفريق   ف  منع ل
دارتيا كبناء السبلـ  النزاعات كا 

إنشاء كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة   -8
مكاضيعية إلثارة العبلمية اإلخطط الك 

 كتعزيز ثقافة السبلـ

إدارات االتحاد األفريق  
الشؤكف المتعاكنة: 

السياسية، كالشؤكف 
االجتماعية، كاإلعبلـ 

 كاالتصاؿ 
 يكفالشركاء الخارج

 تعزيز :2-1 الناتج

 النساء مشاركة

 والمجتمع والشباب

 السالم بناء في المدني

تصميـ كتعزيز كتنفيذ البرامج الرامية إلى  -1
نخراط المرأة كمشاركتيا ف  بناء تقكية ا

عادة اإلعمار السبلـ كمنع  النزاعات كا 
 ف  فترة ما بعد النزاعات

االتحاد األفريق   إدارة
  السمـ كاألمف إدارة: الرائدة

إدارات االتحاد األفريق  
المتعاكنة: السمـ كاألمف، 
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عادة النزاعات ومنع  وا 

 في والتنمية اإلعمار

  النزاعات بعد ما فترة

تنفيذ برامج فرؽ الشباب المتطكعيف  -2
تقكية انخراط الشباب كغيرىا  ل

كمنع كمشاركتيـ ف  بناء السبلـ 
عادة اإلعمار ف  فترة ما بعد  النزاعات كا 

 النزاعات
امج الرامية تصميـ كتعزيز كتنفيذ البر   -3

إلى تقكية انخراط المجتمع المدن  
كمنع النزاعات كمشاركتو ف  بناء السبلـ 

عادة اإلعمار ف  فترة ما بعد النزاعات  كا 
كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة   -4

كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية بغرض 
 رفع الكع  كتعزيز ثقافة السبلـ

الدعكة كتنفيذ أنشطة محددة ف  إطار   -5
طة مراعاة المنظكر الجنسان  أنش

 الرئيسية
تصميـ كتنفيذ برامج لتعزيز إشراؾ/  -6

كمنع مشاركة  المرأة ف  بناء السبلـ 
عادة اإلعمار ف  فترة ما بعد  النزاعات كا 

 النزاعات
 

لمجتمع المدن  كاألفريقييف كا
ف  الميجر، كمسائؿ 
الجنسيف، كاإلعبلـ 

  كاالتصاؿ
 نوالخارجي لشركاء

 تعزيز :3-1 الناتج

 فترة ف  اإلعمار إعادة

 كآليات النزاعات بعد ما

 السبلـ بناء

االنتعاش كضع التدابير الكفيمة بتسريع  -1
عادة اإلعمار   ف  فترة ما بعد النزاعاتكا 

ناء الدكلة كاالستقرار فضبل عف تعزيز ب
 كالتنمية ف  البمداف الخارجة مف النزاع

تشجيع تنفيذ عمميت  إصبلح القطاع  -2
عادة  األمن  كنزع السبلـ كالتسريح كا 

 اإلدماج

االتحاد األفريق   ارةإد
 السمـ كاألمف إدارة: الرائدة

إدارات االتحاد األفريق   
المتعاكنة: السمـ كاألمف، 

 كاإلعبلـ كاالتصاؿ
 :نوالخارجي لشركاءا
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تعزيز السياسات كالبرامج الرامية إلى  -3
تسييؿ العدالة االنتقالية ف  البمداف 
المتأثرة بالنزاع بغية التصدم لمسألة 

عقاب ككفالة التماسؾ اإلفبلت مف ال
 االجتماع  كالمصالحة 

كضع التدابير الكفيمة بتسريع اإلنعاش  -4
 ف  البمداف الخارجة مف النزاع

كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة  -5
كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية بغرض 
رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب 
شراؾ  المصمحة عمى المعمكمات كا 

 المكاطنيف كاتاحة ممكيتيـ
 

: تعزيز 4-1الناتج 
الحكم الرشيد 

 والديمقراطية

ضماف التنفيذ الفعاؿ كالكامؿ كتفعيؿ   -1
 ىياكؿ كمنابر الحكـ ف  أفريقيا 

بلح القطاع العاـ مف خبلؿ تعزيز إص -2
تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريق  لمنع  

، كالميثاؽ األفريق  مكافحتو الفساد
لمخدمة العامة كاإلدارة، كسياسات االتحاد 
األفريق  كقكاعده المتعمقة بالبلمركزية 

 كالحكـ المحم 
تيسير / دعـ عمؿ اآللية األفريقية  -3

عزيز ، كتالمتبادلة بيف األقراف مراجعة مل
دكر االتحاد االفريق  ف  مجاؿ تقييمات 

 الديمقراطية كالحكـ
تعزيز التنفيذ الفعاؿ لقكاعد كمعايير  -4

محكـ كالديمقراطية، لاالتحاد األفريق  

االتحاد األفريقي  إدارة
 الشؤكف السياسة : الرائدة

إدارات االتحاد األفريقي 
المستشار مكتب : المتعاونة

كاإلعبلـ القانكن ،  
، المكارد البشرية كاالتصاؿ

 كالعمـ كالتكنكلكجيا
 :نوالخارجي الشركاء

 الوطنية المؤسسات

 وأجيزة اإلنسان لحقوق

 االنتخابية اإلدارة
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كعمى كجو الخصكص، الميثاؽ األفريق  
 لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ

تعزيز التدابير الرامية إلى منع كمعالجة  -5
 اتتكرية لمحككمالتغييرات غير الدس

كتعزيز / تيسير إجراء انتخابات حرة 
 ديمقراطية كعادلة

دمج الحكـ ف  برامج التعميـ األكاديم   -6
 كالمين 

كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة  -7
كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية بغرض 
رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب 
شراؾ  المصمحة عمى المعمكمات كا 

 ـالمكاطنيف كاتاحة ممكيتي
 

عزيز ت: 5-1الناتج 
 القيـو كؾ القانكنية كالص

 بما ف  ذلؾ المشتركة
 تمؾ الت  تركز عمى

األطفاؿ النساء ك  حقكؽ
كعقد المرأة  الشبابك 

 األفريق 

التنفيذ الكامؿ ك التصديؽ  تعزيز -1
األفريق  لحقكؽ ميثاؽ لبركتكككؿ ال

 المرأة قكؽالمتعمؽ بح كالشعكب اإلنساف
دعـ التصديؽ كالتنفيذ الكامؿ لمميثاؽ  -2

 فريق  لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتواأل
 الشباب األفريق  ميثاؽ دعـ تنفيذ -3
تشجيع التصديؽ كالتنفيذ الكامؿ لميثاؽ  -4

 النيضة الثقافية األفريقية
اعتماد صككؾ تسريع تدابير لالاتخاذ  -5

ضفاء الطابع المحم   القيـ المشتركة كا 
 عمييا كتنفيذىا

كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة  -6
ة المكاضيعية بغرض كالخطط اإلعبلمي

ريقي االتحاد األف إدارة
: مكتب المستشار الرائدة

 القانكن 
إدارات االتحاد األفريقي  

: الشؤكف المتعاونة
السياسية، كالمكارد البشرية، 
كمسائؿ الجنسيف، كاإلعبلـ 

 كاالتصاؿ
 نوالخارجي الشركاء
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رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب 
شراؾ  المصمحة عمى المعمكمات كا 

 المكاطنيف كاتاحة ممكيتيـ
دعـ تنفيذ خطة العمؿ القارية بشأف العقد  -7

 (2019-2010األفريق  لممعكقيف )
إعداد خطكط تكجييية لمعالجة عدـ   -8

المساكا بيف الجنسيف ف  الدكؿ 
 األعضاء.

 قدرة تعزيز :6-1 الناتج

 االفريقي االتحاد

 االستجابةو تنسيقمل

 اإلنسانية لمحاالت

 في نالمدنيي وحماية

 والكوارث نزاعال مناطق

 األفريقية دعـ تنفيذ إطار السياسة -1
 إدارة الككارث كسياسة اإلنسانية

 االتحاد األفريق  لمحاالت صندكؽ تعزيز -2
 لتحقيؽ أعمىتدابير الكضع اإلنسانية ك 

 لبلجئيف كالمساعدة معايير الحماية
 كغيرىـ مف المتضرريف داخميانازحيف كال

 رم.القس كالنزكح مف النزاع
بما  حمكؿ الدائمةال تعزيزل دعـتقديـ ال  -3

 العكدة الطكعية إلى الكطف ف  ذلؾ تنفيذ
 عند الضركرة كقفو كشركط

التعجيؿ بتنفيذ صككؾ السمـ كاألمف  -4
لبلتحاد األفريق  المتعمقة بحماية المدنييف 

دارة الككارث  ف  النزاعات المسمحة كا 
الطارئة  اتالمساعدالخاص بصندكؽ ال -5

 االجفاؼ كالمجاعة ف  أفريقيف  حاالت 

االتحاد األفريقي  إدارة
الشؤكف  إدارة: الرائدة

 السياسية
إدارات االتحاد األفريقي  

: مسائؿ الجنسيف، المتعاونة
 كاإلعبلـ كاالتصاؿ

 نوالخارجي الشركاء

: وضع السياسات والمؤسسات المتعمقة بزيادة اإلنتاج الزراعي وتوسيع 2الناتج  4-5-2
من أجل  واإلدارة السميمة لمموارد البيئية والطبيعية مضافة والوصول إلى األسواقالقيمة ال

  االكتفاء الذاتي الغذائي والتغذويزيادة الدخل وتحسين 
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لمزراعة ف  العالـ كتعتبر  الصالحة المتاحة األراض  ف  المائة مف 60أفريقيا  يكجد لدل
 10ف السكاف. مع ذلؾ ال تنتج القارة سكل ف  المائة م 70الزراعة مصدرا لممعيشة ألكثر مف 

ف  المائة مف اإلنتاج الزراع  العالم . كتعان  القارة األفريقية مف تدن  اإلنتاجية كشح 
االستثمارات كالسياسات الحضرية المتحيزة كالتضييؽ الذم يمنع المرأة مف الكصكؿ إلى رأس 

تتسـ الزراعة األفريقية بتدن  القيمة األراض . كما ممكية الماؿ اإلنتاج  بما ف  ذلؾ ضماف 
المضافة كفقر البنية التحتية الريفية. كنتيجة لضعؼ األداء، فإف شبح المجاعة الذم اختفى مف 

 باق  أنحاء العالـ ال يزاؿ مخيما عمى أفريقيا.

دد متعالمفقر لير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ  بأف ربع سكاف العالـ الذيف يتعرضكف ار فيد تقتك 
العكامؿ باألبعاد يعيشكف ف  أفريقيا. كيرتبط األمف الغذائ  كالتنمية البشرية عمى نحك كثيؽ 

الكسيطة األخرل مثؿ اإلنتاجية كالتغذية كالقدرة عمى االنتعاش كالتمكيف. عبلكة عمى ذلؾ، فإف 
ة مف العكامؿ تأثراف بطائفتالبيئة كالمكارد الطبيعية الذيف تتكقؼ عمييما اإلنتاجية كاالستدامة 

 لحاحا.إالت  يعد تغير المناخ أكثرىا 

يمكف لمقارة أف تتخمص مف الحمقة الشريرة لمجفاؼ كالجكع كالمجاعة مف خبلؿ التركيز عمى 
السياسات السميمة الرامية إلى تحسيف اإلنتاجية لصغار المبلؾ، كالسياسات الغذائية األكثر 

ء قدرات األسر المعيشية لمتعامؿ مع الصدمات فعالية الت  تستيدؼ األطفاؿ بشكؿ خاص كبنا
 كالتعجيؿ ببناء البنية التحتية الريفية كتحسيف القيمة المضافة. كالمعكقيف كتمكيف المرأة كالشباب

مفكضية االتحاد األفريق  بالتعاكف مع المجمكعات االقتصادية قامت لتعزيز الزراعة كالتغذية، 
لمنيباد بتسييؿ عممية تنفيذ االستراتيجيات الكاردة ف  البرنامج االقميمية كككالة التنسيؽ كالتخطيط 

تسييؿ األفريق  الشامؿ لمتنمية الزراعية كاألطر األخرل بغرض زيادة اإلنتاجية الزراعية ك 
لشعكبيا كالتصدير كتخفيض األزمات الغذائية  الغذاءالكصكؿ إلييا حتى يتسنى ألفريقيا تكفير 

لتعزيز القيمة المضافة لممكاد  تضع المفكضية كذلؾ استراتيجياتالت  يسببيا الجفاؼ. كسكؼ 
الخاـ األفريقية مف خبلؿ تطكير الصناعات الزراعية كقطاعات األسكاؽ ف  الدكؿ األعضاء. 
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كما ستضع التدابير الكفيمة بتقديـ الدعـ لمتحكؿ األفريق  نحك االقتصاد األخضر مف خبلؿ 
الطبيعية، كتخفيؼ آثار تغير المناخ بدكف المساس بمسائؿ تعزيز اإلدارة المستدامة لممكارد 

 النمك. 

 مف حيثالبرنامج األفريق  الشامؿ لمتنمية الزراعية تـ الحفاظ عمى الزخـ ف  تنفيذ يكؼ س
مساعدة الدكؿ األعضاء ف  جيكدىا الرامية إلى مكاءمة سياساتيا كاستراتيجياتيا ف  مجاؿ دعـ 

مثؿ  الرئيسيةالرائدة لتعجيؿ بتنفيذ مختمؼ مبادرات التدخبلت قطاعيا الزراع . كسكؼ يتـ ا
مع سكؼ تضط. ك انتاج كصحة الماشية، كسياسة األرض، كمستمزمات الزراعة، كسكؽ المنتجات

المفكضية مف خبلؿ البرنامج األفريق  الشامؿ لمتنمية الزراعية بتعزيز كتسييؿ عممية إنتاج 
ا مف أجؿ التحكؿ الزراع  بما ف  ذلؾ تعزيز التدابير كنشر المعرفة كاالبتكار كالتكنكلكجي

متضافرة نحك  االخاصة بتطكير البنية التحتية الريفية كالقيمة المضافة. كسكؼ تبذؿ جيكد
% مف الميزانيات الكطنية لمزراعة مف خبلؿ الدعكة 10تحقيؽ اليدؼ الرام  إلى تخصيص 

لزراعة االرامية إلى تسييؿ زيادة إنتاجية كالتدابير األخرل. كسيتـ تيسير التدابير األخرل 
 األفريقية. 

صكؿ المرأة كالشباب إلى المكارد متركيج لتحسيف فرص ك خاصا ل اىتماماالمفكضية  تكل سكؼ 
% مف اإلنتاج 60إلخ(. كتسيـ المرأة ف  إنتاج أكثر مف  كالتمكيؿ كالتكنكلكجيا )األرض المنتجة

األرض كينقصيا رأس الماؿ لبلستثمار. ال ممكية ى ضماف الزراع  ف  القارة كمع ذلؾ تفتقر إل
الغذائ  كالتغذكم عمى حد  االكتفاء الذات  بد مف تغيير ىذا الكضع إذا ما أريد لمقارة أف تحقؽ

 سكاء.

لبيئة كالمكارد الطبيعية األفريقية، بما ف  ذلؾ األراض  اتعمؿ المفكضية عمى تعزيز استدامة 
تطكير  تغير المناخ مف خبلؿاألفريقية لجندة األيجرم النيكض بكالغابات كالمياه. كسكؼ 

المكقؼ األفريق  المكحد ككفالة استمرارية تحدث أفريقيا بصكت كاحد ف  المحافؿ الدكلية، 
االقميمية مف ناحية  تالمجمكعات االقتصادك تعزيز قدرات الدكؿ األعضاء ككذلؾ مف خبلؿ 
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معمكمات تغير المناخ مف خبلؿ  حصكؿ عمىألرض كالا تحسيف التكريدات كالكصكؿ إلى مراقبة
األخضر  جدار. كسكؼ يجرم تعزيز برنامج الكاألمف ف  أفريقيالبيئة اتنسيؽ برنامج رصد 

العظيـ لمبادرة الصحراء كالساحؿ مف أجؿ مكافحة تدىكر التربة كالتصحر. كستعمؿ المفكضية 
 الشيخ بشأف المياه كالصرؼ الصح . التزامات شـرالكفاء بكفالة عمى مع الدكؿ األعضاء 

تحسينات جكىرية ف   تتكقع المفكضية بنياية فترة الخطة االستراتيجية أف يتـ الكصكؿ إلى
ف  مجاؿ القدرة عمى مكاجية الصدمات الت  مجاؿ اإلنتاج الزراع  المستداـ كاألمف الغذائ  ك 

 الجفاؼ. ة عفالناجماألزمات الغذائية  يسببيا المناخ كالت  تؤدم إلى خفض

المجاالت.  ىذهاتباعيا ف  جميع الكاجب  كاإلجراءات االستراتيجيات 13يتضمف الجدكؿ 
عمى مدل فترة الخطة  الكاجب تحقيقيااألىداؼ السنكية المفصمة  6كيتضمف الممحؽ 

 االستراتيجية.

لريف  لتنفيذ ىذه االستراتيجيات كاألعماؿ ف  إطار ىذه النتيجة، ستككف إدارة االقتصاد ا
كالزراعة لممفكضية اإلدارة الرائدة. كبالنسبة لكؿ ناتج يقع ف  إطار ىذه النتيجة، تـ تحديد 
المديريات الت  ستضطمع بالقيادة ف  مفكضية االتحاد األفريق ، كاإلدارات المتعاكنة، كالشركاء 

 .13الخارجييف ف  الجدكؿ 

ألعضاء العناصر الفاعمة الرئيسية ف  تعد المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كمؤسسات الدكؿ ا
تنفيذ كرصد األعماؿ عمى أرض الكاقع، كتعمؿ بالتعاكف الكثيؽ مع ككالة التخطيط كالتنسيؽ 

 لمنيباد.

زيادة اإلنتاج الزراع ، كتكسيع القيمة كالمؤسسات ل: السياسات 2تيجة : الن12لجدول ا
بغرض زياد الدخؿ  كارد البيئية كالطبيعية، كاإلدارة السميمة لممإلى األسكاؽ كصكؿكال ،المضافة
  .الغذائ  كالتغذكم االكتفاء الذات كتحسيف 



176  

 

176 

 

 الواجب واألعمال االستراتيجيات المتوقعة النواتج

 اتباعيا
 الفاعمة العناصر

: تنفيذ 1-2الناتج 
لمبرنامج األفريقي 

الشامل لمتنمية الزراعية 
بما في ذلك الثروة )

 تعزيزو ( الحيوانية
ج الزراعي اإلنتا

الغذائي  االكتفاء الذاتيو 
وتحسين التغذوي 
 اإلنتاجية

 

التعجيؿ بتنفيذ البرنامج األفريق   -1
منمك الشامؿ لمتنمية الزراعية )كأداة ل

لقضاء عمى الزراع  كالتحكؿ، ك 
 الجكع كالحد مف الفقر(

تعزيز كتسييؿ تنفيذ  -2
بما ف   اة ألفريقيتغذكيالستراتيجية الا

الضعؼ كالقدرة خاطر معالجة مذلؾ 
دا التكيؼعمى   ة المخاطر ر كا 

تعزيز كتسييؿ إنتاج كنشر  -3
المعرفة كاالبتكار كالتكنكلكجيا 

 لمتحكؿ الزراع  
تعميـ الحماية االجتماعية ف   -4

مجاؿ البرنامج األفريق  الشامؿ 
 لمتنمية الزراعية 

تسخير إمكانات تنمية الثركة -5
ت  الحيكانية ف  خدمة خمؽ الثركا

كالمساىمة ف  تعزيز االكتفاء الذات  
 الغذائ  كالتغذكم

كضع كتعميـ حمبلت االتصاؿ -6
كالدعكة كالخطط اإلعبلمية 
المكاضيعية بيدؼ رفع الكع  
كضماف تكفير المعمكمات ألصحاب 
شراؾ المكاطنيف  المصمحة كا 

 كممكيتيـ
كفالة إدماج برامج الزراعة -7

ة االقتصاد الريف  ر : إدا الرائدةة ر اإلدا
 كالزراعة

: ككالة التخطيط اإلدارات المتعاونة
دارة اإلعبلـ  كالتنسيؽ لمنيباد كا 

، إدارة الشؤكف االجتماعية، كاالتصاؿ
مسائؿ الجنسيف، السمـ كاألمف، 
التجارة كالصناعة، المكارد البشرية 
 كالعمـ كالتكنكلكجيا، الشؤكف السياسية 

 :نوالشركاء الخارجي
مجمكعات االقتصادية االقميمية، ال

كمنظمة األغذية كالزراعة، كالمعيد 
الدكل  لبحكث سياسات األغذية، 

 ألغذيةبرنامج ا، البنؾ الدكل 
المجنة االقتصادية ألفريقيا  ،العالم 

االتحاد  ،البنؾ األفريق  لمتنمية
إدارة  ،المعكنة األمريكية ، كركباأل

ية الككالة األلمان، التنمية الدكلية
المركز  الفن   الفن ،لمتعاكف 

الككالة الكندية لمتنمية  ،لمزراعة
منتدل البحكث  ،ىكلندا، الدكلية

المكاتب   ، الزراعية ف  أفريقيا 
الفريؽ االستشارم  الفرعية، االقميمية

لمبحكث الزراعية الدكلية كالتكنكلكجيا 
كالتحالؼ مف أجؿ  ،الزراعية األفريقية

ريقيا كالمنظمة الثكرة الخضراء ف  أف
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كالثركة الحيكانية بشكؿ جيد ف  
ادرة الحممة األفريقية لمقضاء عمى مب

ذبابة تس  تس  كداء المثقبيات ف  
إطار البرنامج األفريق  الشامؿ 

 لمتنمية الزراعية كتنفيذىا بنجاح
تسخير إمكانات تنمية الثركة 
الحيكانية ف  خدمة خمؽ الثركات  
كالمساىمة ف  تعزيز االكتفاء الذات  

 الغذائ  كالتغذكم
 

 
 

 العالمية لصحة الحيكاف

: تنفيذ 2-2الناتج 
البرامج ذات األولوية 
حول البيئة والموارد 

 وتغير المناخ الطبيعية

المستدامة  اإلدارةتعزيز كتسييؿ  -1
لمبيئة كالمكارد الطبيعية بما ف  ذلؾ 
المياه كاألراض  كالتعدد األحيائ  

 إلخ
كضع التدابير الرامية إلى  -2
ييؿ إحراز التقدـ ف  تنفيذ األجندة تس

األفريقية ف  مجاؿ تغير المناخ بما 
 ف  ذلؾ االقتصاد األخضر

تسييؿ تنفيذ الجدار األخضر  -3
 العظيـ لمنطقة الساحؿ كالصحراء

تسييؿ تنفيذ الرؤية األفريقية -4
  2020لممياه 

تسييؿ تنفيذ االستراتيجية  -5
 راالقميمية األفريقية لمحد مف المخاط

تسييؿ تنفيذ برنامج رصد البيئة -6

ة ر : إداالرائدةاالتحاد األفريقي  إدارة
 االقتصاد الريف  كالزراعة 

: إدارات االتحاد األفريقي المتعاونة
 اإلعبلـ اقة ك البنية التحتية كالط

ؿ، السمـ كاألمف، الشؤكف كاالتصا
السياسية، مديرية الشؤكف 
االجتماعية، مكتب المستشار 
القانكن ، المكارد البشرية كالعمـ 

 كالتكنكلكجيا.
 

 الكزارمالمؤتمر  :نوالشركاء الخارجي
المجمس   ،األفريق  حكؿ البيئة

المجمكعات الكزارم األفريق  لممياه، 
المنظمة  ،قميميةاالقتصادية اال

 ،العالمية لؤلرصاد الجكية
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 مف أجؿ التنمية المستدامة
تسييؿ تعزيز قدرات الدكؿ -7

األعضاء مف خبلؿ االتفاقيات 
 البيئية المتعددة األطراؼ

 

االستراتيجية الدكلية لمحد مف الككارث 
برنامج األمـ المتحدة ، لؤلمـ المتحدة 

 مجمكعةكركب ، االتحاد األ، لمبيئة
أفريقيا كالكاريب  كالمحيط اليادم  دكؿ
البنؾ ، جنة االقتصادية ألفريقيامال،

 األفريق  لمتنمية
 

 برامج: 3-2الناتج 
تعزيز األعمال الزراعية 
بما في ذلك وصول 

 لمرأة والشبابا
 إلى الموارد والمعوقين
 اإلنتاجيةالمالية و 

 

التدابير الكفيمة بتعزيز  تشجيع  -1
كالمعكقيف كصكؿ المرأة كالشباب 

االرض كغيرىا مف ممكية إلى 
 األصكؿ الزراعية المنتجة

دارة المشاريع  تنفيذكمكاصمة   كا 
 ألفريق الصندكؽ ا ف  إطار

كفؽ قطاع  حسب المكضكع 
 معيف

ت المكضكعاتنفيذ مكاصمة  -2
 المتصمة بالعقد األفريق  لممرأة
مف خبلؿ المديريات كاإلدارات 

 ذات الصمة
كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ  -3

كالدعكة كالخطط اإلعبلمية 
المكاضيعية بغرض رفع الكع  
كضماف حصكؿ أصحاب 
المصمحة عمى المعمكمات 

شراؾ المكاطن يف كاتاحة كا 
 ممكيتيـ

 االقتصاد إدارة :الرائدة اإلدارة

 والزراعة الريفي
 مسائؿ مديرية :المتعاونة اإلدارات

 كالعمـ البشرية المكارد ،الجنسيف

 المعمكمات ،كالتكنكلكجيا

 مديرية كاألمف، السمـ الت،كاالتصا

 االجتماعية الشؤكف
  :الخارجيون الشركاء
 األمـ المتحدة اإلنمائ ، برنامج

 مؤسسة فكرد، ماستر كارد.

 

 

االقتصاد الريف   ةر ا: إدالرائدة رةااإلدتصميـ كدعـ تنفيذ البرامج   -1: تعزيز 4-2الناتج 
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البنية التحتية لموصول 
إلى األسواق والقيمة 
المضافة والتجارة في 
 مجال المنتجات الزراعية

 
 

المتعمقة بالبنية التحتية الريفية 
ضافة ك   القيمة ا 

دعـ البرامج المصممة   -2
خصيصا لمساعدة النساء 

لبلستفادة مف  كالمعكقيف كالشباب
القيمة المضافة لممنتجات 

 الزراعية
كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ   -3

كالدعكة كالخطط اإلعبلمية 
المكاضيعية بغرض رفع الكع  
كضماف حصكؿ أصحاب 
المصمحة عمى المعمكمات 
شراؾ المكاطنيف كاتاحة  كا 

 ممكيتيـ
 
 

 كالزراعة
دارات االتحاد األفريق  المتعاكنة: إ

البنية التحتية كالطاقة كككالة 
دارة  التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كا 

ؿ، الشؤكف االتصااالعبلـ ك 
االجتماعية، المكارد البشرية كالعمـ 

 كالتكنكلكجيا 
منظمة األمـ  يكف:الشركاء الخارج

المتحدة لمتنمية الصناعية كالبنؾ 
ج األمـ األفريق  لمتنمية كبرنام

المتحدة اإلنمائ  كالمجنة االقتصادية 
 ، تفعيؿ  ألفريقيا كاتحاد بيئة المياه

 .ياالتمكيؿ ألفريق
 
 

 

عزيز التنمية االقتصادية الشاممة والتصنيع الذي طوير البنية التحتية بما في ذلك تت 4-5-3
د الطبيعية لموار جميع إلى ايقوده التكامل االقتصادي ومشاريع القطاع الخاص ووصول ال

 واستخداميا المستدام. لمقارة

بشكؿ استثنائ   ابكؿ المقاييس، كاف أداء النمك االقتصادم األفريق  خبلؿ العقد المنصـر قكي
حتى ف  أجكاء األزمات االقتصادية العالمية كالرككد االقتصادم الكاسع االنتشار. كمع ذلؾ لـ 

لفقر كلـ يكفر الكثير مف العمؿ. كبمقياس مستكيات الظاىر كمتناسب  انخفاضيؤد النمك إلى 
التجارة البينية انخفاض مستكل عد يلـ يكف النمك شامبل لمجميع عمى نحك كاؼ. ك  ،أكبر
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التحتية معكقات إضافية ف  كجو تعزيز ركح المنافسة العالمية  يةكالتكامؿ المحدكد كترابط البن
ضافر الجيكد نحك تحتاج القارة إلى الفقر. كتالحد مف لبلقتصادات األفريقية كاالسياـ ف  

تـ التكامؿ القارم كتعزيز التجارة البينية كتحسيف الترابط مف خبلؿ تطكير البنية التحتية. كقد 
 الطريؽ ال يزاؿ طكيبل. افبيحتى اآلف الكثير انجاز 

إلى النمك  راميةسكؼ تعمؿ المفكضية عمى تعزيز السياسات كالبرامج ال ،بمكجب ىذه النتيجة
 ف  تحقيؽلشامؿ لمجميع كتكفير فرص العمؿ )خاصة لمنساء كالشباب( كالتعجيؿ بإحراز التقدـ ا

صادم األىداؼ اإلنمائية لؤللفية. كسكؼ يتـ تعزيز التدابير الرامية إلى الحد مف التيميش االقت
 مساعدة الدكؿ األعضاء ف ك تصميـ كتنفيذ برامج دعـ كما سيتـ  كاالجتماع  أك القضاء عميو.

 اعتماد سياسات النمك الشامؿ لمجميع.

سكؼ تسعى المفكضية إلى تقكية إطار التكامؿ القارم كأطر التعاكف القارم كالعالم ، مثؿ 
إنشاء المنطقة القارية لمتجارة الحرة، كمكاءمة السياسات النقدية كالمعايير ف  التعجيؿ بالتقدـ 

الجمارؾ إلخ(، كالتدابير الكفيمة بتعزيز األخرل )بما ف  ذلؾ معمكمات اإلحصاء كسكؽ العمؿ ك 
البينية األفريقية  الكصكؿ إلى األسكاؽ. كسكؼ تضاعؼ المفكضية جيكدىا لتعزيز التجارة 

تدابير الكدعـ تنمية القطاع الخاص مف خبلؿ تعزيز مناخ األعماؿ التجارية. كسكؼ تتخذ 
جارة الحرة )المجمكعة االقتصادية لمتعجيؿ بإنشاء االتفاؽ الثبلث  األطراؼ الثان  لمنطقة الت
اتحاد المغرب العرب  كتجمع دكؿ  ،لدكؿ غرب أفريقيا كالمجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا

 الساحؿ كالصحراء(.

سكؼ تعمؿ المفكضية عمى تعزيز التسييبلت التجارية مف خبلؿ تقديـ الدعـ لمجنة التجارة 
االقتصادية االقميمية ككبار المسؤكليف التنفيذييف،  الرفيعة المستكل لرؤساء الدكؿ كالمجمكعات

نشاء المنتدل التجارم األفريق  كتقديـ التسييبلت  كمؤتمر الكزراء األفريقييف المكمفيف بالتجارة كا 
 لممنتدل األفريق  حكؿ الحكاجز غير الجمركية.
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القانكف سكؼ تقدـ المفكضية الدعـ لكضع كاعتماد  ،كفيما يتعمؽ بتطكير القطاع الخاص
األفريق  لبلستثمار كتطكير الخطط االستراتيجية لمقطاع الخاص كتسييؿ إنشاء مكاثيؽ 

ىتماـ خاص لتعزيز كتسييؿ االشركات الصغيرة كالمتكسطة ف  الدكؿ األعضاء. كسكؼ يكلى 
شركات األعماؿ التجارية لمشباب كالنساء مف خبلؿ كضع السياسات كبناء القدرات كتبادؿ 

 الخبرات. المعمكمات ك 

 ف  أفريقياجيكد التكامؿ المفتاح ل البمداف األفريقية مختمؼ بيف كالربط يعد تطكير البنية التحتية
كاحدة  البنية التحتية. كتعتبر البينيةاألفريقية كتيسير التجارة  بيف البشر، العبلقات بيدؼ تسييؿ

نظرا  العالم  ف  النظاـ التجارم ةلمقارة األفريقي التكامؿ الناجح الت  تعكؽ العكامؿ الرئيسية مف
البنية  حيث يشكؿ ضعؼ النامية غير الساحميةبمداف كخاصة بالنسبة لمرتفاع تكمفة التجارة، ال

 .53ير الساحميةغلمبمداف  ٪60ك  الساحمية لمبمداف  تكاليؼ النقؿ ٪ مف40 التحتية نسبة
خطة  تنفيذباإلسراع ب المفكضيةستقـك ، ف  مجاؿ البنية التحتية تقدـالمف إحراز  كعمى الرغـ

 الييكؿ المؤسس  تفعيؿ مف خبلؿ فريقياأللبرنامج تطكير البنية التحتية  ذات األكلكية العمؿ
ستكماؿ اتخاذ التدابير البلزمة ال كسيتـ. تعبئة المكارد الكافية كضماف لتطكير البنية التحتية

. أفريقياشبكات البنية التحتية صاالت لكتكنكلكجيا المعمكمات كاالت النقؿ ف  الحمقات المفقكدة
، العاـ بالطيراف المدن  مف السياسات المتعمقة  عدداعتماد  ستقـك المفكضية بالعمؿ عمى زيادةك 
 المتسمة بالكفاءة الكصكؿ إلى خدمات الطاقة الحديثة كسيتـ تشجيع البحرم/البرم.النقؿ ك 
اإلدارة  تحسيف ضمافالمفكضية إلى  ستسعى كما، فعالية مف حيث التكاليؼ كالمبلئمة لمبيئةكال

 لمقارة. الشاممة مف أجؿ التنمية المتكاممة لممياه

البريدية فيما بيف تطكير الخدمات ك  المتعمقة بالسياحة البرامج تعزيز تنفيذب ستقـك المفكضية
، كاألطرالتكجييية خطكط كضع الالمعايير ك  لمكاءمة جيكدالبذؿ  كسيتـ. البمداف األفريقية
الطاقة الحرارية )قطاع البريد، كالطاقة المتجددة النقؿ كالسياحة ك  ف  مجاالت كتيسير تنفيذىا

                                                 
 2011انطزَك نحى اننًى انشبيم نهدًُغ، بنك انتنًُت األفزَمٍ سبتًبز  -أفزَمُب فٍ خًسُن ػبيب  53
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الكقكد ك (، كطاقة الرياح الطاقة الحيكيةاألرضية، كالطاقة الكيركمائية، كالطاقة الشمسية، ك 
  األفريقية.مجتمع المعمكمات إطار متسؽ ل ف  مجاؿ بناءاألحفكرم ك 

اإلجراءات المحددة الت  سيتـ اتباعيا لبناء رأس الماؿ ك تراتيجيات االس 14يتضمف الجدكؿ 
األىداؼ السنكية المفصمة الت   6البشرم األفريق  ف  جميع تمؾ المجاالت. كيتضمف الممحؽ 

 سكؼ تتـ تمبيتيا عمى مدل فترة الخطة االستراتيجية.

البنية التحتية ع إدارة سكؼ تضطم كاإلجراءات تحت ىذه النتيجة، االستراتيجياتىذه تنفيذ ل
. كلكؿ ناتج مف ىذه النكاتج تحت ىذه النتيجة، تـ  تحديد إدارة لممفكضية بدكر طميع كالطاقة 

 6االتحاد األفريق  الرائدة كاإلدارات المتعاكنة كالشركاء الخارجييف حسب ما كرد ف  الممحؽ 

الجيات الفاعمة الرئيسية ف  تعتبر المجمكعات االقتصادية االقميمية كمؤسسات الدكؿ األعضاء 
 مع ككالة التنسيؽ كالتخطيط لمنيباد. بالتعاكف الكثيؽمجاؿ تنفيذ كرصد الخطط 

تعزيز التنمية االقتصادية الشاممة كالتصنيع الذم يقكده التكامؿ  :3: الناتج 14الجدول 
اع الخاص ككصكؿ االقتصادم كمشاريع البنية التحتية القارية كالتجارة البينية الت  يقكدىا القط

 كاستخداميا المستداـ. لمكارد الطبيعية لمقارةالجميع إلى ا

 

 المتوقعة النواتج المتبعة واالستراتيجيات االجراءات المتوقعة النواتج

وضع وتعزيز  : 1-3الناتج 
وتنفيذ السياسة التمكينية 

وتعزيز قدرات الدول 
طبقا  لأللفيةاألعضاء 

 2063لألجندة األفريقية 

ـ كتنفيذ السياسات كالبرامج تصمي -1
الخاصة بتعزيز النمك الشامؿ لمجميع 

 كالحد مف الفقر
تعزيز التدابير الكفيمة بتسريع التقدـ  -2

 تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية ف  
 2015كأجندة  التنمية بعد 

االتحاد األفريقي  إدارة
الشؤكف  إدارة :لرائدة ا

/إدارة الشؤكف االقتصادية
 االجتماعية

 
إدارات االتحاد األفريقي 
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تعزيز السياسات المكضكعة لمحد مف  -3
التيميش االقتصادم أك القضاء عميو 

تماعية مف خبلؿ كعمى اليشاشة االج
تنفيذ إطار السياسة االجتماعية 

 ألفريقيا
تسييؿ عممية تنفيذ خطة عمؿ  -4

بشأف تعزيز  2004ك لعاـ جادك اجك 
 الفقرتخفيؼ حدة العمالة ك 

تعزيز الكصكؿ إلى االقتصاد غير  -5
الرسم  لمعماؿ الريفييف نحك المشاريع 

 المتاحة كالمبلئمة لؤلمف االجتماع 
ـ اإلحصاءات تقديـ الدعـ لتحسيف نظ -6

 كالمعمكمات المتصمة بالعمؿ
تشجيع الكصكؿ إلى الخدمات المالية  -7

مف خبلؿ الشركات المتناىية الصغر 
كالصغيرة الحجـ مف خبلؿ إنشاء 

 الشركات األفريقية المتناىية الصغر
تعزيز القطاع الخاص مف خبلؿ   -8

زيادة معدالت االستثمار كتعزيز 
 اإلنتاجية

ؿ كالدعكة ة االتصاكضع كتنفيذ حمم -9
كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية الرامية 

إلى رفع الكع  ككفالة تكفير 
المعمكمات ألصحاب المصمحة ككفالة 

 المشاركة كالتممؾ لممكاطنيف
  

رة : التجاالمتعاونة
كالصناعة كاإلعبلـ 

كاالقتصاد  كاالتصاؿ
الريف  كالزراعة كالمكارد 
 البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا

 
 :نوالشركاء الخارجي

منظكمة األمـ المتحدة 
كالككاالت المتخصصة 
 كالبنؾ األفريق  لمتنمية

االتحاد األفريقي  إدارةبرنامج  إدارة / أجندةىياكؿ تعزيز  -1تسييل : 2-3الناتج 
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تطوير  ببرنامج التعجيل
 في أفريقياالبنية التحتية 

  تطكير البنية التحتية ف  أفريقيا
الحمقات المفقكدة ف  البنية التحتية  -2

لمنقؿ كتكنكلكجيا المعمكمات 
 كاالتصاالت.

اعتماد عدد السياسات كاالستراتيجيات  -3
 كاألطر التنظيمية الخاصة بالنقؿ.

الكصكؿ إلى االقتصاد الرقم   -4
المتكامؿ كشبكات كخدمات تكنكلكجيا 

التصاالت كالمعمكمات المكثكؽ بيا ا
 كالمنخفضة الكمفة.

اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية العابرة  -5
 لمحدكد مف أجؿ التنمية القارية.

 
تطكير البنية التحتية كالطاقة كالكصكؿ  -6

 إلييما 
إعداد الخطكط التكجييية حكؿ الطاقة  -7

المتجددة )الحرارية األرضية 
حيائية( كالكيركمائية كالشمسية كاأل

-لممساىمة ف  التنمية االجتماعية
 كاالقتصادية.

إعداد الخطكط التكجييية لمسياسات  -8
الخاصة بالكقكد األحفكرم )النفط 

كالغاز( كتعزيزىا لممساىمة ف  التنمية 
  االجتماعية كاالقتصادية 

البنية  إدارة: لرائدة ا
 التحتية كالطاقة

 
ألفريقي إدارات االتحاد ا

: الشؤكف المتعاونة
كالتجارة  ،االقتصادية
كككالة  ،كالصناعة

 لمنيباد التخطيط كالتنسيؽ
 
 :ونالشركاء الخارجي 

المجمكعات االقتصادية 
االقميمية، كالدكؿ 

األعضاء، كالبنؾ األفريق  
لمتنمية، كالككاالت 

األمـ المتخصصة، كلجنة 
االقتصادية المتحدة 

ص، ألفريقيا، كالقطاع الخا
كمؤسسات التمكيؿ الدكلية 

  كاألفريقية

: تعزيز 3-3الناتج 
الوصول إلى خدمات الطاقة 

الحديثة ألغمبية سكان 

التعجيؿ بتطكير الطاقة المتجددة  -1
 كالمصادر األخرل

المساعدة عمى إقامة المشاريع  -2

ألفريقي االتحاد ا إدارة
البنية التحتية  إدارة: الرائدة
  كالطاقة
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تكليد كتحكيؿ لالقارية كاالقميمية  أفريقيا
 ؛الطاقة النظيفة 

 
 
 
 

 

 
إدارات االتحاد األفريقي 

الشؤكف  :المتعاونة
التجارة ك  االقتصادية،

كالصناعة، كككالة 
  لمنيباد التخطيط كالتنسيؽ

 
 :نوالشركاء الخارجي

المجمكعات االقتصادية 
، كالدكؿ االقميمية

البنؾ األفريق  ك  األعضاء،
 كالككاالتلمتنمية، 

األمـ ، كلجنة المتخصصة
االقتصادية المتحدة 
كالقطاع الخاص،  ،ألفريقيا

كالمؤسسات المالية 
 األفريقية 

تشجيع : 4-3الناتج 
السياسات والمعايير الرامية 

 إلى تعزيز التكامل القاري
 

دعـ مكاءمة كتنسيؽ السياسات  -1
 االقتصادية الكمية

تقديـ الدعـ لتفعيؿ المؤسسات  -2
 ية كالنقدية األفريقية المال

تكحيد كمكاءمة االحصاءات تشجيع  -3
مف خبلؿ الميثاؽ األفريق  لئلحصاء 

 كالتدابير األخرل
اتخاذ التدابير لمتعجيؿ بعممية تنفيذ  -4

برنامج الحد األدنى مف التكامؿ مف 
 خبلؿ إنشاء صندكؽ التكامؿ.

االتحاد األفريقي  إدارة
الشؤكف  إدارة: رائدة ال

 االقتصادية
 

إدارات االتحاد األفريقي 
التجارة إدارة  المتعاونة:

كالصناعة، كالمكارد 
البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا، 
كالسمـ كاألمف، كاالقتصاد 

 دارةالريف  كالزراعة، كا  
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مرصد التكامؿ )قاعدة بيانات  إقامة -5
 الرصد كالتقييـ( لعممية التكامؿ

الكع  كاإلنجاز كالتنسيؽ  زتعزي -6
 كالمساءلة لعممية التكامؿ

كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة  كضع -7
كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية 

بغرض رفع الكع  كضماف حصكؿ 
أصحاب المصمحة عمى المعمكمات 

شراؾ المكاطنيف كاتاحة ممكيتيـ  كا 
السياسات كالخطكط  التكجييية  تشجيع -8

قميمية كالقارية لدعـ الطاقة كالبرامج اال
لمنقؿ كتكنكلكجيا المعمكمات 

 كاالتصاالت 
 

 

الشؤكف االقتصادية، 
كالمجنة األفريقية لمطاقة، 
كككالة التخطيط كالتنسيؽ 

دارة الشؤكف  لمنيباد، كا 
االجتماعية، كالبنية التحتية 

 كالطاقة
 

 يون:الشركاء الخارج
البنؾ األفريق  لمتنمية،  

كلجنة األمـ المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا، 

المجمكعات االقتصادية ك 
تحاد الا كاالقميمية، 

األفريق  لبلتصاالت 
 ،السمكية كالبلسمكية

كاالتحاد البريدم لمبمداف 
، كالمجنة األفريقية األفريقية

لمطيراف المدن ، 
كمستكدعات الطاقة 

االقميمية، كاتحاد الناقميف 
كالمكزعيف لمطاقة 

الكيربائية ف  أفريقيا، 
كاالتحاد الدكل  

لبلتصاالت كالسمكية 
كالبلسمكية، كاالتحاد 

ألكركب ، كاتحاد البريد ا
الوزارة االتحادٌة كالعالم ، 
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األلمانٌة للتعاون االقتصادي 

، كالمعكنة األمريكية والتنمٌة
 .كالبنؾ الدكل 

وضع : 5-3الناتج 
سياسات تسييل التجارة 

والجمارك والمفاوضات عمى 
 المناطق التجارية الحرة 

 
تنفيذ المبادرات المتصمة بتعزيز التجارة  .1

 البينية يةاألفريق
تصميـ كتنفيذ السياسات كالبرامج  .2

المتعمقة بالصناعة كالتجارة كالجمارؾ 
عمى  -لتعزيز الكصكؿ إلى األسكاؽ 

 المستكييف القارم كالعالم 
إنشاء منطقة التجارة  ف تسريع التقدـ   .3

 الحرة القارية 
تصميـ كتنفيذ البرامج الت  تيدؼ إلى  .4

تعزيز كصكؿ النساء كأصحاب 
الشباب إلى األسكاؽ )القارية  المشاريع

 كالعالمية( 
تعزيز ىجرة العمالة لدعـ االستثمار  .5

 الفجكة ف  المياراتسد عبر الحدكد ك 
كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة  .6

كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية بغرض 
رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب 

شراؾ  المصمحة عمى المعمكمات كا 
 المكاطنيف كاتاحة ممكيتيـ

 
 

االتحاد األفريقي  إدارة
التجارة  إدارة: رائدة ال

 كالصناعة
 

إدارات االتحاد األفريقي 
: التجارة المتعاونة

إدارة الشؤكف كالصناعة، 
االقتصادية، كمسائؿ 
الجنسيف، كاالقتصاد 

الريف  كالزراعة، كالمكارد 
البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا، 

 كالبنية التحتية كالطاقة 
 

 ن:ورجيلخاا الشركاء
المجمكعات االقتصادية 

االقميمية، كالمائدة 
المستديرة لرجاؿ األعماؿ 

األفريقييف، كمنظكمة األمـ 
 المتحدة، كالبنؾ الدكل 

تحسين : 6-3الناتج 
مشاركة القطاع الخاص 

تنفيذ التدابير الكفيمة بدعـ تطكير   -1
  القطاع الخاص ف  أفريقيا

التحاد األفريقي ا إدارة
الشؤكف  إدارة: الرائدة
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ومناخ األعمال التجارية في 
 أفريقيا

نفيذ التدابير الكفيمة بدعـ تحسيف ت  -2
 مناخ األعماؿ التجارية ف  أفريقيا

 تنفيذ األجندة األفريقية لئلنتاجية -3
كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ   -4

كالدعكة كالخطط اإلعبلمية 
المكاضيعية بغرض رفع الكع  

كضماف حصكؿ أصحاب المصمحة 
شراؾ المكاطنيف  عمى المعمكمات كا 

 كاتاحة ممكيتيـ
 

 االقتصادية
 

إدارات االتحاد األفريقي 
إدارة التجارة : المتعاونة

كاإلعبلـ كالصناعة، 
، كالشؤكف كاالتصاؿ

االجتماعية، كاالقتصاد 
 الريف  كالزراعة

 
 ن:والشركاء الخارجي

برنامج األمـ المتحدة 
اإلنمائ ، كلجنة األمـ 
المتحدة االقتصادية 

ألفريقيا، كالمجمكعات 
االقتصادية االقميمية، 

كاالتحاد األكركب ، كاتحاد 
الغرؼ التجارية اليندية 

لمتجارة كالصناعة، 
كالصندكؽ الككيت  لمتنمية 
االجتماعية كاالقتصادية، 

كصندكؽ التنمية 
السعكدم، كالبنؾ 

اإلسبلم  لمتنمية، كالمركز 
 الدكل  لمتجارة 

ودعم : تعزيز 7-3الناتج 
المشاريع التجارية لمنساء 

 والمعوقين  والشباب

تصميـ كتعزيز كتنفيذ السياسات   -1
 كالبرامج حكؿ المشاريع التجارية لمنساء 

تصميـ كتعزيز كتنفيذ السياسات   -2

االتحاد األفريقي  إدارة
الشؤكف  إدارة: الرائدة

/المكارد البشرية االقتصادية
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كالبرامج حكؿ المشاريع التجارية 
 لمشباب

تصميـ كتعزيز كتنفيذ السياسات  -3
كالبرامج حكؿ المشاريع التجارية 

ذلؾ حماية حقكؽ  بما ف  لممعكقيف
الممكية الفكرية/األعماؿ لممعكقيف بغية 

تعزيز إمكانيات تكفير فرص العمؿ 
 ليـ كالعمؿ لحسابيـ الخاص

كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة  -4
كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية بغرض 
رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب 

شراؾ  المصمحة عمى المعمكمات كا 
 المكاطنيف كاتاحة ممكيتيـ

 

 كالعمـ كالتكنكلكجيا
 

إدارات االتحاد األفريقي 
: مسائؿ المتعاونة

الجنسيف، كاإلعبلـ 
، الشؤكف كاالتصاؿ

االجتماعية، كالتجارة 
 كالصناعة

 ن:والشركاء الخارجي
الجمعية الدكلية لسيدات 

عية االقميمية األعماؿ، الجم
لسيدات األعماؿ، مجمس 

األعماؿ لمنساء، 
المجمكعات االقتصادية 

االجتماعية، مؤسسة فكرد، 
كمنظكمة األمـ المتحدة، 
المؤسسة األفريقية لبناء 

القدرات، الكاليات المتحدة 
االتحاد األفريق /المعكنة  –

األمريكية، االتحاد 
 األكركب 

وضع  : 8-3الناتج 
ام المستدام سياسات االستخد

لمعادن القارة ومواردىا 
 األخرى 

تنفيذ البرامج ف  إطار خطة العمؿ  -1
الخاصة بالرؤية األفريقية لمتعديف مف 

ضافة القيمة  أجؿ تحسيف اإلدارة كا 
 لممكارد المعدنية األفريقية

 تسييؿ إنشاء المركز األفريق  لممعادف -2
كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة  -3

االتحاد األفريقي  إدارة
التجارة  إدارة: الرائدة 

 كالصناعة
 

إدارات االتحاد األفريقي 
االقتصاد  المتعاونة:



190  

 

190 

 

المكاضيعية بغرض كالخطط اإلعبلمية 
رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب 

شراؾ  المصمحة عمى المعمكمات كا 
 المكاطنيف كاتاحة ممكيتيـ

 

يف  كالزراعة، كاإلعبلـ الر 
، كالبنية التحتية كاالتصاؿ

قة، كككالة التخطيط كالطا
كالتنسيؽ لمنيباد، كالسمـ 
دارة الشؤكف  كاألمف، كا 

 السياسية
لجنة  :نوالشركاء الخارجي

األمـ المتحدة االقتصادية 
ألفريقيا، كمنظمة األغذية 

كالزراعة، كالصندكؽ 
 الدكل  لمتنمية الزراعية

 

والميارات لجيد اوضع السياسات والبرامج لتعزيز الوصول إلى الصحة والتعميم  4-5-4
 العمم والبحث واالبتكارالخدمات و  التشغيمية من خالل االستثمار في

حسبما يتضح مف التحميؿ السابؽ، ال تزاؿ تنمية رأس الماؿ البشرم تشّكؿ تحديا رئيسيا بالنسبة 
ألفريقيا. كيتجمى ذلؾ ف  ارتفاع عبء األمراض ف  القارة الذم يعزل أساسا إلى آفة مجمكعة 

مراض المنقكلة كالمعدية. كال يزاؿ فيركس نقص المناعة البشرية/ اإليدز كالمبلريا كالسؿ مف األ
كاألمراض المعدية األخرل تتسبب ف  الكفيات عمى الرغـ مف التقدـ المحرز، مما يؤدم إلى 
األداء الضعيؼ ف  تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية كالمعدؿ اإلقميم  الضعيؼ ألفريقيا ف  

 لتنمية البشرية لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائ .دليؿ ا

عمى الرغـ مف التقدـ الممحكظ المحرز ف  االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائ ، كاف أداء أفريقيا فيما 
يخص التعميـ الثانكم كالتعميـ العال  أقؿ مف المتكسط، كتتخّمؼ القارة بشكؿ مممكس عف 

ية العالمية ف  مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار العكامؿ الرئيسية المحفزة لمقدرة التنافس
 كاالقتصاد القائـ عمى المعرفة.
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باعتماد أفريقيا عمى التقدـ المحرز ف  تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، ستسعى إلى تعزيز 
رأس ماليا البشرم مف خبلؿ التركيز المقصكد عمى المجاالت الت  مف شأنيا دعـ تحقيؽ 

يؿ المفكضية، عمى كجو الخصكص، إعداد االستراتيجيات الكفيمة بتحسيف رؤيتيا. كستس
شراؾ الدكؿ األعضاء مف خبلؿ التأكيد عمى أىمية االستثمار ف   القدرات البشرية ف  القارة كا 
األنظمة الصحية كالتعميـ كالتدريب المين  كالعمـ كالبحث كاالبتكار، كاألمف كالسبلمة كالحماية 

مكعات المستضعفة. كستضمف المفكضية خاصة أف تيدؼ االستراتيجيات االجتماعية كالمج
الكاجب تنفيذىا إلى تحسيف الميارات مف أجؿ القدرة التنافسية كضماف تكافؽ التدريب مع فرص 

 كمتطمبات سكؽ العمؿ.

لتغطية العجز ف  رأس الماؿ البشرم، ستعمؿ المفكضية عمى تنفيذ السياسات كالبرامج الرئيسية 
مقة بالرعاية كالكقاية الصحية األساسية. كال تزاؿ كفيات األميات كالرضع مرتفعة بشكؿ المتع

غير مقبكؿ ف  أفريقيا. كستقـك المفكضية بتعبئة قاعدة كاسعة ف  سعييا إلى الحد مف كفيات 
األميات كالقضاء عمييا. كسيتـ التركيز عمى التعجيؿ بتنفيذ االستراتيجية األفريقية لمصحة، 

أبكجا، كالتركيج كتقديـ النتائج كالمساءلة فيما يخص كصكؿ الجميع إلى خدمات فيركس  كنداء
نقص المناعة البشرية/ اإليدز كالسؿ كصحة األميات كالرضع كاألطفاؿ كالمبلريا. كسيقدـ 
الدعـ أيضا مف أجؿ تعزيز التدريب كبناء القدرات ف  مجاؿ العمـك الطبية كالصحية. كسيتـ 

عمى كسب تأييد الدكؿ األعضاء لزيادة مخصصات الميزانيات الكطنية لمصحة التشديد خاصة 
كمعالجة التكجو المتنام  لؤلمراض المزمنة غير المعدية المرتبطة بالتحضر كتغير أنماط 

 الحياة.

ستبذؿ المفكضية جيكدا جديدة لمتعجيؿ بتنفيذ عقد التعميـ الثان  ف  أفريقيا كتعزيزه إلى جانب 
ؿ الشباب كآليات التعزيز كالمساءلة لميثاؽ الشباب األفريق  مف خبلؿ أنشطة عقد كخطة عم

المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف، كاآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف، كالمبادرة 
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األفريقية لمحكـ. كسكؼ تكثؼ الجيكد عمى دعـ ظيكر كتمة ىامة مف المينييف كالقادة الشباب 
ضفاء الصبغة  ف مف خبلؿ التفعيؿ الكامؿ لفريؽ الشباب المتطكعيف األفريقييفالمستنيري كا 

المؤسسية عميو. كسكؼ يتـ تصميـ كتنفيذ السياسات كالبرامج لدعـ تنمية الميارات لدل الشباب 
 كالنساء كالتركيج ليا. 

ستثمارات سيتـ تعزيز قدرات أفريقيا ف  مجاالت العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار مف خبلؿ اال
االستراتيجية ككسب التأييد كالتركيج بصكرة نشطة. كستدعـ المفكضية التنفيذ الكامؿ لخطة 
العمؿ المكحدة لمعمـ كالتكنكلكجيا كتعّزز كتكطد التدريب كالبحث ف  العمـ كالتكنكلكجيا كاليندسة 

عة األفريقية كالرياضيات. كسيتـ دعـ قدرات القارة العممية مف خبلؿ التعجيؿ بإنشاء الجام
كتفعمييا. كستيدؼ جيكد المفكضية الرامية إلى تشجيع االستثمار االستراتيج  ف  مجاالت 

 العمـ كالبحث كاالبتكار إلى دعـ قدرة أفريقيا عمى التنافس عالميا.

فائدة  تحقيؽ ظؿ إطار السياسة االجتماعية لبلتحاد األفريق  الركيزة األساسية المكجية نحك
  ذلؾ المجمكعات المستضعفة. كليذا السبب، سكؼ تضع المفكضية إطارا الجميع، بما ف

احتياجات األمف  سدكاضحا لمتنفيذ يشمؿ الرصد كالتقييـ. كسكؼ تسعى المفكضية إلى 
 االجتماع  كحماية المجمكعات المستضعفة مثؿ األطفاؿ كالمعكقيف مف خبلؿ التنفيذ الكامؿ

المنقح لمعمؿ المعجؿ بشأف خطة العمؿ مف أجؿ أفريقيا لنداء لخطة عمؿ األسرة األفريقية، كا
مبلئمة لؤلطفاؿ، كخطة العمؿ القارية حكؿ العقد األفريق  لممعكقيف كالميثاؽ األفريق  لحقكؽ 

 .الطفؿ كرفاىيتو

الكاجب اتباعيا لبناء رأس الماؿ البشرم ألفريقيا ف  جميع المحددة  كاألعماؿ االستراتيجياتترد 
الكاجب تحقيقيا خبلؿ مدة  األىداؼ السنكية المفصمةكترد  .15ف  الجدكؿ  ىذه المجاالت

  .6 الممحؽالخطة االستراتيجية ف  
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لتنفيذ ىذه االستراتيجيات كاألعماؿ ف  إطار ىذه النتيجة، سكؼ تككف إدارة الشؤكف االجتماعية 
تحديد إدارات مفكضية لممفكضية اإلدارة الرائدة. كبالنسبة لكؿ ناتج يقع تحت ىذه النتيجة، تـ 

 .15االتحاد األفريق  الرائدة بيا، كاإلدارات المتعاكنة كالشركاء الخارجييف ككرد ذلؾ ف  الجدكؿ 

تعتبر المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، كمؤسسات الدكؿ األعضاء، العناصر الفاعمة الرئيسية 
ؽ مع ككالة التخطيط كالتنسيؽ ف  تنفيذ كرصد األعماؿ عمى أرض الكاقع، كتعمؿ بالتعاكف الكثي

 لمنيباد.

تنمية ك ، التعميـجكدة : السياسات كالبرامج الرامية إلى تعزيز الصحة، ك 1 تيجة: الن15الجدول 
 العمـك كالبحكث كاالبتكار.الخدمات ك االستثمار ف   ترتكز عمىالميارات الت  

صر الفاعمة العنا لواجب اتباعياا واألعمال االستراتيجيات النواتج المتوقعة
 الرئيسية

: تعزيز 1-4الناتج 
االستراتيجية  تنفيذ

   الصحية األفريقية 

األفريقية ، الصحة التعجيؿ بتنفيذ استراتيجية  -1
"نداء أبكجا" كالسياسة القارية لحقكؽ الصحة 
الجنسية كاإلنجابية كخطة عمؿ مابكتك الخاصة 

االقميمية   التغذية األفريقية  بيا، كاستراتيجية
عدالت كفيات الحد مف ممة التعجيؿ بكحم

 األميات ف  أفريقيا

الكصكؿ  عفتعزيز تحقيؽ النتائج كالمساءلة   -2
الشامؿ إلى خدمات فيركس نقص المناعة 

رضع كالسؿ، كصحة األميات كالاإليدز البشرية/ 
التغذية األفريقية كاألطفاؿ كالمبلريا، كاستراتيجية 

 االقميمية 

تنفيذ الخطة لرة تعزيز اإلجراءات المتضاف  -3

إدارة مفوضية االتحاد 
مديرية : الرائدةاألفريقي 

 الشؤكف االجتماعية

إدارة مفوضية االتحاد 
الرائدة األفريقي 

 :ركةاالمش

المرأة كمسائؿ الجنسيف، 
التجارة كالصناعة، المكارد 
البشرية كالعمـ 
كالتكنكلكجيا، االتصاالت، 

ة، الشؤكف االقتصادي
السمـ كاألمف، الخدمات 
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 األفريقية لتصنيع األدكية

 التدريب ف  مجاؿ العمـك الطبية كالصحيةتعزيز   -4

حمبلت ف  مجاؿ االتصاؿ الإعداد كتنفيذ   -5
مكاضيعية بغرض العبلمية اإلخطط الكالدعكة ك 
 رفع الكع 

ضماف تمقى جميع أصحاب المصمحة المعنييف   -6
 المعمكمات لتعزيز المشاركة كالممكية عمى نحك

 فعاؿ.

 تعزيز برنامج  إيدز ككتش آفريكا -7

 

 الطبية
 :الشركاء الخارجيون

صندكؽ األمـ المتحدة 
لمسكاف، منظمة األرصاد 
الجكية العالمية، 
اليكنيسيؼ، برنامج األمـ 
المتحدة المشترؾ المعن  
باإليدز، منظمة األمـ 
المتحدة لمتنمية 
الصناعية، برنامج 
األغذية العالم ، ىيئة 

مج المعكنة األمريكية، برنا
المساعدة االسترال ، 
البنؾ األفريق  لمتنمية،  
النيباد، منظمة مارم 
ستكبس الدكلية، كاالتحاد 
 -الدكل  لتنظيـ األسرة 

المكتب اإلقميم  
األفريق ، تحالؼ أفريقيا، 
الشركاء ف  السكاف 

 كالتنمية )منطقة أفريقيا(

زيادة : 2-4الناتج 
االستثمارات المحمية 

يجية والشراكات االسترات
في جودة التعميم 
وتنمية الميارات وتقديم 

 االسراع ف  تنفيذ خطة عمؿ العقد األفريق  لمتعميـ -1

تنفيذ كضع خطة العمؿ الخاصة بعقد باالسراع  -2
 الشباب

 تصميـ كتعزيز تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية كتكظيؼ -3

دارة مفوضية االتحاد إ
 إدارة  :الرائدةاألفريقي 

المكارد البشرية  تنمية
 كالعمـ كالتكنكلكجيا 
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الخدمات وخاصة 
لتعزيز النساء والشباب 

 واإلسراع بذلك

 ا ف  ذلؾ برامج التدريب الفن  كالمين  بمالشباب 

الطبلب فيما بيف البمداف األفريقية مف  نقؿتعزيز ت -4
 .خبلؿ مشاريع المنح

تقديـ الدعـ لمكاءمة البرامج الخاصة بالتعميـ العال   -5
كتنفيذ اإلطار األفريق  لضماف الجكدة بيدؼ االعتراؼ 

 بالمؤىبلت األكاديمية عمى نطاؽ القارة.

يـ كتعزيز كتنفيذ البرامج المتعمقة بتطكير تصم -6
 ميارات المرأة كعمميا

 الجامعة األفريقيةلتكسيع نطاؽ تقديـ الدعـ  -7

إعداد كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة كالخطط  -8
اإلعبلمية المكاضيعية بيدؼ رفع الكع  لكفالة تكفير 
المعمكمات ألصحاب المصمحة كمشاركة المكاطنيف 

 كممكيتيـ.

 

إدارة مفوضية االتحاد 
الرائدة األفريقي 
: مسائؿ المشاركة
، الشؤكف الجنسيف

االجتماعية، األمف 
اإلعبلـ  كالسمـ،

كاالتصاؿ، التجارة 
 كالصناعة

 
: نوالشركاء الخارجي

دية المجمكعات االقتصا
االقميمية، االتحاد 
األكركب ، المعكنة 

األلمانية، البنؾ األفريق  
لمتنمية، الككالة الكندية 
لمتنمية الدكلية، منظكمة 
األمـ المتحدة كالككاالت 

المتخصصة، الككالة 
األمريكية لمتنمية الدكلية، 
مؤسسة فكرد، المؤسسة 
 األفريقية لبناء القدرات

: 3-4الناتج 
امج السياسات والبر 
االستراتيجية 
في العموم  لالستثمارات

والبحوث واالبتكار بغية 

تعزيز كتقكية التدريب كالبحكث ف  مجاالت  -1
 )العمـك كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات(

تعزيز النيكض بالمعمميف ف  مجاؿ العمـك  -2
 لرياضياتالتكنكلكجيا كاليندسة كا
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تحسين القدرة 
التنافسية األفريقية 
 عمى الصعيد العالمي

تعزيز العمؿ بغرض النيكض بعمكـ التكنكلكجيا   -3
 كاالبتكار ف  أفريقيا

لتنفيذ خطة العمؿ المعززة ف  تعزيز تنمية المعمـ  -4
 مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا

تقديـ الدعـ لتنفيذ إطار مفكضية االتحاد  -5
األفريق  لمتنكع كالسبلمة األحيائية كأخبلقيات عمـ 

 األحياء

 الجامعة األفريقيةإلنشاء لدعـ تقديـ ا -6

كتنفيذ السياسة األفريقية لمفضاء كضع  -7
كالتكنكلكجيا كالبرامج كالمؤسسات كالشبكات األفريقية 

 االستراتيجية 

إعداد كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة كالخطط  -8
اإلعبلمية المكاضيعية بيدؼ رفع الكع  لكفالة تكفير 

اركة المكاطنيف المعمكمات ألصحاب المصمحة كمش
 كممكيتيـ.

 

أطر : 4-4الناتج 
األمن االجتماعي 
وحماية المجموعات 
المستضعفة مثل 

 األطفال والمعوقين

 تعزيز تنفيذ خطة العمؿ بشأف األسرة ف  أفريقيا -1

لنداء المنقح لمعمؿ المعجؿ بشأف اتعزيز تنفيذ  -2
 خطة العمؿ مف أجؿ أفريقيا مبلئمة لؤلطفاؿ

القارية حكؿ العقد األفريق  تعزيز خطة العمؿ   -3
 (2019 -2010لممعكقيف )

الميثاؽ األفريق  لحقكؽ  كتسييؿ تنفيذ تعزيز -4

ة مفوضية االتحاد إدار 
إدارة : ةالرائداألفريقي 

 الشؤكف االجتماعية

إدارة مفوضية االتحاد  
لرائدة األفريقي ا
  المشاركة:
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 الطفؿ كرفاىيتو

إنشاء كتنفيذ حمبلت االتصاؿ ككسب التأييد  -5
كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية لرفع الكع  
ككفالة تكفير المعمكمات ألصحاب المصمحة 

 كمشاركة المكاطنيف كممكيتيـ.

 

المكارد البشرية كالعمـ 
كالتكنكلكجيا، السمـ 
كاألمف، االقتصاد الريف  
كالزراعة، مسائؿ الجنسيف 
 كاإلعبلـ كاالتصاؿ. 

 ف(يك )الشركاء الخارج

 

لتمكيف ، مصادر التمكيؿ البديمة كاإلضافيةبما ف  ذلؾ ، استراتيجيات تعبئة المكارد: 5الناتج  6-5-5
 اإلنمائية برامجيا مف تمكيؿ أفريقيا

مما الشركاء اآلخريف. مع الجيات المانحة ك  كشراكات ةتعاكف متينعبلقة  األفريق  االتحبد مفكضيةأقامت 
يبمغ ما لممفكضية  ف  الميزانية البرنامجية دعـ الشركاءيقدر أف ة ك نيفالمالية كال قدرا كبيرا مف المكاردليا  مفأّ 

بشكؿ  كال يعكس الشركاء الخارجييف مف حيث االعتماد المفرط عمى غير صح  ىذا كضع. ك ٪96تو نسب
 .ف  أقرب كقت ممكف كىذا أمر ينبغ  أف يتغير االتحاد األفريق . األعضاء برؤية لتزاـ الدكؿاجيد 

قابمة لبلعتماد عمى ك  مستدامة ماليا مفكضية ىدؼ كفالة ستتابع المفكضية، ة االستراتيجيةفترة الخط خبلؿ
طار استراتيجية  كضع كتنفيذ، سيتـ ف  ىذا الصدد. ك الذات أكثر  دخؿ ضماف ييدؼ إلى لتعبئة المكاردكا 

 لدعـ أنشطتيا. قابمية لمتنبؤ

ؿ مصادر بديمة لمتمكيؿ مف أجؿ تنكيع قاعدة مف المدخبلت الرئيسية ذات الصمة كضع استراتيجية الستغبل
، ستقكـ المفكضية باستكماؿ كتنفيذ تقرير الفريؽ الرفيع المستكل المعن  ف  ىذا الصددالمكارد لممفكضية. ك 

 بالمصادر البديمة لمتمكيؿ.
  ف  كؿ ىذه تـ تقديـ االستراتيجيات كاإلجراءات المحددة الت  يجب اتباعيا لبناء رأس الماؿ البشرم األفريق

 . 6  ينبغ  تحقيقيا ف  الممحؽ تـ تقديـ األىداؼ السنكية المفضمة التقد . ك 16المجاالت ف  الجدكؿ 
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كاإلجراءات تحت ىذه النتيجة، سيضطمع مكتب الرئيسة بالقيادة. كبالنسبة لمناتج تحت  تنفيذ االستراتيجياتل
رجيف كتقديميـ ف  األفريق  كاإلدارات المتعاكنة كالشركاء الخىذه النتيجة، تـ تحديد إدارات مفكضية االتحاد ا

 . 16الجدكؿ 
الجيات الفاعمة الرئيسية ف  مجاؿ مف تعتبر المجمكعات االقتصادية االقميمية كمؤسسات الدكؿ األعضاء 

 كثيؽ مع ككالة التنسيؽ كالتخطيط لمنيباد.بالتعاكف التنفيذ كرصد الخطط 
 

لتمكيف ، مصادر التمكيؿ البديمة كاإلضافيةبما ف  ذلؾ ، تراتيجيات تعبئة المكارداس: 5: الناتج 16الجدول 
 كالتنمية  برامجيا مف تمكيؿ أفريقيا

 األدوار والمسؤوليات اإلجراءات واالستراتيجيات المتبعة النواتج المتوقعة

: تحقيق 1-5الناتج 
مفوضية مستدامة ماليا 

 الذاتومعتمدة عمى 

/  المكارد تعبئة إطار تصميـ كتنفيذ -1
 مصادر مستدامة لضماف االستراتيجية

  المدخؿ يمكف التنبؤ بي
مع  لمتعاكفجديدة  كضع طرائؽ -2

 ؛المانحيف التقميدييف الشركاء
كضع كتنفيذ حمبلت االتصاؿ كالدعكة  -3

كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية بغرض 
رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب 
شراؾ  المصمحة عمى المعمكمات كا 

 طنيف كاتاحة ممكيتيـالمكا
 

االتحاد األفريقي  إدارة
التخطيط  :الرائدة

 االستراتيج 
 
إدارات االتحاد األفريقي  

 جميع اإلدارات  : المتعاونة
  

 فك الشركاء الخارجي

: استكمال 2-5الناتج 
مصادر التمويل البديمة 
واإلضافية ألفريقيا في 
تمويل برامجيا اإلنمائية 

 المحددة وتنفيذىا

 كضع الممسات األخيرة عمى ؿتسيي -1
 الفريؽ الرفيع المستكل المعن  عمؿ
 مصادر البديمة لمتمكيؿبال

 الفريؽ الرفيع المستكل تنفيذ تكصيات -2
 لمتمكيؿ حكؿ المصادر البديمة

االتحاد األفريقي  إدارة
رة إدا: المضطمعة بالقيادة

االقتصادية/ مكتب الشؤكف 
 الرئيس
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تصميـ كتنفيذ استراتيجيات لتعزيز  -3
 المكارد الداخمية لتمكيؿ التنمية

إدارات االتحاد األفريقي  
 جميع اإلدارات : المتعاونة

 
 ونالخارجي لشركاءا

 

اآلخرين وتقوم أصحاب المصمحة  و عمى اتصال بالدول األعضاء: تحقيق اتحاد 6النتيجة  4-5-6
 في تحديد وتنفيذ األجندة األفريقيةبمشاركتيم 

عمى نطاؽ تكفرة حققتيا مفكضيتو كاإللماـ بيا غير م تمؾ الت ك  االتحاد األفريق  اتإف المعمكمات عف انجاز 
 ق  عرضامبشكؿ عاـ ت القارة ال تزاؿ، كباإلضافة إلى ذلؾ. العادييف اال سيما ف  أكساط مكاطن  أفريقي كاسع
 لتعزيزددية المغكية كالتعاستباقية  اتصاؿ أكثرإلى  كىناؾ حاجة. كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ف  قنكات ايسمب

 األجندة المكاطنيف ف  مشاركة، كتطكير االتحادغيرىا مف أجيزة كالمفكضية ك  االتحاد االفريق  ظيكر
 مع احتراـ التنكع. القارة الصكرة السمبية عف تغييرك  األفريقية

 استراتيجية تنفيذ مف خبلؿ النشط تركيجكال تعزيز التكاصؿ ف  المفكضية، سكؼ تنخرط ىذه النتيجة بمكجب
مفكضية االتحاد  تعزيز قدرة، كبصفة عامة خطة العمؿك  2017-2014الدعكة ك  لبلتصاالتاالتحاد األفريق  

مف  تنفيذ استراتيجية قارية لبلتصاؿتنسيؽ ك كتطكير ك  تخطيطعمى  االتصاؿ الفعاؿ لتقديـعمى  األفريق 
 كعالميا. ف  جميع أنحاء أفريقيا إعبلـ الجماىير كالتأثير عمييا أجؿ

 أجيزة االتحاد األفريق  كالكصكؿ إليياظيكر  مف خبلؿ زيادة لبلتحاد األفريق  المؤسسية اليكية كسيتـ تعزيز
 المفكضية سكؼ تعزز بنيتيا التحتية، فإف ف  الكقت نفسو مف قبؿ الجماىير األفريقية.مساءلتيا ك 

نشر المعمكمات  التدابير الرامية إلى ثيؼكسيتـ تك. األفريقية اإلعبلـ تعزيز شبكة، فضبل عف لبلتصاالت
 مع الدكؿ األعضاء. ف  إطار الشراكة أفريقيا عف االيجابية

بالمصير كالقيـ المشتركة  غرس الشعكر مف أجؿ الشباب مع  قنكات االتصاؿب تتعمؽ ىناؾ مسألة ىامة
االفريقية أصؿ القيـ إلى أف تتقصكل  ىناؾ حاجة االتصاالت،خطى سرعة نظرا ل. ك ف  نفكسيـ كأفريقييف

 أمر بالغ األىمية لسد االتصاؿ الفعاؿكيعد  العالمية. االتجاىات عمى يفمنفتح ـمع بقائي لدل الشباب
 بالقيـ. فيما يتعمؽ بيف األجياؿ الفجكات
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أداة لتمكيف المفكضية ك  الشاممةالميمة  بمثابة االتصاالت سكؼ تككف، الثالثة ف  إطار الخطة االستراتيجية
االتحاد  مف قبؿ اإليجابية العديد مف المداخبلت ف نشر المعمكمات كتكثيؽ ك  منيجية حزمةعداد مف إ

 .كالمفكضية االفريق 

، الميجر( أكلئؾ المكجكدكف ف )بما ف  ذلؾ " لممكاطنيف مساحة خمؽ محكره الشعكب يستتبع كذلؾ بناء اتحاد
الشعكر بالممكية  تعزيز مما يسيـ ف  كالمفكضية تحادف  اال كالبرامج كاألنشطة ف  اتخاذ القراراتكالمشاركة 

قامة ك  أصحاب  منابر كتشغيؿ سكؼ تسيؿ المفكضية إنشاء ف  ىذا الصدد، االتحاد. حكؿ رؤية التضامفا 
، كمشاكرات منظمات المجتمع المدن  لبلتحاد األفريق ، منتدل نقابات االتحاد األفريق  )مثؿ المصمحة

المجمس االقتصادم  لعمؿ تقديـ الدعـ تكاصؿ المجنة كسكؼ(. يجر األفريق كالم بيف األدياف الحكارك 
 .كاالجتماع 

المحددة الت  سيتـ اتباعيا لبناء رأس الماؿ  إلجراءاتكااالستراتيجيات   17يتضمف الجدكؿ 
األىداؼ السنكية المفصمة الت   6البشرم األفريق  ف  جميع تمؾ المجاالت. كيتضمف الممحؽ 

 بيتيا عمى مدل فترة الخطة االستراتيجية.سكؼ تتـ تم

كلتنفيذ االستراتيجيات كاإلجراءات ف  إطار ىذه النتيجة، ستقـك مديرية منظمات المجتمع 
المدن  كاألفريقييف ف  الميجر بالدكر القيادم . كلكؿ ناتج ضمف ىذه النتيجة، تـ تحديد إدارات 

عرض  17كالشركاء الخارجييف. كف  الجدكؿ  االتحاد األفريق  الرائدة ، اإلدارات المتعاكنة،
 ليذه الجيات.

تعتبر مؤسسات المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األعضاء الجيات الفاعمة الرئيسية ف  
 تنفيذ كرصد اإلجراءات ف  الميداف، بالعمؿ عمى نحك كثيؽ مع ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد.

 أصحاب المصمحةك  عمى اتصاؿ مع الدكؿ األعضاءاد تحقيؽ اتح :6النتيجة  17الجدول 
 ف  تحديد كتنفيذ األجندة األفريقيةكتقكـ بإشراكيـ  اآلخريف
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الجيات الفاعمة  اإلجراءات المتبعةو االستراتيجيات  النواتج المتوقعة
 الرئيسية

إعادة : 1-6الناتج 
تحديد مميزات مفكضية 

كزيادة  التحاد األفريق ا
يا االتصاؿ الفعاؿ ل

 كحضكرىا

 عمى مستكل االتحاد استراتيجية كتنفيذ كضع .1
 الدكؿ األعضاءبالتعاكف مع التكعية لبلتصاؿ ك 

تحسيف صكرة لكأصحاب المصمحة اآلخريف 
 أفريقيا؛

كسائؿ خطط مكاضيعية كمحددة ل تصميـ كتنفيذ .2
 لرؤيةزيادة الكع  كضماف الممكية ل اإلعبلـ

 ؛كرسائمو االتحاد االفريق 
 مفكضية االتحاد األفريق  عمىدرة ق تعزيز .3

 قادرة عمىك   فعاؿالتقديـ التصاالت ك إجراء اال
تنفيذ استراتيجية كتنسيؽ ك  تخطيط كتطكير

 الجماىير مف أجؿ إعبلـ القارية التصاالتا
 ؛ف  جميع أنحاء أفريقيا كالتأثير

 درة مفكضية االتحاد األفريق  عمىق بناء كتعزيز .4
 تصاالتلبل كالحفاظ عمى خطط شاممة بثال

 أىداؼ بما يتماشى مع ذات الصمة كالبرامج
 االتحاد األفريق ؛

، االتحاد االفريق  الفعاؿ لسياسة التكاصؿ دعـ .5
ف  جميع أنحاء الدكؿ األعضاء  أىدافو كميامو

 المجتمع الدكل ؛ كعبر ف  االتحاد األفريق 
 المتعمقة بمسائؿ الجنسيف تعزيز الصككؾ .6

 كتنفيذىا عمى نحك كامؿ
 اتحاد أفريق  مبلئـ لمشباب تطكير .7
 منشكرات استخداـ لصكف كتعزيز تدابيراتخاذ ال .8

 المكاد المحفكظةكالمعمكمات ك  المفكضية

 
ة االتحاد األفريقي ر إدا
اإلعبلـ  ة بالقيادة:رائدال

 كاالتصاؿ
 

إدارات االتحاد األفريقي 
: جميع المتعاونة
 اإلدارات

 
 

 ن:والشركاء الخارجي
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 تعزيز التنكع الثقاف  مف خبلؿ االتصاؿ  .9
تحسين  : 2-6الناتج 

تعزيز مشاركة أصحاب 
في األجندة المصمحة 

األفريقية مما يعكس 
مشاركة متساوية 
لمنساء والشباب 

والمجموعات 
 المستضعفة 

تسييؿ إنشاء كتشغيؿ منابر أصحاب المصمحة  .1
االتحاد األفريق ، كالمنتدل  عمى سبيؿ المثاؿ،)

المجتمع المدن   النقاب ؛ كمشاكرات منظمات
لبلتحاد األفريق ؛ كحكار األدياف كالمنسقيف 

لممجتمعات المحمية كالميجر  فاإلقميميي
 كالمنتدل الدكل  لمنظمات المجتمع المدن 

تقديـ الدعـ لتنفيذ مشاريع التركة )البرنامج  .2
؛ كقاعدة بيانات األفريق   التطكع  ف  الميجر

ستثمار ؛ كصناديؽ االاألفريق  مميجرلالميارات 
 كسكؽ التنمية األفريقية األفريق  مميجرل

نشاء قاعدة بيانات  .3 التعيد بإجراء استقصاءات كا 
 األفريق  عف منظمات الميجر

تكفير الدعـ لعمميات المجمس االقتصادم  .4
 كاالجتماع 

تعزيز كتشجيع التعددية المغكية داخؿ االتحاد  .5
 األفريق 

يد إطبلؽ كتنفيذ حمبلت لبلتصاالت ككسب التأي .6
مكاضيعية لمتكعية العبلمية اإل خطط الك 

كضماف تقديـ المعمكمات إلى أصحاب 
 المصمحة كالمشاركة كالممكية مف قبؿ المكاطنيف

االتحاد األفريقي  إدارة
ة المجتمع ر إدا ة :رائدال

المدن  كاألفريقييف ف  
 الميجر 

 
االتحاد األفريقي  اراتإد
الشؤكف  إدارة :تعاونةالم

ارة  ، إداالجتماعية
المكارد البشرية كالعمـ 

 كالتكنكلكجيا
 ف:ك الشركاء الخارجي

 

القدرات المؤسسية لمفوضية االتحاد األفريقي وتعزيز العالقات حسين : ت7النتيجة   4-5-7
مع المجموعات االقتصادية االقميمية وأجيزة االتحاد األفريقي مع الشركاء االستراتيجيين 

 واآلخرين
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النظـ المؤسسية ك  قدراتيا السنكات األخيرة لتحسيف ف  جديرا بالثناء دماالمفكضية تقاحرزت  قد
ال تزاؿ قائمة، كحتى يتسنى  العديد مف التحديات الت ىناؾ  كمع ذلؾ،. كاإلجراءات التشغيمية

األكلكيات جميع  أف تعمؿ بفعالية لمتعجيؿ بتحقيؽ رؤية االتحاد األفريق  كتنفيذلممفكضية 
بحيث الداخمية  بناء قدراتيا جب عمييا أف تستمر ف الخطة اإلستراتيجية يالمتكسطة المدل ف  

 ف  التحسينات لمبناء عمى بذؿ المزيد مف الجيد ينبغ  لممفكضيةىذه الميمة. ك عمى قدر  تككف
 الت  تحققت بالفعؿ. القدرات المؤسسية

تدابير لتحسيف الكاتخاذ  بمكجب ىذه النتيجة، تسعى المفكضية إلى تعزيز قدراتيا المؤسسية
أدائيا ككفاءتيا التشغيمية مف حيث التمكيؿ كالمكارد البشرية كاإلدارة كالمؤتمرات كالخدمات 

بيذه التدابير مف خبلؿ كضع المعايير كاعتماد تقـك الطبية ككافة الخدمات األخرل. كسكؼ 
يادة كالحكـ أفضؿ الممارسات الدكلية. كف  الكقت نفسو، فإف المفكضية تسعى إلى تعزيز الق

المؤسس ، كتعزيز التغيير التنظيم  كتسريع التدابير الرامية إلى تعزيز كضع المرأة داخؿ 
 المفكضية. كسيتـ اتخاذ التدابير البلزمة لتعزيز إدارة رأس الماؿ البشرم.

سبلمة  مستكلكتعزيز  رضاء العمبلء لزيادة الكفاءة التشغيميةعمى  تحسيناتال مف المتكقع إجراء
التنفيذ  العمميات اإلدارية مع عدد مفالقياـ ب كسيتـ. المخاطر الماليةتقميؿ المالية ك  عمكماتالم

 السياسات الجديدة كالمبادرات ف  مجاؿ عدد مف كسيتـ تصميـ كتنفيذكيزف. الكامؿ لبرنامج 
دارة التغيير  تحسنا ممحكظاخدمات المؤتمرات الطبية ك  كستشيد الخدمات .التطكير التنظيم  كا 

 اإلمدادات.المعدات كالمرافؽ ك  رفع مستكل مف خبلؿ

التقدـ  عمى، كالبناء كرصدىا التخطيط القائـ عمى النتائجترسيخ تدابير الرامية إلى ال سكؼ تدمج
مف  لمحد اإلدارات كفيما بينيا داخؿ التعاكف تعزيزب المفكضية كذلؾكستقـك . الذم أحرز مؤخرا

  ف  نياية المطاؼ كالقضاء عميياسسة  عقمية "الصكمعة" السائدة ف  المؤ 
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تنفيذ كضع ك  تعزيز بشكؿ كبير مف خبلؿ لممفكضية كالقدرة البحثية تحميؿ السياسات سيتـ
 لمحفكظات المفكضية  ىك الحاؿا مك ف  التحسيف، إدارة المعرفة تستمر كسكؼاالستراتيجية. 

 مكتبتيا.ك 

األخرل لبلتحاد  مع األجيزةالعمؿ الجيدة  عبلقاتك ، كالركابط تعزيز التكاصؿ كالتعاكف مف أجؿ
ستعمؿ المفكضية ، األخرلالشركاء مف المؤسسات ك  كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية األفريق 

تنفيذ ، ك االتحاد األفريق  أجيزة منتظـ معال لمتبادؿ االستراتيج تنفيذ خطة عمؿ ك  عمى تطكير
مع  عمميات البرمجة المشتركة طكير كتنسيؽت؛ ك اتساؽ السياسات فضبل عف تيسير البركتكككؿ،

، كتطكير كتنفيذ خطة عمؿ كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية األخرل لبلتحاد األفريق  األجيزة
 تعميـك  األفريقية؛ لمبمداف الرئيسية غيرىا مف المؤسسات منتظـ معال لتبادؿ االستراتيج ا

أنشطة آلية التنسيؽ األفريقية كالمكتب ، كتسييؿ داخؿ أفريقيا كخارجياحضكرىا الشراكات ك 
 .المشترؾ لدعـ األمانة

، تـ عرض جميع االستراتيجيات كاإلجراءات المحددة الت  يتعيف العمؿ عمى 18كف  الجدكؿ 
األىداؼ  14تنفيذىا بغية بناء رأسماؿ بشرم أفريق  ف  جميع ىذه المجاالت. كيتضمف الممحؽ 

  ا خبلؿ فترة الخطة االستراتيجية.المفصمة السنكية الت  ينبغ  بمكغي

 مكتب نائب رئيس ضطمع ي، سكؼ كاإلجراءات ف  إطار ىذه النتيجة تنفيذ تمؾ كالستراتيجياتكل
كلكؿ ناتج ضمف ىذه النتيجة، تـ تحديد إدارات االتحاد األفريق  لمفكضية بدكر طميع  ا

   19القيادية، اإلدارات المتعاكنة، كالشركاء الخارجييف ف  الجدكؿ 

كتعتبر المجمكعات االقتصادية االقميمية كمؤسسات الدكؿ األعضاء ى  الجيات الفاعمة  
كثيؽ مع ككالة التنسيؽ بالتعاكف ال اإلجراءات ف  الميدافالرئيسية ف  مجاؿ تنفيذ كرصد 

 كالتخطيط لمنيباد.
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تعزيز العبلقات : تعزيز القدرات المؤسسية لمفكضية االتحاد األفريق  ك 7: النتيجة 18الجدكؿ  
مع المجمكعات االقتصادية االقميمية كأجيزة االتحاد األفريق  مع الشركاء االستراتيجييف 

 كاآلخريف

 الفاعمون الرئيسيون اإلجراءات واالستراتيجيات المتبعة النواتج المتوقعة

القدرات تعزيز  1-7الناتج 
المؤسسية لمفوضية االتحاد 

 األفريقي

األداء كالكفاءة  فلتحسي تدابيراتخاذ ال .1
عمى أساس  لممفكضيةالتشغيمية 

كالمكارد  مف حيث التمكيؿ، مستمر
الخدمات القانكنية، ك ، اإلدارةك  البشرية

التخطيط االستراتيج ، المراجعة 
الخدمات  ، المؤتمراتالداخمية، 

كجميع  خدمات المراسـ الطبية،
 ف  المفكضية  مف خبلؿ الخدمات

أفضؿ اد اعتمنيج تحديد المعايير ك 
 الممارسات الدكلية

، القيادة المؤسسية تعزيزاعتماد تدابير  .2
دارة الشركات  دارة العامةكا  أصحاب  كا 

 المصمحة
التركيج لبلتحاد األفريق  مف خبلؿ  .3

التعميـ المدن  بما ف  ذلؾ إدماج 
تاريخ االتحاد كرمكزه كأعبلمو كنشيده 

 كشعاره، إلخ ف  المناىج الكطنية.
 لتمكيف تدابيرالذ التشجيع عمى اتخا .4

دارة كاالبتكار ك  التغيير التنظيم  ا 
 المعرفة

 السياسةكرصد تنفيذ جراءات لاإلكضع  .5

تحاد األفريقي اال  إدارة
: مكتب نائب رئيس الرائدة

 المفكضية
 
إدارات االتحاد األفريقي  

  جميع اإلدارات المتعاونة:
 

 نوالشركاء الخارجي
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ف  مجاؿ مسائؿ  االتحاد االفريق 
 تعزيز بيدؼداخؿ المفكضية الجنسيف 

 كضع المرأة
 التدابير الرامية إلى تعزيز كضع كتنفيذ .6

 كفيما بينيا داخؿ اإلدارات أكجو التآزر
دارة رأس تنمية ك  بير لتعزيزتداالاتخاذ  .7 ا 

 الماؿ البشرم
 االتصاالت الداخمية تعزيز .8
المض  قدما ف  بناء قدرات إدارات  .9

كمديريات مفكضية االتحاد األفريق  
 إلدماج مسائؿ الجنسيف

تكفير خدمات مراسـ رفيعة  .10
المستكل لتنظيـ تفاعؿ االتحاد 
األفريق  مع الدكؿ األعضاء كأصحاب 

 المصمحة 
تعزيز :  2-7الناتج 

 العالقات مع أجيزة االتحاد
 والشركاء االستراتيجيين 

 

 مع لتحسيف التعاكف تدابيرال اتخاذ .1
 أجيزة االتحاد األفريق 

 التعاكف كالشراكة لتعزيز بيرتدااتخاذ ال .2
 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية مع

 يةقاألفري كالمؤسسات
 شراكات استراتيجية كرصدىاإقامة  .3

رؤية االتحاد  تحقيؽضماف ل بصرامة
  ةاالستراتيجي كالخطة األفريق 
 لممفكضية

المجمكعات االقتصادية  تعزيزتمكيف ك  .4
  االتحاد االفريق لتنفيذ برامج اإلقميمية
 .الرائدة

االتحاد األفريق   إدارة
: مكتب رئيس لرائدةا

 .المفكضية
إدارات االتحاد األفريق   

ارات جميع اإلدالمتعاكنة: 
)السمـ كاألمف، مكتب رئيس 
المفكضية، إدارة الشؤكف 
االقتصادية، تكنكلكجيا 
المعمكمات، مديرية اإلعبلـ 

الشركاء كاالتصاؿ 
 فك الخارجي
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التصاالت اإطبلؽ كتنفيذ حمبلت  .5
عبلمية اإل خطط الككسب التأييد ك 

مكاضيعية لمتكعية كضماف تقديـ ال
المعمكمات إلى أصحاب المصمحة 

 كمشاركة المكاطنيف كممكيتيـ.
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 التنفيذ والرصد والتقييم الفصل الخامس:

عالرصد كالتقييـ ك عمميات ك  الترتيبات، / تنفيذمل المقترح اإلطار ىذا الفصؿتضمف ي داد ا 
التدابير المصاحبة ك  / الظركؼ المكاتية كذلؾ عمى مجمكعة مف كيسمط الفصؿ الضكءالتقارير. 
 .2017-2014 الخطة االستراتيجيةتسييؿ تنفيذ البلزمة ل

 الداخمية ترتيبات التنفيذ/إطار 5-1

 نفيذلئلشراؼ عمى الت اليياكؿ الداخمية يقترح. ك الخطة االستراتيجية تنفيذ إطار 2الشكؿ يقدـ 
كييدؼ . كالرصد كاإلببلغ ف  مجاؿ التخطيط كالمسؤكليات دكر كؿ منيا بينيا كبيفصمة كال

 :تحسيف اإلطار إلى

 المنتجات الت   كيحدد مختمؼ األطراؼ الفاعمةمسؤكليات أدكار ك  يكضح كما :كالشفافية المساءلة
 التنفيذ السمس لضماف كؿ مستكل عمى يمـز تسميميا 

  تككف مرتبطة لممكظفيف العمؿ الفردية خطط أسفؿ إلى يتدرج إلى إطارا متكامبل نو يكفرإ: النزاىة 
 لتسميـ تحسيف المساءلة طار عممية، سيسيؿ اإلبيذه الطريقةك  الشاممة. الخطة االستراتيجيةب عضكيا

 داخؿ المفكضية. جميع األدكار

  التخطيط المشترؾ تشجيعك  بيف اإلدارات التعاكف مف خبلؿ تعزيز : يتـكالرأس  التماسؾ األفق 
 عف التنفيذ. كالرصد كاإلببلغ

 الفعالية كالكفاءة العمميتاف -الفعالية 

 فيما يم  العناصر األساسية لئلطار:

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

الرئيس  ـيقد عف القيادة كاإلشراؼ العاـ عمى عممية التنفيذ. كف  ىذا السياؽ، مسؤكالرئيس المفكضية يككف 
  مرحمية منتظمة إلى أجيزة صنع السياسة تقارير
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 :التنفيذي لوكالة التخطيط  والتنسيق لمنيبادمدير أعضاء المفوضية وال

يقكـ الرئيس، نائب الرئيس، المفكضكف الثمانية كالمدير التنفيذم لككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد، بدكر تكفير 
مة، بالتفاعؿ مع أجيزة كضع السياسة لبلتحاد األفريق  اإلرشادات كالتكجييات الحاسمة كاالستراتيجية العا

 .2كالشركاء االستراتيجييف الياميف. كسترد مياميـ األساسية بخصكص تنفيذ الخطة االستراتيجية ف  الشكؿ 

 ينبغ  أف تعيف المفكضية "مناصريف" لكؿ نتيجة مف النتائج بغية تعزيز القيادة ف  التنفيذ كالمساءلة.

 جنة التوجيول

 الرئيسية الفنية ييئةال كستعمؿ بمثابةالمديريات الرئيسية لممفكضية دارات ك اإل كافةىذه بيف مجنة ستجمع ال
مجمكعة  كمراجعة الفنيةمجمكعات التكجيو لم يتعيف عمييا تقديـك  الخطة االستراتيجية. تنفيذ عمى لئلشراؼ

أعضاء المفكضية  فيما بعد مف قبؿ مييالممكافقة ع التقارير المرحمية، كالميزانيات، كرصد  خطط العمؿ
المفكضية كككالة كيتعيف عمييا كذلؾ تقديـ التكصيات إلى . كالمدير التنفيذم لككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد

 ةاالتحاد االفريق  لصنع السياس أجيزة ككافقت عمييا / الت  تـ تحديدىا القضايا الجديدة كالناشئة حكؿ النيباد
 لممفكضية كالمدير التنفيذم لككالة النيبادتقديـ المشكرة  كيتعيف عمييا ا ف  الخطة االستراتيجية.ككيفية إدماجي

 كاممة. الخطة االستراتيجية أىداؼالتكازف ك  لتحقيؽ تخصيص المكارد حكؿ

 مع األىميةإلقامة الصمة البالغة  لجنة التكجيو عضكيةالنيباد/ كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد  تككف سكؼ
التخطيط  مديرية بتنسيؽ كثيؽ مع) الدكر الرقاب  كلعب كالدكؿ األعضاء، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية

عداد التقارير. ف  عممية الرصداالستراتيج  لمسياسات كالرصد كالتقييـ كحشد المكارد(   كا 

التخطيط االستراتيج  ديرية ستككف مك  لجنة التكجيو. لرئاسة المناسب مسؤكؿال تعييفب المفكضية رئيسة تقكـ
 خطط العمؿفحص ) لجنة التكجيو أمانة بمثابة رئيسال ف  مكتبلمسياسات كالرصد كالتقييـ كحشد المكارد( 

فيما الييئة  جدكؿ أعماؿف   مدخبلتال كيتعيف عمييا أف تعدتقارير الرصد(. ك  كالتقدـ المحرز، كالميزانيات
التخطيط االستراتيج  لمسياسات كالرصد كالتقييـ كحشد المكارد مديرية  كـقتك  الخطة االستراتيجية. يتعمؽ بتنفيذ
 اإلدارات المعنيةك  الفنيةمجمكعات لم  الدعـ الفن  البلـز أيضا بتكفير

إلقامة الصمة  لجنة التكجيوعضكية  النيباد/كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد ف  ككفسكؼ ت
 الدكر الرقاب  كلعب كالدكؿ األعضاء، ية اإلقميميةالمجمكعات االقتصاد مع األىميةالبالغة 
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 ف  عممية الرصدبتنسيؽ كثيؽ مع التخطيط االستراتيج  لمسياسات كالرصد كالتقييـ كحشد المكارد( )
عداد التقارير.  كا 

)التخطيط  مديرية تعمؿ ك  لجنة التكجيو. لرئاسة المناسب مسؤكؿال تعييفب المفكضية رئيسة تقـك
 لمجنة التكجيو األمانة بمثابة رئيسال ف  مكتبسياسات كالرصد كالتقييـ كحشد المكارد( االستراتيج  لم

 مدخبلتال كيتعيف عمييا أف تعدتقارير الرصد(. ك  كالتقدـ المحرز، كالميزانيات خطط العمؿفحص )
تيج  التخطيط االسترا مديرية قـكتك  الخطة االستراتيجية. فيما يتعمؽ بتنفيذالييئة  جدكؿ أعماؿف  

اإلدارات ك  الفنيةمجمكعات لم  الدعـ الفن  البلـز أيضا بتكفيرلمسياسات كالرصد كالتقييـ كحشد المكارد 
 المعنية

 المجموعات الفنية

كافة بيف جمع الكؿ مجمكعة فنية بقـك سكؼ يتـ إنشاء  مجمكعة فنية لكؿ مف نتائج الخطة االستراتيجية السبع. كت
ة لتمؾ المجمكعة أك مف ينكب عنيا. كسيتـ رائدت كالكحدات. كسكؼ  ترأسيا اإلدارة الاإلدارات المعنية كالمديريا

عداد التقارير، ككضع الميزانيات عمى ىذا المستكل. كي تكميؼ  تـ االنتياء مف الجزء األكبر مف التخطيط المتكامؿ كا 
ييـ كحشد المكارد لدعـ عمؿ التخطيط االستراتيج  لمسياسات كالرصد كالتقمديرية المخططيف الحالييف داخؿ 

 المجمكعات المختمفة.
  اإلدارات/المديريات

اإلدارات/المديريات المدخبلت ف  الكقت المناسب ف  عمؿ المجمكعات الفنية مف حيث التخطيط كالرصد  ستضمف
 .كتقديـ التقارير

ليا ف  الخطة االستراتيجية،  تتحمؿ ىذه الكيانات المسؤكلية الرئيسية عف تصميـ كتنفيذ كمتابعة األنشطة المخطط
 مناسبة مع أصحاب المصمحة كالشركاء االستراتيجييف.العبلقات الفضبل عف تطكير كرعاية 

 الموظفون األفراد

مف أف خطط عمميـ السنكية ممتثمة لخطط العمؿ المعتمدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. المكظفكف  أفراد يجب أف يتأكد
كأنو ينبغ  إذا كاف يتعيف اعتماد ميزانياتيـ تنفيذ ذلؾ، الكحدات /المديريات/اإلدارات رؤساءكمف المتكقع أف يضمف 

 ربط ذلؾ بتقييـ أداء المكظفيف.
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واإلشزاف الذاخلية التنفيذ/اإلدارة :3 الشكل  

 

 المفوضية 
   هٌئة المفوضٌن

 لجنة التسيير
التخطيط   مدراء اإلدارات والمدٌرٌات

 االستزاتيجي

 نتيجة المجموعة الفنية نتيجة المجموعة الفنية نتيجة المجموعة الفنية نتيجة المجموعة الفنية نتيجة المجموعة الفنية
 

 المهام الرئيسية
 جمع جمٌع الوحدات المعنٌة •
 إعداد خطة العمل والمٌزانٌة السنوٌة •
الرصد والتقٌٌم والتقارٌر  إعداد تقارٌر •

 المرحلٌة
  ضمان التماسك •
االتصال مع أصحاب المصلحة  •

 الخارجٌٌن

 مهام الرئيسيةال
 وضع السٌاسة العامة •
 استعراض التقدم العام •
 اعتماد خطة العمل/ المٌزانٌة •
 مشورة حول إدماج  المسائل الناشئة فً التخطٌط االستراتٌجً •
   ضمان التفاعل مع أجهزة االتحاد األفرٌقً •
 تعٌٌن أبطال/مفوضٌن لكل نتٌجة/أولوٌة •

 المهام الرئيسية
 خطط عمل ومٌزانٌة الركائز استعراض •

  استعراض التقارٌر المرحلٌة وتقارٌر الرصد والتقٌٌم •

 ضمان التنسٌق الفعال فٌما بٌن اإلدارات •
تقدٌم مقترحات إلى المفوضٌة حول أي مسائل متعلقة بتنفٌذ الخطة  •

 االستراتٌجٌة
 تقدٌم توجٌه للمجموعات الفنٌة حسب االقتضاء •

 اإلدارات والمديزيبت

ألقسبمالوحدات وا  

 فزادي العبملين

 المهام الرئيسية
 ضمان مدخالت اإلدارات فً عمل المجموعات الفنٌة •
 إعداد خطط عمل ومٌزانٌة اإلدارات وفقاً للخطة االستراتٌجٌة •
 إعداد تقارٌر الرصد والتقٌٌم والتقارٌر المرحلٌة •
 ات المشارٌعإعداد مقترح •

 
 المهام الرئيسية

 إعداد المدخالت فً خطة عمل ومٌزانٌة اإلدارة •
 إعداد خطة عمل الوحدة وتقارٌر الرصد والتقٌٌم والتقارٌر المرحلٌة •

 
 المهام الرئيسية

 داد خطة العمل الفردٌة وفقاً لخطط عمل اإلدارة والوحدةإع •
 إعداد مدخالت فً التقارٌر •

 

 المهام الرئيسية
 تنسٌق عملٌة تخطٌط ورصد الخطة االستراتٌجٌة •
 التصرف كأمانة للجنة الفرعٌة •
 إعداد مدخالت/تقارٌر لبحثها من قبل المفوضٌة •
 تقدٌم توجٌه فنً للمجموعات واإلدارات •
 تلقً واستعراض مقترحات المشارٌع •
 تجمٌع مٌزانٌة المشروع •

 لجنة الممثلين الدائمين
اللجنة الفرعٌة للبرامج والمؤتمرات واإلدارة والمالٌة 

 وشؤون المٌزانٌة

 المهام الرئيسية
  اإلشراف العام على السٌاسات •
 اعتماد البرامج والمٌزانٌة •
 استعراض التقارٌر المرحلٌة •

 

وكالة التخطيط والتنسيق 

 للنيباد

 المهام الرئيسية
صادٌة العمل مع المجموعات االقت •

اإلقلٌمٌة والدول األعضاء بشأن 
 متابعة التنفٌذ

العمل مع المجموعات االقتصادٌة  •
اإلقلٌمٌة والدول األعضاء بشأن  

 متابعة الرصد وتقدٌم التقارٌر

 تقدٌم مردود للجنة التسٌٌر •
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 اآلخرين أدوار ومسؤوليات الجيات الفاعمة وأصحاب المصمحة 5-2

كتمشيا مع تفكيضيا،  ستضطمع  . القارةتسييؿ  تكامؿ كرا محكريا لداألفريق   مفكضية االتحادتمعب 
المفكضية بدكر تسييم  مف  خبلؿ الدعكة كتقديـ المساعدة الفنية عف طريؽ إجراء الدراسات المكاضيعية 

ة ذات مساىمبرنامج مفكضية االتحاد األفريق  لتقديـ مبادئ التكامؿ كالتبعية  كحكار السياسات. كتتصدر 
. كف  ىذا السياؽ، سيمعب ف  الساحة العالميةريقييف فضبل عف ضماف قدرتيـ التنافسية األف يةمغزل رفاى

 أصحاب مصمحة آخركف األدكار التالية:

 المجموعات االقتصادية اإلقميمية

 تكفير مدخبلت تعكس األكلكيات اإلقميمية ف  كضع األطر القارية؛ 
 رامج إقميمية مممكسة بالتعاكف الكثيؽ مع ككالة التخطيط كالتنسيؽ ترجمة ىذه األطر القارية إلى ب

 كالدكؿ األعضاء؛ لمنيباد
  رصد كتقييـ تنفيذ البرامج اإلقميمية كتعبئة المكارد ليذه البرامج بالتعاكف الكثيؽ مع ككالة التخطيط

 كالتنسيؽ لمنيباد؛
 يةتكفير الدعـ الفن  لمدكؿ األعضاء ف  تنفيذ البرامج اإلقميم. 
 تكفير تقارير مرحمية منتظمة عف تنفيذ البرامج اإلقميمية 

 الدول األعضاء )عمى المستوى الوطني(

  دمج االستراتيجيات كالسياسات كاألطر القانكنية القارية كاإلقميمية ف  الخطط اإلنمائية كالقكانيف
 .الكطنية كضماف التنفيذ كالمتابعة كالتقييـ عمى المستكل الكطن 

 خطيط والتنسيق لمنيبادوكالة الت

  ترجمة أطر االستراتيجيات كالسياسات إلى برامج مممكسة بالتعاكف الكثيؽ مع المجمكعات االقتصادية
 اإلقميمية كالدكؿ األعضاء؛
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  رصد كتقييـ تنفيذ البرامج اإلقميمية كالقارية بالتعاكف الكثيؽ مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية
 كالدكؿ األعضاء؛

  المكارد كالشركاء لتيسير تنفيذ البرامج اإلقميمية تعبئة 
  تقديـ تقارير مرحمية منتظمة عف تنفيذ البرامج 

 :أجيزة االتحاد األفريقي األخرى

  ف  مجاؿ تصميـ كتنفيذ خططيا االستراتيجية   العمؿ بشكؿ كثيؽ مع مفكضية االتحاد األفريق
 ؛كالبرامج المصاحبة لكؿ منيا لضماف التآزر كالتكامؿ

 فريق بلتحاد األسكؼ تقدـ األجيزة أيضا تقارير مرحمية منتظمة إلى أجيزة صنع السياسة ل. 

 الرصد والتقييم واإلبالغ 5-3

( الت  أعدتيا اإلدارات -----الخطة االستراتيجية )انظر المرفقات تتصدر مصفكفة النتائج الكمية كالجزئية 
. كيحدد ائج كالمخرجات المرتبطة بيا كتقييميا كاإلببلغ عنياتحقيؽ النت. كينبغ  رصد نتائج السبعالف  سياؽ 

مستكيات اليرمية كالمسؤكليات كأدكات الكيغط  الغرض كالمبادئ ك  ىذا القسـ الفرع  اإلطار لتحقيؽ تمؾ
 .الرصد، كدكرة الرصد كالتقييـ

 التوجيييةخطوط الو الغرض 

 غرضال
 خدمة أربعة أغراض رئيسيةييدؼ إلى اتيجية لخطة االستر إف إطار الرصد كالتقييـ الذم يرافؽ ا

  اإلدارات بشأف التقدـ /ممفكضيفلكسنكية  لتكفير المعمكمات عمى أساس ربع سنكم/نصؼ سنك
 خطةالبمكغ نتائج كمخرجات  ف المحرز 

  النكاتج/المؤشرات كاألىداؼ أكمتنقيحات/التحديثات لبمثابة منياج العمؿ 
 القرار كأخيرا المستكل العمم  لصنع القائمة عمى قرائف/المفكضية  تعزيز 
  مفكضيةلمتأكد مف مستكل الكفاءة التشغيمية لم -المكارد المنفقة ببط النتائج/النكاتج ر 
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 مبادئال
 ، مف بيف أمكر أخرل:أربعة مبادئ رئيسية إلىكضع إطار لرصد كتقييـ الخطة تستند عممية 

 :مكتب المفكضيف كاإلدارات  -مفكضية ة لمالمستكيات اليرميتـ إسناد أدكار إلى جميع  المشاركة
عمميات كنتائج تنفيذ كبل مف  مع المفكضيةجميع الكيانات المحددة تبنى مشاركة . ستضمف كاألقساـ
 .بشكؿ كامؿ الخطة

 عداد خطط العمؿ كضع مصفكفة نتائج كمية/جزئية، أشكاؿ كعمميات تظير  شفافية:ال كا 
 .سمكؾ جميع األطراؼانسجاـ دعـ ت/ السنكية االنفتاح ك الفصمية/السنكية كعمميات الرصد الفصمية 

 :الت  ينبغ  رصدىا/تقييميا  لئلدارات فقط ف  إطار مجاؿتـ تعييف المؤشرات كاألىداؼ ي المساءلة 
جميع  حمؿ المسؤكلية / تكفر القيادة ف  تنسيؽ مدخبلت تناؾ إدارة رائدة تمخرجات محدد ى نتائج/

. كمف أيضا مؤشرات كأىداؼ مخصصة ليا عند االقتضاءالداعمة رات اإلدااإلدارات الداعمة لدل 
إلى حد كبير ف  تحقيؽ أف يساىـ جعؿ اإلدارات مسؤكلة عف المساىمة ف  األداء شأف 
 الخطة /نتائج/مخرجاتىدؼ

 بسيطة كقابمة ليا قدر اإلمكاف جميع المؤشرات كمجمكعة األىداؼ المصاحبة  ينبغ  أف تككف
 كمناسبة مف حيث التكقيتاالعتماد عمييا ك  تأكد منيا كيمكف اللمقياس، 

 التي يتعين رصدىا وتقييميا؟األمور ما ىي 

 :ضمف سياؽ تنفيذ خطة يمكف رصد ما يم 

 ممؤشرات عمى أساس سنكمل المصفكفة الكمية مستكل تحقيؽ األىداؼ المحددة ف  ضكء 
  فصم /سنكم أساس شرات عمىممؤ لمستكل تحقيؽ األىداؼ المحددة ف  ضكء المصفكفة الصغيرة 

 

 ما يم  ، مف بيف أمكر أخرل يتـ تقييـ، سخطة الضمف سياؽ تنفيذ 

 المخاطر أثناء كبعد بما ف  ذلؾ االفتراضات يا ك يدؼ الخطة كنتائجالمتكاصمة ل ىميةاأل: األىمية
 .االنتياء مف تنفيذ الخطة

 :منية المحددة ف  مختمؼ ضمف الحدكد الز الخطة مدل تحقيؽ ىدؼ/نتائج/مخرجات  الفعالية
 ةكالجزئي ةالمصفكفات الكمي
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 :نفاؽ الخطة التصميـ  -إدارة تنفيذ الخطة  صحة مدل الكفاءة النفقات كتحمؿ ميزانية/ منذ البداية كا 
 ميزانية الخالضمف 

 التسمسل اليرمي المؤسسي والمسؤوليات

يق  كاألدكار المسندة إلييا ف  رصد متسمسبلت اليرمية داخؿ االتحاد االفر ل ا الجدكؿ أدناه ممخصتضمف ي
 1-5ف  القسـ  كما كرد ---الرقـ  إلىمستكل اليرم  اليستند . ك كتقييـ تنفيذ الخطة

 الرصد والتقييم مستوى المسؤوليات المسندة في إطار: 19الجدول 

 المسئىليبت المسنذة  المستىي

والمدير أعضاء المفوضية 
  التنفيذي لوكالة النيباد

اض/إجازة المؤشرات كاألىداؼ السنكية لمنكاتج )المصفكفة كضع/استعر  .5
 الكمية(

6. s إجازة خطط العمؿ كالميزانيات السنكية 
تمق /استعراض/تقديـ التغذية الرجعية بشأف تقارير الرصد  .7

 السنكية/نصؼ السنكية
 تمق /استعراض/إجازة التقييـ المرحم /النيائ  لتقييـ تنفيذ الخطة  .8

 اض/إجازة المؤشرات كاألىداؼ الفصمية لمنكاتج  استعر   .7 لجنة التوجيو 
 إجازة خطط العمؿ كالميزانيات الفصمية  .8
 تمق /استعراض/تقديـ التغذية الرجعية بشأف تقارير الرصد ربع السنكية .9

إعداد تقارير مرحمية فصمية لتقديميا إلى المفكضية مف أجؿ  .10
 بحثيا 

إطار التنفيذ  التعييف كاإلشراؼ عمى عمؿ الخبراء االستشارييف ف  .11
 المرحم  النيائ  لمخطة 

 تكفير اإلشراؼ عمى عمؿ المجمكعات القطاعية الفنية  .12
 ة لممجمكعة القطاعية )ناتج( يإعداد خطة عمؿ سنكية/فصم .6 المجموعات القطاعية الفنية

 استعراض التقدـ نحك تحقيؽ النكاتج/النتائج عمى أساس فصم    .7
8. nصميةتسييؿ رصد تنفيذ الخطة السنكية/الف 
 لمبحث.إعداد تقرير مرحم  فصم /سنكية كتقديمو إلى لجنة التكجيو  .9
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 المسئىليبت المسنذة  المستىي

إعداد تقارير نصؼ سنكية مشفكعة بخطط عمؿ كتقديميا إلى  .10
 لجنة التكجيو لمنظر فييا 

التخطيط االستراتيجي لمسياسات 
 والرصد والتقييم وتعبئة الموارد

 العمؿ بمثابة أمانة لمجنة التكجيو  .5
 ؿ فصمية/نصؼ سنكية/سنكية كتقديميا إعداد/إدماج خطط عم

 إلى لجنة التكجيو إلجازتيا 
  إعداد/إدماج تقارير رصد فصمية/نصؼ سنكية/سنكية كتقديميا

 إلى لجنة التكجيو إلجازتيا 
  القياـ بتعييف الخبراء االستشارييف كاإلشراؼ عمييـ 

 العمؿ بمثابة أمانة لممجمكعات القطاعية الفنية .6
 المجمكعات القطاعية الفنية  تنسيؽ/ترتيب اجتماعات 
  تنسيؽ التحضير لمتقدـ نحك تحقيؽ نتائج اإلجازة مف قبؿ لجنة

 التكجيو 
 إدارة دكرة الرصد كالتقييـ  .7

 التكجييية كالجداكؿ الزمنية لمقضايا خطكط ال 
 عقد اجتماعات تنسيقية 
   إلحاؽ عامميف بكؿ لجنة فنية لرصد المؤشرات/األىداؼ بما ف

 ة المعمكمات المقدمة بخصكص كسائؿ التحقؽ ذلؾ مكثكقية كدق
 تقديـ الدعـ الفن  لممجمكعات القطاعية الفنية/اإلدارات 

 إعداد تقارير رصد كتقييـ سنكية .8
 إعداد خطط عمؿ كميزانيات سنكية/فصمية لئلدارات  .5 اإلدارات/األقسام /الوحدات

تحقيؽ النتائج عف طريؽ استخداـ كسائؿ التحقؽ ف   ف رصد التقدـ  .6
 مصفكفة النتائج عند االقتضاء 

 المشاركة ف  مداكالت المجمكعات عند االقتضاء  .7
 إعداد تقارير رصد لئلدارات/بما ف  ذلؾ رصد األنشطة الشيرية  .8

 

 أدوات الرصد
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 المؤشرات / األىداؼ كاألشكاؿ  –تـ تقديـ مجمكعتيف مف أدكات الرصد ،لضامف فعالية تنفيذ الخطة 

 المؤشرات / األىداؼ

 مؤشرات/األىداؼال

ىذه النتيجة. كلكؿ مؤشر  يأت  ف  إطار لكؿ ناتج كؿ مف مصفكفة النتائج الكمية كالجزئية مؤشراتلدل 
الخطة. تحميؿ بسيط  لفترة سنة مف السنكات األربع ف  إطار كؿ الت  يمكف تحقيقياماثمة ال أىدافو ناتج تحت

 .النتيجة ناتج/ال تحقيؽ ف التقدـ المحرز  تقييـل األساسالفعمية  لسنةا مقابؿ يدؼاليشكؿ  –لمتبايف 

خطة ال تنفيذ بداية ف  الجزئية /مصفكفتيف الكميةال المحددة ف ك  المقابمة ليا كالمؤشرات ستخضع األىداؼ
 .الخطة تنفيذل تقييـ منتصؼ المدة أك العاـ الماض  األفكار المستفادة مف تجربة عمى أساسمراجعة سنكية ل 

 األشكاؿ

عداد( 2راجع الممحؽ الفصمية/السنكية) خطط العمؿ إلعداد -يـ نكعيف مف األشكاؿ تـ تقد  تقارير الرصد كا 
لمختمؼ النكاتج. تـ تقديـ  الجزئية النتائج كؿ منيما بمصفكفاتكيرتبط  -( 2راجع الممحؽ ) السنكية/الفصمية

 .استخداميا صيغحكؿ  حكاش

 ىذا الشكؿ مف قبؿ كسيتـ استخداـ  (4راجع الممحؽ ) الشيرم النشاطكىك شكؿ رصد   ،شكؿ ثالث ىناؾ
 الفصمية. كينبغ  أف يحتفظ بيا رؤساء المتمخضة عف خطط العمؿ الشيرية مديرم اإلدارات لرصد األنشطة

 .سيكلةب الفصمية تقارير الرصد إعداد تمكنيـ مف، كسكؼ اإلدارات

 لرصدا دكرة

الرصد  ف  سمسمة إليو األدكار المسندة مستكلقيؽ كؿ بمكعد تح فيما يتعمؽ عدـ اليقيف/الغمكض إلزالة
كجزء  ياتكاريخكاإلنجازات ك  التسمسؿ اليرم  مستكل تبيفك ؟ الجدكؿالكارد ف   رصدال دكرةيتـ اقتراح  كالتقييـ،

. إضافة إلى ذلؾ، سيككف ىناؾ حكـ بخصكص المراجعات الداخمية كالخارجية خطةال تنفيذ رصدإطار مف 
 .المنتظمة لمخطة
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 دورة الرصد:  20الجدول 

 التبريخ المنشىد المخزجبت  المستىي 

مدير أعضاء المفوضية وال
  التنفيذي لوكالة النيباد

 أبريؿ مف السنة السابقة  1المؤشرات كاألىداؼ لمسنة الحالية+ إجازة

 أبريؿ مف السنة السابقة   1إجازة خطط العمؿ كالميزانيات لمسنة الحالية + 

ية حكؿ تقارير الرصد كالتقييـ تغذية رجع 
 سنكيةالالسنكية/نصؼ 

 ديسمبر/يناير-يكنيك/يكليك

 مارس/يكنيك/سبتمبر/ديسمبر  إجازة خطط العمؿ الفصمية كالميزانيات  لجنة التوجيو

 مارس/يكنيك/سبتمبر/ديسمبر  إجازة تقارير الرصد السنكية/الفصمية 

لقطاعية خطط العمؿ كالميزانيات ا المجموعات الفنية 
 السنكية/الفصمية 

 مارس/يكنيك/سبتمبر/ديسمبر

 تقارير الرصد القطاعية السنكية/الفصمية  

 

 مارس/يكنيك/سبتمبر/ديسمبر

التخطيط االستراتيجي 
لمسياسات والرصد والتقييم 

 وحشد الموارد 

خطط العمؿ كالميزانيات المتكاممة 
 السنكية/الفصمية

 مارس/يكنيك/سبتمبر/ديسمبر

 ير الرصد المتكاممة السنكية/الفصمية تقار  

 

 مارس/يكنيك/سبتمبر/ديسمبر

  2016يناير/مارس  تقارير التقييـ المرحم   
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 التبريخ المنشىد المخزجبت  المستىي 

  2014ديسمبر  –سبتمبر  تقرير تقييـ نياية الخطة  

 مارس/يكنيك/سبتمبر/ديسمبر خطة العمؿ كالميزانية السنكية/الفصمية اإلدارات

 مارس/يكنيك/سبتمبر/ديسمبر  تقارير الرصد السنكية/الفصمية 

 

 تقييم الخطة
دارة نكاتج نتائج/ أىمية لمتأكد مف يتـ إجراء تنفيذ بكفاءة كفعالية، سالالخطة عمى األقؿ خبلؿ فترة التنفيذ كا 
 تقييميف.

األفكار خبلؿ الربع األكؿ مف السنة الثالثة مف تنفيذ الخطة. كسكؼ تستخدـ  نصؼ مرحم  سيتـ إجراء تقييـ 
النكاتج منتائج/لف  مجاالت المراجعات مصفكفة النتائج الكمية/الجزئية لمخطة  التقييـ الكم  لترشيد ردة  ف الكا

طار الرصد كقدرات المديريف/المكظفيف المشاركيف  طار الحكـ، كا  كنباىة  المؤشرات كاألىداؼ المرتبطة بيا، كا 
 ف  خطة الرصد كالتنفيذ كالتقييـ.

سكؼ  - ميـ تكقيت عممية التقييـإف ؿ الربع األخير مف السنة الرابعة مف الخطة. التقييـ الثان  خبلسيجرم 
التركيز ف  إف ف  ذلؾ الكقت. الت  ستبدأ  ةالرابع ةلتطكير خطة االتحاد االفريق  االستراتيجيأفكارا قدـ ي

مدل مبلءمة ك  النكاتجعمى مستكل تحقيؽ النتائج/ينصب إنجاز الخطة، سمف التقييـ، كذلؾ بسبب قربيا 
مف  اتأثير الخطة عمى الدكؿ األعضاء كغيرى ة ككفاءة إدارة التنفيذ بدال مفكفعاليالنكاتج لنتائج/ااستمرار 

 .المستفيديف مف الخطة
 
 خطة التنفيذ 5-4

الميزانية تنفيذ خطة العمؿ السنكية ك ف  المككنات الرئيسية لخطة التنفيذ ف  سياؽ تنفيذ الترتيبات تتمثؿ 
 كالتقييـ.كالرصد 
 ةكالجزئي ةالكميإلى مصفكفة النتائج قساـ األدارات / اإلإعداد خطة العمؿ السنكية كالميزانية مف قبؿ يستند 

إصدار  :تكقيت مختمؼ مككنات إعداد خطة العمؿ السنكية. كقد كرد 6مصفكفات الممحؽ  كما كردت ف 
دارات / اإلسنكية مف قبؿ  يزانياتمف قبؿ المفكضيف، ثـ إعداد خطط عمؿ كمكأىداؼ سنكية  مؤشرات

 21 ف  الجدكؿ الخ ،خطط العمؿ كالميزانياتقساـ، كالمكافقة عمى األ
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كفقا كنياية الخطة نصؼ المرحم  خطة عمى أساس ربع سنكم/سنكم كالتقييـ الخطة رصد تنفيذ يتـ تنفيذ 
سمسة  الفاعمة الرئيسية ف مسؤكليات الجيات كترد أيضا .  20 ف  الجدكؿ ةكارد  كما ىالزمنية خطكط لم
مجمكعات الفنية، كاإلدارات / األقساـ جنبا إلى جنب مع الالمفكضيف، كلجنة التكجيو، ك  لييئةتقييـ الرصد ك ال
 ف  إطار الرصد كالتقييـكالمسؤكليات المستكل  20ف  الجدكؿ الزمنية خطكط ال
 
 الظروف التمكينية 5-5

 نفيذ الفعاؿ لمخطة االستراتيجية )كستشمؿ ىذه الظركؼ التمكينية ما يم :إف البيئة السميمة البد مف تييئتيا لمت

 فضبل عف المكاطنيف العادييف  ، أصحاب المصمحة الرئيسييف ف  القارة تككف مؤسسات جب أف ي
ف أجؿ م عمـ بالعمؿ الذم تقـك المفكضية بو مف خبلؿ خطتيا االستراتيجية الثالثة عمى يف األفريقي

الصحافة  بمشاركةتدابير لتعميـ الخطة االستراتيجية الينبغ  اتخاذ ، عميو . ك كالمشاركةتعزيز الممكية 
 كالتمفزيكف كالكتيبات، الخ

  ينبغ  لمدكؿ األعضاء ضماف التمكيؿ الكاف  )المكارد المحمية(  كالصككؾ القانكنية لبرامج الخطة
 االستراتيجية

  بدكر  القارة قياـ ، بما ف  ذلؾ  الستراتيجية الثالثةالخطة ا برامجممؾ أفريقيا بصكرة كاممة تيجب أف 
 ف  تمكيؿ ىذه البرامج تدريجيا  أكبر

  الفعالية العممية كالتآزر كالتعاكف بيف إدارات مفكضية االتحاد األفريق 
  االنضماـ إلى مبادئ التفريع كالتكامؿ بيف مفكضية االتحاد األفريق  كاألجيزة األخرل كالمجمكعات

 ة اإلقميميةاالقتصادي
  ّالمفكضية مف العمؿ ككياف  ينبغ  نشر كتعزيز ثقافة التفكير المتكامؿ داخؿ المفكضية بما يمكف

 كاحد ف  تحقيؽ أىداؼ كأكلكيات الخطة االستراتيجية الثالثة 
  لتعزيز التبسيط كالتنسيؽ كالمكاءمة كتخفيض تكاليؼ المعامبلت، ينبغ  لشركاء المفكضية االنتقاؿ

 المباشر الكامؿ لمميزانية نحك الدعـ
   كجكد آلية قكية لمرصد كالتقييـ 
   لضماف االتصاؿ بالدكؿ األعضاء كالشركاء ف  كقت مبكر كمعالجة جميع  ينبغ  لممفكضية السع

الشركط الضركرية لصرؼ األمكاؿ ف  الكقت المناسب. كينبغ  لجميع اإلدارات كالسيما مديرية 
عداد الميزانية كالم الية كالمحاسبة كمديرية التخطيط االستراتيج  لمسياسات كالرصد كالتقييـ البرمجة كا 
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كتعبئة المكارد تقديـ تقارير عف استخداـ األمكاؿ ف  الكقت المناسب ف  كؿ فصؿ إلى إدارة مفكضية 
لى الشركاء لعمميـ. صدار تكجييات بشأنيا كا   االتحاد األفريق  لبحثيا كاتخاذ قرار كا 

 النتقاؿ مف التركيز عمى العمؿ المعيارم ف  الغالب إلى مشاركة أكثر فعالية االمفكضية  يجب عمى
تقييـ/ دراسات الجدكل، كالتصميـ، ال: المعقدة اإلقميميةاألطر كالبرامج كالسياسات ف  تنفيذ العديد مف 
تسريع ذلؾ مف أجؿ  الرصد كتعبئة المكارد، كغيرك ات، ككضع أطر اإلدارة يكالمفاكضات/ االتفاق

 األجندة القاريةتحقيؽ  ف تقدـ ال
  األجندة القارية. اكتساب القدرات األساسية كالكفاءات البلزمة لممض  قدما ف  المفكضية يجب عمى

االستثمارية ميارات جديدة يجب الجنسيات كالمفاكضات متعددة لممشاريع ال  فنالتعقيد الكيتطمب 
 إنماؤىا.أك يا اكتسابالمفكضية عمى 

 

 الميزانية البرنامجية وترتيبات التمويل السادس:الفصل 
 
 البرنامجية لمميزانية 6-1

 أمريكيا. اكالر د 1.119.348.519الميزانية البرنامجية لفترة الخطة االستراتيجية مبمغ إجمال  كيبمغ 
 أدناه. 21االعتمادات المخصصة لمنتائج السبع المعنية مكجزة ف  الجدكؿ 

( الميزانية حسب النتيجة2017-2014الثالثة لمفكضية االتحاد األفريق  ): الخطة االستراتيجية 21الجدكؿ 
 

 إجمالي الميزانية /األولوياتالنتائج

، الديمقراطية وحقوق  السمم واالستقرار ،الحكم الرشيد: 1النتيجة 
 اإلنسان كأسس لمتنمية لتعزيز التنمية واالستقرار لممجتمعات   

34883758...811 

نشاء السياسات و تنفيذ : 2النتيجة  من أجل التنمية المؤسسات ا 
الموسعة لمضافة القيمة االزراعي، و المستدامة وزيادة االنتاج 

31.604164..600 
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 وتغير المناخ واإلدارة السميمة لمبيئة والوصول إلى األسواق،

 

االقتصادية  طوير البنية التحتية والبيئة لمتنمية : ت3النتيجة 
، التجارة األفريقية البينية التي يقودىا القطاع يع والتصن ،الشاممة

  الخاص واالستخدام المستدام لمموارد الطبيعية في القارة 
.1982958664 

وضع السياسات والبرامج لتعزيز الصحة والتعميم النوعي : 4النتيجة 
والميارات الخاصة بالصالحية لمعمل مدعومة باالستثمار في 

 ث واالبتكار من قبل الدول األعضاءالخدمات ، العمم ، البح
3.387798846 

تعبئة الموارد، بما في ذلك مصادر ل: وضع استراتيجيات 5النتيجة 
تمويل برامجيا من لتمكين أفريقيا واإلضافية  البديمة لتمويلا

  اإلنمائية
146.606666600 

الدول األعضاء مفوضية االتحاد األفريقي عمى اتصال ب:  6النتيجة 
 في تحديد وتنفيذ األجندة األفريقيةيقوم بإشراكيم ب المصمحة أصحاو 

485.68554811 

تعزيز القدرات المؤسسية لمفوضية االتحاد األفريقي،  7النتيجة 
العالقات مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية وأجيزة االتحاد كذلك و 

 األفريقي والشركاء االستراتيجيين اآلخرين
39488.88757 

 919911.841.91111 اإلجمالي

 تتككف الميزانية المذككرة أعبله مما يم :
 اإلجمال  2017 2016 2015 2014 الفئة

   131,401,912  مفكضية االتحاد األفريق  * 1

137,972,008 

 144,870,608  

152,114,138 

 566,358,666  
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  99,816,520   95,063,352  90,536,525  ** لمكارد العابرةا 2

104,807,346  

 390,223,743  

  162,766,110   43,716,161  41,634,439   39,651,847  37,763,663  ***المساعدة الفنية  3

   259,702,100  اإلجمالي الكمي  

272,687,20

7  

 286,321,567   

300,637,64

5  

  1,119,348,519 

 لمفكضيةا كفرة لدلالميزانية المت * إجمال 

الدكؿ األعضاء أم منحة الطاقة الحرارية األرضية،  مفكلكنيا تحكيبلت جة ف  الميزانية المدر  األمكاؿ **
 صندكؽ المكتب األفريق  لمثركة الحيكانية 

 اإلنمائييف ف  مجاالت كخبرات محددة تكقع مف الشركاءالمالدعـ الفن  *** 

 أمريك . تمثؿ إحدل دكالر  24.241.656ا ككف ىناؾ مشاريع خاصة قيمتيتخبلؿ السنة األكلى، س
 البيكت قرية األفريقية ك المكتب األفريق  لمثركة الحيكانية كال المشاريع المتكقعة ف  السنة األكلى فقط مثؿ مقر

 .سكنية لممفكضيفال

 ترتيبات التمويل 2.6

 لتمكيؿ لمخطة االستراتيجية الثالثة:اكترتيبات  التاليةثبلثة ال تقترح الخيارات 

 ماالتشغيمية إلى حد نفقات لمساىمات المقدمة مف الدكؿ األعضاء دعمت ال: االدكؿ األعضاء (أ 
لمميزانية  البرنامجية لممفكضية. كىناؾ حاجة لزيادة المساىمات مف الدكؿ األعضاء نحك الميزانية 

ىناؾ حاجة ممحة الستكشاؼ مصادر أف ك  إظيارا لئلرادة السياسية كالممكية ، البرنامجية لممفكضية
 تكرة ف  شراكة مع الحككمات كالقطاع الخاص ف  البمداف األفريقيةجديدة كمب

التقميديكف لممفكضية بسخاء الجزء األكبر مف تمكيؿ برامج  : كفر الشركاءالجيات المانحة التقميدية (ب 
كأف تتحكؿ ف  نياية المفكضية. كمف المتكقع أف تستمر ىذه الشراكة ف  الخطة االستراتيجية الثالثة. 

مف أجؿ  –بشكؿ كامؿ. كمع ذلؾ ، فسيتعيف عم  الدكؿ األعضاء  دعـ الميزانية  المطاؼ إلى
أف تتحمؿ زيادة  أكبر ف  أنصبة الميزانية  –إظيار ممكية المفكضية لمبرامج ذات األكلكية 

 البرنامجية.
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مف : مع تنكع شركاء أفريقيا ف  مجاؿ التجارة كاالستثمارات، سيككف الجيات المانحة غير التقميدية (ج 
 .الصاعدةالميـ إقامة شراكات جديدة مع ىذه المناطؽ 

بما ف  ذلؾ ضركرة استكشاؼ سبؿ ككسائؿ إشراؾ القطاع الخاص ف  تمكيؿ  :تعبئة المكارد المحمية  (د 
 البرامج ذات األكلكية .

 
ستقكـ المفكضية باستكشاؼ سبؿ استخداـ مذكرة التفاىـ الحالية مع الدكؿ األعضاء حيث تككف ىػ( 
يرة ممتزمة بتقديـ الدعـ الفن  ف  شكؿ التدريب كتكفير العامميف ف  المجاالت الت  ال تتكفر لدل األخ

 المفكضية الخبرة فييا. كيمكف تنشيط ذلؾ فقط بناء عمى الطمب.

إف  التنفيذ الناجح لمخطة االستراتيجية سيتطمب مصادر تمكيؿ  كافية كقابمة لمتنبؤ  كمستدامة، . ف  ىذا 
يتـ استكشاؼ  استراتيجيات لتعبئة المكارد، بما ف  ذلؾ مصادر التمكيؿ البديمة، ك/أك اإلهضافية . السياؽ، س

كستحتاج أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريق  بشكؿ خاص إل  بمكغ ىدؼ مبكر بشأف مصادر التمكيؿ  
 البديمة 
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 خالصةالالفصل السابع: 

ذىمة ف  جميع مجاالت الحياة كسكؼ تحتاج القارة األفريقية إلى التكيؼ مع بفترة تغيرات مكأفريقيا يمر العالـ 
بناء ىذه التغييرات كمكاكبتيا. كمفكضية االتحاد األفريق  بكصفيا المحرؾ لمكصكؿ إلى رؤية االتحاد بشأف "

دارتيا أفريقيايسودىا السمم واالزدىار ،أفريقيا متكاممة   عمية ديناميكية وتمثل قو  يتولى مواطنوىا قيادتيا وا 
يجب عمييا أف تبث ذلؾ الشعكر المتجدد بالحاجة الممحة ف  عمميا. كيجب أف يككف ىناؾ  الساحة الدولية"

تحكؿ حاسـ ف  الطريقة الت  تعمؿ بيا المفكضية؛ أم التحكؿ مف اقتناعيا بتنفيذ المياـ العادية إلى تقديـ 
 القارم كاألجندة االجتماعية كاالقتصادية لمقارة .الدعـ  عمى نحك استباق  لمتنفيذ العاجؿ لمتكامؿ 

 
كاألمف  ـمتعزيز الس إلى مدؤ ي مف شأنو أف مسار مستداـ عمى القارة األفريقية مقنعة عمى أف ىناؾ أدلة
رؤية االتحاد  تحقيؽ السرعة الت  ستسير بيا العممية لضماف السؤاؿ ىكمكاطنييا. كالرخاء ل كاالستقرار

 .آجبل يساألفريق  عاجبل كل
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 نتائج المجموعات القطاعية الفنية

 الحقالم



228  

 

228 

 

 المالحق:
  وتوقعاتيم المصمحة أصحاب تحميل :1  الممحق

 التوقعات  أصحاب المصمحة 
 الدول األعضاء

  مؤتمر القمة 
  المجمس التنفيذي 
  لجنة الممثمين الدائمين 
  المجان الفنية المتخصصة 

  الشفافية كالمساءلة 
 الكفاءة  كاالستخداـ الحصيؼ  لممكارد 
 ف  الكقت  الدقيقة المعمكمات كالتقاريرير تكف

 المناسب 
  المعتمدة بشكؿ كاضح  المقررات كالبرامجتنفيذ

 كقت مناسب كف  ال كمكضكع 
  تقديـ الخدمات المينية كالنكعية لبلجتماعات 

 أجيزة االتحاد األفريقي األخرى
  البرلمان األفريقي 
 وحقوق االنسان  لمعدل حكمة األفريقيةالم 
 األفريقية  لحقوق االنسان والشعوب والمجنة 
 المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
  مجمس السمم واألمن 
  المؤسسات المالية 
  حول حقوق الطفل المجنة األفريقية  لمخبراء

  ورفاىيتو.

كالدعـ لمتدريب المؤسس   كالتكجيوتقديـ المشكرة 
   كالتكظيؼ كاالستدامة 

 يمية المجموعات االقتصادية االقم
المجموعات االقتصادية لغرب أفريقيا ، جماعة شرق 
أفريقيا ، المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ، 
دول تجمع الساحل والصحراء ، السوق المشتركة 

مشرق والجنوب األفريقي ، مجموعة تنمية الجنوب ل
 األفريقي ، ايجاد ،واتحاد المغرب العربي 

 ت التكامؿ التنسيؽ ف  مجاؿ مكاءمة عمميا 
  التعاكف كالتآزر  فيما يتعمؽ بالبرامج 

 التكامؿ األفريق   تفعيؿ  المجتمع المدني
  ف  عممية اتخاذ  كالمدخبلت مزيد مف االشراؾ

 القرارات  ف  االتحاد األفريق  
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 الدفعة  نحك التكامؿ   فييم الشباب  بمن المواطنون األفريقيون  
 شئة  ف  أفريقيا االستجابة الفعالة  لمتحديات النا 
   تمثيؿ مصالح  المكاطف األفريق  العادم   ف

 العالميةالمحافؿ 
  التحدث بصكت كاحد كالدفاع عف  مصالح

 الشعب األفريق  
 مشاركة أكبر  ف  أنشطة االتحاد األفريق    األفريقيون في الميجر 

  تعزيز األفريقييف ف  الميجر 
 ؿ األعضاء تنسيؽ فعاؿ مع الدك   شركاء استراتيجيون 

  مكحدةمكاقؼ أفريقية  اتخاذ التعاكف عمى  
 كالمساءلة  الشفافية  شركاء انمائّيون 

  ف  الكقت  الدقيقةتكفير المعمكمات  كالتقارير
 المناسب 

 االمتثاؿ لمعقكد 
الخاص  القطاعيف بيف تشجيع كتعزيز شراكات  القطاع الخاص 

 كالعاـ قابمة لبلستمرار 
  تبادؿ المعمكمات  
 زيز المؤسسات األفريقية تع 
  منتدل القطاع الخاص 

  لئلرساؿ ككسيمتيفكالمشاركة   التركيج   وسائل االعالم 
 تسييؿ الكصكؿ إلى المعمكمات  

الشفافية  كالمساءلة، النزاىة ، القيادة السميمة ،   العاممون في مفوضية االتحاد األفريقي 
 الكظيف   التدرجالمساكاة ،  اإلنصاؼالرعاية، 

 كاألمف الكظيف  .
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  السنوية العمل خطة شكل :2 الممحق

 :اإلدارة
 :النتيجة
 الجدول الزمني األنشطة المخططة النتيجة

 )الفصول(
الطرف 
 المسؤول

 الميزانيةا

مصدر  4 3 2 1
 التمكيؿ 

 المبمغ  الكصؼ

 1. _________________ 
 ىدافاألمؤشرات/ ال
 أ(
 ب(
 ج(

         

2. _________________ 
  ىدافاألمؤشرات/ال
 أ(
 ب(
 ج(

 
 

 

        

3. _________________ 
  ىدافاألمؤشرات/ال
 أ(
 ب(
 ج(

         

          
 مبلحظات: 

  .الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ النتائج مف  مصفكفة النتائج  يمكف .1
 الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ النكاتج مف  مصفكفة النتائج  يمكف .2
 السنة المعنية  بخصكصالمؤشرات/ األىداؼ مف مصفكفة النتائج   المعمكمات حكؿمى يتـ الحصكؿ ع .3
يجب أف تككف محددة المعالـ  كمساىمة  ف  تحقيؽ  نكاتج  -المخططة  مف قبؿ المدير.نشطة األيجب تكضيح   .4

 معينة 
 يشير إلى الفصؿ الذم يتـ فيو النشاط  -الجدكؿ الزمن   .5
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 . ع بذلؾ النشاط الذم  يضطم –الطرؼ المسؤكؿ  .6
كيجب أف تككف ف  حدكد الميزانية  كحسب -ىك تقدير تكاليؼ االنشطة  المخططة    -الجزء الخاص بالميزانية  .7

تقدير التكاليؼ / خطة  التمكيؿ، مصدر التمكيؿ  فيما يتعمؽ بيذا كمو ، يأت  مف االتحاد األفريق   كقد يككف مف 
 . معا انحيفالمانحيف أك مف االتحاد األفريق  كالم
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  السنوي شبو الرصد شكل الفصل/  :3 الممحق
 

 -----------------------------------------------------:    اإلدارة
                   

 ------------: السنة: / الفصؿ /الفترة 
 

  النتيجة
 الناتج

 
 المؤشرات

التقدـ المحرز نحك  اليدؼ األنشطة
سنة  النكاتج 

 التخطيط 
 

فصؿ 
 التخطيط 

الفصؿ 
 الفعم  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

      
      

 مبلحظات 
 يمكف الحصكؿ  عمى النتائج مف  مصفكفة النتائج الدقيقة  .1
 يمكف الحصكؿ  عمى النكاتج مف مصفكفة  النتائج الدقيقة  .2
 شكؿ  التخطيط السنكم يمكف الحصكؿ عمى األنشطة مف  .3
جزء مف اليدؼ  -اليدؼ المحدد  لمسنة  حسب نتائج المصفكفة . التخطيط الفصم  -السنة الت  تـ تخطيطيا -اليدؼ .4

 تـ تحقيقو خبلؿ الفصؿ . الذم اليدؼ الفعم  –السنكم المتكقع تحقيقو خبلؿ الفصؿ ، الفصؿ الفعم  
اؿ  األنشطة / األىداؼ المحددة  لمسنة ) أم   اكتمؿ إلى حدٍّ كبير ؛ التقدـ المحرز  نحك النكاتج  مستكل  إكم يصؼ  .5

 التقدـ الصفرم نحك تحقيؽ النكاتج إلخ...(  -%  100اكتممت نسبة 
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 الشيرم اإلببلغ شكؿ -4 الممحؽ
      :اإلدارة

       :اننتُدت

 

     :انشهز       :انفصم

      :انسنت

 

ة المخططة ومستىي اإلنجبس الشهزي األنشط  األنشطة المخططة للشهز   

 يستىي اإلندبس انًخططت   1النتيجة 

    المؤشز

    

    

    المؤشز 

    

    2النتيجة

    المؤشز

    

 مالحظات

المعتمدة  الفصمية مف خطة العمؿفصؿ بخصكص ذلؾ الناتج لم األنشطة المخططة يتـ الحصكؿ .1
 فصميةالعمؿ ال خطة مف مؤشراتال يتـ الحصكؿ عمى الناتج.  داخؿالمؤشرات  حكؿ تنظيمياينبغ  ك 
 المعتمدة سنكية/ال

دراجيا المقررة الشيرية األنشطة ينبغ  تحديد  .2  ناتجال عف المدير المسؤكؿ بكاسطةكا 
 بضعؼ  المتعمقة القيكدك ؛ الشير بحمكؿ نياية خطةالأنشطة استكماؿ  مدل يصؼ - اإلنجاز مستكل  .3

 ذلؾتصحيح لالت  يمكف اتخاذىا اإلجراءات اإلنجاز ك 
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 واإلبالغ والتقييم لمرصد األفريقية األداة :5 الممحق

 مقدمة

 عممية لتسييؿ إنشاؤه تـ كالتقييـ كالرصد متخطيطل حاسكب  ناظـ كاإلببلغ كالتقييـ مرصدل األفريقية داةاأل إفّ 

 اإلطار تحميؿ داةاأل تتضمف األساس، ىذا كعمى  المفكضية. مستكل عمى النتائج عمى القائمة دارةاإل إدخاؿ

 .مفكضيةلم االستراتيجية الخطةب كالمشاريع البرامج جميع لربط المنطق 

 األفريق  االتحاد مفكضية ف  كالتقييـ الرصد قدرات تحسيفل يفاإلقميمي كالتكامؿ التحكؿ جيكد ضمف كتندرج

 .كالقارة

 بالغواإل والتقييم لمرصد األفريقية األداة حول عامة نظرة

 :متكفرة التالية كالميزات كحداتال
 

 الوظائف الوحدة

 التخطيط 
 

 المشروع المقترح 
لكضع  المستخدـ كىك يكجوؾ. مشركعرحمة تخطيط م كحدةال ىذا الجزء مفيغط  
 .كمنيجيات جيدة التنظيـ إجراءاتعمى النتائج مف خبلؿ  قائـ خطةمشركع 

 
 خطة العمل

 .المعتمدةمقترحات المشاريع كفقا لمشركع خطة عممو المستخدـ يصمـ ، ف  ىذا الجزء
 الرصد والتقييم 

 
 التقرير المرحمية

 عمى النحك التال  الدكرية ـ المرحميةتقاريرى إنتاج مكف لممستخدميفي
 قيد االستعراض  - كؿ إدارةقبؿ  مف لبلستخداـ الداخم   - شيرية تقارير .1
 ضيةمفك لم لبلستخداـ الرسم  - ربع سنكية تقارير .2

 الرصد والتقييم
 .مؤشراتياالمتكقعة ك ىدافو كفقا أل كؿ مشركع التقدـ المحرز ف كتقييـ  يتـ رصد
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 ]ف  النظاـ بالكامؿ اآليليس  ىذا الجزء[

 
 اإلبالغ

 
 عمى أساس األداة األفريقية لمرصد كالتقييـ كاإلببلغ التالية  التقارير أنكاعإعداد يمكف 
 مقترحات المشاريع 
 لبرنامجيةا الميزانية 
 العمؿ السنكية خطط 
 قارير مرحمية دكريةت 
 المشاريعرنامج ب 
 حسب تقاريرال يمكف تصنيؼ كؿ: 
  نتيجةالاألكلكية أك 
 ةدار اإل 
 التمكيؿ مصدر 
 كبلىماأك  ةأك الفني ةالمالي التقارير 
 

 

صمة الذات  عمكماتيمكف تسجيؿ جميع المبيئة تييئ  األداة األفريقية لمرصد كالتقييـ كاإلببلغ بما أف
ختمؼ أصحاب المصمحة لمد أنكاع مختمفة مف التقارير فييا، فإنو يمكف استخدامو إلعدا المشركعب

 كالسيناريكىات.
 

 األداة األفريقية لمرصد والتقييم واإلبالغ  بعض الحقائق حول
 سيكلة الكصكؿ 

لكصكؿ إلييا بسيكلة مف يمكف اك شبكة اإلنترنت األداة األفريقية لمرصد كالتقييـ كاإلببلغ عمى  تقكـ
 أم ركف مف أركاف العالـ مف خبلؿ شبكة االنترنت.

 المصادر المفتكحة 
، مما يمنع تكاليؼ ترخيص المصدر المفتكح ذات برمجياتمكاد لكضع  الكامؿ معبداة األتـ تطكير 

 .إضافية
 تـ إعداده داخميا 
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مشاكرات المفكضية عقب  عمؿ نتاجاألداة األفريقية لمرصد كالتقييـ كاإلببلغ داخميا كى  تـ كضع 
 .مستمرة كمساىمات قيمة مف أصحاب المصمحة

 أين نحن اآلن؟
التخطيط كالرصد  االنتقاؿ مفعممية كضعيا أخذا ف  االعتبار غييرات مختمفة خبلؿ مكضكع تاألداة  تكان

 التقييـ القائـ عمى النتائج.التخطيط كالرصد ك  إلىلنشاط ا القائميف عمى
  www.amert.orgعمى االنترنت  جاىزة كمتاحة دمج كافة التغييرات المطمكبةالت  تداة لثانية مف األإف النسخة ا

 ئلدارات.إجراء دكرات تدريبية لحاليا تـ ي
 تتطمب نكعا مف التعاكف كالشراكةمياـ إضافية متبقية ىناؾ 

 

التعاون  الوصف/اليدف الميمة
 ب من المطمو 

 مستوى التعاون

ضركرة  عقد دكرات تدريبية  التدريب 
اإلدارات مكظف  تنشيطية ل

 .المكاتب اإلقميميةك 

مركز  تعييف اإلدارات ينبغ  لجميع  جميع اإلدارات 
أك مستخدميف متمرسيف  اتصاؿ
الت  تسييؿ التدريب كالمياـل لؤلداة

 يتتبع ذلؾ.
 المعييف  المستخدميف ينبغ  لجميع 

 تدريبال حضكر
الدمج في نظام 

 ساب
تتناكؿ األداة األفريقية 
لمرصد كالتقييـ كاإلببلغ 

، متقاريرل السردم الجكىر
كبالتال  ىناؾ حاجة إلى 

 النظـ برنامجدمجو ف  
 ف  كالنكاتج كالتطبيقات

 البيانات تجييز مجاؿ
مف أجؿ الحصكؿ   )ساب(

البرمجة كإلعداد 
لمالية الميزانية كا
 كالمحاسبة 

  عداد ينبغ  لمديرية البرمجة كا 
الميزانية كالمالية كالمحاسبة تكفير 

برنامج النظـ كالتطبيقات  خبير ف  
 كالنكاتج ف  مجاؿ تجييز البيانات

 )ساب(
  عداد ينبغ  لمديرية البرمجة كا 

الميزانية كالمالية كالمحاسبة  إنشاء 
لمقراءة " مستكل كصكؿ إلى األداة

برنامج النظـ كالتطبيقات    ف  "فقط
 كالنكاتج ف  مجاؿ تجييز البيانات

http://www.amert.org/
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 )ساب( تقارير تنفيذ محدثة عمى
 

دمج األداة في 
تدفق عمل 
 المفوضية 

إف األداة األفريقية لمرصد 
كالتقييـ كاإلببلغ أداة كشأنو 
ف  ذلؾ شأف جميع النظـ 

 يحتاج إلى معمكماتفإنو 
االستخداـ ذات الصمة ك 

تحقؽ ك  لتككف فعالة المستمر
 أىدافيا.

 اإلدارة العميا 
 
  جميع

 اإلدارات

 

 ينبغ  أف تجعؿ اإلدارة العميا 
 لعممية إلزاميااستخداـ األداة 

التقييـ لبرامج التخطيط كالرصد ك 
 كمشاريع المفكضية

 اإلجراءاتب اإلدارات تمتـز يجب أف 
 تخطيط كالرصد كالتقييـالخاصة بال
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   النتائج إطار (:2017-2014) التحاد األفريقي: الخطة االستراتيجية الثالثة  لمفوضية ا6الممحق 
 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
 :اليدف

 نوعية حياة تحسين 
 األفريقيين المواطنين

بناء أفريقيا متكاممة ومزدىرة 
تنعم بالسالم وتمثل قوة 

 دينامية في الساحة العالمية

 :األثر
 كاستبقائيا السبلـ ظركؼ رتكفي: بالسالم تنعم أفريقيا -1

 مستداـ أساس عمى
 غياب/ الجديدة النزاعات منع/ القائمة النزاعات تسكية 1-1

 النزاعات
 مشاركة األشخاص بصكرة متساكية ف  المجتمع المدن  1-2

 :ومتكاممة مزدىرة أفريقيا -2
 )مجمكع عدد الفقراء(الحد مف الفقر  2-1
لدكؿ األعضاء؛ زيادة النمك: الناتج المحم  اإلجمال  حسب ا 2-2

% مف 6ليدؼ المتمثؿ ف  الت حققت ا الدكؿ األعضاء عدد
زيادة االستثمار ف  الدكؿ  معدؿ نمك الناتج المحم  اإلجمال ؛

األعضاء؛ زيادة المشاريع الجديدة؛ زيادة اإلنتاجية؛ زيادة التجارة/ 
 حرية تنقؿ السمع كالخدمات كاألشخاص عبر الحدكد.

: زيادة القيمة المضافة لمناتج المحم  زيادة النمك الزراع  2-4
اإلجمال ؛ زيادة االستثمار، زيادة إنتاجية المزارع؛ تحسيف األمف 

 الغذائ .
إدارة تغير المناخ: تخفيؼ آثار الصدمات؛ الحفاظ عمى  2-5

 المكارد؛ تخفيؼ أثار المجاعة كالجكع.

     يكجد ال

 :1النتيجة 
الحفاظ عمى السمم واالستقرار 

الت  تنشب خبلؿ السنة كالت   العنيفة النسبة المئكية )%( لمنزاعات
   تتـ تسكيتيا 

25% 30% 45% 60% 75% 
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
الحكم الرشيد  وتعزيز

  والديمقراطية وحقوق اإلنسان
ف  تنفيذ برامج إعادة اإلعمار عدد الدكؿ األعضاء الت  نجحت  

 باب( كالتنمية ف  مرحمة ما بعد النزاعات )بما ف  ذلؾ النساء كالش
4 5 6 6 6 

بعثات مراقب  االتحاد النسبة المئكية )%( لبلنتخابات الت  تعمف  
خبلؿ  األفريق / المجمكعات االقتصادية اإلقميمية أنيا حرة كنزيية

  . السنة التقكيمية

35% 45% 55% 65% 75% 

 117حقكؽعدد الدكؿ األعضاء الت  نفذت النيج القائـ عمى ال 
 

 10 10 10 10 ال يكجد

النسبة المئكية )%( لممؤسسات الكطنية ذات الصمة الت  تنفذ  
   المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تكصيات

 

 %20 %20 ال يكجد
 

20% 
 

20% 
 

% عمى األقؿ مف الصككؾ 50عدد الدكؿ األعضاء الت  تنفذ  
  118القانكنية لبلتحاد األفريق  الت  قامت بتصديقيا.

 24 21 19 16 ال يكجد

)ثبلثة قكات  0  زة الت  تـ تفعيميا بشكؿ كامؿ عدد القكات اإلقميمية الجاى 
إقميمية جاىزة تـ 

  تفعيميا جزئيا(

3 4 5  

                                                 
ى نهح نهتنًُت تزوج نه ػذة وكبالث إنًبئُت دونُت وينظًبث غُز حكىيُت وهى َهذف إنً تحمُك تحىل إَدببٍ فٍ اننهح انمبئى ػهً انحمىق ين أخم انتنًُت ه 117

 ػاللبث انمىي بُن يختهف انؼنبصز اإلنًبئُت انفبػهت(
بق اننهضت انثمبفُت األفزَمُت؛ إطبر انسُبست انًُثبق حىل انذًَمزاطُت واالنتخبببث وانحكى؛ اتفبلُت حًبَت ويسبػذة اننبسحُن داخهُب؛ يُثبق حمىق انطفم؛ يُث 118
 اإلنسبنُت
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
       النواتج

اإلمكانيات توفير  1-1 الناتج
دارتيا وبناء  لمنع النزاعات وا 

 السالم
 

 عدد االتفاقات/ المنابر المشتركة بيف مجمس السمـ كاألمف كاأجيزة
السمـ كاألمف المماثمة األخرل )مجمس األمف لؤلمـ المتحدة، المجنة 
السياسية كاألمنية لبلتحاد األكركب ، مجمس السمـ كاألمف لجامعة 

 الدكؿ العربية( 

  3 ال يكجد
 

3  3  
 

3  
 

النسبة المئكية )%( لممقررات الصادرة عف مجمس السمـ كاألمف 
اآلليات اإلقميمية )بشأف السمـ كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية/ 

 سنكيا كاألمف( الت  تـ تسييؿ تنفيذىا  مف قبؿ المفكضية

81 81 85 90  95 

عدد مبادرات السمـ كاألمف لمنع النزاعات )المتصمة باالنتخابات 
كالحكـ( الت  اتخذتيا ىيئة الحكماء بالتعاكف مع األجيزة المماثمة 

  ة. ف  المجمكعات االقتصادية اإلقميمي

5   20  20  20  20  

 الت  يقدميا كؿ إقميـعدد المعمكمات/ التقارير عف اإلنذار المبكر   
خبلؿ  إلى المفكضية/ مجمس السمـ كاألمف كالت  تـ العمؿ عمييا

 . سنة تقكيمية 

عمى ( 3ثبلثة ) ال يكجد
    األقؿ  

خمسة 
عشر 

(15 )
 عمى األقؿ 

خمسة 
عشر 

(15 )
عمى 
 األقؿ 

عمى  16
 قؿ األ

استعداد/ نشر القكة األفريقية الجاىزة فيما يخص األنشطة الكقائية  
  كأكضاع النزاعات كالككارث. 

تجريب القكة  ال يكجد
األفريقية الجاىزة 

بما ف  ذلؾ 
القدرة عمى 

النشر السريع 

اإلعبلف  
عف 

التفعيؿ 
 الكامؿ
لمقكة 

عممية 
التدريب 
الميدان  

لمقكة 
األفريقية 

عممية 
التقييـ؛ 
تقييـ 

القكات 
 اإلقميمية
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
كدكر القكة 

األفريقية الجاىزة 
ف  االستجابة 

 لمككارث البشرية 

األفريقية 
 الجاىزة

   الجاىزة

عدد الدكؿ األعضاء الت  تمت مساعدتيا عمى تنفيذ الصككؾ  
 القارية المتعمقة بمراقبة األسمحة كعدـ انتشارىا

عمى  12 عمى األقؿ  12 ال يكجد
 األقؿ 

 عمى 16
 األقؿ 

عمى  16
 األقؿ 

النسبة المئوية )%( لخفض النزاعات العنيفة في القارة خالل السنة  
  التقويمية  

 35 30 25 20 ال يكجد

 االستراتيجيات  واإلجراءات الواجب اتباعيا:
 ضمان تفعيل المنظومة األفريقية لمسمم واألمن. -1
 ريقي بما في ذلك مبادرة التضامن األفريقية والمساىمات الطوعية في صندوق السالم.تعبئة الموارد لدعم أجندة السمم واألمن لالتحاد األف -2
 تسييل صياغة وتنفيذ السياسات/ المبادرات لمعالجة األسباب الجذرية لمنزاعات في أفريقيا.  -3
 تعزيز آليات تسوية النزاعات التقميدية/ المجتمعية.  -4
 إعداد مناىج دراسية حول تعميم السالم.ريقيا بما في ذلك البحث في مجال تعميم وثقافة السمم في أفتعزيز  -5
 جرائم اإلنترنت، األمن البحري، القرصنة، األصولية، التطرف، اإلرىاب، إلخ. -وضع تدابير لمعالجة التيديدات األمنية الجديدة والناشئة  -6
 (.2017-2013تعزيز تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة ) -7
دارتيا وبناء السالم.في إطار المنظومة األفريقية لمسمم واألمن،  -8  تعزيز شبكات وسائل اإلعالم لتشجيع الجيود األفريقية الرامية إلى منع النزاعات وا 
 إطالق وتنفيذ حمالت لالتصال وكسب التأييد وخطط إعالمية مواضيعية لزيادة التوعية وتعزيز ثقافة السمم. -9

 يذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقيالتعجيل بتنف -10
 دعم المركز األفريقي لمدراسات والبحوث الخاصة باإلرىاب. -11
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
 السمـ كاألمف :الرائدة األفريقي االتحاد إدارة

   : الشؤكف السياسية، إدارة الشؤكف االجتماعية، مديرية اإلعبلـ كاالتصاؿ المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات

 كاء الخارجيين(الوصول إلى )الشر 
 

 2-1الناتج 
تعزيز مشاركة النساء كالشباب 

)بما ف  ذلؾ كحدات 
المتطكعيف الشباب/ االتحاد 

األفريق ( كالمجتمع المدن  ف  
بناء السبلـ كمنع النزاعات 

كاالنتعاش كالتنمية ف  فترة ما 
 بعد النزاعات.

 

عادة اإلعم ار كالتنمية ف  عدد النساء المدربات كمدربات ف  منع النزاعات كا 
  فترة ما بعد النزاعات ف  البمداف الخارجة مف النزاعات 

45 80 80 80 80 

عدد الشباب )بما ف  ذلؾ فريؽ المتطكعيف الشباب لبلتحاد األفريق ( المدربيف 
عادة اإلعمار كالتنمية ف  فترة ما بعد النزاعات ف   كمدربيف ف  منع النزاعات كا 

 ) اعات البمداف الخارجة مف النز 

0 108 108 108 108 

عادة  عدد أعضاء المجتمع المدن  المدربيف كمدربيف ف  منع النزاعات كا 
 ) اإلعمار كالتنمية ف  فترة ما بعد النزاعات ف  البمداف الخارجة مف النزاعات 

 54 54 54 54 ال ٌوجد 

جنسيف إعداد كاستخداـ دليؿ االتحاد األفريق  لتدريب المدربيف عمى مسائؿ ال
كعمميات دعـ السبلـ كعمميات حفظ السبلـ لبلتحاد األفريق  لفائدة برنامج 

  التدريب 

0 1 0 0 0 

لنساء/ الشباب/ المجتمع المدن  ف  كارات الت  تـ تسييميا لمشاركة اعدد الح
  التدخؿ ف  أكضاع النزاعات  

15 15 15 15 15 

 :اتباعيا الواجب واإلجراءات االستراتيجيات
عادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتيم وتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية إلى تقوية انخراط المرأة ومشاركتيا في بناء السالم ومنع تصم -1  النزاعات وا 



243  

 

243 

 

 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
عادة اإلوغيرىا  لتقوية انخراط الشباب ومشاركتيم في بناء السالم ومنع  فريق المتطوعين الشبابتنفيذ برامج  -2  عمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتالنزاعات وا 
عادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتتصميم وتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية إلى تقوية انخراط المجتمع المدني ومشاركتو في بناء السالم ومنع   -3  النزاعات وا 
 وتعزيز ثقافة السالمزيادة التوعية ضيعية بغرض والخطط اإلعالمية المواكسب التأييد وتنفيذ حمالت االتصال و  إطالق  -4
 الرئيسية مسائل الجنسينوتنفيذ أنشطة محددة في إطار أنشطة مراعاة  كسب التأييد  -5
عادة اإلعمار والتنمية في فترةفي بناء السالم ومنع  تصميم وتنفيذ برامج لتعزيز إشراك/ مشاركة  المرأة -6  ما بعد النزاعات النزاعات وا 

 
 

 السمم و األمن :الرائدة األفريقي التحادا إدارة
 إدارة الشؤون السياسية، مديرية المجتمع المدني والميجر، مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية، مديرية اإلعالم و االتصال  :المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات

 الوصول إلى )الشركاء الخارجيين(
 

 3-1الناتج 
ار في فترة تعزيز إعادة اإلعم

ما بعد النزاعات وآليات بناء 
  السالم

لمبمداف الخارجة مف النزاعات باعتبارىا حاالت ناجحة النسبة المئكية )%(
 إلعادة اإلعمار كالتنمية ف  فترة ما بعد النزاعات  

50 55 60 65 70 

      

       
 :اتباعيا الواجب واإلجراءات االستراتيجيات

 عاتمية في البمدان الخارجة من النزافضال عن تعزيز بناء الدولة واالستقرار والتنإعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات مة بتسريع وضع التدابير الكفي -1
عادة اإلدماج -2  تشجيع تنفيذ عمميتي إصالح القطاع األمني ونزع السالم والتسريح وا 
التماسك االجتماعي  وضمانلة االنتقالية في البمدان المتأثرة بالنزاع بغية التصدي لمسألة اإلفالت من العقاب تعزيز السياسات والبرامج الرامية إلى تسييل العدا -3
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
 والمصالحة 

شراك المواطن إطالق -4 ين وتنفيذ حمالت االتصال والدعوة والخطط اإلعالمية المواضيعية بغرض رفع الوعي وضمان حصول أصحاب المصمحة عمى المعمومات وا 
 وممكيتيم

 
 السمم واألمن :الرائدة األفريقي االتحاد إدارة

 إدارة الشؤون السياسية، مديرية اإلعالم واالتصال :المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات
 الوصول إلى )الشركاء الخارجيين(

 
  4-1الناتج 

تعزيز الحكم الرشيد 
 والديمقراطية

حكؿ الديمقراطية عدد الدكؿ األعضاء المصدقة عمى الميثاؽ األفريق  
 كاالنتخابات كالحكـ 

 38 24 16 8 ال يكجد

النسبة المئكية )%( لمييئات التشريعية األفريقية الت  تبمغ نسبة تمثيؿ المرأة  
 % عمى األقؿ 30فييا 

19% 21% 23% 25% 30% 

 46 38 27 14 ال يكجد  عدد الدكؿ األعضاء المصدقة عمى اتفاقية حماية كمساعدة النازحيف داخميا  
 %75 %65 %55 %45 ال يكجد ( لبلنتخابات الحرة كالنزيية كالشفافة 5النسبة المئكية )

عدد الدكؿ األعضاء الت  صدقت عمى بركتكككؿ االتحاد األفريق  المتعمؽ  
 بالمرأة

36 2 2 2 2 

 االستراتيجيات واإلجراءات المتبعة:
 ابر الحكم في أفريقيا ضمان التنفيذ الفعال والكامل وتفعيل  ىياكل ومن -1
، وسياسات االتحاد األفريقي تعزيز إصالح القطاع العام من خالل تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة الفساد، والميثاق األفريقي لمخدمة العامة واإلدارة -2
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
 وقواعده المتعمقة بالالمركزية والحكم المحمي

 ، وتعزيز دور االتحاد االفريقي في مجال تقييمات الديمقراطية والحكمعة المتبادلة بين األقرانلممراجتيسير / دعم عمل اآللية األفريقية  -3
 االنتخابات والحكمتعزيز التنفيذ الفعال لقواعد ومعايير االتحاد األفريقي حول  الحكم والديمقراطية، وعمى وجو الخصوص، الميثاق األفريقي لمديمقراطية و  -4
 وتعزيز / تيسير إجراء انتخابات حرة ديمقراطية وعادلة اتلى منع ومعالجة التغييرات غير الدستورية لمحكومتعزيز التدابير الرامية إ -5
 دمج الحكم في برامج التعميم األكاديمي والميني -6
شراك وضمان حصول أصحاب المصمحة  زيادة التوعيةوالخطط اإلعالمية المواضيعية بغرض  كسب التأييدوتنفيذ حمالت االتصال و  إطالق -7 عمى المعمومات وا 

 المواطنين و ممكيتيم
 تعزيز الصكوك القانونية التي تدعم العدالة كوسيمة لمحفاظ عمى السالم وتسوية النزاعات   -8
 الشؤون السياسية :الرائدة األفريقي االتحاد إدارة

  يمديرية اإلعالم واالتصال، مكتب المستشار القانون: المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات

   نتخاباتة لحقوق اإلنسان، ىيئات إدارة اال المؤسسات الوطني (:الخارجيين)الشركاء  إلى الوصول

تعزيز الصكوك  5-1الناتج 
القانونية والقيم المشتركة 
القائمة الصكوك األفريقية 
والدولية ال سيما تمك التي 
تركز عمى حقوق النساء 

 والشباب والمعوقين واألطفال
 

 25 20 15 10  الكطنية الت  تـ سنيا عمى أساس صككؾ االتحاد األفريق   عدد القكانيف

      
عدد البمداف الت  تمت مساعدتيا عمى تنفيذ خطط العمؿ القائمة اإلعبلف 

  الرسم  حكؿ المساكاة بيف الجنسيف ف  أفريقيا 
10 10 10 10 10 

مجنة األفريقية لحقكؽ عدد الدكؿ األعضاء الت  ترفع تقاريرىا السنكية إلى ال 
  اإلنساف كالشعكب 

5 10 15 20 25 
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
 

 2 2 2 2 47 عدد الدكؿ األعضاء المصدقة عمى ميثاؽ حقكؽ الطفؿ 

 5 5 5 5 3 عدد الدكؿ األطراؼ الت  ترفع تقاريرىا عف تنفيذ ميثاؽ حقكؽ الطفؿ  

 :اتباعيا الواجب واإلجراءات االستراتيجيات
 المرأة والمتعمق بحقوق والشعوب األفريقي لحقوق اإلنسانميثاق بروتوكول المرفق بالملكامل لالتنفيذ االتصديق و  تعزيز -1
 دعم التصديق والتنفيذ الكامل لمميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو -2
 الشباب األفريقي ميثاق دعم تنفيذ -3
 تشجيع التصديق والتنفيذ الكامل لميثاق النيضة الثقافية األفريقية -4
ضفاء الطابع المحمي عمييا وتنفيذىااتسريع بير لاتخاذ تدا -5  عتماد صكوك القيم المشتركة وا 
شراك  إطالق وتنفيذ حمالت االتصال وكسب التأييد والخطط اإلعالمية المواضيعية بغرض زيادة التوعية وضمان حصول أصحاب المصمحة عمى المعمومات -6 وا 

 المواطنين و ممكيتيم

 (2019-2010شأن العقد األفريقي لممعوقين )دعم تنفيذ خطة العمل القارية ب -7
  إعداد الخطوط التوجييية لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في الدول األعضاء -8

 
 مكتب المستشار القانوني :الرائدة األفريقي االتحاد إدارة

    جيا، مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية، مديرية اإلعالم واالتصالالشؤون السياسية، الموارد البشرية، العمم والتكنولو  :المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات

 (الخارجيين)الشركاء  إلى الوصول
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
  6-1الناتج 
 فريق االتحاد األ قدرةتعزيز 
االستجابة لتنسيؽ ك ا عمى

كحماية  لمحاالت اإلنسانية
 النزاعاتف  مناطؽ  المدنييف
 كالككارث

ت/ صدقت عمى إطار السياسة اإلنسانية عدد الدكؿ األعضاء الت  اعتمد
 األفريقية  

 5 10 15 20 

      النسبة المئكية )%( لتخفيض كقت االستجابة لؤلكضاع اإلنسانية 

دارة نظاـ لتجميع كتحميؿ المعمكمات كرفع التقارير عف  قياـ المفكضية بكضع كا 
  األكضاع اإلنسانية 

 نعـ نعـ نعـ نعـ ال

دقة عمى البركتكككؿ المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف لممرأة ف  عدد البمداف المص
 االتحاد األفريق 

2 2 2 2 2 

 :المتبعة واإلجراءات االستراتيجيات
 إدارة الكوارث وسياسة اإلنسانية األفريقية دعم تنفيذ إطار السياسة -1
من  وغيرىم من المتضررين والمشردين داخميا لالجئين والمساعدة لحمايةمعايير ا لتحقيق أعمىوضع تدابير اإلنسانية و  االتحاد األفريقي لمحاالت صندوق تعزيز -2

 القسري. والنزوح اتالنزاع
 عند الضرورة اوقفي وشروط العودة الطوعية إلى الوطن بما في ذلك تنفيذ حمول الدائمةال تعزيزل دعمتقديم ال  -3
دارة الكوارث التعجيل بتنفيذ صكوك السمم واألمن لالتحاد األفريقي المتعمقة بحماية -4  المدنيين في النزاعات المسمحة وا 
 صندوق المساعد الطارئة في حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا -5
 الشؤون السياسية :الرائدة األفريقي االتحاد إدارة

  م واألمن مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية، مديرية اإلعالم واالتصال، السم :المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات

  الوصول إلى )الشركاء الخارجيين(
 16 14 12 10 8  % مف ميزانياتيا الكطنية لمزراعة 10عدد الدكؿ األعضاء الت  تخصص  2النتيجة 
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
 السياسات والمؤسسات
زيادة لمتنمية المستدامة، و 

اإلنتاج الزراعي، وتوسيع 
القيمة المضافة، والوصول 

السميمة  إلى األسواق، واإلدارة
لمموارد البيئية والطبيعية 

 الدخل وتحسين ةبغرض زياد
 االكتفاء الذاتي الغذائي

  غذويوالت

 
 

 20 15 10 5 - عدد الدكؿ األعضاء الت  تنفذ سياسات االتحاد األفريق  حكؿ التغذية

 8 4 2 0 0 عدد الدكؿ األعضاء الت  تنفذ استراتيجية االتحاد األفريق  حكؿ تغير المناخ

ة المئكية )%( ف  الحد مف الجفاؼ/ أزمات األمف الغذائ  الت  يؤججيا النسب
  تغير المناخ 

 50 40 40 30 ال يكجد

عدد الدكؿ األعضاء الت  تنفذ المكقؼ المشترؾ بشأف مبادرة المياه كالجدار  
  األخضر الكبير لمصحراء كالساحؿ

- 2 4 6 8 

       النواتج
 1-2الناتج 
األعضاء تنفيذ الدول دعم 

لمبرامج ذات األولوية لمبرنامج 
األفريقي الشامل لمتنمية 

بما في ذلك الموارد  الزراعية
الحيوانية كأداة لدعم اإلنتاج 
واإلنتاجية الزراعية  من أجل 

مة كالسياسات عدد الدكؿ األعضاء الت  تمت مساعدتيا عمى تحكيؿ األنظ
كالمؤسسات  مف خبلؿ التنسيؽ الشامؿ كالشفاؼ كآليات التقييـ السنكم لمتنفيذ 

 مف أجؿ التنمية الزراعية عمى أساس النتائج كاآلثار.    

- 5 10 15 20 

إعداد كتنفيذ المبادرات حكؿ تنفيذ المنابر الخاصة بالبرنامج األفريق  الشامؿ 
عضكية، صحة الصحة النباتية، الزراعة اللمتنمية الزراعية بما ف  ذلؾ 

الحيكانات كاإلنتاج الحيكان ، سياسة األرض لبلتحاد األفريق ، إطار السياسة 

8 8 8 8 8 
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
األمن الغذائي والتغذوي 

والقضاء عمى الجوع والحد 
  من الفقر 

الرعكية ف  أفريقيا، البرنامج األفريق  لمبذكر كالتكنكلكجيا األحيائية، بناء القدرة 
عمى التصدم ف  المناطؽ شبو القاحمة ف  أفريقيا إلى جانب الكصكؿ إلى 

لبيانات كالتحميبلت الخاصة بالبرنامج األفريق  الشامؿ لمتنمية الزراعية ف  ا
   119أفريقيا

عدد عمميات التقييـ المنتظمة كالشفافة كالشاممة الستثمارات القطاعيف العاـ 
 كالخاص ف  قطاع الزراعة كالت  يتـ القياـ بيا سنكيا 

- 6 4 4 4 

لرصد التقدـ المحرز  الت  تـ إنشاؤىا ائ  كالتغذكمعدد المنابر حكؿ األمف الغذ
   إعداد السياسات كالتدخؿ لمحد مف الجكع. كتقاسـ التجارب/ الدركس حكؿ

- 3 2 2 2 

عدد أدكات كأطر التمكيؿ لآللية األفريقية لتمكيؿ األسمدة الت  يتـ إعدادىا 
 كتفعيميا 

- 1 1 1 1 

نية بما ف  ذلؾ صحة الحيكانات كاإلنتاج عدد المبادرات الخاصة بالثركة الحيكا
 الحيكان  الت  يتـ تسييميا لدمجيا ف  خطط الدكؿ األعضاء سنكيا. 

- 2 2 2 2 

كضع نظاـ ىيكم  كمنيج  لتجميع كتحميؿ البيانات كنشر سياسات االستخداـ 
  المستداـ لؤلراض  ف  الدكؿ الجزرية النامية. 

 نعـ نعـ نعـ ال 

 1 1 1 1 1 ائؿ الجنسيفأدكات إدماج مس

                                                 
 انتذرَببث/ أنىاع األدواث انًؼذة وػذد/ نىع انًسبػذة انفنُت   119
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 2017 2016 2015 2014  األساس سنة المؤشر النتائج سمسمة
 0 0 1 0 0 االستراتيجية األفريقية لمتغذية

 االستراتيجيات  واإلجراءات الواجب اتباعيا:
 (الفقر من والحد الجوع عمى لقضاءاو  والتحول، الزراعي لمنمو كأداة) الزراعية لمتنمية الشامل األفريقي البرنامج بتنفيذ التعجيل -1
دارة المخاطر  مواطنراتيجية التغذوية ألفريقيا بما في ذلك معالجة تعزيز وتسييل تنفيذ االست -2  الضعف والقدرة عمى التكيف وا 
 تعزيز وتسييل إنتاج ونشر المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا لمتحول الزراعي  -3
 تعميم الحماية االجتماعية في مجال البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية  -4
 تعزيز االكتفاء الذاتي الغذائي والتغذويفي الثروات  والمساىمة  من أجل خمقنات تنمية الثروة الحيوانية تسخير إمكا-5
شراك المواطنين  زيادة التوعيةوالخطط اإلعالمية المواضيعية بيدف كسب التأييد يم حمالت االتصال و وتعم إطالق-6 وضمان توفير المعمومات ألصحاب المصمحة وا 

 وممكيتيم
رنامج األفريقي الشامل إدماج برامج الزراعة والثروة الحيوانية بشكل جيد في مبادرة الحممة األفريقية لمقضاء عمى ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات في إطار الب نضما-7

 لمتنمية الزراعية وتنفيذىا بنجاح
 والتغذوي الغذائي الذاتي االكتفاء تعزيز نحو والمساىمة  الثروات خمق خدمة في الحيوانية الثروة تنمية إمكانات تسخير -8
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 إدارة االتحاد األفريقي الرائدة : إدارة االقتصاد الريفي والزراعة   
لجنسين ية المرأة ومسائل اإدارات االتحاد األفريقي المتعاونة : وكالةالتخطيط والتنسيق لمنيباد،  ، مديرية  االعالم واالتصال، إدارة الشؤون االجتماعية، مدير  

 والتنمية، السمم واألمن، التجارة والصناعة، الموارد البشرية، العمم والتكنولوجيا والشؤون السياسية  .
  الوصول إلى الشركاء الخارجيين  

الغذاء العالمي ، لجنة األمم المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،  منظمة األغذية والزراعة ، المعيد الدولي لبحوث سياسات األغذية، البنك الدولي ، برنامج  
المتحدة األمريكية، وزارة التنمية الدولية   تالمتحدة االقتصادية ألفريقيا، البنك األفريقي لمتنمية ، االتحاد األوروبي ، وكالة التنمية الدولية التابعة  لمواليا

اون الزراعي  ، الوكالة الكندية لمتنمية الدولية، ىولندا، محفل البحوث الزراعية  في المتحدة، الوكالة األلمانية  لمتعاون التقني ، المركز التقني  لمتع ةبالمممك
، الزراعة المتزايدة  الزراعية االمؤسسة األفريقية لمتكنولوجي،  أفريقيا، منظمات  مختصة ذاتية االشراف ، الفريق االستشاري  المعني بالبحوث  الزراعية الدولية

 لي لألوبئة الحيوانيةوالمكتب الدو  في أفريقيا 
 : 2-2الناتج  

تسييل تنفيذ 
البرامج ذات 
األولوية في 
مجال إدارة 

البيئة والموارد 
الطبيعية بما 
في ذلك تغير 

عدد الدكؿ األعضاء الت  تمت مساعدتيا  
عمى تنفيذ استراتيجية االتحاد األفريق  حكؿ 
تغير المناخ سنكيا، إلى جانب دعـ المكقؼ 

فريق  المكحد بشأف المسائؿ المتعمقة بتغير األ
المناخ استنادا إلى البيانات حكؿ رصد األرض 

 كبيانات األرصاد الجكية.

0 5 5 5 5 0   

عدد  المبادرات الت  يتـ إعدادىا كتنفيذىا 
سنكيا فيما يخص بناء القدرات ف  مجاؿ 

- 10 10 10 10    
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  المناخ  
 

محاسبة المكارد الطبيعية، تغير المناخ، 
 مف الغابات، المياه، الحداالقتصاد  األخضر، 

 المتعددة البيئية االتفاقات الككارث، أخطار
األطراؼ، بيانات رصد األرض، التنكع 
 120األحيائ ، المكاد الكيميائية كالتصحر.

عدد الدكؿ األعضاء الت  تمت مساعدتيا عمى 
التكقيع عمى اتفاؽ لتنفيذ رؤية المياه األفريقية 

2025. 
 

 

0 0 5 10 15    

عدد  الدكؿ األعضاء الت  تمت مساعدتيا 
عمى تنفيذ مبادرة الجدار األخضر الكبير 

 لمصحراء كالساحؿ سنكيا.

0 5 5 5 5    

المشاريع الرئيسية حكؿ نتائج مؤتمر  عدد 
   الت  يتـ إعدادىا كتفعيميا سنكيا 20ريك+ 

إمكانية    2 2 2 2 0
الكصكؿ إلى 

مدربيف 
 خارجييف 

 
 

                                                 
 انتذرَببث/ أنىاع األدواث انًؼذة وػذد/ نىع انًسبػذة انفنُت  120
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الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية عدد 
اإلقميمية الت  تمت مساعدتيا عمى تنفيذ 
برنامج العمؿ حكؿ االستراتيجية األفريقية 

اإلقميمية لمحد مف خطر الككارث بما ف  ذلؾ 
الخطط اإلقميمية كالكطنية الت  يتـ كضعيا 

 سنكيا.
 

االرادة    3 3 3 3 -
السياسية مف 

الدكؿ 
   األعضاء 

 

عدد اآلليات الت  تـ كضعيا لتسييؿ تبادؿ 
المعمكمات/ تقاسـ التجارب حكؿ تغير المناخ 
كالككارث الناجمة عنو فيما بيف الدكؿ 

 األعضاء.

0 1 1 1 1    
 

   اتباعيا:اإلجراءات / االستراتيجيات الواجب 
 ذلك  الماء واألرض والتنوع االحيائي إلخ.تعزيز وتسييل  االدارة المستدامة  لمبيئة  والموارد الطبيعية بما في  .1
 وضع تدابير من أجل تسييل التقدم المحرز  في تنفيذ أجندة تغيير المناخ في افريقيا بما في ذلك االقتصاد األخضر .2
 تسييل تنفيذ مبادرة  الجدار الخضر  لمصحراء  ومنطقة الساحل . .3
  2020تسييل تحقيق رؤية أفريقيا   لمماء في  .4
 لمحد من مخاطر الكوارث   ةذ  االستراتيجية االقميمية  األفريقيتسييل تنفي .5
 .تسييل تنفيذ البرنامج المتعمق  برصد البيئة  من أجل التنمية المستدامة  .6
 تسييل قدرة الدول األعضاء  من خالل تنفيذ االتفاقيات المتعددة األطراف بشأن البيئة  .7
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 رة االقتصاد الريفي والزراعة إدارة االتحاد األفريقي الرائدة :  إدا      
المرأة ومسائل الجنسين والتنمية، الموارد البشرية، العمم والتكنولوجيا، مديرية االعالم واالتصال ، السمم واألمن مديرية إدارات االتحاد األفريقي المتعاونة  :  

دارة الشؤون االجتماعية .  وا 
 الوصول إلى الشركاء الخارجيين 

 
لدعـ قدرة النساء عمى إدارة عدد البرامج  

المشاريع ف  مجاؿ األعماؿ التجارية الزراعية 
 الت  يتـ إعدادىا كتفعيميا سنكيا.

0 1     1   1   1     

  عدد المبادرات المتعمقة بالزراعة ف  إطار 
برنامج تطكير البنية التحتية ف  أفريقيا كمبادرة 
تطكير الصناعات الزراعية كاألعماؿ التجارية 

 الزراعية ف  أفريقيا الت  يتـ تسييميا سنكيا 

0 1 1 1 1   

إعداد االستراتيجية األفريقية لتعزيز األعماؿ 
 التجارية الزراعية كتسييؿ تنفيذىا

إعداد كتعزيز  ال يكجد ال يكجد
 االستراتيجية

تسييؿ 
تنفيذ 
االستراتيج
ية؛ 
أشارت 
10 
منظمات 
كطنية 

تسييؿ تنفيذ 
االستراتيجية؛ 

 10أشارت 
منظمات 
كطنية 
لؤلعماؿ 
التجارية 
الزراعية إلى 
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لؤلعماؿ 
التجارية 
الزراعية 

أف إلى 
االستراتيج
 ية مفيدة

أف 
االستراتيجية 
 مفيدة

عدد المشاريع الت  تـ تنفيذىا )صندكؽ المرأة 
 األفريقية(

54 54 54 54 54  

إطار السياسة لدعـ كصكؿ النساء كالشباب إلى 
 كيؿ كالقركض  األراض  كالتم

0 1 0 0 0  

عدد المشاريع المعتمدة لمتمكيؿ ف  إطار  
 2013مكضكع عقد المرأة األفريقية 

40 40 40 40 40   

 اتباعياستراتيجيات الواجب االجراءات / اإل 
   ةاالنتاجية الزراعي إلى الرض وغيرىا  من  األصول نتشجيع  التدابير الرامية  إلى تعزيز وصول المرأة ، الشباب والمعوقي-1
دارة المشاريع الخاضعة  لصندوق المرأة األفريقية حسب الموضوع  والقطاع المخصص -2  مواصمة  تنفيذ وا 
 من خالل  االدارات والمديريات ذات الصمة.  ةمواصمة تعميم  مواضيع عقد المرأة األفريقي-3
 . وممكيتيمالعالم المواضيعية لمتوعية وضمان  الحصول عمى معمومات اصحاب المصمحة ومشاركة  المواطنين وخطط وسائل اوكسب التأييد وتنفيذ حمالت  االتصال إطالق -4

 : إدارة االقتصاد الريفي والزراعة  إدارة االتحاد األفريقي الرائدة  
واالتصاالت  يباد ، مديرية  االعالمن: التجارة والصناعة؛ وكالة تنسيق الاالتحاد األفريقي المتعاونةإدارات    
خارجيين الالشركاء الوصول إلى   

وتمكين  قتصادية ألفريقيا، الرابطة العالمية لمتعميم  منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية "اليونيدو" البنك األفريقي لمتنمية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، لجنة األمم المتحدة اال
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 األعمال المالية ألفريقيا 
 

 4-2 الناتج
 
تعزيز البنية التحتية 

الوصول إلى  أجل من 
ق والتجارة في اسو األ

 المنتجات الزراعية  

اآلليات )مجمكعات العمؿ المشتركة( الت  يتـ إعدادىا  عدد 
  سنكيا لتعزيز التجارة اإلقميمية كالبنية التحتية الريفية

0 1 2 2 2    

اإلقميمية القيمة األطر لتطكير كتعزيز سبلسؿ إعداد  عدد 
 لمسمع األساسية الزراعية االستراتيجية عمى أساس سنكم.

0 1 1 1 1    

  اإلجراءات الواجب اتباعيا / ستراتيجيات اال 
  رسم ودعم  تنفيذ البرامج حول البنية التحتية والقيمة المضافة .1
 الزراعية المضافةدعم برامج وضعت خصيصا لمساعدة المرأة ، الشباب والمعوقين  لالضطالع  بالمنتجات  .2
  وممكيتيملمواطنين إعداد وتنفيذ حمالت  االتصال والدعوة  وخطط وسائل االعالم المواضيعية لمتوعية وضمان  الحصول عمى معمومات اصحاب المصمحة ومشاركة  ا .3

 : إدارة االقتصاد الريفي والزراعة  إدارة االتحاد األفريقي الرائدة   
 . ل: البنية التحتية والطاقة  ومديرية  االعالم  واالتصاالمتعاونة االتحاد األفريقي إدارات  
لألرصاد المنظمة العالمية  , ,المؤتمر الوزاري االفريقي المعني  بالمياه ، المجموعات االقتصادية االقميمية ,المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة  الوصول إلى  الشركاء الخارجيين :  

والبنك مجموعة دول أفريقيا والكاريبي  والمحيط اليادي ، المجنة االقتصادية ألفريقيا   ,المتحدة لمبيئة األمم برنامج   ،لمحد من الكوارث  ةاتيجية األمم المتحدة  الدولياستر  ,الجوية
 األفريقي لمتنمية
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عدد الدكؿ األعضاء الت  تنفذ بشكؿ  35 21 25 1.   

ة لمتنمية فعاؿ أطر السياسة المصمم
االقتصادية كالتصنيع الشامؿ كالتنمية 

المستدامة كالتخفيض التدريج  لحاالت 
 تفاكت الدخؿ، سنكيا.

3النتيجة   
تعزيز التنمية االقتصادية 
والتصنيع الشامل عمى 

أساس التكامؿ االقتصادم 
كالمشاريع القارية لتطكير 
البنية التحتية، كالتجارة 
قطاع األفريقية البينية بقيادة ال
الخاص كالكصكؿ إلى 

األسكاؽ العالمية كاالستخداـ 
المستداـ لممكارد الطبيعية 

 الت  تزخر بيا القارة 
عدد المشاريع اإلقميمية المعتمدة/ المنفذة ف    5 5 5 5  

 إطار برنامج تطكير البنية التحتية ف  أفريقيا.
 

  فريقية البينيةالنسبة المئكية )%( لمتجارة األ 13.3 13.7 14.1 14.5 15  
 النواتج        
عدد الدكؿ األعضاء الت  اعتمدت أطر   5 5 5 5  

السياسة لمتنمية الشاممة كدمجيا ف  
مبادراتيا اإلنمائية الكطنية بصكرة مناسبة 

 سنكيا.

  1-3الناتج 
صياغة وتعزيز وتنفيذ أطر 

السياسة المواتية لمتنمية الشاممة 
ء وتعزيز قدرات الدول األعضا  
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 الدكؿ األعضاء الحاصمة عمى الدعـ عدد   5 5 5 5  
أطر المناسب لبناء القدرات مف أجؿ تنفيذ 

السياسة لمنمك الشامؿ سنكيا )المساعدة 
الفنية، الدراسات كتدريب المسؤكليف 

الحككمييف كالمنظمات غير الحككمية/ 
مكجية المنظمات المجتمع المدن  

 لمتنمية، إلخ(

 

كضع نظاـ لتقييـ مستكل النمك الشامؿ   نعـ نعـ نعـ نعـ  
دارتيا مف قبؿ ف  الدكؿ األ عضاء كا 

 االتحاد األفريق 
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 اتباعياواجب  الستراتيجيات االجراءات / اإل

 تصميم وتنفيذ السياسات  والبرامج  لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر .1
 2015وأجندة ما بعد االىداف االنمائية  لأللفية  نفيذو تتعزيز االجراءات الرامية إلى  التعجيل  بالتقدم نح .2
 القضاء عمى التيميش  االقتصادي ونقاط الضعف الجتماعي من خالل  تنفيذ إطار السياسة االجتماعية  ألفريقيا أو /  والتي صممت لمحد من مسياسات لترويج ال .3
 ة والحد من الفقربشأن تعزيز العمال  2004 تسييل عممية  تنفيذ خطة عمل واجادوجو .4
  لنظم الضمان االجتماعي تعزيز امكانية  وصول االقتصاد غير الرسمي  والعاممين في المناطق الريفية  إلى مشاريع ميسورة  ومناسبة .5
 ذات الصمة بالعمل عموماتمنظم الو دعم تحسين االحصائيات  .6
 من خالل إنشاء المشاريع األفريقية المالية المتناىية الصغر تعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتناىية الصغر إلى الخدمات المالية  .7
 تعزيز القطاع الخاص من خالل زيادة معدالت االستثمار وتعزيز االنتاجية .8
 وممكيتيم. مشاركة المواطنينو وخطط  وسائل االعالم  المواضيعية  لمتوعية  وضمان المعمومات  ألصحاب المصمحة  كسب التأييدو وتنفيذ حمالت االتصال  طالقإ .9

 
 الشؤون االجتماعيةإدارة الشؤون االقتصادية/ إدارة :إدارة االتحاد األفريقي الرائدة

 االقتصاد الريفي والزراعة، الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا.إدارة ، مديرية اإلعالم واالتصالالتجارة والصناعة،  إدارة: إدارات االتحاد األفريقي المتعاونة
(خارجيينالشركاء ال)إلى الوصول    

الحاصمة  / المجمكعاتعدد الدكؿ األعضاء  
عمى الدعـ المناسب لبناء القدرات مف أجؿ 
تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية ف  أفريقيا 
كخطة العمؿ ذات األكلكية سنكيا )المساعدة 

الفنية، الدراسات، كحدة تنفيذ المشاريع، 
   التدريب، إلخ(

0  12 
 

12 12 12   
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)%( لممشاريع الرئيسية النسبة المئكية تسييؿ 
لبرنامج تطكير البنية التحتية لمبرلماف 

 األفريق  كتنفيذىا سنكيا

5%  10% 15%  15%  20%    

 راتيجيات واألعمال الواجب متابعتيا:االست
  أفريقيا ف  التحتية البنية لتطكير المؤسس  الييكؿ حكـ أجندة/ ىياكؿتسييؿ كتفعيؿ   .1
 كاالتصاالت المعمكمات كتكنكلكجيا لمنقؿ التحتية لبنيةمشاريع ل المفقكدة الحمقاتتعزيز تنفيذ   .2
 التنظيمية كاألطر العاـ النقؿ استراتيجيات سياسات، مف عدد اعتماد تعزيز- .3
 كبأسعار بيا ثكؽمك  كالبريد كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا كخدمات شبكات كتكفير المتكامؿ الرقم  االقتصاد إلى الكصكؿ .4

  معقكلة
 القارية التنمية أجؿ مف لمحدكد العابرة المتكاممة المائية المكارد إدارة .5
  لمطاقة التحتية البنية تطكير إلى الكصكؿ .6
 كاالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيؽ ف  لممساىمة كتعزيزىا( كالغاز النفط) األحفكرم الكقكد بشأف لمسياسة تكجييية مبادئ كضع  .7

 إدارة االتحاد األفريقي الرائدة: إدارة البنية التحتية والطاقة
 وكالة التخطيط والتنسيق لمنيبادمديرية الشؤون االقتصادية، والتجارة والصناعة، و إدارات االتحاد األفريقي المتعاونة: 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، القطاع الخاص، ك األفريقي لمتنمية، الوكاالت المتخصصة، المجموعات االقتصادية اإلقميمية، الدول األعضاء، البنالوصول إلى الشركاء الخارجيين: 

 المؤسسات المالية الدولية واألفريقية 
 3-3الناتج 

تعزيز وصول أغمبية  
السكان األفريقيين إلى 
 خدمات الطاقة الحديثة 

        
ؿ عدد مشاريع كمبادرات الطاقة الت  يتـ تسيي

 تنفيذىا سنكيا
5 5 5 5 5   
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عدد المساعدات الفنية المقدمة لمدكؿ الجزرية  

الصغيرة النامية لصياغة السياسات كالمعايير 
 كالخطكط التكجييية الخاصة بالطاقة

0 0 2 2 2   

 :لواجب اتباعيااإلجراءات/االستراتيجيات ا  
 التعجيل بتطوير الطاقة المتجددة والمصادر األخرى؛   -1
 تسييل مشاريع توليد ونقل الطاقة النظيفة اإلقميمية والقارية؛ -2
 تحقيق في لممساىمة( الرياح وطاقة الحيوية والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة األرضية، الحرارية)الطاقة  المتجددة الطاقة بشأن التوجييية المبادئ من عدد وضع  -3

 واالجتماعية االقتصادية التنمية
 . 

 البنية التحتية والطاقةرة االتحاد األفريقي الرائدة: إدا
 وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباداإلعالم واالتصال،  إدارة الشؤون االقتصادية، مديريةإدارات االتحاد األفريقي المتعاونة: 

القطاع ، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ، الوكاالت المتخصصةريقي لمتنميةالمجموعات االقتصادية اإلقميمية، الدول األعضاء، البنك األف :(نوالشركاء الخارجي )الوصول 
 الخاص، المؤسسات المالية الدولية واألفريقية.

 
 4-3الناتج 

تسييل السياسات 
والمعايير لتعزيز 

 التكامل القاري
 
 

عدد الدكؿ األعضاء الت  تعتمد سياسة كاحدة عمى 
ير القطاعية القارية األقؿ مف السياسات كالمعاي
 ف  سياقيا الكطن  سنكيا.كاإلقميمية كتقكـ بدمجيا 

   9 15 15 15 ال يكجد

 ال ال تشغيؿ صندكؽ التكامؿ 
  

   نعـ نعـ نعـ

  تـ تفعيؿ    يكجد ال  يكجد ال ال يكجدتفعيؿ البنؾ األفريق  لبلستثمار/ البنؾ المركزم  
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تـ تفعيؿ  األفريق / صندكؽ النقد األفريق 
اثنيف 

(2 )
عمى 
 األقؿ

كاحد عمى 
 األقؿ

الت  تنفذ سياسات كمعايير عدد الدكؿ األعضاء 
 مكائمة حكؿ السياحة ف  أفريقيا.

0 0 6 12 
 

 20   

الخطكط التكجييية الخاصة بتنمية قطاع عدد 
البريد كتعزيزىا لممساىمة ف  التكامؿ القارم 

 كاإلقميم .

1  2 2  2  1   

 ت/ اإلجراءات الواجب اتباعيا:االستراتيجيا
 دعم مواءمة وتنسيق السياسات االقتصادية الكمية -1
 تقديم الدعم لتفعيل المؤسسات األفريقية المالية والنقدية  -2
 تشجيع توحيد ومواءمة اإلحصاءات من خالل الميثاق األفريقي لإلحصاء والتدابير األخرى -3
 األدنى لمتكامل من خالل إنشاء صندوق التكامل.اتخاذ تدابير لمتعجيل بعممية تنفيذ برنامج الحد  -4
 المرصد الخاص بالتكامل )قاعدة بيانات الرصد والتقييم( لعممية التكامل إقامة -5
 الوعي واالنجاز والتنسيق والمساءلة لعممية التكامل تعزيز -6
ضمان حصول أصحاب المصمحة عمى المعمومات والخطط اإلعالمية المواضيعية بغرض رفع الوعي و وكسب التأييد وتنفيذ حمالت االتصال  إطالق -7

شراك المواطنين   وممكيتيموا 
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 السياسات والمبادئ التوجييية لدعم الطاقة والبرامج االقميمية والقارية لمنقل وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  تشجيع -8
 

 إدارة االتحاد األفريقي الرائدة: إدارة الشؤون االقتصادية
إدارة السمم واألمن، إدارة االقتصاد الريفي والزراعة، المجنة األفريقية لمطاقة، وكالة التخطيط  لموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا، التجارة والصناعة، يقي المتعاونة: إدارات االتحاد األفر 

دارة الشؤون االجتماعية    والتنسيق لمنيباد وا 
متنمية، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، المجموعات االقتصادية اإلقميمية، االتحاج األفريقي لالتصاالت السمكية البنك األفريقي ل  :( الخارجيينشركاء ى اللإ)الوصول 

، االتحاد الدولي في أفريقياطاقة الكيربائية والالسمكية، االتحاد البريدي األفريقي، المجنة األفريقية لمطيران المدني، تجمعات الطاقة اإلقميمية، اتحاد منتجتي وناقمي وموزعي ال
 ة الواليات المتحدة لمتنمية الدولية، البنك الدوليلالتصاالت السمكية والالسمكية، االتحاد األوروبي، االتحاد البريدي العالمي، الوزارة االتحادية األلمانية لمتعاون االقتصادي ، وكال

: 5-3الناتج 
إعداد وتعزيز 

السياسات التجارية 
والجمركية 

لتيسيرية وتسييل ا
مفاوضات منطقة 

التجارة الحرة 
 القارية 

عدد السياسات التجارية كالجمركية الت  
 صاغتيا كاعتمدتيا الدكؿ األعضاء سنكيا

 6 6 6 6   

المفاكضات  النسبة المئكية )%( الستكماؿ
 الجمركية كالتجارية 

0 10 60 80 100   

ف  مجاؿ التجارة  121مبادرات بناء القدرات
 الجمارؾ الت  يتـ القياـ بيا سنكياك 

0 2 2 2 2   

        
 
 

       

 الواجب اتباعيا:/ اإلجراءات ياتاالستراتيج 
 البينيةاألفريقية التجارة متصمة بتعزيز المبادرات التنفيذ  .1
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 لصعيدين القاري والعالميعمى ا -تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج حول التجارة والصناعة والجمارك لتعزيز الوصول إلى األسواق .2
 إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية نحوالتعجيل بالتقدم  .3
 تصميم وتنفيذ برامج ترمي إلى تعزيز الوصول إلى األسواق )القارية، العالمية( ألصحاب المشاريع من النساء والشباب  .4
 تعزيز ىجرة العمالة لدعم االستثمار عبر الحدود وملء فجوة الميارات .5
 الوعي وضمان معمومات أصحاب المصمحة ومشاركة المواطنين وممكيتيم ليا. رفعخطط المواضيعية لوسائط اإلعالم لوال وكسب التأييدوتنفيذ حمالت االتصال  إطالق .6

 
 إدارة االتحاد األفريقي الرائدة: التجارة والصناعة

، إدارة الشؤون االجتماعية، مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية، الشؤون السياسيةإدارة  ، اإلعالم واالتصال مديرية ،الشؤون االقتصاديةإدارات االتحاد األفريقي المتعاونة: إدارة 
 لتحتية والطاقةإدارة االقتصاد الريفي والزراعة، الموارد البشرية، العمم والتكنولوجيا، إدارة البنية ا

 دية اإلقميمية(:  المجموعات االقتصاينالشركاء الخارجي إلىالوصول )
 إعداد: 6-3الناتج 

وتعزيز السياسات 
 القطاع بمشاركةالمتعمقة 
األعمال  بيئةو  الخاص

 التجارية في أفريقيا

 إعدادىا تـ الت  كالقكانيف كاألطر كاالستراتيجيات السياسات عدد
  سنكيا الكطن  السياؽ ف  كدمجيا

 3 3 3 3 ال يكجد

عـ المناسب ف  مجاؿ بناء عدد الدكؿ األعضاء الحاصمة عمى الد
القدرات مف أجؿ تنفيذ أطر السياسة سنكيا )المساعدة الفنية، الدراسات 

 كالتدريب(

 5 5 5 5 ال يكجد

 نعـ نعـ نعـ ال ال التجارية األعماؿ بيئة مرصد تشغيؿ
 40 30 20 15 يكجد ال القارة ف  إنشاؤىا تـ الت  الجديدة الصناعات عدد

 :اتباعيا الواجب جراءاتاإل/ االستراتيجيات
 تنفيذ التدابير الكفيمة بدعم تطوير القطاع الخاص في أفريقيا  -5
 تنفيذ التدابير الكفيمة بدعم تحسين مناخ األعمال التجارية في أفريقيا  -6
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 تنفيذ األجندة األفريقية لإلنتاجية -7
شراك والخطط اإلعالمية المواضيعية بغرض رفع ا كسبوتنفيذ حمالت االتصال و  إطالق  -8 لوعي وضمان حصول أصحاب المصمحة عمى المعمومات وا 

 المواطنين و ممكيتيم
 الشؤكف االقتصادية إدارة: الرائدةاالتحاد األفريقي  إدارة

 كالزراعة الريف  كاالقتصاد االجتماعية، كالشؤكف ،التجارة كالصناعة، كاإلعبلـ كاالتصاؿ إدارة: إدارات االتحاد األفريقي المتعاونة
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ ، كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية األفريقياف كالمجمكعات االقتصادية االقميمية، كاالتحاد  ن(:ي)الشركاء الخارجي إلى وصولال

كؽ التنمية السعكدم، كبنؾ التنمية األكركب ، كاتحاد الغرؼ التجارية اليندية لمتجارة كالصناعة، كالصندكؽ الككيت  لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية، كصند
 اإلسبلم ، كالمركز الدكل  لمتجارة

: تعزيز 7-3الناتج 
المشاريع التجارية  ودعم

لمنساء والشباب 
 والمعوقين 

 4 4 4 4   سنكيا إعدادىا يتـ الت  لممشاريع النساء إدارة برامج عدد
 تحادلبل الشباب المتطكعيف فريؽ برنامج ف  المشاركيف الشباب عدد

 س  األفريق 
     

 نعـ؟ نعـ؟ ال؟ ال؟ ال  كتفعيميا األفريقية الرياضية المنظكمة تصميـ
 :اتباعيا الواجب اإلجراءات/ االستراتيجيات

 تصميـ كتعزيز كتنفيذ السياسات كالبرامج حكؿ المشاريع التجارية لمنساء  -5
 ارية لمشبابتصميـ كتعزيز كتنفيذ السياسات كالبرامج حكؿ المشاريع التج  -6
غية تعزيز تصميـ كتعزيز كتنفيذ السياسات كالبرامج حكؿ المشاريع التجارية لممعكقيف بما ف  ذلؾ حماية حقكؽ الممكية الفكرية/األعماؿ لممعكقيف ب -7

 إمكانيات تكفير فرص العمؿ ليـ كالعمؿ لحسابيـ الخاص
شراؾ بغرض رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب المصمحة ع كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية كسبإطبلؽ كتنفيذ حمبلت االتصاؿ ك  -8 مى المعمكمات كا 

 ممكيتيـالمكاطنيف ك 
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 كالتكنكلكجيا كالعمـ البشريةالشؤكف االقتصادية/المكارد  إدارة: الرائدةاالتحاد األفريقي  إدارة
 كالصناعة كالتجارة ماعية،االجت الشؤكف ،: مسائؿ الجنسيف، كاإلعبلـ كاالتصاؿإدارات االتحاد األفريقي المتعاونة

الجمعية الدكلية لسيدات األعماؿ، الجمعية االقميمية لسيدات األعماؿ، مجمس األعماؿ لمنساء، المجمكعات االقتصادية  ن(:يالوصول إلى )الشركاء الخارجي 
 االتحاد األفريق /المعكنة األمريكية، االتحاد األكركب  –المتحدة االجتماعية، مؤسسة فكرد، كمنظكمة األمـ المتحدة، المؤسسة األفريقية لبناء القدرات، الكاليات 

 إعداد: 8-3الناتج 
سياسات إدارة  وتعزيز

معادن القارة ومواردىا 
األخرى واستخداميا عمى 

 نحو مستدام

 لممعادف المستداـ االستخداـ لسياسات المعتمدة األعضاء الدكؿ عدد
  سنكيا الكطنية إلنمائيةا المبادرات ف  كدمجيا األخرل كالمكارد

0 0 5 10 15 

 نعـ؟ نعـ؟ ال؟ ال؟ ال لممعادف األفريق  المركز تشغيؿ
 : األعضاء الدكؿ قبؿ مف المعادف سياسة العتماد القدرات بناء مبادرات
 المدربيف األشخاص عدد/ التدريب نكع/ عدد 
 المعدة األدكات كأنكاع عدد 
 الفنية المساعدة نكع/ عدد  

 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
5 
1 
5 

 
15 
3 

15 

 

 .:اتباعيا الواجب اإلجراءات/ االستراتيجيات
ضافة القيمة لممكارد المعدنية األفريقي -4  ةتنفيذ البرامج ف  إطار خطة العمؿ الخاصة بالرؤية األفريقية لمتعديف مف أجؿ تحسيف اإلدارة كا 
 تسييؿ إنشاء المركز األفريق  لممعادف -5
كالخطط اإلعبلمية المكاضيعية بغرض رفع الكع  كضماف حصكؿ أصحاب المصمحة عمى المعمكمات  ككسب التأييد  كتنفيذ حمبلت االتصاؿ إطبلؽ -6

شراؾ المكاطنيف كممكيتيـ   كا 
 التجارة كالصناعة إدارة: الرائدةاالتحاد األفريقي  إدارة

دارة صاؿاالقتصاد الريف  كالزراعة، كاإلعبلـ كاالت إدارات االتحاد األفريقي المتعاونة: ، كالبنية التحتية كالطاقة، كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد، كالسمـ كاألمف، كا 
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 الشؤكف السياسية
 لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، كمنظمة األغذية كالزراعة، كالصندكؽ الدكل  لمتنمية الزراعية :(نيالشركاء الخارجيالوصل إلى )

 :4 نتيجةال
عضاء قيام الدول األ

السياسات بتنفيذ 
 والبرامج الرامية إلى

جودة تعزيز الصحة، و 
تنمية و ، التعميم

ترتكز الميارات التي 
االستثمار في  عمى

 العمومالخدمات و 
 والبحوث واالبتكار

 
/ االستراتيجية األكلية الصحية الرعايةدكلة عضكا برامج  44تنفذ 

  األفريقية لمصحة المكائمة سنكيا 

0 5 5 14 20 

 

دكلة عضكا بزيادة ميزانيتيا المخصصة لمصحة ال سيما  40قامت  
 صحة األميات كاألطفاؿ، فيركس نقص المناعة، السؿ كالمبلريا. 

25 3 3 4 5 

عدد الدكؿ األعضاء الت  تنفذ برامج مبتكرة ف  مجاؿ التعميـ/ ميارات 
 العمؿ لمنساء كالشباب  

 30 20 10 5 ال يكجد

 10 10 5 5 ال يكجددكؿ أعضاء االستثمارات ف  العمـ  5ف  % 30زيادة بنسبة 
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حكؿ العمـ  2023كالتكنكلكجيا كاالبتكار عمى أساس استراتيجية 
 كالتكنكلكجيا     

دكلة عضكا إطار السياسة االجتماعية بتسييؿ مف المفكضية  45تنفذ  
  سنكيا سنكيا  

 15 15 10 5 ال يكجد

       النكاتج
تعزيز تنفيذ : 1-4الناتج 
ة االفريقية السياس
 لمصحة

الدكؿ األعضاء الت  تدرج السياسة األفريقية لمصحة ف  تبمغ نسبة 
 سنكيا % 25 خططيا اإلنمائية الكطنية 

15 12 12 12 12 

 3 3 3 3 3 عدد الدكؿ األعضاء الت  تنفذ برامج السياسة األفريقية لمصحة سنكيا 
المساعدة الفنية لتنفيذ برامج عدد الدكؿ األعضاء الحاصمة عمى  

 السياسة األفريقية لمصحة سنكيا 
12 12 12 12 12 

 :اتباعيا الواجب اإلجراءات/ االستراتيجيات

لخاصة لتعجيل بتنفيذ االستراتيجية األفريقية لمصحة، "نداء أبوجا" والسياسة القارية حول حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وخطة عمل مابوتو اا -8
 الستراتيجية االقميمية األفريقية لمتغذية، وحممة التعجيل بخفض معدالت وفيات األميات في أفريقيابيا، وا

سل، تعزيز تحقيق النتائج والمساءلة حول الوصول الشامل إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز( وال  -9
 المالريا، واالستراتيجية االقميمية األفريقية لمتغذيةوصحة األميات والمواليد واألطفال، و 

 تعزيز اإلجراءات المتضافرة حول تنفيذ الخطة األفريقية لتصنيع األدوية  -10
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 النيوض بالتدريب في مجال العموم الطبية والصحية  -11

 إعداد وتنفيذ حمالت في مجال االتصال والدعوة وخطط إعالمية مواضيعية بغرض رفع الوعي  -12

 يتمقى جميع أصحاب المصمحة المعنيين المعمومات لتعزيز المشاركة والممكية عمى نحو فعال. ضمان أن  -13

 الشؤكف االجتماعية إدارة: الرائدةإدارة االتحاد األفريقي 
، الشؤكف االقتصادية، السمـ إلعبلـ كاالتصاؿارد البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا، ا: المرأة كمسائؿ الجنسيف، التجارة كالصناعة، المك المتعاونةاالتحاد األفريقي  اتإدار 

 كاألمف، الخدمات الطبية

:صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف، منظمة األرصاد الجكية العالمية، اليكنيسيؼ، برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة اإليدز، (نيالشركاء الخارجيالوصول إلى )
األغذية العالم ، ىيئة المعكنة األمريكية، برنامج المساعدة االسترال ، بنؾ التنمية األفريق ، النيباد، منظمة مارم  منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية، برنامج
 المكتب اإلقميم  أفريقيا، تحالؼ أفريقيا، الشركاء ف  السكاف كالتنمية )منطقة أفريقيا( -ستكبس الدكلية، كاالتحاد الدكل  لتخطيط األبكة

دة زيا: 2-4الناتج 
االستثمارات المحمية 

والشراكات االستراتيجية 
فيما يخص جودة التعميم 
وتنمية الميارات وتقديم 
الخدمات وخاصة لتعزيز 
النساء والشباب واإلسراع 

  بذلك

% مف الدكؿ األعضاء بإدراج خطة عمؿ عقد التعميـ الثان  25قياـ 
 ف  أفريقيا ف  خططيا اإلنمائية الكطنية سنكيا.  

 12 ال يكجد
 
 

12 12 12 

% مف الدكؿ األعضاء اعتماد برامج التعميـ كالتدريب الفنييف 25قياـ 
 كالمينييف.

15 12 12 12 12 

 5 5 5 4 3 مراكز لمجامعة األفريقية بشكؿ كامؿ 5إنشاء كتفعيؿ 
% مف الدكؿ األعضاء بالتصديؽ عمى اتفاقية أركشا المنقحة 10قياـ 
 سنكيا

0 5 % 5 % 5 % 5 % 

 2 2 2 2 1  تـ تصميـ كتعزيز برنامجيف مف برامج تطكير ميارات النساء كالشباب
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تقدم المحرز في وسائل عدد الدول األعضاء التي ترفع تقاريرها عن ال

اإلعالم المحمية فيما يخص السياسات المبتكرة لمتعميم وتطوير 
 المهارات التي بادر بها االتحاد األفريقي   

 0   20   20   30   35  

 راتيجيات واإلجراءات الواجب اتباعيا:تاالس

 االسراع في تنفيذ خطة عمل العقد األفريقي لمتعميم

 االسراع في تنفيذ خطة العمل الخاصة بعقد الشباب -2

برامج التعميم والتدريب الفنيين و  فريق المتطوعين الشباب لالتحاد األفريقي تصميم وتعزيز وتنفيذ برامج تطوير ميارات وعمالة الشباب بما في ذلك-3
   والمينيين

 .الطالب فيما بين البمدان األفريقية من خالل مشاريع المنح نقلتعزيز ت  -4

 نطاق القارة. تقديم الدعم لمواءمة البرامج الخاصة بالتعميم العالي وتنفيذ اإلطار األفريقي لضمان الجودة بيدف االعتراف بالمؤىالت األكاديمية عمى -5

 وعمالتيا.تصميم وتعزيز وتنفيذ البرامج المتعمقة بتطوير ميارات المرأة  -6

 الجامعة األفريقيةلتوسيع نطاق تقديم الدعم  -7

توفير المعمومات ألصحاب المصمحة ومشاركة  لضمانوالخطط اإلعالمية المواضيعية بيدف رفع الوعي كسب التأييد وتنفيذ حمالت االتصال و  إطالق -8
 وممكيتيم. المواطنين

 الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا  تنمية إدارة :إدارة االتحاد األفريقي الرائدة



271  

 

271 

 

 ، الشؤون االجتماعية، السمم واألمن، اإلعالم واالتصال، التجارة والصناعة: مسائل الجنسينالمتعاونةاالتحاد األفريقي  اتإدار 
 (الخارجيين الشركاء)إلى  الوصول
 تعزيز :3-4الناتج 

السياسات والبرامج 
 االستراتيجية لالستثمار 
االستثمارات في العموم 
والبحوث واالبتكار بغية 
تحسين القدرة التنافسية 
األفريقية عمى الصعيد 

  العالمي

 ، بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء،% مف الدكؿ األعضاء25قياـ 
دراج 2023االستراتيجية حكؿ العمـ كالتكنكلكجيا  باعتماد يا ف  كا 

 خططيا اإلنمائية الكطنية.

12 12 12 12 12 

)منظمة الممكية الفكرية، مؤسسات فنية أفريقية  3إنشاء كتفعيؿ 
 ) مجمس البحث كاالبتكار، مرصد العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار( 

التشغيؿ  2
الكامؿ 
لممرصد 
األفريق  

لمعمـ 
كالتكنك 
لكجيا 
كاالبتكا

 ر

إنشاء  ال يكجد
المجمس 

ق  األفري
لمعمـ 

كاالبتكا
 ر

إنشاء المنظمة 
األفريقية لمممكية 

 الفكرية
 1000إنشاء 

  مقعد بحث 

      إعداد كتعزيز السياسة كاالستراتيجية األفريقية لتكنكلكجيات الفضاء
( برامج مشاركة إعبلنية عامة ف  مجاالت العمـ 4يتـ تنفيذ أربعة )

   العممية، إلخ( سنكيا كالتكنكلكجيا )تكعية البرلمانييف، الجكائز
 3   4   4   4   4  

مشاريع تعاكف أفريقية بينية ف  مجاؿ البحث العمم   7تنفيذ 
 كالتنمية.
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 جيات/ اإلجراءات الواجب اتخاذىا:تياالسترا

 تتعزيز وتقوية التدريب والبحوث في مجاالت العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيا -1

 توالتكنولوجيا واليندسة والرياضيا عمومال مين في مجالبالمعم تعزيز النيوض -2

 تعزيز األعمال الرامية إلى النيوض بالعمم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا  -3

 ة في مجال العمم والتكنولوجياز تقديم الدعم لتنفيذ خطة العمل المعز  -4

 ولوجي والسالمة األحيائية وأخالقيات عمم األحياءتقديم الدعم لتنفيذ إطار مفوضية االتحاد األفريقي لمتنوع البي -5

 الجامعة األفريقية لتفعيلتقديم الدعم  -6

 األفريقية االستراتيجية  سإقامة وتنفيذ السياسة األفريقية لمفضاء والتكنولوجيا والبرامج والمؤسسات والشبكات -7

توفير المعمومات ألصحاب المصمحة ومشاركة لضمان مواضيعية بيدف رفع الوعي والخطط اإلعالمية الكسب التأييد وتنفيذ حمالت االتصال و  إطالق -8
 المواطنين وممكيتيم.

 المكارد البشرية، العمـ كالتكنكلكجيا :الرائدة األفريقي االتحاد إدارة
، مديرية المرأة كمسائؿ الجنسيف كالتنمية، مديرية اإلعبلـ لصناعة، االقتصاد الريف  كالزراعةكا الشؤكف االجتماعية، التجارة  :المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات

 كاالتصاؿ  

 (الخارجيين شركاء)ال إلى الوصول
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تعزيز  :4-4الناتج 
األمن ب األطر الخاصة

االجتماعي وحماية 
المجموعات المستضعفة 

  (نواألطفال والمعوق)
 

 )األطفاؿ، المعكقكفبرامج لممجمكعات المستضعفة  4إعداد كتعزيز 
 كالمياجركف(

3 4 4 4 4 

% مف الدكؿ األعضاء باعتماد إطار السياسة االجتماعية 25قياـ 
 سنكيا      

 12 12 ال يكجد
 

13 
 

13 
 

كضع نظاـ تجميع كتحميؿ البيانات حكؿ تنفيذ إطار السياسة 
دارتو مف قبؿ المفكضية.االجتماعية   كا 

 نعـ نعـ نعـ ال ال

سيتـ تحديده بعد الحصكؿ عمى المؤشر مف  ال يكجد االجتماعية ف  الدكؿ األعضاءمستكل برامج شبكات السبلمة 
 اجتماع المجمس التنفيذم

 االستراتيجيات واإلجراءات الواجب اتباعيا:

 تعزيز تنفيذ خطة العمل بشأن األسرة في أفريقيا -6

 مة لألطفاللنداء المنقح لمعمل المعجل بشأن خطة العمل من أجل أفريقيا مالئاتعزيز تنفيذ  -7

 (2019 -2010تعزيز خطة العمل القارية حول العقد األفريقي لممعوقين )  -8

 الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو وتسييل تنفيذ تعزيز -9

إطالق وتنفيذ حمالت لالتصال وكسب التأييد وخطط إعالمية مواضيعية لرفع الوعي وكفالة توفير المعمومات ألصحاب المصمحة ومشاركة  -10
 واطنين وممكيتيمالم

 إدارة الشؤون االجتماعية :الرائدة األفريقي االتحاد إدارة
 الموارد البشرية، العمم والتكنولوجيا، االقتصاد الريفي والزراعة، السمم واألمن، مسائل الجنسين ، مديرية اإلعالم واالتصال         :المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات

  (الستراتيجيينا)الشركاء  إلى الوصول
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 :5النتيجة 
استراتيجيات تعبئة كضع 
بما ف  ذلؾ ، المكارد

مصادر التمكيؿ البديمة 
 لتمكيف أفريقيا، كاإلضافية

 برامجيا مف تمكيؿ
 كالتنمية القائمة

 

النسبة المئكية )%( لمزيادة ف  المكارد المتكفرة لتمكيؿ برامج االتحاد 
لدة داخميا مف الدكؿ األعضاء/ األفريق  مع التركيز عمى األمكاؿ المك 

 الشركاء  اآلخريف 

 10 10 10 10 ال يكجد

الزيادة المئكية )%( ف  تمكيؿ الشركاء االستراتيجييف لدعـ برامج 
 االتحاد األفريق  الت  تنفذىا الدكؿ األعضاء سنكيا 

 10 10 10 10 ال يكجد

       النكاتج
بناء : 1-5الناتج 

مستدامة ماليا  مفوضية
 معتمدة عمى نفسياو 

 0 0 0 1 0 إعداد كتفعيؿ استراتيجية كخطة عمؿ لتعبئة مكارد المفكضية 
 0 0 1 0 0 إعداد كتفعيؿ خطة عمؿ لتعبئة المكارد

 :اتباعيا الواجب/اإلجراءات االستراتيجيات
  لتنبؤ بويمكن ا لمدخل الذي مصادر مستدامة لضمان االستراتيجية/  الموارد تعبئة إطار تصميم وتنفيذ -4
 ؛المانحين التقميديين مع الشركاء لمتعاونجديدة  وضع طرائق -5
والخطط اإلعالمية المواضيعية بغرض رفع الوعي وضمان حصول أصحاب المصمحة عمى المعمومات  كسب التأييدوتنفيذ حمالت االتصال و  إطالق -6

شراك المواطنين   ممكيتيمو وا 
 الستراتيج  لمسياسات، الرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد.: التخطيط االرائدة األفريقي االتحاد إدارة
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 : جميع اإلداراتالمتعاونة األفريقي االتحاد إدارات
 (الخارجيين)الشركاء  إلى الوصول
تحديد : 2-5الناتج 

وتنفيذ مصادر التمويل 
البديمة لتمكين أفريقيا 

من تمويل برامجيا 
 اإلنمائية

كصيات الكاردة ف  تقرير لمت امتثاؿ الدكؿ األعضاء مستكيات
  أكباسانجك عف مصادر التمكيؿ البديمة

0% 0% 10% 30% 50% 

 1 1 0 0 0 كضع نظاـ لرصد تنفيذ تقرير أكباسانجك عف مصادر التمكيؿ البديمة

       
 :اتباعيا الواجب اإلجراءات/ االستراتيجيات

 مصادر البديمة لمتمويلبال المعنيالفريق الرفيع المستوى  عمل وضع الممسات األخيرة عمى تسييل -4
 لمتمويل حول المصادر البديمة الفريق الرفيع المستوى تنفيذ توصيات -5
 تصميم وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز الموارد الداخمية لتمويل التنمية -6
 : إدارة الشؤكف االقتصادية/ مكتب الرئيس الرائدة األفريقي االتحاد إدارة

 : جميع اإلدارات لمتعاونةا األفريقي االتحاد إدارات
 (الخارجيين)الشركاء  إلى الوصول
% مف المكاطنيف عمى 20عدد الدكؿ األعضاء الت  تككف فييا نسبة  6 النتيجة

 L ندة األفريقية.مدركيف لعبلمة االتحاد كلؤلج األقؿ
 20 15 10 5 ال يكجد
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تحقيؽ مفكضية تتكاصؿ 
مع الدكؿ األعضاء 
كأصحاب المصمحة 

كتشركيـ ف  تحديد كتنفيذ 
  األجندة األفريقية 

عدد السياسات/ األطر الت  يساىـ بيا أصحاب المصمحة ف  سياؽ 
  تحقيؽ رؤية االتحاد. 

 2 2 2 2 ال يكجد

       النواتج
 1-6 الناتج

إعادة تحديد معالـ 
مفكضية االتحاد األفريق ، 

تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ 
 كزيادة الشفافية 

 

 60 50 40 30 ال يكجد )%( لزيادة االعتراؼ بعبلمة االتحاد األفريق   النسبة المئكية
عدد الدكؿ األعضاء الت  أدرجت مادة خاصة باالتحاد األفريق  ف  

 مناىجيا الدراسية 
0 0 3 5 15 

عدد الدكؿ األعضاء الت  أدرجت نشيد االتحاد األفريق  ف  المدارس 
 العامة، إلخ. 

0 0 5 15 20 

قارير عف االتحاد األفريق  كالمسائؿ اإلنمائية األفريقية الت  يتـ عدد الت
  تقاسميا مع الدكؿ األعضاء فصميا 

 20 20 20 15 ال يكجد

عدد برامج مفكضية االتحاد األفريق  بما ف  ذلؾ الخطة االستراتيجية 
الت  يتـ تعميميا ف  الدكؿ األعضاء خبلؿ سنة  2014-2017
   ,تقكيمية 

 15 15 15 15 ال يكجد

عدد المعمكمات حكؿ المسائؿ اإلنمائية األفريقية الت  يتـ رفع تقارير 
بشأنيا فصميا مف خبلؿ مكاقع اإلنترنت ككسائؿ اإلعبلـ االجتماعية، 

  إلخ. 

 500 300 200  100 ال يكجد
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 االستراتيجيات/ اإلجراءات الواجب اتباعيا:
تحسين صورة لوأصحاب المصمحة اآلخرين  الدول األعضاءبالتعاون مع التوعية لالتصال و  عمى مستوى االتحاد استراتيجية وتنفيذ وضع .10

 أفريقيا؛
 ؛ورسائمو االتحاد االفريقي لرؤيةزيادة الوعي وضمان الممكية ل وسائل اإلعالمخطط مواضيعية ومحددة ل تصميم وتنفيذ .11
 التصاالتلتنفيذ استراتيجية وتنسيق و  تخطيط وتطوير قادرة عمى، فعالةاتصاالت ومعطيات  قدرة مفوضية االتحاد األفريقي عمى تقديم تعزيز .12

 ؛في جميع أنحاء أفريقيا والتأثير الجماىير من أجل إعالم القارية
 أىداف بما يتمشى مع ذات الصمة والبرامج تصاالتلال  والحفاظ عمى خطط شاممة بثال درة مفوضية االتحاد األفريقي عمىق بناء وتعزيز .13

 ألفريقي؛االتحاد ا
 المجتمع الدولي؛ وعبر في جميع أنحاء الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أىدافو ومياموو االتحاد االفريقي الفعال لسياسة التواصل دعم .14
 وتنفيذىا عمى نحو كامل المتعمقة بمسائل الجنسين تعزيز الصكوك .15
 تطوير اتحاد أفريقي مالئم لمشباب .16
 المحفوظة الموادوالمعمومات و  المفوضية منشورات داماستخ لصون وتعزيز وضع تدابير-8
 : مديرية اإلعبلـ كاالتصاؿالرائدة األفريقي االتحاد إدارة

  مكتب الرئيس، مكتب نائب الرئيس، اإلدارات األخرل  :المتعاونة األفريقي االتحاد إدارات
 (الخارجيين)الشركاء  إلى الوصول
: تعزيز 2-6الناتج 

مشاركة أصحاب 
في تنفيذ لمصمحة ا

األجندة األفريقية التي 

عدد المبادرات المشتركة بيف المفكضية كأجيزة االتحاد األخرل 
  كالمؤسسات األفريقية الرئيسية 

3 5 6 7 8 

ترؾ بيف عدد السياسات/ البرامج الت  يتـ إعدادىا كتنفيذىا بشكؿ مش
  أجيزة االتحاد كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية  

0 3 5 7 10 



278  

 

278 

 

تعكس مشاركة النساء 
والشباب والمجموعات 
المستضعفة عمى حد 

  سواء

عدد المبادرات المشتركة بيف المفكضية كمنظمات المجتمع المدن / 
 شبكات الميجر المشاركة ف  تنفيذ  األجندة األفريقية. 

3 6 9 10 12 

 عدد المنظمات النسائية الكطنية المدربة عمى تعميـ صككؾ االتحاد
  األفريق  المتعمقة بمسائؿ الجنسيف 

0 5 5 5 5 

عدد النساء المشاركات ف  اجتماعات كمنتديات أصحاب المصمحة  
 حكؿ إعادة تحديد معالـ أفريقيا  

0 20 20 20 20 

 :اتباعيا الواجب اإلجراءات/ االستراتيجيات
نفاذ استراتيجية عمى نطاؽ االتحاد لبلتصاؿ كالتكعية بالتعا .1  كف مع الدكؿ األعضاء كسائر أصحاب المصمحة لتحسيف صكرة أفريقيا؛إعماؿ كا 
 اإلعبلـ كتنفيذىا لمتكعية كضماف ممكية رؤية االتحاد األفريق  كرسالتو؛ كسائؿتصميـ الخطط المكاضيعية كالمحددة ل .2
تخطيط، كالتطكير، كالتنسيؽ، كتنفيذ استراتيجية قارية تعزيز قدرات مفكضية االتحاد األفريق  عمى األداء الفعاؿ لبلتصاالت كالنكاتج، كالقدرة عمى ال .3

 لبلتصاالت مف أجؿ تنكير الجماىير عبر أفريقيا كالتأثير عمييا؛
 فريق ؛بناء كتعزيز قدرات مفكضية االتحاد األفريق  عمى البث، كاستدامة خطط االتصاالت الشاممة كالبرامج المصاحبة كفقان ألىداؼ االتحاد األ .4
 لفعاؿ لسياسة االتحاد األفريق ، كأىدافو كميامو عبر الدكؿ األعضاء ف  االتحاد األفريق  كعبر المجتمع الدكل ؛دعـ االتصاؿ ا .5
 تعزيز الصككؾ المتعمقة بمسائؿ الجنسيف كتنفيذىا بالكامؿ؛ .6
 تعزيز اتحاد أفريق  مبلئـ لمشباب؛ .7
 رشيفية كتعزيز استخداميا.إعماؿ تدابير لمحفاظ عمى مطبكعات المفكضية كمعمكماتيا كمكادىا األ .8

 
 مديرية اإلعبلـ كاالتصاؿ :الرائدة األفريقي االتحاد إدارة

 : جميع اإلداراتالمتعاونة األفريقي االتحاد إدارات
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 (الخارجيين)الشركاء  إلى الوصول
تعزيز القدرات : 7النتيجة 

المؤسسية لمفوضية 
االتحاد األفريقي وتحسين 
العالقات مع المجموعات 

قتصادية اإلقميمية اال
وأجيزة االتحاد األفريقي 
والعالقات مع الشركاء 

والشركاء االستراتيجيين 
 اآلخرين

. 

 النسبة المئكية )%( لمستكل إرضاء الزبكف )دراسة استقصائية(   
 
 

0% 60% 70% 80% 90% 

النسبة المئكية )%( لمستكل خفض تكمفة الفرد الكاحد )المفكضية (  
    ج األنظمة الت  تـ تحسينياباعتبارىا نتائ

5 10 10 10 10 

مستكل قناعة لجنة الممثميف الدائميف برفع التقارير النكعية ف  الكقت 
 المحدد مف قبؿ المفكضية 

 %90 %90 %80 %70 ال يكجد

       النواتج
عدد العامميف بالمفكضية المدربيف ف  المجاالت الت  تيدؼ إلى تعزيز  

  ككفاءتيا فعالية المفكضية 
 200 150 100 50 ال يكجد

النسبة المئكية )%( لمنساء ف  إجمال  العامميف المينييف/ النسبة 
 المئكية لمنساء المكات  يشغمف كظائؼ إدارية 

25122 25 30 50 50 

                                                 
 انًنبصب بًستىي يذَز  122
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 70 60 40 20 0 ) النسبة المئكية لمستكل قناعة الزبكف )المحم ( بالخدمات المقدمة 
 5 5 5 5 ال يكجد  تتـ مراجعتيا/ تحسينيا سنكيا مف قبؿ اإلدارات   عدد العمميات الت 

النسبة المئكية )%( ف  تقميؿ كقت التعطؿ ف  أنظمة تكنكلكجيا 
 المعمكمات كاالتصاالت ف  المفكضية كالمكاتب 

45 45 50 70 95 

دارة التغير الثقاف  الت  يتـ تصميميا  عدد مبادرات التطكير التنظيم  كا 
 يذىا. كتنف

2 2 3 3 3 

تخفيض عدد االجتماعات، المؤتمرات كالندكات النسبة المئكية )%( ف  
   ,الت  تنظميا مفكضية االتحاد األفريق 

 45 35 30 20 ال يكجد

 :اتباعيا الواجب االستراتيجيات/اإلجراءات
، والخدمات القانونية، التخطيط اإلدارةو  والموارد البشرية ث التمويلمن حي، عمى أساس مستمر لممفوضيةاألداء والكفاءة التشغيمية  لتحسين ضع تدابيرو  .11

أفضل اعتماد نيج تحديد المعايير و  في المفوضية  من خالل وجميع الخدمات خدمات المراسم الطبية،الخدمات  ، المؤتمراتاالستراتيجي، المراجعة الداخمية، 
 الممارسات الدولية

دارة الشركات ؤسسيةالقيادة المتعزيز اعتماد تدابير ل .12 دارة العامة، وا   أصحاب المصمحة وا 
 لوطنية.الترويج لالتحاد األفريقي من خالل التعميم المدني بما في ذلك إدماج تاريخ االتحاد ورموزه وأعالمو ونشيده وشعاره، إلخ في المناىج ا .13
دارة المعرفةواالبتكار و  التغيير التنظيمي لتمكين التشجيع عمى اتخاذ تدابير .14  ا 
 وضع المرأة تعزيز بيدفداخل المفوضية في مجال مسائل الجنسين  االتحاد االفريقي سياسةورصد تنفيذ وضع إجراءات ل .15
 وفيما بينيا داخل اإلدارات أوجو التآزر التدابير الرامية إلى تعزيز وضع وتنفيذ .16
دارة رأس المال البشريتنمية و  اتخاذ تدابير لتعزيز .17  ا 
 االتصاالت الداخمية تعزيز .18
 المضي قدما في بناء قدرات إدارات ومديريات مفوضية االتحاد األفريقي إلدماج مسائل الجنسين .19
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 توفير خدمات مراسم رفيعة المستوى لتنظيم تفاعل االتحاد األفريقي مع الدول األعضاء وأصحاب المصمحة-10
 : مكتب نائب الرئيسالرائدة األفريقي االتحاد إدارة

 : جميع اإلدارات المتعاونة قياألفري االتحاد إدارات
  (الخارجيين)الشركاء  إلى الوصول
تعزيز عالقات  2-7الناتج 

المفوضية مع أجيزة 
 ،األفريقياالتحاد 

المجموعات االقتصادية 
االقميمية ومع الشركاء 

 االستراتيجيين

عدد المبادرات المشتركة بيف المفكضية كاألجيزة األخرل كالمؤسسات 
  يسية األفريقية الرئ

 26 18 11 5 ال يكجد

عدد السياسات البرامج الت  يتـ إعدادىا كتنفيذىا بالتعاكف مع المجمكعات 
  االقتصادية اإلقميمية 

 12 10 9 6 ال يكجد

 االستراتيجيات/اإلجراءات الواجب اتباعيا:
 أجيزة االتحاد األفريقي مع لتحسين التعاون وضع تدابير -1
 يةقاألفري والمؤسسات المجموعات االقتصادية اإلقميمية مع والشراكة التعاون لتعزيز وضع تدابير -2
 لممفوضية الثالثة ةاالستراتيجي والخطة رؤية االتحاد األفريقي تحقيقضمان ل بصرامة وضع شراكات استراتيجية ورصدىا -3
 .االتحاد االفريقي الرائدة لتنفيذ برامج المجموعات االقتصادية اإلقميمية تعزيزتمكين و  -4
  ين وممكيتيم.الق وتنفيذ حمالت لالتصاالت وكسب التأييد وخطط إعالمية مواضيعية لمتوعية وضمان تقديم المعمومات إلى أصحاب المصمحة ومشاركة المواطنإط -5
 الرائدة: مكتب الرئيس األفريقي االتحاد إدارة

   لرئيس، إدارة الشؤون االقتصادية، التجارة والصناعة، اإلعالم واالتصال(  المتعاونة: جميع اإلدارات ) السمم واألمن، مكتب ا األفريقي االتحاد إدارات
  الوصول إلى )الشركاء الخارجيين( 
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 ستراتيجيةاالمفوضية االتحاد األفريقي خطة مشروع 
 4102 - 4102للفترة 

 
 تقرير عن اإلجراءات المتخذة عقب االجتماع االستثنائي

 4103أبريل  8للمجلس التنفيذي المنعقد في 
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 :مقدمة 0.1

أبريل  8المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في  ةعشر  ةخالل دورتو االستثنائية الرابع اعتمد  1.1
 EXT/EX.CL/DEC1(XIV)مقرره  وبموجب  من حيث المبدأ ، اعتمد المجمس التنفيذي2013

ية عشرة وأوصى الدورة العادية الحاد 2017-2014 اإلستراتيجية لمفترة المفوضية مشروع خطة
شريطة أن تقوم المفوضية  باعتمادىا ، 2013مايو  27و 26لممؤتمر المقرر عقدىا يومي 

 ومراعاة نوع الجنس والشبابولجنة الممثمين الدائمين بمزيد من العمل بشأن تعزيز المؤشرات 
 في الخطة.  

يائية تقديم النسخة النب تقضي لمفوضيةا إلى توجييات أيضا التنفيذي المجمس أصدر 2.1
 حتى يتسنىستراتيجية، مع تضمينيا جميع المساىمات المنبثقة عن الدورة االستثنائية، مخطة االل

 .2013مايو  23و 22بحثيا خالل الدورة العادية الثالثة والعشرين المقرر عقدىا يومي 

 :المرحلي التقرير 1.4

 جميعمن ممثمين عن تض عمل فريق المفوضية شكمت أعاله، المذكورة التوصية مع تمشيا 1.2
وتحسين المؤشرات وفقا لمتوجييات. وقد اعتمد الفريق منطق سمسمة بحث مواصمة ل اإلدارات

والنواتج واألنشطة بغية إنشاء سمسمة سببية والخروج  والنتائجالنتائج كما حددتو األىداف 
 بمؤشرات أداء مناسبة

 :يمي ماإلى  العمل فريقتوصل  ،المسندة إليو الميمة نياية في 2.2

 األصمي ار مغزاىيغيت/النواتج( عند االقتضاء دون نتائجصياغة بيانات النتائج )ال إعادة 
 الضرورةب

 
  ضمان كونيا و  صياغة المؤشرات في بعض الحاالت إلزالة مواطن الغموضإعادة

 محددة مدة زمنيةوذات  وعممية دقيقةو  قابمة لمقياسو  محددة
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 اإلمكان فقط  قدر مؤشرات األداء الرئيسية واإلبقاء عمى ض عدد مؤشرات األداءفيخت 

الوثيقة المنقحة لمخطة اإلستراتيجية لممفوضية إطار النتائج المعدل )مع مؤشرات  تضمنت 3.2
 .6الممحق كاألداء( 

فيما يتعمق بالتعميقات/المساىمات المنبثقة عن الدورة االستثنائية لممجمس التنفيذي، أعدت  4.2
الدول األعضاء واإلجراءات التي  المالحظات التي أبدتياالذي يبين  المفوضية الجدول المرفق

التي ماكن األأرقام الصفحات لمداللة عمى  أيضا . ويتضمنبشأن كل منيااتخذتيا المفوضية 
 .توجد فييا التغييرات بناء عمى النسخة اإلنجميزية

 



ASSEMBLY/AU/3 (XXI) ANNEX 

Page 3 

 ات التي اتخذتها المفوضيةمالحظات المجلس التنفيذي حول مشروع الخطة اإلستراتيجية واإلجراء
اإلجراء المتخذ من قبل المفوضية حسب رقم الصفحة  المسائل المثارة الدولة العضو

 والفقرة في الخطة اإلستراتيجية
ذّكرت المفوضية بأن سيشيل ىي أيضا في عداد البمدان التي  سيشيل

 % من تمثيل المرأة في البرلمان30بمغت نسبة 
من الصفحة   ،3نقطة ال، 4يظير التصحيح في الفقرة 

. وقد تم ترتيب البمدان حسب نسبة تمثيل المرأة في  57
 البرلمانات 

مؤشرات حول: أ( الحد من النزاعات؛ ب( توفير اقترحت  ناميبيا
الصناعة المنشأة؛ ج( مستوى شبكة الضمان االجتماعي؛ د( 

 الممغاة عدد اجتماعات المفوضية

، في الصفحات 6ممحق ت في التم إبراز ىذه االقتراحا
: عمى سبيل المثال، فيما يتعمق 316إلى  139من 

 1.7و 4.4؛ 6.3بالمؤشرات؛ انظر النواتج 
 

 أثارت مسائل عديدة: مصر
مسائل المتعمقة عن الربيع الثمة حاجة إلى فصل  (1

يتسم الوضع في منطقة الساحل. من العربي 
الوضع في  بصبغة سياسية، يمثلالربيع العربي  

)وقد تم توضيح ذلك  اأمني انشغاالالساحل  منطقة
 عندما زار ممثل سفارة مصر المفوضية(

مسألة تقاسم الموارد المائية. وىي أيضا مسألة  (2
أثارتيا إثيوبيا خالل اجتماع لجنة الممثمين 

 الدائمين

تم اآلن الفصل بين الربيع العربي والوضع في  (أ 
مع  08من الصفحة  4منطقة الساحل في الفقرة 
إدارة السمم واألمن، كما تم صياغة مناسبة قدمتيا 

 06من الصفحة  2أيضا في الفقرة  ح ذلكتصحي
استغمت حيث تم حذف جممة كان مضمونيا: "

القاعدة في المغرب اإلسالمي االضطرابات في 
في  إحداث األذىشمال أفريقيا لتعزيز قدراتيا عمى 

آثار وما يترتب عمى ذلك من  منطقة الساحل ،
، نظرا "ألخيرة في ماليفي األحداث ا تجمتسمبية 
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 تعبئة الموارد لتمويل ميزانيات االتحاد األفريقي (3
بين  الحاجة إلى تنشيط مذكرات التفاىم الموقعة (4

المفوضية والدول األعضاء فيما يتعمق بمبادرات 
أن  بناء القدرات والمساعدة الفنية التي يمكن

 .لدول األعضاء عند الطمبتقدميا ا
 

 ألنيا لم تضف قيمةُ تذكر.
ثيوبيا الصياغة الجديدة التي  قبمت (ب  كل من مصر وا 

، 55اقترحتيا المفوضية. ويوجد ذلك في الصفحة 
ت: ، في جممة تنتيي بيذه الكمما1في الفقرة 

 "...وفقا لمبادئ تحقيق الفائدة لكال الطرفين"
االعتماد  المفوضية إلى عدم يدعوا تعميق ذلككان  (ج 

، بل لتمويل أنشطتيا كثيرا عمى الدول األعضاء
ينبغي أن تركز أكثر عمى اكتشاف طرق تمويل 
بديمة أو إضافية، خصوصا انتظار صدور تقرير 
أوباسانجو. لم تغير المفوضية الصياغة إذ رأت 

)أ(  2.6، تحت 013في الصفحة   ما وردأن 
 يفي بالغرض

النظر في  أدرجت المفوضية في الوثيقة  طمب (د 
إمكانية إعادة تنشيط مذكرات التفاىم مع الدول 

األعضاء فيما يتعمق بمبادرات بناء القدرات التي 
ترمي إلى تحسين الكفاءة والفعالية التشغيميتين 

)د( 24، 20لممفوضية. يوجد ذلك في الصفحات 
 ىـ(  2.6) 013و

ُاقترحت مؤشرات األداء لقياس ما إذا كانت الخطة الدول  شددت عمى الحاجة إلى تعميم الخطة اإلستراتيجية في موزمبيق
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األعضاء لتمكينيا من البدء في إدماج أجزاء منيا في خططيا 
 الوطنية

 

اإلستراتيجية حظيت بما يكفي من التعميم لحفز الدول 
في إدماج أجزاء منيا في خططيا لبدء عمى ااألعضاء 

تحت  016يوجد ذلك في الصفحة  وستراتيجية. اال
 (6.1الناتج 

 
طمبت من المفوضية اقتراح إجراءات محددة لمدول الجزرية  الرأس األخضر

 الصغيرة
لمسألة من خالل إدارة حثا حول ابأجرت المفوضية 

ستراتيجي.  كما تشاورت مع مختمف إدارات التخطيط اال
نص سردي يظير في توصمت إلى المفوضية و 
ا كم ،37، 66، 36، 85، 65، 55، 49الصفحات  

 3.3والناتج  215في الصفحة و ، 6يظير في الممحق 
  .147في الصفحة 

 لمفوضية  وأثار بعض المسائلاسفارة الجابون عن ممثل  زار الجابون
أنو ال ينبغي معالجة تغير المناخ باعتباره عنصرا المتمثمة في 

نما ينبغي التعامل مع و بنفس القدر الذي من عناصر البيئة. وا 
 البيئة ليعامل بو مسائ

 

لتصبح  البيئة بما فييا تغير المناخ"  "...تم تغيير جممة 
"... البيئة وتغير المناخ(. ويوجد مثال عمى ذلك في 

 2والرقم  9، في اإلطار 4.1، تحت القسم 68الصفحة 
 

الحظت جميع الدول األعضاء التي تحدثت تقريبا أن السرد  مالحظات عامة
أورد  قد اول تحميل الوضعالمتعمق خصوصا بالقسم الذي يتن

 استخداممصادر بيانات غير أفريقية. وطمبت من المفوضية 

القسم المعني وراجعت  ر فيالنظالمفوضية  أعادت
النص وحذفت بالكامل الجزء السردي الذي تم إيراده من 

تقريبا. لم تقدم أية إدارة بيانات  بيانات غير أفريقية
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 قدر اإلمكان بيانات من الدول األعضاء
 

؟2015ما ىو رأي المفوضية في أجندة ما بعد 


 
 


م من الفصل التحديات في نياية كل قسإمكانية بيان  النظر في
 المتعمق بتحميل الوضع

 . أفريقية يمكن أن تحل محل البيانات غير األفريقية
 

أدرجت مديرية التخطيط اإلستراتيجي قسما حول أجندة 
جريت في قرير دراسة أُ بناء عمى ت 2015أفريقيا لما بعد 

ممثال. وقد اقترحت  112بمدا و 32، وشممت 2011
 .28و 08في الصفحتين وردت الدراسة ثالثة خيارات 

 
تضمن تحميل الوضع اآلن تحديات في كل قسم من 

 86، 26، 75، 05الفصل، أي األطر في الصفحات 
 47و

رام طمب من المفوضية النظر في إمكانية إدماج تشجيع احت السنغال
براز  التنوع الثقافي والمغوي في سعييا لمترويج لصورة االتحاد وا 

 طابعو المميز
 

أدرجت المفوضية في الخطة اقتراحات السنغال. وىي 
؛ الفقرة األخيرة من 4، الفقرة 32تظير في الصفحة 

 7تحت المجال ذي األولوية  96؛ الصفحة 88الصفحة 
؛  4.5.6 ، الفقرة114و 113؛ الصفحتين 6.2والناتج 

 6.1في الجدول الوارد تحت الناتج  115الصفحة 
 7.1أيضا تحت الناتج 117؛ والصفحة 6.2و
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