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 للفترة  التقرير السنوي عن أنشطة االتحاد األفريقي وأجهزته

 2020من يناير إلى ديسمبر 
 

 ملخص تنفيذي

مرض  حةجائبالعواقب المتعددة ل األخرى،القارات  على غرار  ،سلبًا أفريقيات ، تأثر2020منذ مارس 

ن م، تحاد األفريقي بعدد من المبادراتلبشرية. استجاب االنشطة ااأل في جميع مجاالت 19-فيروس كورونا

قارية بهدف تعزيز االستجابة ال 19-ق االتحاد األفريقي لالستجابة لـمرض فيروس كورونابينها إنشاء صندو

 .قييناألفريالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية على السكان والتخفيف من آثاره ا 19-لـمرض فيروس كورونا

ة تفشي مواجهل فريقيااستراتيجية قارية مشتركة أل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاأطلق 

النمو االقتصادي للدول ر تأث 2020ام الحد من انتقال الفيروس. شهد ع من أجل 19-مرض فيروس كورونا

عن  للبنك الدولي يتوقع تقرير فترة السنتين مستمر. ال 19-مرض فيروس كورونابشكل كبير بتفشي  األعضاء

 مليار 79و 37ف المنطقة األفريقية ما بين يكل  س 19-مرض فيروس كورونا أن   فريقياأل التطورات االقتصادية

لسلة القيمة. مثل التجارة واضطرابات س عوامل متداخلةبسبب  ،2020ج لعام من خسائر اإلنتاأمريكي دوالر 

 لصحية،االنظم و واالستثمارات،والعمالت األجنبية  السلع،وهذه بدورها ستؤثر سلباً على استيراد / تصدير 

 تجارية غير متكافئة. موازينوتؤدي إلى  البيئة،وتلوث 

األداء الطبيعي  طة وفي نفس الوقت تعطيل األنشر في تأخي 19-مرض فيروس كوروناجائحة  تتسبب

 ،2020ارس ممكتب مؤتمر االتحاد في هيئة للمفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى. عمالً بتوجيهات 

ألنشطة ايقي األخرى بعض وأجهزة االتحاد األفر النيباد-األفريقي للتنمية  االتحادووكالة جمدت المفوضية 

وس مرض فير جائحةمليون دوالر أمريكي لألنشطة المتعلقة ب 2,6تخصيص حوالي المخطط لها وأعادت 

جرت أ ذلك،وة على . عالالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهابما في ذلك تمويل  ،19-كورونا

 لىإللجوء بما في ذلك ا عملها،المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى بعض التعديالت في أساليب 

التحاد اجهزة أتابعت  القيود،االجتماعات االفتراضية وتقليص البعثات الرسمية والسفر. على الرغم من هذه 

 في الواردة خرى وكذلك البرامج الرئيسية األ 2063األفريقي بنشاط عملية تنفيذ المشاريع الرئيسية ألجندة 

 ات البنادق" ".إسك" 2020وموضوع عام  2023-2018 الخطة المتوسطة األمد للفترة

 ير سرداً ذا التقرهيقدم  "،أفريقيامواتية لتنمية ال ظروفالتهيئة إسكات البنادق: فيما يتعلق بموضوع العام "

  لمواتيةالظروف ثقافة السالم وخلق ا إلرساء بما في ذلك الجهود المبذولة بها،لألنشطة التي تم االضطالع 

 ي وتعزيزلسياسرفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار ا ماعاتاجت . ونُفذتالنزاعات لبناء قارة خالية من

 األخرى، لقانونيةالقضاء واألطر ا يةواستقالل الحوار،مثل منصات  ،النزاعات وتسوية اآلليات الوطنية لمنع 

 ية ومجلسلمفوضواصلت ا خالل هذه الفترة،والشفافية والشمولية في التحضير لالنتخابات الوطنية وإجرائها. 

يق مع الوث بالتعاون النزاعات،لسلم واألمن جهودهما للسالم والوساطة في مختلف البلدان المتضررة من ا

تحاد جهزة االبذلت المفوضية وأ ذلك،اإلقليمية. عالوة على  لياتاالقتصادية اإلقليمية / اآلالمجموعات 

ة معالجلك ه وكذلنع الفساد ومكافحتلم ،المنظومة األفريقية للحكم شغيليقي األخرى جهودًا متواصلة لتاألفر

 .أفريقياالنزوح القسري من خالل العمل اإلنساني في 

الذي كان  األفريقية،منطقة التجارة الحرة القارية  شغيلتم تأجيل ت ،19-مرض فيروس كورونابسبب ظهور 

موعة المفاوضين مج بحثعلى أمل أن ت ،2021يناير  1إلى  ،أفريقيافي جنوب  2020مبدئيًا في مايو مقررا 



EX.CL/1268(XXXVIII) 

Page 2  

 

وجداول  ،%90بما في ذلك عروض التعريفات من الدول األعضاء بشأن تحرير  العالقة، المسائل جميع 

فضالً  األفريقية،وقواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية  الخدمات،االلتزامات المحددة بشأن التجارة في 

في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.  لتداولا والطرائق العملية لبدء االستعداد عن تقييم حالة 

بالمعاهدة المؤسسة للجماعة  المرفق وواصلت المفوضية الدعوة إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول

الدول تمت مناشدة بحرية تنقل األشخاص وحق اإلقامة والحق في االستقرار.   المتعلقواالقتصادية األفريقية 

 تنقلفريقية وحرية لالستعداد لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األ  خاذ اإلجراءات الالزمةات  األعضاء

لتكامل االقتصادي ومنطقة التجارة الحرة القارية التي تساهم في تسريع االشعوب األفريقية كأحد العوامل 

ة األفريقية إلى حد كبير على سيعتمد نجاح مشروع منطقة التجارة الحرة القاري الحال،بطبيعة واألفريقية. 

 وإضافة القيمة للسلع األفريقية. والتحول، والتصنيع، ،التجارة األفريقية البينيةتعزيز 

ع الرئيسية اريالمشذ تنفيي يقدم هذا التقرير سرداً للتقدم المحرز ف والرقمنة،فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة 

 51التي تغطي  ،أفريقيابرنامج تطوير البنية التحتية في ألولوية لذات اعمل التنفيذ خطة المختلفة وكذلك 

رور في حركة الملآللية السالمة والتنقل واإلدارة االذكية ) ممراتالمتعدد الوسائط والمشروًعا وبرنامًجا للنقل 

زيز إلى تعها لكهدف التي ت للحدود،والطاقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمياه العابرة  (الوقت الفعلي

 .2063جندة وفقا أل ،والقاريالتكامل اإلقليمي سريع وت

 عمبما يتماشى  األغذية،استراتيجية قارية متماسكة لسالمة وضع أيًضا اإلجراءات المتخذة ل التقرير نتضم  ي

لقيمة اتحسين ب ةالمسائل المتعلق يتناوللحرة القارية األفريقية. كما ومنطقة التجارة ا 2063أهداف أجندة 

 المنتجات تحويلك بما في ذل ،واإليرادات األسواق  إلى الوصولتعزيز و المضافة والعمالة الريفية واإلنتاجية

 .األفريقيينلصالح السكان  الزراعية

هدف إلى تطة التي التقرير الضوء على األنشيسل ط   والتكامل،فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتصادية 

 المثل،وبيمية. ظم التعلوتعزيز وصول الفتيات واستبقائهن في الن أفريقيافي لتعليم القارية ليجية ستراتالتفعيل ا

التقرير ذا هأكيد في م التيقدم التقرير سردا عن تعزيز العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المستدامة. ت

تعزيز ل ألفريقييناوإنشاء صندوق لدعم المصنعين ألدوية األفريقية لوكالة ال شغيلت  إلى حةعلى الحاجة المل  

في  19-وروناكفيروس مرض  تفشيذك ر  الواقع،في و. أفريقياإنتاج األدوية والمنتجات واألجهزة الطبية في 

التي  لناشئةا جوائحأكبر لمواجهة الفيروسات وال بشكل إلى االستعداد بالحاجة الملحة أفريقيا 2020عام 

 أخطر التهديدات لألمن البشري في العالم. أحد اضر أصبحت في الوقت الح

من أجل  والشباب النساء على األنشطة التي تهدف إلى تمكين ، 2020في التقرير السنوي لعام  ،تم التأكيدلقد 

 كلك ألفريقي ابشكل كامل في سياسات وبرامج هيكل االتحاد  األفريقيينالمواطنين  هاتين الفئتين من دمج 

على تعزيز  2020الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. تم التركيز في عام امجسياسات وبرو

بما في ذلك تعميم  ،2030-2020القدرة المؤسسية لالتحاد األفريقي لتحقيق أهداف عقد المرأة األفريقية 

 امعحلول نسين بوالمساواة بين الج ،الجنسانيةمراعاة المنظور الجنساني في أنظمة الحوكمة المؤسسية 

ساء ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النالمرأة حقوق تصديق على بروتوكول مابوتو بشأن الو ،2025

في  إدماجهفضال عن التصديق على ميثاق الشباب األفريقي و ،في التشريعات الوطنية وإدماجها والفتيات

 .بشكل فعال وتنفيذه التشريعات الوطنية

ً  التقرير يتناول  . كما الحاسمة تمويل االتحادمسألة بما في ذلك  إجراؤها،صالحات المؤسسية التي تم اإل أيضا

فعال للعمل على مستوى االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ال التقسيم يؤكد على الحاجة إلى 
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األفريقي لتعزيز والمنظمات القارية األخرى والدول األعضاء. يصف التقرير كذلك جهود أجهزة االتحاد 

فضالً  المالية،وضمان االمتثال للقواعد اإلدارية والموارد البشرية والمحاسبة والقواعد  المساءلة،واستدامة 

وبفضل التطبيق الصارم للقواعد الذهبية على النحو الذي  الصدد،في هذا وعن تعزيز اإلدارة السليمة لألداء. 

يادة التآزر مع أجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية وز الخمسة عشروزراء المالية لجنة ه تحدد

ميزانية االتحاد األفريقي في إعداد بدأت عملية  المعنيين،اإلقليمية وأصحاب المصلحة / الشركاء اآلخرين 

مع األخذ في االعتبار مقاييس األداء ومعدالت التنفيذ وتدفقات اإليرادات  مصداقية،توليد ميزانيات أكثر 

 الفعلية.

حدد ي ،2021ام تقديم المشورة للمفوضية القادمة وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى في عومن باب  أخيًرا،و

ات التحديو المسائل معالجة لالحالية ضرورية  مفوضيةالحاسمة التي تعتبرها ال التقرير بعض األولويات

 .2063المقبلة في التنفيذ المرن لتطلعات وأهداف أجندة 
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 تقرير السنوي عن أنشطة االتحاد األفريقي وأجهزتهال

 2020للفترة من يناير إلى ديسمبر 

 مقدمة أوال.

كانت أنشطة المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى موجهة نحو تحقيق  ،2020خالل عام  .1

أثر أحد  العملية،". في هذه أفريقيالتنمية  تهيئة الظروف المواتيةموضوع العام "إسكات البنادق: 

 تالذي بدأ ،19-مرض فيروس كوروناظهور وهو  المبذولة،األحداث الرئيسية سلبًا على الجهود 

أعادت المفوضية وأجهزة االتحاد  العائق،. وعلى الرغم من هذا 2020آثاره المدمرة في مارس 

هذا في  جلىتكما ي ومسؤولة،األفريقي األخرى تنظيمها لتحقيق األهداف المحددة للعام بطريقة مرنة 

 هذا التقرير.

 2020إسكات البنادق بحلول عام   

إسكات تم مواءمة تركيز وأولويات المفوضية مع موضوع االتحاد األفريقي للعام: " ،2020في عام  .2

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي  قد وجهتو. البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا"

والمذكرة المفاهيمية  2020بحلول عام  أفريقياطوات العملية إلسكات البنادق في بشأن الخ 2017لعام 

تنفيذ األنشطة لتحقيق األهداف المحددة. تماشياً  ،2020التوجيهية بشأن موضوع االتحاد األفريقي لعام 

سريع ركزت جميع األنشطة الرئيسية التي نُفذت خالل العام على ت ،التوجيهيةمع المذكرة المفاهيمية 

 وتقييم التقدم المحرز حتى اآلن بشكل كامل. النزاعات خالية من  أفريقيا لبناءوتركيز الجهود الجارية 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية / و واألمنمجلس السلم و األعضاءعملت المفوضية مع الدول  .3

السفير سعادة قام ولعمل. األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطة او ،اآلليات اإلقليمية

 ،2020بحلول عام  أفريقياإلسكات البنادق في  لالتحاد األفريقي، الممثل السامي رةملعماان طرم

بناء السالم. ب المتعلقة تدخالتالز وتنسيق مختلف أصحاب المصلحة في دعم عمليات السالم ويحفتب

أصحاب المصلحة من أجل  حشدلة توعية على مستوى القارة لأشرف على حم المنوال،وعلى نفس 

عن صيغة  أخرى،من بين أمور  المشاورات،أسفرت وقد خالية من النزاعات. قارة أفريقية تحقيق 

 تمويل بعثة االتحاد األفريقي في الصومال طوال الفترة االنتقالية في الصومال.لموثوقة ومستدامة 

زمني في عام ال اهجدولتم تحديد نهاية التي  األفريقيلالتحاد  المبادرات الرائدة إحدى  ونظًرا لكونها  .4

أخر قد  19-مرض فيروس كورونا. على الرغم من أن اتنفيذهتسريع  كان من الضروري ،2020

البنادق التطل ع إلى إسكات  فقد أصبح من الواضح أيًضا أن  تحديدها،تنفيذ العديد من األنشطة التي تم 

. كان الوعي العام وإدماج المواطنين تسامه بالواقعيةأكثر  من ا يتسم بالطموح  2020بحلول عام 

الممثل  أعد  الصدد،في هذا ووالجمهوراألوسع في إسكات البنادق أمًرا بالغ األهمية.  األفريقيين

والمفوضية خطة عمل للتعبئة العامة لالتحاد األفريقي من أجل حملة إسكات  السامي لالتحاد األفريقي

المحلية  اتواإلذاع اتالمستهدفة باللغات المحلية على منصات مثل التلفزيون استخدام الرسائلبالبنادق 

عام الفنون وهو: " ،2021التواصل االجتماعي لتعزيز ثقافة السالم. تماشياً مع موضوع عام  شبكاتو

 من المتوقع أن تستمر الحملة في احتضان الفنون ،"لبناء أفريقيا التي نريدهاأدوات والثقافة والتراث: 

الفنانين لزيادة الوعي حول إسكات البنادق وثقافة السالم بين  والتعاون معوالثقافة والموسيقى 

 .األفريقيينالمواطنين 

يونيو  8إلى  2020مايو  25في الفترة من  االفتراضية،سلسلة من المؤتمرات  مفوضيةعقدت ال .5

. أفريقياحملة إسكات البنادق في طار المبذولة في إإلعطاء دفعة للجهود  ،أفريقيااحتفااًل بيوم  ،2020

من حيث التنفيذ الفعال لخارطة  19-مرض فيروس كوروناتضمنت بعض التحديات التي أبرزها 

تداعيات التدفقات غير المشروعة لألسلحة و ،التحاد األفريقي بشأن إسكات البنادقالرئيسية لطريق ال

 القارة؛تداول غير المشروع لهذه األسلحة داخل استمرار الو ؛أفريقياالصغيرة واألسلحة الخفيفة إلى 



EX.CL/1268(XXXVIII) 

Page 5  

هي  مالحكم. تلك سوءو ؛والتدفقات المالية غير المشروعة الفسادو الطبيعية؛سوء إدارة الموارد و

من وسهم في تعريض أمن الدول األعضاء واألمن البشري في القارة للخطر. العوامل الرئيسية التي تُ 

جيات من األهمية بمكان متابعة وتنسيق االستراتي البنادق، أجل تعزيز التدابير الحالية إلسكات

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية قيام و بقوة، المستوى القطريواإلجراءات على 

ذات الصلة. عالوة على  مقررات المؤتمربما يتماشى مع  البنادق،إسكات معنيين بمبعوثين بتعيين 

تعبئة القطاع الخاص لالستثمار وخلق فرص العمل وإنشاء منتدى اقتصادي ى لإهناك حاجة  ذلك،

 .أفريقيامواتية لتنمية ال ظروفالتهيئة وبالتالي  ،2063 أجندةأفريقي تحت مظلة 

 2063 أجندةأثناء تنفيذ تطلعات  2020توضح النتائج واألنشطة والدروس المحددة المستفادة في عام  .6

المفوضية واالتحاد  التقدم الذي أحرزته التالية،في األقسام  مبي ن و كما ه الرئيسية،والمبادرات 

 والعمل المتبقي والتوصيات للمفوضية القادمة. ،األفريقي

 

 19-مرض فيروس كورونا

في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد  19-مرض فيروس كوروناجائحة  تتسبب سابقًا،كما ذكرنا  .7

تصادية كأزمة صحية إلى أزمات اق تي بدأتالجائحة ال تن ما تحولالكبير في الثالثينيات. سرعا

ً  ، مما أدى إلى تعطيل سبلواجتماعية وإنسانية مرعبة على  عيش ماليين األشخاص، والتأثير سلبا

، فضالً عن استنزاف الرسمية وغير الرسميةالتجارية باألعمال أضرار األسر الفقيرة وإلحاق 

ت ، اجتمعجائحةلعواقب الوخيمة للفي إطار التصدي لو. أنحاء العالم اإليرادات الحكومية في جميع

، حيث تم من مافوزاسيريل را أفريقيا، برئاسة رئيس جنوب 2020مارس  26في المؤتمر مكتب هيئة 

التدابير المناسبة اتخاذ ، رئيس المفوضية والمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاخالل 

بما  مختلفة،ُعقدت عدة اجتماعات على مستويات ووتخفيف اآلثار السلبية للمرض. الحتواء ومكافحة 

ورؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية وبعض كبار رجال  المؤتمرمكتب هيئة في ذلك مع أعضاء 

وكذلك مع الباحثين الطبيين والمجتمع المدني وصانعي السياسات لوضع إطار  ،األفريقييناألعمال 

وتجاربه السريرية وطرق  19-مرض فيروس كوروناضد تطوير لقاح البحث وب صخا قاري 

 الوصول إليه.

حشد رئيس المفوضية جميع أصحاب المصلحة حول تنفيذ  ،المؤتمرمكتب هيئة على توجيهات  بناء   .8

يق عمل من خالل إنشاء فر ،19-مرض فيروس كورونالفريقيا االستراتيجية القارية المشتركة أل

 الالحقة المتمثلة فيما يلي:والمبادرات  19-فيروس كوروناأن مرض أفريقي بش

 ؛19-مرض فيروس كورونا تشخيصتسريع   من أجل الشراكة (1

حملة "إنقاذ األرواح وإنقاذ االقتصادات" لحماية الحدود واالقتصادات والمدارس من مرض  (2

ض فيروس مرضد مساعدة القارة وكذلك استراتيجية تطوير لقاحات  19-فيروس كورونا

 ؛أفريقيافي إليها وإمكانية الوصول  19-كورونا

بهدف  ،19-مرض فيروس كورونافيروس مرض تفعيل صندوق االتحاد األفريقي لالستجابة ل (3

 19-مكافحة الجوانب االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية الناشئة عن مرض فيروس كورونا

حشد الدعم المالي و ؛ألمراض والوقاية منهاالمركز األفريقي لمكافحة اوزيادة تعزيز قدرة مركز 

 تضامن الدول األعضاء والشركاء والقطاع الخاص.و والمادية؛والموارد البشرية 

: االتصال بقادة 19-لـمرض فيروس كورونا أفريقياالتماس الدعم الدولي الستجابة  السعي إلى  (4

 وكندا، المتحدة،المملكة و والصين، األعضاء،العالم في مؤسسات االتحاد األوروبي والدول 

أكثر من  ذلك عنحيث نتج  وغيرها، خارجيةوالمؤسسات المالية ال األمريكية،والواليات المتحدة 

في صندوق االتحاد  خارجيينمساهمات الجديدة من الشركاء المن ال مليون دوالر أمريكي 100

ألمراض والوقاية المركز األفريقي لمكافحة او 19-األفريقي لمكافحة مرض فيروس كورونا

 ؛منها



EX.CL/1268(XXXVIII) 

Page 6  

مما أدى إلى تعهد التحالف العالمي  عادل،دعم الجهود األفريقية للحصول على اللقاح بشكل  (5

 ؛أفريقياللقاحات والتحصينات بتوفير ثلث أهداف التطعيم في 

صندوق النقد الدولي تواصل مع لديون والسيولة من خالل الدعم الجهود األفريقية بشأن وضع ا (6

ً  مما  العشرين،لي وأعضاء مجموعة والبنك الدو بالتشاور و. أفضى إلى المضي بالحوار  قدما

نفذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واألمم المتحدة مبادرة التعبئة  المفوضية،الوثيق مع رئيس 

 لفيروس كورونا. أفريقيامليار دوالر أمريكي الستجابة  26والتي حشدت أكثر من  ،أفريقيامع 

فريقًا بارًزا من  توأنشأ الوزاري،المكتب لجنة تنسيق على المستوى  ت هيئةشكل ذلك،لى ع عالوة .9

المبعوثين الخاصين بشأن تدابير اإلغاثة االقتصادية للتشاور مع بلدان مجموعة العشرين والصين 

قام  ،2020أبريل  12لبلدان األفريقية. في لديون تسديد البهدف ضمان تخفيف عبء الديون ووقف 

ئيس االتحاد فيما بعد بتعيين الشخصيات البارزة المكونة من الدكتور نغوزي أوكونجو إيوياال ر

والسيد تريفور  (،يام )كوت ديفوارتوالسيد تيجاني  (،والدكتور دونالد كابيروكا )رواندا (،)نيجيريا

عم الدولي لجهود بحشد الدوتم تكليفهم  (،( والسيد عبد الرحمن راوية )الجزائرأفريقيامانويل )جنوب 

بسبب جائحة  األفريقية،للتحديات االقتصادية التي ستواجهها البلدان  الرامية إلى التصدي  أفريقيا

األفريقية لإلمدادات منصة الأطلق االتحاد األفريقي  ذلك،. عالوة على 19-مرض فيروس كورونا

لجميع الدول األعضاء في  الطبيةلشراء والتوزيع الجماعي لإلمدادات وهي منصة قارية ل ،الطبية

 االتحاد األفريقي.

تسعى المنصة إلى خفض التكاليف والسماح بتطبيق معايير مراقبة الجودة المركزية عبر القارة.  .10

لتعبئة الموارد  19-ق االتحاد األفريقي لالستجابة لـمرض فيروس كوروناتم إنشاء صندو وبالمثل،

من خالل المساهمات في هذا الصندوق. وفي هذا  جائحةالمالية التي تشتد الحاجة إليها للتصدي لل

بما في ذلك الصين واالتحاد األوروبي  كبيرة،قدم العديد من الشركاء مساهمات مالية وعينية  الصدد،

 األفريقي للتنميةوالبنك  واالستيرادللتصدير  األفريقي والبنك واليابان والمملكة المتحدة وكوريا وتركيا 

جمدت المفوضية  ،هيئة مكتب المؤتمردا جيتس ومؤسسة جاك ما. عمالً بتوجيهات ومؤسسة بيل وبلين

 مبلغ وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى بعض األنشطة المخطط لها وأعادت تخصيص

. عالوة على 19-مرض فيروس كورونا جائحةدوالًرا أمريكيًا لألنشطة المتعلقة ب 1,569,862.00

بمليون دوالر أمريكي كمساهمة مالية مباشرة  النيباد- فريقي للتنميةاالتحاد األساهمت وكالة  ذلك،

جميع إدارات  وقد استلزم ذلك من . المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهالدعم أنشطة 

واعتماد أساليب عمل جديدة ومبتكرة وتبسيط  الجديدة،ف مع الظروف وأجهزة ومؤسسات االتحاد التكي  

 جها بما يتماشى مع الواقع الجديد.أنشطتها وبرام

بما  ،19-مرض فيروس كورونانسقت المفوضية االستجابة االقتصادية القارية لـ ذلك،إلى  باإلضافة .11

على االقتصادات  جائحةلل ةواالقتصادي ةاالجتماعي ثارعن اآل 2020دار تقرير في أبريل في ذلك إص

إنقاذ األرواح واالقتصادات وسبل بعنوان "حملة  2020األفريقية. أطلقت المفوضية في سبتمبر 

بهدف حماية الحدود والسفر واالقتصادات والشركات وكذلك حماية المدارس من خالل  العيش"

مساعدة وتوجيه الدول األعضاء ولوالمراقبة وتقييم المخاطر وإدارتها.  التشخيصاتتحسين 

 ةاالجتماعي آلثارعالج ارامج التي تتنسيق السياسات والبفي  والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

أصدرت المفوضية وثيقة استراتيجية بعنوان  القادمة،على مدى السنوات الثالث  جائحةلل ةواالقتصادي

-جائحة مرض فيروس كورونالاالستجابة االجتماعية واالقتصادية والبيئية الشاملة لالتحاد األفريقي "

لدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بشأن الوثيقة بمثابة دليل ل تعتبر ".الصحية 19

 .والطويلالتدخالت على المدى القصير والمتوسط 

 الخمسة عشر وأعضاء فريق العملوزراء المالية لجنة مع  مفوضيةقدم االجتماع األول لل أبريل، في .12

نية لتوزيع وفتح ممرات إنسا أمريكي،مليار دوالر  100توصيات لطلب دعم مالي طارئ بقيمة 

 يونيو،االستيراد. في على التصدير وقيود المن إلغاء  األعضاء  تمكين الدول اإلمدادات الطبية وكذلك ل

مشترك لوزراء الصحة والمالية والمبعوثين الخاصين لالتحاد األفريقي بضرورة الجتماع الأوصى ا
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سيق نهج قاري لتمويل البحوث وتن 19-مرض فيروس كوروناتنفيذ استراتيجية االتحاد األفريقي بشأن 

 الخاصة بالمستحضرات الصيدالنية.

تنسيق تنفيذ استراتيجية االتحاد لمكافحة  المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها يواصل .13

في تطوير وتنفيذ النيباد  –شرعت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية . 19-مرض فيروس كوروناجائحة 

ا من المغرب بدءً  أفريقيافي الت الطوارئ جهاز التنفس الصناعي في حا تصنيع تسريع مشروع 

 تصنيعها،الخالية من براءات االختراع والتي يسهل  التنفس. ويشمل ذلك تحديد أجهزة أفريقياوجنوب 

والعمل مع العديد من الشركات األفريقية إلعادة  الحيوية،القدرات إلنتاج وتوريد المكونات  تعزيزو

  إلى . هناك حاجةالتنفسوط اإلنتاج الخاصة بها الستيعاب اإلنتاج الواسع النطاق ألجهزة تصميم خط

ً بلدان ليشمل توسيع المشروع  تم  ذلك،معتمدة. عالوة على  أجهزة تنفسمثل كينيا التي بدأت في إنتاج  ا

القتصادية بعد االجتماعية وا القدرة على الصمود من الناحيةوضع إطار عمل االتحاد األفريقي لبناء 

 .19-مرض فيروس كورونا

-لالستجابة لـمرض فيروس كورونا لضمان توريد المنتجات ذات الجودة المطلوبة في الوقت المناسب .14

. استجابت العديد من الدول األفريقية ةدارة سلسلة التوريد وضمان الجودالقاري إلنظام التم إنشاء  ،19

األمر الذي يتطلب التطوير  ،الجائحةقمات األيدي لمكافحة بحلول محلية إلنتاج سلع مثل األقنعة ومع

وااللتزام بالمعايير المشتركة لضمان االتساق في المنتجات المتاحة لالستخدام في جميع أنحاء القارة. 

تم تشكيل لجنة فنية قارية لتسريع المراجعة التنظيمية للمنتجات العالجية المرشحة  الصدد،وفي هذا 

توجيهية للتبني السريع  خطوط وتم وضع واعتماد ،ي علمي للدول األعضاءمن أجل إصدار رأ

 لإلشراف على التجارب السريرية القارية. اختتمت فرق البحث واالستعراض القُطري لآللية األفريقية

الدول ة التي نفذتها ستجابسياسات االأيًضا دراسة حول تقييم الحوكمة ل للمراجعة المتبادلة بين األقران

يونيو  8تم إطالق الدراسة األولية في و. 19-مرض فيروس كورونا آثارللتخفيف من عضاء األ

2020. 

الدعم للدول  النيباد- للتنمية االتحاد األفريقيقدمت وكالة  والتغذوي،يتعلق باألمن الغذائي  وفيما .15

ت الضعيفة. تعمل ن الغذائي الوطنية والحماية االجتماعية للمجتمعااألعضاء للتعجيل بنشر شبكات األم

دولة لزيادة الوصول  11في  نُظم الطاقة الكهربائية الضوئية الشمسيةالوكالة أيًضا على تعزيز نشر 

بير لتعزيز إنتاج الغذاء واألعالف. اكتدالمراعية للبيئة إلى المياه والصرف الصحي وتقنيات الزراعة 

منبًرا  الزراعية،دى االقتصادي العالمي والصندوق الدولي للتنمية بالتعاون مع المنت الوكالة،وعقدت 

والمنسق في العدد الكافي لقادة / مديري القطاع العام وقطاع األعمال / المديرين التنفيذيين لتحفيز 

مليون  50حيث تم حشد أكثر من  الغذائية،والنظم  19-مرض فيروس كورونااالستجابة لفيروس 

 دوالر أمريكي.

وال  القارة،واألمن في أجزاء عديدة من  السلم تداعيات على هناك  ،جائحةللجانب اآلثار الصحية إلى  .16

ؤدي إلى مزيد من انعدام األمن وعدم االستقرار. تعرضت تأن  ومن المرجح الهشة،سيما في الدول 

لك إلى القارة ألضرار جسيمة بسبب عمليات اإلغالق المطولة وإغالق الحدود الوطنية. وقد أدى ذ

 الصغيرة المؤسسات وإغالق والعائلية الشخصية المدخراتوتضاؤل  ،رؤوس األموال هروب 

 والصعوبات الغذائي األمن وانعدام واسع نطاق على الوظائف فقدان إلى أدى مما الحجم، والمتوسطة

 أو السياسيار عدم االستقرإلى  أيًضا هذا يؤدي وقد. السكان من العظمى للغالبية الخطيرة االقتصادية

وتصاعد معدل الجريمة في  المدنية،واالضطرابات  العنيفة،الطائفية  النزاعاتإلى و ، إلى زيادته

 العديد من البلدان.

ية للتخفيف من اآلثار السلبية بذل جهود جماعية على المستويات الوطنية واإلقليمية والقار ينبغي .17

التعاون داخل القارة وتعزيز  زيزوتع لقارة،اواألمن في  السلم على  19-لـمرض فيروس كورونا

المعرفة. ومن شأن هذه الجهود تبادل وكذلك  وتبادلها،التعاون في جمع المعلومات االستخبارية 

التعاونية أن تعزز البحث العلمي والصناعي المشترك واالبتكار في تكنولوجيا المعلومات واألدوية 

من خالل التنفيذ السريع والهادف لمنطقة التجارة الحرة  ،نيةالتجارة األفريقية البيوالزراعة وتوسيع 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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يجب على الدول األعضاء الشروع في توعية الجمهور لتسليط الضوء على والقارية األفريقية. 

بهدف مواجهة الروايات السلبية من  ،19-مرض فيروس كوروناالتحديات األمنية الناشئة عن 

. يجب على الوضع ين المنظمين الذين يحاولون االستفادة منالمتطرفين العنيفين وغيرهم من المجرم

الدول األعضاء أيًضا تشجيع زيادة االستثمار في قطاع الصحة العامة وتحديثه باإلضافة إلى توسيع 

ل عام والتعامل بشك فريقياالقدرة الصيدالنية األفريقية لتمكين القارة من تلبية االحتياجات الصحية أل

 االت الطوارئ الصحية المماثلة في المستقبل.مع حبطريقة أفضل 

داخليا وغيرهم من الفئات  نازحينعيش الالجئين والعائدين والبشدة على سبل  الجائحة تأثر وقد .18

تسهيل المجال إلى  الدول األعضاء وتُدعى . أفريقيافي  اإلنساني الوضع مما أدى إلى تفاقم  الضعيفة،

بة لحاالت الطوارئ وإتاحة وصول استثنائي للجهات الفاعلة الجوي / الممرات اإلنسانية لالستجا

ووكاالت األمم المتحدة ذات  المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهابما في ذلك  اإلنسانية،

 لضمان استمرارية برامجهم. المدني،الصلة وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع 

النساء  الخصوص،عدم المساواة. على وجه أوجه إلى تفاقم ة الجائحقد أدت ف ذلك،عالوة على  .19

 الصدد،. وفي هذا للجائحة االجتماعية واالقتصادية الشديدة عواقبالوالشباب األكثر تضررا من 

واألمن عددًا من المشاورات االفتراضية  والسلم والمبعوث الخاص المعني بالمرأة  مفوضيةنظمت ال

في كما تم على النساء.  19-مرض فيروس كورونامناقشة تأثير جائحة ألصحاب المصلحة المتعددين ل

الخارجية الشؤون  راءذلك الندوة عبر اإلنترنت لوز بما في االجتماعات، من سلسلةعقد  2020مايو 

 األفريقيينالوزراء ندوة " و19-مرض فيروس كورونالستجابات االحول "تعزيز القيادة النسائية في 

على التوصيات المنبثقة من هذه االجتماعات،  وبناءً وشؤون المرأة.  ل الجنسينمسائن عن المسؤولي

ً  المفوضيةوضعت  الدول االعتبار في استجابات  الجنسانية في المسائل خذ توجيهية أل خطوطا

بشكل خاص على حماية النساء والفتيات من  ات. ركزت التوصي19-مرض فيروس كورونالاألعضاء 

ودعم ريادة  الفتيات؛وتعليم  التمويل،تعزيز وصول النساء إلى و النزاع؛مناطق  العنف بما في ذلك في

 األعمال النسائية.

سلسلة من  تعليم الفتيات والنساء في أفريقياعقد االتحاد اإلفريقي / المركز الدولي ل ،السياق وفي نفس  .20

جة آثار جائحة مرض معالحول "الندوات االفتراضية التي شارك فيها أصحاب المصلحة المتعددين 

". كان الهدف هو مناقشة مجموعة واسعة من على تعليم الفتيات والنساء 19-فيروس كورونا

المبادرات المتخذة على المستويات الشعبية والوطنية واإلقليمية فيما يتعلق باالستجابات التعليمية 

التعليم المستمر  والتوصل إلى توصيات رئيسية ملموسة للحفاظ على 19-مرض فيروس كورونالـ

العديد من الفتيات والشابات إلى  وصول كان ،19-مرض فيروس كوروناخالل  الواقع،في وللفتيات. 

تأثر الشباب سلبًا بإغالق المدارس وإجراءات االحتواء المختلفة  عام،بشكل و. مقيًدًا م المستمرالتعل  

الصحة ب مرتبطة يان إلى تحدياتمما أدى في بعض األح المستمر،مهم التي عطلت بشكل كبير تعل  

العقلية. وعقدت المفوضية اجتماًعا تشاوريًا مع وزراء الشباب لتقييم استجابة الشباب ومناقشة 

وتبادل أفضل  19-مرض فيروس كورونااإلجراءات العاجلة لدعم االستراتيجية القارية بشأن جائحة 

 الممارسات للحد من انتشار الفيروس.

البنك األفريقي بالشراكة مع  والثقافي،اف المجلس االقتصادي واالجتماعي استض ،2020مارس  في .21

الندوات . أنتجت الجائحةمراحل مع تطور  ثالث المؤثرة عبر االفتراضية سلسلة من الندوات  ،للتنمية

 ،القدرة على الصمودحول موضوعات مثل  السياسات،للنظر في فكار المهمة عددًا من األاالفتراضية 

لتكييف المؤسسات واألنظمة مع واقع  والشباب، والتعليم، والتضامن،والوحدة األفريقية  لة،والمساء

 .أفريقيافي  19-مرض فيروس كورونااالقتصاد االجتماعي واالقتصادي لما بعد 

تدابير إغالق أدت إلى فقدان العديد من  المالية اتخذت البلدان المرسلة للتحويالت ،الجائحةخضم  في .22

مثل فرصة تالجائحة فإن  ذلك،دون مخططات شبكات أمان محددة. ومع  لوظائفهم، المهاجرين

 التحويالتلمواجهة بعض التحديات طويلة األمد مثل الحماية االجتماعية القابلة للتطبيق لمرسلي 

 الغاية،ورقمنة التحويالت المالية. تحقيقا لهذه  المالي،والشمول  ،المالية التحويالتوتكلفة  ،المالية
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عمل  يقالعمل مع المبادرات العالمية األخرى مثل فر الماليةسيواصل المعهد األفريقي للتحويالت 

والقطاع  األوساط الصناعية ومجموعات  دولية،منظمة  38ضم يي ذال ،الماليةمجتمع التحويالت 

الناشئة  ئلالمسالمعالجة  المالية دوليين بشأن التحويالتالخبراء الوشبكات من المغتربين و الخاص،

 .المالية التحويالتب المتعلقة والشاملة 

 

 2063ألجندة  تنفيذ األولويات االستراتيجيةثانيا. 

 التكامل اإلقليمي .1

 التجارة والتنمية االقتصادية المستدامة (أ

وفقًا  غانا، أكرا،تم إطالق وتشغيل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في  ،2020 مارسفي  .23

مارس  19في  همهام 2020تمر في قمة فبراير لمؤتمر. تولى األمين العام الذي اختاره المؤا مقررل

دولة ( 28ثماني وعشرون )، وصدقت ( دولة54) أربع وخمسونوقعت  ، اليوم تاريخ. وحتى 2020

 على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

 أفريقيافي جنوب  2020مايو  30استثنائية في ر المؤتمر أيًضا عقد قمة قر   ،2020في فبراير  .24

في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. التداول  للموافقة على جميع األدوات المطلوبة لبدء

. 19-مرض فيروس كورونابسبب القيود التي فرضها  2020تمت إعادة جدولة هذه القمة إلى ديسمبر 

ً مع بروتوكول التجارة في ال في االستثنائية القمة بحث ست ،2018سلع الصادر في يوليو تماشيا

وجداول االلتزامات المحددة بشأن  ،%90عروض التعريفة الجمركية من الدول األعضاء على تحرير 

 حالةم وستقي   األفريقية،لمنطقة التجارة الحرة القارية د المنشأ ما تبقى من قواعو الخدمات،التجارة في 

يناير  1في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في  التداول العملية لبدءاالستعداد والطرائق 

2021. 

من  المعلقة، المسائل جميععمل على استكمال فوضية تكانت الم العام،طيلة هذا و ذلك،غضون  في .25

وإنشاء وتعزيز اللجان  التجارية،خالل إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير إنتاج الوثائق 

استراتيجيات وطنية لتنفيذ منطقة التجارة  إعدادو األفريقية،الوطنية لمنطقة التجارة الحرة القارية 

تبقية واإلحصاءات. بعض القواعد الممع وضع آليات لرصد التدفقات التجارية  األفريقية،الحرة القارية 

 معداتاآلالت والو بسالمنسوجات والمالو جلدوالالسكر؛ و؛ الطعام زيوتو األسماك؛مصايد تتعلق ب

 .المتعلقة بالسلع المنتجة بموجب الترتيبات / المناطق االقتصادية الخاصة المسائلوالسيارات و

حددت المفوضية األنشطة الالزمة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية على  ،2020عام  في .26

منطقة التجارة الحرة القارية  فاقاءمة القوانين الوطنية مع اتبما في ذلك مو الوطني،المستوى 

ن المطلوبة على أصحاب المصلحة مثل المنتجين والمستوردي الوثائق ضمان توزيع و األفريقية؛

والتشغيل اآللي   الجمركية؛وشركات التخليص الجمركي واإلدارات والمصدرين وشركات الشحن 

دارات الجمركية وأصحاب المصلحة الجمركية والتجارية لتحقيق الترابط الكامل بين اإل  للعمليات

اآلخرين في القارة. كما عملت المفوضية مع الدول األعضاء لتحديد مجاالت تعزيز المؤسسات 

وأقامت شراكات للتمكين من  األفريقية،منطقة التجارة الحرة القارية  ة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقالوطني

مع األخذ في االعتبار الطابع التنموي لمنطقة  ،التجارةتحقيقها. تتجاوز مثل هذه المؤسسات وزارات 

 التجارة الحرة القارية األفريقية.

النيباد -في إطار خطة العمل لتعزيز التجارة األفريقية البينية، أطلقت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية .27

أوجه  ، لتعزيز(MoveAfrica مبادرة النيباد الخاصة بقطاع النقل ) مبادرة النقل واللوجستيات،

الدول األعضاء من أجل تيسير التجارة مثل المراكز  في التآزر مع مبادرات الهياكل األساسية 

النيباد بطرح نظام -، تقوم وكالة االتحاد األفريقي للتنمية2020الحدودية ذات المنفذ الواحد. في 

 يا.مراقبة الشاحنات في ستة مراكز حدودية ذات المنفذ الواحد في كل من غانا وزامب
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عالوة على ذلك، استكملت المفوضية مشروع الخطوط التوجيهية إلجراء حوار بشأن سياسة التجارة  .28

تعزيز صوت القطاع الخاص في لألعمال التجارية من أجل  مجلس  األفريقيال. وأنشأت أفريقيافي 

امت صنع السياسات التجارية وواصلت إنشاء مرصد التجارة األفريقي ولجنته التوجيهية. كما ق

المفوضية بتنسيق تنفيذ تحديث الجمارك ومبادرات تيسير التجارة، بما يتماشى مع الخطوط 

 التوجيهية للجنة الفرعية لالتحاد األفريقي للمديرين العامين للجمارك.

فيما يتعلق بالمؤسسات والبرامج المالية األفريقية، تم تعيين رئيس غانا فخامة السيد نانا أدو دانكوا  .29

المؤسسات المالية لالتحاد  تشغيل كمناصر لتسريع 2020و من قبل المؤتمر في فبراير أد-أكوفو

األفريقي بدعم من المفوضية. قامت المفوضية بزيارة المجموعات االقتصادية اإلقليمية للترويج 

لمواءمة معايير تقارب االقتصاد الكلي مع معايير رابطة البنوك المركزية األفريقية. في فبراير 

، أوصى مكتب رابطة البنوك المركزية األفريقية بتوافق اآلراء بين الدول األعضاء 2020

 والتعجيل بإنشاء المعهد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية حول معايير تقارب االقتصاد الكلي 

ق أوصى بمزيد من التدقي ذلك،المركزي األفريقي. عالوة على   تمهيدًا إلنشاء البنك األفريقي يالنقد

األفريقي. في البورصة األفريقية، استكملت  المعهد النقدي في مشروع النظام األساسي وهيكل 

المفوضية والرابطة األفريقية ألسواق األوراق المالية مذكرة تفاهم لتسريع تكامل بورصات األوراق 

واق األوراق المالية وأسواق رأس المال األفريقية. كما تعمل المفوضية مع الرابطة األفريقية ألس

المالية في تنفيذ مشروع ربط البورصات األفريقية الذي يؤدي إلى التكامل االفتراضي ألسواق رأس 

مع رابطة البنوك المركزية األفريقية والبنك األفريقي لالستيراد  تعمل المفوضية المال األفريقية. 

طقة التجارة الحرة القارية تسهيل تنفيذ منبغية نشاء نظام متكامل للدفع والتسوية إلوالتصدير 

 األفريقية.

لضمان االعتماد المالي، قامت المفوضية بإعداد استراتيجية لتحسين تعبئة الموارد المحلية والتصدي  .30

هي: تعزيز الحكم  حول ثالث ركائزتتمحور  أفريقياللفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في 

اع التدفقات المالية غير المشروعة. وهي تعمل مع الرشيد؛ تعزيز القدرة على التفاوض؛ واسترج

الشركاء لبناء قدرات الدول األعضاء على تحسين األنظمة الضريبية وتنفيذ الموقف األفريقي الموحد 

. 2020بشأن استرداد األصول وفقًا للمقرر الذي اعتمده المؤتمر في قمته األخيرة في فبراير 

د بالتعاون مع منتدى إدارات الضرائب األفريقية مناقشات باإلضافة إلى ذلك، فإن المفوضية تقو

إجماع بشأن النقاش الضريبي العالمي الناشئ عن االقتصاد الرقمي وتشجع الدول  التوصل حول 

األعضاء على المشاركة في المبادرة األفريقية بشأن الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات لألغراض 

تآكل القاعدة  والتنمية بشأنإطار العمل الشامل للتشغيل  -تصادي. الضريبية ومنظمة التعاون االق

 الحلول الممكنة.إيجاد األساسية وتحويل األرباح، الذي يهدف إلى معالجة التحديات الضريبية و

المنصة  أن يصبح ، إلى2018لألسواق الشاملة، الذي أنشئ في  يالتميز األفريقيهدف مركز  .31

لمعترف بها بشأن األعمال التجارية الشاملة وسياسة السوق الشاملة األفريقية العامة والخاصة ا

 ،2020. وفقًا لمقرر المؤتمر في فبراير أفريقياوتعزيز وتكرار أفضل الممارسات في جميع أنحاء 

باستكمال اتفاق االستضافة. عالوة على ذلك،   المضيف البلد تقوم المفوضية مع تونس بصفتها 

، لتشجيع وتسهيل 2020االستثمار في  األفريقية لترويجلوكالة أنشأت المفوضية شبكة ا

 االستثمارات، بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر.

على صعيد الصناعة، عملت المفوضية على إعداد إطار المناطق االقتصادية القارية الخاصة على  .32

فيذ السياسات ذات الصلة، تصميم وتن في أساس أفضل الممارسات الدولية لمساعدة الدول األعضاء 

ية بشكل خاص حيث مستراتيجية هذه. ويكتسي األمر أهلتعظيم الفوائد من أداة السياسة الصناعية اال

منطقة اقتصادية خاصة من أجل تقديم مرافق مناسبة الستضافة  200شهدت القارة تنفيذ أكثر من 
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تجذب االستثمار األجنبي المباشر.  ية التي من المحتمل أناتاألنشطة الصناعية واللوجستية والخدم

نظمت المفوضية الندوة الرابعة حول المناطق  ،2020 أفريقياعلى هامش أسبوع التصنيع في 

االقتصادية الخاصة والتصنيع األخضر، بمشاركة نشطة من المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

، لتبادل اإلنمائيين ركاءوالدول األعضاء والمناطق االقتصادية الخاصة والقطاع الخاص والش

 .أفريقياالخبرات حول الوسائل الفعالة لتنمية المناطق االقتصادية الخاصة في 

، تجدر اإلشارة إلى أفريقيافيما يتعلق باجتماع التنسيق النصف السنوي لمتابعة التكامل اإلقليمي في  .33

من خالل  رئيسيين نقراري ، اتخذ رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 2017أنه في يناير 

 :Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII) المقرر

أنه ينبغي أن يكون هناك تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين االتحاد األفريقي والمجموعات  (أ

االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية والدول األعضاء والمؤسسات القارية األخرى، بما يتماشى 

 مع مبدأ التبعية؛

 من قمة يونيو / يوليو، ستعقد هيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي اجتماًعا تنسيقيًا مع بدالً  (ب

المجموعات االقتصادية اإلقليمية، بمشاركة رؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية 

ًرا أكثر االتحاد األفريقي واآلليات اإلقليمية. قبل هذا االجتماع، ستلعب مفوضية االتحاد األفريقي دو

 نشاًطا في التنسيق والمواءمة مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، بما يتماشى مع المعاهدة المؤسسة

 االقتصادية األفريقية )معاهدة أبوجا(. للجماعة

النصف السنوي بوضوح على أنه بدالً من  التنسيق من البروتوكول المتعلق باجتماع 7تنص المادة  .34

ً مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية قمة يونيو / يوليو، ست ً تنسيقيا عقد هيئة مكتب المؤتمر اجتماعا

المفوضية واآلليات اإلقليمية. تقوم المفوضية و بمشاركة رؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية

بتنسيق ومواءمة أنشطة األطراف الجتماع التنسيق النصف السنوي. في هذا الصدد، اجتمع رؤساء 

األفريقي ورؤساء المجموعات  دمؤتمر االتحالحكومات، الذين يمثلون هيئة مكتب الدول وا

 22( وكذلك اآلليات اإلقليمية، في جلسة تداول عبر الفيديو في 8االقتصادية اإلقليمية الثماني )

النصف السنوي الثاني، برئاسة ماتاميال سيريل  التنسيق بمناسبة انعقاد اجتماع  2020أكتوبر 

والرئيس الحالي لالتحاد األفريقي. ناقش االجتماع التقارير  أفريقيارئيس جمهورية جنوب  رامافوزا

، والمؤسسات المالية وتقسيم العمل بين االتحاد أفريقياالخاصة بوضع التكامل القاري واإلقليمي في 

نتيجة  األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية والدول األعضاء. وكانت

 النصف السنوي الثاني. التنسيق االجتماع اعتماد إعالن اجتماع

 :2020صدرت التقارير والتحليالت الرئيسية التالية خالل عام  .35

 .استراتيجية االتحاد األفريقي للسلع (1

 األفريقي.التكامل اإلقليمي  عن التقرير السنوي (2

 نشرة وكتيب التكامل اإلقليمي األفريقي. (3

 قليمي األفريقي متعدد األبعاد.مؤشر التكامل اإل (4

حول "االستفادة من الرقمنة لمعالجة بطالة    ديناميات التنمية في أفريقيا اإلصدار الثالث من تقرير (5

 ".2063الشباب وتحقيق أجندة 

 المناخ والموارد الطبيعيةتغيّر  الزراعة واألمن الغذائي،  (ب
العالمية، ركز االتحاد على تنفيذ  ورونابالرغم من التأخيرات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس ك .36

 المفوضية، قامت. 2021-2017 للفترة الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج عمل خطة

 تم. للقطاع  مشترك  قاري استعراض  بإجراء النيباد،-للتنمية األفريقي االتحاد وكالة مع بالتعاون

 فبراير في األفريقي االتحاد قمة هامش على السنتين لفترة الثاني االستعراض  تقرير ميتقد ذلك بعد
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 لالستثمار الوطنية الخطط من الثاني للجيل المستقلة الفنية االستعراضات اآلن وتجري. 2020

 دعم الحيوانية للثروة األفريقي المكتب واصل. األفريقي االتحاد في أعضاء دول لسبع الزراعي

. تجريبي أساس على القارة في الزراعي لالستثمار يةوطن خطط 10 في الحيوانية الثروة إدراج

 في ،األفريقي الجنوب تنمية مجموعة في المصلحة ألصحاب اإلقليمية التشاورية العمل حلقة قامت

 الحيوانية الثروة قيمة لسالسل التحفيزية اإلجراءات تنفيذ طرائقبتنقيح  سيشيل، في ،2020 مارس

 .األولوية ذات

 مجلس النيباد،-وكالة االتحاد األفريقي للتنمية مع بالتعاون  المفوضية، قتأطل ذلك، على عالوة .37

 األفريقيين السياسات لصانعي المشورة لتقديم 2020 يونيو في أفريقيا في الزراعية الشراكة أعمال

 تعزيز تم ،أفريقيا في الزراعة شراكة خالل من. الزراعية التجارية األعمال تنمية تحديات بشأن

 ووكالة االتحاد األفريقي االتحاد مفوضية قبل من مشترك بشكل ودعمها اإلقليمية لقيمةا سالسل

 ديفوار، كوت في واألرز ونيجيريا، غانا في الكسافا قيمة سلسلة مثل النيباد،-للتنمية األفريقي

 .مالوي في والذرة رواندا في والبستنة كينيا، في والبطاطس بنين، في واألناناس

 مع تحالفات النيباد-للتنمية األفريقي االتحاد وكالة/األفريقي االتحاد مفوضية أقامت ،ذلك على عالوة .38

 من المدني المجتمع ومنظمات الزراعية التجارية لألعمال الرئيسية والهيئات المزارعين منظمات

 يتعلق افيم. الريفية التنمية لتعزيز قانوني إطار إلعداد التمويل وآلية القدرات وبناء التدريب خالل

 قد أفريقيا في المزروعة الزراعية األراضي إجمالي أن إلى اإلشارة تجدر األراضي، باستغالل

 إلى التقديرات وتشير. 2016 في هكتار مليار 1.1 إلى 2010 في هكتار مليار 0.9 حوالي من ارتفع

 إلى أيًضا رةاإلشا وتجدر. مستغلة غير تزال ال هكتار مليون 850 إلى مليون 480 من يقرب ما أن

 الوطنية خططها في مالبو التزامات إدماج من مختلفة مستويات ا، قد  بلغتعضوً  دولة 22 أن

 .الزراعي لالستثمار

 النيباد،-للتنمية األفريقي االتحاد وكالة مع بالتعاون األزرق، االقتصاد برنامجبإعداد  المفوضيةقامت  .39

 وأصحاب األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية تالمجموعا قبل من قيد الموافقة عليه حاليًا وهو

 االقتصاد حول المستوى رفيع جانبي حدث في البرنامج عناصر مناقشة تمت. اآلخرين المصلحة

-للتنمية األفريقي االتحاد وكالة دعمت وقد. 2020 فبراير في األخيرة القمة هامش على األزرق

لتجارة   للترويج ضرورية مختارة لمجاالت اإلقليمية وائحوالل والمعايير الشهادات إعداد أيًضا النيباد

 .صيد األسماك اإلقليمية البينية

 لقاح لدعم جهودها البيطرية، للقاحات األفريقي المركز برنامج خالل من المفوضية، واصلت .40

 وإرتريا مصر من اللقاحات من( جرعة مليون 177 حوالي) دفعة 59 تقديم تم حيث الماشية،

 والكواشف البيولوجية المواد إرسال تم. وإسبانيا وتركيا األردن من وكذلك والنيجر، كينياو وإثيوبيا

 المفوضية قدمت كما. األفريقي االتحاد ومفوضية وتنزانيا والسنغال ونيجيريا وتشاد إرتريا إلى

 .والسنغال والنيجر وموريتانيا ومالي وتشاد وإثيوبيا تنزانيا من لعلماء المناسب التدريب

 :القطاع هذا في التالية الرئيسية والتحليالت التقارير صدرت .41

 

 لمكافحة الدولة بقيادة الشامل النموذج نطاق لتوسيع االستراتيجي اإلطار بنشر المفوضية قامت (1

 المجلس أقره الذي النحو على األعضاء، الدول جميع في  أفريقيا في )السموم الفطرية( األفالتوكسين

 .2020 فبراير في التنفيذي

 التحديات على للتغلب االستراتيجية األساليب يوجه الذي ،أفريقيا في البذور قطاع وضع عن تقريرال (2

 .والزراعة األغذية في الحيوية التقنيات تطبيق وتعزيز البذور قطاع في

 دمج تسهيل إلى تهدف التي البذور، برنامج بشأن 2030-2020 العمل خطة المفوضية استكملت (3

 اإلقليمية والوطنية لالستثمار  خططال في المحسنة البذور إلى والوصول عليها والحفاظ البذور تنمية

 .الغذائي واألمن الزراعي
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 المناخي والتأمين الكوارث مخاطر من الحد

 لجمهورية الطبيعية الكوارث مخاطر من للحد الوطنية االستراتيجيات بمراجعة المفوضية قامت .42

 األمانة من طلب على بناءً  الوسطى، أفريقيا وجمهورية وتشاد يرونوالكام الديمقراطية الكونغو

 .أفريقيا وسط لدول االقتصادية للمجموعة  العامة

ً  المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة أحرزت .43  توسيع مع جديدة، تأمين منتجات بتطوير يتعلق فيما تقدما

( 2) المراعي، في الجفاف مخاطر ةتغطي( 1) الجديدة المنتجات وتشمل. الحالية منتجاتها مجموعة

. األوبئةاألمراض و تفشي ضد يتأمين منتج( 3)و المدارية واألعاصير الفيضانات ضد التأمين

 المناخ، مع فالتكي   تمويل آلية إعداد في تقدًما أيًضا المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة وكالة أحرزت

 مثل ، الجوية القصوى الظواهر   ورصد لتتبع ،الظواهر المناخية الشديدة الخطورة  مرفق برنامج

 .القارة أنحاء جميع في حدتها تزداد حيث واألعاصير، والفيضانات الجفاف

 األفريقية القدرة سددت ،2020 يونيو في أفريقيا وجنوب شرق في الزراعي الموسم نهاية مع .44

 في وزيمبابوي، قرمدغش لحكومتي أمريكي دوالر مليون 2.13 بمبلغ دفعات المخاطر لمواجهة

 الدعم لتعبئة حملة المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة أطلقت. البلدين في الجفاف ظروف أعقاب

 األكثر األعضاء الدول من 15 إلى الجفاف ضد كبير بشكل مدعومة تأمينية تغطية لتوفير المتميز

 التمويل هذا يعتبر. المناسب تالوق في القصوى  الجوية الظواهر آلثار االستجابة من لتمكينها ضعفاً،

 االستجابة كفاءة لتحسين أساسيًا أمًرا مباشرة الجوية األحوال عن الناتجة الصدمة بعد المبكر

 .والرعاة المزارعين عن وكذلك الحكومات عن بعيدًا المناخ مخاطر عبء ونقل للكوارث،

 البنية التحتية والطاقة والسياحة (ج

 الرقمية التكنولوجيات تسخير إلى تهدف التي فريقياأل الرقمي ولالتح استراتيجية المؤتمر اعتمد .45

 النمو وتحقيق ،أفريقيا تكامل  تعزيز أجل من األفريقية واالقتصادات المجتمعات لتحويل واالبتكار

من أجل   الفقر على والقضاء الرقمية، الفجوة سدو العمل، فرص خلق وتحفيز الشامل، االقتصادي

 لإلدارة الحديثة لألدوات أفريقيا ملكية ضمان وكذلك للقارة واالقتصادية ماعيةاالجت التنمية تحقيق

 التحول لتنفيذ قطاعية استراتيجيات إلعداد 2020 في المفوضية مستوى على جهود بذل تم. الرقمية

 التحول استراتيجية تعتمد. والزراعة والتجارة التحتية والبنية األفريقي التمويل ذلك في بما الرقمي،

 مبادرة وهي ،أفريقيا رقمنة أجل من والتنظيم السياسات مبادرة مثل الناجحة البرامج على الرقمي

 الواسع؛ النطاق على والعرض الطلب معالجة خالل من الرقمنة فوائد جني من أفريقيا تمك ن

 المؤسسات قبل من لالستخدام لإلنترنت قاري مجال وهو ،" Dot Africa" مشروع إلى باإلضافة

 للهجرة التناظري البرنامج الرقمنة مجال في للمفوضية األخرى البرامج تشمل. واألفراد والشركات

 التلفزيوني بالبث التناظري التلفزيوني البث استبدال خاللها من يتم معقدة عملية وهي الرقمية،

 .الرقمي

 داخليا خدماته ليقدم يقياأفر في التحتية البنية تطوير برنامج بدور قيادي في تنفيذ  االتحاد اضطلع .46

 التنمية ويعزز القطاعات جميع يربط الذي القطاعات متعدد" الممر نهج" تعزيز خالل من وخارجيا

 البنية مشاريع وتنفيذ إلعداد الموارد الرامية إلى تعبئة  الجهود دعم وتواصل. المكانية االقتصادية

 أفريقيا في التحتية البنية تطوير تمويل من النيباد-يةللتنم األفريقي االتحاد وكالة تمكين تم كما. التحتية

 التقاعد صناديق إلى الوصول وتعزيز التحتية البنية لضمان األفريقي المرفق تشغيل خالل من

 .السيادية واالستثمارات

 في التحتية البنية تطوير لبرنامج القارية التجارية األعمال شبكة المفوضية أطلقت ،2020 عام في .47

 تطوير لبرنامج األولوية ذات العمل خطة مشاريع تنفيذ في الخاص القطاع مشاركة لتعزيز أفريقيا
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 في التحتية البنية تطوير برنامجل ينموذجال قانونال مشروع بنشر قامت كما. أفريقيا في التحتية البنية

 لتقييم أدوات ةمجموع إلى باإلضافة للحدود العابرة التحتية البنية في الخاص باالستثمارات  أفريقيا

 .القارة في التحتية البنية مشاريع خالل من إنشاؤها تم التي الوظائف

 بناء توفير إلى يهدف تدريبي برنامج إطالق تم. المتجددة الطاقة لتعزيز جهودها المفوضية واصلت .48

 تم الذي التدريب استهدف. الكهرباء أسواق في المتجددة الطاقة لدمج األعضاء للدول القدرات

 تعمل ذلك، على عالوة. الصلة ذات المجاالت في والمتوسطة العليا اإلدارة خبراء 2020 في راؤهإج

 الكهرومائية الطاقة تنمية مشروع تصميم على حاليًا المتجددة للطاقة األفريقية والمبادرة المفوضية

. ذلك أجل من الميزانية في كافية إضافية موارد بتعبئة وتقومان الشمسية الطاقة وتطوير الصغيرة

 مستوى على تطبيقاته تتوسع للطاقة التكلفة ومنخفض نظيفا مصدرا الصغيرة الكهرومائية الطاقة تعد

 .العالم

 منتجي قدرة لتعزيز الخاص القطاع مع وثيق بشكل النيباد- للتنمية األفريقي االتحاد وكالة تعمل .49

 نجاح على بناءً . تنظيميةال طراألو بديلةال طاقةال لمصادر خيارات استكشاف في المستقلين الطاقة

 وكالة تعمل ، 2019 في وزيمبابوي غانا في تنفيذها تم التي التأثير عالية الصغيرة الشبكات مشاريع

 الكهروضوئية الشمسية الطاقة نظام لنشر عضًوا دولة عشرين مع النيباد- للتنمية األفريقي االتحاد

 لبعض المالي اإلغالق الدعم هذا أتاح كما. ضعيفةال الصحية الرعاية ومجتمعات مرافق إلضاءة

 .المتجددة الطاقة مشاريع

 المرتبطة الصعوبة بسبب الطاقة احتياجات تلبية في فريدة تحديات األفريقية الجزرية الدول تواجه .50

 معظم في تعتمد  ا أنه حين في. المادي الترابط خالل من المجاورة البلدان مع الطاقة موارد بتجميع

 الوقود على كبير بشكل تعتمد األفريقية الجزرية الدول فإن ،ابه الخاصة الطاقة موارد على التالحا

 تقم لم. الوقود استيراد على األجنبي النقد عائدات من كبيًرا جزًءا تنفق فهي وبالتالي األحفوري،

 موافقة على اءً بن. بها الخاصة المتجددة الطاقة إمكانات باستغالل األفريقية الجزرية الدول معظم

 النامية الجزرية الدول مشروع لتصميم خدمات بشراء العام هذا المفوضية تقوم السياسة، أجهزة

 .حاليًا تنفيذه يجري الذي الصغيرة،

 الطاقة لمعلومات األفريقي النظام تطوير للطاقة، األفريقية اللجنة خالل من المفوضية، واصلت .51

 لتكنولوجيا التحتية البنية بمتطلبات الوفاء خالل من طاقة،بال المتعلقة السياسات صنع دعم بهدف

 التكنولوجيا، وهندسة البشرية، والقدرات المعلومات، تدفق ومعالجة اإلجرائية، واآلليات المعلومات،

 من المزيد ليشمل الطاقة بيانات جمع وتوسيع وتعزيز المطلوب والتمويل والمعدات البرمجةو

حول التصديق  االفتتاحية االفتراضية العمل ورش جمعت الصدد، ذاه في. والمؤشرات القطاعات

 وأبريل مارس خالل األعضاء الدول من خبراء الطاقة لمعلومات األفريقي النظام تحسين على

الرصد   وأداة اإلنترنت عبر البيانات جمع ونظام الجديدة االستبيانات حول إرشادات لتقديم 2020

 .البصري للبيانات

 في المفوضية شرعت السياحة، قطاع في االقتصادي التحفيز وإمكانات العمل فرص لقخ ضوء في  .52

 العناصر جميع تحقيق لضمان استراتيجية وكذلك منسقة ومعايير القارية للسياحة سياسة وضع

 األفريقية، للسياحة االستراتيجي اإلطار تنفيذ المفوضية تتابع. 2063 ألجندة الرئيسية واألهداف

 السياحة لمنظمة ساسياأل نظامال ومشروع اقتراًحا وأعدت ،2019 في االتحاد مؤتمر هاعتمد الذي

 .فريقياأل االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع إنشاؤها بالتعاون المقرر األفريقية

 . الحكم الديمقراطي والسلم واألمن2

 هذا المفوضية ركزت ،2063 أجندة من( واألمن والسلم الديمقراطي الحكم)  4و 3 تنفيذًا للتطل عين  .53

 ،"2020 بحلول أفريقيا في البنادق إسكات" العام بموضوع المتعلقة واألنشطة المبادرات على العام
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 خالل من أساسي بشكل المبادرات هذه تنفيذ المفوضية دعمت. المؤتمر قبل من المعتمد النحو على

 .مللحك األفريقية والمنظومة واألمن للسلم األفريقية المنظومة

 من المزيد لتعزيز واألمن السلم ومجلس للمؤتمر السابقة بالمقررات كذلك  المفوضية استرشدت .54

 في واألمن والسلم السياسية الشؤون إدارتي دمج فإن وبالتالي،. المنظومتين بين والتنسيق التآزر

 هذه لتحقيق بارزة عالمة يعد ،2021 عام في بالكامل تنفيذه سيتم الذي هيكلتها المعاد المفوضية

ما في والتكامل والتآزر التعاون من المزيد لتعزيز فريدة فرصة القادمة للمفوضية يتيح إنه. الغاية

واتخاذ   واإلدارة، ،الهيكلية لمنع نشوب النزاعات االستراتيجياتو  الديمقراطي، الحكم يخص

 .السالم وبناء والوساطة ،القرارات

 قبل من االستعراض قيد الفترة خالل بها االضطالع تم التي األنشطة من العديد هناك حين في .55

 الفاعلة الجهات مع بالتعاون ذلك في بما األخرى، األفريقي االتحاد ومؤسسات وأجهزة المفوضية

 طيسلً  التقرير فإن والشركاء، المتحدة واألمم اإلقليمية االقتصادية المجموعات سيما ال األخرى،

ً فرص نتائجها ظهرتُ  التي المبادرات على فقط الضوء  تأثير إلحداث وتكرارها نطاقها لتوسيع فريدة ا

 الديمقراطية تعزيز دعم( 1: )ذلك يشمل معين، هرمي تسلسل أي في. القادمة المفوضية قبل من أكبر

( 4) اإلنسانية؛ المساعدة( 3) وحمايتها؛ اإلنسان حقوق تعزيز( 2) كورنا؛ فيروس جائحة خضم في

 .السالم وبناء تسويتهاو النزاعات حدة من التخفيف( 4) طة؛والوسا النزاعات منع

- كورونا فيروس جائحة قيود ظل في حتى المفوضية، قامت الديمقراطية، توطيد بدعم يتعلق فيما .56

 توجو) أعضاء دول  (6) ست في االنتخابات وإجراء لتنظيم االنتخابات إدارة هيئات بدعم ،19

 تمكنت ذلك، إلى باإلضافة(. ديفوار توكو وتنزانيا اكريكون وغينيا والكاميرون القمر وجزر

 إجراء من المستفادة الدروس تكشف. األعضاء الدول هذه في االنتخابات مراقبة من المفوضية

 الدول في لالنتخابات ومراقبتها المفوضية دعم استمرار أن 19 كوفيد جائحة خالل االنتخابات

 تعزيز إلى االنتخابية المراقبة من التركيز وتحويل الحالي السياق مع فالتكي   إلى يحتاج األعضاء

 االقتصادية المجموعات مع وثيق بشكل المفوضية عملت. األعضاء للدول الديمقراطية العمليات

 للمجموعات ينبغي ربما أنه التجارب كشفت. السائدة السفر قيود إلى بالنظر سيما ال المعنية، اإلقليمية

 األفريقي االتحاد يركز بينما االنتخابات مراقبة تقود أن العمل، تقسيم باب من اإلقليمية، االقتصادية

 .األفريقي لالتحاد الديمقراطية والمعايير القواعد وتنفيذ الفني الدعم على

 آن في وتحديات فرصا كورونا فيروس جائحة أتاحت وحمايتها، اإلنسان حقوق بتعزيز يتعلق فيما .57

 يتعلق فيما وخاصة لإلنسان، األساسية والحريات الحقوق بعض على المفروضة القيود وسط. واحد

. القارة عبر التقييدية اإلجراءات بعض ضد شكاوى المواطنون رفع الجمعيات، وتكوين التنقل بحرية

 على القائمة الفعالة االستجابة حول شامالً  بيانًا والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أصدرت

 أخرى، أمور بين من البيان، وأبرز. 2020 مارس 24 في كورونا، فيروس جائحةل اإلنسان حقوق

 أن يجب التي والتخفيفية االحترازية والتدابير لها  االمتثال يجب التي اإلنسان حقوق ومبادئ معايير

 الحين ذلك منذ القيود تخفيف من الرغم على. كورونا فيروس لجائحة االستجابة إجراءات تصاحب

 الصلة ذات األفريقي االتحاد ومؤسسات وأجهزة المفوضية ستواصل األعضاء، الدول معظم في

 .اإلنسان حقوق بشأن بالتزاماتها دالتقي   على األعضاء الدول حث

 تحديات تحملت التي األعضاء الدول من العديد المفوضية دعمت اإلنسانية، بالمساعدة يتعلق فيما .58

 المدمر التأثير على دليالً  ،2019 في موزمبيق، في إيداي إعصار كان المثال، سبيل على. إنسانية

 األفريقي االتحاد بين الفعال التنسيق إلى االفتقار بسبب أيًضا تفاقم والذي الطبيعية، للكوارث

 وآثار أفريقيا شرق في الجراد لغزو كانو. الدوليين والشركاء اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 هو هذا. واالقتصادية االجتماعية والتنمية العيش وسبل الغذائي األمن على مدمر تأثير المناخ رتغي  

 تنسيق مسألة وظلت. الكبرى البحيرات ومنطقة والساحل األفريقي القرن في خاص بشكل الحال

 االتحاد استجابة توضح. إليها الحاجة أمس في هم لمن خاصا تحديا تشكل اإلنسانية المساعدة وفعالية
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 األفضل، اإلنساني التنسيق خالل من أنه كورونا فيروس لجائحة المستمرة واالستجابة الاإليبو ألزمة

 ينبغي. الصحيح االتجاه في خطوة المقترحة األفريقية اإلنسانية الوكالة تعد. أفضل نتائج تحقيق يمكن

 .من األولويات  الوكالة هذه وتشغيل إنشاء تعتبر  أن القادمة للمفوضية

  المفوضية من المستمر الدعم في الرئيسي المعلم يتمثل والوساطة، النزاعات نشوب بمنع يتعلق فيما .59

 التخفيف واستراتيجيات القاري الهيكلي للضعف تقييمات على إجراء وزامبيا ديفوار كوت بعد موافقة

 كورونا فيروس جائحة قيود بسبب تأخر قد الدعم هذا أن حين في. وتقديمها طلبات بهذا الشأن

 مبادرة هذه تكون أن المتوقع فمن ديفوار، كوت في االنتخابية الدورة مع التعارض إلى فةباإلضا

 التأقلم على القدرة عدم/ضعف بشأن قطريةال تقييماتال تعد. 2021 عام في القادمة للمفوضية رئيسية

 نقاط تشخيص في األعضاء الدول من أجل دعم  للمفوضية  الرئيسية المبادرات إحدى  الهيكلي،

، واألهم من ذلك وضع استراتيجات والتنبؤ والمرونة فالتكي   آليات وتحديد الهيكلية، الضعف

 أن المتوقع من اإلقليمية، االقتصادية المجموعات مع الوثيق بالتنسيق. النزاعات  لمنع التخفيف

 التأقلم على القدرة عدم/ضعف بشأن قطرية تقييمات إلجراء األعضاء الدول من المزيد تتطوع

 هذه دعم المفوضية وستواصل. االستراتيجيات الهيكلية لمنع نشوب النزاعات   من كجزء الهيكلي،

 .المحددة التخفيف استراتيجيات وتنفيذ تقييم إجراء في األعضاء الدول

 المجموعة مع بالتعاون  وقائية دبلوماسية بعثات عدة إيفاد تم ديفوار، كوت في االنتخابات قبل .60

 على المصلحة أصحاب تشجيع إلى البعثات هذه سعت. المتحدة واألمم أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 المفوضية تواصل أن المتوقع ومن. السياسية للنزاعات السلمي والحل والتسوية الحوار متابعة

 المظالم تظل. األعضاء الدول في الفاعلة السياسية األطراف بين المستمر الحوار دعم القادمة

 ولكن البلدان تلك في فقط ليس واألمن، للسلم خطيًرا تهديدًا تشكل معالجة، دون تُركت تيال السياسية،

 .ككل اإلقليم في

 لبناء الدعم اإلقليمية، اآلليات / اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع بالتعاون المفوضية، قدمت .61

 أو/  و إنشاء في( وأوغندا يوبياوإث وموريتانيا وناميبيا وغانا أفريقيا جنوب) بلدان( 6) لستة القدرات

 لدعم المنقح الدليل المفوضية استكملت كما. النزاعات منع وقدرات المبكر اإلنذار نظام تعزيز

-2020 للمفوضية االستراتيجية الوساطة خطة إلى باإلضافة المدربين، تدريب ودليل الوساطة،

 القاهرة، اتالنزاع بعد ما فترة في والتنمية اإلعمار إعادة مركز إطالق المفوضية ودعمت. 2023

 وجامبيا ومدغشقر والصومال مالي ذلك في بما األعضاء، الدول إلى الفنية الخبرة وقدمت مصر

 اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح نزع تنفيذ من لتمكينها الوسطى أفريقيا وجمهورية بيساو وغينيا

 الجنساني، البعد اإلرشادية بشأن األفريقي االتحاد مذكرة أساس على األمن، قطاع إصالحات وكذلك

 .2020 في إطالقها تم والتي

 دعم عمليات على التقرير هذا يركز السالم، وبناء تسويتهاو النزاعات حدة بتخفيف يتعلق فيما .62

 األعضاء للدول المحدد والدعم واألمن السلم في الجنساني والبعد والشباب األطفال، وحماية السالم،

 عمليات بشأن األفريقي االتحاد مبدأ المفوضية استكملت السالم، دعم بعمليات يتعلق فيما. المتنازعة

 فبراير قمة خالل واألمن والسالمة للدفاع المتخصصة الفنية اللجنة اعتمدته والذي السالم، دعم

 لسالما دعم لعمليات الفعالة اللوجستية الترتيبات أيًضا المفوضية لتسه   ذلك، إلى باإلضافة. 2020

 أفريقيا جمهورية في األفريقي لالتحاد العسكريين المراقبين بعثة النطالق األفريقي لالتحاد التابعة

 خالل من األعضاء الدول تقدمه الذي االستراتيجي الجوي النقل دعم استخدام لتسه   كما. الوسطى

 األفريقي االتحاد تجابةاس لدعم أفريقيا غرب في األفريقي لالتحاد التابعين الصحيين العاملين نشر

 .كورونا فيروس لجائحة

 وقد واألمن، للسلم األفريقية المنظومة في األطفال حماية دمج حول سياسة بصياغة المفوضية قامت .63

 مشروع باستكمال المفوضية تقوم ذلك، إلى باإلضافة. لبحثها واألمن السلم مجلس إلى تقديمها تم

 دور يتعلق فيما. األفريقي لالتحاد التابعة السالم دعم تعمليا في األطفال حماية بشأن سياسةال
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 القارة في واألمن السلم في الشباب دور حول دراسة المفوضية أجرت البنادق، إسكات في الشباب

 السلم مجلس قبل من واإلطار التقرير إجازة تمت. واألمن والسلم للشباب قاري إطار بإعداد وقامت

ً   المفوضية وأنشأت. 2020 يونيو 23 في لمنعقدا 933 الـ اجتماعه في واألمن  فريقاً استشارياً معنيا

 القارة، في واألمن والسلم المرأة أجندة تنفيذ في المحرز التقدم لتقييم أفريقيا في واألمن والسلم المرأةب

 .التحديات تلك معالجة في قدما المضي وسبل مواجهتها تمت التي والتحديات

 األفريقي االتحاد لجنة المفوضية دعمت محددة، وأقاليم أعضاء دول إلى قدمالم بالدعم يتعلق فيما .64

 االتصال مكتب مستوى رفعشأن ب المؤتمر بمقرر  تُوجت والتي ليبيا،ب المعنية  المستوى رفيعةال

 بمالي المعنية األفريقي االتحاد بعثة) والساحل مالي في. بعثة إلى ليبيا في األفريقي لالتحاد التابع

 استراتيجية وتنفيذ مالي في والمصالحة السالم اتفاق تنفيذ المفوضية دعمت ،(الساحل طقةومن

 قامت ذلك، إلى باإلضافة. للنزاع الجذرية األسباب معالجة من كجزء الساحل إلقليم األفريقي االتحاد

 ،أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعةو الخمس الساحل دول مجموعة مع بالعمل المفوضية،

 3000 لنشر التخطيط توجيهات بشأن االستراتيجية المفاهيمية والمذكرة العمليات مفهوم بصياغة

ً جندي  .الساحل منطقة في ا

 هيكلة إعادة إلى تهدف التي جامبيا في الدفاع سياسة صياغة بدعم المفوضية قامت جامبيا، في .65

 وفي. 2020 ديسمبر حتى الفنية ثةالبع فريق ألنشطة إضافي تمويل وتأمين امبيةجال المسلحة القوات

 قدمت الدوليين، الشركاءو أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة مع بالتعاون بيساو، غينيا

 في. والبرلمانية الرئاسية االنتخابات  وتنظيم الدستوري النظام الستعادة الفني الدعم المفوضية

ً مرا 14بنشر  المفوضية قامت الوسطى، أفريقيا جمهورية ً  قبا  السالم  اتفاق لدعم أفريقيا عسكريا

 انسحاب تأمين في المفوضية نجحت السودان، وفي. الوسطى أفريقيا جمهورية في والمصالحة

 واصلت الصومال، وفي. دارفور في المدنيين حماية لضمان المختلطة، للعملية وتدريجي مرحلي

 كبيرة مدنو أراضي وتحرير الصومال في األفريقي االتحاد لبعثة فعال وجود على الحفاظ المفوضية

 حصلت األفريقي، القرن في. االنتقالية الصومال خطة إعداد ودعمت البالد في عليها والسيطرة

 وعمل األفريقي للقرن اإلقليمي للتكامل اإلفريقي االتحاد الستراتيجية قطر دولة دعم على المفوضية

 .المستوى رفيعال األفريقي االتحاد فريق

 إعداد باستكمال  الشركاء، من بدعم باإلرهاب، الخاصة  والبحوث للدراسات األفريقي مركزال قام .66

 األفريقي االتحاد آلية قامت ذلك، إلى باإلضافة. اإلرهابومكافحة  منع بيانات لقاعدة النهائية الصيغة

 بمعدات األعضاء الدول جميع في الشرطة وكاالت بتزويد( أفريبول) الشرطة أجهزة بين للتعاون

 اإللكترونية بالجرائم المعني أفريبول عمل فريق وضع ،وعالوة على ذلك . األساسية االتصال

 الجريمة في المتزايدة االتجاهات مواجهة في األعضاء للدول الفنية القدرات لدعم استراتيجيات

اللجنة األفريقية   خبراء قائمة وأطلقت اللجنة األفريقية للطاقة النووية أنشأت ،2020 في. السيبرانية

 المؤتمر إلى 2025-2021 مرحلية النصف األولى االستراتيجية الخطة وقدمت للطاقة النووية

 .األطراف للدول الخامس

 الصحة والتنمية االجتماعية والعلم واالبتكار. 3

 التنمية االجتماعية (أ
 ذات المجاالت هاعلي تنطوي التي التدخالت أهمية على الضوء كورونا فيروس جائحة أزمة طتسل   .67

 األمراض من الوقاية على التركيز من خالل  االجتماعية بالتنمية يتعلق فيما 2063 ألجندة األولوية

 من للحد واالجتماعي الجماعي التضامن حشد أهمية أظهرت كما وتعزيزها. االجتماعية والرعاية

 تنفيذ على سلبا أثرت قد جائحةال أن إلى اإلشارة وتجدر. للقارة واالقتصادية االجتماعية التحديات

 الوقاية: التالي التقدم إحراز تم االستعراض، قيد الفترة خالل ذلك، ومع. المجاالت هذه في األنشطة

 .الوقاية هذه وتعزيز ومكافحتها األمراض من
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68.  ً  الرعاية مجال في عاملين بنشر المفوضية قامت الديمقراطية، الكونغو جمهورية لحكومة دعما

 لدعم منها والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي المركز وموظفي األمامية الخطوط في الصحية

 .إيبوال فيروس لمرض االستجابة
 التحصين

 العالمي القمة ومؤتمر والتحصين للقاحات العالمي التحالف موارد تجديد بدعم المفوضية قامت .69

 الوقاية يمكن التي ألمراضا على للقضاء األعضاء الدول جميع لدعم كوسيلة 2020 في للقاحات

 أمريكي دوالر مليارات 10 من أكثر للقاحات العالمية القمة جمعت. 2030 بحلول باللقاحات منها

 .كورونا فيروس ضد مرض  لقاحال ذلك في بما اللقاحات، على الحصول في المساواة لدعم
 

 الوكالة األفريقية لألدوية

 مقرره بموجب المؤتمر أنشأها التي لألدوية األفريقية ةالوكال معاهدة على دولة 11 مجموعه ما وقع .70

 مشروع صياغة استكمال تم. 2020 في المعاهدة على أعضاء دول ثالث صدقت وقد. 735 رقم

لكسب التأييد   موقف ورقة نشر تم لألدوية. األفريقية للوكالة العام المدير لمنصب االختصاصات

 تعمل. لألدوية األفريقية الوكالة معاهدة على ديقوالتص التوقيع على األعضاء الدول لتشجيع

 المصنعين ودعم الصندوق تأسيس على للتنمية، األفريقي البنك مع وثيقة شراكة في حاليًا المفوضية

 .أفريقيا في الطبية واألجهزة والمنتجات األدوية إنتاج لتعزيز األفريقيين

 وفيات األمهات 

-2020) أفريقيا في األمهات وفيات بخفض التعجيل حملة من يةالتال للمرحلة إطاري مقترح إعداد تم .71

 في األمهات وفيات بخفض التعجيل بحملة الخاص المساءلة شراكة إطار استكمال تم كما(. 2030

 .أفريقيا

 التغذية والسكان

 ودعمه األطفال لدى الرئوي بااللتهاب المعني األول العالمي المنتدى في بالمشاركة المفوضية قامت .72

 على األعضاء الدول وتشجيع المسألة هذه إلى االنتباه للفت" على نطاق واسع  الكفاح" عنوان حتت

 في سيعقد الذي التغذية أجل من النمو بشأن القمة مؤتمر في األطفال تغذية بمعالجة التزامها تجديد

2021. 

 والتغذية ئيالغذا واألمن السكان" بعنوان موقف ورقة ،2020 مارس في المفوضية، أعدت كما .73

 الثالثة الدورة خالل المناقشات في األفريقيين المفاوضين مجموعة لتوجيه" المستدامة والتنمية

 .والتنمية للسكان المتحدة األمم للجنة والخمسين

 أفريقيا في العليا للدراسات والصحي الطبي التعليم تعزيز بشأن تشاورية عمل ورشة تنظيم تم .74

 الطبي التعليم في الثغرات يعالج قوي برنامج لوضع اقتراح عن الورشة أسفرتو كوبا، مع بالتعاون

 .المهنيين فئات لجميع أفريقيا في التخرج بعد والصحي

 الرعاية االجتماعية (ب

 حقوق الطفل ورفاهيته 

 مواد على مختلفة عامة تعليقات بإعداد ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة قامت .75

 بالتعاون ،أفريقيا في األطفال زواج على القضاء وهي ، إحدى أهم المسائل  ذلك في بما متنوعة،

 حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة أجرت. والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة مع الوثيق

 ،أفريقيا داخل األطفال تنقل خرائط رسم: ذلك في بما قارية، وأبحاثًا دراسات ورفاهيته الطفل

 األطفال بشأن وكذلك ،2040 أجندة تنفيذ ووضع ،أفريقيا في باألطفال المتعلقة القوانين ءمةوموا
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. النزاعات حاالت في األطفال لحماية األفريقي االتحاد واستجابة الوالدين رعاية من المحرومين

 في ألطفالل مالئم  عدالة لنظام ورفاهيته بالتعبئة الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة قامت

 ".أفريقيا

 المتحدة واألمم األفريقي االتحاد مفوضية وقعت: 2020 مايو 7 في الضوء تسليط  مبادرة إطالق تم .76

 في والفتيات النساء ضد العنف أشكال جميع على للقضاء إقليمي برنامج على األوروبي واالتحاد

 .أفريقيا

 تساهم التي األساسية العوامل أمريكي والرد مليون 40 قيمته تبلغ الذي اإلقليمي البرنامج سيتناول .77

 زواج مثل الضارة الممارسات إلنهاء اإلقليمية الجهود وسيعزز والفتيات، النساء ضد العنف في

 .لإلناث التناسلية األعضاء وتشويه األطفال

 الهجرة والعمل والعمالة

 السودان من كل في ،ريقياأف في بالهجرة المعنية الثالثة المراكز تشغيل تيسير إلى المفوضية سعت .78

 االستراتيجي اإلطار بإعداد قامت كما. 2020 فبراير في المؤتمر مقررب عمالً   ومالي، والمغرب

 مع تمشيا ذلك، على عالوة العاملة. اليد هجرة بشأن المعرفة أدوات وكذلك 2030-2020 للفترة

 بشأن الدولية العمل ومنظمة قياألفري االتحاد مفوضية بين المشترك البرنامج تقديم تم ،10+واجا

 اعتمد وبالتالي،. 2020 فبراير في المؤتمر إلى الرسمي غير االقتصاد تحويل أجل من الالئق العمل

 واالتجار القسرية والعمالة األطفال عمالة على القضاء بشأن العشرية العمل خطة ذلك بعد المؤتمر

 .لالستعباد الحديثة واألشكال بالبشر

 يقي للتحويالت الماليةالمعهد األفر

 جميع في األسرية للتحويالت األولي المسح إلجراء النيجيري المركزي البنك األفريقي االتحاد دعم .79

 تشخيص أرضية بتوفير قام ألنه نظًرا للمعهد بالنسبة فارقة عالمة التمرين هذا يعد. البالد أنحاء

 تحسين نحو مهمة خطوة إلى ةباإلضاف بالمعهد الخاص األسرية التحويالت استقصاء لدليل

 االستبيان ذلك في بما المسح، أدوات تطوير تم الواقع، في. أفريقيا في المالية التحويالت إحصاءات

 للتحويالت األفريقي المعهد قبل من ،(المعلومات تكنولوجيا برنامج) اإللكتروني البيانات جمع ونظام

الدراسات االستقصائية  إلجراء استعداد على تكون التي األعضاء الدول جميع في الستخدامها المالية

 .وسياق البلد المحددة االحتياجات يوافق الذي المناسب التخصيص عند األسرية، التحويالت حول

 اإلنترنت عبر بأنشطة المالية للتحويالت األفريقي المعهد اضطلع كورونا، فيروس جائحة سياق وفي .80

 الجائحة تأثير من للتخفيف للتطبيق قابلة حلول في لتفكيرل الرئيسيين المصلحة أصحاب إشراك حول

 من العديد اعتبار( 1: )يلي ما الرئيسية اإلنجازات وتشمل. وداخلها أفريقيا إلى التحويالت على

 من الرغم على بالعمل لها مرخص أساسية مؤسسات بمثابة المالية التحويالت شركات أن البلدان

 التدفق لتسهيل الرقمية التقنيات بتعزيز المنظمين جانب من المتزايد ماالهتما( 2) اإلغالق؛ إجراءات

 وهو ،أفريقيا فيالمالية  التحويالت سوق كفاءة لتحسين الطريق هذا ديمه  . المالية للتحويالت السلس

 .التحويالت تكاليف خفض بشأن المستدامة التنمية أهداف لتحقيق رئيسي تمكين عامل

 مكافحة المخدرات

 من الرئيسية المعالم أحد المخدرات بتعاطي  للدراسات الوبائية المرتبطة  األفريقية الشبكة شاءإن يعد .81

 المنطقة في الصلة ذات والمشاكل المخدرات تعاطي بشأن للمقارنة قابلة بيانات ونشر جمع أجل

 خدراتالم الدراسات الوبائية المرتبطة بتعاطي عن قاري تقرير أول صدر. منهجي بشكل األفريقية

 في القنب مادة بشأن للخبراء عمل فريق إنشاء تم ذلك، على عالوة. 2020 في والثاني 2019 في

 وتطبيق البحث لتعزيز الدولية، المنظمات من شبكة مع تعاونالو ستراتيجيةاال شراكةبال ،أفريقيا
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 تعاطي من يةالوقا مجال في المهنيين من إنشاء فريق  عن فضال ، األدلةالممارسات القائمة على 

  إدارة مجلس في وعضًوا مؤسًسا عضًوا المفوضية تعد .أفريقيا في والشفاء والعالج المخدرات

 المخدرات على الطلب لخفض للجامعات الدولي واالتحاد المخدرات مكافحة لخبراء المجتمع الدولي

 .األفريقية الفروع مع

 مكافحة الجريمة 

 مؤشر في وكذلك أفريقيا في المنظمة للجريمة إقليمية مراصد أربعة إنشاء في المفوضية ساهمت .82

 عضًوا األفريقي االتحاد وأصبح .الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة األفريقية المنظمة الجريمة

 البلدان من تحالف وهو ،لحماية األطفال من االستغالل الجنسي العالمي التحالف إدارة مجلس في

 الجريمة وقف في مهمته وتتمثل المدني، المجتمع ومنظمات الدولية توالمنظما التكنولوجيا وشركات

 .األنترنت عبر لألطفال الجنسي لالستغالل العالمية

 العلم واالبتكار (ج

 الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (1
 استراتيجية مشروع إعداد بتنسيق المفوضية قامت التحتية، البنية برنامج إطار في ذكره سبق كما .83

 سمارت وبرنامج ،فريقياأل االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون ،فريقياأل الرقمي تحولال

 األفريقي والبنك اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات النيباد،-للتنمية األفريقي ووكالة االتحاد آفريكا،

 القدرات لبناء ريقيةوالمؤسسة األف. والالسلكية السلكية لالتصاالت األفريقي واالتحاد للتنمية،

 الرقمية التقنيات تسخير إلى االستراتيجية تهدف. الدولي والبنك لالتصاالت الدولي واالتحاد

 .لبحثه المؤتمر إلى االستراتيجية مشروع تقديم سيتم. واالبتكار

 الدول لدعم لالتصاالت الدولي االتحاد مع وثيق بشكل العمل المفوضية تواصل ذلك، على عالوة .84

 إلى التناظري التلفزيون من االنتقال في القارة لدعم قارية سياسة وإعداد االنتقال عملية في اءاألعض

 .الرقمي التلفزيون

 االتحاد بين مشتركة كمبادرة أفريقيا أجل من الرقمنة ونظم سياسة مبادرة إطالق تم نفسه، الوقت في .85

 أفريقي، مواطن مليون 1.2 استهداف مع. لالتصاالت الدولي واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي

 يمكن الذي العريض النطاق تعزيز هو أفريقيا أجل من الرقمنة ونظم سياسة لـمبادرة العام الهدف فإن

 .القارة أنحاء جميع في معقولة أسعاربو شامل بشكل إليه الوصول

 وغينيا جزائرال ذلك في بما األعضاء، الدول من العديد مع المفوضية تعاونت ذلك، على عالوة .86

 مشروع وهو اإلنترنت، لتبادل األفريقي النظام أجل من الدعم وحشد المعرفة تبادل في والمغرب،

 الفنية والمساعدة القدرات بناء توفير خالل من محلية أفريقيا في اإلنترنت حركة إبقاء إلى يهدف

 ذلك، إلى باإلضافة. أفريقيا في اإلقليمية اإلنترنت تبادل ونقاط اإلنترنت تبادل نقاط إنشاء لتسهيل

وتوقيع اتفاق  أفريقيا جنوب يونيفورم شركة  باختيار شراء،ال عملية خالل من المفوضية، قامت

(. Africa).آفريكا دوت مشروع التجارة لتشغيل مجال في تأسست ربحية غير شركة وهي ،معها

 لجنة إنشاء تم. آفريكا دوت وعلمشر األعلى النطاق وتشغيل إلدارة بطلب الشركة تقدم لذلك، وفقًا

 .آفريكا دوت مشروع وإطالق تنفيذ  عملية على واإلشراف القيادة إفريقية لتوفير توجيهية

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بشأن المؤتمر إعالن تنفيذ المفوضية واصلت ذلك، على عالوة .87

 بالكهرباء البريد مكاتب ويدلتز عمل خطة ذلك وشمل. البريد لقطاع واستراتيجيات سياسات لوضع

 المناطق في اإللكترونية للخدمات واحدة محطة إلى األفريقية البريد مكاتب وتحويل وتوصيلها،

 منصات خالل من اإللكترونية التجارة تنمية في البريدي القطاع دور وتعزيز ،أفريقياب الريفية

 .مختلفة

 التعليم  (2
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 يافريقأل  القاري التعليم استراتيجية تفعيل

 لتسهيل 2020 يونيو في والتعلم للمعرفة منصة إعداد تم األفريقيين، التعليم وزراء طلب على بناءً  .88

 تمشيا ذلك، على عالوة. ونشرها وتوثيقها األعضاء الدول ممارسات أفضل رصد خالل من التعلم

 برنامج ذلك في بما التقليديين شركائها مع بالتعاون  المفوضية قامت المدرسية، التغذية مجموعة مع

 فيروس جائحة بسبب تأجيله تم والذي المدرسية، للتغذية األفريقي بالتحضير لليوم  العالمي، األغذية

 .كورونا

 معلومات إدارة التعليمل القاري نظامالإنشاء 

 واليونيسيف، أفريقيا في القدرات لبناء الدولي والمعهد اليونسكو مع باالشتراك المفوضية، أطلقت .89

 في األعضاء الدول ومساعدة األفريقيين الشركاء لربط أفريقيا في واالبتكار المعرفة دلتبا منصة

 واستجابة ذلك، إلى باإلضافة .فريقياأل القارية التعليم استراتيجية مع تتماشى أقوى تعليمية نظم بناء

 للتعليم األفريقي المعهد وضع كورونا، فيروس جائحة تفشي أعقاب في الدراسة مواصلةإلى  للدعوة

 .2020 مايو في اإللكتروني، والتعلم الرقمنة تعليم بشأن للسياسة توجيهية خطوطا التنمية أجل من

 واستبقائهن فيها وصول الفتيات ألنظمة التعليم 

 البرلمان مع بالتعاون األفريقي، لالتحاد التابع أفريقيا في والنساء الفتيات لتعليم الدولي أطلق المركز .90

 الفتيات تعليم بشأن والدولية اإلقليمية القانونية للصكوك موجزة مجموعة ،2020 يونيو في األفريقي،

 لالتحاد التابع أفريقيا في والنساء الفتيات لتعليم الدولي المركز قام ذلك، إلى باإلضافة. والنساء

 للوصول ياتالفت من المزيد إللهام الفيديو مقاطع من العديد بإنتاج خريجيه، مع بالتعاون األفريقي،

 .المهنيين والتدريب والتعليم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم إلى

 المركز عقد ،2020 فبراير في اإلفريقي لالتحاد والثالثين الثالثة القمة هامش على ذلك، على عالوة .91

 لضمان البنادق إسكات" حول الرابع المستوى الرفيع الحوار أفريقيا في والنساء الفتيات لتعليم الدولي

 إنقاذ منظمة مع بالتعاون". أفريقيا تنمية أجل من والنساء للفتيات تعليمية ونتائج آمنة مدارس

 النرويج بعثة و ،أفريقيا في القدرات لبناء الدولي اليونسكو معهد-واليونسكو واليونيسيف، الطفولة،

  في التعليمية النظم في والفتيان النساءو الفتيات حماية على التركيز مع األفريقي، االتحاد لدىالدائمة 

 . هابعد وما اتالنزاع أوضاع

 دعم الجامعة األفريقية

 األفريقية الجامعة في للدراسة عضًوا دولة 51 من طالبًا( 351) وخمسين وواحد ثالثمائة قبول تم .92

نحت مُ   حين في ،2021-2020 الدراسي للعام التسجيل باب فتح تم. 2020-2019 الدراسي للعام

 .2020 وديسمبر نوفمبر في األفريقية جامعة كليات جميع من والدكتوراه الماجستير لطالب شهادات

الوكالة األلمانية و البنك األفريقي للتنمية) مع الشركاء الجامعة األفريقية تعمل إدارة  .93

شد إدخال يسترس. الجامعة األفريقية في معاهد تنظيم المشاريع راكزعلى تفعيل مللتعاون الدولي( 

تغير المناخ التي  بشأن تقييم االحتياجات  حول دراسةالنتائج بالبرنامج في العام الدراسي المقبل 

 .، الجزائرومقره في تلمسان لعلوم المياه والطاقة الجامعة األفريقية أجراها معهد

زيز تعى لعلتنمية ل بنك األفريقيالأيًضا مع ومعاهدها   الجامعة األفريقيةتعمل إدارة   .94

، التي تقدم دورات عيراوحدة إدارة المشإلى جانب تحسين صورة القدرة التنافسية للخريجين، 

عالية المستوى وتدعم طالبها في أنشطة تطوير الكفاءات الموجهة نحو السوق. عالوة  اتتدريبيو

مشروًعا وإدراجها في  75بتقييم  ،، بالتعاون مع الشركاءحاليًا الجامعة األفريقية على ذلك، تقوم 

 .من الطالبات( لجائزة تحدي االبتكار %40مختصرة )القائمة ال
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 العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المستدامة( 3)

بين االتحاد األفريقي واالتحاد  امشترك ااألفريقي برنامج لالتحاد بحاث األمنحة تعتبر   .95

في أفريقيا ر في القارة من خالل اتحادات المؤسسات المتعاونة األوروبي لدعم البحث والتطوي

حصلت على   مشروعًا  19، تقييم منتصف المدة لـ 2020في عام  ،بدأ االتحاد األوروبيوأوروبا. 

لها  المخطط ، بينما سهلت مفوضية االتحاد األفريقي عملية التقييم. تم تأجيل المراقبة الميدانية منح 

مرض المتعلقة ب ، بسبب قيود السفر2020الثاني من عام  فصلأن تبدأ في ال للمشاريع المقرر

كوامي نكرومه  جوائز  ة ستة علماء لمفوضي، منحت ا2020في فبراير . و19-فيروس كورونا

 .2019في طبعة  لالتحاد األفريقي المرموقة ز العلميللتمي  

حول العلوم والتكنولوجيا  االتحاد األوروبيرفيع المستوى بين االتحاد األفريقي وات الحوار السياس   

  واالبتكار

العلم والتكنولوجيا واالبتكار بين  حول حوارالتعمل هذه المنصة كهيكل سياسي لتعزيز  .96

أوروبا وأفريقيا من خالل بناء الثقة المتبادلة والملكية، مع تحديد األولويات المشتركة واالتفاق عليها. 

التحاد األفريقي مع المفوضية األوروبية اجتماعين عامين مع كبار ، عقدت مفوضية ا2020في عام 

مرض فيروس  هاشكلات واالستجابة للتحديات التي يالمسؤولين والوزراء لالتفاق على اإلجراء

ج االجتماع  قمة االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، المقرر عقدها في ائنت غذيوست. 19-كورونا

 .2020ديسمبر 

 ريقيينوالباحثين األف ارسين الصحيينلمما قدرات بناء خطة

تنظيم دعوة لت لجنة البحث العلمي والفني لالتحاد األفريقي ، نشر2020خالل عام  .97

مرشح. ومع ذلك، تم تأجيل هذا  600تلقت طلبات من تدريبية في مختلف المجاالت، ودورات 

 .19-مرض فيروس كورونا البرنامج بسبب جائحة

  ريقي للبحث العلمي واالبتكاربناء المجلس األف

في فبراير  مكتبه الثالث هيئة اجتماع عقد المجلس األفريقي للبحث العلمي واالبتكار  .98

. وتم 2020لمكتب عبر اإلنترنت في أبريل هيئة ا، المغرب. ُعقد االجتماع الرابع لفي الرباط 2020

 "األمراض المعدية ليصبح  البتكارلمجلس األفريقي للبحث العلمي والتعديل موضوع المؤتمر الثالث 

لمجلس ل العلمية مجلةالتم نشر النسخة اإللكترونية من  أجندة أفريقيا؟"ما هي  :وتهديد الجوائح

العديد من القضايا الموضوعية،  تناول، التي ت1، العدد 1، المجلد األفريقي للبحث العلمي واالبتكار

( منح دراسية 10اه والطاقة والبيئة. تم تقديم عشر )اإلنسانية والميالشؤون مثل الزراعة والصحة و

متوسطية بية الإلجراء أبحاث الدكتوراه في الجامعة األورو ريقيينه األفلمجلس لطالب الدكتورال

 .بفاس، المغرب

)المرصد األفريقي   بناء القدرات األفريقية في تقييم مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار للرصد والتقييم

 م والتكنولوجيا واالبتكار(للعل

تقييًما للمؤشرات  المرصد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ى، أجر2020في عام   .99

ولهذا (. 2024)استراتجية عام  لرصد تنفيذ استراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا

 ستكمالمعنيين الالمرصد أربع جلسات عمل افتراضية مع أصحاب المصلحة ال عقدالغرض، 

اإلطار المنطقي للمؤشرات مع مراعاة التوافق الضروري مع الهيكل المنطقي للرصد والتقييم 

 .وخطة التنفيذ العشرية 2063ألجندة 

 هاوتقاسم منافع الموارد الجينيةعلى ول حصالوالتنوع البيولوجي والسالمة األحيائية 
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ات التنوع البيولوجي في التحضيرحول المجموعة األفريقية للمفاوضين  مفوضيةنسقت ال  .100

الخامس عشر في بروتوكول ناغويا بشأن  ألطرافالمؤتمر تمهيدي الفنية لالجتماع المؤقت ال

نية من المنطقة األفريقية بشأن فالموارد الجينية وتقاسمها. استمر تقديم اآلراء العلى منافع صول حال

ن الموارد الجينية. تم تنظيم سلسلة من أربع ندوات البنود المعلقة مثل معلومات التسلسل الرقمي بشأ

عبر اإلنترنت لتنمية القدرات ركزت على رسم الخرائط وتعزيز تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن 

 .منافع الموارد الجينية وتقاسمها في أفريقيا الحصول على

 الفضاء الخارجي األفريقي دةاير

الية لوكالة اآلثار الهيكلية والم إعداد  تنفيذ األنشطة الفضائية، مع مفوضيةواصلت ال .101

ذات الصلة. يتم إجراء العديد من  ةالسياسصنع  ، من أجل عرضها على أجهزةالفضاء األفريقية

األرض، وعلم الفلك رصد الدراسات األساسية لدعم تطوير برامج ومشاريع محددة فيما يتعلق ب

، لمالحة وتحديد المواقع. وباإلضافة إلى ذلكوعلوم الفضاء، واالتصاالت عبر األقمار الصناعية، وا

سياسة الفضاء وتنظيمه حول مع مؤسسة العالم اآلمن، دورات تدريبية بالتعاون  ،مفوضيةأعدت ال

تستهدف السلك الدبلوماسي األفريقي. عقدت اجتماعات ثنائية فنية مع المفوضية األوروبية للمساهمة 

يتم اعتماده في قمة االتحاد األفريقي واالتحاد  في إعالن محتمل لرؤساء الدول والحكومات

 األوروبي.

 الرصد العالمي لألغراض البيئية واألمنية في أفريقيا األرض في إفريقيا: رصدتعزيز نظام 

، وهو مبادرة من االتحاد لعالمي لألغراض البيئية واألمنيةيجري وضع برنامج الرصد ا .102

م خدمات موثوقة تتعلق بالمسائل البيئية واألمنية. وتحقيقا ، لتقديألوروبي ووكالة الفضاء األوروبيةا

هذا ل التنفيذ الفعال  استمرارا استراتيجية التخفيف من أجل وضعة على مفوضي، تعمل اللهذه الغاية

مؤسسة أفريقية إليواء المحطات اإللكترونية  12على وجه التحديد، تم اختيار والبرنامج المهم. 

 المنصة األفريقية للتعلم الرقميو لعالمي لألغراض البيئية واألمنيةصد االجديدة. تم تطوير الر

من أصحاب  1694تدريب لـ تنظيم حتى اآلن، تم ودورة تدريبية.  30وتزويدهما بأكثر من 

 المصلحة.
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 بوثالثا. تقريب االتحاد األفريقي من الشع

في تقريب االتحاد  ةتمثلالم أجندتهاالتقرير، واصلت المفوضية ب المشمولة خالل الفترة  .103

اإلنترنت  وخارج شبكة عبر اإلنترنت  ، من خالل المنصات المتاحةةب األفريقيواألفريقي من الشع

  الترويج لالتحاد ل ، وأدوات االتصال والعالمات التجارية، ومتابعة األنشطة والبرامج من أج

 .ترك ز على الشعوب تطلعاته التي  األفريقي وتحقيق

 بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. النهوض 1

 19-أ( االستجابة الجنسانية لمرض فيروس كورونا

مع وجود أكثر من تسعين في المائة من النساء العامالت في القطاع غير الرسمي، فإن  .104

ستشعر به النساء الالئي يكسبن أقل بشكل عام ولديهن فرص محدودة  األمد للجائحة التأثير الطويل 

 ى الحماية االجتماعية الكافية.للحصول عل

إلى زيادة العنف المنزلي  19-مرض فيروس كوروناجائحة  ت، أدباإلضافة إلى ذلكو .105

بين والجنسي ضد النساء والفتيات. وفي هذا الصدد، أعدت المفوضية، بدعم من آلية المساواة 

 عزيزاولة لتقييم وتمح ، أوراق سياسات ونظمت اجتماعات مختلفة فيالجنسين في االتحاد األفريقي

مرض بشأن االستجابة الجنسانية لالتحاد األفريقي في استراتيجيات االستجابة ل وحدمالموقف ال

 .19-كورونا فيروس

 ج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياسات وبرامج االتحاد األفريقيادمإب( 

، بينيتا رأة والسلم واألمنثة الخاصة المعنية بالمواصلت المفوضية، بالتعاون مع المبعو .106

االتحاد منظومة ديوب، تعزيز إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياسات وبرامج 

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. ركز برنامج العمل لعام و، ااألفريقي بأكمله

-2020عقد المرأة األفريقية  دافعلى تعزيز القدرة المؤسسية لالتحاد األفريقي لتحقيق أه 2020

، بما في ذلك تحقيق اإلدماج المالي والتمكين االقتصادي للمرأة، وتعميم مراعاة المنظور 2030

على  ، والتصديق2025، وتحقيق التكافؤ بحلول عام الجنساني في أنظمة الحوكمة المؤسسية

وإضفاء  د النساء والفتياتبروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ض

 .عليه الطابع المحلي

 ةالخاص ةبعوث، عقدت المفوضية، بالتعاون مع مكتب الم2020فبراير على هامش قمة  .107

، حدثا تشاوريا رفيع المستوى. سعى الحدث إلى تسريع التنفيذ الفعال بالمرأة والسلم واألمن ةالمعني

 -عالوة على ذلك، قدم الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفوللمساواة بين الجنسين ومبادرات تمكين المرأة. 

، تقريره ا المساواة بين الجنسين والتنمية، وزعيم االتحاد األفريقي المعني بقضايأدو رئيس غانا

ا عقدً  2030-2020إلى المؤتمر، وبعد ذلك قرر األخير إعالن  المرحلي األول عن تنفيذ واليته

 أعدت ،بعد ذلكوى "الشمول المالي واالقتصادي للمرأة األفريقية". ، مع التركيز علاألفريقية  للمرأة

جنبًا إلى جنب مع خطة  2030-2020المفوضية وثيقة إطارية بشأن تنفيذ عقد المرأة األفريقية 

والمساواة بين الجنسين  لبيئةاا العمل، التي اعتمدها المؤتمر الخامس للجنة الفنية المتخصصة في 

 .2020كتوبر في أوتمكين المرأة 

يونيه الحوكمة لشبكة القيادة النسائية األفريقية في ب الفرع الخاص أطلقت المفوضية  .108

، مع التركيز على مشاركة المرأة في الحوكمة والمشاركة السياسية لتمكين المرأة من 2020

المشاركة بشكل هادف في هياكل صنع القرار على جميع مستويات المجتمع. كما دعت المفوضية 

في اإلعالن حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  وحدج الموقف األفريقي المادمإنجاح إلى ب
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خالل اجتماع  2020مارس  9المعتمد في  25بيجين+مؤتمر السياسي النهائي لألمم المتحدة بشأن 

 في نيويورك.المنعقد لجنة وضع المرأة 

في  2020فبراير  28إلى  26لفترة من عقد المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة األفريقية في ا .109

"تسريع عمل المرأة األفريقية نحو تحقيق التنمية االقتصادية  موضوع ، تحت ويندهوك، ناميبيا

". اعتمد المؤتمر التحاد األفريقيل 2063 أجندةو 2030األمم المتحدة  خطةالمستدامة في سياق 

منظمة المرأة والشباب. كان تركيز فال األطوم واألمن، نا وقرارات رئيسية تركز على السلإعال

في وسائل اإلعالم  المرأة وتصويرها  بروز لطموح لضمان "ا مع مواءمةال 2020في عام  األفريقية

حيث في المجتمع ". انتخب المؤتمر قيادة جديدة  كمساهمة مساوية للرجل واألدب والموارد الثقافية

م انتخاب . تلمنظمةل ةعام ةريس كابايو من أوغندا أمينوغ ،يونيس ليبينجي من ناميبيا رئيسةانتخبت إ

 .منظمة المرأة األفريقيةمدى الحياة ل ةفخري ة، رئيسأسيتو كويتي ،االمنتهية واليته ةالرئيس

المساواة بين الجنسين في حول تقريرين عن تنفيذ اإلعالن الرسمي  مفوضيةأصدرت ال .110

اءلة تهدفان إلى تقييم مستوى تنفيذ التزامات المساواة بين ن للمسيأداتمجموعتا التقارير تعتبر أفريقيا. 

باإلضافة إلى والجنسين من قبل الدول األعضاء وأجهزة االتحاد األفريقي، بما في ذلك المفوضية. 

االتحاد  موضوعحقوق المرأة في إفريقيا، تحت  عنوضع تقرير النشر اإلصدار الثاني من ذلك، تم 

حلول دائمة للنزوح  إيجاد الالجئين والعائدين والنازحين داخليًا: نحو"عام  2019األفريقي لعام 

مشاركة المرأة ب. ويوصي التقرير، من بين أمور أخرى، 2020في عام  القسري في إفريقيا"

وإدماجها وقيادتها في تدابير الوقاية واالستجابة للنزوح الداخلي وتعميم االعتبارات الجنسانية على 

 يم البرامج وتنفيذها.جميع مستويات تصم

إلضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين  2025 لعام فيما يتعلق بقرار مشروع التكافؤ .111

، 2025االتحاد األفريقي بحلول عام الجنسين في جميع المناصب الوظيفية في أجهزة ومؤسسات 

ريقي، بهدف إلكتروني جنساني على اإلطالق لالتحاد األف يوضعت المفوضية أول برنامج تعليم

تعزيز الوعي والفهم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل تغيير السلوك وإدماج المنظور 

الجنساني في العمل اليومي لجميع مسؤولي االتحاد األفريقي. وفي هذا الصدد، عقدت عدة دورات 

ة اإلقليمية. عالوة لموظفي أجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادي 2020تدريبية في عام 

السلم واألمن، ال سيما وبالمرأة  ةالمعني ةالخاص ةعلى ذلك، تعمل المفوضية بشكل وثيق مع المبعوث

فيما يتعلق بتنفيذ موضوع العام: "إسكات البنادق في أفريقيا". تم إيالء اهتمام خاص لتعزيز دور 

والتنمية  كمدرات السلم واألمن والحل العالقة بين مباالمرأة وقيادتها في إسكات البنادق من خال

 .19-مرض فيروس كورونا باإلضافة إلى المشاركة الكاملة للمرأة في مكافحة

 ماليحول  رفيعة المستوى بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدةالالمشاورات 

ن ي أعربن عن رغبتهن في الحصول على الدعم في مبادراتهتبدعوة من نساء مالي الال .112

وهيئة  واألمن مالمرأة والسلالمعنية ب بعوثة الخاصة، قام مكتب المدالبال هاألزمة التي تواجهإلنهاء ا

رفيعة  اتبتيسير مشاور شبكة القائدات األفريقيات،المنظمون العالميون لو، األمم المتحدة للمرأة

تغلب على دور المرأة ومشاركتها الفعالة في ال ت المشاورات. وركز.2020المستوى في أغسطس 

 مالي من أجل السالم والتنمية المستدامين.قدرات على األزمة والتماسك االجتماعي وتعزيز 

 الشباب وتمكينهم من أجل التنمية المستدامةالنهوض ب. تعزيز 2

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لتسريع تنفيذ  مع المفوضيةعملت  .113

ت األخرى مثل خطة العمل األفريقية لتمكين الشباب و"مبادرة ميثاق الشباب األفريقي وأطر السياسا

كين الشباب في إفريقيا لتم فريقيةفي إطار خطة العمل األو". 2021لرئيس بحلول عام وظيفة ل مليون

المفوضية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، برنامج تدريب افتراضي للشباب  نظمت، 2019-2024

حل المشكالت لتهم المهنية كرواد أعمال اجتماعيين وتصميم حلول في إفريقيا الستكشاف إمكانا
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 ما مجموعهالمبتكرة. تم استالم  ينوالمهني يننيفعلى مهارات التعليم والتدريب الاالجتماعية بناًء 

فريقًا لتلقي التوجيه  30، تم اختيار من بين هؤالءوفي إفريقيا.  بلدًا 42من  من الفرق طلبًا  315

 تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية والتحقق من صحة الحلول. حول مخصصين والتدريب ال

االفتراضية لوزراء الشباب  اتالمشاور خاللنافذة تمويل االبتكار عن دعوة لتم اإلعالن  .114

وظيفة من قبل  مليون . ويجري تنفيذ نافذة التمويل في إطار مبادرة2020يونيو  17التي عقدت في 

ن تطوعيمالريق في إطار فو. النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنميةمع  تعاونبال ،  2021عام مبادرة 

( من من الذكور 73، من اإلناث 92) 173 استبقت ، نشرت المفوضية/ لالتحاد األفريقيالشباب 

. وفي إطار تعزيز 2020 لعام التحاد األفريقي خالل الفصل الدراسي األوللالشباب  نمتطوعيال

معايير التطوع لمواءمة األنشطة  لوضع يستشارخبير ا التعاقد معم ل في إفريقيا، تالتطوع والتباد

 التطوعية في أفريقيا.

ما في ذلك حملة في أعقاب األزمة الصحية، وضعت المفوضية استجابة قطاع الشباب، ب .115

اعي االجتم . تم تنفيذ الحملة من خالل منصات التواصلالتزام األمان #حملة عنوان السالمة تحت 

ة للشباب مالئموتصميم رسائل  المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منهارسائل  برازإل

ن  تستهدف الشباب  وتدابير الوقاية  19-مرض فيروس كورونا معلومات حول جائحةوتتضم 

 ألف شاب. 20واالستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية. وصلت حملة الرسائل إلى أكثر من 

 إلى إدماج ، آية شابي، في الدعوةلمبعوثة الخاصة للشبابصل المفوضية دعم أنشطة اتوا .116

وجهات نظر الشباب واهتماماتهم في صياغة سياسات وبرامج االتحاد األفريقي وكذلك زيادة 

التحاد األفريقي على جميع لهيئات صنع القرار ل مشاركة الشباب األفريقي في األنشطة ذات الصلة

، تم اتخاذ اإلجراءات الرئيسية الشبابة المعنية بمبعوثالمن خالل الجهود المشتركة مع والمستويات. 

 التالية:

إفريقيا أقاليم مشروًعا للشباب من  12حملة الشباب إلسكات البنادق، وتأمين منحة التمويل األولي لـ   (1)

 ؛يقودها الشباب ألف دوالر أمريكي من الشركاء لدعم هذه المشاريع التي 60، مع تعبئة ةالخمس

مقتطفات  " عداد، باستخدام الحوارات بين األجيال، مما يؤدي إلى إالقيادة المشتركة بين األجيال  (2)

م والحكم وتقرير رقمي" حول مساهمة الشباب في السلالمستقبل والمعرض الاستشراف العودة إلى 

 ج أكبر لشباب أفريقيا في الخدمة العامة والحكم؛ادمإعن 

 هر الشباب األفريقي األول )بما في ذلك يوم الشباب األفريقي(؛التعبئة لش  (3)

في شكل منح ودعم الشباب المعني ب مبعوثالمليون دوالر أمريكي لعمليات مكتب  1,5تعبئة حوالي   (4)

 ؛ نيفعيني و

شاب على مهارات المناصرة وبناء السالم ومهارات االتصال وكذلك على  500تدريب حوالي و  (5)

 ريقي وأدواته ومواثيقه.أطر االتحاد األف

 في شؤون االتحاد مهجر. إشراك المجتمع المدني وال3

تواصل المفوضية، من خالل عملها بشكل وثيق مع المجلس االقتصادي واالجتماعي  .117

الحكومية )المجتمع لتعزيز مشاركة وإدماج الجهات الفاعلة غير  السعي إلى تنفيذ أجندتهاوالثقافي، 

ن وعمليات االتحاد األفريقي، بما يتماشى مع رؤية االتحاد األفريقي ( في شؤومهجرالمدني وال

في  مهجرم مساهمات المجتمع المدني وال، لضمان تعمييرك ز على الشعوب  المتمثلة في اتحاد

 سياسات وبرامج االتحاد األفريقي.

 نقل القاعدة التشغيلية ألمانة المجلس االقتصادي واالجتماعيبتيسير المفوضية  قامت .118

المنظمات الدينية من خالل  التباحث مع . وتواصل2020، في يناير ساكا، زامبياوالثقافي إلى لو

منتدى االتحاد لمنتدى االتحاد األفريقي للحوار بين األديان ويسرت اعتماد الخطة اإلستراتيجية 

ر على بشكل كبي 19-مرض فيروس كورونا انتشار لتأثير نظًرا واألفريقي للحوار بين األديان. 

نسقت المفوضية جهود لجنة توجيه منتدى االتحاد األفريقي للحوار بين األديان  المواطنين األفريقيين
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 2020مايو  22" في دعاءلل القارييوم الالدول األعضاء لتنظيم "والمجالس الدينية في مختلف 

نترنت مع . عالوة على ذلك، نظمت المفوضية سلسلة من المشاورات عبر اإلجائحةللاستجابة 

 19-مرض فيروس كورونا، حول الفرص الجديدة لتنمية المجتمع أثناء منظمات المجتمع المدني

 مبادرة مقدمة من 40. ستؤدي هذه المشاورات إلى اختيار أفضل ست مبادرات من أصل هوبعد

قع نشر على موالمبادرات الناجحة شهادة من المفوضية وتُ  منحمنظمات المجتمع المدني. ستُ  مختلف

 االتحاد األفريقي.

 2018التي ُوضعت في عام  هجراستعرضت المفوضية أداة التقييم الذاتي لمشاركة الم .119

 ها فيما يخصبشأن والتوصيات الواردة  مهجرمع التعاملها ي تقييم مستوى لمساعدة الدول األعضاء ف

دولة  15إلى  ةلالمعداألداة  . سيتم تقديم19-مرض فيروس كورونا كيفية تعزيز جهودها في ضوء

عضو لتمكينها من تحليل البيانات التي تم جمعها وتطوير وحدات تدريبية عبر اإلنترنت للمنسقين في 

، بالتعاون . عالوة على ذلك، قامت المفوضيةهجرالم التعامل معفي  التعزيز جهودهالدول األعضاء 

 تنظيم، بلمانية للتعاون الدوليالوكالة األ ، بتمويل مناألفريقي في أوروبا مهجرمع منتدى شباب ال

في أوروبا لتمكينهم من  هجرمن رواد األعمال وشركات الم 200نترنت لـبرنامج تدريب عبر اإل

من أجل ضمان التدفق المنظم وتحسين أعمالهم، باستخدام قنوات األعمال عبر اإلنترنت. 

، تتراوح تضمن معلومات عامةت"دياسبورتال". وبوابة شامالً،  ركزاً م مفوضية، أنشأت الللمعلومات

. ستعمل هذه الدياسبورتال أيًضا اتشركالومعلومات الدولة وكيفية تسجيل  هجربين سياسات الم

 .األفريقيينورجال األعمال  المهجرفي  األفريقيينبين رواد األعمال  فيما كمركز للتعاون

 . تعزيز الثقافة4

موضوع  2020يذي التي عقدت في أكتوبر الدورة السابعة والثالثون للمجلس التنفاعتمدت  .120

 ".لبناء إفريقيا التي نريدأدوات  تحت عنوان "الفنون والثقافة والتراث: 2021عام 

من  الصندوق األفريقي للتراث العالميبتوعية الدول األعضاء لدعم عمل  مفوضيةقامت ال .121

مية البارزة. تم تشجيع أجل حماية وتنميط التراث الثقافي والطبيعي األفريقي ذي القيمة العال

إلنقاذ العاملين في مجال الثقافة  طخط وضعلفنون والثقافة والتراث على الوزارات المسؤولة عن ا

 أعدت . 19-مرض فيروس كورونا حتى يستمروا في إنتاج السلع والخدمات الثقافية خالل جائحة

باإلضافة إلى  الكبيرالمتحف األفريقي شاملة وخطة عمل خاصة ب يةمذكرة مفاهيم المفوضية 

 مع الجزائر. المتحف األفريقي الكبيرالمضيف بشأن  البلد  مشروع النظام األساسي، ووقعت اتفاق

مناصرين الذين رشحهم رئيس مالي ك االثنا عشر ، اجتمع رؤساء الدول2020فبراير في  .122

 يفية تنفيذ واليتهم.االلتزام بالدعوة للثقافة ووضع خارطة طريق حول ك مجددا على تأكيدلمشاركين ل

أيًضا تعزيز جمع المصادر الشفوية واستغاللها علميًا  مفوضيةخالل هذه الفترة، واصلت ال .123

عن طريق  من قبل الباحثين في الدول األعضاء من خالل مركز الدراسات اللغوية والتاريخية

األفريقية،  ثقافةيخ والجل معرفة أفضل بالتارالببليوغرافية من أ مواردهالمركز  . زادالتراث المنقول

التقليدية في هذه الفترة  والنزاعاتمع تعزيز وعي أصحاب المصلحة بأهمية آليات إدارة األزمات 

للغات  ةاألفريقيت األكاديمية ، شاركامن جانبهو. 19-مرض فيروس كورونامن األزمة الصحية لـ

، ، وهي اإليوي، والسونغايعابرة للحدود مشتركة بثالث لغاتفي تنسيق أنظمة الكتابة الخاصة 

( لغة أفريقية حول الطبيعة 15مقاطع فيديو توعوية في خمسة عشر ) عدتوالسونينكي. كما أ

 .19-مرض فيروس كورونا والتدابير الوقائية ضد جائحة

 . الترويج للرياضة5

تم تنظيم مؤتمر عن بعد حول دور االتحاد األفريقي والحركة الرياضية األفريقية في  .124

، بهدف وضع خطة على الرياضة في أفريقيا 19-مرض فيروس كورونا يف من تأثير جائحةالتخف

أحد التحديات ويتمثل لتعافي للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الرياضة في القارة. لاستراتيجية 
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االفتقار إلى الحكم الرشيد في العديد من االتحادات في التي تواجه الترويج للرياضة في القارة 

 لرياضية. وينبغي للدول األعضاء المعنية مواجهة هذا التحدي.ا

 

 ةالعالمي ساحةالفي . تأكيد مكانة أفريقيا رابعا

األفريقي والقارة والعالم بأسره   بالنسبة لالتحاد حافال بالتحديات الفريدة  2020كان عام  .125

بين أعضاء  كامنةلعض االتجاهات االنعزالية اب 19-مرض فيروس كورونا جائحة تبالفعل. أثار

تعزيز أولوية التعددية، حيث تستمر التهديدات الناشئة للنظام العالمي في  تالمجتمع الدولي. كما أعاد

التأكيد على ضرورة التعاون والتعاضد ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين داخل النظام الدولي 

 يا والعالم.من أجل التغلب على عدد ال يحصى من التحديات التي تواجه أفريق

 ةالقاري أجندتهاتابعة إلى م مفوضية، سعت ال2020ى الرغم من التحديات في عام علو .126

، وهي: "أفريقيا كشريك عالمي قوي وموحد ومرن 2063من أجندة  7، وفقًا للطموح فعاليةب

 فوظائلشغل  2020ير مرشًحا أفريقيًا في فبرا 16 الذي أجاز   المؤتمر على مقرر  وبناءً ومؤثر". 

، تحركت المفوضية إلى العمل وبدأت حمالت من خالل ةالدولي منظومةومناصب مختلفة في ال

مكاتبها التمثيلية في جميع أنحاء العالم لضمان نجاح مرشحي القارة. عالوة على ذلك، كانت أنشطة 

المفوضية موجهة نحو الحصول على رؤية أكبر في مختلف عواصم العالم حيث يتم تمثيل االتحاد 

بدرجات متفاوتة ذلك  تنفيذويجري األفريقي من خالل المجموعات األفريقية في المنتديات المختلفة. 

 من النجاح.

في مجلس األمن  الثالثة نواألفريقياألعضاء  يواصل م واألمن العالميين،على جبهة السل .127

فريقي لدى األمم ، بدعم من بعثة مراقبي االتحاد األدة )جنوب أفريقيا وتونس والنيجر(لألمم المتح

وضمان الساحة العالمية  في  ة الموحدةألفريقيا م واألمن، ضمان دعم المواقف، ومجلس السلالمتحدة

 السالم والعمليات السياسية وبعثات حفظ السالم ومسائل السالمة والصحة  ات تنفيذ اتفاق عدم تأثر

 .19-مرض فيروس كورونا جائحة في سياق ،مساعدة البلدان األفريقيةو

التي  المسائل العديد من لألمم المتحدةمجلس األمن بحث خالل الفترة قيد االستعراض،   .128

قررات المتعلقة بالسودان وجنوب السودان ماتسمت بمفاوضات صعبة ومثيرة للجدل بشأن مشاريع ال

لتي أجريت داخل مجلس والصومال ومالي ومنطقة الساحل. عالوة على ذلك، أكدت المناقشات ا

ليبيا وبوروندي ومسألة سد النهضة اإلثيوبي على االتجاه الجديد المتمثل في زيادة حول  األمن

 مشهدأت اآلن في االمتداد إلى الالتوترات الجيوسياسية بين أعضاء المجلس الدائمين، والتي بد

 .العمل السياسي الجماعييضر بمما  األفريقي

لألمم ء الدائمين في مجلس األمن اعلى الرغم من وجهات النظر المتباينة بين األعض  .129

قد خلق فرًصا للتحالف داخل األعضاء األفريقيين الثالثة في مجلس األمن ، فإن استمرار المتحدة

 لدى حر الكاريبي البممثل منطقة  األعضاء األفريقيين الثالثة في مجلس  مجلس األمن. وانضم إلى

األعضاء األفريقيين الثالثة في  ين( لتشكيل)سانت فنسنت وجزر غريناد لألمم المتحدةمجلس األمن 

 .ومن المتوقع تحقيق المزيد من التحالفات في المستقبل القريب 1مجلس األمن+

التحاد العشرة ل فيما يتعلق بمسألة توسيع مجلس األمن لألمم المتحدة، واصلت لجنة  .130

وعات ذات المصلحة مع جميع المجممباحثاتها األفريقي المعنية بإصالح األمم المتحدة تكثيف 

 ،مجموعة األربعةو ،والدول األعضاء، بما في ذلك مجموعة االتحاد من أجل توافق اآلراء

لمطالب الموقف  وكسب التأييد بهدف زيادة الترويج والمطالبة  69مجموعة أقل البلدان نموا الـو

 ح مجلس األمنسرت بشأن إصالعلى النحو المبين في توافق إيزولويني وإعالن  وحداألفريقي الم

 .لألمم المتحدة
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 حقوق اإلنسان، طلبت المجموعة األفريقية من مجلس حقوق اإلنسان بمسائل وفيما يتعلق .131

، في أعقاب االحتجاجات العالمية بعد مقتل جورج فلويد 2020يونيو  17ء مناقشة عاجلة في إجرا

هاكات حقوق اإلنسان الحالية في مينيسوتا بالواليات المتحدة األمريكية. ركز هذا النقاش على انت

ل ون العنصرية، والعنصرية المنهجية، ووحشية الشرطة ضد السكان المنحدرين من أصناجمة عال

، والعنف ضد االحتجاجات السلمية. وبعد المناقشة، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان قراًرا بشأن ةأفريقي

ضد  ةل أفريقيوحدرين من أصنوالم ريقييننسان والحريات األساسية لألف"تعزيز وحماية حقوق اإل

ون مع المجموعة وحشية الشرطة وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان". كما قامت المفوضية، بالتعا

 ، بتنسيق الجهود لدعوة حكومة الصين إلى اتخاذ تدابير عالجية فورية بشأنيجيناألفريقية في ب

 .في قوانغتشو األفريقيينمعاملة مزاعم إساءة 

ردود فعل إيجابية من المجتمع  19-مرض فيروس كوروناجائحة جابة القارة لأثارت است .132

 متمثلة في تلقي تبرعاتتالقارة ظلت الدولي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين في مكافحة هذه اآلفة. 

األعضاء. ُعقدت القمة الصينية األفريقية  ودوله اإلمدادات الطبية لكل من االتحاد األفريقي 

لحشد الدعم  2020يونيو  17في  19-مرض فيروس كورونالمكافحة ة حول التضامن االستثنائي

. وحتى 19-مرض فيروس كورونا تفشيمكافحة الدولي لالستراتيجية القارية األفريقية المشتركة ل

مليون دوالر من المساعدات  420,9، ساهمت الواليات المتحدة األمريكية بأكثر من 2020يوليو 

 .19-مرض فيروس كورونالـ قياالتكميلية ألفري

خالل العام، واصلت  19-مرض فيروس كورونا هاعلى الرغم من التحديات التي شكل  و .133

المفوضية تعزيز عالقاتها مع الشركاء الدوليين مثل الصين والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

 فقد تم تأجيل االجتماعات  األوروبي وجامعة الدول العربية، على سبيل المثال ال الحصر. ومع ذلك،

مثل االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي المقرر عقده في مايو  النظامية

في كيغالي، رواندا والقمة السادسة لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي التي كان من المقرر  2020

جيل القمة األفريقية العربية الخامسة التي كان في بروكسل. وبالمثل، تم تأ 2020عقدها في أكتوبر 

. لم يتم االنتهاء من مواعيد هذه االجتماعات لفترة من الوقت الجائحة من المقرر عقدها أيًضا بسبب 

 .2021في عام 

بينما تواصل القارة االستفادة من مكاسب شراكات أفريقيا مع أصحاب المصلحة الدوليين،  .134

من ولتمثيل بين المفوضية والدول األعضاء مع الشركاء االستراتيجيين. هناك تحديات فيما يتعلق با

الساحة العالمية، سعت المفوضية إلى تعزيز بناء توافق  فيأفريقيا بصوت واحد  ضمان تحدث أجل

اآلراء بين جميع الدول األعضاء، والعمل عن كثب مع لجنة الممثلين الدائمين ولجنتها الفرعية 

وطرائق المشاركة في التمثيل  المواضيعية المسائل  فيما يخص ،متعدد األطرافاللتعاون لالجامعة 

الذي  Assembly / AU / Dec.762 (XXXIII)) قررمفي اجتماعات الشراكة، بما يتماشى مع ال

المفوضية ولجنة  دأبت  مشروع اإلصالح المؤسسي،وفي إطار . 2020اعتمده المؤتمر في فبراير 

، في المجلس التنفيذيبحثها يجية الشراكة وإطار السياسة ليستراتاوثيقة لى إعداد ع الممثلين الدائمين 

ضمان التآزر والمواءمة في داخالت في إدارة أنشطة الشراكة و، لمعالجة مسألة الت2021فبراير 

تين المفوضي بين جتماعالفيما يتعلق بمشاركة الشركاء، ترأس رئيس المفوضية اوإجراءات الشراكة. 

، الذي كان األكبر في تاريخ الشراكة من حيث مشاركة المسؤولين المنتخبين وكبار 2020راير في فب

لشراكة بين االتحاد انطاق تعزيز الطريق ل تينالمفوضي بين جتماعالالجانبين. مهد ا من المسؤولين 

ريقي اد األف، والتي سيتم اعتمادها من قبل قمة االتح2020 عام واالتحاد األوروبي لما بعد األفريقي

باإلضافة إلى ذلك، دافع الرئيس شخصيًا عن بناء و. 2021عام  جلت إلىواالتحاد األوروبي التي أُ 

الحزام  مبادرة في سياق 2063الشراكة وتعبئة الموارد مع الصين لدعم المشاريع الرئيسية ألجندة 

 والطريق.

من خالل أنشطة  االتحاد األفريقي ظهوره زعز  من أجل إبراز أنشطة المفوضية، و .135

االتصال في كل من وسائل اإلعالم الرئيسية، والمنصات اإللكترونية والرقمية، وكذلك زيادة 
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وضعت . 2063أجندة  ناصرهاتالمشاركة مع وسائل اإلعالم للدعوة إلى مبادرات التنمية التي 

رجعية لجميع المفوضية أول دليل على اإلطالق لنمط هوية العالمة التجارية واالتصال، كنقطة م

مواد االتصال والرؤية لالتحاد األفريقي وأجهزته، لضمان التوحيد في التعبير عن العالمة التجارية 

تمكين لاالتحاد األفريقي والرموز والرسائل األخرى بشكل تدريجي  وشعار لالتحاد األفريقي 

 من الشعور بأنهم جزء من االتحاد األفريقي. األفريقيينالمواطنين 

على ذلك، عززت المفوضية استخدام التكنولوجيا واالتصاالت الرقمية/ االجتماعية عالوة  .136

التابعة لمفوضية االتحاد األفريقي وغيرها من األجهزة، وحسابات وسائل  شبكيةمواقع الالعبر 

التواصل االجتماعي للوصول إلى جمهور أكبر مستهدف في كل من القارة وخارجها. وهكذا، 

أفالم وثائقية  نتاجاألفريقيين. تم إمر السنين إلى عدد متزايد من المواطنين  وصلت المفوضية على

 باإلضافة إلى ذلك، وقعت المفوضية مذكرة تفاهم مع شبكةو. 2063عن المشاريع الرئيسية ألجندة 

Africa 24 وهي القناة اإلخبارية الوحيدة المملوكة ألفريقيا والتي تبث في أكثر من التلفزيونية ،

ً  ( 25وعشرين ) خمسة ا الشمالية )من خالل وكذلك في أوروبا والشرق األوسط وأمريك بلدًا أفريقيا

 2063لوصول إلى جمهورها. تم إطالق الشبكة األفريقية لصحفيي أجندة بهدف ا، شركاء البث(

حاد اتة األفريقية في وسائل اإلعالم ووالمرأ النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنميةبالتعاون مع 

 ، لنشر رسائل االتحاد األفريقي.يناألفريقي لمذيعينا

عالوة على ذلك، أطلق كتاب حقائق أفريقيا للترويج لسرد إيجابي عن أفريقيا بهدف تعزيز  .137

باإلضافة إلى ذلك، أكملت وألفريقيا.  ياتواألخالق ةالهوية الثقافية القوية والتراث والقيم المشترك

يم المعماري والتخطيط الستوديو االتحاد األفريقي الجديد، وبدأت المفوضية رسم الخرائط والتصم

رقمنة  ، شرعت المفوضية فياألفريقي. وبدعم من جنوب إفريقيافي بناء االستوديو في مقر االتحاد 

، بحيث تغطي المواد المكتوبة والتصويرية والمسموعة والمرئية لالتحاد محفوظات االتحاد األفريقي

. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مستودع رقمي لسجالت االتحاد األفريقي منذ األفريقي وأجهزته

ن تطوير إدارة المحتوى المتكاملة/ نظام المستودع المشترك ويتضم   1963إنشاء المنظمة في عام 

 لالتحاد األفريقي.

مرض فيروس  تأثير رغم على الرغم من التطورات اإليجابية التي حدثت خالل العام و .138

بشكل فعال. وفي هذا  الساحة العالمية فينفسه  ثباتيقي إل، هناك فرص لالتحاد األفر19-كورونا

الصدد، ينبغي بذل الجهود لتضييق الخالفات بين الدول األعضاء، من أجل ضمان التشغيل السلس 

. وفي هذا الصدد، دأب رئيس المفوضية ةالدولي منظومةللترشيحات األفريقية داخل ال للجنة الوزارية

على دعم الترشيحات األفريقية في المؤسسات المتعددة األطراف. ومما يثلج الصدر أنه، من خالل 

الجهود الجماعية للمفوضية والدول األعضاء، حشدت أفريقيا الدعم العالمي النتخاب أول مدير 

 قرير.هذا التصدور  تاريخحتى أفريقي لمنظمة التجارة العالمية، والذي وصل إلى الجولة النهائية 

 واعلى المستوى التنظيمي، ينبغي تعزيز دور الممثلين الدائمين لالتحاد األفريقي ليكون .139

يجب أن و. الشريكة بمثابة جسر للمعلومات فيما يتعلق بتطورات السياسات في البلدان/ المناطق

في  ، بدعم من االتحاد األفريقي، أكثر حزًمااألعضاء األفريقيون الثالثة في مجلس األمن كوني

لقضايا األفريقية ، خاصة فيما يتعلق بامشاركين في التأثيرأو على األقل  مؤثرين واكونيألن  مسعيه

، أخيًراوفي العمل مع لجنة العشرة لالتحاد األفريقي بشأن إصالح األمم المتحدة.  ماستمرارهمع 

تحاد األفريقي حتى اال شراكة يجب بذل الجهود لضمان االنتهاء من وثائق استراتيجية وإطار سياسة

 تتمكن القارة من االستفادة الكاملة من مكاسب العالقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

 اإلصالح المؤسسي وتمويل  -االتحاد عزيزت -خامسا  

في المراجعة المؤسسية للركائز السبع، خضعت المفوضية بنجاح للتقييم المؤسسي لتأهيل  .140

في ج إرنست ويان من االتحاد األوروبي بشكل مستقل. أكدت شركة االتحاد األفريقي إلدارة التمويل

 نجحت في اجتياز جميع الركائز التي تم تقييمها. مفوضية االتحاد األفريقيتقريرها أن 
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للتركيز على  مفوضية، تم تشكيل أمانة داخل الفيما يتعلق بآلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا .141

، تغير بنادق، إسكات ال: التكامل اإلقليميمفوضيةواألولويات السبع للألفريقيا  آلية التنسيق اإلقليمية

 ، والتقسيم الواضح للعمل، وموضوع العام.المرأة والشباب اتقدربناء ، ينالجنسمسائل المناخ، 

 . استدامة اإلصالحات المؤسسية واإلدارية1

ي والمجموعات فعال للعمل على مستوى االتحاد األفريقالتقسيم التجري متابعة إنشاء  .142

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة االقتصادية اإلقليمية والمنظمات القارية والدول األعضاء. تقوم 

الحكم في أفريقيا كأداة لتتبع الحوكمة الشاملة في أفريقيا. وضع  بإعداد تقرير سنوي عن  بين األقران

 .الجديدة النيباد-للتنمية وكالة االتحاد األفريقيعالوة على ذلك، تم تفعيل والية 

 يةخطة االنتقالالمشروع رئيس المفوضية بوضع  قام فريق العمل الذي أنشأه  .143

الموظفين واستعرضه إسهامات  . تم إثراء هذا العرض بشكل أكبر من خاللةالمالي ستراتيجيةواال

اإلشراف العام على للتنسيق واالجتماع المشترك للجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية واللجنة الفرعية 

التالية: اإلطار القانوني، والمبادئ، والنهج الذي  مسائلال شملالميزانية والشؤون المالية واإلدارية. وي

الجداول الزمنية ونهج التوظيف للهيكل الجديد؛ وسياق التوظيف الحالي؛ و؛ يةعملية االنتقالالسيوجه 

النجاح الحاسمة المطلوبة للتنفيذ الفعال للهيكل  والمراحل المقترحة لتنفيذ الهيكل الجديد؛ وعوامل

للهيكل  األمد طويلة الالتالية: التكاليف  مسائلتغطي استراتيجية التمويل ال ،من جهتهاوالجديد. 

لمهارات مراجعة امتكررة المتعلقة باالنتقال )التكاليف غير الوالجديد: أي إجمالي تكاليف الموظفين؛ 

 هاء الخدمة، إلخ( ؛ ومقترحات حول كيفية تمويل الهيكل الجديد.للمغادرة الطوعية، حزم إن

خارطة  مشروعفق الفريق المعني باختيار القيادة العليا لمفوضية االتحاد األفريقي على تا .144

اختصاصات شراء  مشروع واستكملوا . 2021 مفوضية لعامتيار المسبق للقيادة العليا للطريق لالخ

. تم اختيار شركة األفريقية المستقلة، لمساعدته في تنفيذ واليتهوارد البشرية خدمات شركة الم

أعدت المفوضية من خالل إجراء شفاف.  2020الموارد البشرية األفريقية المستقلة في مارس 

، بما في ذلك المهارات والكفاءات المطلوبة لكل ( مناصب قيادية عليا8ف لثمانية )توصيفات الوظائ

 مؤتمرك الطرائق التي يتعين على الالمفوضين الستة وكذل لمناصبمين نها وأساس تقييم المتقدم

. 2020مايو  4في  مناصبرئيس. تم فتح باب التقديم للالنظر فيها من أجل انتخاب الرئيس ونائب ال

 .2020سبتمبر  4وكان الموعد النهائي لتقديم الطلبات 

ً مع  .145 خبراء من الدول األعضاء  10قرر المجلس التنفيذي بشأن إنشاء فريق من متماشيا

كفاءة واألسئلة القائمة على ال نفسيةعلى االختبارات ال مفوضية، حصلت الإجراءات التوظيفمعني ب

نظم وتطبيقات ومنتجات  برنامج ، وبدأت تنفيذ عامل نجاحوقامت بمعايرتها إلجراء المقابالت 

لجنة خبراء  تقديمها الحقًا إلى توصيفات وظيفية، تم 305أعدت بعد ذلك، و. (ساب) تجهيز البيانات

تقاريرها إلى الجلسة المشتركة  لجنة خبراء التوظيف العشرة. قدمت التوظيف العشرة للتصديق عليها

واللجنة الفرعية  والشؤون اإلدارية والمالية على الميزانية إلشراف العامللتنسيق واللجنة الفرعية 

 .التابعتين للجنة الممثلين الدائمين للهياكل

، الوكالة األلمانية للتعاون الدوليوبدعم من برنامج بناء القدرات المؤسسية بتمويل من  .146

منذ ذلك الحين تقوم وحدة التعلم وأطلقت المفوضية مشروع االتحاد األفريقي للتعلم اإللكتروني. 

م والتطوير بتنفيذ المشروع. ويشمل ذلك تطوير نظام إدارة التعلم وتصميم وتطوير دورات التعل

 اإللكتروني الداخلية.

 . تعزيز كفاءة مفوضية االتحاد األفريقي وتحديث مرافق المؤتمرات2

على التفاعل السلس مع أجهزة  19-مرض فيروس كوروناعلى الرغم من التأثير السلبي لـ .147

جاهدة لضمان استمرار عملياتها، بما في ذلك تنظيم  مفوضية، سعت ال2020مارس السياسات منذ 

 1-سبتمبر 30دائمين )للدورة العادية األربعين للجنة الممثلين ال طريق التداول بالفيديوعن   مؤتمر
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 14-13ن للمجلس التنفيذي )يالدورة العادية السابعة والثالثواألسبوعية،  اأكتوبر( واجتماعاته

صادية نصف سنوي الثاني بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتال اجتماع التنسيق أكتوبر( وكذلك 

 . 2020أكتوبر  22في  اآلليات اإلقليمية /اإلقليمية

، بما في ذلك رقمنتها وشراء أداة ة لهاتحديث مرافق المؤتمرات التابع مفوضيةواصلت ال .148

لتقليل الوقت الالزم لترجمة الوثائق وتحسين جودة  برنامج ورد فاست، -الترجمة بمساعدة الكمبيوتر

لتعرف على المصطلحات الداخلية ا للموظفين، مما يتيح لمصطلحاتالترجمة. وأنشأت قاعدة بيانات ل

ورك بت في وحدة الطباعة آلة حديثة لصنع  مفوضيةلجميع لغات العمل في االتحاد األفريقي. اقتنت اب

، مما يمك ن المنظمة من خفض التكاليف وتنفيذ جميع احتياجات الطباعة أوراجيت الشعارات تسمى

 .ستعانة بمصادر خارجيةدون االالمنظمة  داخل 

 تعزيز بناء القدرات في االتحاد . 3

، بصفتها وكالة متخصصة تابعة لالتحاد، لبناء القدرات مؤسسة األفريقيةالدعمت   .149

اإلصالحات المؤسسية الجارية في مفوضية االتحاد األفريقي من خالل المساهمة في ثالث دراسات 

تحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى، اتساق السياسات بين مفوضية اال حول :رئيسية

المشاريع الرئيسية حول المجموعات االقتصادية اإلقليمية ساسية مع األ يةتشاورالدراسة ال وحول

ت . ساهم2063 أجندةتقييم الوكاالت المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي، من أجل تنفيذ حول و

شركاء آخرين، في تطوير أربعة مشاريع إقليمية بشأن تمويل  ، معالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات

. اتعمليات السياسالتجارة والتكامل اإلقليمي وتحليل السياسات والبحوث ومشاركة المزارعات في 

في تحديث دليل المؤشرات األساسية ألهداف التنمية  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات تكما ساهم

 .ستخدمه المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاءلت 2063 أجندةالمستدامة و

تقييم القدرات في الدول األعضاء التالية:  استكملت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات   .150

امبيا، فيما يتعلق بخططها واستراتيجياتها جهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والكاميرون وجم

النسائية  تنظيم المشاريعتقييًما الحتياجات القدرات ل بناء القدراتالمؤسسة األفريقية ل تاإلنمائية. أجر

العربي  مصرفشراكة المؤسسة مع الفي إطار في تشاد والكونغو ومالوي ومالي وليبيريا ورواندا، 

برامج ت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات ، دعموعالوة على ذلكا. ية االقتصادية في إفريقيللتنم

ي البلدان التالية: كوت ديفوار اإلدارة االقتصادية وصياغة السياسات وتنفيذها فتهدف إلى تحسين 

و جامبيا وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وليبيريا وسيراليون وتوجو

 .وزيمبابوي

  تفيما يتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية المستدامة، نفذ .151

، برامج اية االقتصادية في إفريقيالعربي للتنم مصرفال، بدعم من األفريقية لبناء القدرات المؤسسة

تهدف إلى تمكين منظمي المشاريع في الزراعة واألعمال التجارية في تشاد ورواندا ومالي والكونغو 

يتبعه توفير وليبريا ومالوي. تم إجراء التدريب في التخطيط والتنظيم والتسويق واإلدارة المالية وس

لتعزيز الصحة و. ميدانياً المهارات المكتسبة الجديدة  تطبيق لتمكين النساء من االبتدائي  مالالرأس 

في تنفيذ المرحلة الثانية من  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات تالعامة من خالل مكافحة التبغ، بدأ

، بما في ذلك جتمع المدني في أفريقيات الممنظمة من منظما 11برنامج مكافحة التبغ، بالشراكة مع 

 .تمرير تشريعات مكافحة التبغ في كوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا

المؤسسة  ت، أطلقعلم من أجل زيادة فعالية التنميةوفيما يتعلق باالستفادة من المعرفة والت  .152

من أجل تحول  "القيادة التحويليةتقرير القدرات األفريقية بشأن  إصدار األفريقية لبناء القدرات

دراسات حالة قطرية. يدعو  9دولة و 46. تستند نتائج وتوصيات التقرير إلى بيانات من أفريقيا"

المؤسسة األفريقية  تالتقرير إلى تعزيز قدرات القادة في جميع القطاعات. عالوة على ذلك، نشر

اإلدارة الية األفريقية حول "بالشراكة مع البنك األفريقي للتنمية، توقعات اإلدارة الم  لبناء القدرات

 ."المالية العامة الفعالة من أجل التنمية المستدامة
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 في المنظمة ياتترسيخ األخالق. 4

التقرير، قدم مكتب األخالقيات المشورة والتوجيه للموظفين  لهاشمتي يخالل الفترة ال  .153

ريبية في المقر الرئيسي عدة دورات تدعقد واإلدارة في التعامل مع التحديات األخالقية، من خالل 

العديد من  وضعموظف. وقد  2000رك فيها حوالي ، شااإلقليمية /واألجهزة والمكاتب التمثيلية

اإلعالن عن المالي واإلقرار السياسات األخالقية، وتحديداً فيما يتعلق بالهدايا، وقواعد اللباس، و

ات، بهدف تعزيز السلوك عن المخالف اإلبالغاألصول، وإدارة تضارب المصالح، وسياسة 

 .األخالقي، فضالً عن اإلدارة الرشيدة في المنظمة

 خدمات صحية مواتية في مكان العمل. توفير 5

حصلت الخدمات الطبية والصحية في االتحاد األفريقي على بنية تحتية حديثة للمعدات  .154

في  19-رونامرض فيروس كو-السارس لجائحةالطبية مكنتها من معالجة التفشي غير المتوقع 

سريًرا لخدمة  14يتسع لـ  وظيفي جديد ظروف مقبولة. وفي هذا الصدد، أنشأت مركز عزل 

مرض  موظفي االتحاد األفريقي وموظفي الدول األعضاء وعائالتهم على التوالي، خالل تفشي

على نظام السجالت الطبية اإللكترونية لتقليل الوقت الذي  مفوضية. حصلت ال19-فيروس كورونا

تها المختبرية. لقد امستوى قدر ت منيقضيه المرضى وكذلك لتحسين سرية سجالت العمالء ورفع

 ،ساعات إلى ساعة واحدة في المتوسط 3األساسية من  فحوصاتالوقت المستغرق إلجراء ال تحسن

. الخدمات الطبية والصحية من الطلبات المقدمة من أطباء %97 إلى يصل ما يعالج المختبر أن كما

تعاونت الخدمات الطبية مع عمليات دعم السالم في تقييم اإلعاقة والوفاة التي تكبدها الجنود الذين 

 يخدمون في الصومال تحت إشراف بعثة االتحاد األفريقي في الصومال.

 . إصالح أنظمة وعمليات الميزانية والمالية في االتحاد6

ى بناء نظام قوي وخاضع تماشيا مع عملية اإلصالح المؤسسي، سعت المفوضية إل .155

، لتطبيق نظام عمل مثل إعداد الميزانية المعهود بها إليها علق بالموارد للمساءلة بشكل كامل فيما يت

بسبب تطبيق القواعد الذهبية، بدأت و. العليا المعايير األخالقيةركز على النتائج وتتقارير  وإعداد

ات أكثر موثوقية مع مراعاة مقاييس األداء ومعدالت عملية ميزانية االتحاد األفريقي في إنشاء ميزاني

تتم حاليًا ترجمة القواعد الذهبية إلى سياسات وإجراءات االتحاد والتنفيذ وتدفقات اإليرادات الفعلية. 

 واللوائح المالية الجديدة. النظماألفريقي وستظهر في 

( من 8ثمانية ) ال تزالجزئيًا،  7فيما يتعلق بإصالحات الميزانية، على الرغم من تنفيذ القاعدة  .156

 ، مما كان له آثار إيجابية على اإلدارة المالية لالتحاد.فعالة( المعتمدة 9القواعد الذهبية التسعة )

 2021ترتبط التحديات التي تمت مواجهتها بالمساهمات المقدرة المحدودة للدول األعضاء لعام  .157

إدخال مؤسسات  عقب دت المشكلة تعقيداوزادوالر أمريكي.  250.000.000والتي ال تتجاوز 

منطقة ، واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناالتحاد األفريقي الجديدة في الميزانية، مثل: 

، ومكاتب مرصد الهجرة في السودان ومالي والمغرب، ومركز التجارة الحرة القارية األفريقية

ومعهد االتحاد األفريقي في مصر،  النزاعاتمية بعد انتهاء االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتن

ومكتب  ،في كوت ديفوار والمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءفي تونس،  لإلحصاءات

 .بيجين

، في جلسة الخمسة عشرفي محاولة لتعزيز الرقابة على الميزانية، واصلت لجنة وزراء المالية  .158

التابعة  المالية واإلدارية والشؤونالميزانية  علىإلشراف العام نسيق والتمشتركة مع اللجنة الفرعية ل

 المتعلقة بواليتها. الهامةللتداول بشأن المسائل  افتراضيا اتاالجتماععقد ، للجنة الممثلين الدائمين
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عدد الدول األعضاء التي أبلغت عن تطبيق بلغ ، على الواردات %0.2 ضريبةفيما يتعلق بتنفيذ  .159

من أعضاء االتحاد األفريقي.  %31، وهو ما يمثل حوالي 2020يونيو  10 حتى بلدا 17 ضريبةال

رة للدول دمن إجمالي المبالغ المق %29 ما مجموعه 2020رة لعام دالمق مساهماتها  تشكلو

 كلي بشكل بتحويل مساهماتها إلى االتحاد األفريقي إما جزئيًا أو 17الـ  البلداناألعضاء. قامت جميع 

في عدم وجود  على الواردات %0.2. يتمثل التحدي الذي يواجه تطبيق ضريبة 2020ميزانية في 

 آلية إنفاذ لضمان تحويل األموال المحصلة فعليًا.

 تقدير، تم 2020فيما يتعلق باستخدام مساهمات الدول األعضاء، ينبغي اإلبالغ عن أنه في عام  .160

 لدول األعضاء لتمويل الميزانية العاديةلأمريكي مليون دوالر  51.2مليون دوالر أمريكي و 246.9

مليون  96.5، تم استالم 2020يونيو  22 حتىصندوق السالم، على التوالي. ل والهبات المخصصة

من التحصيل، بينما تم  %39رة لتمويل الميزانية العادية، والتي تمثل داألموال المق مندوالر أمريكي 

المبلغ المستلم ويمثل ( كمساهمات في صندوق السالم. %23مليون دوالر أمريكي ) 11.7تحصيل 

 ( للميزانيات السابقة.%48أقل من متوسط التحصيل في هذه الفترة من العام )

عزز تطبيق القواعد الذهبية بشكل كبير هيكل ميزانية االتحاد األفريقي وإدارة األموال، سواء من  .161

 الدول األعضاء أو من الشركاء.

مليون  65مليون دوالر أمريكي ) 246المسط ر البالغ هدف السالم، مقابل بشأن صندوق ال    .162

يونيو  20 حتىدولة عضًوا،  51(، ساهمت 2020و 2019و 2018و 2017ألعوام لدوالر أمريكي 

 400، أي خاةمن األموال المتو %79تمثل و، مليون دوالر أمريكي 195، بما يزيد قليالً عن 2020

   للهبات المخصصة للصندوق . تم تمديد الموعد النهائي2020ل عام مليون دوالر أمريكي بحلو

صندوق السالم لالدول األعضاء  هبات من تحصيلفإن الهدف الجديد هو  وعليهشهًرا،  24 لفترة

 لتحقق من األرقام مرة أخرى!!!(اينبغي ). 2022مليون دوالر أمريكي بحلول عام  400البالغة 

تدابير لتحسين النظم من أجل تحسين  المفوضيةإلبالغ عنها، اتخذت فيما يتعلق برصد النفقات وا .163

للنقد والسيولة من أجل  الساب اإلدارة المالية والتسليم، السيما التحسينات التي أدخلت على وحدة

للمجلس االستشاري المرحلة الثانية من برنامج ساب  وإطالقاستخدامها للتنبؤ بالنقد ورصده، 

روشا واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في بانجول، ونشر التقارير في أ لمكافحة الفساد

 تإضافة إلى التدريب االفتراضي آللية الرقابة وعمليا ،المالية المدققة على موقع االتحاد األفريقي

، مما جعل 19-فيروس كورونابسبب جائحة  2019لعام  ةالمالي اتتحسين المساءلة. تأخر نشر البيان

 مراجعة النهائية.الالخارجيين غير قادر على السفر إلجراء  الحسابات مراجعيمجلس 

المؤتمر في اعتمده  رة المعاد صياغته، على النحو الذي دطبقت المفوضية جدول األنصبة المق .164

أي دولة عضو ما ال يقل عن  بموجبه"الحد األدنى" الذي لن تدفع  تلقي. وقد تم 2019فبراير 

تحفظات من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تسجيل مع  ،يكيدوالر أمر 350.000

، تتراوح بين الوضع السياسي المساهمةهذه الدول أسباب مختلفة لعدم  وقدمتوالكونغو وسيشل. 

 وحجم االقتصادات.

في  المؤتمرتطبيق نظام العقوبات الجديد الذي اعتمده  بعد فيما يتعلق بنظام العقوبات، لم يتم .165

دولة من الدول األعضاء  35 تخضع. حتى تاريخ هذا التقرير، كان من المقرر أن 2018فمبر نو

الفترة التي يتم خاللها  تقليصلعقوبات المختلفة بموجب النظام الجديد. يسعى النظام الجديد إلى ل

تثال ( أشهر. كما ركز على االم6( إلى ستة )2من سنتين ) اعتبار الدولة العضو متخلفة عن السداد

على النظام الجديد  نصدولة عضو. كما  تخلفمن خالل إدخال تطبيق مرحلي للعقوبات، في حالة 

للدول األعضاء التي تخلفت عن السداد بسبب الظروف التي تجعلها غير قادرة مؤقتًا على  اإلعفاء

 رة.دالمق مساهماتهادفع 
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نخفضة نتيجة النخفاض مساهمات من الميزانية السنوية الم التي تمت مواجهتها تنشأ التحديات .166

 ةاالتحاد األفريقي المتزايد واليةالدول األعضاء، مما يعني موارد أقل لتمويل الميزانية في خضم 

 بشكل كامل. 5ويجعل من الصعب تحقيق القاعدة الذهبية 

 

 تعزيز خدمات الرقابة الداخلية (7

 21بينما تم االنتهاء من ، لمراجعة الحسابات امشروع 45، تم التخطيط لـ 2020خالل عام  .167

مشروًعا بناًء على طلبات خارج  11، بما في ذلك 2020بحلول أكتوبر  مراجعة للحساباتعملية 

مشاريع التحقيق. وتسعى المفوضية إلى تفعيل سياسة/  فضال عنالسنوية المعتمدة  المراجعةخطة 

 لمجلس التنفيذي.ا اعتمده مخاطر، على النحو الذي الدارة إلإطار االتحاد األفريقي 

عن سوء استخدام  تهممسؤولي طبقت المفوضية عقوبات محددة على الموظفين الذين تم تحديد .168

لوائح االتحاد األفريقي داخل مفوضية االتحاد األفريقي نظم ووانتهاكات  ،والمخالفات ،الموارد

ع مستحقات ، والفصل، واسترداد جميإنهاء الخدمةوأجهزة االتحاد األفريقي األخرى. وتشمل 

 عملية مستمرة.الهذه ومن بين أمور أخرى.  مرتب،بدون عن العمل الموظفين لالتحاد، واإليقاف 

 

 دعم الخدمات القانونية (8

، واصل مكتب المستشار القانوني تقديم الدعم لتنفيذ المشاريع الرئيسية. فيما 2020خالل عام  .169

 اليمين أداء على مكتب المستشار القانونيأشرف يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، 

األمانة الدائمة لمنطقة  استضافة  وتوقيع اتفاق ألمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةل

 التجارة الحرة القارية األفريقية الموجودة اآلن في أكرا، غانا.

العديد من الصكوك  بتيسيروني ، قام مكتب المستشار القانوالحكمفيما يتعلق بالسلم واألمن     .170

القانونية مثل بروتوكول العالقات بين االتحاد األفريقي/ المجموعات االقتصادية اإلقليمية، والنظام 

األقران، والنظام األساسي لمؤسسات الهجرة الثالث  للمراجعة المتبادلة بيناألساسي لآللية األفريقية 

لدفاع لللجنة الفنية المتخصصة ا ءاتقواعد إجرا  عنفضال، 2020التي أنشأها المؤتمر في فبراير 

 والسالمة واألمن.

 

 والتخطيط االستراتيجي لالتحاد 2063أجندة  -اسادس

 2063 أجندةتنفيذ خطة العشرية األولى لالاسترشادًا بمبدأ ضمان التخطيط الناجح وتنفيذ  .171

وتنسيق  ا ُكلفت به من إعدادأحرزت المفوضية، في إطار م واألولويات القارية الناشئة األخرى،

بعض التقدم في توفير  التخطيط االستراتيجي لالتحاد، ومهام 2063أجندة  ورفع التقارير عن وتنفيذ 

على الرغم واحتياجات االتحاد. ما يتوافق مع الميزانية بإعداد لسياسات ولتخطيط الإطار عمل لربط 

البشرية والمالية، فقد أحرزت المفوضية تقدًما كبيًرا من البيئة الصعبة المتمثلة في عدم كفاية الموارد 

، 2063( وأجندة 2023-2018لمفوضية االتحاد األفريقي ) األمدفيما يتعلق بتنفيذ الخطة المتوسطة 

االلتزامات التي تعهدت بها الدول تحقيق ة يلضمان قابل 2063 ألجندةفضالً عن التنسيق العام 

 .األفريقيينأثير إيجابي على حياة المواطنين األعضاء وتحقيق نتائج ملموسة وت

، مما أدى إلى تباطؤ أنشطة 19-فيروس كورونا جائحةتفشي من العالم  رتضر  ، 2020في عام  .172

 على مستوى القارة. 2063االتحاد وتنفيذ أجندة 
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م لتقدي 2063 المعنية بأجندةواصلت المفوضية تنظيم اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الخاصة     .173

إصدار التوجيه بشأن المسائل السياسية واالستراتيجية لالتحاد. وتشمل اإلنجازات البارزة للجنة 

، وتصنيف المشاريع الرئيسية، واستعراض منتصف 2063 أجندة قسمالتوصيات المتعلقة بهيكل 

لقاري عداد التقرير اإل. وبالمثل، قدمت اللجنة الدعم الفني لخطة التنفيذ العشرية األولىالمدة 

 .على المستوى المحلي 2063 أجندة بتعميمووضعت استراتيجية للدول األعضاء التي لم تقم بعد 

د الطريق وأداة جمع البيانات مما مه   2063لرصد والتقييم ألجندة لطار المتكامل اإلتم تنفيذ       .174

دلة األ كما تم إعداد. 2063للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لإلبالغ عن تنفيذ أجندة 

سياسة  فضال عنوالتقييم وإعداد التقارير القائمة على النتائج  والرصدلتخطيط ل التوجيهيةوالخطوط 

مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي ل القائمة على النتائجوالتقييم  والرصداإلدارة 

 األخرى.

 إلىالحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار، تقريره ، 2063أجندة  مناصر، قدم 2020فبراير  8في   .175

رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات. في هذا المنتدى، تم إطالق التقرير القاري الالمنتدى 

( لجنة 1، وهما: 2020األول. إضافة إلى ذلك، تم تنظيم حدثين رئيسيين على هامش قمة فبراير 

 .2063تقارير الدول األعضاء عن أجندة  (2؛ و )2063 أجندةالمتابعة الوزارية لتنفيذ 

 تعميمهامن خالل  2063القارة في تنفيذ أجندة  شروعكانت أبرز النقاط في التقرير هي  .176

أهداف من  %32 بلغتومواءمتها مع استراتيجيات التنمية الوطنية واإلقليمية، وتحقيق نتيجة إجمالية 

 .2019عام 

، 4 بالتطلعلت القارة أداًء جيدًا نسبيًا فيما يتعلق ، سج2063عند تقييم تنفيذ تطلعات أجندة   .177

نحو تحقيق  2 التطلع(. وبالمثل، تم إحراز تقدم جيد نسبيًا في %48) واألمن"بالسلم تنعم "إفريقيا 

ورؤية النهضة  الشاملة، لوحدة األفريقيةالعليا لُمثُل ال على ومعتمدةسياسيًا  ومتحدة"قارة متكاملة 

، وتعتمد على إمكانات شعوبها تنميتها قود ت، "أفريقيا 6 بالتطلع. فيما يتعلق %44األفريقية"، بنسبة 

ألطفال"، تم تسجيل أداء قوي نسبيًا لرعاية مع توفير الالنساء والشباب،  والسيماالشعوب األفريقية 

 1. انظر الشكل %38بنسبة 

على النمو الشامل  القائم زدهارتنعم باال"إفريقيا  1 التطلعشهدت القارة أداًء ضعيفًا في إطار     .178

منخفض في  أداء. عالوة على ذلك، تم تسجيل %29 أداء إجمالي بنسبةوالتنمية المستدامة"، مع 

الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان  يسودها ةأفريقيقارة " 3 بالتطلعالمسائل المتعلقة 

. شهدت القارة أيًضا أداًء ضعيفًا للغاية في %16 ةأداء إجمالي بنسبوالعدالة وسيادة القانون"، مع 

 األداء، حيث بلغ ة"مشتركوقيم وأخالقيات ذات هوية ثقافية قوية وتراث  ةأفريقيقارة " 5 التطلع

 .2019 من أهداف عام %12القاري 

 على مستوى التطلعات – 2063: التقدم المحرز في تنفيذ أجندة 1الشكل 
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 2063حسب أهداف أجندة  –ي : األداء القار2الشكل 

 

 

على المستوى اإلقليمي، سجل شرق إفريقيا أعلى أداء في خمسة من التطلعات السبعة الواردة في  .179

بلغ و. 2019أهداف عام  مقابل %40 بلغ بمعدل إجمالي 2063أجندة تنفيذ األولى ل يةالعشر خطةال

سجل كل و. %27جمالي لشمال إفريقيا بلغ األداء اإل في حين، %34األداء اإلجمالي لغرب إفريقيا 

 .2019أهداف عام  مقابل %25 بلغتمن جنوب ووسط إفريقيا نتيجة إجمالية 

( 6ست ) في 2063 اإلطار المتكامل للرصد والتقييم ألجندةالمفوضية  أطلقتعالوة على ذلك،   .180

ومصر والسودان ، وهي إثيوبيا وإرتريا والجنوب األفريقي للشرق السوق المشتركة دول أعضاء في 

 وزامبيا وزيمبابوي.

 إلعداد، استعانت المفوضية بشركة استشارية 2063فيما يتعلق بتعبئة الموارد المحلية ألجندة   .181

 والمدخراتية عامة لتعبئة الموارد المحلية )تعبئة اإليرادات المالية، يعضاثالثة أدلة مو

. سيتم التنفيذي لمجلسلذي الصلة للمقرر وفقًا ، واالبتكارات في تعبئة الموارد المحلية( اتواالستثمار

لتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا. لبنك األفريقي التنفيذ هذا النشاط بتعاون وثيق مع 

لشركة االستشارية. اختصاصات امن هذه المؤسسات بإعداد  تتألفتقوم مجموعة عمل فنية مشتركة و

لمناقشة النهج  افتتاحيانة من المؤسسات المذكورة أعاله اجتماًعا عقدت مجموعة العمل الفنية المكو

 الدليل. إلعدادالفني الذي يتعين على الشركة االستشارية اتباعه 

البرنامج المشترك المتعلق بترتيب العالوة على ذلك، أنهت المفوضية عملية تحسين وتعزيز  .182

 إلضفاء الطابع المركزي علىطة طريق . وفي السياق نفسه، تم وضع خار2063 أجندةالمتوافق مع 

 أموال الشركاء، إلى جانب قاعدة بيانات لتسجيل هذه األموال.

التالية في االعتبار، السيما استعراض منتصف المدة  التدابير أخذفي جميع هذه الجهود، ينبغي  .183

قييم وإعداد أدوات الرصد والت وإطالق، وتصنيف المشاريع الرئيسية، التنفيذ العشرية األولىلخطة 

 .تعبئة الموارد المحليةالتقارير، فضالً عن تفعيل 

 

والمجاالت ذات األولوية لمفوضية االتحاد األفريقي القادمة واألجهزة  2021سابعا. التوقعات لعام 

 األخرى
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مضطربًا للغاية على مستوى العالم بسبب حاالت الطوارئ الصحية الناجمة عن  2020كان عام  .184

إلى خسائر غير مسبوقة في األرواح وأزمات اجتماعية  ت أد التي ،19-ونافيروس كورجائحة 

 ،فيالعنالتطرف بالفعل قضايا اإلرهاب و تواجهواقتصادية وتحديات أمنية، السيما في القارة، التي 

أيًضا عن العديد من نقاط   ت الجائحة. كشفالنزاعاتوالتحوالت الصعبة وإعادة اإلعمار والتنمية بعد 

العالمية للتعامل مع حاالت  اإلدارةالرعاية الصحية باإلضافة إلى نقاط الضعف في  نظمفي الضعف 

 والتنسيق والتعاون. التآزرالطوارئ الصحية ونقص 

، حيث الجائحةإلى حد كبير قبل  على المسار الصحيح تي كانتتم تعديل مسار النمو في أفريقيا ال .185

لعام  %3.5توقع و 2020في عام  %3.2إلى  2019في عام  %2.9ارتفعت معدالت النمو من 

. لذلك، فإن التوقعات الخاصة بالمكاسب المتوقعة %3.1إلى لتنخفض  ،من قبل البنك الدولي 2021

في مؤشر التنمية البشرية، وخلق فرص العمل والحد من الفقر، والرعاية الصحية، والتعليم واألمن 

ها مهددة ، كل  2021ديمقراطي، والسلم واألمن في عام اإليجابي للحكم ال المنظور فضال عنالغذائي، 

 .بمنحى تنازليبشكل كبير 

هناك العديد من التأخيرات في انطالق العديد من البرامج والمشاريع واألنشطة الخاصة  تكان .186

 والقيود المفروضة على السفر وعدم القدرة على عقد االجتماعات  الحجرباالتحاد األفريقي بسبب 

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية دخولتم بالفعل تأجيل بدء التداول عند و. بصورة شخصية

 .2021يناير  1إلى  2020يوليو  1المقرر في الذي كان من  حيز التنفيذ،

حاالت العدوى والوفيات لمع ذلك، حققت القارة أداًء جيدًا للغاية مع مستويات أقل من المتوقع  .187

، للجائحة . عالوة على ذلك، نجحت القارة في التعاون معًا لالستجابة 19-الناجمة عن فيروس كورونا

عملت المفوضية، على وجه الخصوص، بشكل وثيق وتعاوني مع وبتيسير وتنسيق من المفوضية. 

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لوضع استراتيجية لالستجابة لحاالت الطوارئ 

االجتماعي واالقتصادي في الدول  واالنتعاش ،شي األمراض في المستقبلالطبية، واالستعداد لتف

أيًضا مع ما يسمى بـ "الوضع الطبيعي الجديد"، من خالل  المفوضية تأقلمتاألعضاء. وبالمثل، 

 بمهامهاوالقيام  النظاميةعقد اجتماعاتها لاإلنترنت  المنابر عبرضمان استمرار عملياتها من خالل 

، وبخالف هذه الجهود، سيتم قياس نجاح القارة والمفوضية من خالل القدرة على األخرى. مع ذلك

ما بعد  مرحلةمن أجل التغيير التحويلي في  الجائحة كشفت عنهاالتي  الكامنةاالستفادة من الفرص 

 الجائحة.

 2021أولويات عام 

 2063ندة أن تواصل المفوضية التركيز على دعم الدول األعضاء في تنفيذ أج المهممن  .188

والحكم  ،وإيجاد طرق مبتكرة جديدة لتعزيز النمو االقتصادي الشامل ،ومشاريعها الرئيسية

في التنمية.  والشباب النساء والسلم واألمن والتنمية االجتماعية، بما في ذلك إشراك  ،الديمقراطي

 :2021ية في عام ، من األهمية بمكان إعطاء األولوية للمجاالت الرئيسية التالوعلى وجه التحديد

 

 الحاسمة للمفوضية اتاألولوي من بين، الذي خلفته الجائحةفي ضوء الدمار  الصحة العامة: إدارة (1

والبنية التحتية واألطر القانونية لالستجابة  ،دعم الدول األعضاء لبناء قدرات الرعاية الصحية

تعزيز القدرات  مفوضيةال تيس روالقضاء عليه. من المهم أن  19-فيروس كورونال مناسببشكل 

األفريقي لمكافحة األمراض مركز الفي المستقبل من خالل جعل  الجوائحالقارية للتعامل مع 

 مكافحة األمراضلمراكز  ومنسقايعمل بكامل طاقته وأن يصبح نقطة مرجعية والوقاية منها 

ى التصديق على ع الدول األعضاء علياألفريقية اإلقليمية والوطنية. كما ينبغي للمفوضية تشج
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وبناء شراكة عالمية  ،وتنفيذهالألدوية األفريقية  المتعلقة بالوكالة معاهدة االتحاد األفريقي 

منصات للتمويل االجتماعي والصحي واالستثمارات، ابتكار وتضامن في مجال األمن الصحي، و

مواجهة االتجاهات ل ،اإلمدادات الطبية والخدمات اللوجستيةولتسهيل إنتاج األدوية واللقاحات، 

 للجوائح.المتزايدة 

تعتبر "العودة إلى الحياة  الطبيعية: الحياةاالنتعاش االجتماعي واالقتصادي والعودة إلى   (2

وال يمكن للقارة أن تتخلف عن الركب. لذلك، من األهمية  2021الطبيعية" أولوية عالمية في عام 

ضاء فقط على التخفيف من اآلثار المدمرة الدول األع على مساعدةالمفوضية  أال  تقتصربمكان 

نات من خالل المسك    األفريقيينعلى األمن والرفاه االجتماعي واالقتصادي للمواطنين  للجائحة

ً  العالمية في منع انتشار الفيروس، ولكن الصحةوااللتزام ببروتوكوالت منظمة  من خالل  أيضا

لتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات حة لالستثمار في اتسليط الضوء على الضرورة المل  

اإللكترونية،  اإلدارةواالتصاالت، وخاصة الوصول إلى اإلنترنت، من أجل التنمية في مجال 

اإللكتروني، والتجارة اإللكترونية، والصحة الرقمية لربط المزيد  والقضاءوالتعليم اإللكتروني، 

لجائحة فيروس عمال. أكد التأثير المدمر األ لتسييروالطريقة الجديدة  ،بالفرص األفريقيينمن 

أولوية قصوى  يشكلى اإلمدادات الغذائية ألفريقيا أن األمن الغذائي ال يزال عل 19-كورونا

 لسالمة األغذية. متسقةللقارة. وبالتالي، من الضروري وضع استراتيجية قارية 

اجتماعية  روابطإلى بناء  أيًضا حاجة الحكومات الوطنية ت الجائحةالحكم والسلم واألمن: أبرز (3

 ،متينة بينها وبين مواطنيها، لتجنب المصاعب غير الضرورية واالضطرابات االجتماعية

. تم اعتماد 2063 أجندةشيا مع اوإسكات البنادق، مما سيسهل تحقيق قارة خالية من النزاعات، تم

يف بعد اعتماد التوظ وسيتم. 2020اختصاصات وهيكل أمانة صندوق السالم في قمة فبراير 

. يجب أن يتم تمويل صندوق السالم بالكامل لتمويل بناء يةخطة االنتقاللل المجلس التنفيذي

إعادة اإلعمار والتنمية بعد  فضال عن  النزاعات وإدارة وتسوية القدرات في مجال منع

والذي  يجب أن تكون الحكومات اإلقليمية والوطنية أكثر استجابة لإلنذار المبكر،و. النزاعات

يجب أن يؤدي بشكل مباشر إلى اتخاذ إجراءات مبكرة. يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين 

لبيانات واتخاذ قرارات ل النهج الثالثيآليات اإلنذار المبكر على مختلف المستويات لضمان 

يجب توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه ومستنيرة بشكل أفضل واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب. 

تقييمات الضعف الهيكلي القطري وتطوير لإلنذار المبكر لنظام القاري اللمفوضية من خالل ا

أن يعمل االتحاد بشكل وثيق مع  ينبغي أيضااستراتيجيات التخفيف من حدة النزاعات. 

إلغاء االستثمار في بعض المجاالت  يبحثوأن  ،المجموعات االقتصادية اإلقليمية في هذا الصدد

فيها حاليًا والسماح للمجموعات االقتصادية اإلقليمية بأخذ زمام المبادرة. على سبيل التي يشارك 

االقتصادية   تترك زمام المبادرة للمجموعات المثال، في مجال االنتخابات، ينبغي للمفوضية أن 

مراقبة االنتخابات، بينما تركز على تقديم المساعدة الفنية في  /رصداإلقليمية ذات الصلة في 

إلى  استخدام الموارد المتاحة وزيادةالجهود  يةقت مبكر قبل االنتخابات وبعدها، لتجنب ازدواجو

يجب أن تكون الجهود المبذولة في مجاالت الحكم الرشيد والعدالة والشمولية و. الحد األقصى

 وحقوق اإلنسان في طليعة المحادثات في القارة.

يوفر انتخاب المفوضية القادمة فرصة فريدة لمواءمة  تنفيذ اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي: (4

 المفوضيةمع االحتياجات والقدرات المؤسسية لالتحاد. يجب أن تعمل  2063تطلعات أجندة 

موجهة نحو النتائج. وسيستلزم ذلك إعادة التركيز على اإلدارة القائمة على  بذهنيةالمعاد تشكيلها 

 وينبغي للمفوضيةدارة التغيير في المفوضية. إلإطاًرا  النتائج. توفر عملية اإلصالحات بالفعل

القادمة تقديم كل الدعم الفني واإلداري والمالي واللوجستي لتنفيذ الهيكل اإلداري الجديد. ينبغي 
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على تنفيذ العناصر البارزة لإلصالحات، مثل التنسيق وتقسيم  2021أن ينصب التركيز في عام 

مهارات الموظفين ومراجعة و ،المجموعات االقتصادية اإلقليميةالعمل بين االتحاد األفريقي و

الكفاءات من خالل تعزيز نظام التوظيف في االتحاد األفريقي، لتعزيز الكفاءة والمساءلة 

ركز فقط على تعبئة ي يجب أال  ووالتنوع. ويمثل تمويل االتحاد أيًضا أولوية رئيسية،  والفعالية

وتنفيذ  ،ات والتشغيل الكامل للمرافق، مثل صندوق السالماألموال، ولكن أيًضا على الهب

لموارد الشحيحة وتعزيز الحكيم والمسؤول لستخدام االإصالحات الميزانية والمالية، لضمان 

 االستدامة المالية لالتحاد.

 الجائحة مكافحةدور رئيسي في بالشراكات  ستضطلع شراكات شفافة مع المجتمع الدولي: إقامة (5

وتحقيق االنتعاش االقتصادي الناجح لجميع البلدان. في حالة القارة، فإن تعبئة  رةبصورة مستم

الموارد لالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية، وبناء القدرات في مجال الرعاية الصحية، 

البالغة وتشجيع التجارة واالستثمار، وتحسين االستثمارات األجنبية المباشرة هي بعض المجاالت 

تعكس التي  االتفاقات وتنفيذ. وينبغي للمفوضية تسهيل توقيع وتصديق 2021 لعام األهمية

مصالح القارة وتضمن استجابة اقتصادية شاملة ومنسقة. ومن األولويات الرئيسية األخرى 

اآلثار السلبية  ظل، ال سيما في وإلغائهاالديون  تخفيف عبءمواصلة المفاوضات والحوار بشأن 

 على العديد من الدول األعضاء. 19-لجائحة فيروس كورونا

خدمت المؤسسات المتعددة األطراف على الصعيدين العالمي  تعزيز التقيد بمبادئ التعددية: (6

النزاعات وإدارتها،  تسويةودوار تاريخية في بناء الدول، بأ واضطلعتواإلقليمي البشرية لعقود. 

قوق اإلنسان، وبناء نظام دولي قائم والتدخالت اإلنسانية وإدارة الكوارث، والتنمية في مجال ح

الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة هو:  موضوع. وال عجب أن القانونعلى 

"المستقبل الذي نصبو إليه، األمم المتحدة التي نحتاجها: إعادة تأكيد التزاماتنا الجماعية 

ي األمم المتحدة من أجل مستقبل رؤية مشتركة لجميع الدول األعضاء فوهي بالتعددية". 

دور ب تضطلعمشترك، والتي يجب على المفوضية وغيرها من أجهزة االتحاد األفريقي أيًضا أن 

، لالنضمام إلى البلدان ذات التفكير المماثل في التعامل مع حاالت 2021رئيسي فيها في عام 

 االستفادة من الفرص. فضال عنعدم اليقين واالضطرابات 
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 حسب األقاليم 2063تنفيذ أجندة  متابعة: لوحة 1ق الملح

 لوحة متابعة الجنوب األفريقي (1)

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحة متابعة شرق أفريقيا (2)

 

 

وضع  2063أهداف أجندة 
 التنفيذ

 %54 مستوى المعيشة وجودة الحياة والرفاهية للجميعارتفاع 

مواطنون متعلمون جيًدا وثورة المهارات مدعومة بالعلم 
 %24 والتكنولوجيا واالبتكار

 %16 اطنون يتمتعون بصحة جيدة وتغذية جيدةمو

 %9 االقتصادات وخلق فرص العملتحول 

 %0 الزراعة الحديثة لزيادة اإلنتاجية

 %0 لتعجيل بنمو االقتصادلالمحيطات اقتصاد االقتصاد األزرق/ 

مع  تكيفاالقتصادات والمجتمعات المستدامة بيئياً والقادرة على ال
 %35 المناخ

 %0 متحدة )الفيدرالية أو الكونفدرالية(إفريقيا ال

 %93 ةتأسيس وتشغيل المؤسسات المالية والنقدية القارية الرئيسي

 %3 بنية تحتية عالمية المستوى عبر إفريقيا

 حقوقترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية والمبادئ العالمية ل
 %16 اإلنسان والعدالة وسيادة القانون

 %0 تحويل القيادة على جميع المستويات، والقويةمؤسسات ال

 %20 حفظ السلم واألمن واالستقرار

 %20 أفريقيا تنعم باالستقرار والسالم

 %80 المنظومة األفريقية للسلم واألمن فعالة وتعمل بشكل كامل

 %0 بارزةالمكانة ال ذاتالنهضة الثقافية األفريقية 

 %34 الت الحياةالمساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مجا

 %34 إشراك الشباب واألطفال وتمكينهم

 %45 أفريقيا كشريك رئيسي في الشؤون العالمية والتعايش السلمي

 %19 أفريقيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمويل تنميتها

1التطلع        2التطلع              3التطلع                4التطلع              5التطلع                 6التطلع                7التطلع                    
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 %25 النتيجة اإلجمالية الجنوب األفريقي اإلقليم

 تقييم األداء

قدم كبير فيهاالمجاالت التي تم إحراز ت  األداء مقابل األهداف 

مواقع ل النسبة المئوية تجاوزت

التنوع البيولوجي البرية والمياه 

 عام العذبة المحمية هدف

 ٪30بنسبة  2019

 للتصنيعحققت القيمة المضافة 

كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

عام  هدف٪ من 89اإلجمالي 

2019 

هدف المقارنةً ب اإلقليمبلغ أداء 

بشأن  2019لعام المسطر 

صافي معدالت االلتحاق 

 ٪13-بالمدارس الثانوية 

انخفض معدل نمو الناتج 

اإلجمالي السنوي  المحلي

بشكل كبير خالل الفترة قيد 

 االستعراض

بلغ األداء في زيادة ميجاوات 

  الكهرباء للشبكات الوطنية

 2019٪ من هدف عام 212-

 اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية -

بما في ذلك تجهيز األغذية على وجه  -الصغيرة  المشاريع الزراعية مؤسسات أصحاباستراتيجيات  -

 المناطق الريفية في نساء اللشباب ولالخصوص 

 ا بينهاداخل األقاليم وفيمتنسيق السياسات بشأن التجارة  -

 التقزم والسمنة ونقص الوزن عند األطفال تتناولالتي  األحيائية السالمة  نظم -

 العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس -

 وإدارة البيانات اتاإلحصاء -

2063مجاالت الدعم لتسريع تنفيذ أجندة   

 المجاالت التي كان التقدم فيها بطيئا

تجاوزت نسبة السكان الذين 

 عام دفيستخدمون اإلنترنت ه

 ٪200بنحو  2019

 %40 النتيجة اإلجمالية شرق أفريقيا اإلقليم
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 لوحة متابعة غرب أفريقيا (3)

 

 

 

 

وضع  2063أهداف أجندة 
 التنفيذ

 %48 مستوى المعيشة وجودة الحياة والرفاهية للجميعفاع ارت

مواطنون متعلمون جيًدا وثورة المهارات مدعومة بالعلم 
 %41 والتكنولوجيا واالبتكار

 %57 مواطنون يتمتعون بصحة جيدة وتغذية جيدة

 %16 االقتصادات وخلق فرص العملتحول 

 %2 الزراعة الحديثة لزيادة اإلنتاجية

 %17 لتعجيل بنمو االقتصادلالمحيطات اقتصاد األزرق/  االقتصاد

مع  تكيفاالقتصادات والمجتمعات المستدامة بيئياً والقادرة على ال
 %37 المناخ

 %40 إفريقيا المتحدة )الفيدرالية أو الكونفدرالية(

 %93 ةتأسيس وتشغيل المؤسسات المالية والنقدية القارية الرئيسي

 %35 لمستوى عبر إفريقيابنية تحتية عالمية ا

 حقوقترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية والمبادئ العالمية ل
 %31 اإلنسان والعدالة وسيادة القانون

 %20 ، وتحويل القيادة على جميع المستوياتالقويةمؤسسات ال

 %40 حفظ السلم واألمن واالستقرار

 %80 أفريقيا تنعم باالستقرار والسالم

 %100 ألفريقية للسلم واألمن فعالة وتعمل بشكل كاملالمنظومة ا
 %34 بارزةالمكانة ال ذاتالنهضة الثقافية األفريقية 

 %70 المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مجاالت الحياة

 %25 إشراك الشباب واألطفال وتمكينهم

 %60 أفريقيا كشريك رئيسي في الشؤون العالمية والتعايش السلمي

 %24 يقيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمويل تنميتهاأفر

وضع  2063أهداف أجندة 

 تقييم األداء

 األداء مقابل األهداف المجاالت التي تم إحراز تقدم كبير فيها

تجاوزت نسبة األسر التي 

تحصل على الكهرباء هدف 

 ٪22بنسبة  2019

تجاوزت النسبة المئوية للنساء 

الالئي حصلن على خدمات 

نجابية الصحة الجنسية واإل

 ٪33بنسبة  2019هدف 

النسبة المئوية لألراضي 

الزراعية الموضوعة تحت 

 ياإلدارة المستدامة لألراض

مساهمة التكنولوجيا الحيوية 

البحرية في الناتج المحلي 

 اإلجمالي

مساهمة السياحة في الناتج 

 المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية

 خفض معدالت وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة -

 تعزيز البحث واالبتكار من أجل تنمية متسارعة وشاملة -

 ص المناعة البشرية ومعدالت اإلصابة بالسلالحد من اإلصابات الجديدة بفيروس نق -

 زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس التمهيدية والثانوية -

 خفض معدالت البطالة -

2063مجاالت الدعم لتسريع تنفيذ أجندة   

 المجاالت التي كان التقدم فيها بطيئا

عدد النزاعات المسلحة 

المسجلة أقل بكثير من الهدف 

 2019اإلقليمي لعام 

 %34 النتيجة اإلجمالية غرب أفريقيا اإلقليم

 تقييم األداء

 األداء مقابل األهداف المجاالت التي تم إحراز تقدم كبير فيها

أداء زيادة نصيب  تم تسجيل

الفرد من الناتج المحلي 

٪ من هدف 82 بنسبةاإلجمالي 

 2019عام 

انخفضت معدالت البطالة 

٪ 96محققة  - اإلقليمفي 

من الهدف المحدد لعام 

2019 

تجاوزت القيمة المضافة لقطاع 

كنسبة من الناتج  -األسماك  مصائد

 2019المحلي اإلجمالي هدف عام 

 ٪ في اإلقليم6بنسبة 
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 أفريقيا وسطلوحة متابعة  (4)

 

 

 

 

 التنفيذ

 %59 مستوى المعيشة وجودة الحياة والرفاهية للجميعارتفاع 

مواطنون متعلمون جيًدا وثورة المهارات مدعومة بالعلم 
 ا واالبتكاروالتكنولوجي

26% 

 %53 مواطنون يتمتعون بصحة جيدة وتغذية جيدة

 %12 االقتصادات وخلق فرص العملتحول 

 %3 الزراعة الحديثة لزيادة اإلنتاجية

 %27 لتعجيل بنمو االقتصادلالمحيطات اقتصاد االقتصاد األزرق/ 

مع  تكيفاالقتصادات والمجتمعات المستدامة بيئياً والقادرة على ال
 لمناخا

19% 

 %12 إفريقيا المتحدة )الفيدرالية أو الكونفدرالية(

 %96 ةتأسيس وتشغيل المؤسسات المالية والنقدية القارية الرئيسي

 %42 بنية تحتية عالمية المستوى عبر إفريقيا

 حقوقترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية والمبادئ العالمية ل
 اإلنسان والعدالة وسيادة القانون

37% 

 %1 ، وتحويل القيادة على جميع المستوياتالقويةمؤسسات ال

 %25 حفظ السلم واألمن واالستقرار

 %63 أفريقيا تنعم باالستقرار والسالم

 %88 المنظومة األفريقية للسلم واألمن فعالة وتعمل بشكل كامل

 %0 بارزةالمكانة ال ذاتالنهضة الثقافية األفريقية 

 %36 بين الجنسين في جميع مجاالت الحياةالمساواة الكاملة 

 %53 إشراك الشباب واألطفال وتمكينهم

 %42 أفريقيا كشريك رئيسي في الشؤون العالمية والتعايش السلمي

 %21 أفريقيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمويل تنميتها

وضع  2063ة أهداف أجند
 التنفيذ

 %54 مستوى المعيشة وجودة الحياة والرفاهية للجميعارتفاع 

مواطنون متعلمون جيًدا وثورة المهارات مدعومة بالعلم 
 %9 والتكنولوجيا واالبتكار

 %11 مواطنون يتمتعون بصحة جيدة وتغذية جيدة

 %0 االقتصادات وخلق فرص العملتحول 

حققت معدالت االلتحاق 

بالمدارس التمهيدية والثانوية 

٪ على التوالي من 1٪ و16

 2019أهداف 

حقق أداء إنتاجية عوامل 

٪ فقط من 4اإلنتاج اإلجمالية 

 2019هدف عام 

حققت مساهمة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في الناتج 

٪ فقط 1 نسبة المحلي اإلجمالي

 2019من هدف عام 

 البحرية لزيادة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي األحيائيةالتكنولوجيا  -

 الزراعية اإلنتاج واإلنتاجية -

 والتعليم الثانوي الدراسةتحسين معدالت االلتحاق الصافية بمرحلة ما قبل  -

 زيادة قيمة التصنيع في الناتج المحلي اإلجمالي -

 الحفاظ على المناطق البرية والمياه الداخلية -

 الحجم إلى الزراعة التجارية الصغيرة يتحولون دعم صغار مزارعي الكفاف الذين  -

2063سريع تنفيذ أجندة مجاالت الدعم لت  

 المجاالت التي كان التقدم فيها بطيئا

 %25 النتيجة اإلجمالية وسط أفريقيا اإلقليم

 تقييم األداء

 األداء مقابل األهداف المجاالت التي تم إحراز تقدم كبير فيها

تجاوزت النسبة المئوية 

للمناطق البرية والمياه الداخلية 

المحفوظة في اإلقليم هدف 

 ٪47بنسبة  2019

تجاوزت النسبة المئوية 

لألسر التي تحصل على 

 2019الكهرباء هدف 

ة نسبة النساء اللواتي لديهن زياد

إمكانية الوصول إلى وسائل تنظيم 

 األسرة الحديثة

1التطلع          2التطلع                3التطلع                  4التطلع                 5التطلع               6التطلع                   7التطلع                    
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 أفريقيا شماللوحة متابعة  (5)

 

 

 

 

 %0 إلنتاجيةالزراعة الحديثة لزيادة ا

 %33 لتعجيل بنمو االقتصادلالمحيطات اقتصاد االقتصاد األزرق/ 

مع  تكيفاالقتصادات والمجتمعات المستدامة بيئياً والقادرة على ال
 %0 المناخ

 %94 إفريقيا المتحدة )الفيدرالية أو الكونفدرالية(

 %42 ةتأسيس وتشغيل المؤسسات المالية والنقدية القارية الرئيسي

 %23 بنية تحتية عالمية المستوى عبر إفريقيا

 حقوقترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية والمبادئ العالمية ل
 %4 اإلنسان والعدالة وسيادة القانون

 %33 ، وتحويل القيادة على جميع المستوياتالقويةمؤسسات ال

 %0 حفظ السلم واألمن واالستقرار

 %67 مأفريقيا تنعم باالستقرار والسال

 %9 المنظومة األفريقية للسلم واألمن فعالة وتعمل بشكل كامل
 %18 بارزةالمكانة ال ذاتالنهضة الثقافية األفريقية 

 %7 المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مجاالت الحياة

 %72 إشراك الشباب واألطفال وتمكينهم

 %0 السلميأفريقيا كشريك رئيسي في الشؤون العالمية والتعايش 

 %54 أفريقيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمويل تنميتها

وضع   2063أهداف أجندة 
 التنفيذ

 %46 مستوى المعيشة وجودة الحياة والرفاهية للجميعارتفاع 

لعلم مواطنون متعلمون جيًدا وثورة المهارات مدعومة با
 %11 والتكنولوجيا واالبتكار

 %31 مواطنون يتمتعون بصحة جيدة وتغذية جيدة

 %7 االقتصادات وخلق فرص العملتحول 

كانت معدالت االلتحاق الصافية 

في التعليم االبتدائي والثانوي 

 2019أقل بكثير من هدف عام 

بلغ معدل اإلصابة بالسل 

٪ 65-٪ و53-والمالريا 

عام  هدفعلى التوالي مقابل 

2019 

صغار  تحويل بلغ أداء اإلقليم في

المزارعين إلى مزارعين 

٪ من هدف عام 0تجاريين 

2019 

 سين السياحة لزيادة المساهمة في الناتج المحلي اإلجماليتح -

 تعزيز قطاع الثروة السمكية -

 وفيما بينها األقاليم داخلتعزيز التجارة  -

 السرعة الفائقةتعزيز االستعداد الوطني للربط الداخلي بشبكة السكك الحديدية األفريقية  -

 زيادة توليد وتوزيع الكهرباء  -

 لزيادة الكفاءةتعزيز المؤسسات والقيادة  -

2063مجاالت الدعم لتسريع تنفيذ أجندة   

يها بطيئاالمجاالت التي كان التقدم ف  

 %27 النتيجة اإلجمالية شمال أفريقيا اإلقليم

 تقييم األداء

 األداء مقابل األهداف المجاالت التي تم إحراز تقدم كبير فيها

الحد من انتشار نقص الوزن 

بين األطفال دون سن الخامسة، 

٪ من هدف عام 86وتحقيق 

2019 

وفيات الانخفضت معدالت 

بشكل ملحوظ، مع  يةالنفاس

من هدف عام  ٪96تحقيق 

2019 

تصديق الدول األعضاء على 

 منطقة التجارة الحرة القارية

 األفريقية
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 %0 الزراعة الحديثة لزيادة اإلنتاجية

 %40 لتعجيل بنمو االقتصادلالمحيطات اقتصاد االقتصاد األزرق/ 

 كيفعلى التاالقتصادات والمجتمعات المستدامة بيئياً والقادرة 
 %50 مع المناخ

 %5 إفريقيا المتحدة )الفيدرالية أو الكونفدرالية(

 %92 ةتأسيس وتشغيل المؤسسات المالية والنقدية القارية الرئيسي

 %23 بنية تحتية عالمية المستوى عبر إفريقيا

ق حقوترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية والمبادئ العالمية ل
 %0 سيادة القانوناإلنسان والعدالة و

 %0 ، وتحويل القيادة على جميع المستوياتالقويةمؤسسات ال

 %0 حفظ السلم واألمن واالستقرار

 %0 أفريقيا تنعم باالستقرار والسالم

 %50 المنظومة األفريقية للسلم واألمن فعالة وتعمل بشكل كامل

 %50 بارزةالمكانة ال ذاتالنهضة الثقافية األفريقية 

 %34 واة الكاملة بين الجنسين في جميع مجاالت الحياةالمسا

 %63 إشراك الشباب واألطفال وتمكينهم

 %33 أفريقيا كشريك رئيسي في الشؤون العالمية والتعايش السلمي

 %24 أفريقيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمويل تنميتها

القيمة المضافة التصنيعية كنسبة 

مئوية من الناتج المحلي 

 اإلجمالي

نفقات البحث والتطوير 

كنسبة من الناتج المحلي 

 اإلجمالي

اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج 

 الزراعي

 الحد من اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية -

 سن الخامسة خفض معدالت وفيات المواليد واألطفال دون -

 زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس التمهيدية والثانوية -

 تعزيز المؤسسات والقيادة -

 خفض معدالت البطالة -

 البحرية في الناتج المحلي اإلجمالياألحيائية  زيادة مساهمة التكنولوجيا  -

 السرعة. الفائقةتسريع تنفيذ شبكة السكك الحديدية األفريقية  -

2063نفيذ أجندة مجاالت الدعم لتسريع ت  

ئاالمجاالت التي كان التقدم فيها بطي  
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