
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم ورسم

 المستقبلمسار 

 

 

 

 فريقيمفوضية االتحاد األ

 2020-2017 فترةتقرير نهاية ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 جدول المحتويات
 

 ثالثا المختصرات

 رابعا  تمهيد

 خامسا مخلص تنفيذي

 سابعا المعالم الرئيسيةموجزة عن لمحة 

 .Error! Bookmark not defined مقدمة 1

 .Error! Bookmark not defined 2063ت االستراتيجية ألجندة تنفيذ األولويا 2

 .Error! Bookmark not defined التكامل اإلقليمي 2.1

 .Error! Bookmark not defined ألمنالحكم الديمقراطي والسلم وا 2.2

 .Error! Bookmark not defined الصحة والتنمية االجتماعية والعلوم واالبتكار 2.3

 .Error! Bookmark not defined أقرب إلى الشعوب فريقيجعل االتحاد األ 2.4

 16  حة العالميةا على الساأفريقيتأكيد مكانة  2.5

 .Error! Bookmark not defined تعزيز االتحاد 3

 .Error! Bookmark not defined فريقيتنفيذ إصالحات االتحاد األ 3.1

 .Error! Bookmark not defined تمويل االتحاد 3.2

 .Error! Bookmark not defined فريقيالمضي قدما في معاهدات االتحاد األ 3.3

 .Error! Bookmark not defined والمجموعات االقتصادية اإلقليمية فريقيتنسيق االتحاد األ 3.4

 .Error! Bookmark not defined والوكاالت المتخصصة فريقيالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات االتحاد األ 3.5

 .Error! Bookmark not defined رسم مسار المستقبل 4

 .Error! Bookmark not defined االستنتاج 5

 

  



iii 
 

  ختصراتمال
 

ACERWC ة للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفلفريقياللجنة األ 

ACHPR ة لحقوق اإلنسان والشعوبفريقياللجنة األ 

AfCFTA ةفريقيمنطقة التجارة الحرة القارية األ 

AfCHPR ة لحقوق اإلنسان والشعوبفريقيالمحكمة األ 

AfTCOR 19-تجابة لجائحة كوفيد ة المعنية باالسفريقيفرقة العمل األ 

Africa CDC ة لمكافحة األمراض والوقاية منهافريقيالمراكز األ 

AGA ة للحكمفريقيالمنظومة األ 

AMERT   اأفريقيأداة الرصد والتقييم واإلبالغ في 

AMISOM في الصومال فريقيبعثة االتحاد األ 

APRM ة للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريقياآللية األ 

APSA ة  للسلم واألمنفريقيالمنظومة األ 

AU فريقياالتحاد األ 

AUC فريقيمفوضية االتحاد األ 

AUDA فريقيوكالة التنمية لالتحاد األ 

AUEOM لمراقبة االنتخابات فريقيبعثة االتحاد األ 

AUFI فريقيالمؤسسات المالية لالتحاد األ 

AUTJP فريقيسياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األ 

AUYVC فريقيفرق الشباب المتطوعين لالتحاد األ 

AWLF لقيادة المرأة فريقيالصندوق األ 

AWLN ة لقيادة المرأةفريقيالشبكة األ 

CAADP الشامل للتنمية الزراعية فريقيالبرنامج األ 

CAR  ا الوسطىأفريقيجمهورية 

CPC لجنة البرامج والمؤتمرات 

CSO يمنظمة المجتمع المدن 

CSV/RA  تقييمات المرونة/للدولالضعف الهيكلي  

DPA ادارة الشؤون السياسية 

DRC جمهورية الكونغو الديمقراطية 

EMBs هيئات إدارة االنتخابات 

EU اإلتحاد األوروبي 

GDP الناتج المحلي اإلجمالي  

GEWE المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

Maputo  

Protocol 

 اأفريقيلحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في  فريقيالميثاق األ

MPFA افريقيإطار سياسة الهجرة أل 

MPSI بطاقة أداء وفهرس بروتوكول مابوتو 

MS الدول األعضاء 

NGO منظمة غير حكومية 

ODA المساعدة اإلنمائية الخارجية 

PANVAC للقاحات البيطرية فريقيالمركز األ 

PAP  فريقياألالبرلمان 

PAVEU ة االفتراضية والجامعة اإللكترونيةفريقيالجامعة األ 

PBFA البرمجة ووضع الميزانية والمالية والمحاسبة 

PIDA  اأفريقيبرنامج تطوير البنية التحتية في 

PRC لجنة الممثلين الدائمين 

PSC مجلس السلم واألمن 

PSO  السالم دعمعمليات 

RECs ية اإلقليميةالتجمعات االقتصاد 

SAATM الواحد فريقيسوق النقل الجوي األ 

SDGs أهداف التنمية المستدامة 

SDGEA  اأفريقياإلعالن الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في 

STC اللجنة الفنية المتخصصة 

UN األمم المتحدة 

 

  تمهيد
 



iv 
 

ت لالتحاد في ونقدم توصيا فريقياالتحاد األفي هذا التقرير، نقوم بتقييم السنوات األربع الماضية لمفوضية 

 ،قد أحرزنا تقدمالنا. تي سبقتالمفوضية المستقبل. وبينما نفعل ذلك، فإننا ندرك أننا بنينا على عمل المسار رسم 

 اتحادنا. عزيزولكن ال يزال هناك عمل يتعين القيام به لتحقيق تطلعات قارتنا وت

 

. 2063 ندةجأ -عاما  50ا لمدة أفريقيئيسية المنصوص عليها في مخطط لقد ركزنا على تنفيذ األولويات الر

تم التوقيع على  ،ةفي السنوات األربع الماضيففي البدء في تحقيق تطلعاتها.  ،وإن كان متفاوتًا ،نحن نحرز تقدما

حول اتفاقية  تة ودخلت حيز التنفيذ في أقصر وقت على اإلطالق لمفاوضافريقيمنطقة التجارة الحرة القارية األ

مكانية إفإن  ،المفتوحة وبروتوكول الحركة الحرة سماواتإلى جانب إطالق مبادرة الوتجارية بهذا الحجم. 

 تسريع التكامل كبيرة ويجب االستفادة منها.

 

 نفراجاتاال في السنوات األربع الماضية. لقد حققنا بعض البنادقحققت قارتنا بعض التقدم على طريق إسكات و

الم والمصالحة وفي جنوب السودان. لقد ساهمنا في إبرام الس ،وفي السودان ،حدود بين إثيوبيا وإريترياعلى ال

االنتقال في  ودعمنا ،نية لجمهورية الكونغو الديمقراطيةفالمساعدة الوقدمنا  ،ا الوسطىأفريقيفي جمهورية 

ن لدعم نضاالت وحشدنا مئات الماليي فريقيألتنشيط صندوق السالم التابع لالتحاد ااعادة الصومال. لقد قمنا ب

ت ومنع في مجاالت بناء القدرا ،من بين مناطق أخرى فريقي،دولنا األعضاء في منطقة الساحل والقرن األ

سالم الدائم ال تزال القارة تواجه تحديات هيكلية لتحقيق ال ،نشوب النزاعات وعمليات دعم السالم. ومع ذلك

 والتنمية المستدامة.

 

 البنادقسكات بأن إ، التهديدات المستمرة والناشئة للسلم واألمن في العديد من الدول األعضاء لدينا تذكرناو

االقتصادية  والدول األعضاء والمجموعات فريقيسيكون عملية طويلة ينبغي أن تستلزم تضافر جهود االتحاد األ

 ،م الديمقراطياالستدامة، وتعميق الحكالتنمية اإلقليمية والمواطنين وجميع أصحاب المصلحة لاللتزام بتحقيق 

ل الدول والصراعات داخ ،واالضطرابات المدنية ،ودعم السلم واألمن. إن عودة ظهور االنقالبات العسكرية

 ،الوساطةو ،والحوار السياسي ،هي مصدر قلق خاص، مما يؤكد الحاجة إلى االستثمار في منع الصراع الهيكلي

اركة للرد على لمشلالحاجة إلى تكييف مؤسساتنا وطرائق  ،ال تقل أهميةومية بعد الصراع. وإعادة اإلعمار والتن

 .لكترونيالتطرف العنيف والجرائم العابرة للحدود ومخاطر األمن اال

 

عالية وكفاءة أن يكون أكثر فب، وضعنا آليات تسمح التحادنا فريقيمن خالل اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األو

إلى نتائج  مة للغرض. لقد أحرزنا تقدًما في إعادة الهيكلة والتحسين ووضع األنظمة التي ستؤديوأكثر مالء

عمل على تقريب فإننا ن ،أكبر، مع االلتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة. بينما ال يزال هناك الكثير من العمل

اتنا وعملنا على . نحن نعيد تقييم شراكةالعالمي ةحاا على السأفريقيمن الناس وتعزيز مكانة  فريقياالتحاد األ

 المجال لشبابنا. تقوية صوتنا والعمل كفرد واحد. لقد اتخذنا بعض الخطوات إلى األمام في إنشاء اتحادنا وإفساح

 

يود الموارد بل يجب أن تتحسن ق ،هذا ال يعني أنه لم تكن هناك عقبات في طريقنا أو أن عملنا قد تم. ويمكن

لمؤسسية اوكذلك اإلصالحات  فريقيوالبطء في تنفيذ مقررات االتحاد األ ،سيق غير الكافيوالتن ،والقدرات

جدية وبطاقة بلالتحاد. إن عزمنا والتزامنا على مواجهة هذه التحديات هو مصدر قوتنا. ويجب أن يستمر عملنا 

 وحيوية متجددة.

 

الطريقة  التحوالت غير المسبوقة فيك بلكذوننهي هذه الفترة في وقت كثير االضطراب ويتسم بعدم اليقين و

إعادة التنظيم وإجراء تغييرات على كيفية انجاز . وكان علينا التكيف و19-التي نعمل بها بسبب جائحة كوفيد 

 ،نا معابأنئنان تفويضنا. لقد تعلمنا أن التغيير واالبتكار أمران حتميان لمواجهة تحديات عصرنا ونشعر باالطم

استغالل تعبئة ويجب أن نجتمع معا لتعزيز قدرتنا على الصمود وولذي ال يمكننا التغلب عليه. ال يوجد الكثير ا

 قدراتنا إلعادة تشكيل عالمنا.

 

 ا التي نريدها.أفريقيسنحقق  ،معا، متحدون

 موسى فقي محمد
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  ملخص تنفيذي
يات التي واجهتها والتحدواليتها  المنتهية مفوضيةال حققتهايسلط هذا التقرير الضوء على المعالم الرئيسية التي 

 2063لتقرير انعكاسات حول الدروس المستفادة في تنفيذ أجندة يقدم او. 2020-2017خالل واليتها من 

فوضية ومشاريعها الرئيسية وكذلك حول اإلصالح المؤسسي. كما أنه يعرض توصيات للنظر فيها من قبل الم

 ها.ا التي نريدأفريقيألمام نحو تعزيز االتحاد وتحقيق القادمة والدول األعضاء بشأن الطريق إلى ا

 

كيد تصميم االتحاد . لقد أعيد تأواسعة النطاق 19جائحة كوفيد كانت اآلثار السياسية واالجتماعية واالقتصادية لو

لى تكييف إبالمثل  مفوضية. ودفع النموذجيةعلى مواجهة التحديات المشتركة وتجلت في االستجابة التي كانت 

فقد  ،لتحدياتمع تبني التكنولوجيا واالبتكار. وعلى الرغم من ا ،وابتكار أساليب عملها وعملياتها وطرائقها

من جديد  19د كوفي ت جائحةأكدوفضالً عن تعزيز الكفاءة والفعالية.  ،فرصة لتعديل أولوياتهامفوضية لل تأتاح

نمية المستدامة د واالعتماد على الذات من أجل التعلى التركيز على تعزيز قدرات االتحا فريقيعزم االتحاد األ

ي واالبتكار مع االلتزام السياسووحاالت الطوارئ والتهديدات الناشئة. جوائح بما في ذلك في التعامل مع ال

 متناول.الن في أصبح التكامل اإلقليمي والسالم والتنمية المستدامي ،2063والتركيز على تنفيذ أولويات أجندة 

 

 2063 جندةالعشر األولى من أللسنوات على تنفيذ خطة العمل  مفوضيةركزت ال ،ترة واليتهاخالل فو

جارة الحرة ومبادراتها الرئيسية. ومن أبرز اإلنجازات التي تحققت نحو التكامل اإلقليمي إطالق منطقة الت

لسفر شخاص وجواز االمفتوحة، واعتماد بروتوكول حرية تنقل األ سماواتومبادرة ال ،ةفريقيالقارية األ

ء من القضايا وكذلك االنتها 19جائحة كوفيد  لم يبدأ بعد بسبب قيودالتجاري في حين أن التداول و. فريقياأل

ل لمستقبل القارة. ة حيز التنفيذ يحمل الكثير من األمفريقيفإن دخول منطقة التجارة الحرة القارية األ ،المعلقة

و شرط وه ،األعضاء على بروتوكول حرية الحركة وتنفيذه دون تأخيرأن تصدق الدول  ،مع ذلك ،وهذا يتطلب

 أساسي للتجارة والتكامل داخل اإلقليم.

خالل وألمن. تتوقف أسس التكامل اإلقليمي والتنمية المستدامة في القارة على الحكم الديمقراطي والسلم واو

نفيذ تمن خالل  البنادقف إلى إسكات ة على المبادرات التي تهدمفوضيركزت ال ،السنوات األربع الماضية

م تنشيطه مع تتم إنشاء صندوق السالم الذي و. للحكمة فريقيألالمنظومة اللسلم واألمن و ةفريقياأل منظومةال

منذ عام  يقيفرمليون دوالر من مساهمات الدول األعضاء في االتحاد األ 179.5والرقابة بمبلغ  االدارةتعزيز 

ديمقراطية والحكم. حقوق اإلنسان والمعنية بلجنة فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين  . وتم إنشاء وتشغيل2017

انعدام الجنسية ، بما في ذلك سياسة العدالة االنتقالية والبروتوكول المتعلق باتسياسلل تم اعتماد أطر مهمةو

ن النجاحات في م تسجيل العديد مبينما ظلت القارة سلمية إلى حد كبير وتووتقديمها للنظر فيها على التوالي. 

عابرة للحدود. ال سيما في المناطق ال ،ال تزال هناك جيوب من الهشاشة ،الدبلوماسية الوقائية وجهود الوساطة

ضطرابات مدنية تواجه العديد من الدول األعضاء لدينا ارتفاعا في الطائفية والعجز في الحكم مما يؤدي إلى او

ألسباب اتعزيز العالقات بين الدولة والمجتمع ومعالجة  البنادقيتطلب إسكات سوو / أو صراعات داخلية. 

اشدة لالتحاد حوبالتالي ينبغي أن يصبح دعوة  ،الهيكلية ومسببات الصراع والتهديدات الناشئة بطريقة مستدامة

 ة.مفوضيبعد الفترة الحالية لهذه ال

 

نمية المستدامة. عية والعلم واالبتكار في جدول أعمال التال يمكن التأكيد على أهمية الصحة والتنمية االجتماو

في استجابتها  ة لمكافحة األمراض والوقاية منها ال سيمافريقيجهودها على تعزيز المراكز األ مفوضيةوركزت ال

الهجرة  واعتماد إطار سياسة فريقيوبرنامج الفضاء األ ،ةفريقيوالجامعة األ ،19كوفيد لفيروس إيبوال و

 ةسابق ،إظهاره التضامن الذي تم وكذلكاالستجابة المنسقة وفي الوقت المناسب لإليبوال  ،قدمتفقد ة. قيفرياأل

يعتبر لموارد. و، كما يتضح من االستراتيجية القارية المشتركة والتعبئة السريعة ل19كوفيد  وقدرة على مواجهة

 المقبلة. مفوضيةال ن تحتل مكانة بارزة في أولوياتالتنفيذ الفعال لهذه المبادرات هي أعمال جارية ومن المتوقع أ

 

ويطالبون بالمساءلة والشفافية في بلدانهم وعبر الحدود وفي  ،ون خياراتهم بحريةفريقييمارس المواطنون األو

مؤسساتهم. وأتاح ذلك لالتحاد فرصة فريدة للوفاء بوعده بأن يكون اتحادا محوره الناس يقوده مواطنوه وقوة 

من الناس،  فريقي، قطعت المفوضية خطوات واسعة في تقريب االتحاد األاخالل فترة واليتهوفي العالم. دينامية 

في  فريقيينوإفساح المجال للشباب وتعزيز المشاركة مع المواطنين واأل ،االتحاد مراعاة منظور الجنسين فيو

وُوضعت آليات المساءلة عن  مبعوثا خاصا للشباب. ،ألول مرة في تاريخها ،عينت المفوضيةو. المهجر
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تمت والمالي.  شمولة بشأن الفريقيااللتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، كما تم إطالق عقد جديد للمرأة األ

صياغة إطار عمل لتحويل مشاركة المغتربين من النموذج المخصص الحالي إلى نموذج أكثر منهجية عبر 

 .فريقيأنظمة وأجهزة االتحاد األ

 

استعراض ة المشتركة، وفريقيمن خالل تطوير المواقف األ ةالعالمي ساحةا على الأفريقيتم تعزيز مكانة و

د أرخبيل ال سيما جهو -ودعم جهود إنهاء االستعمار  ،الشراكات، والجهود المستمرة إلصالح المؤسسات الدولية

أصبحت والتضامن مع فلسطين. ة في المنظمات الدولية واستمرار فريقيلترشيحات األلوحملة  ،وسجشا

حتياجات امما يعكس  ،أكثر استراتيجية في مشاركتها وشراكاتها مع المؤسسات والشركاء العالميين مفوضيةال

اللتزام سيتطلب التحدث بصوت واحد حول القضايا ذات االهتمام مزيدا من االتساق واوا. أفريقيوأولويات 

فضالً  ،اليةعمال الخاص بإصالحات الحكم العالمية والمؤسسات المالسياسي الذي ينبغي أن يشمل دفع جدول األ

يكلة الديون يجب أن يشمل العمل المنسق للتفاوض بشأن إعادة ه ،كوفيد في سياق ما بعدوعن التمثيل العادل. 

 الخارجية وتخفيف عبء الديون.

 

تعزيز ل ساساألهو  ،مستدام لالتحاد، بما في ذلك التمويل الفريقيإن تنفيذ اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األ

فتقار إلى التنسيق الفعال ال يزال التنفيذ الفعال لوالية االتحاد يواجه العديد من التحديات التي تشمل: االواالتحاد. 

لوكاالت ومؤسساته والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وا فريقيوالتماسك والتآزر بين أجهزة االتحاد األ

رات قرموانخفاض تنفيذ معاهدات وسياسات و ،محدودةالنية الفبشرية والمالية والرد مواوال ،المتخصصة

عتماد من خالل ا ،. إن التنسيق المعزز مع المجموعات االقتصادية اإلقليميةفريقيوقرارات االتحاد األ

لطابع ا المجموعات االقتصادية اإلقليمية وإضفاء/فريقيبروتوكول جديد بشأن العالقات بين االتحاد األ

وطا شوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية سيقطع  فريقيالمؤسسي على قمة تنسيق مخصصة بين االتحاد األ

يحقق يمية أن والمجموعات االقتصادية اإلقل فريقيسيضمن تقسيم العمل بين االتحاد األوطويال في تحقيق ذلك. 

 لتأثير األمثل.ا ،مبدأ التوزيع الفرعي والتكميلي والفعال والفعال للموارد

 

 نصبةأل. وأدى جدول جديد فريقيصالح االتحاد وتم اعتماد هيكل إداري جديد لمفوضية االتحاد األابدأ و

نظام  إلى تحسين تقاسم األعباء بشكل عام ووضع فريقيمساهمات الدول األعضاء في ميزانية االتحاد األ

في  بؤ وحسن التوقيت. كما أجريت إصالحاتعقوبات أقوى لعدم دفع المساهمات لتعزيز القدرة على التن

ع أن تعطي من المتوقوالميزانية تهدف إلى تحسين الفعالية والكفاءة بشكل عام في استخدام موارد االتحاد. 

 19كوفيد  ا بعدالمفوضية التالية األولوية لهذه اإلصالحات لدعم االتحاد إلعادة البناء بشكل أفضل في سياق م

 ، وأكثر احترافا وفعالية، وكذلك أكثر مسؤولية وشفافية.ثر مرونةكمن خالل أن تصبح أ

 

ة وتعزيز ومشاريعها الرئيسي 2063القادمة في دعم الدول األعضاء لتنفيذ أجندة  مفوضيةيجب أن تستمر الو

ر ل تنفيذ إطامن األهمية إعطاء األولوية لتقوية شبكات األمان االجتماعي من خال ،بعبارات محددةواالتحاد. 

من البشري. لتعزيز العالقات بين الدولة والمجتمع وإعطاء األولوية لأل فريقيالعقد االجتماعي لالتحاد األ

لمدى اوالسنوات القادمة هي االزدهار االجتماعي واالقتصادي على  2021ينبغي أن تظل األولوية لعام و

ات والبنية ظمة الرعاية الصحية والقدرالصحة العامة بما في ذلك تحسين أن ادارةاالستثمارات في و ،الطويل

مة لغرض االكتفاء لتصبح مالئ فريقيتنفيذ اإلصالحات المؤسسية والمالية لالتحاد األو ،التحتية واألطر القانونية

 ا.أفريقيوبناء شراكات عادلة مدفوعة بأولويات  ،الذاتي

  

  محة موجزة عن المعالم الرئيسيةل
 

2017   
 يناير

 

مفوضية االتحاد في يونيو / يوليو باجتماع تنسيقي بين المكتب و فريقيمؤتمر قمة االتحاد األاستبدال مقرر 

 .والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية فريقياأل

 .فريقياعتماد مقرر المؤتمر بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األ

 .فريقيلالتحاد األ ة وضع وكالة متخصصةفريقيمنح منظمة المرأة األتم 

 ."في منع النزاعات والوساطة ةفريقياألمرأة تم تأسيس "شبكة ال يوليو

2018  
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 يناير

 

 .الواحد فريقيإطالق سوق النقل الجوي األ

 .اعتماد القواعد الذهبية للتمويل

 .تمت المصادقة على لجنة وزراء المالية الخمسة عشر ووظيفة مراقبة الميزانية

لتنمية لالشامل  فريقيصادقة على أول تقرير قاري للمراجعة كل عامين الصادر عن البرنامج األتمت الم

 .الزراعية القاري

ة حرية تنقل األشخاص وحق اإلقامة وحق التأسيس وخارطب المتعلقبروتوكول التمت المصادقة على  

 .طريق لتنفيذه

 .اعتماد بروتوكول بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مارس

 .للتحويالت المالية فريقيتم اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد األ يوليو

 .دولة عضوا 44ة من قبل فريقيتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األ 

 .حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فريقيتم تبني إستراتيجية جديدة لالتحاد األ سبتمبر

 .فريقيهيكل الحكم لوكالة التنمية لالتحاد األاعتماد  نوفمبر

 .جزر القمر ،لتسهيل التجارة في موروني فريقيتم اعتماد استراتيجية االتحاد األ ديسمبر

2019  

 .(2021-2019)  اعتماد جدول جديد لالشتراكات فبراير

 .موريشيوس فتوى محكمة العدل الدولية لدعم إنهاء االستعمار الكامل ألرخبيل شاجوس، في

 .فريقياعتماد سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األ

 .فريقيتم اعتماد المبادئ التوجيهية إلصدار جواز السفر األ

 .2063تم إطالق التقرير القاري األول حول تنفيذ أجندة  

 .تم إطالق مبادرة سليمة للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

 .ةفريقيق منطقة التجارة الحرة القارية األتم إطال يونيو

 يوليو

 

 

 

 ديسمبر

 .النيجر ،ُعقد االجتماع التنسيقي نصف السنوي األول في نيامي

 فريقيحاد األة / االتفريقيتم اعتماد خطة عمل لتسريع التصديق / االنضمام إلى معاهدات منظمة الوحدة األ

ها والتعامل ائق إنشاء اللجان القطاعية الوطنية واالتصال بوتنفيذها وكذلك المبادئ التوجيهية بشأن طر

 .معها

 .ة االفتراضية واإللكترونيةفريقيإطالق الجامعة األ

2020  

 .األزرق فريقيتم إطالق استراتيجية االقتصاد األ فبراير

عد اإلجرائية قواوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية، وال فريقياعتماد بروتوكول العالقات بين االتحاد األ

 .التي تحكم اجتماع منتصف العام التنسيقي

 .فريقيتم اعتماد الهيكل اإلداري الجديد لمفوضية االتحاد األ

 .تم اعتماد اختصاصات وهيكل أمانة صندوق السالم

 يونيو

  أغسطس

 .أعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية التفشي العاشر لفيروس اإليبوال

 .با للسالم الشاملتوقيع اتفاقية جو
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  مقدمة 1
 

، بما فريقيدعم وتسهيل وتعزيز جدول أعمال التكامل لالتحاد األ في، فريقيتفويض مفوضية االتحاد األيتمثل 

ألجندة ل األولى العشرللسنوات وخطة التنفيذ  ،2063. ورثت المفوضية تنفيذ أجندة 2063يتماشى مع أجندة 

راتيجية أعطت المفوضية األولوية ألنشطتها االستوالسابقة.  مفوضيةكأولويات من ال ئيسيامشروًعا ر 12و

 .2063الرئيسية المتعلقة بأجندة  مؤتمرقررات الملتنفيذ 

 

ل في القسم على النحو المفص 2063ا في تنفيذ األولويات االستراتيجية ألجندة رأحرزت المفوضية تقدما كبيو

. أجندتهانفيذ تالعديد من التحديات والنكسات في  مفوضيةاجهت العلى الرغم من اإلنجازات البارزة، ووالتالي. 

 ،ية والبشريةوتشمل عدم كفاية الموارد المال مفوضيةالعديد من التحديات هيكلية وطويلة األمد تسبق هذه الف

لقارية، زاماتها االتنفيذ من قبل الدول األعضاء بشأن التفي فجوات وال ،التنسيق غير الكافي وتحديد األولوياتو

اآلثار و، وأكثر مساءلة وفعالية. مرونةوتيرة إعادة هيكلة االتحاد لضمان مالءمته للغرض، وأكثر بطء و

اتحاد ق وتحقي فريقيالمترتبة على ذلك بعيدة المدى وتعطي زخما أكبر لضرورة تنفيذ إصالحات االتحاد األ

 ذاتيا.مكتفيا 

 

م استكشاف . ويت2020إلى  2017لهذه المفوضية، الممتدة من  يستعرض هذا التقرير السنوات األربع األخيرةو

لتنمية والصحة وا ،والحكم والسلم واألمن ،ال سيما التكامل اإلقليمي ،2063تنفيذ أولويات جدول أعمال 

لى الساحة عا أفريقيوتعزيز مكانة  ،ناسمن ال فريقيوتقريب االتحاد األ ،االجتماعية والعلوم والتكنولوجيا

التحاد اومعاهدات  ،وتمويله فريقي،ة. ويُنظر إلى تعزيز االتحاد من منظور إصالحات االتحاد األالعالمي

الت والتنسيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وغيرها من األجهزة والمؤسسات والوكا فريقي،األ

مسترشدة  -القادمة . ويختتم التقرير برسم مسار مستقبل المفوضية فريقيالمتخصصة التابعة لالتحاد األ

 بالدروس المستفادة على طول الطريق.

 

  2063تنفيذ األولويات االستراتيجية ألجندة    2
التنفيذ  مسترشدة بخطة ،2063أعطت المفوضية األولوية لتسريع تنفيذ أجندة  ،خالل الفترة قيد االستعراض

تحاد. وتم ة والمبادرات الرئيسية لالالتي تحدد المجاالت ذات األولوي 2063للسنوات العشر األولى ألجندة 

سنوية باإلضافة إحراز تقدم كبير، بما في ذلك تعزيز المراقبة واإلبالغ كما هو موضح في التقارير المرحلية ال

ات وست مجموع ادولة عضو 55من  31إلى التقرير القاري األول الذي يوّحد ويستعرض حالة التنفيذ في 

وأداة  ،ؤشراتودليل للم ،2063بعد اعتماد إطار متكامل للرصد والتقييم ألجندة اقتصادية إقليمية. ويأتي ذلك 

جودة حول يظل توافر البيانات المصنفة عالية ال ،وتسهيل عملية إعداد التقارير. ومع ذلك ،جمع البيانات

 يمثل تحديا مستمرا. 2063المؤشرات المختلفة ألجندة 

 

خالل هذه الفترة. ويحظى  2063مة فارقة في تنفيذ أجندة النيباد عال -ريفيويعد إنشاء وكالة التنمية لالتحاد األف

وكالة  تم تكليفويلية. اآلن بوكالة تنمية كاملة األهلية ستعمل على تحسين التأثير والكفاءة التشغ فريقياالتحاد األ

والقارية ذات األولوية لنيباد بشكل أساسي بتنسيق وتنفيذ المشاريع اإلقليمية ا -التنمية لالتحاد األفريفي

لموارد اللمضي قدما، من الضروري زيادة وبهدف تسريع التكامل اإلقليمي.  2063 جندةالمنصوص عليها في أ

يع الرئيسية والمشار فريقيالمخصصة للوكالة بشكل كبير لتلبية متطلبات التنفيذ الناجح لسياسات االتحاد األ

 .2063ألجندة 

 

ال يزال  ،مع استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية واإلقليمية 2063ومواءمة أجندة في حين تم بذل جهود لنشر و

هناك الكثير الذي يتعين القيام به بما في ذلك تعيين نقاط االتصال الوطنية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. 

ر بالغ األهمية. ويجب تعزيز فإن تحديد أولوياتها أم ،2063ونًظرا للعدد الكبير من المبادرات الرئيسية ألجندة 

النظم اإلحصائية الوطنية لسد فجوة البيانات لتسهيل الرصد والتقييم. عالوة على ذلك، فإن تعزيز التآزر وتقسيم 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وكذلك مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في  فريقيالعمل بين االتحاد األ

، النيباد -وكالة التنمية لالتحاد األفريفيو فريقي،في ذلك مفوضية االتحاد األبما  ،2063تنفيذ ورصد أجندة 
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أمر بالغ األهمية. ويجب أن يحظى دور المجتمع المدني في هذه العملية  ،ة المتبادلة بين األقرانعوآلية المراج

  .باالهتمام الكافي على قدم المساواة
 

  التكامل اإلقليمي 2.1
 

على النمو الشامل والتنمية  ا المزدهرة القائمةأفريقي: 2063بالتكامل اإلقليمي تتعلق بالطموحين األولين من أجندة  كانت األولويات المتعلقة

ً على أساس المثل العليا للوحدة األ ،وقارة متكاملة ،المستدامة زت المفوضية على ركوة. فريقية ورؤية النهضة األفريقيموحدة سياسيا

 .وتعزيز آليات المساءلة للزراعة ،وتسهيل حرية تنقل األشخاص ،ةفريقياأل تعزيز التجارة بين البلدان

 

 :البارزة المعالم

 ة حيز التنفيذفريقيدخول منطقة التجارة الحرة القارية األ 

 ة الواحدة للنقل الجويفريقينشاء وتنفيذ السوق األإ  

 فريقيعتماد بروتوكول حرية التنقل وجواز السفر األا 

 عة الزراعة كل سنتينتطبيق آلية مراج 

 

تحفيز التكامل اإلقليمي ة بأحد أعلى اإلمكانات لفريقيتتمتع التجارة البينية األ ،إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة

ة خالل الفترة المشمولة ة أحد أهم المعالم المسجلفريقيا. لذلك كان إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األأفريقيفي 

في  2018ة في مارس ة خالل القمة االستثنائيفريقيالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية األبالتقرير. وتم 

ة عضوا دول 54وقعت  ،2020. واعتباًرا من أكتوبر 2019رواندا وتم إطالقها في نيامي في يونيو  ،كيجالي

 .ةفريقيدولة على اتفاقية التجارة الحرة القارية األ 28وصدقت 

 

 ،2021ة إلى عام فريقيبموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية األ بادل التجاريتم تأجيل الت ،19- دبسبب كوفيو

لقارية امع العديد من المفاوضات المعلقة قبل أن تبدأ. ووضعت وحدة دعم مفاوضات منطقة التجارة الحرة 

روض التعريفات ععلقة بشأن مقضايا الة جدوالً زمنياً لالجتماعات التي ستؤدي إلى االنتهاء من جميع الفريقياأل

ة الحرة تعمل وحدة دعم مفاوضات منطقة التجار ،وقواعد المنشأ والتجارة في الخدمات. باإلضافة إلى ذلك

أصحاب  من خالل إشراك يالتجارالتداول ة لمساعدة الدول األعضاء في االستعداد لبدء فريقيالقارية األ

لحرة القارية االتجارية، وإنشاء وتعزيز اللجان الوطنية لمنطقة التجارة الوثائق  عدادوإ ،المصلحة الوطنيين

ات لرصد ة، ووضع آليفريقيووضع استراتيجيات وطنية لتطبيق منطقة التجارة الحرة القارية األ ،ةفريقياأل

 .ةفريقيالتدفقات التجارية وإحصاءات التجارة بمجرد تشغيل سوق منطقة التجارة الحرة القارية األ

 

ص عليها في ة في غانا مع المؤسسات األخرى المنصوفريقيتم انشاء أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األو

لحدائق الزراعية ة. وأقرت األجهزة المعنية بالسياسات برنامج افريقياتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األ

غذية والتجارة ة للحدود وعبر الوطنية إلنتاج األة المشتركة لتسهيل الممرات الصناعية الضخمة العابرفريقياأل

ة التجارة الحرة ة. ومن أجل تفعيل منطقفريقيالحرة للمنتجات الزراعية دعما لمنطقة التجارة الحرة القارية األ

ة منطقة التجارة بما في ذلك مواءمة القوانين الوطنية مع اتفاقي ،ال تزال هناك عدة خطوات ،ةفريقيالقارية األ

ارة الحرة القارية وضمان إعداد الوثائق المطلوبة لتمكين التجارة في إطار منطقة التج ،ةفريقية القارية األالحر

لشحن اة وتوزيعها ولفت انتباه أصحاب المصلحة مثل المنتجين والمستوردين والمصدرين وشركات فريقياأل

ها أن تكون كية والتجارية التي من شأنوالتشغيل التلقائي للعمليات الجمر ،ونقل البضائع وإدارات الجمارك

وية رئيسية أساسا للترابط بين إدارات الجمارك وأصحاب المصلحة اآلخرين في القارة. ويجب أن تكون هذه أول

 للمفوضية القادمة.

 

 فريقيالتحاد األة، اعتماد استراتيجية افريقيومن اإلنجازات األخرى المتعلقة بتعزيز التجارة بين البلدان األ

ة وتعزيز يفريقاالستراتيجية إلى تعزيز التجارة بين البلدان األهذه . وتهدف 2018لتيسير التجارة في عام 

ي منسق من التجارة من خالل تيسير التجارة وتحسين اإلجراءات الجمركية. ومن بين أهدافها تطوير نظام رقم

 لعالمي.اة في النظام فريقيتصادات األشأنه أن يخلق التعاون بين إدارات الجمارك عبر القارة ويدمج االق

 

ويعتبر تطوير البنية التحتية أمرا محوريا للتنمية المستدامة والتكامل اإلقليمي. وتابعت المفوضية تنفيذ أول 

 16066التي نتج عنها زيادة  2020-2012)ا )أفريقيخطة عمل ذات أولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في 
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كيلومترات من خطوط نقل الطاقة وارتباط  3506من السكك الحديدية و  اكيلومتر 4077 كيلومترا من الطرق و

من خالل مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية ودولة عضوا إضافية بكابالت األلياف البصرية اإلقليمية.  17

كل غير مباشر. بش 49400وظيفة بشكل مباشر و  112900ا التي تم إنشاؤها وتشغيلها، تم إنشاء أفريقيفي 

ا )المرحلة الثانية من خطة أفريقيونسقت المفوضية تطوير المرحلة التالية من برنامج تطوير البنية التحتية في 

بما في ذلك تقييم احتياجات البنية التحتية في القارة وبناء قدرات  ،(2030-2021العمل ذات األولوية 

المتكامل. وتتعلق التحديات التي تواجه برنامج تطوير البنية المجموعات االقتصادية اإلقليمية على نهج الممر 

فضال عن  ،والتأخير في االتفاقات بين البلدان ،ا بعدم كفاية الموارد، ال سيما الموارد المحليةأفريقيالتحتية في 

التحتية  عدم مواءمة األطر القانونية والتنظيمية. ومن أجل تعزيز مشاركة الجنسين وإدماجهم في تطوير البنية

 ة للمرأة في البنية التحتية.فريقيدعمت المفوضية إنشاء الشبكة األ ،اإلقليمية

 

ة فريقيألعالمة فارقة. وتخلق السوق ا 2018ة الواحدة للنقل الجوي في يناير فريقيوكان إطالق السوق األ

ا وهي أفريقي نقل الجوي فيا من خالل تحرير خدمات الأفريقيالواحدة للنقل الجوي سوقا واحدة للنقل الجوي في 

رسمي بإنشائه، دولة عضوا على االلتزام ال 34وقعت  ،قوة دافعة ألجندة التكامل االقتصادي للقارة. وحتى اآلن

ة ريقيفدولة على مذكرة تنفيذ لضمان إلغاء أي اتفاقيات خدمات جوية ال تتماشى مع السوق األ 18ووقعت 

ة الواحدة للنقل فريقيالدول األربع والثالثين التي انضمت إلى السوق األالواحدة للنقل الجوي. ويبلغ عدد سكان 

ل بشك 19ا. وأثرت جائحة كوفيد أفريقي٪ من حركة المرور داخل 89مليون نسمة و 800الجوي حتى اآلن 

لخصوص. ة الواحدة للنقل الجوي على وجه افريقيوتفعيل السوق األ فريقيكبير على قطاع النقل الجوي األ

لنقل الجوي اة أحد أهم االستراتيجيات إلعادة تشغيل قطاع فريقيالتنفيذ الكامل لسوق النقل الجوي األ ويعد

 وتعافيه. فريقياأل

 

عة، أحد ة المتكاملة عالية السرفريقيوضع دراسة تحديد نطاق تفصيلية لشبكة السكك الحديدية األيعتبر و

ون مع طة رئيسية للمشروع من قبل المفوضية بالتعاوضع خيمثل وكذلك  ،2063المشاريع الرئيسية ألجندة 

اف الفنية للمشروع. وبالتعاون مع لجنة األمم المتحدة تحديد األهد ،النيباد -وكالة التنمية لالتحاد األفريفي

-2021ق )ا، صاغت المفوضية االتجاهات اإلستراتيجية القارية لعقد السالمة على الطرفريقياالقتصادية أل

 . وستساعد2030٪ بحلول عام 50هدف إلى تقليل الوفيات واإلصابات على الطرق بنسبة ( التي ت2030

 ا.أفريقيفي  بسبب حوادث الطرق 296000التوجيهات االستراتيجية في الحد من اتجاه الوفيات السنوية البالغة 

 

رقمية واالبتكار ولوجيا الا التي تهدف إلى استغالل التكنفريقيوافق المؤتمر على استراتيجية التحول الرقمي ألو

القتصادية ا، وتحقيق التنمية اأفريقية. وتهدف إلى تعزيز تكامل فريقيلتحويل المجتمعات واالقتصادات األ

جتماعية الشاملة، وتحفيز خلق فرص العمل، وكسر الفجوة الرقمية، والقضاء على الفقر من أجل التنمية اال

بئة الموارد ا لألدوات الحديثة لإلدارة الرقمية. وتمت تعأفريقي واالقتصادية للقارة، فضال عن ضمان ملكية

مي، بما لتطوير استراتيجيات قطاعية لتنفيذ التحول الرق 2020وبُذلت جهود على مستوى المفوضية في عام 

ا فريقيات والتنظيم ألا. وتم إطالق مبادرة السياسأفريقيفي ذلك التمويل والبنية التحتية والتجارة والزراعة لعموم 

القارة إلطالق  الرقمية لتعزيز النطاق العريض الذي يمكن الوصول إليه عالميًا وبأسعار معقولة في جميع أنحاء

 العنان للفوائد المستقبلية للخدمات المستندة إلى اإلنترنت.

 

لبرنامج هو الهدف من اوا. أفريقيواصلت المفوضية تنفيذ اإلطار التنظيمي القاري المنسق لقطاع الطاقة في و

يمي منسق والتوصية بأفضل الممارسات وتنفيذ خطط العمل في تطوير إطار تنظيمي قاري وإقل ،تحديد الثغرات

المزيد من الطاقة  وبالتالي تمكين سوق الطاقة وتطوير البنية التحتية. ومن أجل توفير فريقي،في قطاع الطاقة األ

ن مخاطر ما من خالل مرفق التخفيف أفريقيية األرضية في المتجددة، واصلت المفوضية تعزيز الطاقة الحرار

إمكانيات بمشروعا،  30مليون دوالر أمريكي إلى  120الحرارة األرضية الذي قدم منًحا تبلغ قيمتها حوالي 

 ميجاوات. 2800تبلغ 

 

للوحدة موحدة سياسيا على أساس المثل العليا  ،"قارة متكاملة ،2063من أجندة  2وسعيا لتحقيق الطموح 

ة"، أعطت المفوضية األولوية العتماد وتعزيز بروتوكول حرية تنقل فريقية ورؤية النهضة األفريقياأل

ا وهو دور أساسي في تعزيز التجارة البينية والتكامل اإلقليمي. وتم اعتماد بروتوكول أفريقياألشخاص في 
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تصديقًا ليدخل  15نما يتطلب البروتوكول . وبي2018حرية التنقل وخارطة طريق التنفيذ الخاصة به في يناير 

تصديقات فقط. ويؤكد بروتوكول حرية التنقل على حق  4توقيعًا و  32حيز التنفيذ، فقد حصل حتى اآلن على 

ين في اإلقامة وإنشاء عمل تجاري أو نشاط اقتصادي في بلد آخر، باستخدام وثيقة سفر فريقيالمواطنين األ

 مشتركة.

 

لتسريع من ل، حافزا رئيسيا 2019، الذي تم اعتماد مبادئه األولية في فبراير فريقياأل وسيكون جواز السفر

عديد من من البروتوكول. وقامت ال 10تخفيف أنظمة التأشيرات وتسهيل حق الدخول، بما يتماشى مع المادة 

روتوكول. ولكي تماد البين، حتى قبل اعفريقيبتيسير متطلبات التأشيرة لأل فريقيالدول األعضاء في االتحاد األ

عالية فينجح البروتوكول المتعلق بحرية تنقل األشخاص، يتعين على كل مجموعة اقتصادية إقليمية تحسين 

حسنا، وحافظت ا تأفريقيسياساتها قبل تكثيف الجهود على مستوى القارة. وأظهر عدد من التكتالت اإلقليمية في 

-2016بين  تكتالت تحسين نتائجها ةالمفتوحة، بينما واصلت أربععلى درجات المعاملة بالمثل  تكتالت ةثالث

لتصديقات اإال أن المستويات المنخفضة من  ،. وعلى الرغم من أن اعتماد البروتوكول يعد عالمة فارقة2019

 ،اأفريقين داخل يفريقيتظل عقبة أمام تحقيق أهدافه. وعلى الرغم من المرونة اإلدارية الملحوظة لتسهيل سفر األ

 وكذلك المخاوف األمنية بشأن فتح الحدود. ،ال تزال أنظمة التأشيرات التقييدية قائمة

 

. 2014لعام  خالل الفترة قيد االستعراض، بُذلت جهود لتسريع النمو والتحول الزراعي وفقًا إلعالن ماالبوو

و تحقيق تقدم المحرز نحعززت المفوضية آليات المساءلة من خالل إنشاء آلية مراجعة كل سنتين لتتبع الو

. 2020و  2018في  فريقيأحكام إعالن ماالبو وقدمت تقريري استعراض كل سنتين إلى مؤتمر االتحاد األ

نتين كل س فريقيا وأدرجته في استعراض االتحاد األأفريقيكما طورت المفوضية مؤشر سالمة األغذية في 

دولة  50قدمت  ،األعضاء على اعداد التقارير عنها بعد بناء قدرة الدول ،2019للتحول الزراعي. وفي عام 

سالمة  حيث تعمل على إدراج مؤشرات ،عضوا تقارير. وأدى ذلك إلى أن تحذو وكاالت األمم المتحدة حذوها

ي على إعالن األغذية في أهداف التنمية المستدامة. وتم دعم اثنتين وعشرين دولة عضوا إلضفاء الطابع المحل

 .اأو تحديث خطط االستثمار الزراعي الوطنية الخاصة به ماالبو وتطوير و/

 

 

 الدروس المستفادة والفرص

 يمكن قول الف ،اواضح ،وإن كان في مراحله األولى ،ةفريقيفي حين أن زخم منطقة التجارة الحرة القارية األ

إمكانات منطقة ما يتضح من انخفاض مستوى التصديقات. ولن تتحقق ك -الشيء مع أجندة حرية الحركة نفس 

مفتوحة والحركة الحرة. ة إال إذا تم استكمالها بالتنفيذ الكامل ألجندة السماوات الفريقيالتجارة الحرة القارية األ

ى الدول وهذه األجندات الثالث ال تنفصل بالفعل ويجب الترويج لها بشكل مشترك. عالوة على ذلك، يجب عل

ة، بما يتجاوز قيفريلتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األ األعضاء تعزيز المؤسسات الوطنية المخصصة

 الوزارات القطاعية المسؤولة عن التجارة.

 

في إطار  ة حيز التنفيذ، ينبغي تعزيز تنسيق االستثمارفريقيمع دخول منطقة التجارة الحرة القارية األو

خاصة به مع ض كل شريك حول معايير االستثمار ال. وحاليا، يتفاوفريقيالمفاوضات بشأن قانون االستثمار األ

ية للقارة مما يؤدي إلى معايير متنوعة وغير منسقة. ويؤثر هذا على االدارة االقتصاد ،الحكومات المضيفة

التالي قدرة والشفافية والقدرة على التنبؤ عبر الحدود ويضعف القوة التفاوضية للدول األعضاء الفردية، وب

الشركاء الوقوف  فادة من سالسل القيمة اإلقليمية والفرص االقتصادية عبر الحدود. ويتعين علىالقارة على االست

 ة.فريقية التجارة الحرة القارية األمنطقللتفاوض على بروتوكول استثمار ل فريقيوراء جهود االتحاد األ

 

إلقليمية لتعزيز التجارة اإلقليمية وترحب هذه المفوضية مع التقدير بالجهود التي تبذلها المجموعات االقتصادية ا

وتسهيل حرية الحركة. وبينما اعتمدت معظم المجموعات االقتصادية اإلقليمية حتى اآلن األدوات ذات الصلة 

في هذا الصدد، فإن التنفيذ يتطلب التزاما سياسيا أكبر على مستوى الدول األعضاء لتحقيق التجارة اإلقليمية، 

ة الحركة. وتُشجع الدول األعضاء على مواجهة التحديات التي تعرقل التصديق وهو أمر مستحيل بدون حري

اآلثار المترتبة على عدم وجود نهج  19على بروتوكول حرية التنقل وإدماجه وتنفيذه. وأظهرت جائحة كوفيد 

القتصادية منسق للتنقل والهجرة، وهي القضايا التي يعالجها البروتوكول. وتتماشى المفوضية مع المجموعات ا
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اإلقليمية التي تبنت وتنفذ مبدأ "األبعاد المتغيرة" والدول األعضاء التي بدأت في تطبيق القيم المنصوص عليها 

في البروتوكول قبل دخوله حيز التنفيذ. والدول األعضاء المتبقية مدعوة إلى أن تحذو حذوها. ومع تسريع 

األولوية لهذه المبادرة بالنظر إلى الفوائد المصاحبة للدول ة القادمة إعطاء مفوضيعملية التصديق، يجب على ال

 األعضاء والمواطنين واالتحاد ككل.

 

  الحكم الديمقراطي والسلم واألمن 2.2
 

بالحكم الرشيد  ا تتسمأفريقي: 2063من أجندة  4و  3 موحينكانت األولويات المتعلقة بالحكم الديمقراطي والسلم واألمن مرتبطة بالط

خرطت المفوضية في ، انموحينطلاين لتحقيق هذوا سلمية وآمنة. أفريقيو ،ة واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانونوالديمقراطي

 .ة للسلم واألمنفريقية للحكم والمنظومة األفريقيإطار عمل المنظومة األ

 :بارزة معالم

  البنادقتسهيل التسوية السلمية للنزاعات باتجاه إسكات 

 مليون دوالر 179.5السالم بمبلغ  تفعيل صندوق 

 تأسيس وتفعيل اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم 

 بروتوكول بشأن انعدام الجنسية والحق في الجنسية 

 فريقيإطار سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األ 

 طةة في منع النزاعات والوسافريقيلم واألمن وتفعيل شبكة المرأة األإطار النتائج القاري حول المرأة في الس 

 19بشأن االنتخابات خالل جائحة كوفيد  فريقيالتحاد األالمبادئ التوجيهية ل  

 

 

رطة طريق ة للحكم لتطوير خافريقيقادت المفوضية أعضاء آخرين في برنامج المنظومة األ ،2018في عام 

لتآزر. وكانت ة للحكم لتسليط الضوء على المجاالت االستراتيجية للتعاون وايفريقوخطة عمل للمنظومة األ

شأن الديمقراطية هذه المحاولة األولى لتعزيز التخطيط التعاوني من قبل مختلف أجهزة االتحاد مع تفويضات ب

البرنامج حول اء واالنتخابات وحقوق اإلنسان والحكم في القارة. وتوفر خارطة الطريق آلية للتعاون بين أعض

من  ،اقبة االنتخاباتتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والدستورية وسيادة القانون والدبلوماسية الوقائية ومر

لتي تركز على إنشاء ة للمراجعة المتبادلة بين األقران افريقيبين أمور أخرى. وبُذلت جهود لتعزيز اآللية األ

ميزانية االتحاد  ة للمراجعة المتبادلة بين األقران فيفريقية األتمويل يمكن التنبؤ به من خالل دمج اآللي

 ا.يأفريقا كأداة لتتبع اتجاهات الحكم في أفريقيووضع تقرير سنوي عن حالة الحكم في  فريقياأل

 

والحكم وتشغيلها في  وتم إنشاء لجنة فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين معنية بحقوق اإلنسان والديمقراطية

الديمقراطي كأساس  . ومن المتوقع أن تتصدر اللجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين الحكم2019م عا

فوضية االتحاد وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيقين للمبادرات ذات الصلة بين م 2063لتحقيق تطلعات أجندة 

المتثال ألدوات المتوقع أن يظهر تتبع ا والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء. ومن فريقياأل

ل األعضاء لالمتثال خاصة فيما يتعلق بالفجوات والتدابير التي تتخذها الدو فريقيالقيم المشتركة لالتحاد األ

الدائمين ومجلس  ولجنة الممثلين فريقياللتزاماتها بشكل أكثر بروزا في التفاعالت بين مفوضية االتحاد األ

 السلم واألمن.

 

الل الفترة قيد االستعراض، أصبحت المساعدة االنتخابية أكثر استجابة الحتياجات الدول األعضاء، ال وخ

سيما هيئات إدارة االنتخابات، والمؤسسات المركزية في تعزيز انتخابات موثوقة في القارة. وتلقت عشر 

ياقات ما بعد النزاع، دعًما فنيا بما في ذلك تلك الموجودة في س ،من هيئات إدارة انتخابات على األقلهيئات 

مما ساهم في تعزيز القدرات المؤسسية إلدارة عمليات االنتقال السلمية في  ،وماليا مباشرا من المفوضية

في  فريقيالدول األعضاء المعنية. وفي حين أن المفوضية نسقت بعثات مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األ

في عام  15و  2018في عام  14ارتفع هذا الرقم إلى  ،2017امة في عام دولة عضوا أجرت انتخابات ع 11

بعثات لمراقبة االنتخابات تابعة  8لم يتم نشر سوى  ،2020انتخابات عامة في عام  16. وبينما أجريت 2019

. وتمت صياغة المبادئ التوجيهية 19بسبب القيود المفروضة استجابة لجائحة كوفيد  1فريقيلالتحاد األ

وحاالت طوارئ الصحة العامة األخرى لدعم الدول  19لالنتخابات خالل جائحة كوفيد  فريقيتحاد األلال

األعضاء في اتخاذ قرارات سليمة واتخاذ اإلجراءات المناسبة فيما يتعلق باالنتخابات أثناء حاالت الطوارئ 

                                                 
 بوركينا فاسو، والكاميرون، وجزر القمر، وساحل العاج، وغانا، وغينيا، وتنزانيا وتوجو 1
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ة االنتخابات تابعة لالتحاد الصحية العامة. وعلى مدى السنوات األربع الماضية، تم نشر بعثات لمراقب

 انتخابات عامة في جميع أنحاء القارة. 50في  فريقياأل

 

عدد من بعثات الدبلوماسية الوقائية باالشتراك مع المجموعات االقتصادية  2ايفادوقبل االنتخابات الحاسمة، تم 

ر والتسوية والحل اإلقليمية واألمم المتحدة. وشجعت هذه البعثات أصحاب المصلحة على مواصلة الحوا

السلمي للخالفات السياسية وساعدت على منع النزاعات االنتخابية من التصعيد إلى نزاع عنيف. وتشمل 

وجمهورية الكونغو  ،2017االنتقاالت السلمية التي تم تسهيلها في الدول األعضاء سيراليون في عام 

اإلحاطات الدورية المقدمة إلى مجلس السلم  . وكانت2019وغينيا بيساو في عام  ،2018الديمقراطية في عام 

واألمن بمثابة أداة إنذار مبكر للحث على االستجابة المبكرة لتجنب العنف االنتخابي والمزيد من 

 االضطرابات.

 

لشاغل اوارتباطها بالتنمية وتغير المناخ وقضايا الحكم والسلم واألمن الشغل  الشؤون اإلنسانيةكانت 

حو حلول دائمة نباعتباره عام الالجئين والعائدين والنازحين داخليا:  2019إلى تحديد عام للمفوضية، مما أدى 

تحاد األوروبي خالل واألمم المتحدة واال فريقيالتهجير القسري. ولعب إنشاء فرقة العمل الثالثية بين االتحاد األ

 50000كثر من سهيل العودة الطوعية ألدوًرا حاسًما في ت 2017واالتحاد األوروبي لعام  فريقيقمة االتحاد األ

ورواندا  أظهرت النيجروالجئ وطالب لجوء.  4000مهاجر إلى بلدانهم األصلية واإلجالء اإلنساني ألكثر من 

القين وطالبي آليات عبور طارئة لتسهيل اإلجالء اإلنساني لالجئين الع اأنشأتحيث تضامنا وقيادة نموذجيين، 

 سع.التنسيق االستراتيجي واضطلعت بالدعوة لتضامن إقليمي أومفوضية ت الاللجوء من ليبيا. كما دعم

 

لنظر فيه لوالحق في الجنسية وتقديمه  البروتوكول المتعلق بانعدام الجنسيةتم تطوير  ،خالل هذه الفترةو

شخاص األ ويمنع ،يشكل انعدام الجنسية والحرمان من الجنسية انتهاًكا لحقوق اإلنسان األساسيةووإقراره. 

ي الشؤون فبما في ذلك المشاركة الكاملة والهادفة  ،المتضررين من الوصول إلى الحقوق والخدمات األساسية

تماسك االجتماعي بالحق في الجنسية واالنتماء إلى دولة قومية يساهم في ال أفريقيالمجتمعية. إن ضمان تمتع كل 

 ماعية واالقتصادية.واالستقرار والتنمية االجت موالتكامل الضروريين للسل

 
عدالة االنتقالية في . وتم تصميم سياسة ال2019في فبراير  فريقيلالتحاد األ العدالة االنتقاليةتم اعتماد سياسة و

اصة بسياقها كمبدأ توجيهي للدول األعضاء لتطوير سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها الخ فريقياالتحاد األ

ر السياسات، ة والمصالحة والتماسك االجتماعي والتعافي. وكانت عملية تطويلتحقيق السالم المستدام والعدال

م تطوير ر عن وثيقة شاملة. كما تثممما أ ،شاملة وتشاركية وتشاورية ،التي امتدت على مدى ثماني سنوات

 لدعم تنفيذها. فريقيخارطة طريق لسياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األ

 

في  البنادق إلسكاتبشأن الخطوات العملية  2017لعام  فريقيق الرئيسية لالتحاد األتماشياً مع خارطة الطريو

تصادية أشركت المفوضية الدول األعضاء ولجنة السلم واألمن والمجموعات االق ،2020ا بحلول عام أفريقي

عالجة األسباب مدف به ،اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية واألمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص

ا. وأعطى يقيأفراألساسية والهيكلية للنزاعات وتعزيز الظروف المواتية للتنمية االجتماعية واالقتصادية في 

وكاالت  دحشزخما ل 2019في فبراير  البنادقبشأن إسكات  2457اعتماد قرار مجلس األمن لألمم المتحدة رقم 

ام موضوع عوأدى تخصيص هود لدعم تنفيذ خارطة الطريق. األمم المتحدة والشركاء اآلخرين لتنسيق الج

ل األعمال إلى تركيز الجهود على جدو ،اأفريقيظروف مواتية لتنمية تهيئة : البنادقإسكات  باعتباره 2020

نزاعات ومنعها، ، من توقع الة للسلم واألمنفريقيلمنظومة األالكاملة ل االستمراريةركزت المبادرات على وهذا. 

ضافرة لتعزيز دور اع وإعادة اإلعمار والتنمية. وبُذلت جهود متنزإلى االستقرار بعد ال ،النزاعات وحلها وإدارة

راك الجهات المرأة والشباب في بناء السالم. وتم السعي إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص إلش

لتركيز اولية االجتماعية للشركات مع الفاعلة من القطاع الخاص في جهود السالم من خالل مبادرات المسؤ

 على عمالة الشباب وإدماج المجتمعات المهمشة.

 

                                                 
( ومالي 2017( وكينيا )7201يون )بعض بعثات الدبلوماسية الوقائية رفيعة المستوى التي تم االضطالع بها خالل الفترة قيد االستعراض تشمل سيرال 2

 .(2019) ( وماالوي وغينيا بيساو2018( وزيمبابوي )2018)
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بما  ،نزاعباإلضافة إلى حاالت ما بعد ال ،للنزاعات واألزمات مجلس السلم واألمناستجاب  ،2017منذ عام و

بيا وغينيا طية وجاما الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراأفريقيفي ذلك تلك الموجودة في بوروندي وجمهورية 

ة مجموعة بيساو وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان والسودان. كما شارك مجلس السلم واألمن في معالج

حيرة وحوض ب فريقيبما في ذلك اإلرهاب والتطرف العنيف في القرن األ ،متنوعة من قضايا السلم واألمن

وكذلك  ،نبيصومال وتغير المناخ والوجود العسكري األجوالنزاع البحري بين كينيا وال ،تشاد ومنطقة الساحل

لمجموعة "ابما في ذلك  ،بنشر عدة بعثات وسمح مجلس السلم واألمن. 19تفشي وباء اإليبوال وجائحة كوفيد 

في الصومال،  يفريقواستمر في تجديد تفويضات البعثات الحالية مثل بعثة االتحاد األالخماسية لمنطقة الساحل" 

 .ي دارفورفواألمم المتحدة  فريقيوالعمليات الهجينة لالتحاد األمل المشتركة متعددة الجنسيات، وقوة الع

 
أقره مجلس  على أساس هيكل الحكم واإلدارة الذي صندوق السالماعتمد المؤتمر أداة  ،2018خالل قمة يناير و

 54مت ساه ،2020وحتى نوفمبر . 2017في عام  فريقيالسلم واألمن والمجلس التنفيذي ومؤتمر االتحاد األ

لمال ساهمت االسالم. ويمثل هذا أكبر مبلغ من  صندوقمليون دوالر في  179.5دولة عضًوا بما يزيد قليال عن 

عضاء . والهدف هو الحصول على منحة الدول األ1993به الدول األعضاء في الصندوق منذ إنشائه في عام 

من  ريقيف. وسيمكن صندوق السالم االتحاد األ2023ر بحلول عام مليون دوال 400في صندوق السالم البالغة 

 ة.قيادة أجندة السلم واألمن الخاصة به على أساس تقييمه الخاص للمشاكل وتحديده للحلول المناسب

 

لتحقيق  استخدمت المفوضية بنشاط مساعيها الحميدة ومساعي مبعوثيها الخاصين في الدبلوماسية الوقائيةو

ققت في حل للنزاعات بما في ذلك النزاعات الحدودية. واستندت المفوضية إلى المكاسب التي تحتسوية سلمية 

تقرار بعد انتهاء واستراتيجيات االس ،النزاعات التي طال أمدها من خالل إعطاء األولوية لتنفيذ اتفاقات السالم

ن خالل النظام م ،لية. ودعمت المفوضيةالنزاعات، وتقديم المساعدة الفنية لدعم البلدان التي تمر بمرحلة انتقا

تطوير و للدولللضعف/المرونة الهيكلية  ةاالفتتاحي اتالتقييمالقاري لإلنذار المبكر، غانا في إجراء 

 لهيكلية للدول،وتعتبر التقييمات االفتتاحية للضعف/المرونة ا. للدولاستراتيجيات التخفيف من الضعف الهيكلي 

، لديهالية دة من قبل المفوضية لدعم الدول األعضاء في تشخيص نقاط الضعف الهيكواحدة من المبادرات الرائ

تواصل . وسآليات التكيف والمرونة، واألهم من ذلك، التنبؤ باستراتيجيات التخفيف لمنع الصراعوتحديد 

 دعم الدول األعضاء في إجراء تقييم وتنفيذ استراتيجيات التخفيف المحددة.مفوضية ال
 

 

ما أدى إلى إنشاء م ،للتنمية )اإليجاد( للتوسط في نزاع جنوب السودانالمشتركة تحاد العمل بشكل تعاوني مع الهيئة الحكومية واصل اال

صصة رفيعة المستوى من خالل اللجنة المخ فريقياالتحاد األ ت جهودحكومة الوحدة االنتقالية التي أعيد تفعيلها في جنوب السودان. وأد

عشر و ،نوب السودانبشأن جنوب السودان إلى حل ناجح للمسألة الخالفية المتعلقة بعدد وحدود الواليات في ج فريقيألالتابعة لالتحاد ا

تنشيطه لحل النزاع  واليات ومنطقتين إداريتين ومنطقة واحدة ذات وضع إداري خاص. وساهم ذلك في تسهيل التنفيذ الفعال لالتفاق المعاد

 في جنوب السودان.

 

كومة السودانية ومختلف من خالل اإلجراءات االستراتيجية والسياسية مع الح ،لمفوضية االنخراط في العملية االنتقالية السودانيةتواصل او

والحوارات  (اليوناميدور )واألمم المتحدة في دارف فريقيالعملية المختلطة لالتحاد األباإلضافة إلى دوره في والمحاورين والمجتمع الدولي. 

ستضافتها جوبا. وأدى دعم عملية السالم التي ا فريقيواصل االتحاد األ ،لمستوى مع األطراف المتحاربة وكذلك الحكومة السودانيةرفيعة ا

الحركة ل المتمرد في واالتفاقيات الالحقة بين الحكومة االنتقالية والفصي 2020أغسطس  21ذلك إلى توقيع اتفاق جوبا للسالم الشامل في 

من الجدير بالذكر و. طاع الشمال"ق-هة الثورية السودانية، الحركة الشعبية لتحرير السودانالحلو و"الجب-ر السودان/الشمال الشعبية لتحري

السودان  شطبي بنجاح ف فريقيساهم االتحاد األ ،من خالل المشاركات االستراتيجية والسياسية المذكورة أعاله وعمليات الوساطةأنه 

 ،ان حماية المدنيينلإلرهاب من قبل الواليات المتحدة. كما ساهم في عملية االنسحاب التدريجي لليوناميد لضم من قائمة الدول الراعية

 تابع لألمم المتحدةالكما وافق عليه مجلس األمن  ،وضمان أن تكون بعثة األمم المتحدة الجديدة لالنتشار في السودان تحت الفصل السادس

 .2020في مايو 

 

وحوض بحيرة تشاد  فريقيال سيما في القرن األ ،ة بشكل كامل في جهود مكافحة اإلرهابشاركت المفوضي

شيا مع مبادئ التبعية والتكامل. اومنطقة الساحل، وتعمل بشكل وثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية تم

مواءمة التدخالت اتخذت المفوضية خطوات ملموسة لتحسين التعاون والتنسيق واالتصاالت ل ،عالوة على ذلك

بينها وبين المجموعات االقتصادية اإلقليمية. والتدبر القارية في حاالت الصراع والوساطة ومكافحة اإلرهاب 

ومن أجل تعزيز التسامح الديني والسالم والتماسك االجتماعي في أعقاب التطرف الديني والصراعات ذات 

ان وداخلها. وتكمل هذه الحوارات عمليات دعم السالم الصلة، عملت المفوضية على تعزيز الحوار بين األدي

في معالجة مسائل التطرف الديني أو التطرف العنيف وتسمح بفهم أعمق لألسباب الجذرية وصياغة مناهج 
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ال سيما في حل بعض النزاعات التي طال أمدها في  ،مبتكرة ومعاصرة لمكافحتها. وتم إحراز التقدم المحرز

كات وثيقة ومنسقة جيدًا مع الشركاء الخارجيين وأصحاب المصلحة، بما في ذلك من خالل شرا ،القارة

 المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر.

 

 سلم واألمنبأجندة المرأة واليتمثل أحد المبادئ المركزية في تعهدات المفوضية للسلم واألمن في النهوض و

لمرأة والسلم أجندة الرصد تنفيذ  إطار النتائج القاريعتمد مجلس السلم واألمن ا ،2018ا. وفي عام أفريقيفي 

ى اإلطالق عل فريقيأصدر رئيس المفوضية أول تقرير لمفوضية االتحاد األ ،. بعد ذلكاواالستجابة لهواألمن 

دة المرأة أجن دولة لديها خطط عمل وطنية بشأن 30ا اآلن أفريقييوجد في وحول وضع المرأة والسلم واألمن. 

 مجموعات اقتصادية إقليمية لديها خطط عمل إقليمية. 6و والسلم واألمن 

 

الصادر  قيفريقرر مؤتمر االتحاد األمبموجب  ة في منع النزاعات والوساطةفريقيشبكة المرأة األ تم إنشاءو

عضائها أبكة بتدريب قامت الشولتعزيز مشاركة المرأة في منع النزاعات وعمليات الوساطة.  2017في يوليو 

رقا أو توفير فرصة للتدريب على الوساطة وتحليل النزاعات من خالل شراكاتها المتعددة. كما عرضت ط

 فريقياأل بعثات االتحاد عملية لألعضاء المدربين لتنفيذ خبراتهم وتدريبهم من خالل فرص النشر في مختلف

عضوا عبر  470ا يبلغ عدد أعضاء الشبكة حاليو. فريقياأل ومكاتب االتصال التابعة لالتحاد لمراقبة االنتخابات

 المناطق الخمس، ويوفر تنوع الشبكة فرصة كبيرة لإلرشاد والتعاون عبر المناطق.

 

لتي أعاقت افي جميع أنحاء القارة عددا من التحديات  ياألمنالمشهد واجهت أعمال النهوض بالحكم والسلم وو

متعلقة بالسيادة ومن أهم هذه القضايا الخالفية ولكن المتكررة ال مفوضية.ة للبشكل كبير تحقيق األهداف المحدد

ة وكذلك وإحجام بعض الدول األعضاء عن السماح بالوساطة المبكرة والحوار السياسي في النزاعات الداخلي

كن تجنبها في موهو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في العدد المتزايد من النزاعات التي ي ،العابرة للحدود

عدادها لسد الفجوة رتبط بهذا مسألة قدرة الدول األعضاء واستي. وفريقيالقارة وإلغاء فعالية تدخالت االتحاد األ

 مفوضيةذه الهمن أكثر التحديات الملحة التي تجاوزت فترة والية وبين اإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة. 

ى قيام األمم يجب أن تستمر المفوضية في الدعوة إلوت دعم السالم. لعملياوالمستدام مسألة التمويل المتوقع 

بتفويض  فريقياأل المتحدة بتوفير تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به بشكل كاف لعمليات دعم السالم التابعة لالتحاد

 رة لألمم المتحدة.رمن األمم المتحدة من المساهمات المق

 

 الدروس المستفادة والفرص
رصة يوفر فالذي تم التفويض بموجب االصالح، الشؤون السياسية والسلم واألمن  تيإدارج دم في حين أن

، يجب لسلم واألمنة لفريقية للحكم والمنظومة األفريقيالمنظومة األلتعزيز العالقة التي تشتد الحاجة إليها بين 

ل. وفي هذا ط بينهما والتكاموأن يعزز االندماج الرواب ىهما على اآلخراطغى أحدتال ن توخي الحذر لضمان أ

الل توفير خمن ة للسلم واألمن فريقية للحكم والمنظومة األفريقيالمنظومة األالصدد، ينبغي تعزيز أطر عمل 

 عال.الموارد البشرية والمالية ألمانة مشتركة لتنسيق وتتبع تنفيذ المبادرات ذات األولوية بشكل ف

 

زمة ياسي متزايد ومستمر ومشاركة لضمان تهيئة الظروف الالتُحث الدول األعضاء على إظهار التزام س

ويتعين . 2063بما يتماشى مع أجندة  ،مما سيسهل تحقيق قارة خالية من النزاعات ،اأفريقيفي  البنادقإلسكات 

لنهائي لعام األطر الزمنية وطرائق الحملة وإعادة تصورها، مع األخذ في االعتبار أن الموعد ااعادة صياغة 

ه كهدف عتمدف وتيجب أن تلتزم المفوضية القادمة بهذا الهدوالمحدد لتحقيق هذا الهدف لم يتم الوفاء به.  2020

 ،نع النزاعاتميجب أن يتم تمويل صندوق السالم بالكامل لتمويل بناء القدرات في مجال وطويل األجل لالتحاد. 

أكبر بين  يجب أن يكون هناك تنسيقوالصراع. وكذلك إعادة اإلعمار والتنمية بعد  ،وإدارة النزاعات وحلها

ستنيرة مقررات مواتخاذ تكوين منظور ثالثي للبيانات آليات اإلنذار المبكر على مختلف المستويات لضمان 

 بشكل أفضل تؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة االستجابة.

 

ية استباقية في دعمها للدول األعضاء. ينبغي أن تكون المفوض ،وفيما يتعلق بقضايا السلم واألمن والحكم المحددة

واستراتيجيات  الضعف الهيكلي القُطري/تقييمات المرونةالدعم المقدم من المفوضية إلى وتعزيز وينبغي زيادة 

يجب أن يعمل االتحاد بشكل وثيق مع المجموعات و. 2018التخفيف من حدة النزاع كما تم في غانا في 
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في بعض المجاالت التي يشارك فيها حاليا إلغاء االستثمار صدد وأن ينظر في االقتصادية اإلقليمية في هذا ال

يجب  ،في مجال االنتخابات ،على سبيل المثالووالسماح للمجموعات االقتصادية اإلقليمية بأخذ زمام المبادرة. 

االنتخابات  ابعةمتعلى المفوضية أن تدع المجموعات االقتصادية اإلقليمية ذات الصلة تأخذ زمام المبادرة في 

بينما تركز على تقديم المساعدة الفنية قبل وبعد االنتخابات، لتجنب ازدواجية الجهود وتعظيم  ،ومراقبتها

االستفادة من الموارد. وهذا أمر بالغ األهمية بالنظر إلى تخفيضات الميزانية والحاجة إلى التكيف وبناء القدرات 

 الحقائق الناشئة.نية المناسبة للتعامل مع فواألدوات ال

 

ث الطبيعية. ال تزال العديد من الدول األعضاء تتحمل تحديات إنسانية ناجمة عن النزاعات أو نتيجة للكوارو

إلنذار المبكر ويسلط الصراع األخير في إثيوبيا الضوء على حاجة الدول األعضاء واالتحاد إلى االستثمار في ا

التحاد على النزاعات لتجنب الكوارث اإلنسانية. ويجب أن يعمل ا واالستجابة المبكرة وكذلك جهود منع نشوب

. ويعد إعصار منع النزاعات وتخفيفها وحلها من خالل الحوار والوساطة واحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان

الفعال  ى التنسيقوالذي يتفاقم بسبب االفتقار إل ،إيداي في موزمبيق شاهدا على األثر المدمر للكوارث الطبيعية

ا أفريقيد في شرق والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء الدوليين. وكان لغزو الجرا فريقيبين االتحاد األ

ية. هذا هو الحال وآثار تغير المناخ تأثير مدمر على األمن الغذائي وسبل العيش والتنمية االجتماعية واالقتصاد

عض ب فريقية البحيرات الكبرى. وفي حين قدم االتحاد األوالساحل ومنطق فريقيبشكل خاص في القرن األ

ألة التنسيق فإن فعاليته ال تزال غير كافية. إن مس ،المساهمات لمعالجة األزمات اإلنسانية نتيجة للكوارث

زمة اإليبوال توضح استجابة االتحاد ألوواالستجابة الفعالة لمن هم في أمس الحاجة إليه هي جزء من التحدي. 

يمكن تحقيق نتائج أكبر.  ،أنه من خالل التنسيق اإلنساني األفضل 19- جائحة كوفيدل جاريةابة االتحاد الواستج

ملحة إلى تفعيل الحاجة ال فية فريقيلوكالة اإلنسانية األنظر االقادمة إعطاء األولوية ل مفوضيةينبغي على الو

 آلية مصممة لمواجهة حاالت الطوارئ.

 

 اعية والعلوم واالبتكارالصحة والتنمية االجتم 2.3
 

ا المزدهرة القائمة ريقيأف: 2063كانت األولويات المتعلقة بالصحة والتنمية االجتماعية والعلم واالبتكار مرتبطة بالطموح األول من أجندة 

ي مجال العلوم فيم على النمو الشامل والتنمية المستدامة. وركزت المفوضية جهودها على معالجة حاالت الطوارئ الصحية وتعزيز التعل

 .والتكنولوجيا واالبتكار

 

 بارزةمعالم 

  19االستجابة في الوقت المناسب والفعالة والمنسقة لإليبوال وكوفيد 

  ة االفتراضية واإللكترونيةفريقيتعزيز الوصول إلى التعليم من خالل الجامعة األ 

  اعتماد واستخدام إطار سياسة الهجرة المنقحة وخطة عملها 

  المشترك بشأن االتفاق العالمي حول الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية فريقيالموقف األ اعتماد 

  اعتماد بروتوكول بشأن اإلعاقة  

 

كونغو ة لمكافحة األمراض والوقاية منها، دعم جمهورية الفريقيمن خالل المراكز األ ،واصلت المفوضية

ة فريقيألنشرت المراكز ا ،وس اإليبوال. وفي المجموعالديمقراطية في االستجابة للتفشي العاشر لمرض فير

وظفًا لدعم م 27الرعاية الصحية في الخطوط األمامية و مجال عامالً في 65 لمكافحة األمراض والوقاية منها 

ت، وأجروا تنبيها 57406االستجابة لتفشي المرض. وبالتعاون مع الحكومة والشركاء، حقق هؤالء الخبراء في 

 42775 مخالط. وتلقوا واختبروا 8000حالة مشتبه بها، ودعموا تتبع أكثر من  27767ا لعدد اكتشافا نشط

من  3845ة لمكافحة األمراض والوقاية منها ودربوا فريقيعينة في ستة مختبرات مدعومة من المراكز األ

المشاركة والمخاطر العاملين في مجال الرعاية الصحية في مجال العدوى والوقاية والمكافحة والتواصل بشأن 

حة األمراض ة لمكاففريقيالمجتمعية ونقاط الدخول والمراقبة المجتمعية وتتبع االتصال. وتواصل المراكز األ

 والوقاية منها دعم االستجابات للتفشي الحادي عشر في االقليم االستوائي في البالد.

 

ة فريقيتولت المراكز األ ،2020فبراير  14ا في أفريقيفي  19 -كوفيدومنذ اإلبالغ عن أول حالة اصابة ب

لمكافحة األمراض والوقاية منها جمع وتقديم البيانات من الدول األعضاء حول مختلف جوانب الوباء واستجابة 

لكوفيد القارية المشتركة ة فريقياألاالستراتيجية  2020في فبراير  ونفريقياعتمد وزراء الصحة األولجمهور. ا

فرقة عمل وتم تفعيل نع انتقال العدوى والوفيات والتخفيف من الضرر االجتماعي. ، والتي تهدف إلى م19
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أعطت وا منذ ذلك الحين. أفريقيفي  لجائحةلإلشراف على االستجابة ل 19كوفيد ة معنية باالستجابة لأفريقي

في تقديم التوجيه  ةكون فعالتلة لمكافحة األمراض والوقاية منها فريقيالمراكز األالمفوضية األولوية لتعزيز 

لتعزيز القدرات في مرافق الرعاية وبشأن العالج واالختبار وتطبيق الصحة العامة والتدابير االجتماعية. 

كوفيد لستجابة االتم تدريب الموظفين على جوانب مختلفة من  ،الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية

ة لمكافحة األمراض والوقاية منها بتدريب فريقيز األقامت المراك ،2020اعتبارا من منتصف نوفمبر . و19

 ،والوقاية من العدوى ومكافحتها ،من العاملين في مجال الرعاية الصحية في التشخيص المختبري 1288

من  67161والرعاية السريرية والمراقبة من خالل االجتماعات وجًها لوجه و  ،والتواصل بشأن المخاطر

خبيرا  188ة لمكافحة األمراض والوقاية منها فريقيالمراكز األ تأيضا، نشروت. خالل القنوات عبر اإلنترن

 عامال في مجال الصحة المجتمعية لدعم أنشطة االستجابة في الدول األعضاء. 9245و

  

حة األمراض ة لمكاففريقيأنشأت المراكز األ ،ضمان اإلمداد المستمر بالتشخيصات واإلمدادات الطبيةومن أجل 

، لى الرعايةعالجماعي  الحصولتسهل والتي من شأنها أن ا أفريقية منها شبكة لوجستية وإمدادات داخل والوقاي

 ،2020ا من منتصف نوفمبر راعتباووجمع وتوزيع التشخيصات واإلمدادات الطبية إلى الدول األعضاء. 

وجه لل اعاقن 10402086و  ،اختبارا6029832 ة لمكافحة األمراض والوقاية منها فريقيالمراكز األ  وزعت

 3533ماسحا حراريًا، و  395و  ،بدلة واقية 536111و  ،نظارة واقية 9346و  ،للوجهدرعا  743443و 

ص اقرمن أ 1800000و  ،تنفس الصناعيلل اجهاز 636و  ،حرارة باألشعة تحت الحمراءلل امقياس

  ديكساميثازون إلى الدول األعضاء.

 

جهود  من خاللو. 19كوفيد الخاصين وتفويضه لحشد الدعم المالي لمكافحة تم تشكيل فريق من المبعوثين و

سداد مؤقت لف ة منحا وقروضا كدعم طارئ بما في ذلك وقفريقيالعديد من البلدان األ تتلق ،المبعوثين الخاصين

ن وثوالديون، لتعزيز الحيز المالي على الطريق نحو االنتعاش االقتصادي. عالوة على ذلك، دعم المبع

من وة. الخاصون إنشاء منصة المشتريات الطبية للدول األعضاء لشراء اإلمدادات الطبية والمعدات الصحي

غيرة طاعون المجترات الص ا، أنتجت المفوضية مجموعة أدوات تشخيصفريقيألخالل بنك اللقاحات القاري 

وقف جائحة وضية جهود إثيوبيا لعززت المفواألعضاء في حالة تفشي المرض. التي تقلل تكاليف الشراء للدول 

، لوقاية منهاة لمكافحة األمراض وافريقيالمراكز األ تشاركومن خالل اختبار وإنتاج معقم اليدين.  19كوفيد 

قاحات والتحصين العالمية التي يقودها التحالف العالمي لل كوفاكسفي مبادرة  ،بالتعاون مع المبعوثين الخاصين

ئيس أطلق ر ،2020في مارس و. هابمجرد ترخيصها والموافقة علي استخدام ،ةبشأن تأمين اللقاحات للقار

تم  ،اآلن . وحتىفريقيالتابع لالتحاد األ 19كوفيد لستجابة االصندوق  ،سيريل رامافوزا فريقياالتحاد األ

 دوالر أمريكي. 16000000دوالر أمريكي وتم استالم أكثر من  41000000التعهد بأكثر من 

 

ققها في تعزيز انعكاسا للمكاسب التي ح فريقييواجه االتحاد األ ،ةفريقيللقارة األ 19كوفيد ائحة ومع تفشي ج

عدم المساواة  الضوء على العديد من أوجه جائحةال تسلطوالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق المرأة. 

قد تؤدي و ،فمن المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم تفشي المرض ،الكامنة بين الجنسين والتي إذا لم تتم معالجتها

 بدورها إلى تفاقم عدم المساواة. نالجنسيمنظور االستجابات التي ال تتضمن تحليل 

 

يها من قبل وستدخل حيز التنفيذ بمجرد التصديق عل 2019في فبراير  لألدويةة فريقيوكالة األالتم اعتماد و

 فريقيبنك األالتصديقات. كما تعمل المفوضية مع  6دولة موقعة و  18يا يوجد حالو. اخمسة عشر دولة عضو

ل تعزيز إنتاج من أج ينفريقيا إلنشاء صندوق لدعم المصنعين األأفريقيلتنمية الصيدالنية في التنمية من أجل ا

 ا.أفريقياألدوية والمنتجات واألجهزة الطبية في 

 

-2019) لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة فريقيالتحاد األخطة عمل اووضعت المفوضية إطارا قاريا، وهو 

ة المعنية باالنتشار الوبائي لتعاطي فريقيالشبكة األ(. وتمثلت إحدى اإلنجازات الرئيسية في إنشاء 2023

من أجل جمع ونشر بيانات قابلة للمقارنة عن تعاطي المخدرات والمشاكل ذات الصلة بشكل منهجي  المخدرات

المفوضية السياسات والبرمجة لمعالجة اضطرابات تعاطي المخدرات في القارة. وساهمت  لتحسين صياغة

مؤشر الجريمة المنظمة فضال عن  ،اأفريقيمراصد إقليمية للجريمة المنظمة في أيضا في إنشاء أربعة 

 الوطنية. العابرة للحدودلمكافحة الجريمة المنظمة ة فريقياأل
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واقع بشأن موقفا مشتركا بحكم ال ،2018، الذي اعتمده المؤتمر في عام ايقيفرإطار سياسة الهجرة ألأصبح و

تنشيطه بين  األساس للحوار الذي تما فريقيإطار سياسة الهجرة ألشكل وقضايا الهجرة.  حولا أفريقيأولويات 

المصلحة  وللمشاركة االستراتيجية مع أصحاب ،واالتحاد األوروبي بشأن الهجرة والتنقل فريقياالتحاد األ

الموقف  رشدالعربي وأ فريقيالرئيسيين اآلخرين بشأن مسائل الهجرة. كما شكل األساس لبرنامج الهجرة األ

لداخلي، اعلى الصعيد والميثاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.  حولالمشترك  فريقياأل

ين الوكاالت بشأن التعاون والتنسيق بين اإلدارات وب فريقيالهجرة التابعة لالتحاد األبشأن تنسيق العززت لجنة 

ثالثة مراكز  يتم تشغيل ،مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة النظامية وغير النظاميةومن أجل الهجرة.  ادارة

 ريقيفوالمركز األ ،للهجرة في المغرب فريقيوالمرصد األ ،للهجرة: مركز العمليات القاري في السودان

 حوث حول الهجرة في مالي.للدراسات والب

 

. البتكار والمهاراتالعلم والتكنولوجيا واتم تسجيل معالم بارزة في  ،على الرغم من القيود الكبيرة على المواردو

دم تطابق المهارات لمعالجة عبشكل تجريبي في ثمانية بلدان  ينوالمهني يننيفتم إجراء تقييم للتعليم والتدريب الو

ا من خالل فعالة والفرص االستراتيجية وكذلك الثغرات في القدرات التي يمكن معالجتهوتحديد الممارسات ال

 ريقيفاالتحاد األ -مواليمو نييريري تم إطالق منحة والمساعدة الفنية وتحفيز االنتقال من المدرسة إلى العمل. 

اقتصرت  ،2018في عام ونساء( على منح دراسية.  3رجال و  18مرشًحا ) 21حيث حصل  2017في عام 

لتكنولوجيا الماجستير والدكتوراه في مجاالت العلوم وادراسة المنحة على النساء لتشجيعهن على التحاقهن ب

لبرامج الماجستير.  30دكتوراه و لدرجة ال 30 -منحة دراسية على والهندسة والرياضيات، وحصل ستون 

تم و. اودولة عض 26ذكًرا( من  281أنثى و  75طلبا ) 356تم استالم ما مجموعه  ،2019اعتباًرا من عام و

 9ث و إنا 6منحة ) 15حيث تم تقديم  ،بما يتماشى مع موضوع العام 2019تخصيص المنحة لالجئين في عام 

 ذكور(.

وكاالت كرس تة وفريقيتقدما باعتماد النظام األساسي لوكالة الفضاء األ فريقيبرنامج الفضاء األوأحرز 

بة العالمية للبيئة منح برنامج المراق ،2020يونيو  20لتنفيذ البرنامج. واعتبارا من  الفضاء الوطنية جهودها

حادا ات 12يورو( إلى  8921378يورو ) 17500000٪ من إجمالي المنحة البالغة 51ا أفريقيواألمن و

 اكزجامعة ومر 20ة خاصة و أفريقيشركة  20ة تضم أفريقيدولة  45مؤسسة في  122يمثلون أكثر من 

 للتدريب.

 

زيادة إمكانية  خطوة أساسية نحو 2019في ديسمبر  ة االفتراضية واإللكترونيةفريقيالجامعة األوكان إطالق 

نت الذي يسمح ين. وأصبح النموذج عبر اإلنترفريقيالوصول إلى التعليم المهني واألكاديمي للمواطنين األ

رئيسي الذي . ويتمثل التحدي ال19ائحة كوفيد بالوصول في أي وقت وفي أي مكان أكثر مالءمة في أعقاب ج

المدى الطويل. ومن  ة في تقييد إطارها التنظيمي الحالي لتعيين موظفين أكاديميين علىفريقييواجه الجامعة األ

عد ولوائح االتحاد ة االستثناءات المطلوبة لقوافريقيغير المحتمل حل هذا التحدي ما لم يتم منح الجامعة األ

ة االفتراضية فريقيألما يتعلق بالتوظيف والتعاقد والمشتريات والتمويل والتشغيل الكامل للجامعة افي فريقياأل

 واإللكترونية.

 

راتيجي تاله إطار عمل است 2018ا في يناير أفريقيفي  بروتوكول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوتم اعتماد 

اإلعاقة،  لبروتوكول ويحمي حقوق األشخاص ذوي. ويعزز ا2020بشأن اإلعاقة في عام  فريقيجديد لالتحاد األ

لضمان  خطة عمل لمكافحة االعتداءات على األشخاص المصابين بالَمَهقويضمن احترام كرامتهم. واعتُمدت 

عاقة لضمان لإل فريقيا. كما نفذت المفوضية منظومة االتحاد األأفريقيحقوق األشخاص المصابين بالَمَهق في 

ا ريقيأففي  بشأن حقوق كبار السن 2016بروتوكول قة. وبالمثل، تم التوقيع على دمج األشخاص ذوي اإلعا

هذه  ا من قبل ستة عشر دولة عضوا وصدقت عليه دولتان خاللأفريقيلتعزيز وحماية حقوق كبار السن في 

 الفترة.

 

حيث ضم جميع  ،2020في فبراير  2063لعام  فريقياألجندة االجتماعية لالتحاد األواعتمد المجلس التنفيذي 

مصدر  2040ا لألطفال، أجندة أفريقيأجندة أهداف جدول األعمال االجتماعي في إطار تنفيذي واحد. وتعد 

لألطفال من خالل تحديد مجاالت األولوية بناًء على تقييم  فريقيإلهام لرفع مستوى امتثال الدول للميثاق األ
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ا. ويجب أن تستمر المفوضية أفريقيلية لحقوق الطفل في السنوات الخمس والعشرين الماضية واالتجاهات الحا

ا مناسبة لألطفال من خالل ضمان تنفيذ الدول األعضاء لهذه األجندة، أفريقيالقادمة في الضغط من أجل 

 .2063المستوحاة من أجندة 

 

 

 

 

 الدروس المستفادة والفرص

 جوائحألوبئة واللسن الرشد في تنسيق االستجابات  ة لمكافحة األمراض والوقاية منها،فريقيالمراكز األ تلقد بلغ

إلضافة إلى وفرت االستجابة المنسقة وفي الوقت المناسب لإليبوال باو .19كوفيد الصحية، وخاصة اإليبوال و

لخاص اكان تعبئة الموارد بين القطاع و .19كوفيد التضامن الذي تم إظهاره سابقة وقدرة على التصدي ل

تنظم موارد  لم مفوضيةفي حين أن هذه الواألخيرة. مفوضية  أحد اإلنجازات الرئيسية لللمواجهة فيروس إيبوال

ما في ب -قليدية ا، فقد نجحت في االستفادة من مصادر التمويل غير التأفريقيمالية مماثلة من القطاع الخاص في 

وسائل جب رفع مستوى اليوالجماعي لألموال من المواطنين من خالل حفل التضامن االفتراضي. الحشد ذلك 

 المبتكرة مثل هذه.

 

ظل ت، س19-دكوفي في حين أن القارة ال تزال تكافح مع التداعيات الصحية واالجتماعية واالقتصادية لما بعدو

فإن  ،باء. وبالتاليلولتصدي لا لأفريقيكيانا رئيسيا في جهود ، ة لمكافحة األمراض والوقاية منهافريقيالمراكز األ

ة لمكافحة األمراض فريقيالمراكز األنية من خالل بناء مقر فها بما في ذلك البنية التحتية والقدرات التعزيز قدرت

وتطوير اللقاحات  يجب بذل الجهود لتعزيز قدرتها على البحث واالختبارويعد أمرا بالغ األهمية.  والوقاية منها،

ي فا ينبغي على المفوضية أن تستثمر والمستحضرات الصيدالنية لمعالجة القضايا الصحية الملحة. كم

لتكلفة االمفاوضات مع أصحاب براءات االختراع والشركات المصنعة لألدوية واللقاحات اآلمنة والميسورة 

 والمتاحة على نطاق واسع.

 

 ناسالمن  فريقيتقريب االتحاد األ 2.4
 

رك وقيم وأخالق ا بهوية ثقافية قوية وتراث مشتأفريقي :2063من أجندة  6و  5من الناس بالطموحين  فريقييسترشد تقريب االتحاد األ

ورعاية األطفال.  ،شبابة، ال سيما النساء والفريقيا التي يكون تنميتها بدافع من الناس وتعتمد على إمكانات الشعوب األأفريقيو ،مشتركة

التحاد وإفساح ا، ومراعاة منظور الجنسين في وركزت المفوضية جهودها على تعزيز االتصاالت والتوعية وإشراك المواطنين والمغتربين

 المجال للشباب.

 

 بارزةمعالم 

 تعزيز آليات المساءلة عن التزامات شؤون الجنسين• 

 تعيين مبعوث خاص للشباب• 

 تنشيط حمالت إنهاء الممارسات الضارة• 

 إطار عمل إلشراك المغتربين• 

 تراثقانون نموذجي بشأن حماية الممتلكات الثقافية وال• 

 

ين. فريقيطنين األمن الموا فريقيعلى مدى السنوات األربع الماضية، تم بذل العديد من الجهود لتقريب االتحاد األ

يدية وتشمل هذه، المنصات عبر االنترنت والمنصات خارج االنترنت، والتفاعل مع وسائل اإلعالم التقل

من خالل  ريقيفتحاد األوتأييده، وتبسيط هوية اال قيفريوالترويج لعمل أجهزة ومؤسسات االتحاد األ ،والجديدة

هيكل االتحاد ب نييقيتحسين فهم المواطنين األفرومن أجل عالمته التجارية ومنتجات االتصال المبتكرة المختلفة. 

لشخصية اوكذلك المؤسسات الرئيسية، وأفالم الملفات  فريقيتم تطوير عمل مفوضية االتحاد األ فريقي،األ

تحاد "صدى االإلى جانب منتجات االتصال والمعرفة بما في ذلك المنشورات السنوية، و ،الصوتي والمحتوى

ائلة لرقمنة بالمهمة اله ،اأفريقيبدعم من جنوب  ،اضطلعت المفوضيةو. "فريقي"دليل االتحاد األو "فريقياأل

مشروع إلى يهدف الووأجهزته.  فريقيالمواد المكتوبة والتصويرية والمسموعة والمرئية الخاصة باالتحاد األ

 .1963المنظمة في عام  تأسيسمنذ  فريقيإنشاء مستودع رقمي لسجالت االتحاد األ
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لمشترك والقيم االتي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية القوية والتراث  2063من أجندة  5استنادا إلى الطموح و

كتاب "ع ماألساطير"، بالتعاون  دحضحت عنوان "ا تأفريقيفي حقائق الا، تم إطالق كتاب فريقيواألخالق أل

تم الذي سي ،ا الكبيرأفريقيلمتحف تم تطوير مشروع النظام األساسي  ،خالل هذه الفترةوة. فريقيالسجالت األ

فحة االتجار لمكا القانون النموذجي بشأن حماية الممتلكات الثقافية والتراثفي الجزائر. واعتُمد  استضافته

افية من أجل زاد مركز الدراسات اللغوية والتاريخية موارده الببليوغرولممتلكات الثقافية. غير المشروع با

نسيق أنظمة الكتابة ة للغات في تفريقيشاركت األكاديمية األ ،ة. وبالمثلفريقيمعرفة أفضل بالتاريخ والتقاليد األ

لية للغات ت األكاديمية منصة تفاعأطلقووسونينكي.  ،ايجلثالث لغات محلية عابرة للحدود، وهي إيوي، وسون

 ا.أفريقية وأكملت األطلس اللغوي لستة عشر دولة في غرب فريقياأل

 

  مراعاة منظور الجنسين في االتحاد 2.4.1
تمكين بشأن المساواة بين الجنسين و فريقياالتحاد األصكوك تواصل المفوضية الدعوة إلى التصديق على 

مساءلة لتنفيذ نفيذها. كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز االمتثال والالمرأة وإضفاء الطابع المحلي عليها وت

. وكول مابوتوبروتومؤشر بطاقة أداء الصكوك القارية لحقوق المرأة، تم إنشاء العديد من اآلليات بما في ذلك 

د التقارير داواحدة إلعجامعة منصة  منظور الجنسين،إلبالغ عن ل فريقيااللكترونية لالتحاد األ المنصةتوفر و

إلعالن الرسمي اتقارير التكميلية بما في ذلك بطاقة قياس المساواة بين الجنسين، والمختلفة وألدوات المساءلة 

مؤشر بطاقة أداء وو فريقيا، وتقارير رئيس مفوضية االتحاد األأفريقيبشأن المساواة بين الجنسين في 

بتقييم مدى  عنها وتسمحاعداد التقارير زامات ورصدها و. وقد دعمت هذه األدوات تنفيذ االلتبروتوكول مابوتو

 تنفيذ التزامات المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

 

اإلعالن الرسمي بشأن حول  فريقيالدول األعضاء وتقارير رئيس مفوضية االتحاد األ 3وليفةرير تاقدم تقتكما 

والمجموعات  فريقيألعضاء ومفوضية االتحاد األمن الدول ا ، نقاطا بارزةاأفريقيالمساواة بين الجنسين في 

في حين تم تحقيق إنجازات واالقتصادية اإلقليمية في تنفيذ التزامات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

، ال يزال التكافؤ بين الجنسين يتطلب اأفريقياإلعالن الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في ملحوظة في تنفيذ 

كجزء من واألخرى.  فريقيوأجهزة االتحاد األ فريقيالهتمام، ال سيما في مفوضية االتحاد األمزيدا من ا

٪ 35٪ للنساء و 50قرر التكافؤ الذي يطالب بحصص م 2018اعتمد المؤتمر في  ،اإلصالحات المؤسسية

حاد موظفا في مفوضية االت 1744من أصل  ،2020سبتمبر  30اعتبارا من و. 2025للشباب بحلول عام 

٪( و 36من النساء ) 634 هناك بما في ذلك المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال، فريقي،األ

من أصل و. 271أو  ،٪16 أقل من ذلكوعاما  35 في عمر الشباببلغت نسبة و٪(. 64من الرجال ) 1110

٪( 36نساء ) 5 هناك يرا،مد 14من بين و٪(. 47من الشباب ) 128٪( و 53من الشابات ) 143 هناك ،271

 .2003تحقق التكافؤ بين الجنسين على مستوى المفوضين منذ عام و٪(. 64رجال ) 9و 

 

 ،اسلية لإلناثمبادرة سليمة إلنهاء تشويه األعضاء التنوكذلك إطالق  ،الحملة إلنهاء زواج األطفالإن توسيع 

ن فرت الحملة عن مجموعة من القوانيأسويعززان عزم االتحاد على وضع حد لهذه الممارسات الضارة. 

لتقدمية للقوانين فضال عن التعديالت ا ،واالستراتيجيات الوطنية إلنهاء زواج األطفال ،المتعلقة بزواج األطفال

جرم زواج الوي وزيمبابوي قوانين وسياسات تاامبيا وغينيا ومجاعتمدت  ،حتى اآلنوالتي ترفع سن الزواج. 

عزيز توبيا وإريتريا وزامبيا القوانين والسياسات الموجودة مسبقا من خالل عززت مصر وإثيواألطفال. 

د بالتزامها بإنهاء تشا وتعرفمشاركة الزعماء التقليديين والدينيين والجهات الفاعلة المحلية في المجتمع المدني. 

دول إعطاء ال . وتشمل التحديات التي تواجه إحراز مزيد من التقدم عدم2030زواج األطفال بحلول عام 

انات واإلبالغ األعضاء األولوية لتنفيذ وإنفاذ القوانين ضد زواج األطفال، فضالً عن االفتقار إلى جمع البي

 -البلدان  تراجعت بعض ،على الرغم من التقدم المحرزومما يخلق فجوة في تقارير تقييم الحملة.  ،المناسبين

ل. ن مشروع قانون إلضفاء الشرعية على زواج األطفاومن األمثلة على ذلك الصومال حيث طرح المشرعو

 .وتوضح مثل هذه األحداث أنه ال يزال يتعين القيام بالكثير من العمل للقضاء على هذه الممارسة

 

                                                 
 تقريرا تجميعيا للدول األعضاء. 60خالل الفترة قيد االستعراض ، تم تلقي  3
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ات في يقيفرالستغالل ثروة خبرات النساء األ ةفريقيشبكة القيادات النسائية األتم إنشاء  ،2017في عام و

االجتماعية في هن في بناء واستدامة السلم واألمن والعمليات السياسية واالقتصادية والقيادة لتعزيز مساهمات

ة، فريقينسائية األوأهداف التنمية المستدامة. وتعد شبكة القيادات ال 2063ا أفريقيمن أجل تحقيق أجندة  ،القارة

بة قوة موجهة لى أن تكون بمثاات في المناصب القيادية التي تهدف إفريقيبمثابة حركة غير مسبوقة للنساء األ

 ية في القارة.لزيادة تعبئة النساء في مختلف القطاعات. وستمكن الشبكة النساء من تشكيل طريق السالم والتنم

 

يؤدي وحديات قائمة. ، ال تزال التللمساواة بين الجنسين فريقيتم إحراز تقدم في تنفيذ أجندة االتحاد األ وفي حين

اء عن الصكوك ة بشأن مختلف الصكوك الدولية واإلقليمية إلى تقليل تقارير الدول األعضعبء التقارير المتعدد

ص عليها في يتيح التقدم البطيء في تنفيذ االلتزامات المتعلقة بحقوق المرأة مثل تلك المنصوواإلقليمية. 

تمويل  زالومالة. بروتوكول مابوتو استمرار الممارسات التي تعيق إعمال حقوق المرأة وإمكاناتها الكام

طلبات المساواة بين الجنسين غير كاٍف مع مخصصات الميزانية التي ال تتناسب مع الطبيعة الشاملة ومت

٪ إلى 1٪ بدالً من 0.5أدى تغيير قرار تخصيص و. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةلتعزيز  تفويضال

مرأة. عالوة في تمكين ال صورلى إعاقة التقدم المتإ ،ة، إلى جانب تأخر صرف األموالفريقيصندوق المرأة األ

ول األعضاء إلى أنه ينبغي منح المفوضية تمويال كافيا من الد 2019خلص المجلس التنفيذي في عام  ،على ذلك

 لتجنب االعتماد على الشركاء.

 

واة بين الجنسين المساعزيز تمعظم المكاسب التي تحققت على مر السنين في  ،19-كوفيدجائحة يمكن أن تعكس و

 نالجنسيالمتعلقة بمنظور لتزامات إلى تأخير تنفيذ اال 19-كوفيدقد يؤدي تحويل الموارد إلى و. وتمكين المرأة

ة اإلغالق الجنس بشكل كبير خالل فترالعنف القائم على نوع ازداد العنف الجنسي ووالتي ال تعتبر عاجلة. 

عديد من المؤسسات ا. لقد عانى اإلدماج المالي للمرأة مع إغالق اليأفريقفي جميع أنحاء  ةوأدى إلى جائحة ثانوي

شمول المالي مما أعطى قوة دفع أكبر للعقد الذي تم اعتماده مؤخرا بشأن ال ،النسائية والتجارة عبر الحدود

 ردودبشأن ال فريقيمبادئ توجيهية لالتحاد األ سيكون من المفيد وضع وتنفيذو(. 2030-2020للمرأة )

قرار في كإطار لدمج المساواة بين الجنسين ووكالة المرأة في عمليات صنع ال نستجيبة لمنظور الجنسيالم

 الذي دعا إليه مؤتمر االتحاد في معالجة هذه المخاوف. على النحو 19-بعد كوفيد لما ا، وخطط التعافي أفريقي

 

 إفساح المجال للشباب 2.4.2
بلهم والسياسات التي تؤثر لتشكيل مستق -إفساح المجال للشباب  تؤكد العديد من أطر السياسات على الحاجة إلى

وع العام بما يتماشى مع موض فريقيعليهم. وال يزال تطوير خارطة طريق المكاسب الديمغرافية لالتحاد األ

يدة في معالجة يمثل استراتيجية مف ،المتعلق باستغالل العائد الديمغرافي من خالل االستثمار في الشباب 2017

 تضخم أعداد الشباب الذي تواجهه الدول األعضاء.

 

مثل مع تفويض للعمل كم معني بالشباب فريقيمبعوث خاص لالتحاد األ، تم تعيين أول 2018وفي نوفمبر 

صبح . وأفريقيفي هيئات صنع القرار ذات الصلة باالتحاد األ فريقيومناصر ألصوات ومصالح الشباب األ

ة للشباب أفريقيالستشاري للشباب والمتطوعين الشباب والشبكات، آلية تعاون مكتب مبعوث الشباب، بمجلسه ا

مجلس ى كل من والجهات الفاعلة العالمية. ويشمل ذلك إحاطات إل فريقيللمشاركة والتأثير في عمل االتحاد األ

ب في إسكات باحول مساهمات الش فريقيمجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األو  األمن التابع لألمم المتحدة

ألعضاء اتم حشد الدول ووتحديد التوصيات الخاصة بالخطط الوطنية بشأن الشباب والسلم واألمن.  البنادق

الذي  فريقيب األميثاق الشبا مشجعيمن خالل  فريقيإلعادة االلتزام بالتنفيذ الكامل والمعجل لميثاق الشباب األ

سياسات التي تؤثر المبادرة المساءلة التي يقودها الشباب عن ال تعززويدعم المراقبة القارية وإعداد التقارير. 

 على حياتهم.

 

 12الشباب لمدة  ينفريقيبتجنيد وتدريب ونشر المهنيين األ فريقيفرق الشباب المتطوعين لالتحاد األيقوم و

ا. أفريقيي تنمية وتعزيز العمل التطوعي وتعميق مكانة الشباب كفاعلين رئيسيين ف ،شهرا في جميع أنحاء القارة

ارتفع هذا وخدمتهم.  ونكملي 44 مع خدمةلذكًرا( ل 50أنثى و  87متطوًعا ) 137تم نشر  ،2017في عام و

الشباب في مختلف  فريقيذكرا( من متطوعي االتحاد األ 92أنثى و  116) 208حيث عمل  2018العدد في عام 

 121) 231تم نشر  ،2019في عام والشريكة.  األجهزة واإلدارات بالمفوضية والدول األعضاء والمنظمات
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ذكرا( في عام  74أنثى و  95) 169الشباب، مع  فريقيمن الذكور( من متطوعي االتحاد األ 110أنثى و 

لمراكز باالمراكز اإلقليمية الخمسة المتعاونة بالشباب ونشرهم  ينفريقي. كما تم تدريب المهنيين األ2020

 ادولة عضو 53طلب من  9000تم استالم أكثر من . و2020ي عام ف الوقاية منهاة لمكافحة األمراض وفريقياأل

 .2021مجموعة في 

 
ت بفرص ملموسة في مجاال أفريقيإلى الوصول إلى مليون شاب  2021مبادرة المليون بحلول عام تهدف و

ب في هذه مية الشبا. وعززت هذه المبادرة تن2021التعليم والتوظيف وريادة األعمال والمشاركة بحلول عام 

بالنظر وا. أفريقيالمجاالت الحيوية ووضعت القارة على مسار تسريع التدخالت نحو تحسين حياة الشباب في 

 ،يع الفرص للشبابمن المهم التذكير باألهداف الرئيسية للمبادرة: تسر ،2021إلى العام األخير للمبادرة في عام 

اختبار األفكار الجديدة وتوسيع نطاق و ،ت نظر جديدةتشجيع أصحاب المصلحة على النظر في وجهاو

عبئة رفيعة المستوى التوتكثيف يوصى بإعادة تنشيط ووبناء النظم البيئية القارية ذات الكفاءة.  ،النجاحات الحالية

ة. ويوصى ومواصلة العمل على المستويات الفنية للشراك ،بالشراكة مع القطاع الخاص للحفاظ على االهتمام

لدول األعضاء ابتخصيص المزيد من الموارد للمبادرة لتمكين التنفيذ وإثبات الملكية وااللتزام من جانب  أيضا

 واالتحاد.

 

  ين والمغتربينفريقيإشراك المواطنين األ 2.4.3
اطنين طريقة مهمة إلشراك المو 2063العشر األولى ألجندة للسنوات كان النهج التشاوري لخطة التنفيذ 

في لمهجر مغتربين في ال االتحاد. وتم ذلك من خالل مشاركة المجتمع المدني ومنظمات الفي عم ينفريقياأل

يجب وعوبها. ا وشأفريقيتعزيز السلم واألمن والحكم الديمقراطي وحقوق اإلنسان كأساس إلدماج وتكامل وتنمية 

مهم  أفريقير وبناء منظو ،والعالم ينفريقيأن يواصل االتحاد نقل رؤيته وسياساته وبرامجه إلى المواطنين األ

ة وموقفها في لتعكس الحقائق والتطلعات واألولويات القاري فريقيلمهمته وتمكين القارة من امتالك السرد األ

 العالم.

 

هدف يو. فريقيفي االتحاد األبالمهجر تم تطوير مشروع إطار قانوني وسياسي لدعم مشاركة المغتربين و

االنتقال من الوضع بوالسماح للمفوضية  ،2012ة العالمية لعام فريقيسية للقمة األاإلطار إلى تحقيق النتيجة الرئي

من و. قيفريإلى نهج مؤسسي يتم تنفيذه عبر نظام االتحاد األبالمهجر المخصص الحالي لمشاركة المغتربين 

أربعة:  بدأت ،2063 جندةوأ 2012التي تم تحديدها خالل قمة  فريقيالخمسة لالتحاد األاإلرث بين مشاريع 

سوق و ،من المغتربين في المهجرمشروع فرق المتطوعين و ،ين في المهجرفريقيصندوق استثمار األ

ألعضاء على الدول ا ،للتحويالت فريقيساعد المعهد األوللتحويالت.  فريقيوالمعهد األ مغتربين في المهجرال

 ،يالتاألطر التنظيمية لسوق التحو ثحديلتطوير و/أو ت ،تحسين إجراءاتها للقياس اإلحصائي للتحويالت

ال تزال ودية. ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة لالستفادة من التحويالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصا

درة المعهد على عيقها النقص الحاد في الموظفين مما أثر بشكل كبير على قللتحويالت، ي فريقيالمعهد األأنشطة 

 التنفيذ.

 

  مستفادة والفرصالدروس ال
دة عن تحقيق على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في شؤون االتحاد، إال أنها بعي

جتماعي . ويوفر إصالح المجلس االقتصادي واال2063على النحو الذي دعت إليه أجندة  ،اتحاد محوره الناس

ين في فريقيبذل مزيد من الجهود لتحسين اندماج األ يجب ،والثقافي، بعض الفرص في هذا الصدد. وبالمثل

رة ون في جميع أنحاء القافريقيالمهجر وتعزيز روابطهم مع أجهزة السياسات. ويمارس المواطنون األ

هم. وبدعم من وخارجها، خياراتهم بحرية، ويطالبون بالمساءلة والشفافية في بلدانهم وعبر الحدود وفي مؤسسات

وضية ظم المواطنون ويحشدون من أجل التغيير من خالل وسائل مبتكرة. وستكون المفين ،الثورة الرقمية

ليات التي مقصرة في عدم التعرف على األشخاص الذين يقودون التغيير وتقبلهم وكذلك األدوات والوسائل واآل

 يستخدمونها.

 

عن االتحاد، ونشر أجندة الغموض  تبديدة في استراتيجية للدعوة واالتصال تسعى إلى مفوضيشرعت هذه الو

فإن التقدم ملحوظ. ويشمل  ،باإلضافة إلى آليات التنفيذ. وبينما ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ،2063
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وإعادة تسمية هوية االتحاد واستخدام وسائل اإلعالم واألدوات الجديدة  ،ذلك تجديد وجود االتحاد عبر اإلنترنت

يجب على المفوضية تطوير نظام قوي للحصول على آراء المواطنين و. ينفريقيللتواصل مع المواطنين األ

 حول كيفية تحسين االتحاد.وصياغتها ومدخالتهم وأفكارهم 

 

نصاف للمرأة. بناًء على التقدم الذي أحرزته المفوضية السابقة، تم تسجيل معالم بارزة لتعزيز المساواة واإل

وساطة، ة في منع النزاعات والفريقيخاصين، وإنشاء شبكة المرأة األويشمل ذلك تعيين مبعوثين وممثلين 

ال يزال و. فريقيوتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في مزاعم التحرش ضد النساء في مفوضية االتحاد األ

ديات عالجة التحة منظور الجنسين في االتحاد على جميع المستويات وماهناك الكثير الذي يتعين القيام به لمراع

م المفوضية التي تواجهها المرأة، بما في ذلك ظروف العمل والتحرش الجنسي والتقدم الوظيفي. ويجب أن تلتز

عزيز نظام تبالتنفيذ الكامل للتوصيات العالقة للجنة رفيعة المستوى وتهيئة بيئة مواتية للمرأة من خالل 

كة المرأة ج المبادرات األخرى بما في ذلك شباألخالقيات والمساءلة عن االنتهاكات داخل المفوضية. وتحتا

 ة في منع النزاعات والوساطة إلى تخصيص حيز وموارد وقدرات كافية لتحقيق تفويضها.فريقياأل

 

لى االتحاد عيجب تسريع عملية التصديق على بروتوكول مابوتو وإضفاء الطابع المحلي عليه وتنفيذه إذا كان و

االتحاد  هناك فرص لتحقيق التكافؤ بين الجنسين عبر أجهزةوقوق المرأة. أن يفي بأي من وعوده للنهوض بح

 - 2025 مع اإلطار الزمني المحدد فيومع القواعد المنصوص عليها في عملية اإلصالح المؤسسي.  فريقياأل

ة الجديد يقيفرة األيوفر عقد المرأومن األهمية إعطاء األولوية لذلك.  ،القادمةمفوضية بالتزامن مع نهاية مدة ال

أول ايته مع قد وصل إلى نهة فريقيصندوق المرأة األا ألن رنظوإلى األمام.  هذه األجندةفرصة لمواصلة دفع 

ماني توق ائفي صندة فريقيصندوق المرأة األة، يجب تطوير آلية انتقالية إلعادة توظيف فريقيعقد للمرأة األ

ة قوية ماني المعاد تعريفه آلية مساءلتئلصندوق االيجب أن تصاحب اولمعالجة المدفوعات غير المسددة. 

 ومبتكرة.

 

اب. في جميع أنحاء المفوضية، سعت مختلف اإلدارات والبرامج إلى استغالل العائد الديمغرافي للشبو

لشباب، ، نفذت المفوضية العديد من المبادرات مثل تعيين مبعوث ل2017واسترشادا بتوصيات موضوع العام 

واعتماد  فريقيفرق الشباب المتطوعين لالتحاد األ، وتعزيز برنامج 2021حلول عام ب واحد ومليون

المبادرات  للشباب. وينبغي أن تستمر المفوضية في دعم فريقياستراتيجيات وخطط عمل مختلفة بشأن العقد األ

لمفوضية على االتي توفر للشباب فرص العمل وريادة األعمال والمهارات والقدرات لممارسة القيادة. ويجب 

امج األمم المتحدة برنل التابعمتابعة االلتزامات بتنفيذ برامج مشتركة مع شركائها مثل برنامج الزميالت الشابات 

 تحدة.واألمم الم فريقيالتحاد األللمهنيين الشباب المقترح لبرنامج الو فريقياإلنمائي واالتحاد األ

 

ودفع  وتشكيل رشادخطوة مهمة في إفساح المجال للشباب إل ،فريقيالتحاد األلشباب الكان تعيين مبعوث و

ل مشاركات وتفاعالت الشباب واالتحاد من خال ،عزز مكتب مبعوث الشبابوسياسات وممارسات االتحاد. 

لطابع لمضي قدما، يجب إضفاء امن أجل ا. ووخارج االنترنت اإلنترنت عبرمجموعة متنوعة من المشاركات 

الستمرارية امزيدا من الدعم وتيسير االنتقال بين المبعوثين لضمان  التعيين ومنحهمالمؤسسي على المكتب وا

 والبناء على المكاسب.

 

  ا على الساحة العالميةأفريقيتأكيد مكانة  2.5
 

وموحدة  ،تكاملةم: قارة 2063من أجندة  7و  2ا على الساحة العالمية مدفوعا بالطموحين أفريقييأتي عمل المفوضية على تأكيد مكانة 

ر. وركزت ا كالعب وشريك عالمي قوي وموحد ومرن ومؤثأفريقيو ،اأفريقية ورؤية نهضة فريقيسياسيا وتستند إلى مثل الوحدة األ

 .فضاءات العالميةوالنهوض بأجندة إنهاء االستعمار والدفع من أجل تمثيل أكبر في ال ،المفوضية جهودها على مراجعة وتعزيز شراكاتها

 

 بارزة معالم

  تقييم الشراكات 

  قرر إنهاء استعمار أرخبيل شاجوسم 

 ون الناجحون في النظام الدوليفريقيالمرشحون األ  
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  الشراكات االستراتيجية 2.5.1
شركاء الثنائيين. والمنظمات الدولية وال ائييننمشركاء االالمنشغلة بمراجعة وبناء الشراكات مع  المفوضيةكانت 

ول من دفع المواقف القارية في جد المفوضيةتمكنت  ،يعة المستوىمن خالل المشاركات والزيارات رفو

بما في  ،ديدةجشراكات مؤسسية بصياغة قامت المفوضية واألعمال العالمي للسالم والتنمية والبيئة المستدامة. 

على  يج. عالوةذلك المملكة المتحدة وفرنسا واالتحاد الروسي واللجنة االقتصادية األوروبية اآلسيوية والنرو

الحكم وأطر التعاون في مجال السلم واألمن وضع ذلك، وقعت المفوضية مذكرتي تفاهم مع األمم المتحدة ل

ل األعضاء فضال عن التعاون االقتصادي. باإلضافة إلى ذلك، دعمت المفوضية الشراكات القائمة بقيادة الدو

نسيق الموقف تالهند وتركيا، وعززت وعربية المنطقة العربية من خالل جامعة الدول الو ،مع االتحاد األوروبي

 )الصين(.ا يقيأفرالمنتدى المعني بالتعاون بين الصين و)اليابان( و "تيكادمؤتمر طوكيو الدولي "في  فريقياأل

 

كان واكات. وشرع في إعداد استراتيجية وسياسة للشر فريقيشراكات االتحاد األ تقييماختتم االتحاد بنجاح و

ل أفضل ( استهداف الشراكات بشك2) ،ا من التحدث بصوت واحدأفريقي( تمكين 1هو ) عمليةه الالهدف من هذ

الستراتيجية ا( تطبيق أساليب عمل أفضل في إدارة الشراكات 3) ،ا والميزة النسبية للشركاءأفريقيالحتياجات 

اتفاقية كوتونو  ال سيما ،ايأفريقنهاية جميع أدوات الشراكة بين االتحاد األوروبي و 2020عام  ميزيوا. فريقيأل

واصل و. بيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد األوروأفريقيالمبرمة بين مجموعة دول التاريخية 

. 2020ام بعد ع تينواالتحاد األوروبي تقارب المواقف بشأن الشراكة المعززة بين القار فريقياالتحاد األ

ة بموجب ريقيفأيضا مفاوضات الركيزة األ فريقي، دعم االتحاد األفريقيقررات مؤتمر االتحاد األموتماشيا مع 

نظرا وبا. ا وأوروأفريقيقوي وموحد في إعادة تعريف الشراكة بين  أفريقي قفوماتفاق ما بعد كوتونو لضمان 

التفاوض عادة إعملية بتعيين ممثل أعلى وهو في طور  فريقيقام رئيس مفوضية االتحاد األ ،ألهمية هذه الشراكة

ح المشتركة بشأن شراكة جديدة مع االتحاد األوروبي على أساس مبادئ المساواة واالحترام المتبادل والمصال

 اللتزامات.للمساءلة وتتبع تنفيذ ا اتقاربين الآلية التي يجب أن ترتكز على  -

 
ن تناقض في ير من األحياوأدى الفصل بين تعبئة الموارد ووظائف الشراكة إلى ازدواجية ال داعي لها وفي كث

راكات وليس تعبئة ال سيما بالنظر إلى أن اللجنة الفرعية المعنية بالتعاون متعدد األطراف تركز على الش ،النهج

ى هذه المشكلة تم إنشاء مديرية للشراكة وتعبئة الموارد في إطار الهيكل الجديد كوسيلة للتغلب علوالموارد. 

عديل كيفية عملهم أن يقوم الشركاء بت فريقيء وكالة التنمية التابعة لالتحاد األاستلزم إنشاووضمان االنسجام. 

 فريقيالتحاد األلوكالة التنمية دور تنفيذ المشروع تدريجياً من المفوضية إلى ينتقل حيث  فريقيمع االتحاد األ

 ، بينما تحتفظ المفوضية بالسياسة والمشاركة السياسية.النيباد -

 

 ،ليةالدو فريقية خطوات لتنشيط عملية مشاركة المجتمع المدني في شراكات االتحاد األاتخذت المفوضيو

ألخيرة حيث تم ابالتنسيق مع الجهات الفاعلة غير الحكومية عبر مناطق العالم. وتعثرت هذه العملية في اآلونة 

مؤتمر طوكيو و اأفريقيلصين والمنتدى المعني بالتعاون بين االتركيز بشكل متزايد على العالقات بين الدول في 

وكسل وجنيف لالتحاد اآلن مكاتب تمثيلية في بكين وبرويوجد الدول العربية.  -ا أفريقيوالدولي "تيكاد" 

لدان بأول مكتب تعاون بين  ،بكين وتشغيلهفي تمثيل اليمثل إنشاء مكتب وونيويورك وواشنطن العاصمة. 

 خارج القارة.الجنوب  –الجنوب 

 

متحدة، تقدم المفوضية دعما مستمرا للجنة العشر حول إصالح األمم ال ،2063من أجندة  7موح تعزيزا للط

ل العادل. ا من أجل التمثيفريقيالنقض والمزيد من المقاعد الدائمة ألحق وتدعو إلى فرض قيود على سلطات 

ل النظام والوظائف داخين لمختلف المناصب فريقيكما دعمت حمالت لتسهيل انتخاب و/أو ترشيح المرشحين األ

ألعضاء أثرت النزاعات بين الدول ا ،على النحو الذي أقره المؤتمر. ومع ذلك، في بعض الحاالت ،الدولي

لك، قوض هذا ة داخل النظام الدولي. ونتيجة لذفريقيبشكل سلبي على سير عمل اللجنة الوزارية للترشيحات األ

 ين مشتركين للمناصب الرئيسية.أفريقيين الوضع تأييد الهيئات العالمية المختصة لمرشح
 

 مكافحة االستعمار: حالة أرخبيل شاجوس

دعمت المفوضية موريشيوس في حربها ضد استمرار استعمار المملكة  ،تأكيدا على التزام االتحاد بمكافحة االستعمار بجميع أشكاله

دل الدولية رأيها االستشاري لدعم إنهاء االستعمار الكامل وس. وأدى ذلك إلى إصدار محكمة العجالمتحدة إلقليمها، وهو أرخبيل شا

ألرخبيل شاجوس. وتبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد ذلك قرارا يطالب المملكة المتحدة بسحب إدارتها االستعمارية دون قيد أو 
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في أرخبيل  ،يهم من أصل شاجوسشرط من المنطقة في غضون ستة أشهر وكذلك "تسهيل إعادة توطين مواطني موريشيوس، بمن ف

 .وعدم فرض أي عائق أو عقبة أمام إعادة التوطين". وتبقى المفوضية هذه المسألة قيد نظرها لضمان تنفيذ الرأي االستشاري ،شاجوس

 

 ً ئيلي وضم داعيا إلى اإلنهاء الفوري لالحتالل اإلسرا ،وشعبها بالتضامن مع فلسطينيظل االتحاد ملتزما

ع الدولي دعوة المجتم مفوضيةوإعادة التأكيد على حق فلسطين في الوجود. وتواصل ال ،لسطينيةاألراضي الف

حتى  1948ام لتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بقضية فلسطين وتنفيذ جميع قرارات األمم المتحدة المعتمدة منذ ع

قيم الكرامة  إلىية للقضية الفلسطين فريقيالدعم األستند يوإلجبار إسرائيل على االمتثال للقانون الدولي.  ،اآلن

ن تواصل أيجب  ،والحرية والعدالة باإلضافة إلى التمسك بحقوق اإلنسان والمبادئ اإلنسانية. وللمضي قدما

س الشرقية. وعاصمتها القد 1967بذل الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو  مفوضيةال

 مكانه في الساحة العالمية، دفع أجندة تقرير المصير لفلسطين.باستخدام  ،يجب على االتحادو

 

 الدروس المستفادة والفرص
تطوير  ،أخرى أمور ضمنمن خالل،  ةالعالمي ةحاا على السأفريقيلقد حقق االتحاد تقدما كبيرا في تأكيد مكانة 

الصعيد  دي للعنصرية علىة المشتركة والتضامن والشراكة مع الجنوب العالمي بشأن التصفريقيالمواقف األ

مل مستمر. ع بمثابةتطوير واستدامة الشراكات على قدم المساواة مع بعض الشركاء التقليديين  ويعدالعالمي. 

مم المتحدة يجب أن يستمر الدفع باتجاه اإلصالحات المؤسسية الدولية، ال سيما مع مجلس األمن التابع لألو

يجب أن يستند ومة. القاد مفوضيةمالية الدولية، في كونه أولوية بالنسبة للومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات ال

صاف واالحترام تجديد الشراكات االستراتيجية مع الشركاء التقليديين مثل أوروبا إلى إطار عمل قائم على اإلن

ل في مثية والتفريقييجب دعم األصوات األو. 2063المتبادل والمصالح المشتركة وتحركه أولويات أجندة 

ت من خالل ة للتأثير في صنع السياسافريقيالترشيحات األ تأييدالفضاءات والمؤسسات العالمية بما يتجاوز 

ن معها في ة وتتعاوفريقيالمفاوضات وتوليد المعرفة. وينبغي للمفوضية أن تدعم الجامعات ومراكز الفكر األ

 هذا الصدد.

 

ي شراكات جديدة بتأجيل إقامة أ صلقرر المتمات االستراتيجية، والالتأخير في الموافقة على تقييم الشراكجعل و

ماذج أفضل إلى إيجاد ن فريقييحتاج االتحاد األوالتنويع.  فريقيمن الصعب على االتحاد األ ،حتى اكتمالها

رات قمة اإلصالح إلى أن تكون نتائج مؤتموتطلب للشراكات بين البلدان والقارات، فضالً عن اجتماعاته. 

للقادة دودة الموارد الزمنية المحة، بما في ذلك فريقيشراكة ملموسة وجوهرية لضمان استثمار الموارد األال

قديم تصعوبة في  فريقيفي غياب نظام معلومات شراكة متماسك، يجد االتحاد األو، بشكل جيد. ينفريقياأل

وري أن من الضروشاط والمخرجات. عن تأثير الشراكات. لذلك تظل التقارير السنوية على مستوى الن تقارير

لمعلومات داخل إلى األمام في تصميم نظام معلومات يهدف إلى تعزيز التبادل الداخلي ل فريقييمضي االتحاد األ

ا في أفريقيداء وتعزيز أ ،وكذلك مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية لتجنب ازدواجية الجهود فريقياالتحاد األ

 ء الشراكات.قررات اإلستراتيجية بشأن األولويات وتخصيص الموارد وأدام، وتمكين التعاملها مع بقية العالم

 
ثف العديد من كواالجتماعية واالقتصادية.  اوتداعياته جائحةستلعب الشراكات دوًرا رئيسيًا في الخروج من الو

لصين والواليات ا، ال سيما اوالوقاية منهاألمراض  ة لمكافحةفريقياألكز امرالا من خالل فريقيأل همالشركاء دعم

لى ا إأفريقيللمضي قدما، ستحتاج والمتحدة األمريكية ومؤسسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء. 

رص العمل ف ايجادتحتاج أولويات التجارة واالستثمار وو. الخارجيةاستثمارات بدال من المساعدة اإلنمائية 

طاعات األكثر إعادة تنظيمها بحيث تستجيب بشكل مباشر إلحياء القإلى  فريقيوتنمية المهارات في االتحاد األ

لضمان  وشركائه فريقييجب التوقيع على أدوات لتعزيز هذا التعاون بين االتحاد األو. جائحةتضررا من ال

الصحية  يجب أن يشمل التعاون مع الشركاء الدعم من أجل تعزيز النظمواستجابة اقتصادية شاملة ومنسقة. 

طوير والتخطيط المشترك لت ،وتبادل المعلومات والبيانات ،بناء القدراتو ،األمان االجتماعي وشبكات

شأن إصالح بقيادة الحوار  فريقييجب أن يواصل االتحاد األوالتكنولوجيا والوصول إلى األدوية واللقاحات. 

 .19 -فيدالديون، خاصة بالنظر إلى أزمة كو
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   تقوية االتحاد 3
 

 :رئيسيةالمعالم ال

  إجراء إصالحات في الميزانية والمؤسسات 

  فريقيزيادة التوقيعات والتصديقات على صكوك االتحاد األ 

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية فريقيتعزيز التنسيق بين االتحاد األ 

 

  فريقيتنفيذ إصالحات االتحاد األ 3.1
أجندة  يقيفرشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األب 2017الصادر في يناير  فريقيقرر مؤتمر االتحاد األميحدد 

ضاء فيها للدول األع ناشئةإصالح شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم المنظمة بشكل أساسي لتلبية االحتياجات ال

ويات القارية ة قادرة على الوفاء باألوليفعالالو اءةكفتتسم بال مفوضية رساءيهدف اإلصالح إلى إوبها. ووشع

العمل ضمن إطار  الملتزمين بتقديم أعلى المعايير أثناءالنوعيين ذب واستبقاء أفضل الموظفين وج ،المتفق عليها

 األداء.يعتمد على قوي للمساءلة و

 

مة عادية قبأن يكون هناك  مؤتمرقرر من قبل المتم اتخاذ و. فريقيتم إصالح أساليب عمل قمة االتحاد األو

على ثالث  . وتم وضع جدول أعمال مبسط للقمة يركز2019منذ عام قرر تم تنفيذه مفي السنة، وهو فقط واحدة 

سين جودة تم وضع التصنيف المنهجي للقرارات لتحو. مؤتمرقضايا استراتيجية رئيسية فقط لتوجيه اهتمام ال

 عمليات صنع القرار، وتعزيز التنفيذ وتتبع التقدم.

 

اعتباًرا وءة العامة. واالزدواجية وتحسين الكفا تالتداخالافظ القيادة العليا إلزالة ووبُذلت جهود لتبسيط هيكل وح

نائب مفوضين و 6على أن تتكون القيادة العليا من  ،8إلى  10سيتم تخفيض المفوضية من  ،2021من عام 

لجدارة اتم إجراء المراجعات لتأسيس نظام توظيف واختيار موثوق وقوي لتحسين و. مفوضيةلرئيس ورئيس الل

لقيادة العليا. االختيار، وكذلك لتعزيز إدارة األداء وتوضيح إجراءات إنهاء الخدمة على مستوى والشفافية في ا

لول عام ٪ بح35٪ و 50بنسبة  فريقي،تم تحديد حصص النساء والشباب للمناصب في جميع أنحاء االتحاد األو

 على التوالي، ويجري التوظيف مع وضع هذه الحصص في االعتبار. 2025

 

يال لوضع توصيات يتم إجراء تقييم أكثر تفصوواألجهزة القضائية.  فريقيلمراجعة األولية للبرلمان األاكتملت او

يفية تعزيز كحول  مجلس السلم واألمنتداول ويأكثر تفصيالً حول كيفية تعزيز فعالية هذه األجهزة الرئيسية. 

. فريقيحاد األاستعراض أولي لشراكات االتتم االنتهاء من وأساليب عملها ودورها في منع النزاعات وإدارتها. 

وير استراتيجية معنية بالتعاون متعدد األطراف اآلن على تطلجنة الممثلين الدائمين التعمل اللجنة الفرعية لو

بة التنفيذ شراكة شاملة بهدف وضع مبادئ شراكة واضحة، والقدرة على التفاوض بشأن الشراكات الفعالة ومراق

 واألثر.

 

 تحادتمويل اال 3.2
رد الكافية أهمية عن الحاجة إلى توفير الموا ،الحاجة إلى إصالحات مالية تضمن المساءلة والنتائج ال تقل

 وينبغي معالجتها بنفس اإللحاح. فريقيلالتحاد األ

 

المالية إجراء إصالحات مختلفة تهدف إلى تحديث أنظمة ووظائف الميزنة و 2017اصلت المفوضية منذ عام وو

في عام وويل. تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بتنفيذ العديد من قرارات إصالح التمو. الخاصة بها والمحاسبة

ا في قمة يناير كان الجهد الرئيسي هو تفعيل عملية الميزانية الجديدة والقواعد الذهبية التي تم تبنيه ،2018

يات أكثر مصداقية ميزان اتاحةفي  فريقيد األنتيجة لتطبيق القواعد الذهبية، بدأت عملية ميزانية االتحاوك. 2018

من الدول األعضاء  أدى إدخال خبراء الماليةومقاييس األداء ومعدالت التنفيذ وتدفقات اإليرادات الفعلية.  يراعت

إلى  2018ي ( لإلشراف على عملية الميزانية فلجنة وزراء المالية الخمسة عشرواإلشراف من وزراء المالية )

 بشكل كبير. فريقيعملية ميزانية االتحاد األتحسين جودة 
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بما يتماشى مع توصية وزراء مالية االتحاد  2019اير في فبر 2021 - 2019تم اعتماد مقياس جديد للتقييم و

ام، وتجنب علتحسين تقاسم األعباء بشكل  "الحدود الدنيا"الحدود القصوى'' و "بإدخال  2017لعام  فريقياأل

عزز في نوفمبر تم اعتماد نظام عقوبات مومساهماتهم السنوية. بالدول األعضاء فيما يتعلق تركيز المخاطر بين 

 مكانية التنبؤ بها.االدول األعضاء ومساهمات بهدف تحسين توقيت  2019

 

وا دولة عض 51ساهمت  ،2017منذ عام و٪. 0.2دولة عضوا في مراحل مختلفة من تنفيذ ضريبة  26هناك و

 مليون دوالر. 400 هبات مستهدفة يبلغ من أصل ،مليون دوالر في صندوق السالم 179.5بما مجموعه 

 

 4)بالمليون دوالر أمريكي باستثناء عمليات دعم السالم( فريقيالجدول األول: ميزانية االتحاد األ
 2020 2019 2018 2017 نوع الميزانية 

 معتمدة متوقعة معتمدة متوقعة معتمدة متوقعة معتمدة متوقعة 

الميزانية 

 التشغيلية

163 163 165 191 174 171 182 157 

ميزانية 

 البرامج

312 290 327 311 344 237 361 217 

 374  543 408  518  502 492 453  475 االجمالي 

 

سالم( بمتوسط )بما في ذلك عمليات دعم ال فريقييظل شركاء التنمية المساهم الرئيسي في ميزانية االتحاد األ

62٪.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمليات دعم  باستثناء 

الدول  هم السالم، تس

بشكل أكبر  األعضاء 

في  2017 منذ عام 

بشأن التمويل  2015ميزانية االتحاد. وهذه شهادة على تحقيق األهداف المحددة خالل مقرر االتحاد في يونيو 

٪ لعمليات دعم السالم بأموال 25٪ من البرامج و 75٪ من الميزانية التشغيلية، و 100الذاتي، أي تمويل بنسبة 

 .محققة محليا

 

الشكل األول: المساهمات المقررة للدول األعضاء مقابل األموال المستلمة من الشركاء )بالمليون دوالر أمريكي 

 باستثناء عمليات دعم السالم( -

                                                 
 عند التحضير العتماد مقرر كيجالي بشأن تمويل االتحاد 2016تم وضع األرقام المتوقعة في الجدول في عام  4

 

 المبلغ المساهم به بالدوالر األمريكي الشريك

 125,676,836.54                 اإلتحاد األوروبي

 43,144,623.44                    19صندوق االستجابة لجائحة كوفيد 

 7,083,809.33                    ترتيب البرمجة المشتركة والتمويل المشترك

 3,735,274.39                    كوريا الجنوبية
 1,319,271.75                       الدول األعضاء

 1,112,585.00                      إسبانيا
 994,847.00                       الواليات المتحدة االمريكية

 696,673.00                       البنك الدولي
 585,671.22                        ألمانيا

 570,961.47                        مؤسسة بيل وميليندا جيتس
 184,330.73                       المملكة المتحدة

 65,845.42                         آخرى
 185,170,729.29                  المجموع الكلي
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يلي جدير  فإن ما ،الرغم من أن مساهمات الدول األعضاء أصبحت اآلن أكثر من تلك التي يساهم بها الشركاءب

 :بالمالحظة

 .2016٪ منذ عام 76تحصيل بلغ معدل ال (1

 .2019٪ في عام 79وكانت أعلى نسبة تم تسجيلها  ،٪100لم يصل التحصيل مطلقا إلى  (2

 .اسنوي٪ في المتوسط 33من  2019٪ في 15انخفض عدد حاالت تخلف الدول األعضاء عن السداد إلى  (3

نسبة مقارنة ب 2020ر ٪ اعتبارا من أكتوب61وصلت التحصيالت من الدول األعضاء إلى  ،2020في عام  (4

ي هذه . وهي أدنى نسبة يتم تحصيلها على اإلطالق ف2019٪ تم استالمها خالل نفس الفترة من عام 73

كان أقل  2020الفترة من العام، على الرغم من حقيقة أن المبلغ المقرر بالنسبة للدول األعضاء في عام 

. 2018٪ مسجال في عام 84مرحلة من العام . وكان أعلى تحصيل في هذه ال2019مما كان عليه في عام 

ة فريقيت األآثار مدمرة على االقتصادا 19كان ألزمة جائحة كوفيد و٪ بنهاية أكتوبر. 68وكان المتوسط 

العالمي  مما أدى إلى تعطيل اإلنتاج وانخفاض حاد في الطلب. وأثرت تداعيات التدهور الحاد في النمو

ير على إلى حد كب ،ضال عن االنخفاض الحاد في أسعار السلع األساسيةواألوضاع المالية األكثر شدة ف

 .فريقيومن ثم مساهمتها في االتحاد األ ،قدرة توليد اإليرادات لمعظم الدول األعضاء

 

  فريقيالمضي قدما في معاهدات االتحاد األ 3.3
تحقيق أجندة في المعاهدات ويعد معدل التصديق / االنضمام المتسارع عامال حاسما نحو تنفيذ القيم الواردة 

جيل عامي . وخالل الفترة قيد االستعراض، ارتفع معدل التوقيع والتصديق/االنضمام بشكل كبير، مع تس2063

 .أكبر عدد من التوقيعات والتصديقات على التوالي 2019و  2018
 

 (2020وليو ي - 2014الجدول األول: حالة التوقيعات والتصديقات )

 

 
 

لقانونية اال تزال وتيرة التصديق على نحو لم تدخل بموجبه معظم الصكوك  ،معدل التصديقتزايد ن الرغم مب

الوحيدة التي  هو المعاهدة فريقيحيز التنفيذ. ويعتبر القانون التأسيسي لالتحاد األ 2012المعتمدة منذ عام 

ق العالمي الذي اقترب من التصدي لحقوق اإلنسان والشعوب، فريقيحصلت على تصديق عالمي، يليه الميثاق األ

 .مع أربع وخمسين دولة طرف

 

، وافق المجلس التنفيذي على خطة العمل لتسريع التصديق / االنضمام إلى معاهدات منظمة 2019في عام و

وكذلك المبادئ التوجيهية بشأن طرائق إنشاء اللجان القطاعية  ،وتنفيذها فريقية / االتحاد األفريقيالوحدة األ

طنية واالتصال بها واشراكها. ومن المتوقع أن تسهل هذه اللجان تنفيذ السياسات الوطنية ومقررات االتحاد الو
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/ االنضمام إليها وتنفيذها  فريقية / االتحاد األفريقيالمتعلقة بالتصديق على معاهدات منظمة الوحدة األ فريقياأل

ة / االتحاد فريقيزمة لتنفيذ معاهدات منظمة الوحدة األوالدعوة إلى اعتماد التدابير التشريعية واإلدارية الال

مدد المجلس التنفيذي أسبوع التوقيع على المعاهدة حتى شهر ديسمبر من  ،. ومن خالل المقرر نفسهفريقياأل

 .كل عام

 

  والمجموعات االقتصادية اإلقليمية فريقيتنسيق االتحاد األ 3.4
ين االتحاد ن يكون هناك تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بوافق المؤتمر على أنه يجب أ ،2017في يناير 

قارية األخرى. والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية والدول األعضاء والمؤسسات ال فريقياأل

دية عات االقتصاسيعقد مكتب المؤتمر اجتماعاً تنسيقياً مع المجمو ،كما قرروا أنه بدال من قمة يونيو / يوليو

التنسيقي هو  واآلليات اإلقليمية. وتقرر أن يكون اجتماع منتصف العام فريقياإلقليمية ومفوضية االتحاد األ

نفيذ جدول أعمال والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لمواءمة عملها وتنسيق ت فريقيالمنتدى الرئيسي لالتحاد األ

 التكامل القاري.

 

ية العمل في والمجموعات االقتصادية اإلقليم فريقيكيف يمكن لالتحاد األتم تطوير آلية أكثر تعاونا لرسم و

م واضح بدالً من خلق تداخالت وازدواج الجهود. وبُذلت جهود لتبسيط عملهم بحيث يكون هناك تقسي تنسيق

بين وثيقة  عالقة عمل فريقيوالتكامل والميزة النسبية. وعززت مفوضية االتحاد األ فرعيةللعمل على أساس ال

، ال سيما في مجاالت تنفيذ المشاريع ادالنيب - فريقيوكالة التنمية لالتحاد األالمجموعات االقتصادية اإلقليمية و

لقيام بأعمال تمهيدية لتقدم المفوضية المساعدة الفنية للمجموعات االقتصادية اإلقليمية والرئيسية وتعبئة الموارد. 

زيادة تعزيز من أجل ولتمويل والتنفيذ من خالل برنامج بناء القدرات. ابلية سابقة لالستثمار لنقل المشاريع إلى قا

لمجموعات وا فريقيلعالقات بين االتحاد األبشأن اهذه العالقة الجديدة، اعتمد المؤتمر بروتوكوال منقحا 

اعدة في س. وسيؤدي ذلك إلى تحسين تنفيذ اإلصالحات المؤسسية والم2020االقتصادية اإلقليمية في فبراير 

 .فريقيمعالجة الثغرات المحددة في تقرير اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األ

 

نزاعات وإدارتها واصل مجلس السلم واألمن إشراك المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية لمنع الو

ات االقليمية. اآللي /قليميةالمجموعات االقتصادية اإلعني بها أنشطتها التي تتقديم مساهمات في ، بهدف وحلها

م واألمن أو استكمل مجلس السل ،امبيا وغينيا بيساو والسودان وجنوب السودانجفي العديد من المواقف، مثل و

زيادة تعزيز  اآلليات االقليمية المعنية. وساعد ذلك في /قررات المجموعات االقتصادية اإلقليمية ماسترشد ب

ات االقليمية، اآللي /واألمن وأجهزة سياسات المجموعات االقتصادية اإلقليميةوتوطيد العالقة بين مجلس السلم 

س السلم ، عقد مجل2019في مايو وباإلضافة إلى تعزيز جهود السالم لتحقيق نتائج أفضل للقارة وشعوبها. 

األليات االقليمية  /واألمن اجتماعه االفتتاحي مع األجهزة المعنية بالسياسات في المجموعات االقتصادية اإلقليمية

اًما من إنشاء مجلس جاء بعد ثمانية عشر ع ،كان هذا اجتماًعا تاريخيًاو. االمسؤولة عن السلم واألمن في مناطقه

مشترك  . وأتاح االجتماع فرصة للجانبين لتبادل وجهات النظر، وإنشاء تفاهم2002السلم واألمن في عام 

ر مشتركة كيفية المضي قدما والتي من شأنها أن تؤدي إلى معاييباإلضافة إلى وجهات النظر المشتركة حول 

ليمية على مواصلة فق مجلس السلم واألمن والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات االقتقررات. وامالتخاذ ال

 المشاورات السنوية.

 

واجه العديد من تزال القارة تال  ،افريقيعلى الرغم من اإلنجازات التي تحققت في تحقيق التكامل اإلقليمي ألف

إلى هيئات رصد  التحديات. وال يزال التنفيذ المحدود لمقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي وبطء تقديم التقارير

ن تحديات مستمرة. بشأن التدابير التي تتخذها الدول األعضاء لتنفيذ التزاماتها يمثال فريقيمعاهدات االتحاد األ

قيق التكامل امتثال الدول األعضاء لمقررات االتحاد وتنفيذها، فسيكون من الصعب تح وما لم يتم تسريع معدل

 اإلقليمي. ويضاف إلى ذلك بطء التصديق وإدراج الصكوك القانونية الرئيسية لالتحاد.

 

ما ويشكل تعدد العضوية من قبل الدول األعضاء في مختلف المجموعات االقتصادية اإلقليمية تحديًا كبيًرا. وبين

قارة شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط  ،ا إلى خمس مناطقأفريقي 1980قسمت خطة عمل الجوس لعام 

. ومما 2006بثماني مجموعات اقتصادية إقليمية في قمة بانجول في يوليو  فريقيا، اعترف االتحاد األأفريقي

موعة اقتصادية إقليمية واحدة مع يزيد هذه المشكلة تعقيدا، أن العديد من الدول األعضاء تنتمي إلى أكثر من مج
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والتنافس في كثير من األحيان  ،وتكرار الجهود ،عضوية بعضها في ثالث. ويؤدي هذا إلى تعدد الجهات الفاعلة

 على نفس الموارد. والعضوية المتداخلة مكلفة وتعيق قدرة المجموعات االقتصادية اإلقليمية على العمل بانسجام.

 

  والوكاالت المتخصصة فريقيات االتحاد األالتنسيق مع أجهزة ومؤسس 3.5
المؤسسات وة الحالية مسألة التنسيق المحدود واتساق السياسات مفوضيمن التحديات الحاسمة التي حددتها ال

التنسيق المحدود بللبدء في فهم القضايا الهيكلية المتعلقة والرئيسية، ال سيما في مجال الحكم وحقوق اإلنسان. 

ظة من خالل هذه الحافومستشاًرا بشأن اتساق السياسات.  ،ألول مرة ،ئيس المفوضيةواالتساق، عين ر

االستشارية، أجرت المفوضية دراسات وعقدت العديد من المشاورات مع األجهزة والمؤسسات وأصحاب 

( اتساق ب ،خصصةوالوكاالت المت فريقيالمصلحة المعنيين بما في ذلك أ( تقييم العالقة بين مفوضية االتحاد األ

ي أجهزة فدارة ج( ترتيبات اإل ،األخرى فريقيوأجهزة االتحاد األ فريقيالسياسات بين مفوضية االتحاد األ

ليل شرعت المفوضية في وضع دوواستعراض القضايا والخيارات لكل منها.  ،المختارة فريقياالتحاد األ

 .وضيةالمف عمليات لتعزيز توضيح الدور وتحسين العملية داخل مكتب رئيس

 

مفوضية لالنتائج الشاملة لهذه الدراسات هي أن األجهزة والمؤسسات والوكاالت المتخصصة التابعة وكانت 

هما. وسيستلزم بينوالعالقات بحاجة إلى تعزيز التعاون األفقي والعمودي  فريقيواالتحاد األ فريقياالتحاد األ

دواجية والموارد لتعزيز الكفاءة وتجنب االز والقدرات تفويضاتتنفيذ البشأن ذلك مراجعة وتفكير أعمق 

ن خالل العمليات مالتوصيات المنبثقة عن هذه الدراسات قيد المراجعة حاليا لمزيد من الدراسة ووتحقيق النتائج. 

ة النظر في هذه القادمة عمليمفوضية ينبغي أن تتابع الو. فريقياإلدارية وعمليات صنع السياسات في االتحاد األ

 ح المؤسسي.والتي من شأنها أن تكون بمثابة رؤى مفيدة لتوجيه عملية اإلصال ،ت واعتمادها وتنفيذهاالتوصيا

 

 الدروس المستفادة والفرص
تنفيذ العناصر لالقادمة إعطاء األولوية  مفوضيةينبغي للوتم إحراز تقدم كبير في جدول أعمال إصالح االتحاد. 

 تمام كبير لما يلي:البارزة في عملية اإلصالح، مع إيالء اه

للمفوضية  مع الخطط اإلستراتيجية ،بما في ذلك مبادراتها الرئيسية ،2063مواءمة تنفيذ أولويات أجندة  ●

ألولوية لالتحاد االمنظمة حديثا، مع مراعاة تقسيم العمل المبين في عملية اإلصالحات، فيما يتعلق بالتركيز ذي 

 ،إلقليميةتجاه المجموعات االقتصادية ا فريقياأل

ئمة على الكفاءة لتعزيز الكفاءة والمساءلة وممارسات التوظيف القا فريقيتعزيز نظام التوظيف في االتحاد األ ●

 ،االكفاءة وتنفيذ توصياتهعلى أساس مراجعة الوالتنوع وإعطاء األولوية لمهارات الموظفين و

االبتكار في ذلك استخدام التكنولوجيا و بما ،تعزيز واعتماد أساليب عمل وأدوات وهياكل أساسية جديدة ●

 ،لتحقيق النتائج بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة

 .تنفيذ إصالحات الميزانية والتمويل لضمان االستدامة المالية ●

 

التدفقات المالية و فريقيا بسبب التأخر في إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد األأفريقيتتعطل إمكانات التنمية في 

قدرات  عملت المفوضية مع الشركاء لبناءومليار دوالر أمريكي سنويًا.  50لمشروعة التي تصل إلى غير ا

ام لتعزيز الدول األعضاء لتحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدتها الضريبية. وينبغي إيالء مزيد من االهتم

 ،الصدد نهج منسق. وفي هذامن خالل  غير المشروعةجهود تعبئة الموارد المحلية ووقف التدفقات المالية 

وهو  ،صولالموحد بشأن استرداد األ فريقيينبغي على المفوضية تكثيف الجهود للدعوة إلى تنفيذ الموقف األ

 خطوة حاسمة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وعكس مسارها.

 

لقدرات الحتياجات وامع ا 2063القادمة فرصة فريدة لمواءمة تطلعات أجندة  المفوضيةيوفر انتخاب و

لنتائج والتركيز التي أعيد تشكيلها حديثًا وتتعامل مع عقلية ا مفوضيةيجب أن تعمل الوالمؤسسية لالتحاد. 

فوضية التي بدأت توفر عملية اإلصالحات بالفعل إطارا إلجراء إدارة التغيير للموعلى الشفافية والمساءلة. 

 .مفوضيةستويات المإعادة التنظيم وإعادة الهيكلة إلى جميع ترتيب القادمة إلى  مفوضيةفي القمة. وستحتاج ال

 

والمجموعات االقتصادية  فريقيتكميلية لهيئات االتحاد األإن كانت المختلفة و تفويضاتفي ضوء الو

قرر استبدال قمة يونيو / م ويعدكان من الضروري تعزيز التنسيق واالتساق والتآزر فيما بينها.  ،اإلقليمية
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والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء هو دليل على  فريقيو باجتماع تنسيقي بين االتحاد األيولي

والمجموعات  فريقياألهمية المعطاة للتنسيق بين هذه الهيئات. إن اعتماد بروتوكول العالقات بين االتحاد األ

يق في منتصف العام يعطي زخماً لتعزيز العالقة الجتماع التنسنظام الداخلي االقتصادية اإلقليمية إلى جانب ال

. ومن األهمية بالنسبة دعموالمجموعات االقتصادية اإلقليمية على أساس التكامل وال فريقيبين االتحاد األ

القادمة ضرورة تنفيذ تقسيم العمل على المستوى االستراتيجي كما هو منصوص عليه في عملية  مفوضيةلل

 اإلصالح.

 

دت أجهزة ة للحكم. وعقفريقيخاصة في إطار المنظومة األ فريقيق بين أجهزة االتحاد األتحسن التنسيو

رات سنوية التي لديها تفويض بالحكم وحقوق اإلنسان اجتماعات تنسيق ومشاو فريقيومؤسسات االتحاد األ

م واألمن فرصة تهدف إلى تحسين العالقات فيما بينها. ويوفر االندماج بين إدارات الشؤون السياسية والسل

كم والمنظومة ة للحفريقيلتوسيع وتقوية التنسيق والتعاون والتكامل بين ركائز وأعضاء منصة المنظومة األ

القتصادية من اة للسلم واألمن. وتوجد نفس الفرصة مع اندماج إدارتي التجارة والصناعة والشؤون فريقياأل

لدراسات على المفوضية القادمة تنفيذ توصيات اأجل تنسيق أفضل لمبادرات التكامل االقتصادي. ويجب 

 فريقيحاد األوأجهزة االت فريقيالثالث التي أجريت حول تعزيز العالقة والتنسيق بين مفوضية االتحاد األ

 والوكاالت المتخصصة.

 

  رسم مسار المستقبل 4
لرئيسية. اومشاريعها  2063يجب أن تواصل المفوضية القادمة التركيز على دعم الدول األعضاء لتنفيذ أجندة 

مقراطي والسالم إن تقوية االتحاد إليجاد طرق مبتكرة لتعزيز وتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة والحكم الدي

أمر  ،ألخرىاواألمن والتنمية االجتماعية مع ضمان اإلدماج الجاد وإشراك النساء والشباب والفئات المهمشة 

 األهمية إعطاء األولوية للمجاالت الرئيسية التالية:من  ،بالغ األهمية. وبعبارات محددة

 
التهديدات  : من األهمية أن تساعد المفوضية الدول األعضاء على التخفيف منأفضل على نحوإعادة البناء أ. 

لرعاية الصحية ااالجتماعية واالقتصادية المستقبلية والناشئة من خالل تعزيز شبكات األمان االجتماعي وأنظمة 

ود في ينبغي استثمار الجهوء األولوية لألمن البشري لضمان رفاهية مواطنيها في جميع األوقات. وإعطا

بما في ذلك  -الرقمية  دارةيجب أيضا االستثمار في االواقتصادات الرعاية التي تضع الناس في قلب السياسات. 

لجائحة كوفيد مر أكد التأثير المدفقد رقمنة الخدمات وتعزيز الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى اإلنترنت. 

للقارة.  كبيرةمثل أولوية يأن األمن الغذائي وبالتالي السيادة الغذائية ال يزال  ،افريقيعلى اإلمدادات الغذائية أل 19

ا لتجنب الضوء على حاجة الحكومات الوطنية إلى بناء عقود اجتماعية قوية مع مواطنيه جائحةال تكما سلط

بناء يجب أن يرتكز أساس إعادة الوالضرورية واالضطرابات االجتماعية وإسكات البنادق. المصاعب غير 

يتطلب سوبشكل أفضل على تعزيز ودعم الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والسلم واألمن. 

ة واالبتكار والمشاركة الملكيالتنفيذ الفعال لألولويات االستراتيجية لالتحاد التزاما سياسيا أكبر وتعبئة الموارد و

 واالستفادة من الشراكات المستدامة. ينفريقيمع المواطنين األ

 
هي دعم الدول  ، فإن األولوية الحاسمة للمفوضيةجائحةنظًرا للدمار الناجم عن ال الصحية العامة: دارةاالب. 

جائحة كوفيد كاٍف ل ونية لالستجابة بشكلاألعضاء فيها لبناء قدرات الرعاية الصحية والبنية التحتية واألطر القان

ستقبل من خالل من المهم للمفوضية أن تسهل تعزيز القدرات القارية للتعامل مع األوبئة في المووإنهائها.  19

نقطة عية وصبح نقطة مرجتل ةبالكامل ومؤهل ةمكافحة األمراض والوقاية منها عاملة لفريقياألكز امرالجعل 

شجع الدول تينبغي للمفوضية أن واإلقليمي والوطني. و فريقياألعلى المستوى األمراض تنسيق لمراكز مكافحة 

بناء شراكات وة وتنفيذها، فريقيبشأن وكالة األدوية األ فريقياألعضاء على التصديق على معاهدة االتحاد األ

تاج وتسهيل إن ،مبتكرةالصحي الجتماعي واالستثمار االعالمية وتضامن في مجال األمن الصحي، ومنصات 

 .يةالصح المتزايدة للجوائحتجاهات االاألدوية واللقاحات واإلمدادات الطبية واللوجستيات لمواجهة 

 

انتخاب المفوضية القادمة فرصة فريدة لمواءمة تطلعات  قدمي :فريقيتنفيذ اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األ. ج

التي أعيد تشكيلها حديثًا  مفوضيةيجب أن تعمل الواد. مع االحتياجات والقدرات المؤسسية لالتح 2063أجندة 

توفر ويستلزم ذلك حتما إعادة التركيز على اإلدارة القائمة على النتائج. وف بعقلية موجهة نحو النتائج. وس
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القادمة إلى تقديم الدعم  المفوضيةستحتاج وعملية اإلصالحات بالفعل إطاًرا إلجراء إدارة التغيير في المفوضية. 

القادمة  مفوضيةينبغي أن ينصب تركيز الوالفني واإلداري والمالي واللوجستي لتنفيذ الهيكل اإلداري الجديد. 

والمجموعات  فريقيعلى تنفيذ العناصر البارزة لإلصالحات مثل التنسيق وتقسيم العمل بين االتحاد األ

والمساءلة والكفاءة والتنوع من  الفعاليةومهارات الموظفين ومراجعة الكفاءة لتعزيز  ،االقتصادية اإلقليمية

ومعاهدات قررات مينبغي بذل المزيد من الجهود لتنفيذ و. فريقيخالل تعزيز نظام التوظيف في االتحاد األ

يعتبر تمويل االتحاد أيضا أولوية رئيسية، والتي ال ينبغي أن تركز فقط على تعبئة والحالية.  فريقياالتحاد األ

ا على الهبات والتشغيل الكامل للمرافق مثل صندوق السالم وتنفيذ إصالحات الميزانية األموال، ولكن أيضً 

 النادرة لتعزيز االستدامة المالية لالتحاد. مواردلضمان االستخدام الحكيم لل ،والتمويل

 
تحاد محوره في ا يجب أن يولي االتحاد اهتماًما وأولوية أكبر لتحقيق هدفه المتمثلد. نحو اتحاد محوره الناس: 

عمليات  الناس من خالل إتاحة مساحة أكبر لمشاركة المواطنين والمغتربين في تشكيل شؤونه والتأثير على

وأن  ،افيةينبغي أن تكون المفوضية استشر ،صنع القرار فيه. وفي حين ال ينبغي تحويل االنتباه عن الشباب

ي عدد الشباب. ة والذي سينجم عن الزيادة الحالية فتتخذ تدابير لالستعداد لتضخم الشيخوخة في العقود القادم

عبر المفوضية  قرر المساواة بين الجنسينمالجنسين في االتحاد بجدية  مع تنفيذ مراعاة منظور ويجب أن يستمر 

 وانتهاكات الحقوق. تحرشواألجهزة، ولكن أيضا مع وجود أنظمة للوقاية من التمييز وال

 

ئمة على اإلنصاف أن يستثمر االتحاد في شراكاته ويعيد تشكيلها للتأكد من أنها قايجب  هـ. بناء شراكات عادلة:

تنفيذ االتفاقات وينبغي أن تسهل المفوضية التوقيع والتصديق وا. أفريقيمدفوعة بأولويات و ،واالحترام المتبادل

صلة ة األخرى مواالتي تعكس مصالح القارة، سواء لألجيال الحالية والمقبلة. ومن األولويات الرئيسي

، 19فيد جائحة كوال سيما في ضوء اآلثار السلبية ل ،اشطبهالمفاوضات والحوار بشأن اإلعفاء من الديون و

نظمات ة في الضغط من أجل إصالح الممفوضييجب أن تستمر الو. فريقيعلى الدول األعضاء في االتحاد األ

ون ة بأن يكفريقيوالسماح للمواقف األ ،ع لألمم المتحدةما في ذلك تمثيل أكبر في مجلس األمن التابب -الدولية 

م االتحاد التضامن مع فلسطين، بما يتماشى مع قي ضعفال ينبغي أن يولها وزن أكبر على الساحة العالمية. 

 لتقرير المصير لجميع الشعوب والسعي لتحقيق العدالة والكرامة واالحترام.

 

  االستنتاج 5
طراف. دمة حاسمة بسبب الشكوك واالحترام المتضائل للمؤسسات المتعددة األستكون السنوات القليلة القا

المواطنين بالدول األعضاء وضمان أن تظل المنظمة ذات صلة  اطمئنانهو تحول المنظمة لتوليد ثقة وواألساس 

وخاضعة فة إلى إقامة شراكات شفا مفوضيةفي حقبة ما بعد الجائحة، تحتاج الف. واألهم من ذلك، ينفريقياأل

ن تعبئة إا. أفريقيللمساءلة مع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة اآلخرين بطريقة تعكس احتياجات وأولويات 

راجع عقود من ال يؤدي الوباء إلى تن الموارد المحلية والخارجية والتضامن أمر بالغ األهمية لضمان أكل من 

 ات الضعيفة.ال سيما بين الفئ ،التقدم المحرز في مجال األمن البشري

 

بمجرد ولمؤسسية. اأمام المفوضية ألداء أكثر فعالية وكفاءة من خالل تنفيذ إصالحاتها  كبيرة، قائمةآفاق وهناك 

ذاتية التمويل ، القدرة على أن يصبح منظمة عالية األداء ومهنية وفريقيلالتحاد األ ، سيكونالكاملب هاتنفيذ

لنظام الدولي لحاحا اليوم حيث أصبح اابه. وأصبح هذا األمر أكثر  عالميا موثوقا اوقادرة على أن تكون شريك

هناك ودها. يتسم بشكل متزايد بمشاعر قومية وأحادية بدال من مبادئ التعاون المتعدد األطراف التي طال أم

قتصادية في مواجهة التحديات الصحية واالجتماعية واال عزيز جهودهااآلن حاجة وإلحاح أكبر للمفوضية لت

. ومن 19 –فيد كو طرحها جائحةتلسلبية غير المتوقعة وغير المسبوقة والتحديات المتعلقة بالسلم واألمن التي ا

ثير وعواقب لمضي قدما، يتعين على المفوضية تطوير القدرات لدعم الدول األعضاء فيها والتخفيف من تأأجل ا

 وحاالت الطوارئ األخرى في المستقبل. جائحةال ههذ

 

هو عام الفنون والثقافة والتراث، ينبغي استثمار المزيد من الجهود والتركيز على  2021ن عام ا ألرنظو 

. وتماشيا مع ذلك، هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتوسيع مساحة مشاركة المجتمع 2063من أجندة  5الطموح 

في حين تم تسجيل ووالنساء. وخاصة الشباب  -المدني كوسيلة لتحقيق اتحاد محوره الناس يحركه مواطنوه 

 حرية الحركة الذي الالمتعلق ببروتوكول الفإن  ،ةفريقيقدر كبير من التقدم مع منطقة التجارة الحرة القارية األ
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يجب وة يتخلف عن الركب. فريقيمكمال فحسب بل ضروريا لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية األيعد 

يجب أن تصبح و. ادماجه محلياعلى البروتوكول على نطاق واسع وتنفيذه و إعطاء األولوية لضمان التصديق

 مع هدف طويل األجل يتمثل في قارة أكثر سلما. مفوضيةهدفا شامال لل البنادقحملة إسكات 

   

ر بالمساهمة التي المنتهية واليتها بالمسؤولية التي أنيطت بقيادتها بشرف عظيم، فإنها تق المفوضيةوبينما تقر 

السياسية للدول  نتيجة للقيادة، التقدم الذي أحرزته المفوضيةوجاء دمها جميع الموظفين لتحقيق هذه المعالم. ق

. ينفريقياء األوالدعم من المواطنين والشرك فريقيالتحاد األل اتسياسالوالتوجيه من أجهزة  رشاداألعضاء واال

. اديات مضمونولكن االلتزام بالتغلب على هذه التح ا التي نريدها،أفريقيال تزال هناك تحديات أمام تحقيق و

ة القادمة يمفوضولذلك فمن األهمية أن تحظى التوصيات الواردة في هذا التقرير باالعتبار الواجب من قبل ال

دروس عمل كيالحالية. كما أنه س مفوضيةلليوثق هذا التقرير المعالم والتحديات والفرص ووأجهزة السياسات. 

 .ا ودفعه إلى األمامأفريقيللبناء من جدول أعمال القادمة وتوصيات  فوضيةممستفادة لل


