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 ةمقدم

 قمة  انعقاد الفترة منذ 3602 خطة التنفيذ العشرية األولى ألجندةتنفيذ  المرحلي عنطي هذا التقرير يغ
 .3602 يناير في التحاد االفريقيا
 
 :ما يلي يركز علىو
 في التشريعات الوطنية 3602 ( إدراج أجندة0)
 ئيسية( التقدم المحرز في المشاريع الر3)
لمجموعات االقتصادية اإلقليمية لالرصد والتقييم  نظمومواءمة  3602 ة ألجندةوالمساءل معاييرإطار ال( 2)

 3602 إطار أجندةفي 
 ( استراتيجية تعبئة الموارد والشراكة4)
 3602 أجندة( تعميم 5)
 المضي قدما( التحديات وطريق 0)

برز القضايا ط الضوء على أيسلوتالتقدم المحرز، إلى اإلحاطة علما بأجهزة سياسة االتحاد  تدعى
 / التوصيات المقترحة.اإلجراءاتلتحديات واستعراض واعتماد وا
 
 ةمحليفي التشريعات ال 3602 ج أجندةراإد  .0
 تعريف 

تسهيل إدماج االلتزامات المتعهد بها على الصعيد القاري في إلى  ةمحلياج في التشريعات الريسعى اإلد
 ة.قائمة تخطيط التنمية الوطنية الآلي المرتكزة علىوطنية السياسة الأطر وبرامج 

 :آلتياعلى النحو التنفيذ من حيث ة" محلياج في التشريعات الر"اإلد يمكن تعريف، 3602 إطار أجندةفي و
 ، فهمدى إلى إدراج أهدايؤ ماب ،3602 جندةوملكيتهم أل عملية بناء الوعي وتعزيز مشاركة المواطنين"
  يةتخطيطوال يةوالمؤسس يةوالسياسات عيةالتشري العمليات في ير،، على نحو مستنوغاياتهم ، همأولوياتو

 .والمحلي " ي القطاعالتي تدفع التنمية على المستويين الميزانية بالبرمجة و والعمليات المتعلقة
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 الغايات واألهداف الشاملة
حاد مفوضية االتل نيالف الدعموفير في ت ةمحليفي التشريعات ال 3602جندة أدراج إمن يتمثل الهدف العام 

ات ذللتنمية والتحول االجتماعي واالقتصادي األفريقي لمساعدة الدول األعضاء على صياغة رؤى جديدة 
الذي عاما  56العام الممتد لمدة  اإلطار القاري من خالل االستفادة منأفريقيا  وتتمحور حولتوجه ذاتي 

 وخطط التنفيذ العشرية؛ 3602 أجندةتمثله 
 

ن أجل مللدول األعضاء تقدمها مفوضية االتحاد األفريقي  الفنية التياألهداف المحددة للمساعدة فيما يلي 
 اج المحلي:راإلد
 

 ن أجل حفزملدى مؤسسات الدولة /المواطنين  3602والمشاركة والملكية ألجندة  بناء الوعي (0)
 لتغيير والتحول؛ دفع لالقوة  واستدامة

للتنمية إلى رؤى وخطط  3602 أجندةزامات الواردة في كفالة ترجمة الدول األعضاء لاللت (3)
 ؛ على األمد المتوسط وطنية االجتماعية واالقتصادية والتحولال

ما يؤدي إلى تحول القارة ب، 3602 أجندةتيسير التقدم الجماعي للدول األعضاء في تنفيذ  (2)
قدرتها على  مكانها الصحيح على الساحة العالمية، بما في ذلكبأفريقيا  اضطالعوضمان 

 تمويل تنميتها.
 

في أطر التخطيط الوطنية بشكل جيد للغاية.  3602 ألجندةخطة التنفيذ العشرية األولى  اجرإداستمر 
منتصف مايو  بحلولهذه العملية. و ممارسة وشرعت في االدول األعضاء استعداده ظهرت المزيد منوأ

هذه العملية، بينما من أجل النيجر وأوغندا و ،مصر قد زارت ت مفوضية االتحاد األفريقيكان، 3602
 الخطط جارية لتلبية طلبات مماثلة من دول أعضاء أخرى. كانت

 
ج رااإلدلعملية  عتقد خضفي المجموع  دول أعضاء 8 كونتأن  3602بحلول قمة يوليه ومن المتوقع  

 محليا.األجندة رجت . ويتضمن الجدول الوارد أدناه قائمة مستكملة للدول األعضاء التي أدالمحلي
 بالفعل: التي تمت تغطيتهاالقائمة الحالية للبلدان  ترد أدناه
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 غرب أفريقيا  الجنوب األفريقي  شمال أفريقيا  شرق أفريقيا  وسط أفريقيا 

 الكاميرون .0
 جمهورية الكونغو .3
جمهورية الكونغو  .2

 الديمقراطية
ساوتومي  .4

 وبرنسيبي
 النيجر .5
 الجابون .0
 

  جزر القمر .0
  جيبوتي .3
  رترياإ .2
  كينيا .4
 موريشيوس .5
          رواندا .0
  سيشل  .2
 السودان .8
 أوغندا .9

  الجزائر .0
 الصحراوية .3
 مصر .2

  بوتسوانا .0
 ليسوتو .3
  ماالوي .2
        موزمبيق .4
  ناميبيا .5
  سوازيالند .0
  زامبيا .2
 زيمبابوي .8

 بنين .0
 بوركينا فاسو .3
  كوت ديفوار .2
 غانا .4
 جامبيا .5
 ليبيريا .0
  نيجيريا .2
  السنغال .8
 توجو .9

 
ا هوأعرب بعضبل على محمل الجد.  اإلدماج محلياالتي تمت زيارتها عمليات  البلدانجميع  أخذتعموما، 

 المجاالت، شتىخبرات مع أجهزة االتحاد األفريقي والدول األعضاء األخرى في اللتبادل  عن االستعداد
ن أجل تقارير مرحلية إلى قمة االتحاد األفريقي مؤها ؛ وقدم رؤساالخ..من خالل تقديم التدريب وذلك 

 .3602 أجندةالمضي قدما في تنفيذ 
 

التحاد ا مفوضية بعثات أثناءلحفاظ على الزخم والبناء على اإلجراءات المتفق عليها مع البلدان سعيا ل
 3600في ديسمبر إلدماج حول احلقة عمل  ،بالتعاون مع حكومة ليسوتو لمفوضية ،ا األفريقي، نظمت

 3602 أجندةفي ذلك الوقت بالفعل  جترأدكانت قد والتي لدا ب 23التي تضم للمجموعة األولى وذلك 
 .تشريعاتها المحلية ضمن

 األهداف الرئيسية لحلقة العمل:فيما يلي 
 
تقييم التقدم المحرز وتبادل الخبرات بشأن العمليات والمنهجيات والترتيبات المؤسسية والتحديات  (0) 

عن فضال  3602التنفيذ العشرية األولى ألجندة خطة المحلي ل اجرداإلوالدروس المستفادة بشأن 
 ؛3602خطة التنفيذ العشرية األولى ألجندة إدماج أهداف التنمية المستدامة و بشأنرؤى ال

 ة لدعم الدول األعضاء؛مفوضيية واالحتياجات األخرى المطلوبة من الفنتحديد المساعدة ال (3)
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مؤشرات ال)أي  3602التنفيذ العشرية األولى ألجندة خطة إطار قياس  بشأنت مساهماتقديم والتماس  (2)
صادية االقت المجموعاتتقارب بين الوالرصد والتقييم والمواءمة  عملية ومصادر البيانات(، فضال عن

 اإلقليمية؛
 .إلدماج المحليفي مجال ا األعضاءالدول ية دعم المجموعات االقتصادية اإلقليمية لجهود تحديد كيف (4)
 

المشاركون شمل دولة عضو في االتحاد األفريقي. و 20مشاركا من أكثر من  06لعمل حضر حلقة ا
ين اتحاد الكتاب والفناناألفريقي، والمخططين والخبراء الوطنيين اآلخرين من الدول األعضاء في االتحاد 

ي فلي وفكروا ، ووكالة نيباد، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. واستعرضوا عملية اإلدماج المحالكوبيين 
 التوصيات التالية:وأصدرت في النهاية  نجاحاتها وتحدياتها.

 
  عملية اإلدماج المحلي من خالل تزويدها باألدوات سهيلت من المفوضيةطلبت الدول األعضاء 

 في خططها الوطنية؛ 3602 أجندة إلدماجوالمبادئ التوجيهية 
 من  3602 بأجندةالتوعية اإلرشاد و مواصلة جهود من المفوضيةبت الدول األعضاء أيضا طل

 الوعي على جميع المستويات؛ رفع مستوىأجل 
  وزارة أو إدارة  کل دولة عضو "نقطة دخول واحدة" )يكون لأن  علی في اآلراء توافق هناككان

 ؛3602 جندةأبالمتعلقة  اياالتصاالت والقضا عي( لجمأخرىهياكل أية أو 
  التحاد األفريقي ومنظومة األمم المتحدة إلى إيجاد طريقة الدول األعضاء كال من مفوضية ادعت

 .كلتا األجندتينتنفيذ العناصر الرئيسية في  سهيلمنسقة لت
 

 .حليةفي تشريعاتها الماألجندة  تدرجالمتوقع أن تستمر هذه العملية مع تزايد قائمة الدول األعضاء التي  من
 
 :3602. المشاريع الرئيسية ألجندة 3

)الرجوع إلى الملحق  3602ألجندة عن المشاريع الرئيسية  موجز عاما القسم الفرعي، يتم تناول في إطار هذ
تجدر اإلشارة إلى أن الموجز يعرض ملخصا عاما للتقدم المحرز وبشأن مصفوفة المشاريع الرئيسية(.  0

 .3602 بشأن أجندةللجنة الوزارية في االذي أجري  3600تحديث  عقب 3602حتى أبريل 
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 خولد ومن هذا المنطلق، بدأ إطالق المنبر االقتصادي األفريقي في بورت لويس، موريشيوس، الذي شهد
ا التي تؤثر على اقتصادات أفريقيا والطرق التي يمكن به لمشتركةحوار لمناقشة القضايا افي قادة أفريقيا 

اح المنبر افتت التي أعقبها ةيلاألنشطة الحا وتشملتسخير الفرص والخيارات من أجل ضمان التحول القاري. 
ولجنة ضية لتقديمه إلى المفو االفتتاحى لمنبر االقتصادي األفريقيتقرير ا استكمال االقتصادي األفريقي:

وإدارة ونشر  ،األفريقيرفة للمنبر االقتصادي والمجلس التنفيذي، وإنشاء وحدة إلدارة المع الممثلين الدائمين
يجية استرات رسيخوت االقتصادي األفريقي لمعرفة للمنبروحدة إدارة ا هاالمنتجات المعرفية التي طرحت

 أصحاب المصلحة المستهدفين. والوعي لدىوالمشاركة  ،لضمان الشفافية لتواصلا
 
السلع راتيجية استلتجارة الحرة القارية ومنطقة ابالمشروع الرئيسي للك، تم إحراز تقدم فيما يتعلق ذ بخالفو

وص ي هذا الخصمن خالل مديرية التجارة والصناعة. وتشمل األنشطة الجارية فه تسهيل تمي ذاألفريقية ال
جتماع وا ،المسؤولين التجاريين بارواجتماع ك ،واجتماع المنتدى التفاوضي ،ق العمل القاريياجتماع فر

أنشطة من ها رباعتبالبنك الدولي تريست ل تدريباتني ولفواجتماع فريق العمل ا يينقيوزراء التجارة األفر
ج تحويل األفريقية لضمان إدرا السلع ستراتيجيةا. ويجري حاليا تعديل منطقة التجارة الحرة القارية قدمأجل ت

 .اإلمكانات االقتصادية ألفريقيا سخيروتجهيز السلع والموارد الطبيعية في ت
 

ة الشبكة مع كيان تعاوني إلدار بإنشاء هيكل بصدد لجنة الرقابة فإنلشبكة اإللكترونية األفريقية، بالنسبة ل
 تطويرالالعمليات والصيانة وما يتعلق بلشبكة ومستوى المساهمة المالية للمستعملين فيلإدراج آلية تمويل 

 استدامة خدماتها وتقييم األصول.من أجل داخل الشبكة 
 

الجانب  من حفن المتالشخص المسؤول ع عيينالمتحف الكبير ألفريقيا في الجزائر، تم ت إنشاءفيما يتعلق ب
 لعقد االجتماع األول للجنة الفنية. حاليا الجزائري، ويجري اإلعداد

 
فوضية ملشراكات في المشاريع الرئيسية، وبصرف النظر عن الشركاء التقليديين لبالنسبة لعامة،  بصفة

 واالتحاد الدولي ،ةالتحاد األفريقي، شملت الشراكات والتحالفات األخرى: منظمة الطيران المدني الدوليا
 نسبةبالالصين و لواحد؛للنقل الجوي، ورابطة الخطوط الجوية األفريقية لسوق النقل الجوي األفريقي ا

ركة ششبكة السكك الحديدية األفريقية المتكاملة عالية السرعة؛ والجمهورية الهندية ول للمشروع الرئيسي
ومع  .بالنسبة للشبكة االلكترونية األفريقيةلمحدودة ا يةاالستشارات واالتصاالت السلكية والالسلكية الهند
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رأس و الموارد البشرية محدودية فيأساسا  مثلتالتي تتحديات العديد من ال ذلك، واجهت مديريات التنسيق
 .3602 المشاريع الرئيسية ألجندة استدامة تحقيقل المال المالي

 
 والتقييم للمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمواءمة مع نظم الرصد 3602. إطار المساءلة ألجندة 2
 

 3602ألجندة  المعاييرإطار  اعتماد 0.2
الفنية المتخصصة لوزراء المالية والشؤون النقدية واالقتصاد والتخطيط والتكامل  لجنة االتحاد األفريقيأقرت 

جاء ذلك طار القاري. ا آلية يمكن من خاللها قياس اإلباعتباره 3602 العشرية األولى ألجندةخطة العمل 
جنة ل مؤشرات من قبل ، وبعد اعتمادذلك عالوة على. األجندتينعلى وجود تقارب قوي بين  البرهنة عقب

، بوضع نظام شامل للرصد والتقييم أخرى أمور من بيني للقيام، فنإلحصاءات، أنشئ فريق عموم ا مديري
 .3632لخطة التنفيذ العشرية األولى

 
( مشروع إطار 0رئيسيين: ) ناتجين أسفرت عنالفريق الفني عددا من جلسات العمل بناء على ذلك، عقد 

في  للمضي قدماسعيا . وإلبالغحساب والوا جمعيقدم تفاصيل دقيقة لل مؤشرات ( دليل3)للرصد والتقييم؛ و
من ل عم هذه العملية، نظمت مفوضية االتحاد األفريقي، بدعم مالي من مكتب الدعم المشترك لألمانة، حلقة

 متابعة ما يلي:أجل 
 
  ؛دعم تنفيذهاو الرصد والتقييم لخطة التنفيذ العشرية األولىالتحقق الفني من أدوات تنفيذ  تطوير وتنفيذ .0
لخطة العمل العشرية األولى إطار الرصد والتقييم  تنفيذ  دماجوإ إلدراجالتحقق من سير العمل المنظم  .3

 لمستويات )أي الدول األعضاء واإلقليمية والقارية(على جميع ا في التشريعات المحلية
ذ العشرية لخطة التنفي مييإطار الرصد والتق ذيلدعم تنف تمهيداالعمل الفني  قيفر یمدربل بيتدراجراء  .2

 .األولى
 

 :والحالة الراهنة فيما يلياإلنجازات الرئيسية  تمثلتاآلن،  وحتى
 

  ؛3602ألجندة  البيانات الوصفية دليلاألساسية ووالمؤشرات  لرصد والتقييمإطار اوضع  .0
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ويجري حاليا إعداد إعداد التقارير عن النماذج، ودليل التدريب، وتنفيذ إطار الرصد والتقييم،  .3
 ؛إعداد التقاريرو عبر اإلنترنت جمع البياناتمنصة ل

 
ماع خالل االجت لمتخصصةالفنية الجنة اللرصد والتقييم على لمشروع إطار  أن يعرضالمتوقع  منكان 

يقدم التقرير إلى هذا االجتماع سوف في داكار. ونظرا لعدم انعقاد االجتماع،  3602الذي عقد في مارس 
 .3602مؤتمر قمة يوليه  إلىتوصية إصدار للنظر فيه و

 
 . التمويل واستراتيجية تعبئة الموارد المحلية والشراكة4
 

ئة الموارد المحلية والشراكة، اتخذت إجراءات عديدة حتى اآلن. وشكل فيما يتعلق باستراتيجية التمويل وتعب
وتعبئة الموارد  3602أجندة  تمويلاستراتجية  التوصيات التي قدمت خالل اجتماع الخبراء بشأن بعضها

 ألفريقيا والبنك ،مفوضية االتحاد األفريقيكل من  في تنظيمه شاركي ذالوهو االجتماع  المحلية والشراكة
 .3600ديسمبر  05إلى  02من  في الفترةاالقتصادية ألفريقيا األمم المتحدة ولجنة  تنميةلل

 "وتعبئة الموارد المحلية 3602 تمويل أجندة دليل   /إدماجونشر إعداد -أوال 
 

التوصيات الرئيسية  تضمنالذي ي تعبئة الموارد المحليةو 3602دليل تمويل أجندة أوصى اجتماع الخبراء ب
 االقتصادية اإلقليمية. مجموعاتالدول األعضاء بالتعاون الوثيق مع ال لتوزيعها علىع الخبراء الجتما

 
حدة االقتصادية ولجنة األمم المت البنك األفريقي للتنمية ،. برنامج تنسيق تعبئة الموارد لالتحاد األفريقيثانيا

 ألفريقيا
 

، يالتحاد األفريقلمشترك لتعبئة الموارد  رنامجباالقتراح الداعي إلى إنشاء على اجتماع الخبراء  صادق
الضغط  :من بين أمور أخرى يشمل دورهألفريقيا االقتصادية  األمم المتحدة ولجنة للتنمية األفريقي البنك

؛ تتبع االلتزامات المالية للشركاء مقابل الصرف 3602 وأجندةالسياسي من أجل تعبئة الموارد في أفريقيا 
الموارد المالية المخصصة ألفريقيا وإدارتها بفعالية بمشاركة المؤسسات  صرفمن  الفعلي؛ التأكد
 بقوة إلى تعبئة الموارد من أجل أفريقيا. الدعوةاألفريقية؛ و
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 :وتعبئة الموارد المحلية والشراكة 3602 استراتيجية تمويل أجندة تمويل . اإلطار المؤسسي لتنفيذثالثا
 

تعبئة و ،صد وتقييم التمويلورتنفيذ الستراتيجية  د اإلطار المؤسسييأيتو بتحسين اجتماع الخبراء قام
 شراكة.الو الموارد المحلية

 
 والشراكة: تعبئة الموارد المحليةو 3602 استراتيجية تمويل أجندة. خارطة طريق لتنفيذ رابعا

 
ة لالتحاد فنيال في ظل القيادةاقترح اجتماع الخبراء تحديد خارطة طريق لتنفيذ االستراتيجية للتنفيذ الفوري 

وبالتعاون الوثيق مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا واالتحاد  للتنمية، األفريقي البنكاألفريقي / 
 لقطاع الماليفي ا لفاعلة( والجهات اووكالة التخطيط والتنسيق للنيباداالتحاد األفريقي مفوضية األفريقي )
 بالمبادئ الثالثة التالية: االلتزام هذه االستراتيجية تنفيذل. وينبغي ذات الصلة

 
والمؤسسات القائمة لتجنب االزدواجية وتسخير أوجه التكامل.  الوسائل: االستفادة من تجنب االزدواجية

لمتحدة ولجنة األمم ا ،للتنمية يقياألفر القائمة للبنكبرامج الاالستفادة من  الخصوص، هوج یعلينبغي، و
 .لمؤسسة التنمية الدولية ةيمياإلقلالبرامج و ايقيألفر ةياالقتصاد

 
 :: التعلم من المؤسسات القائمة ومراكز االمتياز في حالةمن المؤسسات ومراكز االمتياز القائمة التعلم

( إضفاء الطابع اإلقليمي على أسواق األسهم / السندات من خالل االستفادة من تجربة البورصة 0)
 ( في غرب أفريقيا،اإلقليمية لألوراق الماليةالبورصة اإلقليمية )

 األسهم الخاصة المملوكة ألفريقيا بما في ذلك إنشاء صندوق لألموال لهذا الغرض، نميةت (3)
 المساندين لألعمال.لمستثمرين أفريقية قارية / إقليمية ل ( إنشاء وتطوير شبكات2)
 

م بدور أكثر لقيااقليمية والوطنية التنمية الدولية اإلمؤسسات ينبغي ل: القائمة التنمية الدوليةمؤسسات  دور
 .3602 أجندةبروزا في تمويل / تنفيذ مشاريع 

 
وقع من المتكان ، و في طريقها الصحيحتمضي االستراتيجية  استكمال، كانت عملية خصوصهذا ال فيو

ة الفنية المتخصص للجنةخالل االجتماع السنوي  اباعتماده والتوصيةمشروع االستراتيجية  النظر في



10 

 

هذا االجتماع، توقفت  عقدنظرا لعدم ومع ذلك، و. 3602لتخطيط واالقتصاد والمالية والتكامل في مارس ل
 .3602 في قمة يونيومناقشتها للتوصية بالعملية وانتقلت إلى اللجنة الوزارية 

 
 . رفع مستوى الوعي والتعميم5

 لإلدراج المحلي من خالل بعثاتها وذلك بصفة أساسية ،3602 بأجندةرفع مستوى الوعي  مفوضيةال واصلت
ر دولية. واستمر نشالقليمية والمحافل اإلمختلف والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و ،إلى الدول األعضاء

مفهومة على نطاق واسع داخل القارة  ألجندةوما يتصل بها من معلومات، وأصبحت ا 3602 أجندةوثائق 
 جذب أصحاب المصلحة ليكونوا جزءا من المبادرة. أدى إلى وخارجها، مما

 
 جندةأحاليا في تدريب شباب أفريقيا على بصدد الشروع مفوضية االتحاد األفريقي  فإن، خصوصوفي هذا ال

هم على تنظيم أنفس ة الشبابمساعدفي الهدف من ذلك يتمثل سنويا. و وهو تدريب يمكن أن يجري ،3602
في بلدانهم الترويج لألجندة  يتمكنوا منحتى  3602 من أجل أجندة شبابتدعى في نوع من الحركة 

مجموعة من حوالي أربعين متطوعا يدعمون حاليا بهذا البرنامج ومن المقرر أن يبدأ القارة عموما. في و
. ومن المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى زيادة الوعي على مستوى القاعدة مختلفة في أنشطة لمفوضيةا

 .3602 أجندةفاعلة رئيسية في  عناصربدورهم ك األشخاصوتوعية الشعبية 
 

وسيلة التجارية لالتحاد األفريقي ك ةالعالموضع أيضا في  مفوضية االتحاد األفريقي تفكر ،ذلك فضال عن
إلجراء بحوث لتحديد آراء الشعوب  المفوضية، تخطط خصوص. وفي هذا ال3602 وأجندةلتعزيز صورته 

 التحاد األفريقي.ا بشأناألفريقية 
 

االتحاد. وفي هذا المجال  التي تواجه تحدياتال يشكل أحدنقص الموارد الكافية عالوة على ذلك، اليزال 
 أجندةفيلم عن  اجانتبالذات، اتفقت مفوضية االتحاد األفريقي بالفعل مع االتحاد األفريقي لصناع األفالم على 

 لية، لم يبدأ المشروع بعد.. بيد أنه نظرا لمحدودية الموارد الما3602
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 ةخاتمال - 0
 

هناك العديد  تظليحرز تقدما هائال على جميع المستويات. ومع ذلك،  3602 أجندةفي الختام، ال يزال تنفيذ 
إلصالح اوينبغي أن يكون . المحلي اجرخالل بعثات اإلد الدول األعضاء تثيرهامن التحديات والقضايا التي 

تحقيق  حومن المحفزات الرئيسية نتمويل االتحاد  المقرر بشأنوتنفيذ  ،اميجالرئيس كا السريع لالتحاد بقيادة
 .3602 أجندة

 
 مسائل أثارتها الدول األعضاء 0.0

 
ل إلى الدول األعضاء، شملت بعض المسائ مفوضية االتحاد األفريقيخالل الزيارات المختلفة التي قامت بها 

 المثارة ما يلي:
 المحلي إلدماجإجراءات لتسريع عملية ا ة اتخاذينبغي للمفوضي( 0)
مفوضية االتحاد األفريقي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي وأصحاب المصلحة ينبغي ل (3)

 ؛لإلدماج المحلي عملية المشتركةالاآلخرين تنسيق وتيسير 
محليا  3602 أجندة إدماج جالم فيالدول األعضاء تحديا كبيرا أمام  تشكل ةالمالييود زال القتال  (2)

 ؛وتعميمها
 في الدول األعضاء؛ 3602 رؤية أجندةعدم وضوح  (4)
 إلى مؤتمر القمة. 3602 أجندةع الدول األعضاء على تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ يتشجينبغي ( 5)

   
 تنسيقال 3.0

 
على  3602 ةأجند الموارد بتنسيقالتخطيط االستراتيجي والرصد والتقييم وتعبئة  مديرية، تقوم 3602منذ 

لى تنسيق تتو اإلدارة التييوجد لدى ال والميزانية. وفي الوقت الراهن،  توظيفالالمتعلقة بالقيود  من رغمال
ية ة عن تقديرها لتوصمفوضيواحد. وأعربت ال خبير استشاريو اثنينن يسوى موظفبأكملها  3602أجندة 

من الدول األعضاء لتجنب اإلفراج  3602 بأجندةألنشطة المتعلقة بتمويل جميع ا لجنة الممثلين الدائمين
 الشركاء. أموالالمتأخر عن 
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 توصياتال 2.0
 

 ما يلي:النظر في 3602 ألجندةتنسيق التنفيذ، يطلب من اللجنة الوزارية بلمفوضية سعيا إلى قيام ا
 
 في إطار صندوق الدول األعضاء؛ 3602 أجندة( مواصلة تمويل أنشطة 0)
إلدماج مة والمواءوسعيا ل( بعد وضع إطار الرصد والتقييم والتمويل واستراتيجية تعبئة الموارد المحلية، 3)

في الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية  3602 التنفيذ العشرية األولى ألجندة الكاملين لخطة
ظفين مكتبيين في مو 8اإلذن بتعزيز الهيكل المؤقت من خالل وجود  مفوضيةاإلقليمية، تطلب ال

 دماج المحليبموجب عقد إطاري لتسهيل عملية اال خبراء استشاريين 2المجموعات االقتصادية اإلقليمية و
ذ بشأن تقرير لجنة وضع خطة التنفي المقررتمت الموافقة على الهيكل بموجب قد والرصد والتقييم. و

 ([.EX.CL/Dec.883 (XXVII] 3602 ألجندةالعشرية األولى 
بعثة  يفادالتفاهم مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظومة األمم المتحدة من أجل إ ذكرةتوقيع م (2)

 إلطارين؛لالدول األعضاء وتقديم تقرير واحد  إلى لإلدراج المحلي
 إلى الدول األعضاء؛ 3602ألجندة  ةفنيلتقديم المساعدة ال إنشاء صندوق تبرعات (4)
 )وزارات التخطيط( 3602 ألجندةل األعضاء الدو تنسيق جهات( تعزيز 5)
 لمواطنيها؛ 3602 أجندةالخبرات بشأن  بادلوبناء القدرات وت ،تشجيع الدول األعضاء على توفير التدريب (0)

 إلى مؤتمر القمة. 3602 أجندةتقديم تقرير سنوي عن إلى الدول األعضاء  دعوة (2)
مية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال تبادل المعلومات ( ينبغي تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقلي8)

 والخبرات، كما هو الحال في مجال التدريب.
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3602ابريل    3602المشاريع الرئيسية ألجندة  المحرز في تقدمال  

 التوصيات / طريق المضي قدما القضايا/التحديات الرئيسية الشراكات التمويل الترتيبات المؤسسية األنشطة الجارية المشروع الرقم
0. تم التوقيع على معاهدة بشأن مشروع  .1 سد إنجا الكبير 

إنجا الكبير بين جنوب أفريقيا وجمهورية 
أكتوبر  39الكونغو الديمقراطية في 

وصدق عليها برلمان جمهورية  3602
نوفمبر  30الكونغو الديمقراطية في 

اتفاق على . ووقع البلدان أيضا 3604
سبتمبر  9ن بشأن موارد الطاقة في تعاو

في كيب تاون. وبدأت المفاوضات  3604
 3666مع نيجيريا لشراء حوالي 

ميجاوات من خالل إنشاء خط الربط 
 3604كاالبار في فبراير -الداخلي إنجا

 .االتفاق لم يستكمل بعد بيد أن
سيتم تجهيز المرحلة األولى من  .3

ا جإنالذي يدعى أيضا  جا الكبيرمشروع إن
مع سد منخفض  تاواجمي 4 866، ب 2

مع ت واجمي 2 866خيار قدره والرأس، 
سد عالي الرأس، وسيتم تطويره في إطار 

نموذج شراكة بين القطاعين العام 
حلقة التوجيه والتدريب  عقبوالخاص 
مفوضية االتحاد األفريقي من ها تالتي نظم

للخبراء الوطنيين  3603فبراير  2إلى  0
لطاقة في جمهورية الكونغو من وزارة ا

الديمقراطية ومؤسسة الطاقة الوطنية 
 سنيل.

سيتم تقاسم الطاقة المولدة من سد إنجا  .2
 3566( 0على النحو التالي: ) 2

 0266( 3ميجاوات لجنوب أفريقيا؛ )
ميجاوات للصناعات االستخراجية 

. تشغيل وكالة تطوير وتعزيز سد إنجا 1
 "أدبي" الكبير

ة المشترك.إنشاء اللجنة الفنية الدائمة 3
بين جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية لتفعيل المعاهدة الموقعة بين 
جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو 

 الديمقراطية التي لم تفعل بعد 
 

أبدى كل من  .1
البنك األفريقي 

والبنك  ،للتنمية
والوكالة  ،الدولي

الفرنسية للتنمية/ 
وبنك  ،فرنسا

االستثمار األوروبي 
بنك الجنوب  و

األفريقي للتنمية 
بالمساهمة  ااهتمام

في تمويل مشروع 
 .2سد إنجا 

قام البنك  .3
األفريقي للتنمية ، 

من بين أمور 
أخرى، بتمويل 

دراسات الجدوى 
المستكملة، في حين 

خصص البنك 
الدولي موارد 

لدراسات تقييم األثر 
البيئي واالجتماعي 

واستراتيجية 
االتصال وعمليات 

ة الحسابات مراجع
المالية للسنوات 

و  3605و  3604
3600. 

. توقيع  معاهدة 1
 تفاقية تعاون بينوا

جنوب أفريقيا 
وجمهورية 

الكونغو 
 الديمقراطية 

اتفاق تعاون  .3
بين نيجيريا 
وجمهورية 

الكونغو 
الديمقراطية، لم 

 يكتمل بعد
. توقيع وكالة 2

أدبي التفاقية 
ة هيئتعاون مع 

المنطقة االقتصادية 
لقناة السويس 

 بمصر
  

ا تتمثل التحديات الرئيسية فيم
 يلي:

ار السياسي االستقر .0
لجمهورية الكونغو 

العقود  خاللالديمقراطية 
المقبلة التاحة استكمال 
مشروع إنجا الكبير، 

 2الحفاظ على عملية إنجا و
وتطوير المراحل األخرى 

من مشروع إنجا الكبير 
وممرات نقل الطاقة ذات 

 الصلة.
 
المفاوضات على  ختتاما .3

نحو سريع وايجابي مع 
ارة إش يمثلالبنك الدولي 

جيدة للمستثمرين والشركاء 
اإلنمائيين المحتملين 

الراغبين في القيام بدور 
نشط في تطوير هذا 

 المشروع الضخم
 
سرعة االنتهاء من  .2

جميع الدراسات الفنية بما 
في ذلك تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي للحد من 
 2التأخير في إطالق إنجا 

 

 :الخطوات التالية هي
 .التصديق على قانون إنجا ونشره .0
. استكمال جميع الدراسات الفنية ودراسات تقييم األثر 2

 .البيئي واالجتماعي
.إنشاء اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين جنوب أفريقيا 2

من أجل تفعيل المعاهدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
 الموقعة بين البلدين؛

المفاوضات مع البنك الدولي من أجل استئناف  .إختتام 4
والمراحل الالحقة  2ا جمرحلة إنتطوير التعاون بشأن 

 ؛الكبير اجإنسد لمشروع 
تنمية للفريقي البنك األإضفاء الطابع الرسمي على وعد  5.

 .لجتماعيبتمويل دراسات تقييم األثر البيئي واا
 .تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع مصر 6.

 المفاوضات مع نيجيريا؛ نتائج .2 
 نفيذ برنامج تعزيز المشاريع؛. ت8
ا جإن لمشروعاختتام المفاوضات مع المطور الخاص  .9
 ؛2

والمالية لدعم برنامج أدبي المنشأ  فنيةتعبئة الموارد ال .06
 .حديثا
، 3602في إطار الخطة العشرية األولى ألجندة  - 00

العمل مع جمهورية الكونغو  التأمينستواصل إدارة التقييم و
ا جالديمقراطية لتسهيل سد الفجوة المالية وتنفيذ مشروع إن

ا وتعبئة الشركاء اإلنمائيين جوالمساهمة في نشر قانون إن 2
 حقةالال مراحلالوالقطاع الخاص للمساهمة في تطوير 

 .إنجا الكبير  سد مشروعل
 نتهاء من اختيار المطور الخاص لمشروع لم يتم اال - 03
في البداية،  هكما أشير إلي 3600بحلول ديسمبر  2ا جإن

 .2ا جإنبناء  يتعين إعالن موعد إطالقولذلك ال يزال 
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 0666 (2والسكان في كاتانجا )سنيل(؛ و)

رى في ميجاوات لكينشاسا ومدن أخ
 جمهورية الكونغو الديمقراطية )سنيل(

عتمدت حكومة جمهورية الكونغو ا .4
قانونا  3604يونيه  02الديمقراطية في 

 قطاع الكهرباء. رلتحريجديدا 
 تدعى ةتخصصة مهيئإنشاء  استكمل - 5

 الكبير" اجإنتطوير وتعزيز سد وكالة 
ا جمكلفة بتطوير وتعزيز موقع إنوأدبي" 

ا جاحل الالحقة لمشروع إنوالمر 2ا ج)إن
أكتوبر  02في للطاقة الكهرومائية( 

ة في هيئمع تعيين منسق لهذه ال 3605
 .دولةرئيس ال فخامةمكتب 

خاص يجري إعداد قانون جديد  - 0
ا، ج"، يدعى قانون إنالكبير اجمشروع " إنب

من أجل تهيئة مناخ موات لجذب 
االستثمارات الخاصة في تنمية إمكانات 

ة في جمهورية هائلالكهرمائية الالطاقة 
 وكان من المقررالكونغو الديمقراطية. 

في يونيه ى هذا القانون التصديق عل
ال يزال قيد االستعراض إال أنه ، 3600

وكالة تطوير وتعزيز سد إنجا من جانب 
ليه التصديق ع أن يتم ، ومن المتوقعالكبير

 .3602 هذا العام
 وكالة ت، وقع3600في فبراير  - 2

ع م"أدبي"  تطوير وتعزيز سد إنجا الكبير
االقتصادية في السويس ة منطقة قناة هيئ

مصر اتفاق تعاون بشأن تطوير مشروع 
ناء القدرات في مجال مع بالكبير ا جإن

لكن في يوليه  - 2
، أعلن البنك 3600

الدولي تعليق دعمه 
لهذا المشروع. 
وتجري حكومة 

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ومنسق 

وكالة أدبي 
مفاوضات مع البنك 
الدولي إلعادة النظر 

 في هذا الموقف.
وفي الوقت  - 4

نفسه، وبدعم من 
التحاد ة امفوضي

األفريقي، بدأ حوار 
 مع البنك األفريقي

لتنمية  لتمويل هذا ل
العنصر من 

مكونات برنامج 
تقييم األثر البيئي 
واالجتماعي على 

هامش أسبوع 
برنامج تطوير البنية 

 التحتية في أفريقيا
في كوت  أقيمالذي 

إلى  30ديفوار من 
. 3600 نوفمبر 34

ووعد البنك 
األفريقي للتنمية 

 إيجابي. ديم ردبتق

. قدرة حكومة جمهورية 4
قراطية على الكونغو الديم

حشد مساهمتها الخاصة في 
 هذا المشروع

 

 
 التوصيات

تساهم مفوضية االتحاد األفريقي في تعبئة جميع  - 0
ين والقطاع الخاص لدعم هذا المشروع ذي الشركاء اإلنمائي

األثر القاري فضال عن تطوير ممرات نقل الطاقة التي تعزز 
تجارة الطاقة وتحسين أمن الطاقة على الصعيدين اإلقليمي 

 والقاري.
ينبغي لكل هيئة إقليمية أو مؤسسة متخصصة )مثل  - 3

المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومجموعة تنمية 
نوب األفريقي، والمجموعة االقتصادية لدول غرب الج

أفريقيا، ومجمعات الطاقة اإلقليمية( التعاون مع مفوضية 
 االتحاد األفريقي في هذا المسعى.

من الضروري توجيه الشركاء اإلنمائيين للتركيز على  –2
 مجاالت التعاون التالية:

بئة عالدعم المالي لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لت -
 مساهمتها الخاصة في هذا المشروع؛

تدريب وبناء قدرات الموظفين الرئيسيين المشاركين في -
إدارة قطاع الطاقة وال سيما في اإلشراف على محطات 

 الطاقة الكهرومائية وتشغيلها وصيانتها؛
 حديثا؛ تي أنشئتال وكالة أدبيتقديم المساعدة الفنية إلى  -
تثمار في مختلف مراحل تعبئة القطاع الخاص لالس -

 .لسد إنجا الكبير لطاقة الكهرومائيةا مشروع
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ية ودراسات تقييم األثر الدراسات الفن

هذا  الوكالة تبعتواالجتماعي. و البيئي
استعراض مشروع اتفاق  لدىالنموذج 

 ا.ن الذي سيوقع مع نيجيريالتعاو
احتفظت الحكومة بخدمات  .8

المستشارين الماليين والقانونيين للمضي 
قدما في اختيار راع لتطوير مشروع إنجا 

للطاقة الكهرومائية وفقا لنموذج  2
الشراكة بين القطاعين العام والخاص على 

أوصت به مفوضية االتحاد  ما نحو
 األفريقي.

ر المطور الخاص بدأت عملية اختيا - 9
 ةثالثقائمة مختصرة مسبقة لمن بين 

من كان ، و3605اتحادات في أغسطس 
. 3600المتوقع أن تكتمل بحلول يونيه 

هذه أحد  مقدم من ولكن بعد طلب
العملية إلى نوفمبر  تم تمديداالتحادات، 

3600 . 
 2ا جمحطة إن بناءومن المقرر البدء في 

ل توقع أن تستكم، وي3602في يونيه 
ة بما في ذلك تقييم جميع الدراسات الفني

األثر البيئي واالجتماعي، ووثائق 
المناقصات، وعملية تعبئة الموارد قبل هذا 

الموعد النهائي. ومن المتوقع أن يكتمل 
  3633البناء بحلول عام 

   
 

تدعم مفوضية  .5
االتحاد األفريقي 

وكالة أدبي مع بناء 
القدرات في مجال 

استعراض دراسات 
تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي 
بالتعاون مع برنامج 
األمم المتحدة للبيئة 

بشأن نشر قانون 
إنجا فضال عن 

تعبئة الموارد من 
أجل تطوير مشروع 

 إنجا
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شبكة السكك  3
الحديدية األفريقية 

المتكاملة عالية 
  ةالسرع

مشروع الرؤية المشتركة ألفريقيا  .0
لشبكة السكك الحديدية  3602والصين 

 : عقدتاألفريقية المتكاملة عالية السرعة
ين األفريقي سلسلة من االجتماعات للخبراء

الصينيين المشتركين ولكن لم تستكمل بعد 
 الرؤية المشتركة.

روع خطة العمل الخمسية المشتركة مش .3
الصين بشأن -طريق أفريقيا الوخارطة 

التعاون في مجال السكك الحديدية 
تم استكماله وتوقيعه من (: 3600-3636)

مفوضية االتحاد األفريقي،  ةرئيسقبل 
ير وزالا دالميني زوما، والدكتورة نكوسازان

السيد شو شاوشي، في مقر االتحاد  يالصين
: مالحظة. 3600أكتوبر  5األفريقي في 
في مجال للتعاون العام  هي خطة العمل

كك شبكة السلسكك الحديدية وليس مشروع ا
الحديدية األفريقية المتكاملة عالية السرعة 

 .تحديدا
هيكل وخارطة طريق أولية  إعداد .2

ع شبكة السكك الحديدية األفريقية لمشرو
 مكتمل :  المتكاملة عالية السرعة

مواصفات و مهاموضع هيكل و - 4
: تمت وظائف لوحدة تنفيذ المشروعال

 بالفعل. اصياغته
ؤها : تم إنشاإنشاء وحدة تنفيذ المشروع - 5

وكالة التخطيط بصفة مؤقتة في إطار 
والتنسيق للنيباد في جوهانسبرج، جنوب 

 ياأفريق
شبكة عن  إجراء دراسة جدوى شاملة.0

السكك الحديدية األفريقية المتكاملة عالية 
 :السرعة

 وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد: المنسق
 فريق التنسيق الفني 
 وحدة تنفيذ المشروع

ميزانية مفوضية 
 االتحاد األفريقي

وكالة  .1
التخطيط 
والتنسيق 

 للنيباد
المجموعات  .2

االقتصادية 
 اإلقليمية

لسكك ل .3
الحديدية 
لالتحاد 
 األفريقي

اتحاد السكك  .4
الحديدية 
 األفريقية

 الصين .5

االفتقار إلى الموظفين  - 0
الفنيين المعنيين بمسائل 

النقل والسكك الحديدية في 
 ة االتحاد األفريقي؛مفوضي

عدم كفاية الموارد  - 3
المالية وال سيما فيما يتعلق 

بالدراسة الشاملة السابقة 
 ع؛للجدوى للمشرو

 نيةفضعف القدرات ال - 2
واإلدارية في صناعة 
السكك الحديدية على 
المستويات الوطنية 
 واإلقليمية والقارية

. ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي مواصلة توعية الدول 0
 إيالء األولوية لتطويرشأن عضاء في االتحاد األفريقي باأل

 السكك الحديدية؛
يقي ووكالة التخطيط . ينبغي لمفوضية االتحاد األفر2

مشروع تفعيل وتعزيز وحدة تنفيذ ال تسريعوالتنسيق للنيباد 
 وفريق التنسيق الفني؛

 
. ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط 2

والتنفيذ للنيباد تعزيز جهود تعبئة الموارد من أجل إجراء 
دراسة جدوى شاملة بما في ذلك إشراك المؤسسات المالية 

ائية األفريقية والدولية مثل البنك األفريقي للتنمية، اإلنم
وبنك التنمية للجنوب األفريقي، والبنك اإلسالمي للتنمية، 

 .وما إلى ذلك
 

ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي التشاور مع وزارة    4
التجارة الصينية وشركة بناء السكك الحديدية الصينية فيما 

في حتمل متيجي/ مستثمر يتعلق بدور الصين كشريك استرا
 .تنفيذ المشروع

.ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي مواصلة إحياء  5
وتعزيز اتحاد السكك الحديدية األفريقية ومؤسسات التدريب 

اإلقليمية للسكك الحديدية لتعزيز بناء القدرات المهنية 
 للسكك الحديدية في أفريقيا
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  إعداد اختصاصات دراسة الجدوى

 الشاملة
   الدعوة إلى إبداء االهتمام إلجراء

 0دراسة أولية تفصيلية تعد المرحلة 
 من دراسة الجدوى الشاملة

  دوالر أمركي  366.666تم حشد
اد األفريقي لوحدة من مفوضية االتح

تنفيذ المشروع  والدراسة األولية 
  التفصيلية

 تشكيل فريق تنسيق فني 
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األفريقي  السوق 2
 للنقل الجوي الواحد

تند األنشطة الجارية إلى خارطة تس
الطريق التي وضعها فريق العمل 

من الدول  فريقتألف اليالوزاري. 
األعضاء التي وقعت على االلتزام 

 .الرسمي
تنظيم اجتماعات فريق العمل المتعدد  .0

عقد االجتماعان األول  التخصصات:
عقد اجتماع أن يوالثاني، ومن المتوقع 

سوق طالق ثالث في إطار التحضير إل
 .3602في  الواحد النقل الجوي األفريقي

 حداسوق األفريقي الوالالدعوة إلى  .3
 مذكرات شفوية تم إرسال  :للنقل الجوي
إلى جميع الدول األعضاء مع وخطابات 

مؤتمر القمة وإعالنه والتزامه  مقرر
الرسمي. وقد شاركت مفوضية االتحاد 
األفريقي والشريك في إجراءات الدعوة 

خالل مختلف المحافل ووسائل  من
اإلعالم. وحتى اآلن، انضمت تسع دول 

األولى ة أخرى إلى الدول األحدى عشر
: والدول األعضاء الحالية هي . المناصرة

، الرأس األخضر  ،بوتسوانا، نيبن
مصر  ،كوت ديفوار، جمهورية الكونغو 

، ا كيني، غينيا،غانا  ،ابون، الجإثيوبيا ،
، رواندا ، يجيريا ن ،موزامبيق، مالي

 ،دنالسوازي، جنوب أفريقيا ، سيراليون 
 .و وزيمبابويجتو
تعزيز الوكالة المنفذة لمقرر  -2

 : ياموسوكرو
النصوص التنظيمية  ت مواءمة)أ( تم

والنظر فيها من قبل  لمقرر ياموسوكرو
ة للنقل والبنياللجنة الفنية المتخصصة 

. االعتراف بفريق العمل الوزاري 0
خاص في إطار  ملباعتباره فريق ع

اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية 
التحتية القارية واإلقليمية والطاقة 

 والسياحة
 
جهاز رصد مقرر ياموسوكرو مع  .3

 باعتبارهمفوضية االتحاد األفريقي 
ة تصاديالرئيس ولجنة األمم المتحدة االق

األمانة العامة. ويشمل  اعتبارهألفريقيا ب
اتحاد شركات األعضاء اآلخرون 

فريقية /أفرا/ والمجموعات الطيران األ
 االقتصادية اإلقليمية

 
الوكالة المنفذة لمقرر ياموسوكرو .2

على التنفيذي  المسؤولة عن اإلشراف
 السوق

. ميزانية مفوضية 1
 االتحاد األفريقي

 
فنية . المساعدة ال3

 لالتحاد األوروبي
 

. التواصل مع 2
البنك األفريقي 
للتنمية من أجل 
تمويل الوكالة 
المنفذة لمقرر 

 ياموسوكرو
 

 

االتحاد  .1

 األوروبي

 

المنظمة  .2

الدولية للطيران 
  المدني

 

. لجنة األمم 3

المتحدة االقتصادية 

 ألفريقيا

 

اللجنة األفريقية . 4

 للطيران المدني
 

. اتحاد شركات 5
لطيران األفريقيةا  

 /اياتا/

. بطء وتيرة اشتراك 1
الدول األعضاء في 

 الرسميااللتزام 
 
. بطء مواءمة اتفاقات 3

الخدمات الجوية الثنائية 
( 3أشارت دولتان فقط )

إلى اإلجراءات المتخذة 
ها الثنائية لمواءمة اتفاقات

 لخدمات الجوية ل
 
نقص التمويل للوكالة  .2

 روالمنفذة لمقرر ياموسوك
 
تأخر اعتماد ونشر  .4

النصوص المؤسسية 
والتنظيمية لمقرر 

 ياموسوكرو
 
. تأخر إبرام اتفاقية 5

التعاون بين المجموعات 
االقتصادية اإلقليمية 

واللجنة األفريقية للطيران 
المدني بشأن عمل الوكالة 

 المنفذة
 
. التزال بعض الدول 0

لفوائد لة تماما مدركغير 
نشاء العامة المتمثلة في إ
سوق النقل الجوي 

طريق للمضي قدما، هناك حاجة إلى التنفيذ الكامل ك .0
 ل الوزاري؛مخارطة طريق أنشطة فريق العل

 
 الدول ؛ عدد أكبر منالنضمام . زيادة الدعوة 3
 
 تنفيذ التدابير الفورية؛بشأن إجراءات متابعة  .2
 
 تحديد مصادر تمويل بديلة لتمويل أنشطة الوكالة المنفذة؛ .4
 
بين الدول  لمقرر ياموسوكروحالي تقييم التنفيذ ال.5

 األعضاء؛
 
التأکد من اعتماد النص المؤسسي والتنظيمي من قبل .0

 .صنع القرار باالتحاد األفريقي في أقرب وقت ممکن أجهزة
 

 التوصيات
 
.تنظيم االجتماع الثالث لفريق العمل الوزاري لتحديد مدى 0

ي د فاالستعداد إلطالق سوق النقل الجوي األفريقي الواح
 ؛3602

 
دعم الدول األعضاء في تنفيذ أهداف أبوجا للسالمة  - 3

وأهداف وندهوك لألمن من أجل الوفاء بالحد األدني من 
 معايير اإليكاو.

 
متابعة مفوضية االتحاد األفريقي لطلب التمويل المقدم  – 2

 إلى البنك األفريقي للتنمية.
 
موظفي  عيينتسريع مفوضية االتحاد األفريقي لعملية ت – 4

 النقل الجوي الالزمين.
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التحتية القارية واإلقليمي والطاقة 
اعتماد  هناك حاجة أيضا  إلى ياحة.والس

اللجنة الفنية المتخصصة النص من قبل 
 والشؤون القانونية. للعدل
مفوضية االتحاد األفريقي  خاطبت)ب( 
 فعيلتدعم للتنمية من أجل  األفريقي البنك

 أي رد حتى أن تتلقي الوكالة المنفذة دون
 اآلن؛

تبرم اللجنة األفريقية للطيران )ج( لم 
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  المدني

من أجل اإلدارة السلسة  بعد مذكرة تعاون
 للنقل الجوي لسوق األفريقي الواحدل
التدابير الملموسة الرامية إلى إنشاء  - 4
تى : حللنقل الجوي سوق األفريقي الواحدال

اآلن، أبلغت رواندا وجنوب أفريقيا فقط عن 
ية وراإلجراءات المتخذة لتنفيذ تدابير ف

 ويللنقل الج سوق األفريقي الواحدالإلنشاء 
ت اللجنة الفنية المتخصصة للنقل اعتمد – 5

والبنية التحتية القارية واإلقليمية والطاقة 
الرصد  لجهازالمهام المنقحة والسياحة 

 .لمقرر ياموسوكرو
 صياغة سياسة خارجيةتجري حاليا  – 0

 ع الخدمات الجوية م للتفاوض بشأن اتفاقات
 ى.دول وأقاليم أخر

االفريقي الواحد وإمكانات 
 خلق فرص العمل.

 
. لتأخر في تعيين 2

 موظفين بدوام كامل في
 النقل الجوي قطاع

 
اليزال عدد من الدول  . 8

األعضاء يواجه صعوبات 
في الوفاء بالحد األدنى من 

معايير السالمة واألمن 
التي حددتها منظمة 

 الطيران المدني الدولي
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الشبكة االلكترونية  4
 األفريقية 

، باإلضافة إلى خدمات التعليم 3600منذ 
عن بعد وخدمات الطب عن بعد التي 

تواصل  ،االلكترونية تقدمها الشبكة
المفوضية تنفيذ خطة العمل من أجل 

إلى  ذلك استدامة الشبكة، وأدى تنفيذ
 :تاليةالنتائج الملموسة ال

وافق اجتماع جمعية مستخدمي الشبكة  -
رحة طة المقتعلى الخاإللكترونية األفريقية 

الستمرارية واستدامة خدمات الشبكة. 
وشمل ذلك: الهيكل اإلداري للعمليات 

والصيانة، وآلية التمويل، ورسوم 
 اإليرادات قالخدمات، وتدف

تقييم استخدام الدول األعضاء للشبكة  -
األفريقية. وقد تم إرسال االلكترونية 

إلى جميع الدول األعضاء  استبيان
المشاركة. وتنتظر مفوضية االتحاد 
 األفريقي ردود األعضاء المشاركين.

حاليا لربط الشبکة  دالجهوتبذل  -
ية الجامعة االفتراضبااللكترونية األفريقية 

إلدارة الموارد البشرية والعلم اإلفريقية 
 التحاد األفريقيوالتكنولوجيا لمفوضية ا

 وذلك عقبجامعة األفريقية ال ومبادرات
للشبكة االلكترونية الناجح  لتحويلا

 إلی األطراف األفريقية. األفريقية

 إلدارة بالنسبة تشمل اإلدارة الجديدة
الشبكة وتشغيلها بعد نقلها إلى األطراف 

 :األفريقية ما يلي
جمعية المستخدمين كأعلى جهاز   •
 حكم الشبكةي

لشبكة االلكترونية الرقابة للجنة   •
 األفريقية

الشبكة  الكيان التعاوني إلدارة  •
 االلكترونية األفريقية

 
على  الرقابةيتمثل الغرض من لجنة 

الشبكة في توفير التوجيه العام للسياسة 
العامة وإدارتها فيما يتعلق بأنشطة 
استدامة الشبكة. وفي هذا الصدد، عقدت 

يوليه  04ماعا في اجت الرقابةالجنة 
في داكار بشأن المسائل المتصلة  3600

بواليتها. وستستمر اللجنة في العمل حتى 
على الهيكل  3602الربع األول من 

عد ب للشبكة االلكترونية األفريقيةاإلداري 
نقلها إلى أفريقيا؛ وآلية تمويل الشبكة 
ومستوى المساهمة المالية للمستخدمين في 

ن م هاوتطوير تهانوصياالشبكة عمليات 
 أصولها أجل استدامة خدماتها وتقييم

يمول المشروع 
بالكامل من الهند، 

ووفقا لالتفاق، 
ستقوم الهند بتشغيل 

 5الشبكة لمدة 
ى لها إلقسنوات ثم تن

 األطراف األفريقية؛
وفي ميزانية 

، خصص 3602
 مبلغ 

دوالر  006666
أمريكي لدعم تنفيذ 
خطة العمل بهدف 

ى نقل الشبكة إل
 .األطراف األفريقية

 حكومة الهند  -
الشركة  -  

االستشارية الهندية 
المحدودة 

لالتصاالت 
السلكية 

   والالسلكية

تشمل التحديات والمخاطر 
االفتقار إلى التزام قوي من 
الدول األعضاء المشاركة 

في الشبكة االلكترونية 
األفريقية بتخصيص الموارد 
لضمان استدامة الشبكة مع 

عة مع المستخدمين المتاب
لبناء شبكة أفريقية قوية 

للتعليم عن بعد والطب عن 
بعد مفتوحة العالم كله بدال 

من االقتصار على المحتوى 
المقدم باللغة اإلنجليزية فقط 

من قبل الهند أي الحاجة 
إلى تنويع المحتوى واللغات 

لتشمل اللغات الرسمية 
األخرى لالتحاد االفريقي 

ة )الفرنسية والعربي
 والبرتغالية(.

 الرقابةيشمل طريق المضي قدما العمل الذي تقوم به لجنة 
لشبكة االلكترونية األفريقية: تقييم استخدام الدول األعضاء ل

للشبكة االلكترونية األفريقية، الجهود المبذولة لربط الشبكة 
األفريقية بعد  االفتراضية الجامعةو الجامعة اإلفتراضيةب

لى األطراف األفريقيةنجاح نقل الشبكة إ . 
 

 الذي قدمتهستتأثر جميع هذه األنشطة باالقتراح الجديد 
سنوات  (5) والمالية لمدة خمس لفنيةالهند بتقديم المساعدة ا

إضافية، ومن ثم، إذا تم االتفاق عليها، سيؤدي ذلك إلى 
مزيد من التأخير في تاريخ النقل الفعلي للشبكة إلى 

 . األطراف األفريقية
 

قد اتخذت في االجتماع  جمعية المستخدمين  را ألننظ
لضمان نجاح نقل الشبكة إلى خطوات / إجراءات األخير 

 إلى التشاور مع بحاجةاألطراف األفريقية، فإن المفوضية 
البلدان األفريقية المشاركة للتأكد من ردها الجماعي على 

( 5بتمديد المساعدة لمدة خمس )العرض المقدم من الهند 
إضافية ومحاولة التماس الشروط الجديدة التي تود  ات سنو

 .الدول األعضاء فرضها في حالة االتفاق على التمديد
 

المنبر االقتصادي  5
 األفريقي

عقد المنبر االقتصادي األفريقي االفتتاحي 
في بورت  3602مارس  33إلى  36من 

 الناجح طالقاإل عقبلويس، موريشيوس. و
لالتحاد األفريقي،  الرئيسيهذا المشروع ل

عقد وتوقيع مذكرة تفويض للسلطة  .1
بين مفوضية االتحاد األفريقي ومؤسسة 

االتحاد األفريقي، من أجل التنظيم 

ضمين . تم ت0
المنبر ميزانية 

 االقتصادي األفريقي
ة السنوي الموازنةفي 

اتفاقية البلد  .1
المضيف بين 

مفوضية االتحاد 
األفريقي ومؤسسة 

باعتبارهما منظمين  .  0
ة مفوضي افتقرتمشاركين، 

مؤسسة االتحاد األفريقي و
بوضوح االتحاد األفريقي 

والدول  مفوضية االتحاد األفريقي. ينبغي أن تحدد 0
التمثيل،  وفدالدول األعضاء واألعضاء مستوى المشاركة 

ت الدبلوماسية؛لتبعاامن أجل تجنب   
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وتحسبا للمنبر االقتصادي المقبل المقرر 
، فيما يلي األنشطة 3608عقده في مارس 

 :حالياالجارية 
 
المنبر االقتصادي  . استكمال تقرير0

األفريقي االفتتاحي من جانب أمانة المنبر 
واللجنة التنظيمية، لعرضه على 

 المفوضية؛
عرض تقرير المنبر االقتصادي  .3

بندا من بنود جدول  باعتبارهريقي االف
األعمال على مجلس الممثلين الدائمين 

 3602والمجلس التنفيذي خالل قمة يوليه 
 من أجل اعتماد مشروع مقرر؛

. إنشاء وحدة إلدارة المعارف لوضع 2
المنبر  في إطار رفيةمعمنتجات 

 االقتصادي األفريقي؛
الخاصة  المعارفإدارة ونشر منتجات  .4

ة، من خالل المنشورات بالمنظم
 اإللكترونية؛ نصاتوالم

تعزيز استراتيجية االتصال، بما في  .5
ذلك تطوير الموقع وإدارته، وإدارة وسائط 

 التواصل االجتماعي ومواد الدعاية؛
. مواصلة التفاعل مع البلد المضيف 0

للمنبر، ومجموعات القطاع الخاص مثل 
مجلس األعمال األفريقي واألعمال 

 ية في أفريقيا.التجار

المادي والفني للمنبر االقتصادي 
 األفريقي

 
. إعادة تشكيل اللجنة التنظيمية 3

واألمانة العامة للمنبر االقتصادي 
.األفريقي في مكتب الرئيس  

المعتمدة للمفوضية 
من قبل الهياكل 

 ذات الصلة؛
 
باعتباره منبرا  .3

مدرا للدخل يختلف 
هيكله عن هيكل 

قمة االتحاد 
األفريقي وال تحكمه 

قواعد إجراءات، 
تشمل مصادر 
التمويل رسوم 
التسجيل من 

المشاركين من 
خاص القطاع ال

فضال عن األوساط 
 األكاديمية؛

 
بدعم من  .2

مفوضية االتحاد 
األفريقي، قامت 
مؤسسة االتحاد 

األفريقي بتمويل 
الجوانب المادية 

والفنية للمنبر 
 االقتصادي األفريقي
 
 

االتحاد األفريقي 
وبين حكومة 

جمهورية 
يوس التي موريش

استكملت وتم 
التوقيع عليها  

على هامش قمة 
االتحاد األفريقي 

3602في يناير   
 
 
 
  

إلى مجاالت محددة 
للمسؤولية، مما أثر على 

للمنبر التنظيم العام 
 ياالقتصادي األفريق

 االفتتاحي ؛
 
مستوى  انخفاض – 3

المشاركة على مستوى 
رؤساء الدول والحكومات 
على النحو المتوخى في 

مية، كان له مذكرة المفاهيال
أثر على  ،في نهاية المطاف

طبيعة مشاركة القطاع 
 الخاص؛

 
د خارطة وجوعدم  -2

طريق واضحة المعالم 
لألنشطة الرامية إلى الحفاظ 

 على زخم المبادرة

مثل مجلس األعمال  مستقبال استشارة أجهزة نبغي. ي2
مكن أن ياالفريقي وغرفة التجارة االفريقية كواجهة تفاعلية 

 الخاص؛ تحدد احتياجات القطاع
 

تيسير إدارة منتجات االتصال والمعرفة، ينبغي سعيا ل . 3
تحديد ب لمفوضية االتحاد األفريقيالمشتريات  قسمقوم يأن 

 مجموعة من بيوت اإلنتاج للمشاريع / األحداث الرئيسية؛
 
تب داخل مكلميزانية من بنود اواضح  بندينبغي توفير . 4

 .للسماح بتنفيذ أنشطة المتابعة الرئيس
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6 
 

 المؤسسات المالية 
 والنقدية القارية

 البنك المركزي األفريقي
يتراوح اإلطار الزمني المتفق عليه في 

إلنشاء البنك المركزي  3602إطار أجندة 
. 3624و  3638األفريقي ما بين 

وستجري األعمال التحضيرية للبنك من 
خالل معهد النقد األفريقي المتوقع إنشاؤه 

تند إنشاء البنك . وسيس3608بحلول 
المركزي األفريقي إلى االستراتيجية 

المشتركة لمفوضية االتحاد األفريقي / 
اتحاد المبنوك المرکزية األفريقية التي 

ية العمومية التحاد البنوك الجمع اھاعتمدت
 .3605المركزية األفريقية في أغسطس 

 بنك االستثمار األفريقي
 االتحاد األفريقي النظاممر اعتمد مؤت
. 3669في قمة فبراير  بنكللاألساسي 

دولة  33، وقعت 3600أبريل  0وحتى 
 وصدقت عليه على البروتوكول عضو

ن والكونغو وليبيا. يثالث دول هي: بن
واإلطار الزمني المتفق عليه في إطار 

 3635إلنشاء المعهد هو  3602أجندة 
  صدوق النقد األفريقي

ل واعتمد مؤتمر االتحاد األفريقي بروتوك
صندوق النقد ااألفريقي ونظامه األساسي 

في مؤتمر القمة الذي عقده في يونيه 
، وقعت 3600أبريل  0. وحتى 3604

سبع دول أعضاء على البروتوكول، وهي 
 بيساو -بنين وتشاد والكونغو وغينيا 

وموريتانيا وسيراليون وسان تومي 
وبرينسيبي، ولم تصدق عليه أي منها. 

تفق عليه في إطار واإلطار الزمني الم

د يتأخر إنشاء معهد النقد ق   
األفريقي بسبب التأخر في 

مادها العتتقديم االستراتيجية 
االتحاد  من قبل مؤتمر

 .األفريقي
 

للتصديق على  بطء عملية
ار االستثمية القانون وثائقال

األفريقي وصندوق النقد 
 .األفريقي

 
لدول األعضاء ا عدم تقديم

 .المزيد من التعليقات

االتحاد األفريقي العتمادها  مؤتمرتقدم االستراتيجية إلى س
 .3602في يناير 

 
ع لتوقيإلى ابالدعوة  المفوضيةأن تضطلع  هناك حاجة إلى

 .والتصديق عليها القانونيةوثائق على ال
 
لجنة لاتم إعادة تقديم الدراسة للتعليق عليها، ثم تقدم إلى يس

الشؤون النقدية والتخطيط الفنية المتخصصة للمالية و
 .3602االقتصادي والتكامل في مارس 
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إلنشاء صندوق النقد  3602أجندة 
 .3632األفريقي هو 

 األفريقية البورصة
من الخبراء مستقلة أجرت مجموعة 

بشأن إنشاء  دراسة جدوى االستشاريين
. واستعرض نتائج الدراسة أفريقيةبورصة 

مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد 
ي ف، 3604والمالية الذي عقد في مارس 

أبوجا، نيجيريا. ووافق المؤتمر على إعادة 
تقديم الدراسة إلى الدول األعضاء 
 .للحصول على مزيد من التعليقات
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7 
 

 ئيسيالبرنامج الر
 للفضاء الخارجي 

 

ملية مراجعة الحسابات الفضائية لتقييم ع
قدرة الدول األعضاء على المواضيع 

للفضاء  ئيسيلبرنامج الراألربعة ل
 الخارجي.

 ئيةاستراتيجية الفضالسياسة واالإطار تنفيذ 
 ةاألفريقي

صياغة النظام األساسي لوكالة الفضاء 
 األفريقية
لبرنامج الرئيسي للفضاء الترويج ل
سياسة النشر من خالل الخارجي 

 ئيةستراتيجية الفضاالوا
 

الرصد العالمي للبيئة واألمن تنفيذ برنامج 
رنامج دعم أفريقيا الذي يساهم في وب

 يئيساألرض للبرنامج الر مراقبةموضوع 
 للفضاء الخارجي

 حوكمة السياسة الفضائية
 فريق عمل الفضاء تشكيل 
برنامج الرصد العالمي للبيئة إنشاء 
 واألمن

دول األعضاء دعم ال
لبرنامج الرئيسي ل

 للفضاء الخارجي
 

اتفاقية  تمويل 
برنامج الرصد 

للبيئة  العالمي
وبرنامج واألمن 

دعم أفريقيا الموقع 
مع المفوضية 

 األوروبية

المفوضية 
 األوروبية

 
وكالة الواليات 
المتحدة للتنمية 

 الدولية

لموارد البشرية عدم كفاية ا
 لدعم البرنامج

 
في البناء  تمواجهة تحديا

 المؤسسي

هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من الدول األعضاء من 
 كية البرنامجأجل تعزيز مل

 
 سريعتوالدول األعضاء  ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي

 إنشاء وكالة الفضاء األفريقية المقترحة
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االلكترونية   الشبكة 8
 األفريقية

 
االفتراضية  الجامعة

  األفريقية 

إنشاء وحدة إدارة المشروع للشبكة 
 االلكترونية األفريقية

باعتباره أول تعيين لفريق المشروع 
، إعداد  للشبكة االلكترونية األفريقية

 (5م مدير )لوظائف التالية  الختصاصات
( لتنسيق 4ممنسق البرامج األكاديمية )

 المشروع
 5خ ع أ  ( يجيد لغتينمساعد إداري )

موظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ( 3م )
 

إعداد المواصفات النهائية بدعم من شركة 
 مؤهلة

قديم العطاءات للخدمات الدعوة الدولية لت
 االستشارية

 اتطلب معلومات أو اقتراح
 تحديد الموردين

 عملحلقات ال
 تحديد الحل

صحته على اقتراح حل والتحقق من 
 مستوى عال

إعداد خطة لتنظيم اجتماع، وإعداد وثائق 
 العطاءات الختيار الموردين

 
إنشاء فريق عمل الشبكة االلكترونية 

 األفريقية

الي المبلغ اإلجم
 0,92للميزانية 

مليون دوالر 
أمريكي من ميزانية 
المشاريع الرئيسية 

 536666وقرابة 
دوالر من الدول 

 األعضاء

الجامعة 
االفتراضية 

 األفريقية
جامعة جنوب 

 أفريقيا

وظيف األشخاص المؤهلين ت
 لتنفيذ المشروع

 اختيار أنسب نهج حل
 

تحديات في تشغيل مواجهة 
المشروع في الوقت 

 ب وبطريقة موثوقة المناس
 

توسيع وتسهيل الوصول إلى 
 الجامعة اإللكترونية

 
 توسيع شبكة الجامعة

 
تنويع محتوى المناهج 

 الدراسية
 

تأمين تطوير المهارات 
 الفنية لالستاذ االفتراضي

هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من الدول األعضاء لتعزيز 
 ملكية البرنامج

 
 ا إلنشاء الشبكة المقترحةينبغي للدول األعضاء العمل مع

 
 (... ي"، سحابتقليديتأمين اختيار نهج الحل المناسب )"
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 متحفالانشاء  9
 ألفريقيا الكبير 

 في الجزائر العاصمة،
 الجزائر

تم تعيين جهة التنسيق للمتحف من -
 الجانب الجزائري

 
يجري اإلعداد لعقد االجتماع األول   -

 للجنة الفنية 
 

الشؤون االجتماعية الموقع  زار مفوض
وناقش إجراءات المتابعة مع وزير الثقافة 

 في الجزائر 

المتحف الكبير ألفريقيا  تم إعالن
مشروعا رئيسيا ألجندة االتحاد األفريقي 

 من قبل 3600في يوليو  3602
لعرض التراث وذلك  المجلس التنفيذي

 الثقافي الغني ألفريقيا

ال تملك الحكومة -
القدرة الجزائرية 

على تمويل المبادرة 
 وحدها؛

 
طلب من الجزائر -

تقديم ميزانية 
تقديرية ينبغي أن 
تساهم بها الدول 

األعضاء في 
 االتحاد األفريقي؛

 
لم يخصص أي -

لمديرية تمويل 
 الشؤون االجتماعية

لهذا العام لتنفيذ 
األنشطة المتعلقة 
بالمتحف الكبير 

 ألفريقيا

مديرية  أدرجت -
الشؤون 

تماعية االج
ومنظمة اليونسكو 

إنشاء المتحف 
باعتباره أحد 

آلية أنشطة 
التنسيق اإلقليمي 

في إطار 
المجموعة الفرعية 

 للثقافة

ينبغي للدول األعضاء االلتزام بتمويل المبادرة لمساعدة  -  االفتقار إلى التمويل
 الجزائر

 
ينبغي إنشاء اللجنة الفنية للمتحف بقيادة الجزائر وبدعم  -

فوضية االتحاد األفريقي لوضع خارطة طريقها إلنشاء من م
 المتحف الكبير ألفريقيا
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 منطقة التجارة 
  الحرة القارية

 اجتماع فريق العمل القاري 
 اجتماع المنتدى التفاوضي 
 اجتماع كبار المسؤولين التجاريين 
 اجتماع وزراء التجارة األفريقيين 
 اجتماع فريق العمل الفني 
 تدريبات تريست البنك الدولي 

 صياغة نص اتفاق

وحدة منطقة التجارة الحرة القارية  
مديرية التجارة والصناعة هي أمانة 
 مفاوضي منطقة التجارة الحرة القارية  

أنشطة منطقة 
لتجارة الحرة 

القارية التي يدعمها 
 االتحاد األوروبي

  لجنة األمم
المتحدة 

االقتصادية 
 ألفريقيا

 االنكتاد 
  البنك

قي األفري
 للتنمية

  مجموعة 
GFA 

  الوكالة
األلمانية 
للتعاون 
 الدولي

  المعهد
األلماني 
الوطني 
 للمقاييس

  تعيين مناصر )رئيس
النيجر( لحفز التقدم 
نحو استكمال اتفاقية 
 التجارة الحرة القارية

  وضع الصيغة النهائية
 للطرائق

  استكمال مشروع نص
 اتفاقاتللبروتوكول و

الوقت في الخدمة 
في الدرجة، والوقت 
 والمالحق

 

   اجتماع واحد لفريق العمل القاري، واجتماعان
 للمنتدى التفاوضي متبقيان لهذا العام.

 
لقارية ا التجارة الحرة  يةمن المتوقع أن يتم االنتهاء من اتفاق

 مع نهاية هذا العام.
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 استراتيجية السلع 
       األفريقية 

وجب مأنشئت استراتيجية السلع األفريقية ب
إعالن وخطة عمل أروشا للسلع األساسية 

( اللذين اتفق عليهما 3665األفريقية )
وزراء التجارة والصناعة وأقرتهما قمة 

3660. 
 

على وجه العموم، تهدف استراتيجية السلع 
األساسية إلى تعزيز حالة السلع األساسية 
في أفريقيا؛ تحسين مشاركة المنتجين 

ل سلسلة اإلمداد واألعمال األفريقية في مجا
الدولية؛ تعزيز قدرات المنتجين األفريقيين 
وتجار السلع األساسية؛ وتعزيز القدرة 
التنافسية لقطاع السلع األفريقية ومساهمته 
في التنمية وتوفير بيئة صديقة لالستثمار 

 والتصنيع
 

يجري حاليا تعديل واستکمال استراتيجية 
السلع لتشمل تحويل وتصدير السلع 

ارد الطبيعية؛ وتطوير سلسلة القيمة والمو
 اإلقليمية

 
 

أنشأت فرقة العمل المعنية بالسلع 
األساسية، وهي مركز تفويض مكلف 
بتوجيه وإعطاء التوجيه بشأن تمويل 
السلع األساسية، واستيعاب صدمات 
تقلبات األسعار وعلى الصعيد الدولي، 
أفكارا عن كيفية إدارة تجارة السلع على 

 نحو أفضل.
 
التخطيط إلجراء مناقشات بشأن السلع • 

األساسية مع المسؤولين المعنيين بالتجارة 
والصناعة والتعدين في جميع الدول 
األعضاء بهدف إنشاء بورصة إقليمية 

 للسلع األساسية

حاجة إلى معلومات ثمة . 0  
 الدول األعضاءعن سلع 

تحديد أفضل السبل  بغية
لتقديم المساعدة فيما يتعلق 

لع األساسية المختلفة بالس
وإدارتها من جانب الحكومة 

 .والقطاع الخاص
 
قيود الميزانية التي . 3

ق العمل يعمل فرتعرقل 
 بالسلع األساسية المعني

 
محدودية القدرات . 2

البشرية المخصصة لتنفيذ 
استراتيجية السلع األساسية 

 ةاإلقليمي مستوياتعلى ال
 ةوالدولي ةوالقاري

 

دعوة أصحاب المصلحة المعنيين إلى  . ثمة حاجة إلى0
 العمل مع فريق العمل المعني بالسلع األساسية

 
هناك حاجة إلى إشراك إدارات مفوضية االتحاد  - 3

 األفريقي ذات الصلة في تنفيذ استراتيجية السلع األساسية.
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 إسكات المدافع
3636بحلول    

 

خريطة الطريق الرئيسية إلسكات المدافع، 
المنظومة األفريقية للسلم  ريقخريطة الط

 واألمن

المنظومة األفريقية للسلم واألمن: ركائز 
النظام القاري  مجلس السلم واألمن،

لإلنذار المبكر، القوة األفريقية الجاهزة، 
فريق الحكماء، المجموعات االقتصادية 
اإلقليمية/ اآلليات األفريقية لمنع النزاعات 

 لموإدارتها وتسويتها، صندوق الس

 %2ندوق السلم ص
من الميزانية 

العادية، وتمويل 
الدول األعضاء، 
 وتمويل الشركاء

األمم المتحدة، 
االتحاد األوروبي، 
جامعة الدول 

، الثنائية،  العربية،
على سبيل المثال 
الواليات المتحدة 
األمريكية والصين 

 الخ..

التمويل، نقص القدرة، 
 مشكلة اإلرادة السياسية 

يجالي المتعلق بالتمويل، تعزيز قدرات تنفيذ مقرر ك
 اإلدارة، التركيز على تنفيذ المقررات
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 حرية تنقل األشخاص 
 وجواز السفر األفريقي 

تجري عملية المفاوضات فيما يتعلق 
بصياغة مشروع معاهدة بشأن حرية تنقل 
األشخاص، وفقا لتوجيهات مؤتمر رؤساء 

الدول والحكومات، من خالل مقرر 
 Assembly/AU/DEC.607المؤتمر

(XXVII) ووجه هذا المقرر ألن تكون
المعاهدة جاهزة العتمادها بحلول يناير 

3608 

من المفترض إنشاء آلية تنفيذ وخارطة 
الطريق بين االتحاد األفريقي 
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لفهم 
أفضل للتنفيذ الجاري بشأن حرية التنقل 

 في اقليم كل منها.
 

 بسبب ضيق خطط لهالجتماع اللم يعقد ا
الوقت، سيتم تعيين خبير استشاري 
لصياغة الوثيقة التي ستعرض على الدول 

الي في وقت الحق من جاألعضاء في كي
 .هذا الشهر

إقامة شراكة قوية 
مع الشركاء 

والمانحين التقليديين 
التاليين. التزمت 
الدول األعضاء 

أيضا بمبلغ إجمالي 
 للعملية

ية رفيما يتعلق بح
التنقل، تقيم 

المفوضية شراكة 
االتحاد كل من مع 

الوكالة  ،األوروبي
األلمانية للتعاون 

مفوضية الدولي، 
األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين 
والمنظمة الدولية 

  للهجرة

قيود الميزانية في التمويل 
 .الكامل لالجتماعات

 
لم يتم بعد فهم المناقشات 

المتعلقة بحرية تنقل 
عها في األشخاص ووض
 سياقها في القارة

 تعيين مبعوث خاص للترويج للمبادرة ومناصرتها

 

 


