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شكر وتقدير

تــود مفوضيــة االتحــاد األفريقــي أن تعــرب عــن بالــغ تقديرهــا لجميــع رشكائها عــى دعمهــم الهائل نحو 

إعــداد وإنتــاج خارطــة طريــق االتحــاد األفريقــي حــول تســخري العائــد الدميغــرايف مــن خــال االســتثامر 

ــة ودعــم فنــي. يف الشــباب خاصــة مــا قدمــه صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان مــن مســاعدات مالي

ــة ، واملســؤولني يف  ــوزراء، والدبلوماســيني األفارق ــدم الشــكر للشــباب وال ــة ان تق ــر املفوضي ــل ي باملث

مفوضيــة االتحــاد األفريقــي والخــراء ومنظــامت املجتمــع املــدين والقطاع الخــاص واملؤسســات اإلقليمية 

األفريقيــة ومنظومــة األمــم املتحــدة ... إلــخ ملــا قدمــوه مــن مدخــات قيمــة إلعــداد خارطــة الطريــق.
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II

“إن العائد الدميوغرايف  فرصة سانحة يجب االستفادة القصوى منها يف افريقيا يف الوقت 

الحايل. دعونا نتخذ القرارات واإلجراءات االسرتاتيجية الرضورية لاستفادة من العائد 

الدميوغرايف، من خال استثامر أكر وتنفيذ السياسة” 

الدكتور إبراهيم حسن ماياكي،
املدير التنفيذي للرشاكة الجديدة لتنمية أفريقيا )النيباد(

“سوف نحتفظ بالشباب يف افريقيا عن طريق توسيع الفرص االقتصادية وسوف يساعد ذلك 

افريقيا يف تحويل رصيدها الدميوغرايف إىل عائد اقتصادي” 

صاحب السعادة الدكتور آكينوومي آدسينا،
رئيس مجموعة البنك األفريقي للتنمية

“يجب عى أفريقيا أن تستفيد من تركيبتها السكانية ومواردها الطبيعية لتنسيق التوسيع 
يف االستثامر يف التنمية البرشية والحامية االجتامعية لتحقيق مستويات أعى ومستدامة من 
النمو العادل واملشرتك، وتوفري فرص العمل، وتعزيز الزراعة واألمن الغذايئ ، وتريع وترية 
التكامل اإلقليمي، وتعزيز القدرات الدولية والقدرات واملؤسسية، من أجل تحسني اإلدارة 

االقتصادية واالجتامعية”.

صاحب السعادة . الدكتور عبد اهلل حمدوك،
األمني التنفيذي باالنابة للجنة االقتصادية لامم املتحدة يف لفريقيا

“سوف تقود االستثامرات يف العائد الدميوغرايف التي ترتكز عى حقوق اإلنسان، والتي تخلق 
الفرص لجميع الشباب، اىل التغيري نحو مستقبل أفضل للعامل وألفريقيا” 

سعادة الدكتور باباتوندي أوزوتيمنهني،
نائب األمني العام واملدير التنفيذي صندوق األمم املتحدة للسكان

مقتطفات من أجهزة االتحاد األفريقي و الشركاء*

* قرار االتحاد االفريقي  )Assembly/AU/Dec.591)XXVI( لتفويض مفوضية االتحاد بالتضامن مع  UNFPA, NEPAD, AfDB,UNECA لتطوير خارطة طريق 
وتريع تنفيذ النافذة الدميوغرافية يف إفريقيا
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III

تقديم
ذكــوراً  وكبــاراً،  صغــاراً  مواطنيهــا  جميــع  متكــني  فيــه  يتــم  ازدهــاراً  أكــر  مســتقبل  نحــو  أفريقيــا  تتجــه 

وفخــر  بــرىض   والعيــش  إمكاناتهــم  كامــل  لتحقيــق  والخلفيــات  املذاهــب  جميــع  ومــن  وحــرضاً  ريفــاً  وإناثــاً، 

ومتقدمــة.  قويــة  اقتصــادات  وســط  ممتــاز  وتعليــم  جيــدة  بصحــة  أفــراده  يتمتــع  مســتقبل  إنــه  بقارتهــم. 

.2063 أالجنــدة  يف  املتوخــى  النحــو  عــى  إليهــا”  نصبــو  التــي  “أفريقيــا  نحــو  تقــدم  مســرية  إنهــا  الواقــع،  يف 

بينــام هنــاك حاجــة إىل اتخــاذ الخطــوات متعــددة الجوانــب ويف وقــت واحــد لتحقيــق هــذه الرؤيــة الجريئــة، 

هنــاك بعــض الخطــوات الواضحــة جــدا التــي يجــب أن تؤخــذ دون تأخــري. وتقــع هــذه املســؤولية عــى عاتــق 

البلــدان  يف  وخاصــة  واإلقليمــي  القــاري  الصعيديــن  وعــى  ســواء،  حــد  عــى  وقــادة  مواطنــني  أفريقيــا  جميــع 

لضــامن االســتثامر بشــكل كاف يف تطويــر ثــروة قارتنــا الحقيقيــة: شــبابها. تتطلــب أفريقيــا التــي تنعــم بالســلم 

واألمــن جيــاً مؤهــاً مــن الشــباب . وتعتمــد القــارة املتطــورة عــى تعليــم ومهــارات األفارقــة وخاصــة الشــباب، 

. الصحــة  واعتــال  املــرض  مــن  الواطنــني  مــن  املايــني  معانــاة  اســتمرت  إذا  طموحاتنــا  مــن  أي  يتحقــق  ولــن 

.

علــامً أن 60 يف املئــة مــن ســكان أفريقيــا حاليــا يف عمر 24 ودون ذلك، فــا غرابة، ونحن يف فجر تنفيــذ كل من األجندة 2063 

واألجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة، أن يخصــص رؤســاء الــدول والحكومات “تســخري العائــد الدميوغرايف من خال االســتثامر 

يف الشــباب” موضوعــاً لعــام 2017 . إن مــدى قــدرة الحكومــات األفريقيــة عــى تحويــل التعليــم وتنميــة املهــارات والصحــة 

والرفاهيــة والتمكــني وكذلــك العاملــة وريادة األعامل يكمن يف صميم هذه املســرية نحو التقدم والســام والتنمية املســتدامة.

ــال  ــه األجي ــع ب ــب ان تضطل ــن ويج ــذي ميك ــام ال ــدور اله ــراز ال ــت بإب ــتقبل، قُم ــن املس ــرتوين م ــد اإللك ــالة بالري يف رس

املتعاقبــة مــن الشــباب يف تنميــة قارتنــا. إن االســتثامرات الرئيســية يف شــباب أفريقيــا اليــوم أمــر بالــغ األهمية ألجنــدة 2063 

و النهــوض بأفريقيــا لــي يصبــح دورهــا العاملــي قويــاً ومؤثــراً .  تحــدد خارطــة الطريــق اإلجــراءات الفوريــة لاســتثامرات 

املركــزة  و املوســعة يف شــبّان وشــابات أفريقيــا. وقــد تــم إعدادهــا بنــاء عــى طلــب مــن رؤســاء دول وحكومــات االتحــاد 

األفريقــي وتســلط الضــوء عــى اإلجــراءات الرئيســية التــي يجــب اتخاذهــا لتمكــني القــارة مــن تســخري العائــد الدميوغــرايف.

ويحدوين األمل يف أن الدول األعضاء واملجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظامت املجتمع املدين والشباب وأجهزة االتحاد 

األفريقي وجميع أصحاب املصلحة اآلخرين سيعملون معا لتنفيذ خارطة الطريق هذه يف عام 2017 وما بعُد.

                                                           

الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما

رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي
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المقدمة
سعياً اىل التنفيذ الفعال  لقرار االتحاد االفريقي رقم )ASSEMBLY/AU/DEC.601 )XXVI( الصادر يف يناير 2016حول 

تخصيص “تسخري العائد الدميوغرايف من خال االستثامر يف الشباب” موضوعاً لعام 2017 ، طلب رؤساء الدول والحكومات 

األفريقية من املفوضية، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية األفريقي  والرشاكة الجديدة لتنمية افريقيا  

وصندوق األمم املتحدة للسكان وغريها من الرشكاء يف األمم املتحدة ووكاالت التنمية، القيام مبا ييل:

1
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اإلرساع يف تنفيــذ املبــادرة القاريــة للعائــد الدميوغــرايف   )1

ــا؛ ألفريقي

ــامل  ــازات واملع ــن اإلنج ــق تتضم ــة طري ــع خارط 2(  وض

الرئيســية لتقدميهــا إىل الــدورة العادية املقبلــة للمؤمتر 

املقــرر عقدهــا يف يوليــو 2016 عــن طريــق املجلــس 

التنفيــذي، لتقتــدي بهــا الــدول األعضــاء واملجموعــات 

االقتصاديــة اإلقليميــة بخصــوص اإلجــراءات امللموســة 

التــي يتعــني اتخاذهــا يف عــام2017 وفيــام بعــُد.

مــن أجــل أداء هــذه املهمــة الهامــة املســندة مــن القمــة، 

ــا  ــع املؤسســات املشــار إليه ــة، بالتعــاون م أجــرت املفوضي

أعــاه، عمليــة تشــاورية بــني العديــد مــن أصحــاب املصلحــة 

ــوع 2017  ــي ملوض ــاد األفريق ــق االتح ــة طري ــداد خارط إلع

وهــو “ تســخري العائــد الدميوغــرايف مــن خــال االســتثامر يف 

ــق مدخــات وتطلعــات  الشــباب”. وتعكــس خارطــة الطري

مجموعــة واســعة مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســيني.

ــن  ــباب ، والذي ــة يف الش ــتثامرات الحالي ــدد االس ــوف تح س

ــارة  ــة يف الق ــار التنمي ــا ، مس ــروة ألفريقي ــم ث ــون أعظ ميثل

ــارة  ــف الق ــة وموق ــني املقبل ــنوات الخمس ــدى الس ــى م ع

مــن تحقيــق “أفريقيــا التــي نصبــو إليهــا”، ودورهــا العاملــي 

ــو  ــا ه ــو م ــى نح ــك ع ــدة والرشي ــوي واملتح ــر والق املؤث

متوخــى يف األجنــدة 2063.

وعليــه، تــم وضــع خارطــة الطريــق أخذيــن يف االعتبــار 

الشــباب  رشيحــة  إمكانــات  لتحويــل  امللحــة  الــرضورة 

ــاخ  ــا باالنتف ــار إليه ــا يش ــا م ــي غالب ــا الت ــرية يف أفريقي الكب

الشــبايب، إىل العائــد الدميوغــرايف. وتســاعد خارطــة الطريــق 

البلــدان األفريقيــة عــى تحقيــق التطلعــات واألهــداف 

الحاســمة ألجنــدة 2063 التكميليــة واألجنــدة 2030 للتنميــة 

املســتدامة.

ــي  ــدة الت ــه الفائ ــرايف بأن ــد الدميوغ ــف العائ ــن تعري وميك

قــد تتحقــق عندمــا تكــون للبلــد نســبة عاليــة نســبيا 

ــة  ــاض الخصوب ــن الســكان يف ســن العمــل بســبب انخف م

ــم  ــم ومتكينه ــال يف صحته ــو فع ــى نح ــد ع ــتثمر البل ويس

ــل  ــق العم ــن طري ــل ع ــرص العم ــري ف ــم ويف توف وتعليمه

العــام وإرشاك القطــاع الخــاص.
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الخلفية
تـــم االعـــرتاف باألهميـــة املركزيـــة للعائـــد الدميوغـــرايف لضـــامن تحـــول أفريقيـــا مـــراراً وتكـــراراً مـــن قبـــل قـــادة أفريقيـــا عـــى 

ـــد  ـــور العائ ـــح أن منظ ـــن الواض ـــح م ـــة، أصب ـــرش املاضي ـــنوات الع ـــدى الس ـــى م ـــية. وع ـــة الرئيس ـــر الوزاري ـــتوى ويف املناب ـــى مس أع

ـــن  ـــاص، م ـــكل خ ـــباب بش ـــام والش ـــكل ع ـــرش بش ـــتثامر يف الب ـــة لاس ـــح األولوي ـــز ومن ـــرتاتيجي لرتكي ـــاس االس ـــر األس ـــرايف يوف الدميوغ

ـــادة  ـــك بقي ـــة تنعمباالزدهـــار والســـام وذل ـــا متكامل ـــاء “ أفريقي ـــو االقتصـــادي الشـــامل، ولبن ـــة املســـتدامة والنم ـــق التنمي أجـــل تحقي

ـــة “. ـــاحة الدولي ـــة يف الس ـــوة ديناميكي ـــل ق ـــا ومتث مواطنوه

شــددت االجتامعــات الســنوية املشــرتكة ملؤمتــر اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا لــوزراء املاليــة والتخطيــط والتنميــة االقتصاديــة 

ومؤمتــر االتحــاد األفريقــي لــوزراء االقتصــاد واملاليــة مــرارا عــى أهميــة العائــد الدميوغــرايف يف عمليــات تخطيــط التنميــة يف 
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البلــدان األفريقيــة. ايضــاً دعــت هــذه االجتامعــات إىل اتخاذ 

ــان  ــام 2013 )البي ــرايف يف ع ــد الدميوغ ــة للعائ ــادرة قاري مب

الــوزاري للمؤمتــر املشــرتك ملفوضيــة االتحــاد األفريقــي 

واللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا(  تهــدف إىل التريــع بعجلــة 

التنميــة االقتصاديــة يف القــارة.

أبــرزت اللجنــة األفريقيــة للســكان، ) التــي تعــرف اآلن 

ــد  ــة العائ ــا( أهمي ــكان يف افريقي ــراء الس ــة  خ ــم لجن باس

ــة السادســة املنعقــدة يف  ــا العادي الدميوغــرايف خــال دورته

عــام2007. وخصصــت تقريــر عــام 2012 عــن وضــع ســكان 

ــة  ــل التنمي ــن أج ــرايف م ــد الدميوغ ــخري العائ ــا “لتس أفريقي

االجتامعيــة واالقتصاديــة يف أفريقيــا “. وشــاركت اللجنــة  

االقتصاديــة  واللجنــة  األفريقــي  االتحــاد  مفوضيــة  مــع 

ألفريقيــا وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف عقــد املؤمتــر 

اإلقليمــي حــول الســكان والتنميــة يف افريقيــا يف عــام 2013 

حــول املوضــوع الرئيــي “تســخري العائــد الدميوغــرايف«. ويف 

 وقــت الحــق، يف ينايــر2014 ، دعــا قــرار املجلــس التنفيــذي

بالعائــد  االعــرتاف  إىل   )EX.CL/DEC.742 )XXII(

القــارة. تنميــة  جهــود  يف  الدميوغــرايف 

عــاوة عــى ذلــك، وجهــت األجنــدة 2063 لاتحــاد األفريقي 

عــدة دعــوات لاســتثامر يف الشــباب واملــرأة تحقيقــاً لرؤيتهــا 

املتمثلــة يف “أفريقيــا التــي تحــرك تنميتهــا الشــعوب  وتُحــرَّر 

طاقاتهــا النســاء والشــباب” . وعــى نفــس القــدر مــن 

األهميــة االعــرتاف بالعائــد الدميوغــرايف باعتبــاره عنــرا 

ــدة  ــن أجن ــد م ــي املوح ــف األفريق ــار املوق ــيا يف إط أساس

ــد  ــك إىل إدراج العائ ــد أدى ذل ــا بعــد 2015.  وق ــة مل التنمي

الدميوغــرايف يف األجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة. وكان 

ــدة  ــا يف األجن ــية ألفريقي ــاهامت الرئيس ــدى املس ــك إح ذل

.2030

ــاء  ــع أنح ــدان يف جمي ــن البل ــد م ــر أن العدي ويجــدر بالذك

ــن  ــي م ــات الت ــراءات والسياس ــع اإلج ــوم بوض ــا تق أفريقي

ــا  ــي متكنه ــة املســاعدة الت ــة البيئ شــأنها أن تســاعد يف تهيئ

ــرايف. ــد الدميوغ ــار العائ ــي مث ــن جن م



خارطة طريق االتحاد األفريقي حول “تسخري العائد الدميوغرايف من خالل االستثامر يف الشباب”

5

السياق والمبررات
وفقــا لتوقعــات الســكان يف العــامل الصــادرة مــن األمــم املتحــدة  )تنقيــح 2015( بلــغ عــدد ســكان القــارة  1.2 

وأكــر   ،  2030 عــام  يف  نســمة  مليــار   1.7 إىل  ليصــل  برعــة  ينمــو  أن  ويتوقــع   ،  2015 عــام  يف  نســمة  مليــار 

ترتفــع  وســوف   .2063 عــام  يف  مليــار   3 و   2050 عــام  يف  مليــار   2.5 اىل   :2050 عــام  بحلــول  ذلــك  مــن ضعــف 

حصتهــا مــن ســكان العــامل مــن 16 يف املائــة يف عــام 2015 إىل أكــر مــن 29 يف املائــة يف عــام 2063.  واألبــرز مــن 

ذلــك هــو أن حــوايل 46 يف املائــة مــن الزيــادة التــي ســتنضم إىل القــوى العاملــة يف أفريقيــا خــال الفــرتة 2015- 

2063 ســتتكون مــن الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 15 و 34 ، وذلــك مبتوســط 12.1  مليــون يف العــام.
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للســكان   العمــري  الهيــكل  يف  الريــع  التحــول  مــع 

للنمــو  إمكانايــة  هنــاك  اإلعالــة،  معــدالت  وانخفــاض 

ــادة  ــل وزي ــن العم ــل م ــادة الدخ ــوم بزي ــادي املدع االقتص

ــازم  ــك أيضــا وبشــكل مت ــؤدي ذل املدخــرات. وميكــن أن ي

ــايل :  ــو الت ــى النح ــرشي ع ــال الب ــينات يف رأس امل إىل تحس

)1( يرتبــط انخفــاض معــدل الخصوبــة عــادة بتأخــر العمــر 

ــرتات  ــوالدات لف ــني ال ــد ب ــل االول والتباع ــاد الطف ــد مي عن

طويلــة، وكاهــام يســهم يف تحســني صحــة األم والطفــل. )2( 

يســمح انخفــاض نســبة إعالــة الشــباب باالســتثامر أكــر يف 

كل طفــل. )3( يــودي انخفــاض معــدل الخصوبــة اىل زيــادة 

القــدرة عــى توظيــف اإلنــاث وبالتــايل متكينهــم. نظــرا 

ــا  ــب عليه ــي يغل ــا الت ــة ألفريقي ــكانية الحالي ــة الس للرتكيب

ــادي. ــول االقتص ــرية للتح ــات كب ــاك إمكاني ــباب، هن الش

وعــاوة عــى الرتاكــم البســيط يف زيــادة عــدد ونســبة 

الســكان يف ســن العمــل، فــإن وضــع وتنفيــذ سياســات 

ــم  ــك تنظي ــا يف ذل ــة مب ــم والصح ــال التعلي ــليمة يف مج س

األرسة وتهيئــة بيئــة مواتيــة لاقتصــاد الــكيل  لتوفــري فــرص 

العمــل والحصــول عــى فــرص عمــل الئقــة تكفــل الزيــادة 

يف القــوى العاملــة املنتجــة وتــؤدي إىل زيــادة النمــو وارتفــاع 

دخــل الفــرد. وأخــريا، فــإن تســخري العائــد الدميوغــرايف ميثــل 

ــباب  ــة األس ــباب ومعالج ــدرات الش ــاء ق ــرية لبن ــة كب فرص

ــه  ــي تواج ــية الت ــات الرئيس ــن التحدي ــد م ــة للعدي الجذري

أفريقيــا مبــا يف ذلــك الهجــرة القريــة والتطــرف والتشــدد 

ــف. العني
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األهداف
إن الهدف العام من خارطة الطريق هو توجيه وتسهيل تنفيذ موضوع عام 2017 من قبل الدول األعضاء واملجموعات 
ASSEMBLY/(  االقتصادية اإلقليمية والرشكاء من خال منجزات ومعامل رئيسية وإجراءات ملموسة كام جاء يف القرر

AU/DEC. 601)XXVI( .عى وجه الخصوص، تحدد خارطة الطريق املجاالت الازمة لاستثامرات الرئيسية (املوصوفة 

بالركائز)الرضورية لتمكني البلدان من زيادة قدرتها عى تسخري العائد الدميوغرايف يف العقود املقبلة. وتحت كل ركيزة، تم 

تحديد اإلجراءات ومجاالت االستثامر الرئيسية متشيا مع أدوات وأطر السياسة االسرتاتيجية ذات الصلة لاتحاد األفريقي 

لتمكني البلدان من تسخري العائد الدميوغرايف وضامن التنفيذ الكامل لكل من األجندة 2063  واألجندة 2030 للتنمية 

املستدامة.
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الهياكل التوجيهية 
والمبادئ

أ.  الهياكل

مــن اجــل ضــامن اتســاق خارطــة الطريــق مــع أطــر والتزامــات االتحــاد األفريقــي الحاليــة، اسرتشــدت عمليــة إعــداد خارطــة 

الطريــق باألجنــدة 2063 و”خطــة التنفيــذ العرشيــة األوىل” اللتــني تشــكان معــا أساســا قويــا لرؤيــة قــادة أفريقيــا يف جميــع 

جوانــب التنميــة يف القــارة خاصــة وأنهــا ذات صلــة بركائــز املواضيــع الــواردة يف خارطــة الطريــق. وباملثــل، تسرتشــد خارطــة 

الطريــق باملوقــف األفريقــي املوحــد مــن أجنــدة التنميــة ملــا بعــد 2015  وإعــان قمــة مابــو لعــام 2011 واالجنــدة 2030 

للتنميــة املســتدامة التــي تســلط الضــوء عــى أهميــة العائــد الدميوغــرايف يف التنمية الشــاملة  والتــي ميثل الشــعوب محورها.

5
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ــباب  ــتثامر يف الش ــة االس ــرا ألهمي ــك ونظ ــى ذل ــاوة ع ع

مــن أجــل تحقيــق العائــد الدميوغــرايف، كان ميثــاق الشــباب 

ــة إىل  ــق. وإضاف ــة الطري ــع خارط ــام يف وض ــي حاس األفريق

ــع بسياســات وأطــر  ــك، اسرتشــدت كل مجــاالت املواضي ذل

االتحــاد األفريقــي ذات الصلة عى املســتوى القاري واألدوات 

األساســية املشــرتكة بــني القطاعــات مثــل إعــان أديــس أبابــا 

حــول الســكان والتنميــة ملــا بعــد عــام 2014 ، والروتوكــول 

املرفــق بامليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب 

السياســة  وإطــار  أفريقيــا  املــرأة يف  بحقــوق  واملتعلــق 

إلــخ واإلنجابيــة،  الجنســية  والحقــوق  للصحــة  القــاري 

ب. املبادئ والقيم

يف إطــار عمليــة إعــداد خارطــة الطريــق، كان  مــن املهم جدا 

ــاد  ــية لاتح ــم الرئيس ــادئ والقي ــري يف املب ــاد والتفك االسرتش

ــة  ــاق منظم ــا يف ميث ــوص عليه ــك املنص ــل تل ــي مث األفريق

الوحــدة األفريقيــة )1963( والقانــون التأســيي لاتحــاد 

األفريقــي )2002(. مــن شــأن هــذه املبــادئ والقيــم تســهيل 

التمكــني وتهيئــة بيئــة مواتيــة داخــل البلــدان واملجموعــات 

االقتصاديــة اإلقليميــة لتســخري وتعظيــم العائــد الدميوغــرايف:

والحكــم  والدميقراطيــة  الشــفافية  مبــادئ  صــون   •

القانــون؛ وســيادة  الفســاد  ومكافحــة  الرشــيد 

الفعــال  واألداء  الخدمــات  توفــري  يف  املســئولية   •

ــاء  ــات والقض ــيام الرملان ــاءلة، وال س ــات املس ملؤسس

املــدين؛ املجتمــع  ومنظــامت 

مشــاركة املــرأة والشــباب يف عمليــة صنــع القــرار عــى   •

جميــع املســتويات؛

اإلنصاف وامكانية الوصول -دون ترك أحد .  •

اتباع نهج متعدد القطاعات يف التنمية؛  •

توفري حقوق اإلنسان للجميع.  •
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العملية التشاورية
ــا يف  ــة مب ــاب املصلح ــن أصح ــعة م ــة واس ــارة مجموع ــودة الستش ــة مقص ــرت محاول ــق، ج ــة الطري ــداد خارط ــاء إع اثن

ــع  ــامت املجتم ــراء ومنظ ــي والخ ــاد األفريق ــة االتح ــي مفوضي ــة وموظف ــيني األفارق ــوزراء والدبلوماس ــباب وال ــك الش ذل

ــون  ــامن ان تك ــك لض ــا وذل ــدة وغريه ــم املتح ــة األم ــة ومنظوم ــة األفريقي ــات اإلقليمي ــاص واملؤسس ــاع الخ ــدين والقط امل

األنشــطة املقرتحــة شــاملة ومبتكــرة وموجهــة نحــو تحقيــق النتائــج وملــكاً لجميــع أصحــاب املصلحــة وتحركهــا البلــدان.

6
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ــق  ــن طري ــاورات ع ــرشكاء مش ــة وال ــرت املفوضي ــام اج ك

االنرتنــت شــملت وســائل اإلعــام االجتامعــي، التاحــة  

ــباب -  ــا الش ــة – أساس ــاب املصلح ــف أصح ــة ملختل الفرص

لــي  يقدمــوا مســاهامتهم ومقرتحاتهــم عــن طريــق منــوذج 

أعــد خصيصــاً لهــذا الغــرض. اســتغلت املفوضيــة والــرشكاء 

املكلفــون )اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا، النيبــاد، بنــك 

التنميــة األفريقــي، وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان( 

ــري  ــي تج ــية الت ــج الرئيس ــات والرام ــن الفعالي ــد م العدي

يف جميــع أنحــاء القــارة للدعــوة والتوعيــة بشــأن مــرشوع 

2017 والتــامس املســاهامت مــن مختلــف الجهــات املعنية.

وقد شمل ذلك ما ييل:

ــرايف”.  ــد الدميوغ ــق العائ ــول “تحقي ــرا ح ــر أك مؤمت  •

.2016 12فريــر -8 غانا

الحــوارا مــع شــبكة الشــباب واملراهقــني األفارقــة   •

العائــد  تســخري  مــن  الشــباب  “متكــني  حــول 

.2016 فرايــر   19 يف  الســنغال  داكار،  يف  الدميوغــرايف”، 

نــدوة القيــادة األفريقيــة حــول العائــد الدميوغــرايف:   •

مــارس2016.  9-7 مــن  نيجرييــا  أبوجــا،  يف 

العائــد  تســخري  مبــادرة  حــول  عمــل  عشــاء   •

ــرشكاء؛ يف  ــايس وال ــلك الدبلوم ــع الس ــرايف م الدميوغ

.2016 مــارس   31 يف  إثيوبيــا،  أبابــا،  أديــس 

اجتــامع خــراء الصحــة كمجموعــة عمــل تابعــة   * 

والســكان  الصحــة  يف  املتخصصــة  الفنيــة  للجنــة 

ومكافحــة املخــدرات، يف أديــس أبابــا، إثيوبيــا 26-25  

أبريــل2016. 

ــس  ــدة؛ يف أدي ــم املتح ــال لألم ــق االتص ــامع فري اجت  *

.2016 أبريــل   27 يف  إثيوبيــا،  أبابــا، 

ــم  ــادة الشــباب لألم ــة الخامســة للق ــة اإلفريقي القم  *

املتحــدة، يف ليرفيــل، الجابــون، مــن  4-6   مايــو2016.

يف   26 ال  الســنوي  العاملــي  االقتصــادي  املنتــدى   *

.2016 11-13مايــو  مــن  روانــدا،  كيغــايل،  يف  أفريقيــا؛ 

ــة املســتدامة؛ يف  املنتــدى اإلقليمــي األفريقــي للتنمي  *

.2016 مايــو   19-17 مــن  مــر،  القاهــرة، 

ــويرا، يف 21  ــف، س ــة، يف جني ــامع وزراء الصح اجت  *

.2016 مايــو 

ــاق  ــارشة مليث ــرى الع ــال بالذك ــول 10+: االحتف بانج  *

ــن 25-23  ــا م ــي، يف بانجــول، غامبي الشــباب األفريق

.2016 مايــو 

ــي، يف  ــة األفريق ــك التنمي ــام لبن املؤمتــر الســنوي الع  *

.2016 23-27مايــو  مــن  زامبيــا،  لوســاكا، 

يف  املتخصصــة  الفنيــة  األفريقــي  االتحــاد  لجنــة   *

الشــباب والثقافــة والرياضــة، يف أديــس أبابــا، إثيوبيــا، 

يونيــو2017.  17-13 مــن 

ــرايف  ــد الدميوغ ــول العائ ــتوى ح ــة املس ــدوة رفيع ن  *

والتنميــة يف أفريقيــا، يف داكار، الســنغال، يف 20 يونيــو 

.2016

ــاركني  ــت للمش ــل، أتيح ــات واملحاف ــذه االجتامع يف كل ه

وممثــيل الــدول األعضــاء الفرصــة لتقديــم مســاهامت 

بعــض  ويف  الطريــق.  خارطــة  اعــداد  نحــو  ملموســة 

الطريــق  خارطــة  منــوذج  املشــاركون  تلقــى  الحــاالت، 

ــع  ــاور م ــن التش ــد م ــراء ملزي ــة إلج ــم الفرص ــت له وكان

الجهــات املعنيــة قبــل تقديــم املدخــات واملقرتحــات.
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فهم مركزية األهتمام 
بديناميكيات السكان 

في التحول االقتصادي  
وتسخير العائد 

الديموغرافي في افريقيا
 يظــل العائــد الدميوغــرايف أمــرا حيويــا لتحقيق مطامــح أفريقيا يف التحــول االقتصادي. ومــن الواضح أن ديناميكيات الســكان، 

رهناً باالســتثامرات املناســبة، ســوف تلعب دوراً هاماً يف تســهيل النمو املرتفع والشــامل ويف الحد من الفقر. ويف الواقع، إذا ما 

تــم تســخري النســبة الكبــرية مــن الشــباب بشــكل جيد فهم قــادرون عــى دفع القــارة نحــو تحقيق إنجــازات اقتصاديــة كبرية.

7



خارطة طريق االتحاد األفريقي حول “تسخري العائد الدميوغرايف من خالل االستثامر يف الشباب”

13

ــك  ــا وذل ــري مــن إمكاناته ــرية أبطــأ بكث ــا بوت تتحــرك أفريقي

ــر  ــا للتقري ــبابها. ووفق ــات ش ــدم إســتغال إمكان بســبب ع

ــا لعــام 2016 ، يبلــغ معــدل النمــو  االقتصــادي عــن أفريقي

3.7 يف املائــة. وعــى الرغــم مــن أن ذلــك يخفــي أداء 

أعــى يف بعــض البلــدان، فــإن النمــو االقتصــادي مل يتحقــق 

ــق  ــال، تنف ــبيل املث ــى س ــة. ع ــة العامل ــاالت الكثيف يف املج

أفريقيــا حــوايل 30 مليــار دوالر أمريــي عــى اســترياد 

ــوايل  ــر ح ــتطيع أن توف ــام وتس ــة يف كل ع ــة املصنع األغذي

ــة  ــادن الطبيعي ــل املع ــال تحوي ــن خ ــة  م ــني وظيف 5 ماي

ــة فقــط. لقــد حــان الوقــت لاســتثامر يف  بنســبة 5 يف املائ

ــباب. ــة الش ــة وخاص ــوارد البرشي امل

ينبغــي إتخــاذ مجموعــة مــن التدابــري الهامــة التــي تشــمل 

ــول  ــيام الوص ــة وال س ــر يف الصح ــة املخاط ــتثامرات عالي إس

إىل خدمــات تنظيــم األرسة التــي اعترتهــا أجنــدة 2063 

ــور  ــة للنم ــات االقتصادي ــة وراء النجاح ــوى الدافع ــني الق ب

ــات  ــن الوفي ــد م ــإن الح ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــيوية. وع اآلس

والخفــض مــن الخصوبــة والقضــاء عــى عــدم املســاواة 

ــرار  ــاذ الق ــرأة يف اتخ ــق امل ــق ح ــي تعي ــني الت ــني الجنس ب

ــني  ــوالدات وتحس ــني ال ــدة ب ــا واملباع ــدد أطفاله ــأن ع بش

ــع  ــاءم م ــذي يت ــد ال ــم الجي ــى التعلي ــول ع ــرص الحص ف

ــكيل  ــاد ال ــري االقتص ــاذ تداب ــل وإتخ ــوق العم ــات س متطلب

العمــل وروح  فــرص  توفــري  تســهيل  مــن شــأنها  التــي 

املبــادرة، مبــا يف ذلــك إزالــة الحواجــز التــي تعيــق األعــامل، 

ــايل  جميعهــا اساســية يف إحــداث التحــول االقتصــادي. وبالت

للبلــدان لضــامن  التعريفيــة  مــن شــأن إجــراء املامــح 

وضــع السياســات والقــرارات التــي تســتند عــى األدلــة 

ــة  ــى مواجه ــاعد ع ــد أن يس ــة البل ــط لتنمي ــاء التخطي أثن

ــباب  ــل الش ــي تجع ــا والت ــام أفريقي ــة أم ــات الراهن التحدي

إلــخ... القريــة،  عرضــة لألصوليــة والتطــرف والهجــرة 

إن هــذه االســتثامرات وإســتجابة السياســات مرتابطــة ومــن 

شــأن اســتغال أوجــه التــآزر بينهــا اإلســهام بشــكل حاســم 

يف زيــادة وتعظيــم العائــد الدميوغــرايف عــى املــدى الطويــل.
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مرتكزات المنهجية
يتطلــب تســخري العائــد الدميوغــرايف إجــراءات رئيســية مــن جميــع جوانــب تخطيــط التنميــة وبنــاء الدولــة. وتركــز خارطــة 

الطريــق عــى أربعــة مرتكــزات مرتابطــة رئيســية ذات أهميــة أساســية يف زيــادة االســتثامر يف الشــباب، وإحــداث التغيــري 

ووضــع البلــدان األفريقيــة عــى مســار تســخري العائــد الدميوغــرايف.

ونظــراً  لإلختــاف يف اوضــاع الــدول، مــن املتوقــع أن تكــون اإلجــراءات الرئيســية املقرتحــة مبثابــة دليــل يتــم تنفيــذه عــى 

أســاس األولويــات املحليــة.

8
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الركيزة 1: التوظيف وريادة األعامل

ميثــل الشــباب يف أفريقيــا يف عمــر )15-24ســنة( حــوايل 37 

يف املائــة مــن الســكان يف ســن العمــل، ولكنهــم ميثلــون أكــر 

ــل يف  ــن العم ــني ع ــوع العاطل ــن مجم ــة م ــن 60 يف املائ م

أفريقيــا )بنــك التنميــة اإلفريقــي 2013(. وملعالجــة إرتفــاع 

معــدالت البطالــة بــني الشــباب وعــدم تطابــق املؤهــات مع 

متطلبــات ســوق العمــل يف أفريقيــا، هنــاك حاجــة إىل زيــادة 

ــرص العمــل  ــري ف ــن خــال توف ــة م ــوى العامل مشــاركة الق

للشــباب عــى وجــه الخصــوص. ويف ظــل الوظائــف العاليــة 

مــة يف الغالــب مــن قبــل القطــاع الخــاص  الجــودة املقدَّ

إلســتيعاب القــوى العاملــة الجديــدة وزيــادة اإلنتاجيــة 

الشــاملة، هنــاك حاجــة إىل نقلــة نوعيــة ألنــه ينبغــي 

تزويــد الشــباب باملهــارات الازمــة يف مجــال ريــادة األعــامل 

ــم،  ــن ث ــم. م ــة به ــات خاص ــاء مؤسس ــن إنش ــم م لتمكينه

ينبغــي للحكومــات تهيئــة بيئــة إقتصاديــة وماليــة وتجاريــة 

وسياســية مواتيــة مــن خــال وضــع وتنفيــذ سياســات تعــزز 

مرونــة أســواق العمــل، وتســهيل تنميــة القطاعــات كثيفــة 

ــي،  ــتوى العامل ــى املس ــة ع ــى املنافس ــادرة ع ــة الق العامل

ــل  ــات التعام ــى الحكوم ــب ع ــام يج ــارة. ك ــر التج وتحري

مــع املــدراء التنفيذيــن واملؤسســات املرفيــة الوطنيــة 

ــم مــن املســاهمة يف  ــة والقطــاع الخــاص لتمكينه واإلقليمي

ظهــور جيــل جديــد مــن رواد األعــامل يف القــارة، وكذلــك يف 

حشــد التمويــل الــازم. وينبغــي عــيل السياســات املناســبة 

واملصممــة عــى اســاس املســؤولية اإلجتامعيــة للــرشكات، ان 

ــادة  ــة لزي ــري رضوري ــح القاعــدة املتبعــة. وهــذه التداب تصب

ــة  ــر إىل أن الزراع ــريا، بالنظ ــة. وأخ ــل واإلنتاجي ــرص العم ف

توظــف 60 يف املائــة مــن القــوى العاملــة يف أفريقيــا ومتثــل 

25 يف املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل 1 للقــارة، فــإن مــن 

املهــم للغايــة إعطــاء األولويــة لهــذا القطــاع للمســاعدة عى 

ــا. اســتيعاب معظــم الشــبابالعاطلني عــن العمــل يف افريقي

1 تقرير التوقعات االقتصادية األفريقية 2013
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اإلجراءات واملخرجات األساسية

ــني عــن العمــل يف عــام  ــذ اســرتاتيجيات تهــدف إىل الحــد مــن نســبة الشــباب العاطل وضــع وتنفي  .1

ــدة  ــذ األجن ــة األوىل لتنفي ــة العرشي ــا للخط ــام 2024 )وفق ــل يف ع ــى  األق ــع ع ــدار الرب 2013 مبق

      .2063

ــة  ــق وطني ــة وإنشــاء وتشــغيل صنادي ــرص حصــول الشــباب عــى التســهيات االئتامني 2.  تحســني ف

وإقليميــة للشــباب لزيــادة فــرص حصولهــم عــى رأس مــال االعــامل .

3.  العمــل مــع الــرشكاء يف القطــاع الخــاص لزيــادة التدريــب والتعليــم املهنــي وزيــادة فــرص التدريــب 

أثنــاء الخدمــة للنســاء والشــباب.

4.  اعــداد السياســات املامئــة ومعايــري الحوافــز وتهيئــة البيئــة املواتيــة للمســؤولية االجتامعيــة 

الشــباب. بهــدف دعــم مشــاريع  للــرشكات 

5.  ربــط املؤسســات الخرييــة يف افريقيــا واملــدراء التنفيذيــني والقطــاع الخــاص لتطويــر ودعــم مبادرات 

تنميــة الشــباب التحوليــة نحــو بنــاء مهــارات وقــدرات الشــباب يف مجــال ريــادة األعــامل..

تعزيــز وصــول الشــباب إىل املشــرتيات والخدمــات املاليــة الحكوميــة، مبــا يف ذلــك إيــاء اعتبــارات   .6

خاصــة  للــرشكات التــي يقــوم بادارتهــا الشــباب واتخــاذ  التدابــري التــي تــؤدي اىل تقليــص التحديــات 

وبــدء و/أو مامرســة األعــامل التجاريــة داخــل البلــدان األفريقيــة وعرهــا.

7.  االســتثامر يف القطاعــات ذات التأثــريات املضاعفــة لفــرص العمــل، مبــا يف ذلــك تكنولوجيــا املعلومات 

واالتصــاالت والصناعــة والزراعــة والصناعــات الزراعيــة مــن أجــل توفــري فــرص العمــل وتحفيــز النمــو 

الشــامل.

ــات  ــة )املجموع ــة الفرعي ــة واإلقليمي ــتويات الوطني ــى املس ــباب ع ــة الش ــق تنمي ــاء صنادي 8.  إنش

االقتصاديــة اإلقليميــة( والقاريــة )بنــك التنميــة األفريقــي( وذلــك لدعــم مشــاريع الشــباب يف جميــع 

ــات. القطاع

تطويــر برامــج تطــوع الشــباب  وبرامــج الشــباب الفنيــني املبتدئــني وفــرص التدريــب األخــرى لتعزيز   .9

القــدرات وملنــح الشــباب األفريقــي الفرصــة لاحتــكاك باملنظــامت اإلقليميــة والدوليــة.
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الركيزة 2: التعليم وتنمية املهارات

إن تحســني مخرجــات التعليــم يف أفريقيــا أمر حيــوي لجهود 
القــارة نحــو تســخري العائــد الدميوغــرايف وميثــل ذلــك أحــد 
ــرتاتيجية. يف  ــتثامرات اس ــب اس ــي تتطل ــاالت الت ــم املج أه
جميــع أنحــاء أفريقيــا وضمــن أدوات السياســة والدراســات 
ــه  ــي تواج ــية الت ــات الرئيس ــض التحدي ــإن بع ــة، ف املختلف
النظــام التعليمــي موثــق توثيقــاً جيــداً. ويشــمل ذلــك 
وخيــارات  واملاءمــة  والجــودة  التعليــم  عــى  الحصــول 
ــز  ــة إىل الرتكي ــي، والحاج ــي واملهن ــب الفن ــم والتدري التعلي
عــى العلــوم والتكنولوجيــا، وعــدم التطابــق بــني مــا يتعلمــه 
العمــل،  الوطنيــة وســوق  التنميــة  الطــاب ومتطلبــات 

ــواد  ــة امل ــدم كفاي ــية، وع ــوم الدراس ــة الرس ــاع تكلف وارتف
التعليميــة، الــخ. يف الواقــع، هنــاك حاجــة إىل ثــورة املهــارات 
يف أفريقيــا. وبنــاء عــى االســرتاتيجيات  القاريــة للتعليــم يف 
ــات  ــا )2016-2025( ، ينبغــي مواجهــة هــذه التحدي افريقي
بطريقــة ذات مغــزى تشــمل جميــع الجهــات الفاعلــة 
ــري إىل  ــتوى القط ــن املس ــيني م ــة الرئيس ــاب املصلح وأصح
املســتوى القــاري، مبــا يف ذلــك الحكومــات والقطــاع الخــاص 

ــباب. ــدين والش ــع امل واملجتم
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اإلجراءات واملخرجات األساسية

مراجعــة مناهــج املؤسســات التعليميــة لزيــادة الجــودة واملاءمــة لســوق العمــل واالحتياجــات   .10

ــى  ــز ع ــادة الرتكي ــارات وزي ــة امله ــى تنمي ــز ع ــال الرتكي ــن خ ــيام م ــة، ال س ــة الوطني التنموي

ــة  ــات القاري ــذ السياس ــز تنفي ــال تعزي ــن خ ــات م ــة والرياضي ــا والهندس ــوم والتكنولوجي العل

مثــل اســرتاتيجية افريقيــا للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار )2014-2024( واالســرتاتيجية القاريــة 

للتعليــم يف أفريقيــا)2025-2016(.

ــم  ــز قابليته ــك لتعزي ــارات وذل ــباب امله ــب الش ــي يكتس ــي ل ــب املهن ــرص التدري ــيع ف توس  .11

للتوظيــف )مبــا يف ذلــك العمــل الشــخيص(  واإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية كــام جــاء يف 

االســرتاتيجية القاريــة للتدريــب والتعليــم يف املجالــني الفنــي واملهنــي.

تحســني وصــول الجميــع إىل التعليــم عــى جميــع املســتويات، وتوفــري بدائــل قابلــة لاســتمرار   .12

لكثــري مــن الشــباب، خاصــة الفتيــات املراهقــات،  وااليت يتربــن مــن التعليمــي الرســمي، وذلــك 

ــب غــري الرســمي مــن خــال  ــم والتدري ــد التعلي ــادة االلتحــاق وتجدي ــق تســهيل إع عــن طري

شــهادة موحــدة داخــل البلــدان األفريقيــة وفيــام بينهــا.

اعتــامد نهــج التعلــم مــدى الحيــاة لــي يشــمل مجموعــة واســعة مــن املوضوعــات واملجــاالت،   .13

مبــا يف ذلــك مهــارات كســب الــرزق والتعليــم املناســب للعمــر والشــامل واملائــم للثقافــة حــول 

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والتصــدي للتحــرش الجنــي الــذي تعــاين منهــا الشــابات يف النظــام 

التعليمــي.

إنشــاء وتعزيــز املؤسســات التعليميــة اإلقليميــة التــي توفــر فــرص التعلــم والتبــادل للطــاب يف   .14

جميــع أنحــاء أفريقيــا، مبــا يف ذلــك اإلدخــال التدريجــي لرامــج التدريــب مــن املرحلــة الثانويــة 

حتــى مســتويات التعليــم العــايل.
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الركيزة 3: الصحة والرفاهية

يكتســب ضــامن الصحــة الجيــدة أهميــة قصــوى للحــد مــن 

ضعــف الشــباب وتعظيــم االســتثامر يف رأس املــال البــرشي. 

وللصحــة  أهميــة يف تريــع التحــول الدميوغــرايف وتحســني 

إنتاجيــة القــوى العاملــة. ويف هــذا الصــدد، وتســخرياً للعائــد 

الدميوغــرايف، فمــن األهميــة مبــكان القيــام باســتثامرات 

ــة وخاصــة  ــج الصحي ــن شــأنها تحســني النتائ اســرتاتيجية م

الوصــول إىل الصحــة الجنســية واإلنجابيــة مبــا يف ذلــك 

التخطيــط لضــامن تقريــر النســاء عــدد أطفالهــن والتباعــد 

ــم جــدا تحســني  ــك، مــن امله ــة إىل ذل ــوالدات. إضاف ــني ال ب

بقــاء األطفــال مــن خــال الرتكيــز عــى الوقايــة مــن األمراض 

ــز التدخــات  ــة وتعزي ــة والتحصــني، وتحســني التغذي املعدي

خــال فــرتة مــا بعــد الــوالدة. تلــزم األجنــدة 2063 “الــدول 

الجنســية  والحقــوق  الصحــة  بدمــج خدمــات  األعضــاء 

واإلنجابيــة وتنظيــم األرسة وخدمــات فــريوس نقــص املناعــة 

البرشية/اإليــدز مــن خــال تعزيــز االلتزامــات الســابقة 

بتعزيــز الوضــع الصحــي لألمهــات واألطفــال والرضــع وضــامن 
التكامــل الــرضوري لتحقيــق االنســجام بــني برامــج فــريوس نقــص 

األمهــات  واملاريــا وصحــة  والســل  البرشية/اإليــدز،  املناعــة 

واألطفــال والرضــع”. ومــع ذلــك، فــإن  ارتفــاع معــدل الخصوبــة 

ــم  ــى الرغ ــم األرسة ع ــاة لتنظي ــري امللبّ ــة غ ــني والحاج للمراهق

مــن زيــادة الطلــب عــى ســبيل املثــال، مــام يشــكل أحــد أســباب 

ارتفــاع معــدالت الخصوبــة التي ميكــن أن تؤخر أو تعــرض للخطر 

ــن  ــج م ــر املزي ــق. وتعت ــري القل ــرايف، يث ــد الدميوغ ــخري العائ تس

انخفــاض معــدالت الوفيــات والخصوبــة عنــرا أساســيا لتســخري 

العائــد الدميوغــرايف. وبينــام انخفضــت معــدالت وفيــات األطفــال 

يف أفريقيــا، فــإن معــدالت الخصوبــة ال تــزال مرتفعــة حيــث يبلــغ 

املعــدل القــاري 4.7 )توقعــات الســكان يف العــامل، تنقيــح 2015(  

ــاً  ــة عالي ــدل الخصوب ــزال مع ــة، ال ي ــدان األفريقي ــض البل ويف بع

حيــث يصــل إىل 7.6. وتــؤدي هــذه الظواهــر إىل معــدالت عاليــة 

العالــة الشــباب وتتجــى يف العديــد مــن التحديــات األخــرى ألن 

هنــاك مــوارد محــدودة لاســتثامر بشــكل كاف يف تنميــة كل فرد.
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ــن  ــد م ــي تح ــز الت ــزال الحواج ــا، ال ت ــاء أفريقي ــع أنح يف جمي

ــة  ــة بالصح ــات املتعلق ــات والخدم ــباب إىل املعلوم ــول الش وص

معالجــة  إن  قامئــة.  للفتيــات  وخاصــة  واإلنجابيــة  الجنســية 

االحتياجــات غــري امللبّــاة للمراهقــني يف مجــال وســائل منــع 

ــري  ــن الحمــل غ ــل م ــي للتقلي ــة وحدهــا تكف الحمــل الحديث

املرغــوب فيــه واإلجهــاض بنســبة 70 يف املائــة 2 ، فضــا عــن 

ــري.  ــكل كب ــات بش ــراض األمه ــات وأم ــدالت وفي ــض مع خف

ــا يف  ــم األرسة، مب ــات تنظي ــول إىل خدم ــإن الوص ــه، ف وعلي

ــة ميكــن  ــع الحمــل الحديث ــك الحصــول عــى وســائل من ذل

ــات.  ــات املراهق ــاء والفتي ــن النس ــري م ــاة الكث ــذ حي أن ينق

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن ارتفــاع وفيــات األمهــات واألطفــال 

االتصــال  عــن طريــق  تنتقــل  التــي  األمــراض  وانتشــار 

ــول  ــي تح ــة الت ــة والثقافي ــات االجتامعي ــي، واملامرس الجن

ــات  ــة املامرس ــة وخاص ــة والرفاهي ــول إىل الصح دون الوص

التناســلية  األعضــاء  وبــرت  األطفــال  زواج  مثــل  الضــارة 

لإلنــاث ومعــدالت التــرب مــن املــدارس غــري املقبولــة 

نتيجــة الحمــل غــري املقصــود، تشــكل تهديــدا خطــريا 

ــب  ــرايف. ويتطل ــد الدميوغ ــخري العائ ــا يف تس ــود أفريقي لجه

هــذا الوضــع اســتثامرات عاجلــة ومنهجيــة واســرتاتيجية يف 

ــرايف.  ــد الدميوغ ــخري العائ ــهيل وتس ــل تس ــن أج ــة م الصح

كــام يتطلــب تغيــرياً يف املعايــري االجتامعيــة والثقافيــة، 

ــان  ــك أدوار ومســؤوليات النســاء والرجــال والفتي ــا يف ذل مب

والفتيــات. وال ميكــن تحقيــق إمكانــات العائــد الدميوغــرايف 

ــاواة،  ــدم املس ــني وع ــني الجنس ــز ب ــتمرار التميي ــل اس يف ظ

ــن  ــا م ــات محروم ــن النســاء والفتي ــد م ــل العدي ــام يجع م

اإلمكانيــات ومســلوب الحقــوق.

      2معهد جومتاررش، 2016
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اإلجراءات واملخرجات األساسية

ــة  ــة العام ــق الصحي ــباب يف املراف ــني والش ــة للمراهق ــة واملامئ ــة املتكامل ــات الصحي ــري الخدم توف  .15

والخاصــة والعيــادات املدرســية وأماكــن أخــرى إىل جانــب توفريالخدمــات الكافيــة للصحــة الجنســية 

ــة. واإلنجابي

اعطــاء األولويــة لاســتثامرات الوطنيــة لضــامن حصــول الجميــع عــى خدمــات تنظيــم األرسة، مبــا يف   .16

ذلــك التوســع يف اســتخدام وســائل منــع الحمــل الحديثــة كــام جــاء يف خطــة عمــل مابوتــو املوســعة 

حــول الصحــة والحقــوق اإلنجابيــة )2016-2030( وتــم تكــراره مبوجــب املــادة 14)ز(  مــن بروتوكــول 

مابوتــو بشــأن  حقــوق املــرأة.

ــة،  ــة التحتي ــة والبني ــوارد البرشي ــك امل ــا يف ذل ــة، مب ــم االســتثامرات املســتدامة يف النظــم الصحي دع  .17

ــل  ــدة وضــامن التموي ــة الجي ــع عــى الخدمــات الصحي ــز فــرص حصــول الجمي ــك بهــدف تعزي وذل

الــكايف للقطــاع الصحــي مبــا يتــامىش مــع التزامــات أبوجــا ومعالجــة حــاالت االعتــال التــي تقــوض 

ــة. ــوى العامل ــة الق ــاة وإنتاجي ــة الحي نوعي

تشــجيع وتنفيــذ سياســات واســرتاتيجيات إرشاك املجتمــع املحــيل ومعايــري تغيــري الســلوك وذلــك مــن   .18

أجــل تعزيــز الحقــوق اإلنجابيــة للنســاء والفتيــات املراهقــات وحصولهــن عــى التعليــم واملعلومــات 

والخدمــات يف مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.

19. تعزيــز السياســات والرامــج لتحســني حيــاة األطفــال مثــل زيــادة تغطيــة التحصــني، واإلدارة املتكاملــة 

ألمــراض الطفولــة وتحســني تغذيــة األطفــال وغريهــا.

ــة حــول الصحــة  ــي للظــروف الثقافي ــة واملراع ــات العمري ــم الشــامل واملناســب للفئ ــز التعلي تعزي  .20

الجنســية واإلنجابيــة 3 مــن أجــل تجنــب الكثــري مــن التعقيــدات والتحديــات املرتبطــة بالحمــل غــري 

املرغــوب فيــه واألمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق االتصــال الجنــي. وســوف يركــز التعليــم أيضــا عى 

أثــر ذلــك عــى تنميــة ورفاهيــة شــباب املــدارس وغريهــم وتنفيــذ برامــج مبتكــرة لتغيــري الســلوك 

ــا الجديــدة. باســتخدام وســائل اإلعــام والتكنولوجي

تعزيــز العمــل الصحــي املشــرتك بــني القطاعــات عــى جميــع املســتويات )الحكوميــة وغــري   .21

الحكوميــة( عــى نحــو يــدل عــى اإلرشاف الواســع لجميــع اإلجــراءات املامئــة والرضوريــة لتحســني 

الصحــة اإلنجابيــة وصحــة األمهــات واألطفــال والرضــع واملراهقــني.

ــني  ــل يف تحس ــز دور الرج ــة وتعزي ــات املحلي ــني املجتمع ــال متك ــن خ ــاعدة م ــة املس ــة البيئ تهيئ  .22

الوصــول إىل خدمــات الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة.

3 خطة عمل مابوتو املوسعة للصحة والحقوق اإلنجابية )2016-2030( الفقرة 18)6-5(
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الركيزة 4: الحقوق والحكم ومتكني الشباب

ميثــل الشــباب يف أفريقيــا أكــر مــن 60 يف املائــة مــن ســكان القــارة. مــام يشــكل مــوردا ضخــام إذا تــم تحفيــزه بشــكل كاف 

لضــامن املشــاركة والتمثيــل وإحــرتام حقــوق اإلنســان يف القــارة. ومــع ذلــك، يكمــن التحــدي يف املشــاركة املحــدودة لهــذا 

املــورد الهائــل يف العمليــات السياســية الرســمية وعــدم متتعهــم بحقوقهــم بشــكل كاف. وغالبــا مــا يــؤدي هــذا التحــدي إىل 

الحرمــان واإلحبــاط الــذي قــد يهــدد التامســك االجتامعــي والســلم واألمن يف املجتمــع إذا ما مل تتــم معالجته عــى نحو مائم.

 يتطلب تســخري العائد الدميوغرايف يف القارة إســتثامرات تضمن عمليات سياســية شــاملة وممثلة ومشــاركة، وكذلك مؤسســات 

حكوميــة متجاوبــة. ويجــب أن يقــوم ذلــك عى كفالة وحاميــة واحرتام الحقــوق املدنية والسياســية واالجتامعيــة واالقتصادية 

األساســية للشــباب مبــا يف ذلــك الشــابات الــايئ يواجهــن تحديــات خطــرية تتعلــق بالحقــوق. إضافة إىل ذلــك، مــن املتوقع أن 

تســاعد اإلدارة الفعالــة للتنــوع مــن خــال توفــري أماكــن آمنة للتعلــم والتعاون املتبــادل بني األجيــال عى توفري فــرص القيادة 

والتوجيــه للقــادة الناشــئني الذيــن تقــع عــى عاتقهــم مســؤولية ضــامن اســتدامة املكاســب املتواضعــة التــي حققتهــا القــارة.

ــري  ــة، توف ــة والثقافي ــف االجتامعي ــري املواق ــة إىل تغ ــة باإلضاف ــة واإلقليمي ــة والوطني ــات املحلي ــذ السياس ــأن تنفي ــن ش م

ــا  ــور التكنولوجي ــني يف ام ــامل وبارع ــى الع ــني ع ــني ومفتوح ــباب متعلم ــة لش ــات اإلبداعي ــر الطاق ــة لتحري ــس الازم األس

ــة  ــات الترشيعي ــة والهيئ ــات املحلي ــة يف الحكوم ــاركة الفعال ــن املش ــباب م ــني الش ــادة متك ــامن زي ــد. ان ض ــكل متزاي بش

ــدة 2030 ــدة 2063 لاتحــاد األفريقــي واألجن ــق أهــداف األجن ــة واألحــزاب السياســية ســوف يعجــل مــن تحقي والقضائي
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ــة للــدول األعضــاء يف االتحــاد األفريقــي، ينبغــي  ــة التحولي ــد الدميوغــرايف ودفــع التنمي ــد وضــع األســس لتســخري العائ عن

ــني  ــاركة ومتك ــى املش ــم ع ــم القائ ــامن الحك ــوق وض ــاء الحق ــتمر وإع ــكل مس ــيايس بش ــاء الس ــح الفض ــتثامر يف فت االس

ــن  ــد م ــدول األعضــاء العدي ــة وال ــة اإلقليمي ــات االقتصادي ــي واملجموع ــاد األفريق ــد االتح ــد اعتم ــا. وق الشــباب يف أفريقي

الوســائل املعياريــة والتوجيهــات السياســية مبــا يف ذلــك املنظومــة األفريقيــة للحكــم -اســرتاتيجية إرشاك الشــباب مــن أجــل 

تريــع وتــرية التقــدم يف هــذه املجــاالت. وينبغــي الرتكيــز عــى تحســني تنفيــذ ورصــد التقــدم وتقاســم الــدروس املامثلــة 

ــع املجــاالت. يف جمي

اجــامالً، ســوف يعــزز اإلرساع يف تنفيــذ هــذه االلتزامــات أداء الركائــز الثــاث األخــرى الازمــة لتســخري العائــد الدميوغــرايف 

مــن أجــل تحقيــق أجنــدة 2063 وأهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2030.

اإلجراءات واملخرجات األساسية

ضــامن التصديــق عــى كافــة صكــوك القيــم املشــرتكة لاتحــاد األفريقــي وإدراجهــا يف   .23

ــاق  ــي وامليث ــباب األفريق ــاق الش ــك ميث ــا يف ذل ــل مب ــا بالكام ــة وتنفيذه ــات الوطني الترشيع

ــاد  ــاء يف االتح ــدول األعض ــع ال ــل جمي ــن قب ــم  م ــات والحك ــة واالنتخاب ــي للدميقراطي األفريق

األفريقــي بحلــول نهايــة عــام 2017.

ــذ  ــن تنفي ــة ع ــة والدوري ــر املنتظم ــم التقاري ــاملة لتقدي ــة الش ــذ الوطني ــات التنفي ــاء آلي إنش  .24

ــة  ــي للدميقراطي ــاق األفريق ــي وامليث ــباب األفريق ــاق الش ــة ميث ــرتكة وخاص ــم املش ــات القي آلي

واالنتخابــات والحكــم مــن خــال اآلليــات الحاليــة مثــل اآلليــة األفريقيــة للمراجعــة املتبادلــة 

بــني األقــران والتقاريــر عــن وضــع امليثــاق األفريقــي للدميقراطيــة واالنتخابــات والحكــم. وعــى 

وجــه التحديــد، كفالــة اإلنتــاج املنتظــم لتقريــر حالــة الشــباب األفريقــي الــذي يضــم تقاريــر 

ــباب  ــاق الش ــذ ميث ــن تنفي ــة ع ــاب املصلح ــف أصح ــة ومختل ــباب الوطني ــس الش ــن مجال م

ــة. ــات ذات الصل ــي واآللي األفريق

إزالــة الحواجــز التــي تعيــق املشــاركة الفعالــة للشــباب يف بنــاء الدولــة مبــا يف ذلــك يف املجــاالت   .25

السياســية وإنشــاء اآلليــات لتســهيل املشــاركة الفعالــة يف األحــزاب السياســية والرملانــات 

ــدول األعضــاء. ــة يف ال ــة املدني ــاكل الخدم ــوزراء وهي ــس ال والقضــاء ومجال

إلغــاء جميــع القوانــني والقيــود التــي متيــز والتــي تحــد مــن ضــامن املشــاركة الكاملــة للشــباب   .26

يف العمليــات االنتخابيــة مــن خــال القوانــني االنتخابيــة الشــاملة والدســاتري التــي تعــزز التنــوع 

الفعــال يف إدارة االنتخابــات.

تشــجيع متكــني الشــباب مــن خــال دمــج الرتبيــة املدنيــة يف املناهــج التعليميــة الوطنيــة ومنابــر   .27

وســائل اإلعــام والقنــوات األخــرى لغــرس مبــادئ الوحــدة األفريقيــة الشــاملة، وســيادة القانــون 

وحقــوق اإلنســان والواجبــات واملســؤوليات الفرديــة.
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ابعــاد كل القوانــني التــي تشــكل حاجــزاً يحــول مــن مامرســة ومتتــع الشــباب بحقوقهم األساســية   .28

كاملــة وذلــك للمشــاركة بشــكل كامــل يف عمليــات الحكــم الدميقراطــي عــى املســتويات القارية 

واإلقليميــة والوطنيــة والشــعبية.

اســتعراض أو مراجعــة أو تعديــل أو إلغــاء جميــع القوانــني واألنظمــة والسياســات واملامرســات   .29

والعــادات التــي لهــا أثــر التمييــز عــى الشــباب وخاصــة الفتيــات والشــابات، دون متييــز مــن 

أي نــوع، والتأكــد مــن تطابــق أحــكام النظــم القانونيــة املتعــددة مــع املعايــري والنظــم الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان. ويجــب أن يشــمل ذلــك الحاميــة مــن املامرســات الضــارة مثــل الــزواج املبكــر 

والقــري لألطفــال، والعنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع الجنــي، وتشــويه األعضــاء 

التناســلية)ختان لإلنــاث(.

تشــجيع الشــبكات واملنظــامت الشــبابية املســتقلة، مبــا يف ذلــك إنشــاء لجــان شــبابية مســتقلة   .30

ــارصة أنشــطة الشــباب. ــي واإلقليمــي الفرعــي ملن عــى املســتويني الوطن

تعزيــز الهيــكل املؤســي لاتحــاد االفريقــي والقــدرة عــى متكــني وتنميــة الشــباب والتنميــة مــن   .31

خــال ترقيــة قســم الشــباب إىل مديريــة.

تعيــني مبعــوث خــاص لشــؤون الشــباب يف االتحــاد األفريقــي لقيــادة الدعــوة واملنــارصة ومنــح   .32

ــا الشــباب يف محافــل صنــع القــرار القاريــة وغريهــا. ــة لقضاي األولوي

تنظيــم دورات تدريبيــة لقيــادة ومتكــني الشــباب وذلــك بهــدف غــرس املثــل العليــا والتطلعــات   .33

ــة يف الشــباب األفريقي

ضــامن تنفيــذ مختلــف مقــررات مؤمتــر رؤســاء دول وحكومــات االتحــاد األفريقــي بشــأن قيــادة   .34

ــذل الجهــود إلنشــاء  ــع القــرار. يف هــذا الســياق، ينبغــي ب ــات صن ومشــاركة الشــباب يف عملي

برملــان ســنوي للشــباب وجمعيــة منوذجيــة لاتحــاد األفريقــي عــى املســتوى القــاري.

ــني  ــة املتطوع ــك فرق ــا يف ذل ــباب، مب ــة إلرشاك الش ــي الحالي ــاد األفريق ــادرات االتح ــز مب تعزي  .35

الشــباب، ونــوادي الشــباب يف االتحــاد األفريقــي، وأنشــطة املنظومــة األفريقيــة للحكــم 

ــة  ــة الصوري ــق االستشــاري للشــباب، واملحكم ــك الفري ــا يف ذل -اســرتاتيجية إرشاك الشــباب، مب

ــم. ــان والحك ــوق اإلنس ــة وحق ــول الدميقراطي ــباب ح ــنوي للش ــوار الس والح
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تقوية التنفيذ وقياس 
التقدم 

ــاد  ــى رضورة االسرتش ــد ع ــق التأكي ــة الطري ــية لخارط ــات الرئيس ــراءات واملقرتح ــال لإلج ــذ الفع ــهيل التنفي ــب تس يتطل

عــى  يركــز  تنمــوي  نهــج  أنهــا  وخاصــة  املســتدامة  للتنميــة   2030 واألجنــدة   2063 ألجنــدة  األساســية  باملبــادئ 

الشــعوب وااللتــزام بعــدم تــرك أي احــد يف الخلــف. وســتظل املبــادئ والقيــم األخــرى الــواردة يف خارطــة الطريــق 

أيضــا ذات أهميــة مركزيــة لضــامن شــمولية واســتدامة تأثــري تنفيذهــا. وبينــام تظــل االلتزامــات ذات أهميــة عــى 

ــذت عــى املســتوى القطــري. ــا نف ــاس إذا م ــاة الن ــا ســتنعكس فعــا يف حي ــاري واإلقليمــي الفرعــي، فإنه ــن الق الصعيدي

9
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ــه  ــري مــن شــأنها توجي ــإن مــن املهــم اتخــاذ تداب ــه، ف وعلي

الــدول واســتباق الرصــد والتقييــم واإلبــاغ عــى النحــو 

الســليم ومتكــني املشــاركة الفعالــة لجميــع أصحــاب املصلحة 

األساســية  العوامــل  وتشــمل  املســتويات.  جميــع  عــى 

لضــامن التنفيــذ السياســات واألطــر والتمويــل املائــم وبنــاء 

القــدرات والــرشاكات. إضافــة إىل ذلــك، ســيكون مــن املهــم 

اســتغال مقــررات رؤســاء الــدول والحكومــات ملتابعــة 

وتنفيــذ اآلليــات القاريــة الرئيســية مثــل إعــان أديــس أبابــا 

حــول الســكان والتنميــة ملــا بعــد عــام 2014 وآليــة املســاءلة 

والرصــد واإلبــاغ التابعــة لــه كوســيلة إلظهــار التقــدم.

ينبغــي أيضــا التأكيــد عــى أنــه بنــاء عــى املدخــات 

اقرتحــت  املعنيــة،  الجهــات  مختلــف  مــن  الــواردة 

زمنيــا  جــدوال  الــرشكاء،  مــع  بالتشــاور  املفوضيــة، 

ديســمر2017  إىل  )أغســطس2016  الرئيســية  لألنشــطة 

عمليــة  وتريــع  لتســهيل  واضــح  زمنــي  خــط  مــع   )

الطريــق. لخارطــة  املحــرز  التقــدم  وقيــاس  التنفيــذ 
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يف هذا الصدد، تم اقرتاح اإلجراءات الرئيسية التالية:

االجتامعــي  الوضــع  وفهــم  تحليــل   .36

خــال  مــن  والســيايس  واالقتصــادي 

إعــداد موجــز وطنــي للعائــد الدميوغــرايف 

تخطيــط  عمليــات  تســهيل  بهــدف 

فيــام  األدلــة  عــى  القامئــة  التنميــة 

يتعلــق بتحديــات وفــرص تســخري العائــد 

أجــل  مــن  البلــدان  يف  الدميوغــرايف 

االســتجابات.. وطنيــة  تعريــف 

ــد  ــيق والرص ــى التنس ــدرة ع ــز الق تعزي  .37

ــذ  ــرز يف تنفي ــدم املح ــن التق ــاغ ع واإلب

يف  )مبــا  الدميوغــرايف  العائــد  أولويــات 

ذلــك تعزيــز نظــم البيانــات الوطنيــة 

ويف  جيــدة  بيانــات  إصــدار  لضــامن 

ــط  ــل التخطي ــن أج ــب م ــت املناس الوق

ــك  واتخــاذ القــرارات(. وقــد يشــمل ذل

إنشــاء مرصــد متعــدد القطاعــات للعائــد 

الــوكاالت  قيــادة  تحــت  الدميوغــرايف 

و/أو  والتخطيــط  لإلحصــاء  الوطنيــة 

الســكان، حســب مــا قتــي ذلــك..

األكادمييــة  املؤسســات  مــع  العمــل   .38

النتــاج  الفكــر  ومراكــز  والبحثيــة 

البحــوث واألدلــة الازمــة لتســخري العائــد 

الدميوغــرايف وتقديــم الدعــم الفنــي لبنــاء 

البلــدان. خــرات 

املعنيــة  الســلطات  قــدرة  تعزيــز   .39

بالتخطيــط والقطــاع ووحــدات التخطيــط 

دمــج  أجــل  مــن  واملحليــة  القطاعيــة 

ــط  ــرايف يف خط ــد الدميوغ ــات العائ أولوي

ــة  ــة واملحلي ــة القطاعي ــراءات التنمي وإج

والوطنيــة عــى أســاس األدلــة التحليليــة.

ــد األداء  ــة لرص ــة قوي ــذ آلي ــع وتنفي وض  .40

واملســائلة بشــأن مبــادرات واســرتاتيجيات 

املســتويات  عــى  الدميوغــرايف  العائــد 

الوطنيــة واإلقليميــة والقاريــة، مبــا يف ذلك 

السياســات وبرامــج االســتثامر التــي تركــز 

ــباب. ــى الش ع

حققتهــا  التــي  النجاحــات  إىل  االســتناد   .41

املبــادرات اإلقليميــة الرئيســية 4 يف جميــع 

ــد الدميوغــرايف  أنحــاء القــارة بشــأن العائ

ــا لتشــمل  ــرأة وتوســيع نطاقه ومتكــني امل

املزيــد مــن البلــدان يف جميــع أنحــاء 

ــول  ــهيل الحص ــك تس ــا يف ذل ــا، مب أفريقي

عــى التمويــل، والجمــع بــني العديــد 

مــن أصحــاب املصلحــة والــرشكاء مــن 

أجــل الدعــوة وتعبئــة املــوارد والــرشاكات 

االســرتاتيجية لتســخري العائــد الدميوغــرايف.

ــة  ــة لتنمي ــة ووطني ــق قاري إنشــاء صنادي  .42

الشــباب ودعــم تنفيــذ العائــد الدميوغرايف  

زيــادة وتخصيــص  مــن خــال  وذلــك 

 2017 عــام  موضــوع  لتنفيــذ  أمــوال 

وإرشاك البنــوك اإلقليميــة وغريهــا مــن 

ــة اإلفريقــي،  ــك التنمي ــة )بن ــوك التنمي بن

مــرف التنميــة لــرشق أفريقيــا، مــرف 

التنميــة لغــرب أفريقيــا، املــرف املركــزي 

ــزي  ــرف املرك ــا، امل ــرب أفريقي ــدول غ ل

ــادة  ــا( مــن أجــل زي لــدول وســط أفريقي

الحصــول  لتســهيل  املخصصــة  املــوارد 

ــادة  ــادرات ري ــم مب ــروض ودع ــى الق ع

ــباب. ــامل للش األع
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حشــد الدعــم، وال ســيام مــن خــال االتحــاد   .43

للــرشكاء  الثنائيــة  واملنتديــات  األفريقــي 

ــة  ــي بالتنمي ــدويل4  املعن ــو ال )مؤمتــر طوكي

يف أفريقيــا، أفريقيا-الصــني، أفريقيا-االتحــاد 

أفريقيا-الهنــد،  أفريقيا-كوريــا،  األورويب، 

األمريكيــة،  املتحــدة  أفريقيا-الواليــات 

مجموعــة العرشيــن ، إلــخ(، مــن أجــل 

متكــني الشــباب وزيــادة االســتثامرات يف 

التعليــم وتنميــة املهــارات ومهــارات ريــادة 

األعــامل وتوفــري فــرص العمــل والصحــة 

ــرايف. ــد الدميوغ ــخري العائ ــل تس ــن أج م

ــام 2017 حــول  ضــامن إطــاق موضــوع ع  .44

“تســخري العائــد الدميوغــرايف مــن خــال 

املســتوى  عــى  الشــباب”  يف  االســتثامر 

القطــري مــن خــال مشــاركة أصحــاب 

ــه  ــأن إطاق ــن ش ــن. وم ــة املتعددي املصلح

واملشــاورات  القطــري  املســتوى  عــى 

ــط  ــداد خرائ ــه إع ــهيل وتوجي ــة تس الوطني

الدميوغــرايف. للعائــد  طريــق وطنيــة 

واإلقليميــة  القاريــة  الحمــات  تنظيــم   .45

والوطنيــة يف مجــال الدعــوة، وخاصــة عــى 

املســتوى الشــعبي، لزيــادة الوعــي والفهــم 

ــاء  ــدف بن ــرايف به ــد الدميوغ ــاص بالعائ الخ

ــذ الناجــح ملــرشوع  ــة وضــامن التنفي امللكي

االتحــاد االفريقــي عــام 2017.

ــا يف  ــدة، مب ــم املتح ــة األم ــجيع منظوم تش  .46

ذلــك الــوكاالت الرئيســية مثــل صنــدوق 

األمــم املتحــدة للســكان، عــى العمــل مــع 

أصحــاب املصلحــة املعنيــني إلقامــة رشاكــة 

مجموعــة  إنشــاء  ذلــك  يف  مبــا  عامليــة، 

ــم  ــة لألم ــة العام ــاء يف الجمعي ــن األصدق م

العائــد  تســخري  أجــل  مــن  املتحــدة، 

أفريقيــا. يف  الدميوغــرايف 

ــن  ــة م ــتنادا إىل مجموع ــرس اس ــاء فه إنش  .47

ــز  ــن ركائ ــزة م ــكل ركي املــؤرشات خاصــة ب

االقتصــادي،  )التمكــني  الطريــق  خارطــة 

وريــادة  العاملــة  والرفاهيــة،  الصحــة 

األعــامل، التعليــم وتنميــة املهــارات، متكــني 

الشــباب والدعــوة بهــدف قيــاس االســتثامر 

يف الشــباب ورصــده واإلبــاغ عنــه عــى 

املســتوى القطــري مــن أجــل تســخري العائــد 

الدميوغــرايف.

مبــادرات  يف  الرملانيــني  شــبكات  إرشاك   .48

ــم  ــرايف يف برملاناته ــد الدميوغ ــارصة العائ من

األفريقــي الرملــان  وعــى مســتوى 

ينبغــي لجميــع اللجــان الفنيــة املتخصصــة   .49

لاتحــاد األفريقــي واملجموعــات االقتصادية 

اإلقليميــة واالجتامعــات القاريــة األخــرى 

ــى  ــز ع ــام 2017 الرتكي ــتعقد يف ع ــي س الت

القطــاع الــذي ستســاهم فيــه وتحــدده مــن 

أجــل تســخري العائــد الدميوغــرايف ومواءمــة 

السياســات القاريــة نحــو تنفيــذ العائــد 

ــجم. ــكل منس ــا بش ــرايف يف أفريقي الدميوغ

عــى ســبيل املثــال: مــرشوع متكــني املــرأة والعائــد الدميوغــرايف يف الســاحل الــذي مولــه البنــك الــدويل بدعــم 

مــن صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان: بوركينــا فاســو، تشــاد، كــوت ديفــوار، مــايل، موريتانيــا والنيجــر. 
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الخالصة والطريق
 إلى األمام

 2063 أجنــدة  وأهــداف  تطلعــات  لتحقيــق  اســرتاتيجية  فرصــة  أفريقيــا  يف  الدميوغــرايف  العائــد  تســخري  ميثــل 

الهــدف.  تحقيــق هــذا  مــن  األفريقيــة  الــدول  لتمكــني  قويــا  أساســا  الطريــق  ، وتشــكل خارطــة  وأجنــدة 2030 

عــى  وبنــاًء  للتنميــة.  مــوارد  إىل  الشــباب  مــن  ســكانها  مــن  الكبــري  العــدد  بتحويــل  ملتزمــة  أفريقيــا  ظلــت 

املقــررات الســابقة ملؤمتــر االتحــاد األفريقــي بشــأن متكــني الشــباب، قــد تكــون ملوضــوع 2017 حــول “تســخري 

العائــد الدميوغــرايف مــن خــال االســتثامر يف الشــباب” آثــار بعيــدة املــدى مــن شــأنها أن تعالــج جميــع القضايــا 

الرئيســية التــي تتعامــل مــع الحكومــات وتغيــري مســار التنميــة يف أفريقيــا نحــو بنــاء أفريقيــا التــي نصبــو إليهــا.

ــيتم   ــي س ــب الت ــتدامة املكاس ــامن اس ــوات لض ــاذ الخط ــم اتخ ــن امله ــيكون م ــق، س ــة الطري ــا لخارط ــذ أفريقي ــاء تنف اثن

ــام2017. ــا يف ع تحقيقه

10
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يونيو 2017  مايو 2017  ابريل 2017  مارس 2017  فرباير 2017   يناير 2017 

منظامت املجتمع املدين و ارشاك الشباب يف االجندة 
 2063

املائدة املستديرة القارية للامنحني نحو تعبئة املوارد 
للعائد الدميوغرايف يف افريقيا )مبا يف ذلك امكانية 
انشاء صندوق النهوض بالشباب االفريقي ( عىل 

هامش املؤمتر السنوي للبنك التنمية االفريقي 

اللجنة الفنية املتخصصة – التنمية االجتامعية 
والعمل و العاملة “التنمية االجتامعية و العمل : 

اضافة قيمة اىل العائد الدميوغرايف للتنمية الشاملة 
“ الجزائر 

جلسات رئيسية حول العائد الدميوغرايف التي ستعقد 
خالل اسبوع النهوض بافريقيا )مبا يف ذلك محارضة 

اديديجي السنوية (

اطالق موضوع السنة عىل املستوى القطري لالتحاد 
االفريقي لعام 2017 

كاس االمم االفريقية لالحتفال باهمية االستثامر يف 
الشباب من اجل تسخري العائد الدميوغرايف يف افريقيا 

. سيعقد بالتزامن مع ااتحاد االفريقي لكلرة القدم \
فيفا )ليربفيل, الجابون (

تطوير املالمح الوطنية للعائد الدميوغرايف الربعة 
وخمسون دولة عضوا يف االتحاد االفريقي 

عقد حوار سنوي رفيع املستوى حول الدميقراطية 
والحكم و حقوق االنسان موضوع االتحاد االفريقي 

يف عام 2017 

لجنة االتحاد االفريقي املتخصصة يف مسائل الجنس 
ومتكني املراة“

قمة باماكو حول السالم و االمن و التنمية االقتصادية  القمة التمهيدية حول تسخري العائد الدميوغرايف من 
خالل االستثامر يف الشباب – يناير 2017 )مع جميع 
اصحاب املصلحة اي الدول االعضاء , القطاع الخاص 

, الرشكاء , الدول املانحة  و الشباب و املجموعات 
االقتصادية االقليمية , وسائل االعالم , الخ ...

االجتامع الثاين للجنة الفنية املتخصصة للصحة و 
السكان و مكافحة املخدرات “ االستثامر يف صحة 

الشباب , نحو تسخري العائد الدميوغرايف

قمة عمل الشباب االفريقي 2017 نظمتها موسسة 
ماسرتكارد تحت موضوع “ الشباب يدعمون التحول 

الزراعي “

اطالق اطلس بشان العائد الدميوغرايف 

وضع السكان يف افريقيا 2017 “ االحفاظ عىل 
حقوق النساء و الفتيات يف املركز االفريقي للعائد 

الدميوغرايف

وضع بطاقت تسجيل املنظور الجنسيباالرتباط مع 
الركائز االساسية للعائد الدميوغرايف 

جتامع اللجنة الفنية املتخصصة يف  كل من مجاالت 
التعليم و العلوم و التكنولوجيا

اجتامع االفطار رفيع املستوى للرتحاب باالمني العام 
لالمم املتحدة لدعم الرشاكة بني االمم املتحدة 
واالتحاد االفريقي ولتسخري العائد الدميوغرايف

خمسة مشاورات اقليمية فرعية يف 2017 املوضوع – 
عىل مستوى املجموعات االقتصادية و االقليمية

  “ منتدى العمل الخريي االفريقي و املديرين
 التنفيذين و اصحاب العمل حول العائد الدميوغرايف

 تحت موضوع “ تحويل افريقيا من خالل ثورة
 املهارات و ريادة االعامل “ التي عقدت يف اطار قمة

  اديس ابابا لريادة االعامل

مصفوفة االنشطة الرئيسية
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املائدة املستديرة القارية للامنحني نحو تعبئة املوارد 
للعائد الدميوغرايف يف افريقيا )مبا يف ذلك امكانية 
انشاء صندوق النهوض بالشباب االفريقي ( عىل 

هامش املؤمتر السنوي للبنك التنمية االفريقي 

اللجنة الفنية املتخصصة – التنمية االجتامعية 
والعمل و العاملة “التنمية االجتامعية و العمل : 

اضافة قيمة اىل العائد الدميوغرايف للتنمية الشاملة 
“ الجزائر 

جلسات رئيسية حول العائد الدميوغرايف التي ستعقد 
خالل اسبوع النهوض بافريقيا )مبا يف ذلك محارضة 

اديديجي السنوية (

اطالق موضوع السنة عىل املستوى القطري لالتحاد 
االفريقي لعام 2017 

كاس االمم االفريقية لالحتفال باهمية االستثامر يف 
الشباب من اجل تسخري العائد الدميوغرايف يف افريقيا 

. سيعقد بالتزامن مع ااتحاد االفريقي لكلرة القدم \
فيفا )ليربفيل, الجابون (

تطوير املالمح الوطنية للعائد الدميوغرايف الربعة 
وخمسون دولة عضوا يف االتحاد االفريقي 

عقد حوار سنوي رفيع املستوى حول الدميقراطية 
والحكم و حقوق االنسان موضوع االتحاد االفريقي 

يف عام 2017 

لجنة االتحاد االفريقي املتخصصة يف مسائل الجنس 
ومتكني املراة“

قمة باماكو حول السالم و االمن و التنمية االقتصادية  القمة التمهيدية حول تسخري العائد الدميوغرايف من 
خالل االستثامر يف الشباب – يناير 2017 )مع جميع 
اصحاب املصلحة اي الدول االعضاء , القطاع الخاص 

, الرشكاء , الدول املانحة  و الشباب و املجموعات 
االقتصادية االقليمية , وسائل االعالم , الخ ...

االجتامع الثاين للجنة الفنية املتخصصة للصحة و 
السكان و مكافحة املخدرات “ االستثامر يف صحة 

الشباب , نحو تسخري العائد الدميوغرايف

قمة عمل الشباب االفريقي 2017 نظمتها موسسة 
ماسرتكارد تحت موضوع “ الشباب يدعمون التحول 

الزراعي “

اطالق اطلس بشان العائد الدميوغرايف 

وضع السكان يف افريقيا 2017 “ االحفاظ عىل 
حقوق النساء و الفتيات يف املركز االفريقي للعائد 

الدميوغرايف

وضع بطاقت تسجيل املنظور الجنسيباالرتباط مع 
الركائز االساسية للعائد الدميوغرايف 

جتامع اللجنة الفنية املتخصصة يف  كل من مجاالت 
التعليم و العلوم و التكنولوجيا

اجتامع االفطار رفيع املستوى للرتحاب باالمني العام 
لالمم املتحدة لدعم الرشاكة بني االمم املتحدة 
واالتحاد االفريقي ولتسخري العائد الدميوغرايف

خمسة مشاورات اقليمية فرعية يف 2017 املوضوع – 
عىل مستوى املجموعات االقتصادية و االقليمية

  “ منتدى العمل الخريي االفريقي و املديرين
 التنفيذين و اصحاب العمل حول العائد الدميوغرايف

 تحت موضوع “ تحويل افريقيا من خالل ثورة
 املهارات و ريادة االعامل “ التي عقدت يف اطار قمة

  اديس ابابا لريادة االعامل
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يناير 2018 نوفمرب 2017اكتوبر 2017سبتمرب 2017اغسطس 2017يوليو 2017 

املنتدى القاري حول متكني الفتيات و القضاء عىل 
املامرسات الضارة يف افريقيا 

استضافته ليبرييا 

احياء ذكرى اليوم الدويل للشباب مع الرتكيز 
عىل االستثامر يف الشباب من اجل تسخري العائد 

الدميوغرايف يف افريقيا 

الجمعية العامة لالمم املتحدة الحدث الرفيع 
املستوى املعني بالعائد الدميوغرايف للسيدات االول 

يف افريقيا 

نيويورك 

االسبوع االفريقي يف نيويورك بشان “ تسخري العائد 
الدميوغرايف من خالل االستثامر يف الشباب “

يوم الشباب االفريقي حول “تسخري لعائد 
الدميوغرايف من خالل االستثامر يف الشباب “ 

استضافته مالوي 

مقرر بشان املبادرة القارية للعائد الدميوغرايف 
وخطة العمل لرؤساء دول االتحاد االفريقي 

االبتكار املدين لالتحاد االفريقي و معسكر املعرض 
عىل هامش قمة يوليو لالتحاد االفريقي يف 2017 

توفري منرب للمبدعني الشباب و املحللني السياسيني 
لغرض مشاريع افكارهم االجتامعية و االقتصادية 

والسياسية وفقا الجندة 2063 لالتحاد االفريقي 

اعداد تقرير عن تنفيذ موضوع هذا العام من قبل 
لجنة التوجيه 

اثر املراجعة عىل الربامج \ االنشطة حول موضوع 
عام 2017 
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مقتطفات من رؤساء الدول والحكومات

ستعطى األولوية للحوار مع الشباب. 
ان شبابنا بحاجة إلى قنوات فاعلة 

إلشراكهم في حّل المشاكل التي تؤثر 
على كّل المجتمع مساهمين في ذلك 

بنشاطهم و حماسهم و إبداعهم.
صاحب الفخامة  خويس إدواردو دوس سانتوس 

أنغوال

أضحى القطاعان العمومي و الخاص يشاركان 
بنشاط في جهود التدريب المهني و ذلك 

بتكييف خصائص المتدربين مع حاجيات 
سوق الشغل. و سنواصل سويا العمل على 

تلقين فضائل العمل و المفاهيم اإليجابية و 
البناءة لألجيال الصاعدة.
صاحب الفخامة عبد العزيز بوتفليقة

 الجزائر

سوف أولى األولوية إلعادة تنظيم 
نظام الصحة حتى نوفر لمواطنينا 

تغطية صحية أكثر فاعلية و تضامنا. 
وسأحرص على إعادة بناء نظام 
التعليم ليتالءم مع الطموحات 

االقتصادية لبالدنا.
صاحب الفخامة باتريس طالون 

 بنني

"أيها الشباب أوصيكم بمتابعة دروسكم حتى تحصلوا على شهادات و تتجنبوا الزواج المبكر.           
إننا نعتزم دعم مشاريع التنمية لصالح الشباب و إنشاء مدارس امتياز تستقبل أفضل التالميذ لتكوين 

ُنخب تواجه التحديات الماثلة أمام البلد و السيما التحكم في النمو الديموغرافي من خالل تنظيم 
األسرة." 

صاحب الفخامة بيار نكورونزيزا 

 بوروندي

و إنني من جانبي مقتنع و 
ملتزم من اآلن إلى جانب 
الشباب بالمساهمة في 
بناء عالم من السالم و 

الديموقراطية و العدالة و 
المساواة و الحرية.

صاحب الفخامة رزك مارك كريستيان كابوري 

 بوركينا فاسو 

 ان الشباب ُمبدع و ُمطالب و ُمبتكر و ُمتمرد في تطلعاته.   
وكّل هذه الخصال أساسية من اجل تنمية أي بلد و هي تشكل 
احدى أقوى عالمات الحيوية .و بإيجاز سيكون الشباب و يجب 

ان يكون الطرف الحاسم في مجتمع مفعم بالحركة 
صاحب الفخامة جورجي كارلوس امليدا فونسيكا

الراس االخرض

"... ان مستقبل أي منظمة 
يكمن في قدرتها على 

االستثمار في شبابها... و تظّل 
الحكومات ملتزمة بالتعامل 

مع المسائل المتعلقة 
بالشباب في بوتسوانا، بهدف 

جعلهم جزءا ال يتجزأ من 
التقدم االقتصادي للبالد 
بصفتهم أطرافا فاعلين 

واستراتيجيين".  
 صاحب الفخامة الفريق سرييتيس خاما يان خاما

 بوتسوانا

ان شبابنا يشكل ميزة رئيسية 
لمستقبل أمتنا. فهم عديدون 

ويزخرون بقدرات و يتسمون بالنشاط 
و الطموح و اإلقدام و اإلبداع. 

صاحب الفخامة بول بيا

 الكامريون
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»و هناك بعد أخر هام يتصل بإضفاء الطابع المهني على 
نظامنا التعليمي. و أنا على يقين من أننا سنرى العوائد 

في مجال العمل. و ان تيسير الحصول على الرعاية 
الصحية و األدوية ذات النوعية طريقة أخرى لتحسين 

ظروف المعيشة لشعوبنا ال سيما فئة الفقراء«
   صاحب الفخامة فوستني-اركانج تواديرا

أفريقيا الوسطى  

“ لإلستفادة من العائد الديموغرافي، يجب 
علينا القيام بتدخالت جريئة إلدارة الخصوبة 

و نمو السكان من اجل اإلسراع بالتحول 
الديموغرافي و خلق فرص العمل” 

 صاحب الفخامة إدريس ديب اتنو

تشاد

“ ان للشباب قسطهم من جهود 
الدولة و لهم األولوية النهم القوة 
الدافعة  للحاضر و أمل المستقبل“ 

صاحب الفخامة عبد الفتاح السييس 

مر

»من اجل استخدام قدرات الشباب بشكل مالئم من الضروري على الحكومات وضع أنظمة 
و آليات تيسر الحصول على التدريب و التكنولوجيا الجديدة و العمل و المشاركة في الحياة 

العامة و بذلك يتحقق إدماجهم االقتصادي دون أي تمييز من أي نوع«.
 صاحب الفخامة تودرو اوبيانغ نغيام مباسوغو 

غينيا االستوائية

انتم الشباب تشكلون األمل 
في مستقبل سعيد، أمل الرجال 

الكاملين، و كذلك أمل بالد يتولى 
بحزم زمام مصيره.

صاحب الفخامة إسامعيل عمر غيليه

جيبويت

 

علينا أن نسهر على توفير الشغل 
للشباب و أن نشجع بشكل خاص 

كّل المؤسسات التي تمنح الشباب 
الفرصة لالندماج في عالم الشغل.

صاحب الفخامة دينيس ساسو نغيسو

الكونغو

أن األفق االقتصادية الجيدة 
لبالدنا يجب أن ُتفيد شبابنا، في 
المقام األول، النهم أعظم قوة 

لدينا و أكبر ثروة .
صاحب الفخامة أالسان درامان وتارة

ساحل العاج

يجب على الشباب أن يطمئن 
بأن اهتماماته و شكوكه و 
طموحاته في جوهر عملنا 

صاحب الفخامة جوزيف كابيال 

 الكونغو الدميوقراطية

سوف نحمي االستثمار في 
الشباب و في تكوينه ليصبح 

ركيزة التنمية و حافظ 
اإلصالحات التي سيكون أول 

المستفيدين منها.
صاحب الفخامة أزايل أسوماين 

جزر القمر



أن الشباب المتعلم يحفز على 
التقدم و االزدهار. لذلك فإننا 

بحاجة إلى شباب متعلم ومتشبع 
بالثقة و روح اإلبداع و منطق 

األعمال و متوجه نحو التنمية 
ويتمتع بالصحة.

 صاحب الفخامة جون دراماين ماهاما   

 غانا

ستواصل حكومتي حماية حقوق النساء و األطفال 
وال سيما الفتيات. و سنعمل على النهوض برفاههم 
و تعزيزه كما نّص على ذلك الحظر األخير للممارسات 

الثقافية المتجذرة المتمثلة في ختان اإلناث و التي ُتضّر 
بالفتاة.

 صاحب الفخامة يحي جامي بابييل مانسا 

 غامبيا

إننا نؤمن بانه بتوفير التدريب على مهارات تنظيم المشاريع  
وضمان اإلرشاد لشبابنا سيتم خلق عشرات اآلالف من الوظائف 
و هو ما سيحفز النمو االقتصادي. و سيؤدي ذلك في النهاية إلى 

التمكين االقتصادي لشبابنا و نسائنا الذين هم أصحاب المصلحة 
في عملية التنمية .

 دولة رئيس الوزراء هييل ماريام ديسالني   

 اثيوبيا

“ ...ان على الشباب تحويل البالد من 
عام 2010 إلى 2020 جاعلين من العمل 

و المهارات و المعرفة مبادئهم 
األساسية األساسية 
صاحب الفخامة اساياس أفوريك 

 اريرتيا

“ إنها فرصة مناسبة ألحيي شبابنا. و أقول لهم 
انهم الغد. و عليهم أن يعوا اليوم أننا نعمل 

من أجلهم و أننا سننتصر من أجلهم. 
صاحب الفخامة عيل بونغو اوندميبا

الغابون

ال يمكن لبلد جدير بهذا االسم 
ان يترك أبناءه في أخر الركب. 
و لنتقدم كلنا سويا كأطراف 
تابعين للدولة و غير تابعين 
للدولة، وطنيين و دوليين، 

وسلطات تقليديو و دينية، و 
شركاء إنمائيين و شباب صوب 

المستقبل و لنعمل كلنا 
جنبا إلى جنب من اجل تطوير 
قدراتكم و ضمان مستقبلكم 

لنحّول بذلك بالدنا إلى ارض 
للفرص.   

صاحب الفخامة جويس ماريو فاز 

غينيا بيساو

يجب علينا مرافقة الشباب 
بمساعدته على الحصول على 
قروض من اجل ان يتمكن 
الشاب المقاول من توظيف 

شبابا أخرين
صاحب الفخامة ألفا كوندي   

 غينيا

في ظّل التحديات المشتركة والمتفشية في القارة و المتصلة ببطالة 
الشباب و في سياقالجدل الدائر حول  “العائد الديموغرافي” مقابل 

“القنبلة الموقوتة”، توفر الزراعة سبيال لكل أممنا  إلتاحة فرص العمل  
للوظائف الالئقة  و للحياة الكريمة لماليين الشباب اإلفريقيين.”

 صاحب الفخامة أوهورو كينياتا  

 كينيا

مقتطفات من رؤساء الدول والحكومات



مقتطفات من رؤساء الدول والحكومات

ان بطالة الشباب واحدة من اكثر اآلفات ألما ابتليت بها مجتمعاتنا. و دون شغل ال يوجد تكامل اجتماعي 
ناجح و ال تحقيق للذات في المجتمع... و في النهاية يجب تشجيع بروز شبيبة مسؤولة عن مصيرها و قادرة 

على االضطالع بدورها كامال في العالم.
صاحب الفخامة إبراهيم بو بكر كيتا  

  مايل

وعلى نفس القدر من  األهمية، يجب أن نعترف باننا لن نبلغ التنمية الحقيقية ابدأ اذا ما ظلت 
بعض قطاعات المجتمع مهمشة. و يجب تعزيز دور األطفال و النساء والفئات المحرومة األخرى في 

مجتمعاتنا، في دفع خطة التنمية الشاملة.

 صاحب الفخامة باكاليثا ب. موسيسييل 
 ليسوتو

"... ان إيجاد بيئة اجتماعية 
مستدامة و آمنة يرتبط مباشرة 
بالطريقة التي يجد بها الشباب 
و النساء مكانهم الصحيح مع 

فرص متاحة لهم"
صاحب الفخامة السيدة ليلني جنسن سريليف 

ليبرييا

يجب أن يتحصل رجالنا و نساؤنا 
و شبابنا على التعليم و الرعاية 
الصحية األساسية و أن ينعموا 

باألمن و العدالة. أن أغلب سكاننا 
من الشباب و هم يلزموننا برفع 
تحدي التعليم و التدريب و خلق 

فرص الشغل. أن من مسؤوليتنا 
جميعا أن نمنح لشبابنا عمال الئقا.

 صاحب الفخامة السيد هريي راجونارميامبيانينا  

مدغشقر

“يمكن للشباب ان يكونوا عوامل 
أساسية للتغيير االجتماعي 
و االقتصادي اذا ما تحققت 

االستثمارات المالئمة إلطالق 
طاقاتهم” 

  صاحب الفخامة أرثر بيرت موتاريكا

ماوي

“يجب بذل مزيد من الجهود من اجل 
مكافحة األمراض المستوطنة و الحّد 

من البطالة و الفقر، ال سيما في أوساط 
النساء و الشباب” 

 صاحب الفخامة محمد ولد عبد العزيز

 موريتانيا

خطاب لالمة: أن الشباب يمثل بالنسبة لي قبل كّل 
شيء التغيير نحو مستقبل أفضل و مجتمع أفضل. 

ولن تتفتح أذهانهم أكثر و لن يذهبوا بعيدا على 
سبيل تحقيق تطلعاتهم إال من خالل تحصيلهم 

لتعليم جيد.   
صاحبة الفخامة السيدة بيبي أمينة فردوس غوريب-فكيم  

 موريشيوس
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نواصل تركيز عملنا على الصحة 
الجنسية و اإلنجابية و الحقوق 

الجنسية و اإلنجابية للمراهقين 
و الشباب، و هو ما يؤدي إلى 
زيادة  معدل العمر المتوقع.

 صاحب الفخامة فيليبي جاسينتو نيويس

 موزمبيق

“ان إيجاد الظروف الضرورية 
القتصاد شامل و مشترك 
يمنح فرص عمل الئقة 

سيكون محوريا في سعينا 
إلى القضاء على الفقر       

بحلول 2030.”
 صاحب الفخامة الدكتور هاغ غينغوب

نامبيا

» أن إيجاد الظروف المالئمة 
للتحول الديموغرافي جانب أخر 

للنهضة الثقافية. و علينا إحداث 
تغيير كبير في السلوك فيما 
يتصّل بهذه المسألة الهامة 

... و ان ديننا اإلسالم ال يشكل 
عائقا أمام جهودنا لرفع التحدي 

الديموغرافي«

 صاحب الفخامة محمدو ايسوفو  
 النيجر

“ إننا نعترف بأهمية الشباب في التنمية الوطنية و سنظّل ملتزمين بتسخير  قدرات الشباب الذين يتزايد 
عددهم. و علينا ان نستفيد من تنامي عدد الشباب و طاقاتهم اإلبداعية  و هم أغلبية في نيجيريا و معظم 

الدول األعضاء.” 
 صاحب الفخامة محمدو بوهاري   

نيجرييا

نحن بحاجة إلى جيل جديد يحّل المشاكل 
ويتسم ببعد البصيرة و العمل الذكي. و انتم 

ذلك الجيل وبغض النظر عن المكان الذى 
تعيش فيه، لديكم دور تضطلعون به.  

 صاحب الفخامة بول كاغامي

 رواندا

ال يمكننا تحقيق التحول األفريقي 
دون القضاء على االستعمار في قارتنا؛ 

واالستثمار في رأس المال البشري 
الثمين لشبابنا من خالل التعليم، 

وتنمية المهارات والتمكين واحترام 
حقوق اإلنسان وكرامته .

 صاحب الفخامة براهيم  غايل

الصحراوي

علينا منع تفكك األقاليم و إصالح األوضاع غير الطبيعية و المتدهورة لألشخاص الذين عانوا من الفقر 
واإلقصاء الذي أوجده انعدام القيادة الديموقراطية و سيادة القانون الفعلية و الديموقراطية  

صاحب الفخامة باتريس اميري ترافوادا 

 ساو تومي و برينسيبي



مقتطفات من رؤساء الدول والحكومات

علينا من اآلن فصاعدا فتح هذه الورشة 
الهامة لتمكين أفريقيا من تطوير 

مصادر أخرى للنمو االقتصادي باستغالل 
ميزتنا الرئيسية المتمثلة في شبابنا.

 صاحب الفخامة مايك صال 

السنغال

ان البلد المتقدم بحاجة إلى جميع قواه الحية و إلى كّل 
شبابه. و ان السيشل بحاجة إلى شباب مفعم بالطاقة، مّتسم 

بالمسؤولية و النشاط و متشبع بقيم وطنية متينة. ان 
شباب اليوم هم قادتنا في الغد. و سنواصل وضع الموارد 

تحت تصرفهم لمساعدتهم على تطوير قدراتهم و تحضيرهم 
للمستقبل.

 صاحب الفخامة جيمس أليكس ميشال  

 السيشل

من التعليم إلى الصحة، و التنمية 
المجتمعية و التشغيل، تتجه معظم برامج 

حكومتي إلى الشباب. و لوال قدرة الشباب 
على التحمل لما تمكنا من التغلب على 

إيبوال.
 صاحب الفخامة الدكتور ايرنست باي كوروما

 سرياليون

ال يكفي ان  خلقنا 2500 وظيفة فى عام 2015. و حيث ان %70 
من السكان دون سن 30، فإننا بحاجة إلى مئات اآلالف من 
الوظائف. و علينا بذل المزيد حتى نطلق مشاريع ملموسة 
في كّل الصومال -و ال نقتصر على الخطط فقط- التى تربط 

تطور الشباب بالتعليم و خلق فرص العمل .  
 صاحب الفخامة حسن شيخ محمود

 الصومال

إننا قارة فتية لذلك فان 
االستثمار في التعليم 

وتطوير المهارات سيقّرب 
أفريقيا من أهداف التنمية 
المستدامة و القضاء على 
الجوع و المرض و الحرمان.

 صاحب الفخامة جاكوب زوما  

جنوب افريقيا 

إنني اعتقد جازما اّن كّل طفل 
سواء أكان ابن قائد في الحكومة 

أو رجل أعمال أو جندي أو مزارع 
لديه نفس الفرص لاللتحاق 

بالمدرسة. ال يمكن ان  يقتصر 
التعليم في السودان الجنوبي 
على أبناء ذوي االمتيازات فقط 

 صاحب الفخامة سالفا كري ميارديت

 جنوب السودان

“ ان األمهات منبع الحياة 
و أبناءنا مستقبل البالد. 

و لن تزدهر أمة ما لم تضع 
صحتهما و رفاههما في 
جوهر خطتها اإلنمائية”. 
 صاحب الفخامة عمر حسن احمد البشري

 السودان

أن أفريقيا تواجه عددا كبيرا من السكان من فئة الشباب العاطلين عن العمل و الذين مع ذلك يمكنهم 
المساهمة بشكل إيجابي في التنمية االقتصادية المستدامة.

 صاحب الجاللة امللك مساوايت الثالث

 سوازالند



مقتطفات من رؤساء الدول والحكومات

بالرغم من التركيز على الصناعة 
والزراعة و تربية الحيوانات و صيد 

األسماك ، علينا ان نمّكن شبابنا من 
القيام بنشاطات مختلفة مدّرة للدخل 

على مختلف المستويات.
صاحب الفخامة جون بومبي جوزيف ماغوفويل

تنزانيا

...إننا نعتزم منح اهتمام خاص للشباب الموجود خارج 
دائرة التعليم أو شبه المتمدرس و الذي لعدم حصوله 

على شهادات يواجه صعوبات في الولوج إلى عالم الشغل. 
ان هؤالء الشباب الذين ينحدر معظمهم من أوساط 

محرومة، هم أولى ضحايا اإلقصاء االجتماعي. علينا أن نمّد 
لهم يد العون و نمنحهم الفرصة للخروج من حالة عدم 

االستقرار.

صاحب الفخامة فور إيسوزمينا نياسينغبي  

التوغو

 ان فتح االفق بالنسبة للشباب و 
استنباط حلول كفيلة للبطالة و دمجه 

في الحياة السياسية و الثقافية من اهم 
اولوياتنا في هذه المرحلة
صاحب الفخامة الباجي قائد السبيس

تونس

“اذا ما سيطرتم على نمو السكان فقط و أهملتم 
العوامل األخرى بما في ذلك التعليم و الصحة 

والبنى التحتية و خلق فرص  العمل فإنكم لن 
تذهبوا بعيدا. ” 

 صاحب الفخامة يووري كاغايا موسيفيني

يوغندا

“ أود ان أقول في البداية بأن “إعالن أديس أبابا بشأن السكان و التنمية ما بعد 2014” و أجندة االتحاد  االفريقي 
لعام 2063 يمنحان لنا الدفع و االلتزام لتحقيق العائد الديموغرافي إلفريقيا . و على الدول األفريقية األعضاء 

مواصلة دفع الجهود اإلقليمية و الوطنية لترجمة االلتزامات إلى أعمال ملموسة بإدماج األبعاد الديموغرافية 
في جميع البرامج اإلنمائية الوطنية” 

 صاحب الفخامة إدغار شاغوا لونغو   

زامبيا

» ان هجرة الشباب اإلفريقي مسألة تشكل مبعث قلق كبير و يجب التعامل معها على وجه السرعة. 
فهي ال تشوه صورتنا كأفريقيا فحسب بل تبطئ جهودنا لتحقيق التنمية االقتصادية. و ال يمكن لنا 
أن نسمح بحالة يخاطر فيها رجال و نساء أصحاء بحياتهم في رحلة عبر المحيط بحثا عن عالم افضل 

مزعوم« 
 صاحب الفخامة روبرت موغايب   

 زمبابوي
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Assembly/AU/Dec.591(XXVI)

مؤمتر االتحاد 

الدورة العادية السادسة و العرشون 

اديس ابابا، اثيوبيا، 30-31 يناير 2016 

ان املؤمتر :

يعتمــد موضــوع " تســخري العائــد الدميوغــرايف مــن خــال االســتثامر يف الشــباب" للدورتــني العاديتــني ال28 و ال29 

للمؤمتــر املقــرر عقدهــا يف ينايــر و يونيو\يوليــو 2017.

ــط  ــة التخطي ــا ووكال ــة الفريقي ــدة االقتصادي ــم املتح ــة االم ــع لجن ــاون م ــعي بالتع ــة الس ــن املفوضي ــب م يطل

ــة لامــم  ــل صنــدوق االمــم املتحــدة للســكان وســائر وكاالت التنمي ــن مــن قبي ــاد و رشكاء اخري والتنســيق للنيب

ــدة : املتح

االرساع بتنفيذ مبادرة قارية للعائد الدميوغرايف بافريقيا .  )1

ــة للمؤمتــر املقــرر  ــدورة العادي ــا اىل ال ــم تقدميه ــج و معــامل رئيســية يت ــق مــع نوات وضــع خارطــة طري  )2

عقدهــا يف يوليــو 2016 مــن خــال املجلــس التنفيــذي و ذلــك لرتشــيد الــدول االعضــاء و املجموعــات 

ــد . ــام بع ــام 2017 في ــا يف ع ــب اتخاذه ــي يج ــة الت ــري امللموس ــول التداب ــة ح ــة االقليمي االقتصادي

مرفقات
قرارات االتحاد األفريقي املناسبه ملوضوع عام 2017
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Assembly/AU/Dec.601(XXVI)

مؤمتر االتحاد 

الدورة العادية السادسة و العرشون 

اديس ابابا، اثيوبيا، 30-31 يناير 2016

ان املؤمتر :

يرحب باقرتاح جمهورية ماوي اعان 2017 عاما " لتسخري املكاسب الدميوغرافية لاستثامر يف الشباب "  .1

يطلب من املفوضية اتخاذ جميع االجرءات الازمة الطاق موضوع السنة يف يناير 2017.  .2

 EX.CL/Dec. 921(XXIX)

املجلس التنفيذي 

الدورة العادية التاسعة و العرشون 

كيجايل ، رواندا ، 13-15 يوليو 2016 

املجلس التنفيذي :

يجيــز ايضــا خارطــة الطريــق و املصفوفــة املرفقــة بهــا حــول االنشــطة الرئيســية باعتبارهــا اطــار التوجيــه الرئيــي 

ملوضــوع عــام 2017 و هــو "تعزيــز العائــد الدميوغــرايف مــن خــالل االســتثامر يف الشــباب" و يدعــو جميــع الــدول 

ــا يف  ــا الرئيســية ملســاعدة افريقي ــا و اجراءاته ــة اىل االسرتشــاد بتوصياته ــة االقليمي االعضــاء واملجموعــات االقتصادي

تعزيــز العائــد الدميوغــرايف.
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