
 

AFRICAN UNION 
 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA   Tel.: (251-11) 5182402 Fax: (251-11) 5182400 
Website: www.au.int 

 
 المجمس التنفيذي

 مسة والعشرونالدورة العادية الخا
 2014يونيو  24-20مالبو، غينيا االستوائية، 

 
 

 األصل: إنجميزي
EX.CL/833 (XXV) 

 
 
 

 تنفيذعن  المؤقت لممفوضية تقريرالمشروع 
 2050 ألفريقيا المتكاممة البحرية االستراتيجيةالمقرر بشأن 

http://www.au.int/


Page 1 

1 
Together, let’s navigate the future…. now!  

Tell your neighbor to keep an eye on www.au.int/maritime, and swim with us on  
Twitter and Facebook in Arabic, English, French, Portuguese and… Kiswahili. 

25 July: African Day of Seas and Oceans! 
2015-2025: African Decade of Seas and Oceans 

 

 

SC 12390 

 المؤقت لممفوضية تقريرالمشروع 
 تنفيذعن 

 2050 ألفريقيا المتكاممة البحرية االستراتيجيةالمقرر بشأن 
 الحجم الحقيقي ألفريقيا

1  .
بصون وحماية واستخدام المجاالت والموارد البحرية لصالح القارة  ملتزاميتأكيدا ال مقدمة
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يدف تحقيق األمن الغذائي المستدام، اعتمد رؤساء األفريقية وأجياليا الحالية والمستقبمية ب
وخطة عمميا خالل الدورة  2050ستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا االالدول والحكومات 

يناير  31و  30 يوميالعادية الثانية والعشرين لمؤتمرىم الذي عقد في أديس أبابا )إثيوبيا( 
2014 [ASSEMBLYAU/16(XXII)ADD.1].2.1  أن الرؤية االستراتيجية التذكيربر ديج 
الثروة من  توفير"تعزيز زيادة  يى 2050لالستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا  الشاممة

مستدام بطريقة آمنة و مزدىر محيطات وبحار أفريقيا من خالل تطوير اقتصاد أزرق 
 ومستدامة بيئيا".

 

وصف في ا مجمس السمم واألمن، عني ربالتي عواضحة الرغبة العمى  المقررشدد  3.1
 ، باسم2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا في االستراتيجيةتصوره  تماالقتصاد األزرق، كما 

 ."منيضة األفريقيةلجديدة الجبية "ال

در أوائل مايو عام امفريق المعني بالتقدم في أفريقيا صلوفقا لنتائج أحدث تقرير  4.1
٪ من الناتج المحمي اإلجمالي 5.7سنويا، أو  دوالرمميار  50أفريقيا تفقد ، 2014

تضييق الخناق ن يحد أيمكن و . منيوبةموارد في صورة جنوب الصحراء ألفريقيا 
 األغذيةنقص حدوث حاالت والموارد الطبيعية من  لألغذية المشروعنيب غير العمى 

 في أفريقيا، وفقا لتقرير الفريق.

االتحاد أجندة تطوير حول مفوضية رير التقالمتعمق بر المقر ، في مؤتمرال شددكما  5.1
في استراتيجيات دراج إ ضرورةعمى ، ASSEMBLY/AU/3(XXII)) 2063األفريقي 
يائمة لممحيطات والبحار المتاخمة الاإلدارة المثمى لمموارد أجل من  2063أجندة 

 .2050 ألفريقيا البحرية المتكاممة ستراتيجيةاالفريقيا، استنادا إلى أل
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بين الدول األعضاء  كبيرا  احماس 2050البحرية المتكاممة  ستراتيجيةاالاد أثار اعتم 6.1
طار برنامج إفي ، المفوضية تمتمك كمثال عمى ذلك،و والمجتمع الدولي بأسره. 

 3تضم سمسمة أول خطة أولية لبناء حياء المائية في أفريقيا، لأل عمالقة حوا  الألا
دولة  12أكثر من  لكنول أعضاء، دثالث  فيعمالقة لألحياء المائية أحوا  

 تكون جزءا من الدفعة األولى.ىتماميا بأن اعبرت عن  اعضو 

 ةواردرات المقر تنفيذ الباتجاه تعمل االتحاد األفريقي مفوضية و ، 2014فبراير  منذ 7.1
( إجراءات ذات 8) ةثمانيحدد تخارطة طريق عداد إتم في ىذا الصدد، و أعاله. 
 .ىاتنفيذ يتعينأولوية 

لتنفيذ ىذه المفوضية بيا  اضطمعتلجيود التي اىذا التقرير المؤقت عر  يست 8.1
 اإلجراءات.

 

 . مراجعة حالة تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية:2

: تقييم اآلثار الهيكمية والمالية لالستراتيجية البحرية 1األولوية رقم  ذواالجراء  1.2 
 [ASSEMBLYAU/16(XXII)ADD.1 رمقر من ال 18لمفقرة ]وفقا  2252المتكاممة 

يذا ب اميتم إلحاق ،العمل دءبلوخطة ميزانية  امقترح اتنظيميخططا ممفوضية وضعت ال 2.2
 التقرير:

 التنظيمي المخطط ( أ

 2050 ألفريقيا اعتماد االستراتيجية البحرية المتكاممةخول  لمقرر الذيبموجب ا 3.2
 أقرالذي و  2050 ألفريقيا متكاممةالبحرية ال االستراتيجيةحول الصمة ذي ن أديس أبابا عالا  و 
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ممعالجة لاالتحاد االفريقي،  مفوضيةداخل   دارة مكتممة لمشؤون البحريةإ إنشاءاقتراح 
مرات المالمتعمقة ب متحديات والفرص الجيواستراتيجية الشاممة والمتعددة األوجوالشاممة  ل

المخطط التنظيمي المقترح  ىذاتجدر اإلشارة إلى أن  ،المحيطات والبحارالمائية الداخمية و 
البحرية ىذا النيج مع إدارة االستراتيجية ويتسق موظفا.  28ويتطمب  نصبام 28 وفري

فإن ىذه االستراتيجية ، تماما االسمبو يوحي  مامثمو عمى المستوى القاري.  2050 المتكاممة
متعددة الو الشاممة  اتيطبيعاستراتيجية متكاممة ألفريقيا، وليذا السبب )األمر في واقع  تشكل 

ممطمب األساسي لمتنسيق ل  متثليينبغي أن  افإن تنفيذى المتكامل(،البحري والنيج الجوانب 
  والبحث عن حمول.سوف تتخذ فيما يتعمق باإلجراءات التي 

 
 

نظرة سريعة عمى خريطة عالمية، يمكن لممرء أن يرى أن إلقاء أجل المقارنة، مع ومن   4.2
 التي و ٪ من إجمالي مساحة المحيطات  5.3عادل حوالي توروبا أحول مياه البحر 

منظمة توزيعات العالم وفقا لمياه ٪ من  18.72 محاطة بنحوأفريقيا الوراء ا كثير تتخمف 
  دارةإ نظمت مفوضية االتحاد األوروبي شؤونيا البحرية فيو . )فاو( األغذية والزراعة

 دارةاإلىذه وتضم موظف.  400كثر من أتضم مشؤون البحرية ومصايد األسماك عامة ل
األمن، بما و االستدامة والسالمة سياسات تعامل مع جميع جوانب و ت مديريات 6العامة 
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جراءاتمن بين أمور أخرىيشمل،  جراءات اإلالسوق و  والمراقبة وتدابير الحفظ ، وا 
 الييكمية والعالقات الدولية المتعمقة بمصائد األسماك.

 
الذي سوف جياز المناظر الالتحاد األوروبي ل ياز االستراتيجيالج ىذاسوف يكون و   5.2

 .مفوضية االتحاد األفريقيلالجديدة الشؤون البحرية تتعامل معو مديرية 
 

تدريجيا  2050فريق العمل لالستراتيجية البحرية المتكاممة ل يتحو يتم سوف ف، ومن ثم  6.2
يستند مخططيا التي و ، تحاد األفريقيالجديدة بمفوضية االلشؤون البحرية إلى مديرية ا

 لى تنسيق قاري من خالل اإلجراءات التالية:إالتنظيمي 
 بين اإلدارات في مفوضية االتحاد األفريقي؛مشتركة لجنة إنشاء  -
 ؛البحريةمالحة ال بشأنالدول تتخذىا إجراءات  - 

ات البحرية الدول والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والمؤسسنفذىا جراءات تا -
 ؛تنسيقنقاط  األفريقية واآلليات اإلقميمية، مع تعيين

 تبادل البيانات والمعمومات البحرية وتطوير آليات التنسيق الدائم؛ -
التعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع الشؤون البحرية،  -

 البحرية األفريقية؛ عن القضايا فضلأبشكل  بيدف إسماع صوت أفريقيا والدفاع
 .األفريقيتعزيز شبكة الشراكة في القطاع البحري  -

 
حيث ، 2014مارس  17اعتمد االتحاد األوروبي استراتيجية بشأن خميج غينيا في   7.2

، بحار والساحلاألمن والحكم والتنمية في التحديات نيجا متكامال يربط بين اتخذ 
اعتماد مثل ىذه االستراتيجية يسمط األفريقي. و  من الدروس المستفادة في القرنويستمد  

الضوء عمى األىمية  2014قبل القمة الرابعة بين االتحاد األوروبي وأفريقيا في أبريل 
 متعاون الشامل والوثيق مع أفريقيا.لالتي يولييا االتحاد األوروبي 
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دارة ال ةقادر  ةالمقترح تكون المنظمةلذلك ينبغي أن   8.2 تعاون مع االتحاد عمى تنسيق وا 
األوروبي كما جاء في إعالن القمة األوروبية األفريقية الرابعة التي عقدت في بروكسل 

في المائة  75حوالي حيث يتحدث فقرة  63. ويضم ىذا اإلعالن 2014أبريل  3و  2يومي
من واألسالمة لمالمجال البحري مثل أىمية معالجة التيديدات المتزايدة بعن أشياء ترتبط  منيا

، بما في ذلك القرصنة والسطو المسمح وانتشار األسمحة الصغيرة واألسمحة الخفيفة، ينالبحري
ق وثأمنفايات السامة، والتعاون بشكل لير المشروع دفن غومكافحة الصيد غير المشروع وال

عمى سبيل المثال ال الحصر. وىذا يدل  زرقفي مجال السياسة البحرية، وخاصة النمو األ
خارطة الطريق المشتركة و عالن ىذا اإلويمزمنا المجال البحري. بأىمية التزامنا  عمى مدى

لدينا و ، 2050 البحرية المتكاممة مع االستراتيجيةو أن نعمل اآلن باالتحاد األوروبي و فريقيا أل
 ضخمأيضا التزام ، ىناك خرىاألناحية المن و أفضل منصة لمقيام بذلك.  ينييقر كأفنحن 
البحرية  درة عمى تنفيذ االستراتيجيةالق توافر والدعم المالي من أجل سميم ال يمنظالت يتطمب

 .2050 ألفريقيا المتكاممة
 

 ب( خطة الميزانية
من ماليين دوالر لمنصف الثاني المتبقي  3يصل مبمغ ميزانية البدء المقدرة الى حوالي   9.2

المزمع اتخاذىا ات إلجراءمن أجل ا 2015مميون دوالر لعام   4,6، ونحو2014عام 
 ن.و الموظفعمى النحو الوارد في خطة العمل وخارطة الطريق )الممحق( بما في ذلك 

بهدف الفنية إلعداد التفاصيل  خاصعمل  يق: إنشاء فر 2جراء ذو األولوية رقم اإل. 3
 المشتركة.الحصرية تنفيذ المنطقة البحرية 

الثالث والرابع من عام  ينفي الربع رالمذكو نشاء فريق العمل الخاص إالمفوضية تعتزم 1.3
العمل.  يقفر لاختصاصات وضع و  إلنشاءطوات أولية خيتم القيام بسوف و . 2014

شركاء دوليين مثل شعبة األمم المتحدة لشؤون ذلك، سيتم تحديد ودعوة باإلضافة إلى 
 المحيطات وقانون البحار والسمطة الدولية لقاع البحار.
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يوليو  25: االحتفال باليوم األفريقي لمبحار والمحيطات في  3رقم  جراء ذو األولويةاإل. 4
 بحار والمحيطات األفريقية.مل عقدك 2225 – 2215 من كل عام، واإلبقاء عمى عقد

مقر االتحاد في   2014يوليو  25إلى  23الفترة من ، في القيام مفوضية العتزم ت  1.4
إلطالق االحتفال باليوم األفريقي لمبحار نشطة أ بتنظيم ثيوبيا،إاالفريقي في أديس أبابا، 

 األمن البحري والتنمية. حولاالفتتاحية لممؤتمر األفريقي  دورةوالمحيطات وال
 

 :إلى يدف ىذا االحتفاليو   2.4
 

األىداف واإلنجازات واآلفاق المستقبمية ب أ( تعريف أكبر عدد ممكن من الناس
 المجال البحري في أفريقيا؛لمفوضية االتحاد األفريقي فيما يتعمق ب

 وخطة عمميا، 2050ب( الترويج لالستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا 
بال  قطاع البحري في حياة كل فردالأىمية ب يينقيج( تعزيز الوعي بين السكان األفر 

 ؛استثناء
 نامياىو  نامحيطاتو  ناالموارد التي تزخر بيا بحار بشأن الوعي ليس فقط  رفعد( 
 حماية بيئتنا البحرية؛ى لإالحاجة باخمية، ولكن أيضا الد

في مجال فرص العمل ألصحاب المصمحة لتبادل و ممناسبة لنشاء منصة إه( 
 الصناعة البحرية؛
بشأن الموضوعات ذات االىتمام المشترك مثل التحديات الخبرات و( تشجيع تبادل 

 التي تواجييا أفريقيا.البحرية والقضايا 
والتحديات والقضايا في أفريقيا الحالي  األمن البحريز( لفت االنتباه إلى وضع 

 .البحري لمقوة األفريقية الجاىزةدور المن بينيا و ، بذلك بطةتر الم
 

 في ىذه المناسبة: تنظيم حدثين رئيسيين  من المقرر  3.4
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، إلى جانب وضمعر  بشأن األنشطة البحرية والمتعددة الوسائط في كل دولة عاقامة أ( 
لبحرية، واكتشاف بحرية، أمسيات المأكوالت افرق سياحي )ال والميرجانالتنشيط الثقافي 
 حو  صناعي عمالق(.البحر من خالل 

 بحريون(.ن متحدثين )مينيو ب ( عرو  مائدة مستديرة من قبل ضيوف 
 

بحرية العالمية المفوضية أيضا الفرصة إلشراك الطمبة األفريقيين في الجامعة ال ستغمتا 4.4
لمبحار  االفتتاحيأفكار لالحتفال باليوم األفريقي لمتوصل إلى في مالمو، السويد 

 والمحيطات.
 

 50)أكثر من ع ىيئة المجمس األفريقي لمطالب مالجامعة البحرية العالمية  انخرطت 5.4
 ألفريقيا ةستراتيجية البحرية المتكاممعتماد االا مؤخرا إبالغيم بأنو تم من خالل طالبا( 
عالن اليوم األفريقي لمبحار والمحيطات. 2050  وا 

 
الجيد في الجامعة البحرية العالمية سعييم ( ونوالكاريبيالطالب األفريقيون ) واصل 6.4

طات وذلك فريقي لمبحار والمحيليوم األمن أجل اأفكار ستحداث ال الممتزمو التنظيم 
تنفيذ االستراتيجية لأيضا يوليو، و  25 يوم ىذا الحدثفي لتقديم مساىمة إيجابية 
 .الجدمأخذ  أخذوىاالتي و  2050البحرية المتكاممة ألفريقيا 

 
متركيز واالحتفال لتقريرا عن أفكارىم  األفريقيون بالجامعة البحرية العالمية طالبأعد ال  7.4

 في مالمو.تم الذي سيالحتفال الخاصة  باخطة الفي أفريقيا، وكذلك 
 

مفوضية االتحاد تحقيق طموح تسن لم ي ،الموارد )البشرية والمالية( نظرا لنقص  8.4
االحتفال باليوم األفريقي طالق إلجدا ميمة الو األولى مناسبة الىذه بخصوص األفريقي 

 لمبحار والمحيطات.

http://www.au.int/maritime


Page 9 

9 
Together, let’s navigate the future…. now!  

Tell your neighbor to keep an eye on www.au.int/maritime, and swim with us on  
Twitter and Facebook in Arabic, English, French, Portuguese and… Kiswahili. 

25 July: African Day of Seas and Oceans! 
2015-2025: African Decade of Seas and Oceans 

االحتفال باليوم األفريقي لمبحار والمحيطات فقط في تدشين في الطموح اآلن ويتمثل   9.4
االحتفال عمى جميع الدول األعضاء  أيضا ث مفوضية االتحاد األفريقيتحو  اليوم.ىذا 

 بحار والمحيطات.ملدعم ىذا اليوم القاري ل عمى المستوى الوطنييذا الحدث التاريخي ب
 
: مشاورات ستقوم بها رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي مع 4األولوية رقم  ذوجراء اإل  5

االلتزام وحشد أوسع دعم  تشجيعلقميمية اإلاآلليات المجموعات االقتصادية اإلقميمية و 
 .2252ممكن لتنفيذ االستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا 

 
التي قدمتيا لم تجر مشاورات رسمية حتى اآلن. ومع ذلك، تجدر االشارة إلى المبادرة  1.5

وخاصة ، مفوضيةالإلى قميمية اإلاآلليات /بع  المجموعات االقتصادية اإلقميمية
جمسات العمل في مقر مفوضية االتحاد األفريقي مع وفود من القوة الجاىزة لشرق 

 يجاد.اإلأفريقيا و 
 

و  ادولة عضو  25تشارك مفوضية االتحاد األفريقي أيضا في عممية ياوندي، مع  2.5
السوق تعاون مع اإليجاد عمى سبيل المثال و عالقة إلقامة أفضل كذلك تسعى 

مجموعة تنمية الجنوب األفريقي و  (الكوميسافريقي )ريقيا والجنوب األفأالمشتركة لشرق 
 المجموعات االقتصادية  لبناء تآزر بين المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقياو  (سادك)
برنامج اإلقميمي التم من خالل مشاريع مثل ييمكن أن  قميميةاإلقميمية/اآلليات اإل

 فريقي والمحيط اليندي.األ جنوبالو  أفريقيا شرقلتعزيز األمن البحري في 
يكواس( إلغرب أفريقيا )ادول المجموعة االقتصادية لأن إلى أيضا شارة اإل يتعين و  3.5

مع  سق، وىو ما يت(2014مارس  29)االستراتيجية البحرية المتكاممة مؤخرا  اعتمدت
 .2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا ةستراتيجياال

 
أجندة أفريقيا في في مبحار والمحيطات وضع الحرج ل: ال5رقم االجراء ذو األولوية  6

 ، وصياغة األهداف اإلنمائية المستدامة.2215ما بعد ل التنمية
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 ندةجأج في در  ضرورة أن ت   مؤتمرال أقر، 2014تجدر اإلشارة إلى أنو خالل قمة يناير  1.6

وخاصة في  عمى المستوى العالميوقعت أحداث جديدة  ،2015ما بعد لالتنمية 
 .البحري المجال

 
المنظمة البحرية الدولية والسمطة الدولية لقاع البحار تدعم  : 6األولوية رقم  ذوجراء اإل . 7

الموارد الالزمة إلنشاء  حشدمفوضية االتحاد األفريقي، الجيود الرامية إلى  ةورئيس
البحرية المتكاممة  ستراتيجيةاالشراكات استراتيجية تدعم المبادرات المتأصمة في تنفيذ 

 .2050 ألفريقيا
 

جراءات في ىذا الصدد. يزال يتعين اتخاذ إ حتى اآلن ال 2014منذ فبراير عام  1.7
 : التعاون الذي تم تعزيزه بالفعل مع إليو  اإلشارةبومع ذلك، فمن الجدير 

 أ( السمطة الدولية لقاع البحار،
 ب( الجامعة البحرية العالمية،

 ية اإلقميمية )أكرا، غانا(،ج( الجامعة البحر 
 عمل(، جمسات 3د( شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار )
 ه( المجنة األقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لميونسكو،

 جمسات عمل(، 3و( مقر مفوضية االتحاد األوروبي )
المتكامل وفريق تنفيذ ي فنز( المنظمة البحرية الدولية، من خالل برنامج التعاون ال

 عمل(، تيجمس) مدونة جيبوتي لقواعد السموك
 ين،تحاد مجمس الشاحنين األفريقياح( 
 و ئالمواندارة إلاألفريقية االتحادات ط( 

 )الفاو(.لألغذية والزراعة ألمم المتحدة اي( منظمة 
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ن في عرضت الحكومتان البرازيمية والفرنسية أيضا من خالل بعثتييا الدبموماسيتي-
فريق العمل الحالي لالستراتيجية لأديس أبابا إعارة المستشار الفني لمشؤون البحرية 

 داخل مفوضية االتحاد األفريقي. 2050 االبحرية المتكاممة ألفريقي
 
: تصديق الدول عمى جميع الصكوك الدولية ذات 7األولوية رقم  ذوجراء اإل . 8

واعتماد  ووضعمنقل البحري، ل نقحالمالصمة، بما في ذلك الميثاق األفريقي 
استراتيجية لمكافحة القرصنة والسطو المسمح ومثل هذه األنشطة غير المشروعة 

االستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا  مع يتسقالتي ترتكب في البحر، بما 
2252. 

 
ألفريقي ، صادقت كينيا عمى الميثاق ا2014تجدر اإلشارة إلى أنو بعد قمة يناير عام  1.8

أودعت سبع دول حتى اآلن وثائق تصديقيا لدى  وقدالمنقح لمنقل البحري. 
ثيوبيا والجابون وكينيا وموريشيوس وتوجو.  المفوضية؛ وىي: بنين والكونغو وا 

 وتواصل المفوضية الدعوة إلى التصديق المبكر عمى جميع الصكوك ذات الصمة.

 

حري لمكافحة القرصنة والسطو المسمح ومثل من البلألوفيما يتعمق بوضع استراتيجية  2.8
 ستراتيجيةاالىذه األنشطة غير المشروعة التي ترتكب في البحر، بما يتفق مع 

لمفوضية  بما يسجل، شارة الى أنواإل ر جدت، 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا 
 2014مارس في  يكواسإللمتكاممة استراتيجية بحرية اعتماد تم ، االتحاد األفريقي

مع سق ما يتوىو يكواس(، ، اإلغرب أفريقيا ) المجموعة االقتصادية لدولمن قبل 
لعمل، من ىذا افي نفس اتجاه و . 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةاال
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عادة النظر في مدونة جيبوتي لقواعد السموك، وذلك بيدف أخذ جميع إالمقرر 
 .االعتباربعين  2050 ة المتكاممةالبحري الجوانب الواردة في االستراتيجية

 

 : تعزيز التعاون بين الوكاالت عمى جميع المستويات، 8األولوية رقم  ذوجراء إل. ا9
التحديات والفرص في المجال البحري األفريقي، وتعزيز التعاون عبر الحدود  لمعالجة

االقتصادية  اهقدرة الدول األعضاء عمى إدارة مناطق وتدعيم، الفرعي والتعاون اإلقميمي
 بوصفها لبنة مهمة نحو تنفيذ المنطقة البحرية الحصرية المشتركة في أفريقيا. الحصرية

دراكا لمطبيعة الشاممة لمقضايا البحرية، تعتزم المفوضية جعل التعاون بين الوكاالت إ 1.9
يات المستو عمى  2050في تنفيذ االستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا  1أولويتيا رقم 

 .الفرعية  اإلقميمية والوطنية و  يةوالمجتمع واإلقميميةالقارية 
عالوة عمى ذلك، فيما يتعمق بتعزيز التعاون عبر االدارات، ىناك بالفعل داخل  2.9

فريقي والفريق الحالي لالستراتيجية البحرية المتكاممة دارات االتحاد األإالمفوضية، تعاون بين 
 .2050ألفريقيا 

 
 2263تطوير أجندة االتحاد األفريقي  عن ممفوضية المرحمي لر بشأن التقرير مقر ال. 12

(ASSEMBLY/AU/3(XXII). 
 

مع  2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا االستراتيجيةبشأن  أدرجت المفوضية جوانب 1.10
 التركيز عمى االقتصاد األزرق.

 

 :. الخالصة11
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البحرية  ذ االستراتيجيةتنفيتبار أن في ضوء ما سبق، ينبغي أن يوضع في االع 1.11
جراءات واسعة إوبالتالي ىناك تقريبا، مستكشف غير مازال  ،2050المتكاممة ألفريقيا 

 .اذىاختيتعين اس ةستحقمالنطاق 

موضع التنفيذ  ةفريقيا الفرصة لوضع رؤيتيا البحريألمة ىذه القر أن توفلذلك ينبغي  2.11
الكفيل  ييكل لم الفعالعداد اإل ل مع أىدافنا، من وسائتطابق ىذه ال عن طريق ضمان 

وتخصيص الميزانية  2050البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةااللتعامل مع تنفيذ اب
 الالزمة.

في إدارة منظر 'لاإلفريقيين ىذا من شأنو أن يشكل دليال واضحا عمى إرادة القادة  3.11
ركيزة  مما يمثل –األزرق  القتصادابالتأكيد و  واستغالل وحماية المجال البحري األفريقي

 المقبمة خمسين األعوام الأساسية من ركائز التنمية االجتماعية واالقتصادية لمقارة في 
 ممحيطات والبحار.ة لمتزايدالستراتيجية غرافية االألىمية الجابالنظر إلى 
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 الهيكل المقترح
 إلدارة الشؤون البحرية

 [ASSEMBLYAU/16(XXII)ADD.1]: المقرر
 

 معمومات أساسية
 

 الخسائرت ، بمغفي العقود الماضيةفمحيطات وبحار أفريقيا تحت الضغط. تقع  -1
فريقيا أللمشروعة في المجال البحري األنشطة غير ا إيراداتمن المباشرة اإلجمالية 

وحدثت زيادة ، ناىيك عن الخسائر في األرواح . من الدوالرات إلى مئات المميارات
 ،وتدىور البيئة البحرية ،انعدام األمنخمفية  في ظل البحريةفي كثافة األنشطة 

حري ىناك بعد بيكاد يكون آثار تغير المناخ.  وتالذي فاقمالتنوع البيولوجي تدني و 
 خمقلكل قضية رئيسية تواجو أفريقيا اليوم، بما في ذلك القدرة التنافسية العالمية و 

الشؤون وضع عمى  ،متزايدعمى نحو تعمل،  لمفوضيةا فإن، وبالتاليفرص العمل. 
 .االىتمامفي مركز البحرية 

 
سرت،  في الثالثة عشرة لممؤتمر المنعقدةالدورة العادية ممقرر الذي اعتمدتو كمتابعة ل -2

أديس أبابا، بفي مقر االتحاد األفريقي  مفوضية،، نظمت ال2009ليبيا، في يوليو 
من جميع الدول األعضاء.  ينخبراء البحريم، ورشة عمل ل2010أبريل  7 إلى 6 من

فرصة الستعراض الفرص والتحديات التي تواجو أفريقيا الورشة العمل ىذه  وأتاحت
جممة  من بينى المشاركون في ورشة العمل ىذه، أوصو البحري. يا مجالبفيما يتعمق 
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 ،ةشامم بعيدة المدى، رؤية بموروضع استراتيجية بحرية متكاممة، تب، أخرى أمور
التي  ةتحديات والفرص البحريمتصدى لمل المستويات  تقودىا أفريقيا ةمتعددو  ةتسقم

 بحارل ةالمستدام اإلدارةمن  اتالتركيز عمى خمق الثرو من خالل ف. تواجييا
المعنيين  جميعمشاركة  في حالإنجاز حقيقي  إلى ومحيطات أفريقيا، سيتم التوصل

 . المستويات في جميع
 

في كمباال،  المنعقدة الخامسة عشرة لممؤتمرالدورة العادية  أعرب المقرر الصادر عن -3
دعمو لمجيود التي  عن(  AU/Dec.294(XV))مقرر المؤتمر  2010في يوليو  ،أوغندا

متكاممة إلدارة البحرية القارية الستراتيجية الا إعداد ىذهبما في ذلك المفوضية،  يابذلت
 .مقارةلالمجال البحري 

 
، 2010أكتوبر  4 في المنعقد مجمس السمم واألمنل 242االجتماع ال  رحب أيضا -4

المبكر  إلعدادل إنو يتطمع مشيرا إلىة مفوضيبالجيود التي تبذليا ال في بيانو،
 .اة البحرية المتكاممة ألفريقيلالستراتيجي

 
قدمت  حين، 2012 يناير 26في  المنعقدةلممجمس التنفيذي  20خالل الدورة  -5

 وضعشترك بين القطاعات لمعمل فريق  ، أشير إلى أنةة تقرير الرئيسمفوضيال
مفوضية  في إطارقد شكل  2050فريقيا ألوتنفيذ االستراتيجية البحرية المتكاممة 

 .2011يونيو  3ي منذ االتحاد األفريق
 

الرئيسي مقر الفي  2011ديسمبر  21و 20ة ورشة عمل في مفوضيظمت الن -6
البحرية المتكاممة  مشروع االستراتيجية واستكمالمفوضية االتحاد األفريقي لمراجعة ل

لتنقيح  2012مارس  7إلى  6يين من فنمخبراء اللاجتماع  تالىا 2050ألفريقيا 
التوصيات الصادرة عن الخبراء الذين حضروا  تضمينوو  2050 استراتيجيةمشروع 
 .2011عمل في ديسمبر الورشة 
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الشؤون يين المسؤولين عن قيموزراء األفر األول لة المؤتمر المفوضيأخيرا ، نظمت  -7
العمل ورشة  انعقاد بعدة، لمفوضيفي مقر ا 2012أبريل  21في ة بالبحار لمتعمقا

 مباشرة. 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا االستراتيجيةالرابعة لمخبراء بشأن 
في المعقود خالل اجتماعيم  -8

ة بالبحار عمقالمتالشؤون  مسؤولون عنال فريقيون، أعرب الوزراء األ2012أبريل  21
وا لممفوضية تعاونيم ، وأكدالبالغة األىميةغير المشروط ليذه المبادرة  يمدعم" عن

 . "الكامل
 

قبل نياية  الميمة لمغايةمواصمة مناقشة ىذه المبادرة لخرى ا عمى االجتماع مرة أو اتفق -9
 مشروع الرسميالأن ترسل النسخة المعدلة من  مفوضية. وطمبوا من ال2012

وأن جميع الدول األعضاء، إلى  2050البحرية المتكاممة ألفريقيا ة لالستراتيجي
الت إلى مزيد من التعميقات و/أو المدخالإلعادة  ( يوماً 90)تسعين  تميميم

ين خبراء البحريالقادمة لمورشة العمل  قد عقبيع ا عمى أنو ة. كما اتفقمفوضيال
 ينالبحريلكبار المسؤولين اجتماع رفيع المستوى األفريقيين قطاعات البين  ينالمشترك
 فضال عناالجتماع الوزاري.  انعقاد ، وذلك قبلاألفريقيينطاعات القبين  ينالمشترك

 يايةفي ن 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا االستراتيجيةتتبع  ذلك، اتفقوا عمى أن
العشرين خالل الدورة العادية  2013النيائي في يناير  ىااعتمادإجراء  المطاف

 .لالتحاد (20)
 

 فضال عن ،االنترنت شبكة ة اجتماعات عمىلمفوضيمتابعة، نظمت اال في إطار -10
مشروع الرسمي، مع التعديل ل 2012أكتوبر عام  4إلى  1من ورشة عمل فنية 

ورشة عمل فنية ثانية  وتقرر تنظيمالدول األعضاء.  مدخالتتعميقات و/أو مراعاة 
 .في نفس المكان 2012ديسمبر  4إلى  2من 

 
ة بالبحار تعمقلمالشؤون اريقيين المسؤولين عن الوزراء األفخالل الدورة الثانية لمؤتمر  -11

 تم اعتماد، أديس أبابابة مفوضيلفي مقر ا 2012ديسمبر  6 المنعقدة في
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كبار  اجتمع وقبل ىذه الدورة،. 2050فريقيا ألستراتيجية البحرية المتكاممة اال
،  2012ديسمبر  5في  األفريقيينبين القطاعات  ينالمشتركالمسؤولين البحريين 

 البحريين المشتركين بين القطاعاتخبراء ( لم5الخامسة ) عملالرشة و  عقدتو 
 . في نفس المكان ،2012مبر ديس 4و 3في  يناألفريقي

( لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 22الدورة الثانية والعشرين ) خالل -12
تم  ،في أديس أبابا ممفوضيةالمقر الرئيسي ل في 2014يناير  31و 30في  المنعقدة 
 .2050ألفريقيا المتكاممة  البحريةستراتيجية الا اعتماد

 
 األساس المنطقي

 
سوف وتفعيل خطة عمميا،  2050البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةالمع اعتماد ا -13

ستراتيجية وتفعيل خطة ىذه اال إنشاء القدرة عمى إدارة وتنسيقالمفوضية إلى  تحتاج
في مابوتو في  ىذه الميمة متوقعة لدى اعتماد ىيكل المفوضيةكن تلم و عمميا. 
 . في عيد قريب جداالستراتيجية البحرية امنحت الموافقة عمى  حيث، 2003

 
واسع النطاق تقييم  أن تقود ،، من خالل مديرية الشؤون البحريةممفوضيةينبغي ل -14

وينبغي لقطاع ؤدي إلى تفعيل برامج اإلصالح ذات الصمة. يقطاع البحري لم
تحسين  القائمة إلتاحةتحديد وتقييم القدرات والثغرات  رتقبالبحري الماإلصالح 

تعزيز بغية بناء القدرات والتنسيق بين جميع أصحاب المصمحة و لبحري( اعاون )الت
 الست فئات األنشطة من كل فيسالم ألفريقيا آمن و  مجال بحريفي  اتخمق الثرو 

الدفاع واألمن،  ،)التجارة، النقل، الصناعات االستخراجية في القطاع البحري
 .السياحة، التعميم، والبحث العممي

 
الروابط وأوجو التآزر أن يسيل ويعزز مشروع ، فمن شأن ىذا الإلى ذلكباإلضافة  -15

ونحن  لمتالحممسار من ثم تحديد ال، و مفوضية االتحاد األفريقي إداراتوالتكامل بين 
البحرية ستراتيجية الا تشملو التحاد االفريقي. لنحو تحقيق الرؤية األوسع  ننتقل
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ألفريقيا، بدءا من  البحري ات االىتمامذ جميع المجاالت 2050المتكاممة ألفريقيا 
البنية التحتية البحرية وتحسين سالمة  نميةوت، مستدام)بحري(  تنمية اقتصاد أزرق

محاربة جميع األنشطة غير المشروعة لتشمل الصيد غير فضال عن المالحة 
تزويد السفن بالوقود بطريقة غير قانونية، األسمحة والمخدرات، و ب االتجارالمشروع و 

السطو و  ةوالقرصن ،االتجار بيمو  البشرتيريب و  ،النفايات السامة والتخمص من
لإلدارات  ويتعذر جميعا متشابكة بحكم طبيعتيا وىيالمسمح في البحر ، الخ . 
البحرية المتكاممة االستراتيجية تعد عمى نحو فعال. و القطاعية إدارتيا أو تنسيقيا 

 ال يمكنو . صمخصبنجاح عمى أساس  إدارتيا، وال يمكن ميمة 2050ألفريقيا 
 .مختمفة بنجاح من مراكز / وحداتإدارتيا  كذلك

 
لالستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا  مصمحةالصحاب يكون أذلك،  فضال عن -16

دارة و  متابعة المستمرة تحتاج إلى إشرافلمآليات يوفرون و  طبيعة مختمفةمن  2050 ا 
لمشؤون  مديرية إنشاء، ىناك حاجة الى في ىذا الصددو . كامل الوقت نسيقتو 

تنسيق ال من أجلميام المتابعة اليومية ألداء منفصمة و مستقمة و  ،بذاتيا ةقائمالبحرية 
 . مختمف أصحاب المصمحةبين الفعال والكفء 

 
الواسعة نطاق  2050البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجية الا إدارة تطمبتوأخيرا،  -17

العديد من مجاالت  - رأسيا - تشمل ىذه االستراتيجية .ينمن الموظف ياكاف اعدد
 .عينينخبراء م التي تحتاج إلى المختمفة الموضوعات

 
( لمؤتمر رؤساء دول 22دعت الدورة الثانية والعشرون )الحجج التي  ىي ىذه -18

 22الصادر عن الدورة  496لمقرر )المقرر إعالن اإلى االتحاد االفريقي وحكومات 
 .2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا االستراتيجية نلممؤتمر( بشأ

 
رؤساء فإن ، 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيااالستراتيجية  شأنبموجب المقرر ب -19

 :الدول والحكومات
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 شغلمقارة وأنيا تلتنمية الجوىرية لتحقيق البأن محيطات وبحار أفريقيا ضرورية  أقروا
، وصياغة أىداف 2015مرحمة ما بعد  جدول أعمال التنمية فيفي مكانة حاسمة 

 .التنمية المستدامة
التفاصيل  خاص لوضع استراتيجيفريق عمل تسييل إنشاء  المفوضية منبوا طم
 ستراتيجيةلال ةالمشترك ةالبحري يةممنطقة الحصر ل التنفيذ المبكر بالنظر إلى ية فنال

 .البحرية الدولية والقوانين تفاقياتالوفقا ل 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا
 

لبحار والمحيطات قد اع ه "باعتبار  2025-2015اإلبقاء عمى عقد  كذلك واقرر 
 . "اليوم األفريقي لمبحار والمحيطات" باعتباره يوليو من كل عام 25 يوماألفريقية"، و 

 
 :مكما أنه 

 
المؤتمر الثاني  خالل 2012ديسمبر  6 الذي اعتمد في إعالن أديس أبابا  أقروا

خاللو  الوزراء  قام الذيو ، ة بالبحارعمقالمتالمسؤولين عن الشؤون ريقيين وزراء األفمل
 . وخطة عمميا 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجية باعتماد اال

 
 ومن ثم 

 
مشؤون لإدارة  ة االتحاد االفريقي،مفوضيإنشاء، في إطار الخاص ب قتراحالاأقروا 

الفرص  مع شامل، لمتعامل، عمى نحو األركان ممةمكتو البحرية قائمة بذاتيا 
والتحديات الجغرافية االستراتيجية المشتركة والمتعددة األوجو المرتبطة بالممرات 

  .والمحيطات والبحار الداخمية المائية
 

 البحريةالشؤون  إدارةاختصاصات/مهام 
 المتكاممة ألفريقيا البحرية مسؤولة عن تنفيذ االستراتيجية بحريةالشؤون الإدارة  كونت -20

2050. 
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قضايا معينة األفريقي ذات الصمة ب مفوضية االتحاد إداراتسائر التعاون الكامل مع ب -21

عمى اإلدارة الشاممة تعزيز القدرة  ستعمل إدارة الشؤون البحرية عمىحرية، بمتعمقة بال
تأمين حرية فريقيا و ألاألزرق  االقتصاد إمكانات تطوير باتجاهفريقيا ألممجال البحري ل

لمأكوالت البحرية ة من اومستقر  ةآمن إمداداتأفريقيا فضال عن  حولالبحار 
 لتعدينافي إطار قطاع بما في ذلك  ،فريقياألواالستغالل المستدام لممجال البحري 

والبحار  ،المساحة البحرية، وعمم المحيطاتو ، الواعد الجديد في أعماق البحار
 .القادمة ألجيال األفريقيةااليوم و يين قيألفر ل –لمزدىرة صحية والمجتمعات الساحمية اال

 
 ،متكامل عمى نحو ،استجابة فعالة تييئةو ة إلى تشجيع حريالشؤون الب إدارةسعى تس -22

 تواجوالتي ستراتيجية غرافية االسياسية والججغرافية اللجميع التحديات والفرص ال
 المناطق من تنميةو حماية البيئة،  إلىالتموث بدءا من فريقيا اليوم: ألالمجال البحري 

ة والسالمة، واألمن، الرقاب إلىالحدود ومن مراقبة خمق فرص العمل،  إلىالساحمية 
 .من بين جممة أمور أخرى

 
حجر  -وتنفيذ سياسات مشتركة لمصائد األسماك  وضععمى صياغة و ذلك ينطوي  -23

وتعزيز نيج متكامل  ،كيةالستغالل المستدام لمموارد السممن أجل االزاوية في أعمالنا 
ة، رقابأمور أخرى: الحفظ وال جممة لجميع السياسات البحرية بما في ذلك من بين

في البحرية بالشؤون الصكوك الدولية المتعمقة  إدماجتدابير السوق والقدرة التنافسية، 
، اإلجراءات الييكمية والعالقات الدولية المتصمة بالشؤون البحرية القوانين الوطنية

 . الشاممة
 

 بناء القدرات البحرية بميام عمى وجو الخصوص، ستضطمع إدارة الشؤون البحرية، -24
 :التالية
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من محيطات  ثرواتالخمق  فضال عنة المتزايد تنسيق وتعزيز معايير األمن -أ
آمن  عمى نحومزدىر و مستدام أفريقي أزرق  اقتصادنمية وبحار أفريقيا من خالل ت

 . ومستدام بيئيا
 

المجموعات االقتصادية اإلقميمية، و  ،تنسيق والعمل مع الدول األعضاءال -ب
لجنة و شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، و ، المسؤولين التنفيذيينو 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و حدود الجرف القاري، لاألمم المتحدة 
البحرية، بالمتعمقة  اإلقميمية األفريقيةالمؤسسات و  ،منظمة العمل الدوليةو ، والجريمة

الفني التعاون لجنة و ، لجنة السالمة البحريةو فريق االتصال المعني بالقرصنة، و 
لجنة عموم المحيطات و مييدروغرافية، لالدولية المنظمة و لممنظمة البحرية الدولية، 

 ..الييئة الدولية لقاع البحار، إلخو  الحكومية الدولية، وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة
 

آزر والت المجموعات االقتصادية االقميمية تعزيز ودعم التعاون المشترك بين -ج 
 .فريقياألتطوير وحماية المجال البحري بشأن 

البحرية المتكاممة  االستراتيجيةبأصحاب المصمحة  لدى وعيال وخمق تقديم -د 
 .ألفريقيا المعتمدة

 .إقميمية/يةوطن بحرية ة استراتيجيةتشجيع صياغ -ه  
 . عمل وتنفيذ خطة  وضع -و  

 تقييمو  ياوخطة عمم 2050الستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا لإجراء تقييم  -ز 
 أثرىا.

 . وخطة عممو 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا الستراتيجية لالتدريجي  التطوير -ح  
 .في جميع أنحاء الدول األعضاء ةالبحري لإلدارةة إجراء تحميل لمحالة الراىن -ط  

مذكرات  دولة الميناء )بما في ذلك االنضمام إلى ورقابةتعزيز تنفيذ دولة العمم  -ي 
 .جيبوتي ( ومدونة قواعد سموكا والمحيط اليندي والبحر المتوسطأبوج التفاىم بشأن

والتصديق  ة الدوليةتقديم الدعم لمدول األعضاء العتماد المعاىدات البحري -ك 
 .عمييا
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 . تعزيز وتشجيع تنفيذ ميثاق النقل البحري األفريقي -ل  
واألقاليم والتكتالت االتحاد االفريقي  األعضاء في تعزيز التعاون مع الدول غير -م 

 . المعمومات ومالحقة األفعال غير المشروعة ضد السفنبخصوص تبادل 
 . المشتركة ألفريقيا ةالبحري يةلحصر منطقة االاء إنش حولإجراء بحوث  -ن  

لحالي )بما في ذلك بشأن قدرات رفع الوعي بالمجال البحري ا إجراء تقييم -س 
 .حتياجات لمراكز التشغيل البحري(الا
 . بحري ألفريقياالمن لألاستراتيجية  وضع -ع  

دماجيا في القوانيالبحريالمتعمقة بعاىدات الدولية تعزيز اعتماد الم -ف ن المحمية ة وا 
 .وتنفيذىا

 .تعزيز تنمية القدرات البحرية لحماية البيئة البحرية -ص 
تعزيز ومواجية مجموعة من المشاكل البيئية، مثل تدىور التربة والغمر  -ق 

الساحمي، وتغير المناخ ، وارتفاع مستوى سطح البحر وتشجيع البحث العممي في 
  .مجال التنوع البيولوجي

عمى الموارد  لحفاظالتعاون في ا في لعالميواجب اميذ الفعال لالتنف البد من -ر 
من  118و  117و 64 و 63 و 62أحكام المواد تعزيز البحرية الحية لضمان 

 .يأساس الوفاء بيا بشكلاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار و 
فن المدونة الدولية ألمن الس)مثل  المرفئية مرافق والبنية التحتيةالإنشاء  -ش 

 .التفاقية الدولية لمنع التموث الناجم عن السفن )ماربول(والمرافق المرفئية و 
 .الجاىزة األفريقية البحري لدعم القوة العنصرنشاء إلتقديم الخبرة  -ت
الكف ""عقد البحار والمحيطات األفريقية ،  من قبيلتشجيع مبادرات التوعية  -ث

 البحرية". تدريب الكوادر برنامج"و "ةاألفريقي ةيوم البحري"، "لبحرعن تجاىل ا
 . البمدان األفريقيةيا من قبل تعزيز وتحسين مستوى ممكية السفينة وتسجيم - خ
 .البينية ةالبحرياألفريقية تحسين وتسييل التجارة  -ذ 

 . تعزيز نمو السياحة البحرية وصناعة الترفيو -ض 
ن بين الجنسين في القطاع البحري والتواز  ةفريقياألالبحرية  قوة العمل ة. تحسين قدر ظ
 .يقيين وزيادة عدد البحارة األفر  تنمية القدرات والتعميم البحريو 
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. تحسين التعميم البحري والتدريب وقدرات البحث العممي ) الييدروغرافيا وعمم غ
المحيطات ومصائد األسماك ، والتدريب الساحمية والداخمي، والبحث ونقل 

 (.التكنولوجيا
 . يمكتبدعم الالوم اإلدارية، واألمانة العامة والبريد و . الرسأأ
 

 الهيكل المقترح إلدارة الشؤون البحرية
البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةالوخصوصية كل برنامج وأىدافو في ا عقدنظرا لت -25

نطالق المع ىيكل ا إدارة الشؤون البحرية وخطة عمميا ، يقترح أن يتم إنشاء 2050
 :التالي

 ( 1)مد  البحريةلشؤون إدارة ا( مدير  1. واحد ) أ
)م توعية مبادرات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت و موظف رئيسي/خبير  ( 1ب. واحد ) 

5) 
o ( 4( موظفان تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومبادرة توعية )م 2اثنان )  

 (5( خبير سياسة بحرية )أمن( )م 1واحد ) -ج
o ( موظفين3ثالثة ) (4)م أمن بحري  

 (5( خبير سياسة بحرية )سالمة ، بحوث وموارد بشرية( )م 1واحد ) -د
o ( 4( سالمة بحرية )م 2موظفان اثنان) 
o ( 4( بحوث بحرية )م 1موظف واحد) 
o ( 4( موارد بشرية بحرية )م 1موظف واحد) 

 (5( خبير سياسة بحرية )قانوني بحري( )م 1واحد ) -ه
o ( سالمة ب2موظفان اثنان )(4حرية )م 

 (5)م  خبير اقتصاد بحري (  1)  واحد  -و
o ( 4( موظف اقتصاد بحري )م 1واحد) 
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 (5)م  ( مخطط استراتيجي1واحد ) -ز
o ( 4( موظف تخطيط استراتيجي بحري )م 1واحد) 
o ( 3( مدير مشروع )م 1واحد) 

 (5( خبير اقتصادي بحري )م 1واحد )-ح
o ( 4( اقتصاد بحري )م 2موظفان اثنان) 

 (2)م  ( مساعد إداري 1حد ) وا -ط
  ( 5سكرتير يجيدان لغتين )خ ع أ  ( 2)  اثناني . 

 (5خ ع ب  ) مكتبي ودعم  ساعي(  2ن ) اك . اثن
 

خبراء السياسة البحرية الثالثة )السالمة واألمن ، و ةحريالشؤون الب إدارة يتعامل مدير -26
مبادرات التوعية واالقتصاد )تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت و  والخبيرانوالقانوني(، 
البحرية المتكاممة  ستراتيجيةلالستراتيجي مع الفئات الرئيسية المخطط االالبحري( و 

 : عمى النحو التالي 2050 ألفريقيا
دارة االستراتيجية البحرية ة إلدارة التنسيق العام و حريالشؤون البمدير إدارة (  1أ. واحد )  ا 

 .ة الناشئة عن ذلكالبحريالمتصمة ب ياقضاوال 2050المتكاممة ألفريقيا 
: تنسيق / إعداد تنفيذ خطة العمل (2موظفان )( مخطط االستراتيجي +   1ب . واحد ) 

 البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجيةإلالتدريجي لاإلعداد طويمة األجل والتقييم و المتوسطة / ال
 . يةحر الشؤون الب مدير إدارةبمثابة نائب  عمل. ي2050

:  موظفون 4 التوعية + تكنولوجيا معمومات واتصاالت ومبادراتخبير (  1ج . واحد ) 
، 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا االستراتيجية ب تنسيق استراتيجية االتصاالت فيما يتعمق

ال مزيد من عمى حممة مبادرات التوعية مثل "عقد البحار والمحيطات األفريقية "، و ترجمة ال
 .تدريب الكوادر البحرية المالحة البحرية األفريقية و برنامج البحر، يوم
ستراتيجية العمل اإل خطة ة: مراقب موظفون 2اقتصاد بحري  + خبير (  1د. واحد ) 

البحرية ،  األفريقية ، تحسين وتسييل التجارة2050 لإلسترايتجية البحرية المتكاممة ألفريقيا
 . ونمو السياحة البحرية وصناعة الترفيو
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:  موظفون 4ث، موارد بشرية ( + بحو سياسة بحرية )سالمة ، خبير (  1ه. واحد ) 
 . السالمة داخل المجال البحري األفريقي والبحوث، وتنمية الموارد البشرية

: األمن داخل المجال البحري  موظفون 3سياسة بحرية )أمن ( +  خبير ( 1و. واحد ) 
 . حريةاألفريقي وبرنامج تنمية اإلدارة الب

واإلطار  ةالبحري اإلدارة: تطوير موظفون 2( + قانونيسياسة بحرية )خبير (  1ز. واحد ) 
ع منطقة مشرو القانوني لألمن والسالمة داخل المجال البحري األفريقي. مدير مشروع ل

 .الحصر البحري المشتركة ألفريقيا
 

 المقترح هيكل التنسيق
 بحرية ايا البحرية من خالل إنشاء لجنة تنسيقمقضلة التنسيق القاري ميم إنجازسيتم  -27

البنية التحتية  ،)السمم واألمن مفوضية االتحاد األفريقيفي  بين اإلداراتمشتركة 
الشؤون ، االقتصاد الريفي والزراعة، الشؤون االقتصادية، التجارة والصناعة ،والطاقة
إدارة النيوض بالمرأة  ،ئيمجمس القضاالالموارد اإلنسانية والتكنولوجيا،  ،السياسية

ىذه المجنة  رأسي، التخطيط االستراتيجي وما إلى ذلك(. ينبغي أن ينالجنستنمية و 
 .( أو نائب الرئيسالديوانمكتب رئيس مثل رئيس  يعينو)أو أي شخص آخر الرئيس 

 
البحرية  ستراتيجيةاإلأفضل الحمول لتنفيذ  ايجادالسعي لتنسيق و  فيالغرض يتمثل  -28

مفوضية االتحاد  شامل الذي تبذلوجيد الفيما يتعمق بال، 2050 فريقياالمتكاممة أل
مطابع فقا لأن تجتمع بشكل منتظم و مجنة وينبغي لاألفريقي بشأن القضايا البحرية. 

. ستعمل المجنة بموجب الشروط المرجعية المتفق عمييا. تواترىاممسألة أو الممح ل
 .بشأن القضايا البحرية خالل المجنةير التقار مفوضية االتحاد األفريقي  وسوف تقدم

بصفة  ويجوز لممجموعات االقتصادية اإلقميمية والمسؤولين التنفيذيين االشتراك
 .ينمراقب

 
نفس النيج  اتباع لمغاية المحبذمن ، ( أقاليم(  5)  ةاإلقميمي )خمس لصعيدعمى ا -29

ري تنسيق البحمإقميمية ل لجان إنشاءمن خالل  ذلكالقاري، و  صعيدعمى ال المقترح
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بدور  متنسيق البحرياإلقميمية ل جانوينبغي أن تضطمع الم. حتى اآلن ما التوجدحيث
وتكون المجان اإلقميمية لمتنسيق داخل اإلقميم.  اإلدارات تنسيقي شامل فيما بين

البحري أيضا الرابط الخاص لمجنة التنسيق البحرية بين اإلدارات في مفوضية االتحاد 
 .األفريقي

 
تعمل بشكل وثيق مع  تنسيقأيضا كل مجموعة اقتصادية اقميمية بتعيين جية  تقوم -30

 .أساس يوميالشؤون البحرية والدول األعضاء عمى إدارة 
 

 ،إنشاؤه  الذي سيتم كيانالأو  إدارة الشؤون البحرية ستضطمع، طمقىذا المن من -31
وخطتيا  2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا باإلضافة إلى تنسيق تنفيذ االستراتيجية

بالنسبة لمجنة التنسيق الميام التالية القيام بة يمسؤولبالتشغيمية عمى ىذا النحو، 
 البحري فيما بين اإلدارات:

ت لجنة التنسيق البحري فيما بين اإلدارات في مفوضية االتحاد إعداد اجتماعا  •
 .األفريقي

 تنفيذ االستراتيجيةفي  والدول األعضاء اتباع اإلجراءات التي اتخذتيا األقاليم •
 . تنسيقجيات من خالل  2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا

لمجمس  تنسيق المعمومات البحرية من المراكز اإلقميمية لتأمين األنشطة البحرية •
، أفريقيا الوسطى كريسماك ،كينيا لشرق أفريقياالوكالة األوروبية لمسالمة البحرية )

 ..لخا(، غرب أفريقياوكريسماو )
والمؤسسات  مجمس الوكالة األوروبية لمسالمة البحرية تآزر بينإيجاد أوجو   •

 .البحرية المتخصصة
بشأن الدول األعضاء و مستوى األقاليم عمى الذي يتم القيام بو  لعملتنسيق ا  •

 .راالبح
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. متنسيق البحريلإنشاء لجان وطنية  من أيضاالبد ، عمى مستوى الدول األعضاء -32
ة الشؤون إدار تعمل بشكل وثيق مع  تنسيق جيةكل دولة عضو تعيين ذلك لوينبغي ك
 .يوميأساس عمى اإلقميم البحرية و 

 
 . شروط مرجعية رسمية ومذكرة تفاىمبأكممو بموجب عمل ىيكل التنسيق ي -33

 
 : المجاالت التاليةبالمستويات  جميعالتنسيق عمى يتعمق أساسا  -34

 دارة البحريةاإلالبحرية و  حوكمةلا. 
 القرصنة والسطو ، حماية البيئة البحرية، عمميات في البحر: السالمة البحرية لا

 الصيد ،، األسمحة والمخدرات غير المشروعةالمسمح في البحر، اإلرىاب البحري
 ..غير المبمغ عنو، اليجرة غير الشرعية عن طريق البحر الخغير المشروع و 

 والبحث واإلنقاذ، والييدروغرافيا  المة المالحة البحرية : المساعدات المالحية ،س
 .واألرصاد الجوية

 قضايا الميناءاألفريقيرفع العمم التجارة ، تعزيز  تسييلالقتصاد البحري، ا ، ،
، الصيد، السياحة الساحمية، تعزيز وحماية مصالح الشاحنين ، تشجيع الصناعات

 بمدانعبور لمال ، حريةالشحن والنقل المساعد، تعزيز سالسل التوريد المتكاممة
 .، والبحث العممي، بناء السفنغير الساحمية ، تطوير البنية التحتية البحرية

 الموارد المعدنية،لبيئة: حماية البيئة البحرية، والحفاظ عمى الموارد السمكيةا ، 
 .حماية السواحل ، إدارة الكوارث الطبيعية والتدىور البيئي وتغير المناخ

 البحر، تعزيز رفاه  مختمف مينية : التدريب البحري ، وتعزيز نمية الموارد البشر ت
دماج المرأةالمين البحرية ، وتعزيز  البحارة،   . وا 

 مصادر تمويل األنشطة البحرية ، التعاون  البحث عن : ةاألفريقي ةياسة البحريسال
 مع جميع المنظمات الدولية التي تتعامل مع القضايا البحرية ، التوقيع واالنضمام
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والتصديق عمى االتفاقيات البحرية ، مراقبة المفاوضات الدولية بشأن القضايا 
التأكيد عمى الموقف األفريقي ، وتوقيع ، ذات الصمة باألنشطة البحرية والساحمية 

 . اتفاقات مع شركاء استراتيجيين
 تيا وخط 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجيةتبادل اال التصاالت : تعزيزا

المعمومات البحرية وتبادل البيانات بين مختمف الجيات الفاعمة التشغيمية، 
(MCISتطوير شبكات الشراكات الدولية عمى المستويات ،)  اإلقميمية الوطنية و

 .والقارية
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 انهيكم انتىظيمي األوني إلدارة انشؤون انبحريت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 مساعذ إداري )و(

( 5سكرتير )خ ع أ  2  
(5ساعي )خ ع ب 2   

 
 مخطط استراتيجي

( 4) و   

خبراء تكىىنىجيا معهىماث 

صاالث ومبادراث تىعيتوات   

( 4و  ) 

 خبير اقتصاد بحري

( 4و  ) 
 خبراء سياست بحريت 

 )أمه(
( 4و  ) 

 

  خبراء سياست بحريت) قاوىن(
( 4و  ) 

 

 

 خبراء سياست بحريت

 )سالمت، بحىث ومىارد بشريت(

( 4و  ) 

خبراء تكىىنىجيا معهىماث  4

 واتصاالث ومبادراث تىعي

( 4) و   

مىظفان أمه بحري 2  

 ( 4و  ) 

مىظفىن )سالمت وبحىث  3

  ,ومىارد بشريت(

( 4و  ) 

مىظف أمه بحري  3  

 ( 4و  ) 

مىظف قاوىوي بحري 2  

(4)و   

(4مىظف تخطيط )و   1 
مذير مشروع 1  

( 3و ) 

(1مذير إدارة انشؤون انبحريت )مذ   

 انرئيس

نجىت انتىسيق انبحريت فيما بيه 

 اإلداراث
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 الهيكل التنظيمي للجان التنسيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 إدارة انشؤون انبحريت

 

 انرئيس

نجىت انتىسيق انبحريت فيما بيه 

 اإلداراث  

 
 وقطت االتصال اإلقهيميت

  

 انهجىت اإلقهيميت نهتىسيق انبحري

 
 وقطت االتصال انىطىيت

  

 انهجىت انىطىيت نهتىسيق انبحري

انعىاصر انبحريت نهقىة  إداراث مفىضيت االتحاد األفيقي

  األفريقيت انجاهزة



4 التنفٌذ قٌد جدٌد

x
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1

7

7.1

7.2

المتوقعة النواتج المإشرات

5

 البحرٌة اإلستراتٌجٌة عمل خطة تنفٌذ بغٌة المختصة والمإسسات اإلدارات بقٌة مع وتآزر تناغم فً األفرٌقً االتحاد رإٌة تحقٌق أجل من وتعمل وكفاءة فعالٌة ذات تكون البحرٌة للشإون إدارة 

.2050 حتى المتكاملة األفرٌقٌة

( 2017-2014)  المتوقعة الزمنٌة الفترة

 اإلققلٌمٌة المكاتب/  الفنٌة المكاتب/ اإلدارات استعداد

 االتحاد أجهزة/ اإلقلٌمٌة االقتصادٌة المجموعات/

كامل نحو على للمشاركة األفرٌقً

 من األفرٌقٌة والبحار المحٌطات من الثروة توفٌر تزاٌد

 بطرٌقة ومستدام، مزدهر أزرق، اقتصاد تنمٌة خالل

. بٌئٌا ومستدامة آمنة

 توفٌر تزاٌُد جدٌدة، إدارة إنشاء

 وتنمٌة البحار تحملها التً الثروات

 بناء وكذلك البشرٌة، الموارد

.البحرٌة لإلدارة القدرات

والتقٌٌم الرصد تقارٌر

:(عالمة ضع) المشروع وضع

المتوقعة النتٌجة المإشرات التثبت وسائل المخاطر/  االفتراضات

األفرٌقً لالتحاد المنطقً اإلطار نهج تخطٌط

2014 لسنة المشروع اقتراح شكل

:اإلدارة

التثبت وسائل المخاطر/  االفتراضات

1.

 إلخ، والمحطات، األولوٌة ذات المجاالت من وغٌره الرئٌسً األولوٌة ذي بالمجال وعالقته (الدعامة) فً بها ٌساهم التً الطرٌقة. للمشروع المنطقً األساس/المبررات). المشروع غرض بٌان

Max 2,000 characters   حرف 2,000 ٌتجاوز ال ما-  التنفٌذ فً  ستتعاون التً الوكاالت/  اإلدارات المشروع، فً المشاركٌن المصلحة أصحاب وٌشمل

 قمة عن الصادر البحرٌٌن واألمن السالمة حول الرسمً اإلعالن المجلس أجاز بموجبه الذي أبابا، أدٌس فً 2013 ٌولٌو 29 فً المنعقد واألمن السلم لمجلس الوزاري لالجتماع 387الـ الدورة  لبٌان وفقا

 والمسمى غٌنٌا، خلٌج ولجنة  أفرٌقٌا وسط لدول االقتصادٌة والمجموعة أفرٌقٌا غرب لدول االقتصادٌة المجموعة وحكوات دول رإساء 2013 ٌونٌو 25و 24 ٌومً عقدها التً الكامٌرون، ٌاوندي،

"أفرٌقٌا لنهضة المواجهة خط تشكل"  بؤنه اإلستراتٌجٌة فً تعرٌفه وتم 2050 لعام األفرٌقٌة المتكاملة البحرٌة اإلسترتٌجٌة فً المحٌطات اقتصاد/األزرق االقتصاد

 أساسٌة أهمٌة تكتسً  األفرٌقٌة والبحار المحٌطات بؤن 2050 لعام األفرٌقٌة المتكاملة البحرٌة اإلستراتٌجٌة اعتماد بشؤن والعشرٌن الثانٌة الدورة عن الصادر مقررهم فً والحكومات الدول رإساء أقر

 إلعداد إستراتٌجً خاص عمل فرٌق إنشاء المفوضٌة من أٌضا طلبوا.   المستدامة التنمٌة أهداف وصٌاغة2015 بعد لما اإلنمائٌة األجندة ضمن حاسما موقعا تحتل وبؤنها للقارة الجوهرٌة للتنمٌة بالنسبة

 البحرٌة اإلستراتٌجٌة بشؤن المقرر  تحلٌل على بناء.  الدولٌة البحرٌة والقوانٌن لالتفاقٌات وفقا 2050 لعام المشتركة الحصرٌة البحرٌة المنطقة إلستراتٌجٌة المبكر التنفٌذ ضمان بهدف الفنٌة التفاصٌل

: المقرر إلى استنادا  التالٌة اإلجراءات التخاذ إلى الحاجة تدعو للمإتمر، والعشرٌن الثانٌة الدورة عن الصادر (Decision/Dec.496(XXII) المقرر)  2050 لعام األفرٌقٌة المتكاملة

 مالبو فً 2014 ٌونٌو فً عقدها المقرر  القادمة الدورة إلى عنها تقرٌر وتقدٌم والمالٌة الهٌكلٌة اآلثار تقٌٌم 

.  المشتركة الحصرٌة البحرٌة بالمنطقة معنً خاص عمل فرٌق إنشاء

  والمحٌطات للبحار أفرٌقً وٌوم  2025 إلى 2015 من ٌمتد عقد تؤسٌس على مإسسٌة صبغة إضفاء

  اإلقلٌمٌة اآللٌات/ اإلقلٌمٌة االقتصادٌة المجموعات مع مشاورات ذلك فً بما 2050 لعام المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة باإلستراتٌجٌة الجمهور تعرٌف المفوضٌة على ٌتعٌن

 2015 بعد لما اإلنمائٌة األجندة إطار فً المستدامة اإلنمائٌة األهداف صٌاغة

 إستراتٌجٌة شراكات فً الدخول إلى الحاجة

  القانونٌة غٌر األنشطة من وغٌرها والسطو القرصنة لمكافحة إقلٌمٌة إستراتٌجٌات واعتماد وضع وكذلك. المنقح البحري النقل مٌثاق  فٌها بما الصلة، ذات الدولٌة الوثائق إلى  إلى الدول انضمام تسهٌل

 .2050 إلستراتٌجٌة وفقا البحار فً المرتكبة

 المنطقة إدارة فً األعضاء الدول قدرات لتعزٌز الفرعً اإلقلٌمً والتعاون للحدود العابر التعاون وتعزٌز األفرٌقً البحري المجال فً الفرص من واالستفادة التحدٌات لمواجهة  الوكاالت بٌن التعاون

.المشتركة األفرٌقٌة الحصرٌة البحرٌة المنطقة فٌها بما الحصرٌة، االقتصادٌة

 والبحار المحٌطات بها تزخر التً الهائلة للموارد المثلى اإلدارة ضمان إلى رامٌة إستراتٌجٌات 2063 أجندة فً تدرج أن إلى حاجة ثمة أن إلى للمإتمر والعشرٌن الثانٌة العادٌة الدورة خالل أٌضا أشٌر

ألفرٌقٌا المتاخمة

3 Priority Area

:المشروع عنوان

(I, II, III, IV, V)  الدعامة

 Ref.: 22nd) للمإتمر والعشرٌن الثانٌة العادٌة الدورة خالل اإلستراتٌجٌة اعتماد بعد البحرٌة الشإون إدارة ٌصبح أن ٌُنتظر الذي ،2050 حتى المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة اإلستراتٌجٌة عمل فرٌق

Assembly Decision/Dec.496(XXII)

IV والقدرات المإسسات بناء

2.

 المجال فً والسالمة األمن تحسٌن

األفرٌقً البحري

 التً والفرص للتحدٌات أفضل فهم

األفرٌقٌة البحرٌة اإلدارة تتضمنها

 األعمال، خطة اعتماد أعمال، خطة وضع

 األفرٌقً االفتتاحً المإتمر استضافة

البحرٌٌن والتنمٌة لألمن

 المصلحة أصحاب مشاركة ضمان

 واإلقلٌمٌة القارٌة األصعدة على

(الفرعٌة واإلقلٌمٌة

كامل بشكل للتعاون األعضاء الدول استعداد

كامل بشكل للتعاون األعضاء الدول استعداد

2050 AIM Strategy Management  

Maritime Governance Development 

Programme

Page 1 of 12



7.3

7.4  البحرٌة العاملة القوة حول دراسة إجراء

قدراتها وتنمٌة أفرٌقٌا فً

 من السفن لملكٌة الحالً المستوى ارتفاع

 أحواض 5 إنشاء تم.  األفرٌقٌٌن قبل

. البحرٌة للحٌوانات األقل على عمالقة

Wealth Creation Programme

Research and Human resource 

development 

 من التعاون المناسب؛ الوقت فً الشركاء موارد إفراج

اإلدارات بقٌة

 بشكل للتعاون األعضاء الدول/ اإلدارات بقٌة استعداد

كامل

 القوة وقدرات البحري التعلٌم تحسٌن

(الجنسٌن بٌن التوازن) العاملة

 أداء وتحسٌن الثروات توفٌر زٌادة

 خالل من والدولٌة اإلقلٌمٌة التجارة

البحرٌة المراكز قدرات
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10. Output / Activity Matrix

2014

األول الربع الثانً الربع الثالث الربع األخٌر الربع

7.1 2050 حتى المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة اإلستراتٌجٌة إدارة

7.1.1  االختصاصات، المإتمر، لمقرر وفقا التنسٌق-  اإلقلٌمٌة اآللٌات/اإلقلٌمٌة االقتصادٌة المجموعات خبراء اجتماع

.الوزارٌة التحضٌرٌة االجتماعات السٌاسة، صنع أجهزة

عمل فرٌق        33,630

7.1.2 عمل فرٌق        47,790        47,790 األجل قصٌرة لمرحلة أعمال خطة وضع

7.1.3 (إلخ المعلومات، تكنولوجٌا معدات من وغٌرها الصور، ماسح طابعة، قرطاسٌات،) المكتبٌة التورٌدات عمل فرٌق      100,000

7.1.4  المثال، سبٌل على المفوضٌة، مقر خارج السنوٌة االجتماعات فً المشاركة فٌها بما والتشغٌلٌة اإلدارٌة الرسوم

 اللجنة الدولٌة، البحرٌة للمنظمة الفنً التعاون لجنة البحرٌة، السالمة لجنة بالخصوصٌة، المعنً االتصال فرٌق

(إلخ للبٌئة، المتحدة األمم برنامج المحٌطات، لجغرافٌة المشتركة الحكومٌة اللجنة الدولٌة، الهٌدروغرافٌة

عمل فرٌق      146,500      146,500

7.1.5 .بالبحار المتعلقة للشإون المسإولٌن األفرٌقٌٌن للوزراء الثالث المإتمر عمل فرٌق        29,900

النواتج إجمالً 552,110

7.2 البحرٌة اإلدارة تطوٌر برنامج

7.2.1  المإتمر، لتوجٌه وفقا خاص عمل فرٌق) ملوثة وغٌر آمنة مستقرة، مشتركة أفرٌقٌة حصرٌة بحرٌة منطقة إنشاء

(واستكمال إعداد دراسة،

عمل فرٌق      354,000

7.2.2  بحري أركان مقر  مفهوم. الشواطئ حرس أو/و األفرٌقٌة البحرٌة األركان لرإساء ممثل قاري عمل فرٌق إنشاء

. (البحرٌة للعمٌات مراكز إلى الحاجة ذلك فً بما)  البحري للمجال الحالٌة بالقدرات الوعً تقٌٌم مفوهوم إقلٌمً،

.البحرٌة العملٌات تنسٌق مراكز مع األعضاء الدول عبر البحرٌة لإلدارة الراهنة الحالة تحلٌل مفهوم

عمل فرٌق      111,000

النواتج إجمالً 465,000

7.3 الثروات توفٌر برنامج

7.3.1 2005 أفرٌقٌا، فً المستدامة المائٌة والزراعة األسماك مصائد حول أبوجا إعالن مراجعة 100,500      

7.3.2  حتى األفرٌقٌة البحرٌة لإلستراتٌجٌة الرأسمالً الصندوق إستراتٌجٌة وضع حول األفكار الستشارة عمل ورشة

2050

47,220        

7.3.3  أحواض  5 عن ٌقل ال ما إلنشاء الفنٌة المساعة. الترفٌهٌة والصناعة البحرٌة السٌاحة نمو حول فنٌة عمل ورشة

.األفرٌقً االتحاد فً األعضاء الدول فً المائٌة للحٌوانات عمالقة

106,000      

النواتج إجمالً 253,720

7.4

7.4.1 القدرات وتنمٌة البحرٌة العاملة األٌدي حول دراسة إجراء 75,000        

7.4.2 للمبدئٌن برنامج 25,000        

النواتج إجمالً 100,000

7.5 التواصل مبادرات

7.5.1 عمل فرٌق      111,500      111,500 .2050 حتى المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة لإلستراتٌجٌة المستوى الرفٌع المجلس فً المناصرٌن أنشطة

7.5.2 "البحري العمى إنهاء" لحملة للتخطٌط عمل ورشة عمل فرٌق        75,500

7.5.3 "البحري العمى إنهاء" حملة: 1 رقم التواصل مبادرات عمل فرٌق        50,000

7.5.4 للبحار أفرٌقً ٌوم تؤسٌس: 2 رقم التواصل مبادرات عمل فرٌق        25,000

7.5.5 التواصل بؤنشطة لإلبالغ عامة خطة 50,000        

النواتج إجمالً 423,500

Total 1,794,330        

األنشطة/النواتج سنوٌة ربع المصروفات تقدٌرات

2014

البشرٌة الموارد وتنمٌة البحث

 الدول

األعضاء

Aggregate Costs per activities (in US Dollars)

 المسؤولٌة

(الوحدة/القسم)

التموٌل جهة

 الدولٌون الشكاء

 إن أسماءهم اذكر)

(معروفٌن كانوا
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 نشاط كل حسب للتكالٌف المفصل التوزرٌع

األنشطة/النتوتج  المٌزانٌة

اإلجمالٌة

التكلفة عنصر البند رقم الوحدة تكلفة  األٌام عدد 

 األشهر/ األسابٌع/

 الجتماعات)

 والمهام

 واالستشارات

(وغٌرها

اإلجمالٌة التكلفة لتعلٌقات/ المالحظات 

1

1.1  االقتصادٌة المجموعات خبراء اجتماع

 وفقا التنسٌق-  اإلقلٌمٌة اآللٌات/اإلقلٌمٌة

المإتمر، لمقرر

األفرٌقً االتحاد مفوضٌة 33,630           

 (10) لعشرة الٌومً اإلعاشة بدل

خارجٌٌن مشاركٌن

10 160 3                   4,800 

 (10) لـعشرة الجوٌة التذاكر

خارجٌٌن مشاركٌن

10 1200                 12,000 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 10 200 3                   6,000 

الخبراء أتعاب 2 800 3                   4,800 

للخبراء الجوٌة التذاكر 2 1200                   2,400 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 2 200 3                   1,200 

والمرتبات الغداء 54 15 3                   2,430 

الفرعً المجموع                 33,630 

1.2

 األجل قصٌرة لمرحلة عمل خطة وضع

(اجتماعان)

األفرٌقً االتحاد مفوضٌة 95,580           

 (7) لسبعة الٌومً اإلعاشة بدل

خارجٌٌن مشاركٌن

14 160 3                   6,720 

 مشاركٌن (7) لسبعة جوٌة تذاكر

خارجٌٌن

14 1200                 16,800 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 14 200 3                   8,400 

الخبراء أتعاب 14 800 3                 33,600 

للخبراء الجوٌة التذاكر 14 1200                 16,800 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 14 200 3                   8,400 

والمرتبات الغداء 108 15 3                   4,860 

الفرعً المجموع                 95,580 

1.4 ماسح طابعة، قرطاسٌات،) المكتبٌة التورٌدات

تكنولوجٌا معدات من وغٌرها الصور،

(إلخ المعلومات،

         100,000               100,000 

الفرعً المجموع               100,000 

1.5  المشاركة فٌها بما والتشغٌلٌة اإلدارٌة لرسوم

 المفوضٌة، مقر خارج السنوٌة االجتماعات فً

 المعنً االتصال فرٌق المثال، سبٌل على

 لجنة البحرٌة، السالمة لجنة بالخصوصٌة،

 اللجنة الدولٌة، البحرٌة للمنظمة الفنً التعاون

 الحكومٌة اللجنة الدولٌة، الهٌدروغرافٌة

 األمم برنامج المحٌطات، لجغرافٌة المشتركة

(إلخ للبٌئة، المتحدة

 مصروفات) اإلدارٌة المصروفات 293,000         

(وغٌرها المإتمرات

              293,000 

 لعاملً الٌومً اإلعشاة بدل

 اجتماعات فً المشاركٌن المفوضٌة

المقر خارج

3 500 100  أشخاص (3) ثالثة 150,000              

 أٌام 5 فً مضروب

شهر كل مرتٌن

 من للمشاركٌن الجوٌة التذاكر

المفوضٌة

60             1,200                 72,000 

الفرعً المجموع               515,000 

1.6  المسإولٌن األفرٌقٌٌن للوزراء الثالث المإتمر

.البحار الشإون عن

           29,900  AUC 

 (10) لعشرة الٌومً اإلعاشة بدل

خارجٌٌن مشاركٌن

5 160 3                   2,400 

5 (10) لـعشرة الجوٌة التذاكر 1200                   6,000 

2050 AIM Strategy Management 
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الممتد للعقد والتحضٌر للبحار األفرٌقً الٌوم

المإتمر لتوجٌه وفقا 2025 إلى 2015 من

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 5 200 3                   3,000 

للمناصرٌن المستوى الرفٌع المجلس الطباعة 1 3000 1                   3,000 

التواصل الحصرٌة البحرٌة المنطقة عمل فرٌق   1 1500 1                   1,500 
Report التحرٌرة الترجنمة 1 5000 1                   5,000 

والمرتبات الغداء 200 15 3                   9,000 
الفرعً المجموع                 29,900 

المجموع الفرعً المجموع 552,110                        552,110 
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2

2.1  مشتركة أفرٌقٌة حصرٌة بحرٌة منطقة إنشاء

 خاص عمل فرٌق) ملوثة وغٌر آمنة مستقرة،

 إعداد دراسة، ،المؤتمر لتوجٌه وفقا

(واستكمال

 العمل لفرٌق الجارٌة التكالٌف 354,000         

.الخاص

 الدورة مقرر: المرجع 230,000              

  والعشرٌن الثانٌة

Assembly 

Decision/Dec.49

6(XXII)

 فً مضروب الشهر/ األتعاب

أمرٌكً دوالر 8,000

12             8,000                 96,000 

 المخصصة المصروفات

المختارة الكتب/للوثائق

                10,000 

خرائط إنتاج                 10,000 

االتصاالت إستراتٌجٌة فً أخصائً                   8,000 

الفرعً المجموع               354,000 

2.2  األركان لرإساء ممثل قاري عمل فرٌق إنشاء

.  الشواطئ حرس أو/و األفرٌقٌة البحرٌة

 البحرٌة لإلدارة الراهنة الحالة تحلٌل مفهوم

 تنسٌق مراكز مع األعضاء الدول عبر

.البحرٌة العملٌات

 (4) ألربعة الٌومً اإلعاشة ٌدل 111,000         

المفوضٌة من مشاركٌن

4 500 5  لإلستراتٌجٌة وفقا 10,000                

 األفرٌقٌة البحرٌة

 .2050 حتى المتكاملة

 مراكز مع إقلٌمً بحري أركان مقر  مفهوم

البحرٌة العملٌات للتنسٌق

 (10) لعشرة الٌومً اإلعاشة بدل

خارجٌٌن خبراء

10 500 5  االتحاد مقر خارج 25,000                

األفرٌقً

 البحرٌة لإلدارة الراهنة الحالة تحلٌل مفهوم

األعضاء الدول عبر

مشاركٌن 14لـ الجوٌة التذاكر 14 1000                 14,000 

 للمجال الحالٌة بالقدرات الوعً تقٌٌم مفهوم

 مراكز إلى الحاجة ذلك فً بما)  البحري

.(البحرٌة للعمٌات

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 0 200 5                          -   

الخبراء أتعاب 7 800 5                 28,000 

للخبراء الجوٌة التذاكر 7 1000                   7,000 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 7 200 5                   7,000 

االنعقاد بمكان المتعلقة مصروفات                 20,000 

الفرعً المجموع               111,000 

المجموع          465,000               465,000 

البحرٌة اإلدارة تطوٌر برنامج 
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3

3.1  األسماك مصائد حول أبوجا إعالن مراجعة

2005 أفرٌقٌا، فً المستدامة المائٌة والزراعة

 (4) ألربعة الٌومً اإلعاشة ٌدل 100,500         

المفوضٌة من مشاركٌن

4 500 5  لإلستراتٌجٌة وفقا 10,000                

 األفرٌقٌة البحرٌة

 .2050 حتى المتكاملة

 (7) لسبعة الٌومً اإلعاشة بدل

خارجٌٌن خبراء

7 500 5  االتحاد مقر خارج 17,500                

األفرٌقً

للمشاركٌن الجوٌة التذاكر 11 1000                 11,000 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 0 200 5                          -   

الخبراء أتعاب 7 800 5                 28,000 

للخبراء الجوٌة التذاكر 7 1000                   7,000 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 7 200 5                   7,000 

االنعقاد بمكان المتعلقة مصروفات                 20,000 

الفرعً المجموع               100,500 

3.2

 وضع حول األفكار الستشارة عمل ورشة

 لإلستراتٌجٌة الرأسمالً الصندوق إستراتٌجٌة

2050 حتى المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة

الخبراء أتعاب 47,220            12 800 3  لإلستراتٌجٌة وفقا 28,800                

 األفرٌقٌة البحرٌة

 .2050 حتى المتكاملة

للخبراء الجوٌة التذاكر 12 1000 1  االتحاد مفوضٌة 12,000                

األفرٌقً

للخبراء الجوٌة التذاكر 12 200 2                   4,800 

والمرتبات الغداء 18 15 6                   1,620 

الفرعً المجموع                 47,220 

3.3

 البحرٌة السٌاحة نمو حول فنٌة عمل ورشة

.الترفٌهٌة والصناعة

 (6) لستة الٌومً اإلعاشة ٌدل 106,000         

المفوضٌة من مشاركٌن

6 500 5  لإلستراتٌجٌة وفقا 15,000                

 األفرٌقٌة البحرٌة

 .2050 حتى المتكاملة

  5 عن ٌقل ال ما إلنشاء الفنٌة المساعة

 الدول فً المائٌة للحٌوانات عمالقة أحواض

.األفرٌقً االتحاد فً األعضاء

 (10) لعشرة الٌومً اإلعاشة بدل

مشاركٌن

10 500 5  االتحاد مقر خارج 25,000                

األفرٌقً

للمشاركٌن الجوٌة التذاكر 16 1000                 16,000 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 0 200 5                          -   

الخبراء أتعاب 5 800 5                 20,000 

للخبراء الجوٌة التذاكر 5 1000                   5,000 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 5 200 5                   5,000 

االنعقاد بمكان المتعلقة مصروفات                 20,000 

الفرعً المجموع               106,000 

المجموع          253,720               253,720 

الثروات توفٌر برنامج
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4

4.1  البحرٌة العاملة األٌدي حول دراسة إجراء

القدرات وتنمٌة األفرٌقٌة

 المهام، االستشارٌون، الخبراء 75,000           

t التقرٌر

                75,000 

الفرعً المجموع                 75,000 

4.2 (التنمٌة) للمبدئٌن برنامج التقرٌر البحث، 25,000                            25,000 

الفرعً المجموع                 25,000 

Total          100,000               100,000 

5 التواصل مبادرات

5.1  الرفٌع المجلس فً المناصرٌن أنشطة

 األفرٌقٌة البحرٌة لإلستراتٌجٌة المستوى

 .2050 حتى المتكاملة

 اإلعاشة بدل للخبراء؛ الجوٌة التذاكر 223,000         

المضٌف ٌتحمله غداء ، الٌومً

 لإلستراتٌجٌة وفقا 175,000              

 األفرٌقٌة البحرٌة

 .2050 حتى المتكاملة

 فً مضروب الشهر/ األتعاب

أمرٌكً دوالر 8,000

6             8,000                 48,000 

الفرعً المجموع               223,000 

5.2  العمى إنهاء" لحملة للتخطٌط عمل ورشة

"البحري

 (4) ألربعة الٌومً اإلعاشة ٌدل 75,500           

المفوضٌة من مشاركٌن

4 500 3  االتحاد مقر خارج 6,000                  

األفرٌقً

 (7) لسبعة الٌومً اإلعاشة بدل

خارجٌٌن خبراء

7 500 3                 10,500 

للمشاركٌن الجوٌة التذاكر 11 1000                 11,000 

المشاركٌن إٌواء 0 200 3                          -   

الخبراء أتعاب 7 800 3                 16,800 

للخبراء الجوٌة التذاكر 7 1000                   7,000 

الفنادق فً  اإلقانة مصروفات 7 200 3                   4,200 

االنعقاد بمكان المتعلقة مصروفات                 20,000 

الفرعً المجموع                 75,500 

5.3  العمى إنهاء" حملة: 1 رقم التواصل مبادرات

"البحري

           50,000                 50,000 

الفرعً المجموع                 50,000 

5.4  أفرٌقً ٌوم تؤسٌس: 2 رقم التواصل مبادرات

للبحار

           25,000                 25,000 

الفرعً المجموع                 25,000 

5.5 التواصل بؤنشطة لإلبالغ عامة خطة            50,000                 50,000 

الفرعً المجموع                 50,000 

Total          423,500 
Output Total 1,794,330     

البشرٌة الموارد وتنمٌة البحث
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7.1.1

 االقتصادٌة المجموعات خبراء اجتماع

 لمقرر وفقا التنسٌق-  اإلقلٌمٌة اآللٌات/اإلقلٌمٌة

المإتمر،

أبرٌل مفوضٌة االتحاد 

األفرٌقً

اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

، توجٌه المإتمر2050

عرض وعً أصحاب المصلحة 

باإلستراتٌجٌة البحرٌة األفرٌقٌة  المتكاملة 

إنشاء .  وإثارته إن لم ٌوجد2050حتى 

هٌكل للتنسٌق

اعدد قلٌل من لدول 

األعضاء، المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة اآلٌل

6 18 33630 33630 4 x

7.1.2

األجل قصٌرة لمرحلة أعمال خطة وضع

ٌونٌو وأكتوبر مفوضٌة االتحاد 

األفرٌقً

اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

 لمرحلة أعمال خطة وضع استكمال

 البحرٌة لإلستراتٌجٌة األجل قصٌرة

2050 حتى المتكاملة  األفرٌقٌة

لدول األعضاء، 

المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة،  اآلٌل

الخبٌر االستشاري
4 18 95580 95580 2 x

7.1.3  المشاركة فٌها بما والتشغٌلٌة اإلدارٌة لرسوم

 المفوضٌة، مقر خارج السنوٌة االجتماعات فً

 المعنً االتصال فرٌق المثال، سبٌل على

 لجنة البحرٌة، السالمة لجنة بالخصوصٌة،

 اللجنة الدولٌة، البحرٌة للمنظمة الفنً التعاون

 الحكومٌة اللجنة الدولٌة، الهٌدروغرافٌة

 األمم برنامج المحٌطات، لجغرافٌة المشتركة

(إلخ للبٌئة، المتحدة

طوال السنة اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

TF TF 293000

293000 x x x

7.1.4  المسإولٌن األفرٌقٌٌن للوزراء الثالث المإتمر

.البحار  شإون عن

ٌولٌو مفوضٌة االتحاد 

األفرٌقً

اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

تقٌٌم اإلستراتٌجٌة البحرٌة األفرٌقٌة  

وم . 2050المتكاملة حتى  تؤسٌس اٌل

المقرر بشؤن المجلس . األفرٌقً للبحار

الرفٌع المستوى للمناصرٌن وفرٌق عمل 

المنطقة البحرٌة الحصرٌة األفرٌقٌة 

.تقٌٌم التقرٌر. المشتركة

الدول األعضاء، 

المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة اآلٌل

15 226 29900

29900

4                    

x
اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

7.2.1  مشتركة أفرٌقٌة حصرٌة بحرٌة منطقة إنشاء

 خاص عمل رٌقف) ملوثة وغٌر آمنة مستقرة،

 إعداد دراسة، المؤتمر، لتوجٌه وفقا

(واستكمال

السنة طوال ٌتم تحدٌده الحقا اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

المشتركة األفرٌقٌة الحصرٌة البحرٌة للمنطقة البحث تقرٌر لدول األعضاء، 

المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة،  اآلٌل

المنظمات الدولٌة

3 12 354000

354000

x

7.2.2  األركان لرإساء ممثل قاري عمل فرٌق إنشاء

 مفهوم. الشواطئ حرس أو/و األفرٌقٌة البحرٌة

 الوعً تقٌٌم مفهوم إقلٌمً، بحري أركان مقر 

 ذلك فً بما)  البحري للمجال الحالٌة بالقدرات

 مفهوم. (البحرٌة للعمٌات مراكز إلى الحاجة

 عبر البحرٌة لإلدارة الراهنة الحالة تحلٌل

 العملٌات تنسٌق مراكز مع األعضاء الدول

.البحرٌة

نوفمبر ٌتم تحدٌده الحقا اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

 ممثل قاري عمل فرٌق إنشاء استكمال

 أو/و األفرٌقٌة البحرٌة األركان لرإساء

 أركان مقر  مفهوم. الشواطئ حرس

 البحري المجال تحدٌد, إقلٌمً بحري

وإدارته األفرٌقً

الدول األعضاء، 

المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة اآلٌل

4 21 111000

111000

4 x

7.3.1  األسماك مصائد حول أبوجا إعالن مراجعة

2005 أفرٌقٌا، فً المستدامة المائٌة والزراعة

أكتوبر ٌتم تحدٌده الحقا اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

. الوطنٌة التشرٌعات فً اإلعالن إدماج

 األسماك مصائد لحماٌة مناطق إنشاء

 البحري المجال فً الرصد وآلٌات

.التقٌٌم تقرٌر إعداد األفرٌقً

دول األعضاء، 

المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة،  اآلٌل

المنظمات الدولٌة، 

منظمة األمم المتحدة  

للزراعة واألغذٌة، 

ات المتابعة  آٌل

اإلقلٌمٌة،  إدارة 

البنك , الشوإن البحرٌة

األفرٌقً للتنمٌة والبنك 

الدولً 4 18 100500 100500 4 x

7.3.2

 وضع حول األفكار الستشارة عمل ورشة

 لإلستراتٌجٌة الرأسمالً الصندوق إستراتٌجٌة

2050 حتى المتكاملة  األفرٌقٌة البحرٌة

سبتمبر ٌتم تحدٌده الحقا اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

تقرٌر إنشاء إستراتٌجٌة الصندوق 

الرأسمالً لإلستراتٌجٌة البحرٌة 

2050األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

لدول األعضاء، 

المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة،  اآلٌل

المنظمات الدولٌة
6 18 47220 47220 4 x

7.3.3

 البحرٌة السٌاحة نمو حول فنٌة عمل ورشة

 ما إلنشاء الفنٌة المساعة. الترفٌهٌة والصناعة

 للحٌوانات عمالقة أحواض  5 عن ٌقل ال

.األفرٌقً االتحاد فً األعضاء الدول فً المائٌة

دٌسمبر ٌتم تحدٌده الحقا اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

إصدار التقرٌر الدول األعضاء، 

المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة اآلٌل

6 21 106000 106000 4 x

اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050

7.5.1  المستوى الرفٌع المجلس فً المناصرٌن أنشطة

 حتى المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة لإلستراتٌجٌة

2050. 

دٌسمبر- ٌونٌو  المفوضٌة وفً 

الدول األعضاء

اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050
إنشاء المجلس الرفٌع المستوى الثانً للمناصرٌن 3 15 223000 223000 4

7.5.2  العمى إنهاء" لحملة للتخطٌط عمل ورشة

"البحري

أبرٌل ٌتم تحدٌده الحقا اإلستراتٌجٌة البحرٌة 

األفرٌقٌة  المتكاملة حتى 

2050
إطالق الحملة

الدول األعضاء، 

المجموعات 

االقتصادٌة اإلقلٌمٌة، 

ات اإلقلٌمٌة اآلٌل
4 18 75500 75500 4 x

/ المالحظة

االتصال جهة

المتوقعة النتائج

 المتعلقة بهذا المشروع 2014االجتماعات المبرمجة للمٌزانٌة البرنامجٌة لسنة 
الرقم عنوان االجتماع  الموعد

والشهر

المكان التشرٌعً السند  الذي األولوٌة ذو المجال

االجتماع به ٌرتبط

 اإلدارة تكلفة

المنظمة
ضع عالمة الموافقة فً الخانة 

المناسبة لنوع االجتماع

 إجمالً

/ التكلفة

المٌزنٌة

 المجموعةاللغات عدد

المستهدفة

 عاملً عدد

 األفرٌقً االتحاد

 اإلدارة من

المنظمة

 عاملً عدد

 األفرٌقً االتحاد

 مدٌرٌة من

المؤتمرات

المشاركٌن عدد  مدٌرٌة تكلفة

المؤتمرات



 المشروع بهذا المدعومة (الجدٌدة أو الحالٌة) العاملٌن مناصب

المنصب  لهذا نتٌجة متوقع النطاق واسع إنجاز

( (واحدة جملة) المنصب

المستوى/  الرتبة  عدد

المناصب

السنوٌة المٌزانٌة  /  مشغول) المنصب وضعٌة

(الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

 المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة اإلستراتٌجٌة عمل لفرٌق منسق

(1مد) 2050 حتى

 مستوى لرفع الجماعً العمل تنسٌق

 من الثروة توفٌر وكذلك األمنٌة، المعاٌٌر

 خالل من األفرٌقٌة والبحار المحٌطات

 زاهر حقٌقً، أزرق اقتصاد تطوٌر

.بٌئٌا ومستدامة آمنة بطرٌقة ومستدام،

5 /1مد  شغله تم  138,369                   1               

 واالتصال المعلومات تكنولوجٌا شإون فً واحد خبٌر

(5م) التواصل ومبادرات

البحري العمى إنهاء  5/5م                 1                   100,000 

الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

 واالتصال المعلومات تكنولوجٌا شإون فً موظفون

(4م) التواصل ومبادرات

البحري العمى إنهاء  5/ 4م                 4                   321,104 

الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

 واألمن السالمة) البحرٌة السٌاسة شإون فً خبراء

(5م) والقانون

البحرٌة الصالحٌة تحسن  5/5م                 3                   300,000 

الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

 واألمن السالمة) البحرٌة السٌاسة شإون فً موظفون

(4م) والقانون

البحرٌة الصالحٌة تحسن  5/ 4م                 8                   642,208 

الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

(5م) البحري االقتصاد خبٌر البحرٌة الصالحٌة تحسن  5/5م                 1                   100,000 
الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

(4م) البحري االقتصاد موظفو البحرٌة الصالحٌة تحسن  5/ 4م                 2                   160,552 
الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

(5م) إستراتٌجً مخطط اإلستراتٌجً التخطٌط 5/5م  الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم 100,000                   1               

(4م) إستراتٌجٌان مخططان اإلستراتٌجً التخطٌط 5/ 4م  الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم 160,552                   2               

(2م) واحد إداري مساعد اإلدارٌة المهام  5/ 2م  الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم 57,789                     1               

(5 أ ع خ) اللغات ثنائٌا سكرٌتاران السكرتارٌة أعمال   GSA5                2                     92,518 الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

(5 أ ع خ) اثنان دعم عامال المكتبً والدعم البرٌد نقل   GSA5                2                     92,518 الحقا فٌه التعٌٌن سٌتم

الفرعً المجموع             28               2,265,610 

2014 نصف               1,132,805 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2014

Rapport Interimaire de la Commission

sur la mise en Oeuvre de la Strategie

Africaine integree pour les mers et les

oceans a l’horizon 2050 (Strategie Aim 2050)

Union africaine

Union africaine

http://archives.au.int/handle/123456789/3529

Downloaded from African Union Common Repository


