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 أوال : مقدمة
 
األنشطة تكثفت ، عمى مر السنينف تحت الضغط. في أفريقيا والبحاروالمحيطات  تقع المياه الداخمية-1

أو  تربية األحياء المائية جديدة مثل أنشطة ظيرتفي حين ، الصيد أو المالحةمثل  التقميدية البحرية
، وأشكال ألمنلنعدام ا سياق يف جرية يلبحريتنشيط األنشطة ا، فإن ومع ذلك البحرية. المتجددة اتالطاق

الناجمة  اآلثار تفاقم، فضال عن والتنوع البيولوجي البحريةتدىور البيئة و  ،غير المشروعالتجار مختمفة ل
المجال  غير القانونية في الناجمة عن األنشطة اإليرادات المباشرة خسائر تراكمويصل . عن تغير المناخ

الخسائر في  ة إلىباإلضاف، المميارات من الدوالرات إلى مئات ،العقود األخيرة خالل ،األفريقي البحري
 .األرواح

 

تنمية رأس المال البشري عمى أمور أخرى ،  بينمن يشجع برنامج االتحاد األفريقي من أجل التنمية،  -2
 تشترك فيوالذي  عاملالكز عمى ى نيج يرتقوم عميو  البرنامج شاميعد ىذا الو وتحسين مستوى المعيشة. 

 تتبوأأن إلى  ،الخاصة استخدم مواردىالتي ت، أفريقيا ىذا البرنامج يدعوو جميع الفئات االجتماعية . 
في المجال البحري األفريقي، تترابط فوأكثر إنصافا.  ،ومترابط ،في عالم متعدد األقطاب الصحيحمكانيا 

المنتجات تأثير محتمل عمى جميعا يا ، وللمغايةمتنوعة الذات الصمة و المختمفة األنشطة إلى حد ما 
فضال  ،في االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي إسيامياوة البحرية من خالل ذه الثر المشتقة من ى

دارة  ،األمن والسالمة. وبالتالي عن يمكن أن يكون الالموارد البحرية القضايا و فإن وضع نيج لتنظيم وا 
 فقط. القطاعات أو الصناعاتتيم بعض مسألة 

 
 ستراتيجيةالا) 2050آفاق  -المحيطاتو  لمبحار المتكاممة ةاالستراتيجية األفريقي عممية إعداد لم تأخذ -3

في  األفريقي المجال البحري التي يممكياة يائمالمكانات إلافي االعتبار  (2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا
 الديي االتحاد األفريقي في عضاءأن الدول األأيضا بل أخذت في الحسبان  ، فحسب خمق الثروات ميدان
تعمل  أنياوالسيما  ،دور كبيراالضطالع ب لياينبغي ومن ثم ، مشتركة بحرية تحدياتيا أمامو فرص 
 .االستراتيجيةىذه  تنفيذل اإلرادة السياسية تعزيزعمى  جميعا

 
 تغاللمحماية واالسلإطارا شامال  2050 البحرية المتكاممة ألفريقيااالستراتيجية  توفرذلك، عمى  بناءً  -4

ىذه االستراتيجية من مختمف الخبراء وتنبع الثروات.  خمقمن أجل األفريقي  حريالبمجال المستدام لم
والمجموعات  ،األكاديميون ،والمنظمات غير الحكومية ،الفكر مجموعات، بما في ذلك ينيقياألفر 

والوكاالت المتخصصة  في االتحاد األفريقي، األعضاءدول االقتصادية اإلقميمية، واآلليات اإلقميمية، وال
األفريقية،  الموانئ جمعياتو  ،مثل المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا األخرى ةالرئيسيعناصر الفاعمة وال

جميع و األفريقية، ومؤسسات التدريب البحري، تجييز السفن ، وجمعية يينقيواتحاد مجالس الشاحنين األفر 
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متحدة ، والمنظمة البحرية الدولية، السفن من قبل دولة الميناء، واألمم البشأن مراقبة  تفاقالمذكرات ا
ومؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية )األنكتاد(، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، 

، والمنظمة الدولية لمشاحنين العالمي التحاداالجمارك العالمية، وغرفة التجارة الدولية، و ومنظمة 
 البحرية والفرص التحديات دعمىذه االستراتيجية عمى نحو ي تم تنظيم .والقطاع الخاصمييدروغرافيا ل

 عمى زيادة التركيز بوجو خاصو ، الساحمية البمدان غير االعتبار مصالح فيمع األخذ  في أفريقيا الناشئة
 األفريقية. والبحار، والمحيطات الداخمية لممياه ةالمستدام اإلدارة الناتجة عن تكوين الثروات

 

محددة ،  متوسطةأىداف  بما في ذلك ،قابمة لمتحقيقأىداف و  واضحة المعالمرؤية ب مق األمر يتع  -5
مستقر  أفريقي مجال بحريلخمق الثروات في  النيائية لبموغ الحالة االسترايتجية آجالو وأنشطة  ،منشودةو 

 .وآمن
 

 ثانيا: السياق التاريخي
 
رؤساء قرر ، فريقياأللتنمية االقتصادية واالجتماعية ا تحقيق المحيطات والبحار في لمساىمةإدراكا  -6

عمى ا، عقدت نتيمال لممؤتمرالثالثة عشرة والخامسة عشرة  تينالعاديتين الدور  خاللالدول والحكومات 
ومنسقة  سياسة رشيدةاعتماد  ،2010كمباال في يوليو  في، و 2009في سرت )ليبيا( في يوليو  ،التوالي

 .البحرية اتالثرو  منالمثمى  االستفادةمن أجل مية لألنشطة البحرية والساح

 

وتنفيذ استراتيجية أفريقية  إلعدادمفوضية االتحاد األفريقي زمام المبادرة  أخذت، تقدمعمال بما  -7
 معالجة( ل2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجيةالا) 2050 فاقآل متكاممة لمبحار والمحيطات

 .فريقياألبالقطاع البحري رتبطة ة والفرص المالتحديات الجيوستراتيجي
 
تمكين أفريقيا من االضطالع يفرض نفسو بشكل حاد وعاجل لمشتركة بحرية اعتماد استراتيجية كان  -8
 يينقيموزراء األفر لن اقد مؤتمر ع، ليذا الغرضو  .ياحماية بحارىا ومحيطاتفي ة تيا الكامممسؤوليب

 عقد ام، سبقي2012في أديس أبابا )إثيوبيا( في ابريل وديسمبر  البحربالمسؤولين عن القضايا المتصمة 
عمى  2012وديسمبر  ،2011في أبريل و  ،2011الخبراء في ديسمبر عمى مستوى ثالث حمقات عمل 

 التوالي.
 

 2050 فاقآلالمحيطات و  لمبحار متكاممةأفريقية  اعتماد استراتيجية عنذه األعمال ى سفرتأ-9
 صادر في اري وز  عالنا  و  نفيذيةخطة عمل تمصحوبة ب( 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا  االستراتيجية)
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ىيئة  إنشاءب ،أخرى أمورجممة ضمن ، يوصى، تنفيذ ىذه االستراتيجيةفي إطار  .2012ديسمبر  6
 .تمك االستراتيجيةرفيعة المستوى مسؤولة عن تعزيز  أفريقية شخصياتضم لممناصرين ت

 
 االستراتيجية ثالثا: رؤية

 
البحرية  ستراتيجيةال)ا 2050فاقآلالمحيطات لمبحار و  المتكاممة االستراتيجية األفريقية تيدف -10

 نميةمن خالل ت ةفريقياأل والبحار المحيطات من اتالمزيد من الثرو  خمق تعزيزإلى ( المتكاممة ألفريقيا
 .األزرق االقتصاد

 
 رابعا: تعريف االستراتيجية

 
 إلى تحقيقتيدف  متعددة األبعاداألجل و  طويمةو  ،منسقةو  ،متماسكةو  ،ميمةعمل  خططفي  تمثلت -11
 مزدىرة.أفريقيا من أجل  البحرية سالمةال تعزيزل االتحاد األفريقيالتي حددىا  ىدافاأل
 

 خامسا: األهداف

 :فيما يمي أىداف االستراتيجية تتمثل -12

 

  مشتركة؛ية أفريقحصرية اقتصادية منطقة  تحديد 

  من خالل تعزيز القدرات البحرية لبمداننا ؛ اتخمق الثرو  تحسين 

  ضمان سالمة وأمن المجال البحري األفريقي؛ 

  تقميل األضرار البيئية ؛ 

  ؛قتضاءالعند االمعاقبة عمييا و  منع األعمال العدائية والجرائم في البحر 

   ي المجال البحري األفريقي؛والممتمكات والبنية التحتية ف، سكانالحماية 

  ؛ينتعزيز وحماية مصالح الشاحنين األفريقي 
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   فريقيا في التجارة الدولية ؛ألزيادة القدرة التنافسية 

  البمدان غير الساحمية؛العابر في النقل فضال عن ،التجارة البينية األفريقية  تحسين وتسييل 

   فترة  خاللأولوية المحددة ك المواردخصيص تضمان فيم شامل لمتحديات القائمة والمحتممة و
 زمنية محددة سمفا ؛

   في مجال التنمية القطاع البحري  تحسين من شأنومتماسك ومنسق متضافر و تعزيز نيج
مستدامة إدارة البيئية واالجتماعية واالقتصادية ، فضال عن القدرة عمى توليد الثروة من خالل 

 أفريقيا؛ فيلممحيطات والبحار 

  والمنظمات  ،والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،مفوضية االتحاد األفريقيوحد لم نموذج تحديد
 ،وتخطيط الميزانية ،لدول األعضاء توجيو إدارة المجال البحريحيث تتولى ا المختصة 

 .أفريقيا متكاممة ومزدىرةمن أجل لتحسين االستدامة البحرية  بشكل كفءوتخصيص الموارد 

 

 نفيذالت سادسا: خطة
 

 طة الطريقار خ تشكل تنفيذية خطة عمل إلى 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةالا تستند -13
 .اتوالثرو  وخمق فرص العملألفريقيا  االقتصاد األزرق لتحسين ةشامماألىداف ال تحديدالرامية إلى 

 
المدى  مراحل: ثالث ة عمىوىي موزع. ذات أىداف محددة برامج أربعة إلى ىذه الخطةتنقسم  -14

 (.2050-2031) المدى الطويلو  (2030-2019) المدى المتوسط، (2018-2013) القصير
 

 0252 االستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقياإدارة  -1

 

األطراف  لدىبشأنيا ورفع الوعي  ياعرض وتتمثل في إعداد االستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا  -15
 .األفريقية بين الدول تآزرالاء بنو  المعنية 

 
 ةالبحري اإلدارةبرنامج إعداد  -0

 ييدف ىذا البرنامج إلى ما يمي:  -16
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 ؛المشتركة األفريقية ةالبحري يةلحصر ا منطقةال إنشاء 

  ؛البحري األفريقي سالمة المجالأمن و ضمان 

 واحترام األفريقي البحريالمجال  فية واقعالوالبنية التحتية  التراث، بما في ذلك سكانال حماية ،
 البيئة البحرية؛

 األفريقي. المجال البحري في ةالبحري اإلدارةفي مجال  القانونية والتنظيمية تعزيز األطر 

 وضع برنامج لخمق الثروات -3

 :يما يميتيح ىذا البرنامج  -17

  ؛ األفريقية البحرية البينية التجارةتسييل تحسين و 

 والترفيوالسياحة  قطاع تنميةفضال عن  ،ربية األحياء المائيةتمصايد األسماك و  تعزيز تنمية 
 .البحري

 

 تنمية الموارد البشرية -4
 

 ما يمي:إلى ىذا البرنامج  يدفي -18
 

  األفريقية؛ البحريةات األيدي العاممة تعزيز قدر 
 البحرية؛ في مجال البحوثرات والقد في القطاع البحري منظور الجنسين تحسين 
 البحارةزيادة عدد و ، لبحريالتدريب ا نميةت. 

 
 :ا: األطراف المعنيةبعسا

 

 يتعمق األمر بما يمي: -19
 

  األنشطة البحريةباألطراف الفاعمة المعنية و وكاالت ال، اليياكل، إلدارةا ،الوزارات) األعضاءالدول 
 (؛والساحمية

 ؛االقتصادية اإلقميمية مجموعاتال 
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 ؛اآلليات اإلقميمية 
  ؛وما يتصل بيا  البحرية في المسائلالمتخصصة ألفريقية المنظمات االمؤسسات و 
 ؛وما يتصل بيا البحرية المسائل مع الدولية التي تتعامل المنظمات 
 ؛المنظمات غير الحكومية 
 اإلنمائيون.شركاء ال 

 

 دعم عمى الصعيد القاري وتعزيز االستراتيجيةال: ثامنا

 تنفيذل أعربت عن دعميا غير المشروط  د األفريقيفي االتحاتجدر اإلشارة إلى أن الدول األعضاء  -20
 المسؤولين عنريقيين الوزراء األف( 2) خالل مؤتمري 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا  ىذه االستراتيجية
 .عمى التوالي 2012 في ابريل وديسمبر اعقد المذين البحرب القضايا المتصمة

اإلقبال هذا  وينعكس.  هيئة لممناصرينإلنشاء  ا ييدىعن تأبالفعل  الدول األعضاء منأعرب عدد  -21
 من خالل أمور منها: الشديد

  2013مايوفي الرغبة التي أعربت عنيا بعض الدول األعضاء في قمة رؤساء دول وحكومات ،
تشيد عمى ذلك  مثمماتدير ظيرىا لمبحر، أن إنو لم يعد ممكنا ألفريقيا لمقول بارتفاع األصوات و 

والصومال  ،وبنين ،والرأس األخضر ،سيشيل وموريشيوس الكونغو، ومداخالت ريةدعوة جميو 
 وموريتانيا؛

   صون وحماية ب ،الخمسينالذكرى في إعالن  رؤساء الدول والحكومات تعيد بوااللتزام الذي
يا من أجل تحقيق األمن وبلقارة األفريقية وشعلصالح االبحرية ومواردنا البحرية  مجاالتناواستخدام 

 غذائي المستدام ؛ال

  ة من المجموعة وحكوم ةدولرئيس ( 25خمسة وعشرين ) تي ضمتغينيا ، الخميج قمة
التي و ولجنة خميج غينيا االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 

األفريقية  ةاستراتيجيات إقميمية لتنفيذ االستراتيجي وضعإلى لمناطق ابحاجة جميعا  ا فيياأقرو 
  (.2050االستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا ) 2050فاق آلوالمحيطات   لمبحار المتكاممة
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أنشطة لتوعية ، بمن خالل تنسيق فريق العمل ،مفوضية االتحاد األفريقي قامت، عالوة عمى ذلك -22
موجة  ذلكأثار و   .ايا البحريةالقض تعامل معتالتي الستراتيجية في مختمف المحافل األطراف المعنية با

من  مختمفة من قبل مؤسساتيا وخطة عمم 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةلال من الدعم 
 نظمة البحرية الدولية، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والمؤسسات البحرية المتخصصةبينيا الم

رؤساء دول وحكومات المجموعة االقتصادية لدول غرب  قمةوكما حدث في ، الفرعية االقميمية و اإلقميمية
 24 يومي في ياونديالتي عقدت لجنة خميج غينيا  و  أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 

 387 ال ىذه القائمة االجتماعضاف إلى يو في المجال البحري.  والسالمة األمن بشأنيونيو  25و
 عتبارهقدم االقتصاد األزرق با والذيي عقد في أديس أبابا، ذفريقي اللمجمس السمم واألمن لالتحاد األ

 ىا في االستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا.تصور  تم نيضة األفريقية" كمالم يدةالحدود الجد"
 

أن تكون أفريقيا فخورة  ينبغيجميع الدول األعضاء. يعتمد ىذا البند  جميورية الكونغو أن  تقترح -23
استراتيجية أفريقية متكاممة لمبحار تعمل حقا عمى وضع أول منظمة  باعتبارىافي ىذا المجال  ادتيابري

 والمحيطات.
 

 :: النتائج المتوقعةتاسعا
 القيام بما يمي: إلى مدعو مؤتمر رؤساء الدول والحكومات فإن، ما تقدممانطالقا  -24
 
 طويمة األجل وشاممة تي تحدد رؤية ال 2050 ألفريقيا المتكاممة ةالبحري الستراتيجيةااعتماد ب اإلسراع

التحديات والفرص المتعمقة  ن التعامل معضمابيدف  ويقودىا األفريقيون بدأىاومتماسكة ومتعددة األبعاد 
 بالقطاع البحري في أفريقيا ؛

 ؛2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية اعتماد كذلك -
 ال تدخر أاآلليات اإلقميمية عمى و فوضية االتحاد األفريقي و المجموعات االقتصادية اإلقميمية/م حث

  ؛ 2050ا البحرية المتكاممة ألفريقي تنفيذ خطة العمل لتنفيذ االستراتيجيةسرعة  جيدا لضمان
 مبحار والمحيطات ؛ا لأفريقي ايوم من كل عام يوليو 25 إعالن -
أو كيان إدارة  بإنشاء االتحاد االفريقي، مفوضية ، في إطاربالقيام الخاص قتراحالعمى ا ةافقالمو -

متعددة وال ،، المستعرضةلتحديات والفرص الجيوستراتيجيةا عن الشؤون البحرية لمعالجة مسؤول منفصل
 ؛ ناوبحار  نامياىنا الداخمية ومحيطاتبمرتبطة ال األبعاد

البحرية  االستراتيجيةلمناصري  ستوىالمىيئة رفيعة  إنشاءاالقتراح الخاص ب عمىالموافقة أيضا -
أفريقية  شخصيات من تتألفه الييئة التي وتتمثل ميمة ىذ ع عن القضية.افمدل 2050المتكاممة ألفريقيا 

 ستراتيجية في جميع أنحاء أفريقيا والعالم؛الفي تعزيز ا مرموقة
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إلقميمي؛لمرتبطة بتنفيذ ىذا التعاون اامبادرات الدعم الشركاء االستراتيجيين الدوليين عمى  حث 
 مفوضية االتحاد  ةرئيسو  ،منظمة البحرية الدوليةماألمين العام لألمم المتحدة، واألمين العام ل من طمبال

 .مقرراألفريقي دعم الجيود الرامية إلى تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ ىذا ال
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