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 :ةمقدم
 فتدرةالخدالل التعاون متعددد األطدرا   حولللجنة الممثلين الدائمين  عقدت اللجنة الفرعية  .1

سددفير  ،رئاسددة صدداحس السددعادة  السدديد  حمددد عددوض سددا ينب اجتماعدداتعدددة قيددد البحددث 
 الرابعدة األوروبيدة –األفريقيدة لقمدة لتحضديرات ال  ،من جهدة ، تجمهورية  تشاد ،خصص

، فدددي  فريقيدددا التنميدددة  حدددولالخدددامس   يلمدددرتمر طو يدددو الددددول األول  ير الدددوزا ولالجتمددداع
وبالتعداون  مدل لجندة الثالثدة العربيدة  –األفريقيدة ومن جهة  خرى لمراقبة تنفيذ نتدائ  القمدة 

التدي تدت تنظيمهدا جتماعدات االاللجنة الفرعية حضرت  ،العربية –األفريقية تنسيق الشرا ة 
. األنشدطةجميدل ذدذ  على نظرة عامة  ييقدت التقرير الحالو . إطار الشرا ات المختلفةفي 

لتعددداون متعددددد حدددول اواجهدددت اللجندددة الفرعيدددة  التددديالصدددعوبات المختلفدددة  دددذل   ويبدددرز 
المصدددادقة تدددردى األخيدددر يقددددت توصددديات فدددي تنسددديق الشدددرا ات . و إدارة وقسدددت األطدددرا ، 

يح الرريدة والفهدت للشدرا ات توضدفدي  السدلطات العليدا  األجهزة المحتملة عليها من طر  
جيدة همدن حيدث المن الحدالي يسدتجيس التقريدرو  اإلستراتيجية القائمة مدل مختلد  الشدر ا  .

تت يد يالتداألنشدطة  و  دل شدرا ة وفدق المالمدح التاليدة: تصن   لررية على ثالثة مراحل، ،
   التوصيات.التي تواجه الصعوبات و القيات بها 

 
 

 األوروبياالتحاد  - فريقيا  .  
تحضدديرات الب قيددد البحددث فتددرة الاألوروبددي، خددالل االتحدداد و  فريقيددا تميددزت الشددرا ة بددين  .2

بريددددل   3 و 2يددددومي و سددددل ببلجي ددددا ر بفددددي الرابعددددة األوروبيددددة  –األفريقيددددة القمددددة  وعقددددد
اللجندددة الفرعيدددة للتعددداون متعددددد  التحضددديرات، ي المرحلدددة األولدددي شدددار ت فدددوقدددد  .2014

ثانيدة توزعدوا علدى المرحلدة الفدي و .  يفريقدألااالتحاد ومفوضية األفريقية لجنة والاألطرا  
فدي المنعقد  المشتر ة األوروبية –األفريقية  بار المسرولين للجنة التوجيه مستوى اجتماع 

 برو سل خالل األسبوع الذى سبق القمة.
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 علددى المسددتوى األول مددن التحضدديرات،عقدت اللجنددة الفرعيددة عدددة اجتماعددات مددل لجنددة .3
وبحددث  علددى المجداالت الرئيسدية ذات األولويددة بالنسدبة للشدرا ة، تفداقلالاألفريقيدة ه التوجيد

حدددول نفصدددلة اإلعالندددات المو   الرئيسددديإلعدددالن االوثدددائق التدددى تتدددوج  عمدددال القمدددة ،مثدددل 
الصددناعة و التجددارة و  2015بعددد لمددا  جندددة التنميددة و  التقلبددات المناخيددة و الزراعددة و  الهجددرة 

 دددددذل   اجتماعدددددات  تعقددددددو آفددددداق المسدددددتقبل وخطدددددة العمدددددل. و يلة تقريدددددر التقيددددديت /الحصدددددو 
األوروبيدددة  –األفريقيدددة  وضدددل التحضددديرات للقمدددة لجندددة الممثلدددين الددددائمين علدددى  الطدددالع
 الرابعة.

لجندة  إطدار يالمنعقد فد  بار المسرولينيتعلق المستوى الثانى من التحضيرات باجتماع  .4
فددي المنعقددد  االجتمدداعقبددل ذددذا و  للقمددة.تمهيدددا   المشددتر ةاألوروبيددة  –األفريقيددة التوجيدده 

سدددددفير  ميمدددددو، حمدددددادي، دددددان  سدددددعادة السددددديد 2014ابريدددددل  28إلدددددى  24مدددددن برو سدددددل 
قد تر س اجتماعدا للتشداور للجندة التوجيده  بح ت منصبه، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،

لتماسددد  يضدددمن احترامددده ا تدددوجيهى،، بغيدددة تحديدددد خدددط 2014ابريدددل  23يدددوت  األفريقيدددة
 .األفريقياالتحاد موق  في  واالتساق

 ألفريقدددديااالتحدددداد بددددين مواقدددد   عديدددددة  وجدددده تبدددداين  بددددار المسددددرولين  ظهددددر اجتمدددداع  .5
 حول مجموعة من النقاط من بينها: األوروبياالتحاد ومواق  

 المرسسية المتعلقة بتنفيذ خطة العمللية ( اآل1)
فددي  شددار و حتددى اآلن. المعمددول بهددا يددذ رفددض الجانددس األوروبددى اآلليددة المرسسددية للتنف .6

ضددو  القددرارات فددي البدايددة إلددى القيددود اإلجرائيددة المتعلقددة باسددتخدات مفهددوت  خطددة العمددل  
التددددى تقدددددت  ددددل خطددددة عمددددل للبرلمددددان األوروبددددى   2007الصددددادرة عددددن قمددددة لشددددبونه فددددى

وت  خطددة مفهدد ينبغددى  ن يسددتبدل ألسددباس تتعلددق باإلجتهدداد والفعاليددة ،و .  للمصددادقة عليهددا
اسدددتبدال مجموعدددات الخبدددرا   دددذل    األوروبدددي قتدددرح الجاندددس و العمدددل  بمصدددطلح بدددديل. 

 ي توصلت إليها. التالمحدودة لنتائ  لبهي ل آخر نظرا  ةغير الرسمي ةالمشتر 
رفدددض إن   ،ردا علدددى ذدددذ  المواقددد  األوروبيدددة.  والمالحظتدددين األفريقدددي قددددت الجاندددس  .7

األوروبيددة –األفريقيددة تراجددل بالنسددبة لم اسددس الشددرا ة إلددى  ىقددد يددرد  مفهددوت خطددة العمددل
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 فيمددا يتعلددق بترجمددة محدددداً نظددرا إلددى  ن اإلشددارة إلددى خطددة العمددل تتطلددس نهجددا  السددابقة،
حالددة عدددت  تددوفر تقيدديت فددي ثددت إندده  ، إطددار الشددرا ة. يمتفددق عليهددا فددإلددى األنشددطة الذلدد  
الح ت على  دا  مجموعدات الخبدرا  ، فإن قيد البحث لشرا ة خالل الفترة ألنشطة ا يرسم

 ن مجموعدددات األفريقدددي بالمخددداطر.  وبدددالع س يدددرى الجاندددس  سدددي ون محفوفدددا المشدددتر ة
 سمي.وضل ر وتستفيد من  يةير الرسمصيغة غالخبرا  المشتر ة ينبغى  ن تخرج من ال

هدة   ثدر مروندة موجو  آليات   ثر ابت ارا ختراعذذ  النقطة األولى،التزت الطرفان با بشأن .8
 مددا اتفقددا علددى اسددتبدال مفهددوت  خطددة العمددل   نحددو تحسددين تنفيددذ األنشددطة المتفددق عليهددا.

 بمصطلح جديد وذو  خارطة الطريق .
 المنفصلةاإلعالنات  ي( النظر ف2)

إضافة إلى البيان الرئيسى الذى يتوج جميل  عمال القمة ،قدت الجانس األوروبدى للبحدث  .9
 حدول يعلدى التدوالإعالندات منفصدلة ذدي األفريقدي واإلعتماد المحتمل من طر  الجاندس 

التنقددل  الهجددرة ، (د؛ )س( تغيددر المندداخ؛ )ج(الزراعددة؛ )2015بعددد لمددا ) (  جندددة التنميددة 
ذددددذ ،  اإلعالندددداتمشدددداريل األفريقددددي رفددددض الجانددددس و ( التجددددارة والصددددناعة ذدددددو) والعمددددل،

صددددياغة عدددددت اسددددت مال : ذمدددداباسددددتثنا  تلدددد  المتعلقددددة بددددالهجرة والتنقددددل لسددددببين رئيسدددديين 
الموحدد حدول ذدذ  المسدألة بموضدوع اإلعدالن وعددت التوافدق بدين مشدروع اإلعدالن الموق  

 فريقيا.ألوالمصالح األساسية 
 القمةفي الدعوات للمشار ة  (3)

االتحددددداد  ن يبدددددرز جهدددددود  األوروبدددددي راد ممثدددددل االتحددددداد  مسدددددألة الددددددعوات،بخصدددددوص  .10
وذ ددذا وافددق بخصددوص الدددعوات. األفريقددي حدداد االتسددتجابة لطلددس المددن  جددل ا األوروبددي
إليده ،وطلدس  ن ت دون الددعوة موجهدة  السدودانيدعوة الدرئيس   على مبد األوروبياالتحاد 

 لالتحددددادالحددددالي بوصددددفه الددددرئيس  مددددن طددددر  رئدددديس الجمهوريددددة اإلسددددالمية الموريتانيددددة ،
 حرمده لدن تمدنح غيدر  ن .يمبدابو يتت إرسال بطاقة دعوة إلى رئديس جمهوريدة ز و . األفريقي

بيددان األفريقددي االتحدداد عضددو مددن اإليضدداحات. قددر   عقدداس ذددذ  فددي  رة دخددول.يتأشدد لهددا 
اقترحدت حيدث  2014مدارس 26فدي دورتها المنعقددة الصادر عن  لجنة الممثلين الدائمين
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ذددددذ  القددددرا ة رئدددديس لجنددددة ودفعددددت  األوروبيددددة الرابعددددة. –األفريقيددددة إم انيددددة تأجيددددل القمددددة 
بالواليددددة القانونيددددة للجنددددة  التددددذ يرإلددددى  ميمددددو، حمدددداديئمين ،سددددعادة السدددديد الممثلددددين الدددددا

ررسددا  الصددادرة عددن تنفيددذ القددرارات فددي الممثلددين الدددائمين التددى تتمثددل مهمتهددا األساسددية 
 الدول والح ومات.

 التمثيل على مستوى اإلجتماع الوزارى (4)
دد الدوزرا  األوروبيدين عدعدن األفريقدي  ستفسدر الجاندس  على  ساس التجدارس الماضدية، .11

االتحددداد حالددة تمثيدددل فدددي محددذرا مدددن  ندده  ، الدددوزاري االجتمدداعفدددي الددذين   ددددوا مشددار تهت 
تتعلددق ألسددباس  االجتمدداعلددن يحضددروا األفريقددي االتحدداد فددإن وزرا   بمددوظفين، األوروبددي

عن  سفه ل دون القاعدة األفريقي  عرس الجانس ،  خرى  جهة من و  .لبروتو ولياالتوازن ب
 .1+1غة يوفق ص تصممقد  يالوزار  االجتماع الستقبالالمخصصة 

بحددث قضددايا السددلت  األخيددر علددىفددي ،جدددول  عمالدده  الددوزاري االجتمدداع قتصددر   (5)
 على حساس جدول األعمال المقرر  صال.فقط واألمن 

ي ذددد بدددار المسددرولين اجتمدداع علدددى مسددتوى  تمددت مواجهتهددا التددديالصددعوبات الرئيسددية  .12
 :تاليعلى النحو ال

مدددددعوما األفريقدددي لددددت ي دددن الجانددددس  خدددالل المفاوضددددات مدددل الجانددددس األوروبدددى ، (  )
المسددددائل المطروحددددة للنقدددداش فددددي حددددين  انددددت  بخبرائدددده الفنيددددين حددددول مختلدددد 

 المسائل المطروحة للنقاش.الخبرا  األوروبيين تتناوس حسس مجموعات 
قدة مدن  جدل مغل اجتماعداتعقدد في صعوبات جمة األفريقية التوجيه واجهت لجنة  ( س)

 مترجمين فوريين.عدت وجود التشاور بسبس 
ا، التحضديرية .وذ دذ االجتماعداتاألوروبية الرابعة طدابل  –األفريقية حملت نتائ  القمة  .13

  يالرئيسدددداألح ددددات األصددددلية ل عددددالن اإلعالنددددات المنفصددددلة تمددددت صددددياغة وبعددددد رفددددض 
   المنفصلة.اإلعالنات  واردة فيالتوافقية العناصر اللتشمل من جديد وخارطة الطريق 

تميدددددزت القمدددددة  ساسدددددا بدددددثالث دورات تتعلدددددق علدددددى التدددددوالى س ) ( السدددددلت واألمدددددن؛)س(  .14
 ( الشعوس.ج؛)ذارداالز 
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ضدددمن اإلسدددتراتيجية المشدددتر ة رفين بمتابعدددة األذددددا  المدرجدددة   ددددت القمدددة التدددزات  الطددد
الح ددددت الرشدددديد و واألمددددن بددددأن السددددلت  تاعترفددددو  .2007 لعددددات األوروبددددياالتحدددداد و فريقيددددا أل

علددى نحددو تتطددور  يواحتددرات حقددوق اإلنسددان  مددور تشدد ل الم ونددات األساسددية للشددرا ة التدد
التوظيددد  مجدددال  يالشدددعوس فددد انشدددغاالتلتتضدددمن  الماليدددة ، االعتبددداراتوتتجددداوز   بيدددر،

المشدددتر ة تفدددق الطرفدددان علدددى تحسدددين طدددرق تنفيدددذ اإلسدددتراتيجية او  وظدددرو  الحيددداة، إلددد .
طدددة ر وخا ، اإلعدددالن باعتمدددادتوجدددت األعمدددال و  نيدددة علدددى النتدددائ .ووضدددل اسدددتراتيجية مب

 المنفصل حول الهجرة والتنقل.اإلعالن و  الطريق،
 اإلتفدداقلشددرا تهما و  ةدفددل جديدددقددوة مجددددا تصددميت الطددرفين علددى إعطددا   اإلعددالن  ددد  .15

مددل الت او  واالسددتثمارالتجددارة ن بددأاقتناعهمددا  ا مددا   ددد ،لددذل الزمددة لاعلددى تعبئددة المددوارد 
  دد الطرفدان علدى و  .ي تسدريل النمدو مدور تسداذت فد ،ل دل مدن قارتيهمدا قوىاأل االقتصادي

التزمدددا  ، الصدددددذدددذا فدددي و  إطدددار الشدددرا ة،فدددي الشدددعوس  اتحتلهددد  التدددي الم اندددة المر زيدددة
 بحاجة إليها. ذىالفرص التى  ابمنحه

،علددددددى إدخددددددال المزيددددددد مددددددن 2017-2014خارطددددددة الطريددددددق  ضددددددمن اتفددددددق الطرفددددددان  .16
 إفريقيدا،فدي ضدو  التجدارس والتطدورات فدي على تنفيدذ اإلسدتراتيجية المشدتر ة ،حسينات الت
 علددددى التر يددددز علددددى المجدددداالت ذات األولويددددة، يضددددا و  ،  وروبددددا وعلددددى مسددددتوى العددددالتو 
الح مجددداالت المصددد يفددد ،عدددالمي وال يوالقدددار  يمبدددادرات مشدددتر ة علدددى المسدددتوى اإلقليمدددل

 ي :المجاالت ذوذذ   .يوباألور االتحاد و فريقيا ألالمشتر ة 
  األمن السلت و 
  الح ت الرشيد وحقوق اإلنسانو الديمقراطية 
 التنمية البشرية 
 ياإلقليموالت امل  النمو والشاملة، التنمية المستدامة 
 القضايا العالمية الناشئة  
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المنتددديات إطددار فددي خارطددة الطريددق موضددل تقيدديت الددواردة فددي  اإلجددرا اتسددي ون تنفيددذ  .17
سدددتحل محددل فريددق العمددل المشدددتر  الحددالى ،مددل مشددار ة جميدددل  يلمشددتر ة التددالسددنوية ا

  صحاس المصلحة المعنيين بالشرا ة.
يتواصددل عقددد و  علددى مواصددلة وتعميددق الحددوار السياسددى والتعدداون. ددذل   اتفددق الطرفددان  .18

 ددذل   و األقددران بددين المفوضددتين جتماعددات وا تماعددات الوزاريددةالجاو  مددرتمرات القمددة
اإلطددددار فددددي األمددددن واللجنددددة السياسددددية واألمنيددددة السددددلت و بددددين مجلددددس  االجتماعددددات
مقترندددا  ياألوروبددد –األفريقدددي سدددي ون الحدددوار و   قمدددة القددداذرة.خدددالل المتفدددق عليددده 

بدددددين القدددددادة اإلفدددددريقيين واألوروبيدددددين بشدددددأن  رفيعدددددة المسدددددتوىباتصددددداالت منتظمدددددة 
 .المتأزمة التحديات المشتر ة واألوضاع 

 .2017في  فريقيا في األوروبية الخامسة  -يةستعقد القمة اإلفريق .19
 التوصيات

 يوصى بما يلى: المذ ورةضو  الصعوبات في  .20
مددددن  جددددل المفوضددددية بانتظددددات إشددددرا  خبددددرا   يينبغدددد ( خددددالل المفاوضددددات المقبلددددة ،1)

 معالجة المواضيل قيد النقاش؛ فريقيا في لمصالح   فضلضمان مراعاة 
قدددر  صددحبة فريددق المتددرجمين الفددوريينب فريقيددة،ألا  ن تتنقددل لجنددة التوجيدده ي(  ينبغدد2)

 اإلم ان ،من  جل تسهيل عقد اإلجتماعات المغلقة؛
الوثددددائق النهائيددددة للقمددددة  ،العليددددالألجهددددزة  ( ينبغددددى  ن تقدددددت لجنددددة الممثلددددين الدددددائمين3)

خارطدة طريدق  ،يالرئيسداإلعدالن  يوذد للمصدادقة عليهدا، األوروبية الرابعة، –األفريقية 
 المنفصل حول الهجرة والتنقل؛ ناإلعال

( يطلددددس مددددن اللجنددددة ،بالتعدددداون الوثيددددق مددددل اللجنددددة الفرعيددددة حددددول التعدددداون متعدددددد 4)
 افددة التدددابير الالزمددة للمتابعددة المتسددقة والفعالددة لتنفيددذ اتخدداذ  األطددرا  ولجنددة التوجيدده،

 رطة الطريق؛خا
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إلى تحديد الدولة العضدو  يإجرا  مشاورات ترم ( يطلس من لجنة الممثلين الدائمين،5)
انعقدداد حددول موعددد وتقددديت اقتددراح  ،الخامسددة األوروبيددة -اإلفريقيددةالقمددة تستضددي   يالتدد

 .القمة
 س. مرتمر طو يو الدولى الخامس 

قدرار ال عقداس فدي و  الدوزارى األول.  جمداعلتحضدير الر زت اللجنة الفرعية   ثدر علدى  .21
المنظمددون وجدده رون  دولددة مضدديفة، يل ددامالتعيددين لجنددة الممثلددين الدددائمين الصددادر عددن 

إطددار األمانددة المشددتر ة .و ددان فددي  2014مددارس  14طو يددو باليابددان يددوت فددي جمدديعهت 
ترجمددة خطددة عمددل  مصددفوفة التنفيددذ لتفدداق علددى مشددروع الذددو ااالجتمدداع الهددد  مددن ذددذا 

فدددددي طو يدددددو المعندددددى بالتنميدددددة  قمدددددة مدددددرتمر المعتمدة خالل  2017 -2013يو وذاما 
و اندددت اللجندددة الفرعيدددة قدددد  اليابدددان ،إلدددى  فعدددال ملموسدددة.فدددي  2013يونيدددو قيدددا فدددي  فري

 يضدددا المفوضدددية الدددذى حضدددرته  المدددذ ور، االجتمددداعفدددي  مدددن خدددالل ممثليهدددا، شدددار ت،
 و يو.طفي المعتمد والسل  الدبلوماسي 

خطددة مصددفوفة تنفيددذ اجتماعددا ناقشددت خاللدده مشددروع  عددد ذلدد بعقدددت اللجنددة الفرعيددة   .22
،  بددار المسددرولين اجتمدداع وذامددا واقترحددت تعددديالت علددى مشدداريل جدددول  عمددال عمددل يو 

 .2014مايو  5إلى 3رون من يبال ام  يياوندفي المقرر عقدذما  الوزاري واالجتماع
.  ان ذدفه 2014مايو  3يوت   بار المسرولين اجتماع،انعقد  يالوزار  ل جماعمهيدا ت .23

مصفوفة  الوزارية، وذى االجتماعاتض عنها ستتمخ ياألساسى ذو بحث الوثائق الت
والتوجيهات بشأن تقرير المصفوفة ملخص و  ،2017-2013خطة عمل يو وذاما تنفيذ 

تناول و إفريقيا. في المرحلة السنوية  لمرتمر طو يو الدولى  الخامس المعنى بالتنمية 
خاضعة دولة دعوة  ، بار المسرولين اجتماعقبل المنعقد  المنظمين المشتر ين اجتماع
المذ رة المفوضية بما تضمنته ذ رت و مصر.  يوذ الح ومة اليابانية،من قبل لعقوبة 

تنفيذا لتعليمات من اللجنة الفرعية حول  سفارة اليابان،إلى  انت قد وجهتها  يية التهالشف
ه ينبغي توجيه الدعوة ومفاد   ن ،االتحاد األفريقيموق  مر دة  التعاون متعدد األطرا  ،
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 االجتماعفي للمشار ة بدون استثنا   ،في االتحاد األفريقيجميل الدول األعضا   لى إ
 تخضل للعقوبات. يماعدا الدول الت ،يالوزار 

 طو يو مرتمرلالطبيعة الخاصة تستند إلي اآلخرون حجة المشتر ون قدت المنظمون 
األفريقي  االتحاد الذى ال يم ن تعريفه  شرا ة بينفي  فريقيا المعنى بالتنمية  يالدول

 لالتحادالصدد لن ي ون ا ذذفي لتنوع العناصر الفاعلة المشتر ة فيه. و واليابان نظرا 
في  فريقيا المعنى بالتنمية  يالدول إخضاع سير عمل مرتمر طو يوفي الحق األفريقي 
مرتمر طو يو في  ة األفريقيةالفاعلالعناصر ألن جميل  اإلجرا ات الداخلية، الحترات

ضو  منطق في و . يفريقألافي االتحاد   ليسوا  عضا في  فريقيا ولى المعنى بالتنمية الد
بالتنمية  يالمعن يالوزارية لمرتمر طو يو الدول االجتماعاتلوحظ  ن بعض  ،ذذ  الحجة

لت  ي،األمر الذفي االتحاد األفريقي فريقية غير عضو  دولة في عقد قد  فريقيا، في 
 ل.يمن  ن ي ون ممثال على مستوى رف االتحاد األفريقييمنل 

. تعلقت األولى بالرئاسة  بار المسرولين  ثيرت قضيتان رئيسيتان خالل اجتماع  .24
الرئاسة مل اليابان؟ رئيس لجنة في جتماع. من  ان يحق له  ن يشتر  الالمشتر ة ل

ت تم ن د وضح ممثل موريتانيا  نه نظرا لعو ممثل الدولة المضيفة؟  الممثلين الدائمين  و
فإن ممثل الدولة المضيفة  ، يوزير الشرون الخارجية الموريتانى ، رئيس المجلس التنفيذ

. يالوزار  االجتماعوبعد ذل   ، بار المسرولين جتماع اليم نه تولى الرئاسة المشتر ة 
 يالدول المسألة المتعلقة بالتناوس على عقد قمة مرتمر طو يوفي  يالثان نشغالالاتمثل و 

أ د ممثل الح ومة ف .يللمجلس التنفيذذي الصلة تنفيذا للقرار في  فريقيا بالتنمية  المعنى
تقبل  ،يتت بارتياح وبش ل جماعو  احترات  ذذ المبد .في بالد    رغبة اليابانية مجددا 

تعميق لاتخذ قرار و   سنوات 3إلى  5قتراح يرمى إلى تقليص دورة انعقاد القمة من ا
استعرض و . االقتراحذذا نفيذ وع وتحديد الطرق العملية من  جل تذذا الموضفي  التف ير
 الوزارى. علالجتماوذو بحث الوثائق التحضيرية  جدول  عماله، بار المسرولين  اجتماع

 وثائق نهائية  بار المسرولين قبل على الوثائق المعتمدة سابقا من  االجتماعصادق  .25
خطة نفيذ ( وضل ت1متمحورة حول ) جلسات علنية ثالث فيتمت ذي لته و . ماعتلالج
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 .2015بعد لما (  جندة التنمية 3والتغذوى ؛) ياألمن الغذائو  (الزراعة2عمل يو وذاما؛)
 تم ين النسا  والشباس.و رست جلسة خاصة حول 

األنشطة  تجدر اإلشارة إلى  ن معظت  تمت مواجهتها، يالصعوبات التفيما يتعلق ب .26
تحقيق  ويظل . 2014لشرا ات لت ترصد لها ميزانية لسنة تنسيق اإدارة و المتعلقة بقست 

نظرا لهذ  الصعوبة المرتبطة بالميزانية ،تت و  مثل إش الية.ياألذدا  المنوطة بالقست 
إلى  يياوندفي األول  يجتماع الوزار الافي  ن يشار   تقليص عدد  عضا  الوفد المقرر

خطة  مصفوفةس على متابعة تنفيذ . األمر الذى سي ون له بالتأ يد انع امم ن حد قل 
 المفوضية وخاصة البرام  القارية الشاملة  من قبلالمقررة  العمل فيما يتعلق باألنشطة

 الشامل للتنمية الزراعية،األفريقي والبرنام    فريقيا،في برنام  تطوير البنية التحتية مثل 
 إل .

بربط تسريل للجدد تالمالوزارى ،نظت منتدى حول  النه   االجتماععلى ذامش ذذا  .27
التعر  على الوضل فيما  ان الهد  من ذذا المنتدى ذو و   فريقيا: تعميت معبر واحد .
بأ ملها من  جل تسهيل بحث طرق تعميمه في القارة و  فريقيا يتعلق بالمعبر الواحد في 

يمه الذي تت تنظ ذذا المنتدىفي شار ت وقد ، وتنقل األشخاص. البينية األفريقيةتجارة ال
عات و جمم، بالتعاون الوثيق مل النيباد، التحت إشرا  الو الة اليابانية للتعاون الدولى

 والقطاع الخاص. دولية،اإلقليمية ومنظمات  االقتصادية
 :التوصيات

يجس  المنوطة به ، بااللتزاماتوتنسيق الشرا ات إدارة قست في من  جل  ن ي (1)
 من الميزانية. المناسبة االعتماداتعلى األجهزة المختصة  ن تمنحه 

يجس على لجنة الممثلين الدائمين اتخاذ موق  حول السابقة الناجمة عن دعوة  (2)
في  غلبية الدول األعضا   بحضور تميز اجتماعدولة تخضل للعقوبة إلى 

في المعنى بالتنمية  يالدول طو يو مرتمر وضل وتوضيح  ،ياألفريقاالتحاد 
ل جرا ات الداخلية ل تحاد  اجتماعاته فريقيا، فيما يتعلق بعدت إخضاع تنظيت 

 األفريقى؛
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يتعين على لجنة الممثلين الدائمين وضل قواعد واضحة تنظت الرئاسة  ، ذل  (3)
مشار ة  طرق ذل  مشار تها و طرق جتماعات مل الشر ا  وتحدد الالمشتر ة ل

 البلد المضي ؛
ات القمة لمرتمر  المتعلق بتقليص دورة انعقاد مرتمر  االقتراحينبغى  ن يخضل  (4)

لنقاش معمق سنوات  3إلى  5من  فريقيا، في المعنى بالتنمية  يطو يو الدول
 ؛إطار تطبيق مبد  التناوسفي وقت مم ن في  قرس 

بالتعاون الوثيق مل اللجنة الفرعية للتعاون متعدد  ،المفوضية يجس على  (5)
خطة على تنفيذ األنشطة الواردة في مصفوفة تنفيذ تعمل   ن األطرا  والنيباد،
ح ومة تصل بولهذا الغرض يجس عليها  ن ت .2017-2013عمل يو وذاما 

 وطرق التمويل. لألنشطةاليابان لت ون لديها ف رة محددة حول البرمجة السنوية 
 الوطن العربى-أفريقيا  . ج

 قرارات ال ويتنفيذ متابعة ت
القرارات المعتمدة تنفيذ  ت اللجنة الفرعية ،ممثلة برئيسها،ابعقيد البحث، تفترة الخالل  .28

نوفمبر  20 و 19 يوميال ويت في المنعقدة الثالثة  العربيةاألفريقية من قبل القمة 
بإعداد  بالتعاون مل جامعة الدول العربية،المفوضية قامت  ذذا الصدد،في و  .2013

القرارات المعتمدة.  فيذتنمن  جل تسهيل  2016-2014مشروع خطة عمل للفترة 
تتضمن الوثيقة اإلجرا ات الجماعية و/ و الفردية التى يتعين اتخاذذا من قبل مفوضية و 

 و/ و األمانة العامة لجامعة الدول العربية.االتحاد األفريقي 
األفريقية خطة العمل إلى االجتماع الخامس للجنة المعنية بتنسيق الشرا ة تت تقديت  .29

اللجنة الفرعية يعتبر رئيس ي ذوال 2014فبراير  18في ال ويت في  عقد العربية الذي
الوثيقة،  وصت لجنة بحث . وبعد فيها  حد األعضا  الممثلين للجانس األفريقي

عادة تقديمها إليها في وقت الحق  .التنسيق األمانتين بإثرائها وا 
مختل   عمال بهذ  التعليمات، تت تنقيح خطة العمل لتشمل جميل المساذمات من .30

من جديد اإلدارات الفنية للمفوضية وجامعة الدول العربية. وتت تقديت النسخة المعدلة 
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دورتها االستثنائية التي خالل العربية األفريقية إلى اللجنة المعنية بتنسيق الشرا ة 
بعد بحث الخطة  والموافقة عليها، و . 2014 بريل  22عقدت في القاذرة، مصر، في 

ضرورة  ن تخصص المفوضية وجامعة الدول العربية الميزانية    دت اللجنة على
 لتنفيذ األنشطة. الالزمة 

في  ديس  بابا، إثيوبيا  2014ستعقد لجنة التنسيق اجتماعها المقبل في شهر  غسطس  .31
على  2014على مستوى  بار المسرولين وسيعقبه اجتماع وزاري يعقد في سبتمبر 

 .حدة في نيويور ذامش الجمعية العامة لألمت المت
 تنفيذ المبادرات الثالث من صاحس السمو  مير دولة ال ويت -

العربية الذي عقد في األفريقية خالل االجتماع الخامس للجنة المعنية بتنسيق الشرا ة  .32
تنفيذ وضل في ال ويت، قدت ممثل دولة ال ويت تقريرا عن  2014فبراير  18

العربية األفريقية ولة ال ويت، خالل القمة المبادرات التي اتخذذا صاحس السمو  مير د
األفريقية مليار دوالر  مري ي للدول  قيمته( منح قرض بشروط ميسرة 1الثالثة وذي )

من خالل الصندوق ال ويتي للتنمية االقتصادية العربية على مدى فترة خمس سنوات، 
نية التحتية وذل  ( توفير مليار دوالر  مري ي لدعت االستثمارات وتأمين وتطوير الب2)

جائزة سنوية قيمتها قرار ( إ3بالتنسيق مل البن  الدولي وغير  من المرسسات الدولية )
 .مليون دوالر  مري ي للبحوث والتنمية في  فريقيا

في ذذا الصدد، ُ بلغت لجنة التنسيق بإنشا  لجنة وطنية لتنسيق ورصد تنفيذ ذذ   .33
أن وزير الخارجية ال ويتي ببلغت اللجنة  يضا المبادرات من قبل الح ومة ال ويتية. و ُ 

هت إلى وتلتذ يرذت بهذ  المبادرات ودعمن خالل مراسالت نظرائه األفريقيين بقد اتصل 
األفريقي طلس الوزير  يضا من الطرفين و االستفادة منها عن طريق تقديت مشاريل. 

يل ال برى التي والعربي تشجيل مرسساتهما المالية على المشار ة في تمويل المشار 
يم ن تقديمها إلى اللجنة للنظر فيها في إطار تنفيذ مبادرات صاحس السمو.  لت يتلق 

واألمانة العامة لجامعة الدول العربية االتحاد األفريقي الطلس المقدت من مفوضية 
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للمشار ة في  عمال اللجنة الوطنية الم لفة بالمبادرات ردا إيجابيا من الجانس ال ويتي. 
 .ذل ، تلتزت اللجنة الوطنية بتقديت تقارير دورية عن تنفيذ ذذ  المبادرات ومل

مليون  175خالل الدورة االستثنائية للجنة التنسيق،  فيد بأنه تمت الموافقة على مبلغ  .34
ن  فريقية. وقد وافق الجانس ابلد 10دوالر  مري ي لتمويل مشاريل البنية التحتية في 

االتحاد الموضوع إلى مفوضية  ذذا من التفاصيل حولمزيد الال ويتي على تقديت 
 .وجامعة الدول العربيةاألفريقي 

 العربياألفريقي تنفيذ المقرر المتعلق بالمعهد الثقافي   -
وجامعة الدول العربية الم ل  بتقييت األفريقي لفريق المشتر  لالتحاد اوفقا لتوصيات   .35

العربية الثالثة، األفريقية افقت عليها القمة العربي، التي و األفريقي  دا  المعهد الثقافي 
بما قيمته  2013في ميزانية المعهد لعات األفريقي تت تحويل المساذمة الجزئية لالتحاد 

دوالر  مري ي. وفي المقابل، لت يتت اتخاذ  ي إجرا  للموافقة على مبلغ  150,000
 .دوالر  مري ي المتبقي 100,000

المفوضية  امن قبل جامعة الدول العربية مرخر  لذي تت تعيينه ا بلغ المدير العات للمعهد  .36
وجامعة الدول العربية باستقالته، معربا عن قلقه إزا  الصعوبات المالية واإلدارية التي 
ضافة إلى ذل ، طلس االجتماع الخامس للجنة تنسيق الشرا ة  تواجه المعهد. وا 

ربية إيجاد حل دائت لمشا ل المعهد العربية من المفوضية وجامعة الدول العاألفريقية 
 .على جناح السرعة

 :التوصيات
يجس على المفوضية، بالتعاون مل جامعة الدول العربية، الشروع على وجه السرعة   (1)

 العربية الثالثة؛األفريقية القمة  اتفي تنفيذ خطة العمل المعتمدة في إطار تنفيذ قرار 
نحو فعال من مبادرات صاحس السمو إن الدول األعضا  مدعوة إلى االستفادة على  (2)

 مري ي  ردوال ا قيمته مليار مير دولة ال ويت، وخاصة فيما يتعلق بالقرض الميسر بم
من خالل تقديت مشاريل تسهت في النهوض بالبرام  القارية األفريقية والممنوح للبلدان 
 لالتحاد األفريقي؛



EX.CL/828 (XXV)v 

Page 13 

ر عاجلة للتغلس على التحديات يجس على المفوضية وجامعة الدول العربية اتخاذ تدابي (3)
العربي، بما في ذل  سد الفجوة في إدارة األفريقي المستمرة التي تواجه المعهد الثقافي 

 .المعهد نتيجة استقالة المدير العات
 كوريا –أفريقيا منتدى  دال.
 وريا زخما جديدا مل تخصيص ح ومة سيول مبلغ  -اشهدت الشرا ة بين  فريقي .37

لتنفيذ بعض األنشطة المدرجة في  2013الر  مري ي في ديسمبر خمسمائة  ل  دو 
وبعد تلقي المفوضية ذذ  األموال عقس اعتماد الميزانية البرنامجية لعات خطة العمل. 

موال في نطاق الوقت أليتحتت إيجاد وسيلة إلنفاق ذذ  اوالمصادقة عليها،  ان  2014
 .2014ات المحدد من قبل الجهة المانحة،  ي قبل نهاية ع

التي لت  في إطار  نشطتها، تت تخصيص ذذ  األموال إلدارات محددة لهذا الغرض .38
في الميزانية والتي تتعلق  ساسا بعناصر من خطة العمل. تخصص لها اعتمادات 

دارات الزراعة واالقتصاد الريفي،  وعليه، فقد استفاد من ذذ  المنحة م تس الرئيسة، وا 
 .لت نولوجيا، والتجارة والصناعةوالموارد البشرية والعلت وا

اتصلت ، 2014عقد  خالل عات مقرر  وريا ال - فريقيا في إطار المنتدى الرابل بين  .39
، بالمفوضية لتقديت 2014مايو  8ية مررخة هسفارة بور ينا فاسو، من خالل مذ رة شف

س عرضها الستضافة المنتدى المذ ور. وعالوة على ذل ،  عربت سفارة  وريا في  دي
ذل ، فضال عن . 2014في عقد المنتدى في نهاية عات  ا بابا بشدة عن رغبة ح ومته

إلى الجانس ال وري.  2015-2013تمت إحالة مشروع مصفوفة تنفيذ خطة العمل 
 .ولت يتت تلقي تعليقاته حتى اآلن

فيما يتعلق  بالصعوبات، تجدر اإلشارة إلى  نه تت استالت األموال التي خصصتها  وريا  .40
، مما تسبس في تأخير بد  عملية تنفيذ 2014بعد اعتماد الميزانية البرنامجية لعات 

 األنشطة.
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 :التوصيات
ينبغي للجنة الممثلين الدائمين إبدا  الر ي في إم انية عقد المنتدى الرابل بين  وريا  (1)

 ؛2014في عات  فريقيا و 
المنتدى المذ ور  يضا بحث الطلس المقدت من بور ينا فاسو الستضافة  اينبغي له (2)

 واتخاذ قرار تتولى المفوضية إحالته إلى بور ينافاسو؛
من األموال  سترصد المفوضية وتيرة تنفيذ األنشطة من قبل اإلدارات الفنية المستفيدة  (3)

وستتخذ جميل الخطوات الالزمة لتقديت تقرير سردي وتقرير مالي على  ساس ال ورية 
 د استنفاد األموال المخصصة.مرقت في البداية وعلى  ساس نهائي بع

 الهند –أفريقيا شراكة  هاء.
نظرا للعملية االنتخابية التي انتهت مرخرا،  ان الجانس الهندي قد اقترح تعليق األنشطة  .41

الهند مرقتا على  ن يتت استئنافها بعد  دا  اليمين الدستورية - فريقيا المتعلقة بشرا ة 
صدد، ستستأن  األعمال التحضيرية للمنتدى من قبل الح ومة الجديدة. وفي ذذا ال

 .الهندي الثالث في الوقت المناسساألفريقي 
( 6الستة )األفريقية في الوقت الراذن، يتمثل مصدر القلق الرئيسي في تفعيل المعاذد  .42

 25الهندية الثانية التي عقدت في األفريقية التي تبرعت بها ح ومة الهند خالل القمة 
ية ه بابا، إثيوبيا. وفي ذذا الصدد،  رسلت المفوضية مذ رة شف في  ديس 2011مايو 

إلى جميل الدول األعضا  التي عرضت استضافة ذذ   2014مايو  22بتاري  
 .تنفيذ ذذ  المعاذد وضللبيان المعاذد 

 :توصياتال
ينبغي للمفوضية، بالتعاون مل اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا ، متابعة عملية  (1)

 ذذ  المعاذد مل الدول األعضا . إنشا 
ينبغي للمفوضية، بالتعاون مل اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا ، استئنا   (2)

 .الهندية الثالثة مل الفريق الح ومي الجديد في الهنداألفريقية عملية التحضير للقمة 
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 الصين-الشراكة بين أفريقيا -واو
 حول فريقيا األطرا  العرض الشفهي لجنوس تابعت اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد  .43

والصين. وخلصت إلى  ّن  فريقيا لمنتدى التعاون بين المتخذة تمهيدا التحضيرات 
 ال تزال جارية. 2015التحضيرات لالجتماع الوزاري لعات 

، تت تعيين جنوس 2012خالل االجتماع الوزاري الخامس للمنتدى المنعقد في يوليو  .44
ر ا للمنتدى. وبناً  على ذذا التعيين، تقّرر عقد االجتماع الوزاري رئيسا مشا فريقيا 

. ومن المقرر عقد 2015خالل الفصل األخير من  فريقيا السادس في جنوس 
اجتماعين ل بار المسرولين قبل االجتماع الوزاري. وفي إطار التحضير لالجتماع 

يونيو بمشار ة  7إلى  4ن م فريقيا األول ل بار المسرولين، سيعقد اجتماع  في جنوس 
( 1األمانة الصينية للجنة متابعة المنتدى. وسيتضّمن جدول األعمال البنود التالية: )

( جدول  عمال 3( طرق إرسال الدعوات؛ )2تماع  بار المسرولين؛ )موعد انعقاد اج
 ( األحداث الموازية.4وبرنام  عمل اجتماع  بار المسرولين؛ )

 :التوصيات
لمفوضية، بالتعاون الوثيق مل اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا ،  ن تقوت ايجس  (1)

لضمان نجاح التحضيرات لعقد االجتماع الوزاري القادت الالزمة باتخاذ  افة التدابير 
 في جنوس  فريقيا؛ 2015للمنتدى في 

ئ  إلى اللجنة الفرعية إلى اللجنة الفرعية تقريرا عن نتا فريقيا يجس  ن تقدت جنوس  (2)
 ؛ فريقيافي جنوس  2014يونيو  7إلى  4االجتماع التحضيري الذي سيعقد من 

استنادا إلى ذذا التقرير، تقوت المفوضية بالتعاون الوثيق مل اللجنة الفرعية للتعاون  (3)
 المتعدد األطرا ، باتخاذ التدابير الالزمة لضمان نجاح اجتماع  بار المسرولين.

 كا الجنوبيةيأمر -الشراكة بين أفريقيا -زاي
 مري ا الجنوبية المنعقدة في مالبو، غينيا -من  ذت توصيات القمة الثالثة ألفريقيا .45

، دعوة الطرفين إلى إنشا  فريق عمل 2013فبراير  22إلى  20االستوائية من 
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ذ المشاريل يمتخصص مشتر  يتولى است مال االتفاق حول آلية تمويل المشاريل وتنف
 الموارد الوطنية واإلقليمية المتوفرة. من خالل استخدات المحددة

 بيرة فيما يخص إنشائه. فبالرغت من صعوبات يواجه فريق العمل المتخصص المشتر   .46
لدى البرازيل، منسق األفريقي المساعي التي قامت بها نيجيريا باعتبارذا منسق الجانس 

 لتنفيذ.دفل لعملية اقوة جانس  مري ا الجنوبية وفنزويال، لت يتت بعد إعطا  
 :التوصيات

 ن تقوت اللجنة الفرعية، بالتعاون الوثيق مل المفوضية ومنسق الجانس األفريقي، يجس  (1)
ببحث سبل ووسائل تفعيل ذذ  الشرا ة الهامة نظرا لما  تتمتل به  مري ا الجنوبية من 

 طاقات  امنة.
مالبو في  قمةنهاية إذا تعّذر الخروج من حالة الجمود التي تمّيز ذذ  الشرا ة منذ  (2)

حول طرق المضي ، يتعّين على لجنة الممثلين الدائمين تقديت توجيهاتها 2013فبراير 
 .قدما

 تركيا-الشراكة بين أفريقيا -حاء
وتر يا  فريقيا ع فت اللجنة الفرعية على بحث وضل التحضيرات للمنتدى الثاني بين  .47

 .2014المقرر عقد  في مالبو، غينيا االستوائية خالل شهر نوفمبر 
شرعت اللجنة الفرعية في بحث مشاريل وثائق القمة وذي اإلعالن )الذي  عدته  .48

)التي  2018-2014تر يا – فريقيا المفوضية(، والخطة المشتر ة لتنفيذ الشرا ة بين 
 عدتها تر يا( والتي قامت اللجنة بإدخال تعديالت عليها. ومن  ذت ذذ  التعديالت  ن 

لتخصص لتقتصر مجاالت التعاون على تل  التي تنحصر يحترت نه  الشرا ات مبد  ا
 في المزايا النسبية لشر ائنا.

غير  ن ذل  لت يتت بسبس وضل  2013 ان من المقرر عقد ذذ  القمة في   توبر  .49
لقد تت تأجيل ذذ  األخيرة و التحضيرات التي تقّرر  نها غير  افية لتبرير عقد القمة. 

مشروع من المشاريل الستة التي قدمها الجانس  في تنفيذ  ي يتت الشروعألنه لت 
إلى  2014 بريل  10حّولت تر يا يوت وقد ووافق عليها الجانس التر ي. األفريقي 
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المفوضية مبلغا قدر  مليون دوالر  مري ي لتنفيذ المشاريل ذات األولوية المذ ورة 
لمم ن إعداد تقرير الجاري تنفيذذا على مستوى اإلدارات الفنية للمفوضية. وعليه، من ا

 عن األنشطة خالل األشهر القادمة.
 2014يونيو  6يوت   نقر فضال عن ذل ، من المقرر عقد اجتماع ل بار المسرولين في  .50

للقمة المقرر  الجيدلبحث مشاريل وثائق عمل القمة ومسائل  خرى متعلقة بالسير 
عية للتعاون سيشار   عضا  ذيئة م تس اللجنة الفر و . 2014عقدذا في نوفمبر 

في ذذا االجتماع إلى  فريقيا المتعدد األطرا  وذت تشاد وجزر القمر وتوجو وجنوس 
جانس موظفي المفوضية. واقترحت اللجنة الفرعية  ن تحل موريتانيا محل مصر 

رئيس للجنة الفرعية باعتبارذا رئيس لجنة الممثلين  ول الخاضعة للعقوبات،  نائس 
 الدائمين.

 :التوصيات
 ن تقوت المفوضية، بالتعاون الوثيق مل اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا ، يجس  (1)

الشأن إلى لجنة الممثلين  في ذذا بمتابعة تنفيذ المشاريل ذات األولوية ورفل تقرير 
 الدائمين.

ست ون جمهورية موريتانيا اإلسالمية جزً ا من الوفد الذي يضت  عضا  ذيئة م تس  (2)
يث تحل محل مصر الخاضعة للعقوبات، للمشار ة في اجتماع  بار اللجنة الفرعية ح

 .2014يونيو  6يوت نقر  المسرولين المقرر عقد  في  
 ن تقوت المفوضية، بالتعاون الوثيق مل اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا ، يجس  (3)

يرات للقمة الست مال األنشطة والمهات المتعلقة بالتحض الالزمةباتخاذ  افة التدابير 
وتر يا المقرر عقدذا في مالبو، غينيا االستوائية خالل شهر نوفمبر  فريقيا الثانية بين 

2014 . 
عقد القمة  موعد ن تقوت لجنة الممثلين الدائمين، في  قرس وقت مم ن، بتحديد يجس  (4)

 .2014خالل شهر نوفمبر 
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 التقييم الشامل لمشراكات -طاء
الصادر عن دورته العادية  EX.CL/DEC.770(XXIII) مقرر المجلس التنفيذيتنفيذا ل .51

، ُ جريت 2013مايو  23إلى  19الثالثة والعشرين المنعقدة في  ديس  بابا، إثيوبيا من 
دراسة حول تقييت  افة الشرا ات بغية تحديد  ذميتها بالنسبة لمصالح  فريقيا. وقد تت 

الممثلين الدائمين، سيتت  ذذا الشأن. وقبل عرضه على لجنةفي إعداد مشروع تقرير 
 بحثه من قبل  ل من اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا  والمفوضية.

 :التوصيات
يقدت التقرير عن تقييت الشرا ات لبحثه من قبل اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا   (1)

 التي ستثريه بمالحظاتها وتعليقاتها.
لتم ين اللجنة الفرعية من بحث  الالزمةبير يتعّين على المفوضية اتخاذ  افة التدا (2)

 التقرير في  قرس وقت مم ن.
تقوت اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا  بتقديت التقرير إلى لجنة الممثلين الدائمين  (3)

 بعد بحثه.
 االستنتاجات في شكل توصيات عامة

عاون المتعدد األطرا   برز ذذا التقرير مجموعة التحديات التي تواجه اللجنة الفرعية للت .52
وقست إدارة وتنسيق الشرا ات. وعلى الرغت من التخفي  من ذذ  المشا ل بالتعاون 
الممتاز بين المفوضية واللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطرا  فإنها تستدعي تدابير 
تصحيحية عاجلة لتم ين القست الذي تشر  عليه اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد 

 من الوفا  بالتزاماته النظامية. وتشمل ذذ  التدابير ما يلي: األطرا 
في الميزانية لقست إدارة الشرا ات يوزع بالتناسس على  اتضرورة تخصيص اعتماد (1)

 مهامه.ضمن درجة ناألنشطة الم
تعزيز قدرات التفاوض ل ل من  عضا  اللجنة الفرعية وموظفي قست إدارة وتنسيق  (2)

 الشرا ات.
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 ات قائت على التخصص لتقتصر مجاالت التعاون على تل  التي شراللإعداد نه   (3)
 تنحصر في المزايا النسبية لشر ائنا.

نظرا ل ون الشرا ات تندرج ضمن اإلطار االستراتيجي المستند إلى مبد  تحقيق  (4)
الفائدة ل ل األطرا ، و ون تمويل  نشطة مختل  خطط العمل المعتمدة يقل حصريا 

إيجاد سبل لتصحيح ذذا التباين الذي من شأنه   ن يخلق على عاتق الشر ا ، يجس 
  ش اال جديدة من التبعية. 

 يجس  ن تبحث اللجنة الفرعية التقرير عن تقييت الشرا ات في  قرس وقت مم ن. (5)
- 
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