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مقدمة:
 -1عقدت المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف ،خالل الفترة قيد االستعراض ،برئاسة
جميورية تشاد ،سمسمة من االجتماعات التي تركزت بصفة رئيسية عمى التحضيرات
لقمة أفريقيا-تركيا الثانية واالجتماع العاشر لكبار مسؤولي منتدى التعاون بين الصين
وأفريقيا وكذلك المسائل األخرى المتصمة بالشراكات االستراتيجية .يسمط ىذا التقرير
الضوء عمى اإلنجازات والتحديات المتصمة بشراكات أفريقيا االستراتيجية ،ويتضمن
توصيات حيثما اقتضى األمر.
ألف :مؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا
 -2منذ انعقاد االجتماع الوزاري في ياوندي ،الكاميرون في مايو  ،2014لم يتم القيام بأي
نشاط يذكر ،السيما فيما يتصل بتنفيذ خطة عمل الدورة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي
حول تنمية أفريقيا .غير أن التركيز الالحق كان منصباً عمى التحضيرات لمقمة السادسة
لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا المقرر استضافتيا في أفريقيا في عام .2016
في ىذا الصدد ،تمقت المفوضية عروض الدول األعضاء الستضافة القمة وقامت
بتقديميا .وقد ُعقد مؤتمر تمفزيوني لممشاركين في تنظيم المؤتمر بمقر المفوضية في 17

ديسمبر  . 2014ويضم المشاركون المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف لمجنة
الممثمين الدائمين .يتعمق البند الرئيسي في جدول األعمال بمكان وتاريخ انعقاد القمة
السادسة المقبمة لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا .باإلضافة إلى ذلك ،شممت
المناقشات جوىر القمة المذكورة وصيغة تقديم التقرير عن تنفيذ خطة عمل الدورة
الخامسة لممؤتمر .وقد عرضت الدول األعضاء التالية استضافتيا لمقمة  :بوركينا فاسو،
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إثيوبيا ،جامبيا وكينيا .قد سحبت إثيوبيا رسمياً طمبيا الستضافة القمة رسميا وذلك
لصالح كينيا .وبالمثل ،سحبت بوركينا فاسو عرضيا استضافة القمة .وعميو ،أحالت
المجنة الفرعية المسألة إلى لجنة الممثمين الدائمين بغية إجراء المشاورات بين مختمف
الدول األعضاء حول اختيار البمد المضيف.
 -3مع ذلك ،تود المجنة الفرعية أن تبين أنو خالل المشاورات التي أجريت لتحديد البمد
المضيف لمدورة الثالثة لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا ،قامت الحكومة اليابانية
بتقاسم المعمومات حول الترتيبات الموجستية الالزمة لعقد القمم وأشارت إلى أنيا تفضل
عقد القمة في بمد ليا فييا بعثة دبموماسية.
 -4بخصوص موعد انعقاد القمة ،اقترح اجتماع المشاركين في التنظيم ،المنعقد في 25
سبتمبر  2014عمى ىامش الدورة التاسعة والستين لمجمعية العامة لألمم المتحدة في
نيويورك والمؤتمر التمفزيوني لممشاركين في تنظيم مؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية
أفريقيا  ،المنعقد في  17ديسمبر  ،2014التواريخ األولية التالية:
 يونيو/يوليو  :2015اجتماع كبار المسؤولين؛
 أواخر أكتوبر  :2015االجتماع الوزاري؛
 منتصف يناير  :2016القمة السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا،
في أفريقيا
 -5بخصوص التواريخ المذكورة أعاله ،ترى المجنة الفرعية أنو يمكن عقد اجتماع كبار
المسؤولين في أواخر يوليو  ،2015واالجتماع الوزاري في أواخر أكتوبر  ،2015تمشياً
مع المقترح الياباني .غير أن تاريخ منتصف يناير  2016لعقد القمة اعتُبر غير مالئم
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وطمب من المفوضية إجراء المزيد من المباحثات مع المنظمين المشاركين لمتوصل إلي
اتفاق عمى تاريخ مناسب.
التوصيات
() 1

طمب قيام لجنة الممثمين الدائمين بحث الدول األعضاء التي عرضت استضافتيا

لمقمة السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا عمى استكمال مشاوراتيا في
أسرع ما يمكن.
() 2

طمب بحث لجنة الممثمين الدائمين إمكانية عقد اجتماع كبار المسؤولين أواخر

يوليو  2015واالجتماع الوزاري أواخر أكتوبر 2015؛
() 3

طمب تباحث مفوضية االتحاد األفريقي مع المشاركين في التنظيم القتراح تاريخ

مناسب لجميع األطراف لعقد القمة السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا.
باء :الشراكة األفريقية العربية
 -6خالل الفترة قيد االستعراض ،شاركت المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف لمجنة
الممثمين الدائمين في متابعة تنفيذ نتائج القمة األفريقية العربية الثالثة المنعقدة في مدينة
الكويت ،الكويت ،في نوفمبر  .2013وقد تم تحقيق ذلك من خالل مشاركة رئيس
المجنة الفرعية في االجتماع الوزاري الثاني واجتماع كبار المسؤولين السادس لمجنة
تنسيق الشراكة األفريقية العربية المنعقدين في نيويورك في  22سبتمبر  2014وأديس
أبابا في  15سبتمبر  2014عمى التوالي .وتشمل نتائج القمة إعالن الكويت وق ارراتيا
وكذلك مبادرة صاحب السمو ،أمير الكويت حول االستثمار والتنمية في أفريقيا.
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 -7بحث وأجاز االجتم اع الوزاري واجتماع كبار المسؤولين لمجنة التنسيق خطة العمل
الموحدة لتنفيذ ق اررات القمة األفريقية العربية الثالثة  ، 2016-2014التي اشتركت في
اقتراحيا مفوضية االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية .وتتضمن الخطة تفاصيل
األنشطة المختمفة التي تقوم بيا المفوضية وجامعة الدول العربية لتنفيذ الق اررات الثمانية
لمقمة بفعالية .وفي ىذا الصدد ،حث االجتماعان المؤسستين عمى تخصيص الميزانية
المطموبة وبدء تنفيذ خطة العمل الموحدة.
 -8بحث االجتماعان أيضاً التقرير عن األوضاع اإلدارية والمالية لممعيد الثقافي األفريقي
العربي في باماكو ،في ضوء تنفيذ القرار رقم  3الصادر عن القمة األفريقية العربية
الثالثة حول المعيد .ناقش االجتماعان أيضاً سبل ووسائل تفعيل وحدة تيسير خطة
العمل األفريقية العربية المشتركة لمتنمية الزراعية واألمن الغذائي .وأكد أيضا عمى
الحاجة إلى وضع اختصاصات المجموعات العمل األفريقية العربية واجراء دراسة حول
الصندوق األفريقي العربي لالستجابة لمكوارث ،التي يتم القيام بيا بدعم مالي من
المصرف العربي لمتنمية االقتصادية في أفريقيا .قدمت لجنة التنسيق توجييا حول
التدابير التي يتعين اتخاذىا من قبل المنظمتين لمتصدي لبعض التحديات التي تمت
مالحظتيا بخصوص المسائل المذكورة أعاله.
 -9بحث االجتماعان أيضاً التقرير عن تنفيذ المبادرات الثالث لصاحب السمو ،أمير
ميسرة لمبمدان
الكويت التي أُعمن عنيا خالل القمة الثالثة ،وتحديداً ( )1منح قروض ّ

األفريقية تصل إلى مميار دوالر أمريكي ،خالل السنوات الخمس المقبمة ،من خالل
الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية؛ ( )2تمويل االستثمار والتأمين عميو في
أفريقيا ،مع التأكيد عمى البنية التحتية ،بمبمغ قدره مميار دوالر أمريكي ،من خالل
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التعاون والتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية األخرى ( )3وانشاء جائزة سنوية
قدرىا مميون دوالر أمريكي يتم تخصيصيا من قبل دولة الكويت ،في ذكرى الرحيل
الدكتور عبد الرحمن السميط ،لمبحوث اإلنمائية في أفريقيا ،تحت رعاية المؤسسة
الكويتية لمبحث العممي.
أُبمغت لجنة التنسيق وفقاً لذلك بإنشاء لجنة وطنية في الكويت لتيسير تنفيذ ىذه

-10

المبادرات .وتم أيضاً تقديم قائمة البمدان المستفيدة من ىذه المبادرة إلى االجتماعين
تحت الفئات التالية؛ ( )1البمدان التي وقّعت بالفعل عمى اتفاقية القروض ( 10بمدان مع
مبمغ قروض يصل إلى  4114مميون دينار كويتي) )2( ،البمدان المدرجة مشاريعيا في
قائمة البرامج التعاونية  14( 2015-2014بمداً مع قروض قدرىا  6519دينار كويتي)؛
( ) 3والبمدان التي يتم تقديم مشاريعيا إلى االجتماع المقبل لمجمس اإلدارة لالعتماد
االبتدائي ( 10بمدان مع قروض تبمغ  49مميون دينار كويتي) .بخصوص الجائزة
السنوية ،أُبمغ االجتماع بأنو ال يزال إعداد القواعد واألنظمة التي تحكم الجائزة جاريا.
التوصيات
() 1

تحث مفوضية االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية عمى تخصيص الميزانية

الالزمة وبدء تنفيذ خطة العمل الموحدة؛
() 2

تطمب من لجنة الممثمين الدائمين اإلعراب عن تقديرىا لمكويت عمى الجيود التي

تبذليا في ىذه الشراكة.
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جيم :الشراكة األفريقية التركية
-11

عقدت المجنة الفرعية عددا من االجتماعات تحضي اًر لمقمة األفريقية التركية

الثانية ،المنعقدة في مالبو ،غينيا االستوائية ،من  19إلى  21نوفمبر .2014
-12

اعتمدت القمة إعالناً ،وخطة تنفيذية مشتركة لمقمة األفريقية التركية الثانية

ومصفوفة المشاريع الرئيسية ذات األولوية .2018-2015
-13

تعيدت تركيا وأفريقيا ،خالل القمة ،بالعمل عمى نحو وثيق حول المسائل

االستراتيجية من أجل تعزيز الشراكة ،وتحديداً بالتركيز عمى تنمية أفريقيا من خالل
الدعم الفني ودعم المشايع في مجاالت الصحة والتعميم والزراعة والتنمية الريفية
واألعمال التجارية الزراعية وادارة الموارد المائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
اتفقت أيضاً عمى إمكانية توسيع حجم التجارة واالستثمار من  30مميار دوالر أمريكي
في  2013إلى  50مميار دوالر أمريكي بحمول عام  .2019وفي ىذا الصدد ،سوف
تقدم تركيا لمبمدان األفريقية أفضميات تعريفية و/أو امتيازات لإلعفاء الجمركي وفقاً
لواجباتيا المنبثقة عن اتحادىا الجمركي مع االتحاد األوروبي .وسوف تشجع تركيا
والبمدان األفريقية ىذه األنشطة دون المساس باتفاقياتيا السابقة مع األطراف األخرى.
-14

من نتائج القمة اليامة األخرى تقديم تركيا الدعم الموجستي والمالي لعمميات دعم

السالم لالتحاد األفريقي وجيود حفظ السالم لألمم المتحدة في أفريقيا ،وكذلك تفعيل
المنظومة األفريقية لمسمم واألمن  ،بما في ذلك برامج التدريب والتبادل.
-15

عالوة عمى ذلك ،تعيد الجانبان بالتركيز عمى البنية التحتية ،من قبيل مرافق

النقل الحديثة؛ االتصاالت السمكية والالسمكية؛ الطاقة المستدامة واالستثمارات في البنية
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التحتية لمطاقة ،بما في ذلك تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،وتحسين إدارة موارد
الطاقة في التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا وتركيا .واتفقا أيضاً عمى التعاون في
دعم أىداف و"برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا".
يجدر بالذكر أن القمة الحظت عدم تنفيذ خطة العمل السابقة واتفق كال الجانبين

-16

عمى إيالء العناية لعممية التنفيذ كما الحظت أن مصفوفة المشاريع ذات األولوية
الرئيسية المعتمدة ال تتوفر ليا الموارد الالزمة.
التوصيات
() 1

تطمب إلى لجنة الممثمين الدائمين حث كال الجانبين عمى إيالء العناية لعممية

التنفيذ من أجل تحقيق إنجازات ممموسة؛
() 2

طمب قيام مفوضية االتحاد األفريقي بالتحضير الجتماع الخبراء المشترك المقرر

عقده في الربع األول من عام  2015في تركيا وذلك لتفعيل المصفوفة المعتمدة
لممشاريع ذات األولوية الرئيسية.
دال :قمة أفريقيا-أمريكا الجنوبية
-17

خالل الفترة قيد االستعراض ،أعربت المجنة الفرعية عن عدم ارتياحيا أنو عمى

الرغم من االلتزامات التي تم إعالنيا خالل قمة أفريقيا  -أمريكا الجنوبية الثالثة المنعقدة
في مالبو ،غينيا االستوائية ،في فبراير  ،2013لم يتم اتخاذ أي إجراءات ممموسة لتنفيذ
المشاريع/البرامج المتفق عمييا.
-18

غير أن المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين شاركت في االجتماع األول لمجنة

المختصة لمنتدى أفريقيا-أمريكا الجنوبية يومي  8و 9سبتمبر  2014في كيتو،

EX.CL/864(XXVI)v
Page 8

اإلكوادور ،حيث تم وضع خارطة طريق تتكون من أنشطة ممموسة تمييدا لقمة أفريقيا-
أمريكا الجنوبية الرابعة .إضافة إلى ذلك ،تم تقديم اقتراح إلعادة ىيكمة األمانة العامة
التحاد أمم أمريكا الجنوبية وتمكينيا لتصبح نظيرة فعالة لمفوضية االتحاد األفريقي
وصوال إلى إقامة تعاون حقيقي بين اإلقميمين.
التوصيات
() 1

طمب إشراك مفوضية االتحاد األفريقي أمريكا الجنوبية في عممية تنفيذ نتائج قمة
أفريقيا-أمريكا الجنوبية.

() 2

طمب قيام مفوضية االتحاد األفريقي ،بالتعاون مع جانب أمريكا الجنوبية ،باتخاذ
الخطوات الالزمة لتعزيز الشراكة من أجل تحقيق نتائج ممموسة؛

() 3

طمب شروع مفوضية االتحاد األفريقي ،بالتعاون مع جانب أمريكا الجنوبية ،في
التحضيرات لقمة أفريقيا-أمريكا الجنوبية الرابعة المقرر عقدىا في كيتو ،اإلكوادور،
في عام  ،2016بما في ذلك اقتراح موعد لمقمة.

هاء :منتدى التعاون الصيني األفريقي
-19

خالل الفترة قيد االستعراض ،عقدت المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف

لمجنة الممثمين الدائمين ،بالتعاون الوثيق مع مفوضية االتحاد األفريقي ،اجتماعا
تحضيريا لالجتماع العاشر لكبار مسؤولي منتدى التعاون الصيني األفريقي المنعقد في
بريتوريا ،جنوب أفريقيا ،يومي  9و 10ديسمبر .2014
-20

شارك في رئاسة اجتماع كبار المسؤولين سعادة السفير جيري ماثيوز مارتييال،

المدير العام إلدارة العالقات الدولية والتعاون في جميورية جنوب أفريقيا وسعادة لين
سونغ تيان ،األمين العام لمجنة الصينية لمتابعة منتدى التعاون الصيني األفريقي والمدير
العام إلدارة الشؤون األفريقية بو ازرة خارجية جميورية الصين الشعبية.
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-21

كان االجتماع ييدف في المقام األول إلى استعراض تنفيذ إجراءات متابعة

المؤتمر الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الصيني األفريقي والتحضير لممؤتمر الوزاري
السادس المقرر عقده في جنوب أفريقيا في الربع األخير من عام .2015
-22

رحب اجتماع كبار المسؤولين عقب مداوالتو بالمقترحات الخاصة بإقامة شبكات

إقميمية لمسكك الحديدية والطرق السريعة وشركات الطيران في أفريقيا وأعرب عن تقديره
لمجيود اإلضافية إلقامة عالقات ىيكمية مع مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط
والتنسيق لمنيباد والبنك األفريقي لمتنمية.
-23

اتفق االجتماع عمى تعزيز التعاون في المجاالت ذات األولوية مثل االستثمار

والتمويل ،والمساعدة اإلنمائية ،والتكامل اإلقميمي ،وتطوير البنية التحتية ،والتصنيع،
والزراعة واألعمال التجارية الزراعية ونقل التكنولوجيا والوصول إلى األسواق والتجارة
والسمم واألمن اإلقميمي ،ومكافحة اإلرىاب ،وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات،
والتبادل بين الشعبين.
-24

من أجل تعزيز منتدى التعاون الصيني األفريقي وتعميق عممية بناء مؤسسات

منتدى التعاون الصيني األفريقي ،الحظ االجتماع أن ىناك حاجة إلى توطيد التعاون
وتعزيز التنسيق ،تحديدا فيما يتعمق بدور الرئيسين المشاركين في مختمف المنتديات
الفرعية المتفق عمييا لمنتدى التعاون الصيني األفريقي.
-25

نوقشت مسألة تعزيز مؤسسات منتدى التعاون الصيني األفريقي بعمق وال سيما

مشاركة أفريقيا في لجنة متابعة المنتدى .وفي ىذا الصدد ،اقترح توسيع لجنة المتابعة
الصينية لتشمل السفراء األفريقيين في الصين.
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أشار سفير مصر وممثميا الدائم لدى االتحاد األفريقي ،سعادة السيد محمد

-26

إدريس الذي مثل االتحاد األفريقي بصفتو نائب الرئيس األول لمجنة الفرعية لمجنة
الممثمين الدائمين إلى أن مفوضية االتحاد األفريقي ىي الييكل المناسب لتمثيل الجانب
األفريقي في لجنة المتابعة .غير أن الجانب الصيني لم يوافق عمى ىذا الترتيب.
فيما يتعمق بالتحضير لممؤتمر الوزاري السادس المقرر عقده في جنوب أفريقيا

-27

في الربع األخير من عام  ،2015تم االتفاق عمى تحديد موعد دقيق لو بصورة متبادلة
بين الجانبين .وفيما يتعمق بشكل ىذا االجتماعُ ،يقترح رفع المؤتمر الوزاري السادس إلى

مستوى قمة عمى الفور.
التوصيات
() 1

حث الجانب األفريقي عمى إنشاء آلية متابعة خاصة بو.

() 2

طمب بحث لجنة الممثمين الدائمين اقتراح رفع المؤتمر الوزاري السادس إلى مستوى
القمة؛

واو .منتدى أفريقيا-كوريا
-28

قامت حكومة جميورية كوريا بتوجيو رسالة إلى المفوضية بخصوص عدم

االعتراض ،في يوليو  ،2014مما أدى إلى استخدام مبمغ قيمتو  5001000دوالر
أمريكي لتنفيذ مشاريع لثالث إدارات لممفوضية وىي إدارة الزراعة واالقتصاد الريفي
وادارة التجارة والصناعة وادارة الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا .وقد تم تصميم
المشاريع بما يتماشى مع خطة العمل المتفق عمييا في منتدى أفريقيا – كوريا الثالث في
سول في أكتوبر .2012

EX.CL/864(XXVI)v
Page 11

-29

كان من المقرر عقد منتدى أفريقيا  -كوريا في عام  2015في بوركينا فاسو

عقب العرض الذي قدمتو حكومة بوركينافاسو وأجازتو قمة االتحاد األفريقي في مالبو،
غينيا االستوائية ،في يونيو  .2014غير أن بوركينافاسو سحبت مؤخ ار عرضيا
استضافة القمة وأبقت عمى قرارىا استضافة اجتماع كبار المسؤولين في مارس 2015
في واجادوجو.
-30

تجدر اإلشارة إلى أن المجنة الفرعية عقدت لقاءا مع السفير الكوري في أديس

أبابا بناء عمى طمب من ىذا األخير يوم الجمعة  16 ،يناير  .2015خالل ىذا
االجتماع ،سمط السفير الضوء عمى العالقات الممتازة القائمة بين كوريا وأفريقيا وأطمع
المجنة الفرعية عمى موقف حكومتو من عقد منتدى أفريقيا-كوريا ،موضحا أنو عقب
سحب بوركينافاسو عرضو ،تتشاور حكومتو مع إثيوبيا لعقد القمة في أديس أبابا ،من
يونيو وأغسطس .2015
-31

بعد الجمسة اإلعالمية ،أبدى أعضاء المجنة الفرعية تعميقاتيم ومالحظاتيم

وأعربوا عن قمقيم إزاء طريقة تناول المسألة من قبل الجانب الكوري ،مشيرين إلى
ضرورة انضمام شركاء االتحاد األفريقي إلى القواعد واإلجراءات المعمول بيا في تحديد
البمدان المضيفة لالجتماعات والقمم النظامية.
التوصيات
 )1طمب دعوة لجنة الممثمين الدائمين الدول األعضاء إلى تقديم عروض الستضافة منتدى
أفريقيا -كوريا الرابع.
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 )2طمب شروع مفوضية االتحاد األفريقي والجانب الكوري ،في األعمال التحضيرية
الجتماع كبار المسؤولين المقرر عقده في مارس عام  ،2015في واجادوجو ،بوركينا
فاسو،
هاء -منتدي قمة أفريقيا – الهند
-32

بالرغم من المرحمة التي وصمت إلييا التحضيرات لعقد منتدى قمة أفريقيا –

اليند الثالث  ،في نيودليي ،اليند من  5-1ديسمبر  ، 2014قد تأجيمو إلى أجل غير
مسمى من قبل اليند نتيجة انتشار فيروس مرض اإليبوال في غرب أفريقيا .غير أن
الحكومة اليندية بالتعاون مع المجنة الفرعية ،ستجرى المشاورات حول تحديد مواعيد
جديدة لعقد منتدى قمة أفريقيا – اليند الثالثة في عام  ،2015في نيودليي ،اليند.
-33

فيما يتعمق بيذه الشراكة ،تود المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف لمجنة

الممثمين الدائمين أن تقترح عمى لجنة الممثمين الدائمين استكمال مسألة إنشاء
المؤسسات األفريقية الست التي قدمتيا الحكومة اليندية خالل منتدى قمة أفريقيا  -اليند
الثالثة المنعقد في مايو  2011في أديس أبابا ،إثيوبيا .وىي :مجموعة تجييز األغذية
أفريقيا ،اليند (موريتانيا) ،مصنع النسيج المتكامل أفريقيا  ،اليند (إثيوبيا) ،معيد أفريقيا
اليند لعموم الحياة واألرض (نيجيريا) ،و معيد أفريقيا واليند لمزراعة والتنمية الريفية
(مالوي) وأكاديمية الطيران المدني أفريقيا ،اليند ( ،تشاد) ،مركز التنبؤات الجوية
المتوسطة المدى  ،أفريقيا  ،اليند (موريشيوس).
التوصيات
 -1تطمب من مفوضية االتحاد األفريقي التشاور مع الجانب اليندي حول اقتراح مواعيد
جديدة لقمة أفريقيا – اليند الثالثة لتعقد في عام  ،2015في اليند،
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 -4تحث الدول األعضاء التي وافقت عمى استضافة المؤسسات األفريقية التي قدمتيا اليند
عمى التسريع بتنفيذىا.

تقييم الشراكات االستراتيجية األفريقية
-34

تالحظ المجنة الفرعية أن مقرر المجمس التنفيذي

)EX.CL/DEC.786(XXIV

"يطمب من المفوضية القيام ،مع فريق الخبراء األفريقيين وبالتعاون مع المجنة الفرعية
لمتعاون المتعدد األطراف ،بإجراء تقييم شامل لجميع الشراكات االستراتيجية األفريقية ،
مع مراعاة أجندة  2063ألفريقيا وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة العادية الثالثة
والعشرين لقمة االتحاد األفريقي المقرر عقدىا في يونيو/يوليو .2014
-35

تالحظ المجنة الفرعية أن التقرير عن" تقييم الشراكات االستراتيجية األفريقية" لم

يقدم بعد.
التوصيات:
 -1تطمب من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم تقرير عن تقييم شراكات أفريقيا االستراتيجية
إلى المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف في موعد أقصاه مارس  ،2015لبحثو
واتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأنو،
 -2تطمب من مفوضية االتحاد األفريقي أيضا إعداد خطوط توجييية بشأن قواعد الشراكة
بين االتحاد األفريقي وشركائو االستراتيجيين.
-
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