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 13و 12خالل الفترة قيد البحث، استضافت المفوضية، في أديس أبابا يومي  .1
منظمة الدول األمريكية -، الدورة الثانية لمنتدى االتحاد األفريقي2011أكتوبر 
حديات والفرص في تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والدفاع عنيا في حول "الت

أفريقيا وفي األمريكتين" ، كما شاركت في االجتماع الثامن لكبار مسؤولي منتدى 
 . 2011أكتوبر  29إلى  25أفريقيا في ىانجزو، الصين، من -تعاون الصين

ول األمريكية تشكل منظمة الد-كانت الدورة الثانية لمنتدى االتحاد األفريقي .2
الجيود  :"جسر الديمقراطية التي كانت بعنوانمتابعة لمدورة األولى لممنتدى 

اإلقميمية المتعددة األطراف لتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والدفاع عنيا في 
التي انعقدت في مقر منظمة الدول األمريكية في أفريقيا وفي األمريكتين" 
  .2007و واشنطن العاصمة، في يوني

( دولة عضوا في االتحاد األفريقي 28حضر المنتدى ممثمو ثماني وعشرين ) .3
( دول أعضاء في منظمة الدول األمريكية، فضال عن ممثمين لمجنة 9وتسع )

مديمقراطية والمساعدة ل الدوليةاألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والمؤسسة 
ن والشعوب، والمحكمة األفريقية لحقوق االنتخابية، والمجنة األفريقية لحقوق اإلنسا

 اإلنسان والشعوب، ومفوضية االتحاد األفريقي وأمانة منظمة الدول األمريكية.
، روبين مايي إنسويس مانجيخالل الجمسة االفتتاحية، ألقى سعادة الدكتور  .4

رئيس لجنة الممثمين الدائمين لالتحاد األفريقي، كممة االفتتاح، بينما ألقى سعادة 
الكممة الرئيسية. كما ألقى  ،، رئيس مفوضية االتحاد األفريقيججان بيندكتور ال

األمين العام لمنظمة الدول ا، خوسي ميجيل إينسولزكل من سعادة  ةكمم
، األمين العام لممنظمة الدولية لمديمقراطية فيدار هيمجيسيناألمريكية، وسعادة 

تضافة المنتدى، وسعادة السفير والمساعدة االنتخابية التي قدمت دعما ماليا الس
 ، رئيس المجمس الدائم لمنظمة الدول األمريكية.بايني كاران
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وخالل جرى المنتدى الذي استغرق يومين بجمستين عامتين في اليوم األول.  .5
والمؤسسة  قدم المحاورون من االتحاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكيةالجمستين 

منسق، وأعقبيا  ىاتيسير تولى ، عروضا االنتخابية الدولية لمديمقراطية والمساعدة
خالل اليوم الثاني، عقدت ثالثة أفرقة عمل متوازية جمسات قدم و نقاش عام. 

خالليا ممثمون من االتحاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكية عروضا، تولى 
كذلك تيسيرىا منسق وأعقبيا نقاش عام. وعند ذلك، استخمص مقررو حمقتي 

وأفرقة العمل الثالثة االستنتاجات، ُمرّكزين عمى خطط العمل التعاوني النقاش 
 التي وضعيا االتحاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكية.

أعمال ومبادرات االتحاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكية لدعم   :1حمقة النقاش 
 وحماية   الديمقراطية: اإلنجازات والتحديات المستقبمية

من مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة منظمة الدول األمريكية رؤية  قدم خبراء .6
واألعمال الكفيمة بتعزيز الديمقراطية والحكم الديمقراطي في  والوثائق لالستراتيجية

المبادرات والبرامج والوثائق التي قام االتحاد  أفريقيا واألمريكتين، إلى جانب
 دىا خصيصا ليذا الغرض.اواعتم األفريقي ومنظمة الدول األمريكية بصياغتيا

 أدت العروض والمناقشات إلى االستنتاجات التالية: .7
والديمقراطية، مما ينطوي عمى  النيج الدستوريثمة حاجة إلى تعزيز ثقافة  (1)

فصل واضح بين السمطات في جياز  الحكم، واحترام حقوق اإلنسان وحرية 
 التعبير ولجنة انتخابية حرة؛

سة الدولية لمديمقراطية والمساعدة االنتخابية في ينبغي أن تستمر المؤس (2)
العمل بمثابة ميسر عمى مستوى الخبراء، والنظر في إمكانية إنشاء ثالثة 

وثقافة  النيج الدستوريأفرقة عمل تتناول بحث المسائل المحددة، وبالتحديد: 
 الديمقراطية؛ واالنتخابات والخدمات واإلدارة العامة؛
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تمثيل المرأة في تشجع ية موجية نحو المواطنين ثمة حاجة إلى ديمقراط (3)
 االدماج االجتماعي وأمن المواطنين؛ السياسة، وتطوير

الحكم أن يحددا احتمال نجاح أو نظام ن من شأن النظام الحزبي و إحيث  (4)
فشل الديمقراطية، ينبغي أن تضمن النظم واإلجراءات االنتخابية انتخابات 

 حرة ونزيية؛
النظام القائم والحكم العالمي ليضما إلى ركبيما  ثمة حاجة إلى إصالح (5)

في ىذا الصدد، بوسع االتحاد اإلفريقي ومنظمة الدول و القوى الصاعدة. 
األمريكي أن يعمال  سويا في عدد من المجاالت مثل حقوق اإلنسان ومراقبة 

وينبغي إنشاء ، ةاالنتخابات، وتعزيز المؤسسات والعمميات والتنمية الجامع
ألفضل الممارسات  ظماتبادال منعزز ل ينظر في ىذه المسائل ويفريق عم

  حاالت؛دراسات الو 
ثمة حاجة إلى تعزيز قدرات البرلمان األفريقي، وآلية اإلنفاذ لمجنة  (6)

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة حقوق اإلنسان لتمكين األفراد 
 والمجموعات االقتصادية اإلقميمية من الوصول إلييا؛

أعمال ومبادرات االتحاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكية لدعم  مقة النقاش الثانية:ح
  وحماية   الديمقراطية: التحديات واإلنجازات

قدم خبراء من المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمحكمة األفريقية  .8
، ومفوضية األمريكية لحقوق اإلنسان البمدان لحقوق اإلنسان والشعوب، ولجنة 

االتحاد األفريقي، وأمانة منظمة الدول األمريكية، عرضا حول األطر اإلقميمية 
والنظم القانونية القائمة في أفريقيا واألمريكتين في مجال حماية وتعزيز حقوق 
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اإلنسان، مصحوبا بتحميل مفصل لنطاقيا ومميزاتيا والتحديات التي تواجو ىذه 
 إقميم. األىداف وتطبيق الوثائق في كل

 أدت العروض والمناقشات إلى االستنتاجات التالية: .9
في  ثمة حاجة إلى استكشاف الطرق الكفيمة بضمان تالقي األنشطة (1)

 ؛يماكل من ومحكمتي اإلقميمين فيما يتعمق بمجنتي

ينبغي تشجيع التعاون عمى مختمف المستويات بين الدول األعضاء في  (2)
 ؛يقيمنظمة الدول األمريكية واالتحاد األفر 

 تشجيع تبادل العاممين بين المنظمتين اإلقميميتين؛ (3)

تشجيع التفاعل بين المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمحكمة  (4)
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ولجنة البمدان األمريكية لحقوق اإلنسان 

 ؛البمدان األمريكية لحقوق اإلنسانومحكمة 

يارات التواصل مع منظمات مماثمة، مثل ينبغي أن تستكشف المنظمتان خ (5)
االتحاد األوربي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وغيرىما إلثراء المعارف 

 والخبرات حول المسائل ذات الصمة.

خالل اليوم الثاني من المنتدى، تداولت ثالثة أفرقة عمل في جمسات متزامنة  .10
ين؛ وآليات منع حول تعزيز الممارسات االنتخابية في أفريقيا وفي األمريكت

النزاعات وتسويتيا؛ والييئات اإلقميمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق 
 اإلنسان.
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تعزيز الممارسات االنتخابية في أفريقيا وفي األمريكتين: خبرة  :1فريق العمل 
     ومستقبل المراقبة االنتخابية والتعاون الفني

في  يقي ومنظمة الدول األمريكيةاستعرض فريق العمل خبرة وأىداف االتحاد األفر  .11
مجال دعم العمميات االنتخابية في الدول األعضاء فييما من خالل المراقبة 

دارة اإلاالنتخابية والتعاون الفني وأنشطة تقاسم المعارف وتدريب ىيئات 
 ، واتفق عمى ضرورة تشجيع ما يمي:يةاالنتخاب

األفريقية  خابيةاإلدارة االنتىيئات بين  يالتعاون الجنوبي الجنوب (1)
 واألمريكية من خالل المشاركة في االجتماعات بين اإلقميمين؛

التعاون في تنظيم حمقة تدريبية حول االنتخابات لصالح ىيئات إدارة  (2)
لمديمقراطية  يةاالنتخابات، تأسيسا عمى التعاون القائم مع المؤسسة الدول

 والمساعدة االنتخابية في كال اإلقميمين؛
يتعمق بميام المراقبة االنتخابية، من حيث المشاركة  التعاون فيما (3)

(، تبادل المنيجيات )عمى سبيل العمل التدريب )تبادل مناىج)المتابعة(، 
المثال، نوع الجنس( والمتابعة )عمى سبيل المثال وضع قواعد بيانات 

 بالتوصيات؛
بقمة منيم تقاسم األفكار حول طرق معالجة النقص في الموارد، إقرارا  (4)

 لموارد المتاحة.ا
 آليات منع النزاعات وتسويتها :2فريق العمل 

حول "آليات منع النزاعات وتسويتيا"، قدم خبراء  2في إطار فريق العمل  .12
المنظمتين عروضا، مشيرين إلى الوثائق المتاحة واليياكل المؤسسية ومجاالت 

بمنع  التالقي التي تم تحديدىا في التفويضات وأنشطة البرامج فيما يتعمق
دارتيا وتسويتيا.  النزاعات وا 

 أدت التبادالت إلى االستنتاجات التالية: .13
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منظمات الالتعاون بين االتحاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكية و  (1)
خرى، مثل المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا األفرعية القميمية اإل

نية اإلقميمية، في تبادل المعمومات عند التصدي لممسائل األم)اإليكواس(، 
 خصوصا الجريمة المنظمة واالتجار باألسمحة والمخدرات؛

تبادل المعمومات والتجارب والخبرة الفنية في وضع وتنفيذ نظم لإلنذار  (2)
 ؛ المبكر واالستجابة المبكرة والوساطة

تبادل المعمومات والتجارب والخبرة الفنية حول إدارة الحدود، بما في ذلك  (3)
د، وكذلك التعاون فيما يتعمق بالحدود المشتركة لبناء تعيين وترسيم الحدو 

 السالم حول الحدود المتنازع عمييا؛ 
 وضع موجز واف ألفضل الممارسات في: (4)

 اإلنذار المبكر واالستجابة/العمل المبكر؛ ( أ
 الوساطة والنزاعات الحدودية؛ ( ب
   إعادة اإلعمار وبناء السالم  في فترة ما بعد النزاع في اإلقميمين. ( ت

سم قائمة بالشخصيات البارزة والخبراء من أفريقيا واألمريكتين الذين تقا (5)
يتعين االستعانة بيم عند االقتضاء لمتبادالت في شؤون منع النزاعات 

 وتسويتيا في اإلقميمين؛
التعاون بين اإلقميمين حول الدعم الفني والموجيستي  في عزيز مواصمة ت (6)

السالم في أفريقيا، بما في  مجاالت محددة، خصوصا في مجال عمميات دعم
 ذلك بناء السالم؛

إنشاء فضاء مشترك لتبادل خبرات منظمات المجتمع المدني بين أفريقيا  (7)
 واألمريكتين في مجال منع النزاعات وتسويتيا.
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 الهيئات اإلقميمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان :3فريق العمل 

العمل الثالث تبادال تفاعميا وحوارا حول أجرى الخبراء ومقدمو العروض في فريق  .14
التي تواجو كل ىيئة في تنفيذ أفضل الممارسات المحددة والتحديات الحالية 

التفويض المسند إلييا، مع التركيز عمى مجاالت رصد االمتثال، والعالقات بين 
المحكمة والمجنة ، وأساليب وممارسات العمل، بما في ذلك إدارة الحاالت من 

 جياز؛ واستخمصوا االستنتاجات التالية: قبل كل
دراجيا المعايير تعميم  (1)  في األجيزة السياسية والنظم اإلقميمية/الوطنية؛وا 
 تبادالت أكثر استمرارا لممعمومات؛ (2)
المصمحة المشتركة في تطوير مجاالت تعاونية مواضيعية، عمى سبيل  (3)

عالنات مشتركة؛  المثال، بيانات صحفية مشتركة وزيارات وا 
د منتديات، بما فييا المجتمع المدني حول المسائل الممحة الرئيسية عق (4)

 ذات الصمة اإلقميمين.
 

قدم مقررو كل فريق عمل عروضا إلى الجمسة العامة التي تمت، حيث تم تقاسم  .15
األعمال المستقبمية المتفق عمييا في مناقشات مختمف األفرقة، إلى جانب نتائج 

المؤسسي وتقاسم الخبرات بين االتحاد األفريقي كل مجال، وذلك لتعميق التعاون 
 .2009أكتوبر ومنظمة الدول األمريكية ضمن إطار مذكرة التفاىم الموقعة في

 كان المنتدى ناجحا بطرق عديدة: .16
ظير رغبة مشتركة في الترقية بالتعاون بين االتحاد األفريقي ومنظمة ي (1)

 الدول األمريكية إلى مستوى أعمى؛
ما بعترف بوجود تالق في بعض المجاالت، األمر الذي ينبغي استكشافو ي (2)

 المنظمتين؛عمى فائدة يعود بال
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ركز عمى إيجاد حمول لمتحديات التي تواجو المنظمتين في مجالي ي (3)
 الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛

ر بالحاجة إلى تطوير التعاون بين الييئتين اإلقميميتين من خالل إنشاء يق (4)
سبة ليذا الغرض، مثل أفرقة عمل مستمرة، تبادل العاممين، تنظيم آليات منا

 أنشطة تدريبية مشتركة، وتقاسم الخبرات والممارسات؛
أقر بالمشاركة والمساىمات النشطة واإليجابية التي قدميا ممثمو الدول  (5)

 األعضاء، وشجعيم عمى مواصمة االلتزام بيذه العممية التعاونية؛
أبدوا  نضم أصحاب المصمحة اآلخرين الذيأقر كذلك بالحاجة إلى  (6)

 اىتماميم بتمويل البرامج المشتركة بين المنظمتين.
 التوصيات

عمما بتقرير المنتدى الثاني لالتحاد األفريقي ومنظمة الدول  يحيط (1)
 األمريكية حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان في أفريقيا واألمريكتين؛

 بعقد المنتدى؛نوه بالمفوضية لممبادرات التي تكممت ي (2)
شجع مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة منظمة الدول األمريكية عمى ي (3)

تعاونيما، خصوصا في مجاالت الممارسات الديمقراطية  تعزيز وتعميق
 واحترام حقوق اإلنسان؛

شجع أيضا المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمحكمة األفريقية ي (4)
ولجنة البمدان األمريكية لحقوق اإلنسان  لحقوق اإلنسان والشعوب من جية،

ومحكمة البمدان األمريكية لحقوق اإلنسان من جية أخرى، عمى استكشاف 
الخدمات  تقديم الطرق الكفيمة بزيادة أوجو التالقي في أنشطتيا بغية ضمان

 ؛عمى نحو فعال
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 رحب بنية المنظمتين لتقاسم األفكار حول ميام المراقبة االنتخابية وتبادلي (5)
 العاممين فييا؛

لمتصدي لمتحديات  معاً رحب كذلك بنية المنظمتين لتقاسم األفكار والعمل ي (6)
التي تواجو ىيئات اإلدارة االنتخابية، بما في ذلك التمويل، والتقاليد 

لمشاركة الشاممة في االنتخابات، وكذلك عيق اوالممارسات الثقافية التي ت
 عالة؛استخدام التكنولوجيا ألغراض انتخابية ف

التعامل مع المسائل األمنية حث المنظمتين عمى تطوير تعاونيما في ي (7)
اإلقميمية، خصوصا الجريمة المنظمة وغسيل األموال واالتجار بالمخدرات 

 واألسمحة؛
يحث كذلك المنظمتين عمى وضع ممخص واف ألفضل الممارسات في  (8)

 المجاالت التالية:
 اإلنذار المبكر واالستجابة/العمل المبكر ( أ

 الوساطة وتسوية النزاعات الحدودية؛ ( ب
 ج( إعادة اإلعمار وبناء السالم في فترة ما بعد النزاع.

 
االجتماع الثامن لكبار مسؤولي منتدى تعاون شاركت المفوضية أيضا في  .17

، األمين العام ألمانة لجنة المتابعة لو شايبدعوة من سعادة  أفريقيا-الصين
في وزارة  ةفريقياألإلدارة لين، والمدير العام الص-الصينية لمنتدى تعاون أفريقيا
خارجية الفي وزارة  مساعدة الوزير، منى عمر عطيةالخارجية الصينية، وسعادة 

وقد حضرت االجتماع وفود من المصرية ، والرئيسة القطرية المشاركة لممنتدى. 
قميمية فرعية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين 50  بمدا ومنظمة إقميمية وا 

الصينيين. وركز جدول األعمال عمى تقارير المنسقين اإلقميميين الفرعيين 
الخمسة والتقرير عن تنفيذ أعمال المتابعة لممؤتمر الوزاري الرابع لممنتدى المنعقد 
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لممؤتمر الوزاري والتقرير التمييدي ، وكذلك التحضيرات 2009في نوفمبر 
 الخامس.

، وكيل وزير الخارجية زاي جونمن ألقى كممة كل خالل مراسم االفتتاح،  .18
، وكيل وزير التجارة الصيني والرئيس المشارك لمجنة فو زيينجالصيني؛ وسعادة 

، مساِعدة وزير الخارجية منى عمر عطيةالمتابعة الصينية لممنتدى؛ وسعادة 
ا تا آما، سفير توجو نالمصري والرئيسة المشاركة القطرية لممنتدى؛ وسعادة نوال

ك الدبموماسي األفريقي في الصين. وقدم المنسقون اإلقميميون وعميد السم
: المغرب في إقميمو الفرعيكل التالية أسماؤىم تقرير األنشطة  ن الخمسةو الفرعي

، بوروندي لشرق اأفريقي وسطنيجيريا لغرب أفريقيا، الكونغو للشمال أفريقيا، 
العام ألمانة لجنة ، األمين لو شايأفريقيا، أنجوال لمجنوب األفريقي. وقدم 
الصين تقريرا وافيا. وعند استعراض -المتابعة الصينية لمنتدى تعاون أفريقيا

في التقرير، أعرب عدد كبير من الوفود عن رضاىا وامتنانيا لمنتائج التي تحققت 
تنفيذ أجندة المنتدى، وكذلك في التعيدات الواردة في خطة عمل شرم الشيخ. 

يز التعاون في المجاالت ذات األولوية، مثل البنية واتفقوا باإلجماع عمى تعز 
التحتية، الزراعة، الصناعات التحويمية، نقل التكنولوجيا، تنمية الموارد البشرية، 
تغير المناخ، السمم واألمن اإلقميميين، وما إلى ذلك. واتفقوا عمى التنفيذ الكامل 

الجديد  النوعتعميق  لجميع أعمال المتابعة لممؤتمر الوزاري الرابع، ومن ثم،
 بين الصين وأفريقيا.  االستراتيجيةلمشراكة 

تمقت الوفود إحاطة حول التحضيرات لممؤتمر الوزاري الخامس لممنتدى في  .19
يح بأن الموضوع المؤقت سيكون وضتم الت. حول ىذا الموضوع، 2012

الصين بين  االستراتيجية"التأسيس عمى اإلنجازات السابقة لنوع جديد من الشراكة 
االنعقاد، تم التوضيح أنو، نظرا العتبارات سياسية  بموعد". وفيما يتعمق وأفريقيا

داخمية، خصوصا انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر لمحزب خالل الربع 
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يوليو  ف، سينعقد المؤتمر الوزاري الخامس لممنتدى في منتص2012األخير من 
 في الصين. 2012

المسؤولين بانضمام السودان واالتحاد األفريقي  أقر االجتماع الثامن لكبار .20
باعتبارىما عضوين في المنتدى. وفي كممة القبول لالتحاد األفريقي، أعرب 
 السفير جون ك شينكايي، الذي كان يقود وفد االتحاد األفريقي، عن امتنانو

وكذلك عن االتحاد األفريقي، لقبوليا  رئيس والمفوضية،ال،  نيابة عن لمصين
حاد األفريقي عضوا كامال في المنتدى. وأشار إلى مقرر رؤساء دول االت

ينص عمى أن عمى المفوضية أن تضطمع بدور  يالذ وحكومات االتحاد األفريقي
التنسيق في إدارة الشراكات بالتعاون مع لجنة الممثمين الدائمين والتمثيميات 

ربطيا اتفاقيات بأفريقيا "، الدبموماسية األفريقية في عواصم البمدان/األقاليم التي ت
في مؤكدا أن المفوضية، باعتبارىا المحاور باسم القارة، تنوي االضطالع بدور 

قيمة تحقيق عممية المنتدى من خالل التسييل والتنسيق والمتابعة، ومن ثم 
ة قاريين، لتكممة المحور الثنائي المفيد الذي أقامتو عد ورؤيِ مضافة، وكذلك بُ 
 .ير من البمدان األفريقيةالصين مع عدد كث

لسوء الحظ، قاطعت مداخمتو أربعة بمدان أفريقية، وبالتحديد، غينيا كوناكري،  .21
 بقيادة غينيا، من خالل إثارة زمبيق والمغرب،جميورية الكونغو الديمقراطية، مو 

نقاط نظامية. وبينما صرح المغرب بأنو ال يعترض عمى كون المفوضية عضوا 
كنو يود فقط أن يتم تحديد ىذا الدور، أوضحت غينيا كامال في المنتدى ل

وجميورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق أنو لم يكن ثمة بعد أية اتفاقية حول 
عضوية مفوضية االتحاد األفريقي، ناىيك عن دور ليا. وعارضت بشدة 
استعمال عبارة "تنسيق الشراكة". وبالرغم من أن سفير جميورية أفريقيا الوسطى 

م يتناول الكممة إال أنو قال لوفد المفوضية إنو سيعمل عمى أن "ال تنسق ل
 المفوضية أي شيء".



EX.CL/687 (XX)ii(a) 

Page 12 

 

وفي رد فعل عمى ذلك، قبمت بعض الوفود، مثل غانا وكينيا ونيجيريا والسنغال  .22
وجنوب أفريقيا، دور االتحاد األفريقي في عممية المنتدى موضحة أنو، خالل 

لى التركيز أيضا عمى جانب التعاون المتعدد العقد القادم، سيحتاج المنتدى إ
األطراف، خصوصا في أجندة النيباد، لممساعدة في تنفيذ المشاريع القارية 

مع الرئيسية ألفريقيا. في ىذا الصدد، أعرب عدد من السفراء الحقا عن تعاطفيم 
وفد االتحاد األفريقي، موضحين أن مداخالت ىؤالء الذين اعترضوا عمى دور 

 لم تمثل آراءىم أيضا.لكنيا د لم تشكل فحسب حرجا ليم و االتحا
 شارك وفد االتحاد األفريقي أيضا في الفعاليات الجانبية التالية: .23
أفريقيا، الذي عمل بمثابة منياج -االجتماع األول لمنتدى التفكير الصين ( أ

يمكن أن يكون فعاال في تعزيز التبادالت األكاديمية إلثراء الشراكة بين 
 أفريقيا.الصين و 

اجتماع بين وفد االتحاد األفريقي وسعادة يو جيانيووا، األمين العام لشبكة  ( ب
منظمات غير حكومية صينية، تبادل خاللو الجانبان وجيات النظر حول 
مجموعة واسعة من المسائل ذات االىتمام الدولي، وناقشا الطرق والوسائل 

 معاً ن خالليا أن تعمل التي يمكن لشبكة المنظمات غير الحكومية الصينية م
 عمى نحو وثيق وتتعاون مع منظمات المجتمع المدني في أفريقيا؛

عن ىانجزو بعد وىي مركز صناعي وتسويقي رئيسي يزيارة لبمدية ييوو، ج( 
 بمسافة ميمين؛

أن مشاركة وفد االتحاد األفريقي في االجتماع الثامن لكبار  وتجدر اإلشارة إلى .24
ابيا جدا ألسباب عديدة. فقد كانت المرة األولى التي مسؤولي المنتدى كان إيج

شارك فييا االتحاد األفريقي في المنتدى بوصفو  عضوا كامال، مما أتاح لموفد 
فرصة تقدير وفيم عممية المنتدى مقارنة بالشراكة األخرى عمى وجو أحسن. 
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يقيا، فشراكة المنتدى تركز أكثر عمى الجانب الثنائي لمعالقات بين الصين وأفر 
لكن مشاركة االتحاد األفريقي مّكن من أن يسترعي االنتباه إلى ضرورة التركيز 

 أيضا عمى الجوانب القارية والمتعددة األطراف لمعالقات.  
في تجاىل تبين أن ثمة رغبة من جانب بعض السفراء األفريقيين في بيجين  .25

حيث إنيم ال المقررات الصادرة عن أجيزة وضع السياسة لالتحاد األفريقي، 
أفريقيا. ينبغي -عمى الصين فيما يتعمق بمنتدى تعاون الصين أن تنطبقيودون 

التصدي ليذا األمر، بحيث يمكن لمسفراء المعتمدين في الصين وأجيزة االتحاد 
إلدخال التآزر في عممية المنتدى بغية العمل جنبا إلى جنب  المعنيةاألفريقي 

د القاري. وسيكون من شأن ذلك أيضا أن تسييل إنجازات الشراكة عمى الصعي
يمكن االتحاد األفريقي من االضطالع بدور مركزي في إضفاء الصبغة 

 المنتدى وتنفيذىا من أجل تحقيق نتائج أفضل. ةالمؤسسية عمى أجند
 

 :التوصيات

 ط عمما بتقرير االجتماع الثامن لكبار مسؤولي المنتدى؛يحي (1
دينامية جديدة فييا والتركيز بث المنتدى و  يدعو إلى ضرورة إعادة ىيكمة عممية (2

 عمى الجانب المتعدد األطراف لممنتدى؛
أخرى، مثل مكافحة جوانب ىامة يدعو أيضا إلى ضرورة تعزيز التعاون في  (3

 ، وتغير المناخ وما إلى ذلك؛اإلرىاب، الشؤون القنصمية والقانونية، اليجرة السرية
ألعضاء والبعثات الدبموماسية األفريقية يحث مفوضية االتحاد األفريقي والدول ا (4

في الصين والسمطات الصينية عمى مواصمة المشاورات بانتظام في عممية إعداد 
 مس؛اجميع الوثائق لممؤتمر الوزاري الخ

يطمب من مفوضية االتحاد األفريقي أن يوافي عميد السمك الدبموماسي األفريقي  (5
المتعدد األطراف  ن التعاونبشأ EX.CL/DEC.543(XVI)في الصين بالمقرر 
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والشراكات اإلستراتيجية ألفريقيا، الذي يؤكد الدور الذي ينبغي أن يمعبو االتحاد 
 األفريقي في الشراكات اإلستراتيجية.

إصدار إرشادات وتعميمات لبعثاتيا في البمدان التي يحث الدول األعضاء عمى  (6
مق بدورىا واحتراميا لمقررات تربطيا ترتيبات شراكات باالتحاد األفريقي فيما يتع

 المؤتمر.
- 
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