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 تقرير أنشطة المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف

 الدائمينمثمين منة اللمج
 1201 ديسمبرمن يوليو إلى 

 
خالل الفترة قيد البحث، ركزت المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف التابعة لمجنة الممثمين  .0

الدائمين، وىي تعمل عمى نحو وثيق مع مفوضية االتحاد األفريقي، عمى عدد من األنشطة 
 ألفريقيا. جيةاالستراتيبالشراكات المتعمقة واالجتماعات 

 وتبعا لذلك، أحيل إلى نظر المجنة الفرعية ما يمي: .2
 

 :الهند-تنفيذ القمة الثانية لمنتدى أفريقيا -ألف
اليند انعقدت بنجاح في مقر االتحاد األفريقي بأديس -يشار إلى أن القمة الثانية لمنتدى أفريقيا .3

طار التعاون المعزز، . وقد اعتمدت ىذه القمة إعالن أديس 2100مايو  25أبابا، في  أبابا، وا 
وطمبت من مسؤولي الجانبين أن يقوموا عمى نحو مشترك، في غضون ستة أشير، بوضع خطة 
تعكس االلتزامات الجديدة وتسترشد بيا الشراكة اإلستراتيجية بين الجانبين خالل السنوات الثالث 

 القادمة.
ضية، مع وفد ىندي، في أديس أبابا، في ىذا الصدد، اجتمعت المجنة الفرعية، إلى جانب المفو  .4

، واستعرضت معا خطة العمل الحالية إلطار التعاون بغية إدراج 2100أكتوبر  7إثيوبيا، في 
 مشاريع وبرامج جديدة تعود بالفائدة عمى الجانبين.

تشمل المشاريع والبرامج المقترحة زيادة المنح الدراسية عمى المدى الطويل والمدى القصير،  .5
نشاء  مؤسسات لمتدريب وبناء القدرات في أفريقيا، وبرامج لتقاسم الخبرات مع تركيز متزايد عمى وا 

 التعاون بين الشعوب.
-خالل االجتماع، اتفق الجانبان عمى أن خطة عمل إطار التعاون لمقمة األولى لمنتدى أفريقيا .6

 في نيودليي، ستستمر. 2101مارس  01اليند المعتمدة في 
بعد، ولم  قرير، لم تكن خطة العمل المنقحة إلطار التعاون المعزز قد ُاستكممتعند إعداد ىذا الت .7

تزل الدول األعضاء بصدد تحديد توزيع المؤسسات التي ستخصَّص ألقاليميا، وذلك عقب تقديم 
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يدة في أفريقيا عمى نطاق القارة. ومن المقر أيضا أن تقوم داليند عرضا بإنشاء ست مؤسسات ج
 711اإلقميمي والوطني عمى التوالي، وتقديم  نمؤسسة عمى الصعيدي 41و 32اليند بإنشاء 

مميارات دوالر أمريكي كقروض. وستركز ىذه االقتراحات  5لمبنية التحتية ومميون دوالر أمريكي 
عمى بناء القدرات األفريقية وتنمية الموارد البشرية واإلمكانات اإلنتاجية بغية زيادة قدراتيا 

 غ األىداف اإلنمائية لأللفية ومستويات أعمى من النمو.الخاصة عمى بمو 

 :التوصيات

المتعددة األطراف التابعة لمجنة  والمجنة الفرعية لمتعاون المفوضية إلىالطمب توجيو  (0
اليند -خطة عمل إطار التعاون المعزز لمقمة الثانية لمنتدى أفريقيا ستكمالالالممثمين الدائمين 

المتفق عمييا في غضون اليندي، ليتسنى تنفيذ المشاريع والبرامج عمى نحو مشترك مع الجانب 
 الفترة الزمنية المقررة؛

ية توزيع معم الختتامالعمداء اإلقميميين والدول األعضاء إلى كذلك توجيو الطمب  (2
قميم، وذلك عقب تقديم اليند عرضا إالمؤسسات التي ستخصَّص لكل إقميم ولكل بمد داخل كل 

 يدة عمى نطاق القارةدت جبإنشاء ست مؤسسا
 وحثباليند لما اتخذت من اإلجراءات الممموسة من أجل تنفيذ خطة العمل،  التنويو (3

 .الدول األعضاء عمى الوفاء بالتزاماتيا بغية تنفيذ المشاريع والبرامج الواردة في خطة العمل 

 :تركيا-قمة شراكة أفريقيا -باء

 06و 05تركيا في إسطنبول، يومي -الوزاري ألفريقياانعقد اجتماع كبار المسؤولين واالجتماع  .8
طار العمل المذين دعيا إلى عقد  ء. وقد جا2100ديسمبر  االجتماعان تنفيذا إلعالن إسطنبول وا 

 اجتماع مراجعة وزاري في فترة ما بين دورتي القمة.
 ك، وذلار دعوة جميع الدول األعضاء إلى االجتماعينيويشار إلى أن الجانب التركي تبنى خ .9

عمى البمد الشريك الراجحة لتكون لو الكممة بالرغم من المحاوالت التي بذليا الجانب األفريقي 
بتعامل ة بانجول التي تبين طريقة مشاركة االتحاد األفريقي فيما يتعمق غلحممو عمى احترام صي

ضاء والمفوضية في ىذا اإلطار، تحتاج الدول األعو مع الشراكات التي تربطيا ببمد واحد. القارة 
والحكومات حول صيغة  مؤتمر رؤساء الدولالصادر عن توجيو الدعم تنفيذ إلى اتخاذ إجراءات ل
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حيث تعتبر االجتماع  2103قمة  عمىبأن تنطبق صيغة بانجول قبمت تركيا  أن بيدبانجول. 
حاجة إلى وقد رأى بعض أعضاء المجنة الفرعية باألحرى أن ثمة  الوزاري امتدادا لمقمة األولى.

 إعادة النظر في صيغة بانجول. 
خالل االجتماع الوزاري،  ةالمعتمدوالمشروعات ذات األولوية المحددة إلى جانب البيان الوزاري  .01

  رعتيا الحكومة التركية. كونيوشارك الوزراء كذلك في فعالية ثقافية وسياحية في 

 :التوصيات

حكومة، لمختمف المشاريع والبرامج التي لتركيا، رئيسا و  واالمتنان التقديرعن  اإلعراب (0
  يتعين تنفيذىا بغية تعزيز الشراكة ودعم التكامل اإلقميمي وتنمية القارة؛

مبادئ صيغة بانجول واحترام البمدان  دعملالدول األعضاء والمفوضية  إلى توجيو الطمب (2
 الشريكة ليذا المبدأ؛

معتمد في االجتماع الوزاري بين أفريقيا وتركيا المنعقد في ال بالبيان الوزاري عمماً حاطة اإل (3
 ؛2100ديسمبر  06اسطنبول في 

مناشدة الجانبين تنفيذ المشاريع ذات األولوية المعتمدة في االجتماع الوزاري في اسطنبول  (4
، وفي ىذا الصدد، الدعوة إلى االجتماع بين حكومة تركيا والمجنة 2100في ديسمبر 
ن المتعدد األطراف التابعة لمجنة الممثمين الدائمين في أديس أبابا من أجل الفرعية لمتعاو 

 . 2102استعراض عممية تنفيذ المشاريع ذات األولوية في أوائل سبتمبر 
تركيا ستنعقد في أفريقيا في مكان وموعد سيتم -عمى أن القمة الثانية ألفريقيا االتفاق    (5

  تحديدىما بعد مشاورات.

أمريكا الجنوبية، مالبو، غينيا -الثالث لكل من كبار المسؤولين والوزراء ألفريقيا االجتماع -جيم
 :2011نوفمبر  22إلى  22وائية، من االست

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، خالل دورتيا األخيرة في مالبو، غينيا االستوائية، أن يشار إلى  .00
ة في مالبو، غينيا االستوائية، في الفصل أمريكا الجنوبي-قررت أن تنعقد القمة الثالثة ألفريقيا

. ويرجع القرار إلى سببين: تعقدىا، بدال من ليبيا التي كان من المقرر أن 2100األخير من 
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أن تستضيف اجتماعا بيذا الحجم في يا عميالوضع السائد في ليبيا يجعل من الصعب  كانأوال، 
 .الثانية خالل القمة اكما كان مقرر  2100المستقبل القريب، وثانيا، لضمان انعقاد القمة في 

في  اانعقد المذينفريق التنسيق عمى مستوى الوزراء وكبار المسؤولين  يعرضيا، خالل اجتماع .02
، عمى التوالي، حيث 2100سبتمبر  24إلى  09نيويورك، عمى ىامش الجمعية العامة، من 

، طمب جانب 2100مبر نوف 26إلى  22ستضافة القمة من قدمت غينيا االستوائية عرضا با
أمريكا الجنوبية أن يتاح لو وقت كاف لمشاورة عضويتو الكاممة بغية التثبت من استعدادىا لمقمة 
في المواعيد المذكورة. وعقب المشاورات الواجبة، أبمغ غينيا االستوائية ومفوضية االتحاد 

مع إمكانية انعقاد ، 2102األفريقي، من خالل منسقو، البرازيل، بضرورة تأجيل القمة حتى 
 كما كان مقررا. 2100كبار المسؤولين في  ياجتماع

 22وتبعا لذلك، انعقد اجتماعا كبار المسؤولين والوزراء في مالبو، غينيا االستوائية، يومي  .03
عمى التوالي. كان اجتماعا مالبو ناجحين، وقدما  2100نوفمبر  25و 24، ويومي 23و

األساسي لمجنة العمل الرئاسية واألمانة العامة، وكذلك إنشاء  اقتراحات مفيدة، بما فييا النظام
أمريكا الجنوبية، التي من شأنيا -لجنة عمل مخصصة حول تمويل أنشطة منتدى التعاون أفريقيا

 05أن تسيل تنفيذ المشاريع والبرامج المحددة التي سيتم تقديميا إلى القمة المقرر عقدىا يومي 
 .2102مايو  06و

 :التوصيات

اإلجراءات لتنفيذ المشاريع ذات  التخاذالجانب األفريقي وجانب أمريكا الجنوبية توجيو الطمب إلى  (0
 ، ولتسييل نجاح الشراكة؛2101األولوية الواردة في خطة التنفيذ المعتمدة في سبتمبر 

براز أىمية  –الترحيب بإنشاء فريق عمل مختص بشأن تمويل أنشطة أفريقيا (2 أمريكا الجنوبية وا 
لعمل الواجب القيام بو من قبل ىذا الييكل مع المضي بالشراكة إلى األمام ومناشدة الجانب ا

 األفريقي االضطالع بدور فعال وبناء في ىذه العممية. 
في  2102مايو  06و 05أمريكا الجنوبية يومي -بقرار عقد القمة الثالثة ألفريقيا اً حاطة عمماإل (3

 الجانبين إلى القيام بالتحضيرات المناسبة لضمان نجاح كال ودعوةمالبو، غينيا االستوائية، 
 القمة.

 



EX.CL/687 (XX)ii(b) REV.1 

Page 5 

 :كوريا الجنوبية -االتحضير لممنتدى الثاني ألفريقي -دال

ولم يتسن عقده كما كان مقررا في  تم تأجيل اجتماع كبار المسؤولين بين أفريقيا وكوريا مرتين  .04
ُيتوقع أن ينعقد االجتماع في الجانب الكوري. و من بناء عمى طمب  ل. وقد تم التأجي2100

كوريا -الثاني ألفريقيا لممنتدى، في أديس أبابا، بغية التحضير 2102الفصل األول من 
 .2102أكتوبر  08الجنوبية، في 

 :التوصية

المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف التابعة لمجنة الممثمين الدائمين توجيو الطمب إلى  (0
بوتيرة التحضيرات بغية ضمان نجاح اجتماع كبار  لإلسراع ومفوضية االتحاد األفريقي

أفريقيا في سيول، -، وكذلك المنتدى الثاني لكوريا2102المسؤولين في الفصل األول من 
 . 2102أكتوبر  08في 

 استكمال تقييم االستعراض الشامل والدراسة حول المكاتب التمثيمية لالتحاد األفريقي -ىاء
المعتمد في  EX.CL/DEC.646(XIX)التنفيذي وطبقا لممقرر  حسبما أوصى بو المجمس .05

، بحثت المجنة الفرعية والمفوضية الدراستين وقدمتا التوصيات المناسبة 2100مالبو في يونيو 
 لبحثيا من قبل لجنة الممثمين الدائمين. 2و 0المرفقة في الممحقين 

 :الخاتمة –واو

أحيل إلى نظر المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد  كما يمكن إدراكو مما سبق، فمن الواضح أنو  .06
األطراف التابعة لمجنة الممثمين الدائمين تنفيذ مختمف البرامج واألنشطة الرامية إلى صياغة 
عالقات أعمق مع شركاء االتحاد األفريقي. وفي إطار جميع ىذه الجيود، تعاونت المفوضية 

 عن تقديرىا لذلك.تعاونا كامال مع المجنة الفرعية، التي أعربت 

- 
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 مقدمة: -أوال

نية عشرة المنعقدة في أديس يود المجمس التنفيذي أن يذّكر بأنو خالل دورتو العادية الثا .1
( EX.CL/374(XI)، قدمت المفوضية تقريرا شامال )الوثيقة 2008أبابا، إثيوبيا في يناير 
ترتيبات الخاصة بشراكات أفريقيا. وبعد النظر عمى النحو المناسب معن العدد المتزايد ل

 الذي، من جممة أمور EX.CL/DEC.397(XII)في التقرير، أصدر المجمس المقرر 
 أخرى:

والقيام باستعراض شامل لجميع  ىذه العمميةمن مفوضية االتحاد األفريقي متابعة  يطمب"
الشراكات القائمة من أجل التنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط العمل المتفق عمييا بين 
أفريقيا وشركائيا الدوليين، وترشيد عدد القمم وتحديد معايير مثل ىذه الشراكات لضمان 

 بين ىذه الشراكات وداخميا وتقديم التوصيات الضرورية إلى المجمس والمؤتمر". االتساق

من لجنة الممثمين الدائمين تقديم توصياتيا حول االستعراض المذكور يطمب أيضا "
 أعاله قبل الشروع في أية شراكات استراتيجية جديدة".

الشراكات تنفيذا لمقرر المجمس، أجرت المفوضية دراسة تناولت كافة جوانب  .2
االستراتيجية ألفريقيا في سياق النموذج اإلنمائي الجديد. وعميو، قامت المجنة الفرعية 
لمتعاون المتعدد األطراف ولجنة الممثمين الدائمين ببحث الدراسة. وتم تقديم تقرير أولي 

. بعد اإلشادة بالعمل الذي قامت 2009يوليو المجمس خالل دورة سرت في يونيو/ إلى
وضية والمجنة الفرعية ولجنة الممثمين الدائمين، طمب المجمس منيم استكمال بو المف

 العمل حول الدراسة وتقديم التوصيات النيائية لبحثيا.



2 

 

بغية استكمال الدراسة، تم إيالء االىتمام الواجب لمداوالت لجنة الممثمين الدائمين خالل  .3
 EX.CL/Dec.527(XVI). وأصدر المجمس التنفيذي المقرر 2010دورتيا في يناير 

 يطمب فيو من المفوضية ومن المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف تعميق الدراسة.
 وتنفيذا لمقرر المجمس، تم إعداد ىذا التقرير.

 

 السمات الرئيسية لمدراسة: -ثانيا

لتسييل بحث الدراسة، فيما يمي ممخص موجز لمدراسة التي قامت بيا المفوضية. تشمل  .4
 ( قسما ىي:15سة خمسة عشر )الدرا

 ( المقدمة1

 ( اليدف من الشراكة االستراتيجية2

 ( النيباد: مثال عمى الشراكة االستراتيجية3

 ( تعريف الشراكة االستراتيجية ألفريقيا4

 ( المبادئ التي تحكم الشراكات5

 ( عناصر الشراكة االستراتيجية6

 ( إطار الشراكة االستراتيجية 7

 القارات( الشراكة بين 8

 ( القمم بين القارة والبمدان9
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 ( العالقات المقامة خارج اإلطار القاري10

 ( الشراكات المتوقعة11

 ( الشراكات بين المؤسسات12

 ( ىيكل المشاركة في قمم الشراكة13

 ( التوصيات وطريق المضي قدما14

 ( الخاتمة15

بعض األفكار عن ىدف  بعد تقديم المواضيع التي تناولتيا الدراسة، قدمت المفوضية  .5
برامج الشراكة االستراتيجية ألفريقيا. وأشارت الدراسة إلى وضع التنمية في أفريقيا مقارنة 
ببقية العالم وخاصة آسيا حيث كانت بعض البمدان في نفس مستوى التنمية مع عدة 

 بمدان أفريقية في الستينيات غير أنيا أصبحت متقدمة فيما ظمت أفريقيا متخمفة.

رت الدراسة إلى حاجة أفريقيا إلى أن تصبح متقدمة في عالم العولمة الذي يتطمب أشا .6
منيا )أفريقيا( أن تكون قادرة عمى التنافس عمى الصعيدين اإلقميمي والدولي معا. 
واختتمت أنو لتصبح أفريقيا متقدمة، يجب أن تقيم عالقة مع شركائيا من الشمال 

ساعدة" إلى "نظام الشراكة"، شراكة تكون عبارة والجنوب حتى تتجاوز نطاق نظام "الم
عن عالقة مبنية عمى اإلثراء المتبادل والمساواة ويكون فييا كل شريك عمى دراية كاممة 

 بحقوقو وواجباتو ومسؤولياتو، وتكون أيضا مبنية عمى االلتزامات المتبادلة.
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ثال جيد لمشراكة في الدراسة، رأت المفوضية أن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا م .7
الشراكة بين أفريقيا والشركاء اإلنمائيين، الشراكة بين الحكومة والقطاع  -االستراتيجية

 الخاص والشراكة بين أفريقيا واآلخرين، حيث تحتل فييا أولويات أفريقيا الصدارة.

إذا اختتمت الدراسة ىذا القسم باإلشارة إلى أنو يمكن القول عن شراكة ما إنيا استراتيجية  .8
كانت مبنية عمى أىداف محددة مع نتائج محددة مسبقا تعود فائدتيا عمى جميع 
األطراف المعنية. وتستمزم التخطيط االستراتيجي المستند إلى األولويات المحددة بشكل 

 مشترك إلى جانب ضرورة تحديد معايير التنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم.

 قيا:تحديد الشراكات االستراتيجية ألفري

عند تحديد الشراكات االستراتيجية ألفريقيا، أكدت الدراسة عمى أنو ىناك حاجة إلى  .9
وضع المبادئ التي ستوجو شراكات أفريقيا مع اآلخرين. وفي ىذا الصدد، أشارت إلى 
العمل الذي قام بو فريق العمل المكون من الخبراء األفريقيين من القطاعين العام 

ؤسسات الشركاء اإلنمائيين الذي اجتمع في أديس أبابا الخاص، ومؤسسات البحث وم
والذي أصبح تقريره فيما بعد أساس التقرير الذي قدمتو  2006سبتمبر  13إلى  11من 

 المفوضية إلى المجمس.

رّكز التقرير عمى العالقة مع ثالثة قوى ناشئة ىي البرازيل والصين واليند واقترح أن  .10
العالقة الناشئة بين ىذه البمدان والنظام العالمي. وتشمل  توجو العناصر الرئيسية التالية

 ىذه المبادئ ما يمي:

يجب أن تكون عالقة أفريقيا مع القوى الناشئة عالقة شراكة حقيقية ومتساوية مبنية ( 1
 عمى الثقة والمنفعة المتبادلة، وليست شراكة بين مانح ومتمق.
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اكة نيجا لمتنمية المشتركة يركز عمى ينبغي أن يكون النيج الذي تقوم عميو الشر ( 2
 اإلنسان ويوافق فيو الطرفان عمى تسخير مواردىما وأصوليما لممصالح المشتركة.

 يجب أن تواجو أفريقيا القوى الناشئة كقارة موحدة.( 3

ينبغي أن تكون ىذه الشراكات االستراتيجية متمشية مع الرؤية الواضحة ( 4
اد األفريقي، مع إيالء اىتمام خاص لمتعجيل بالتصنيع واالستراتيجية اإلنمائية لالتح

عداد وامتالك التكنولوجيات والميارات وتنمية رأس المال  وتطوير البنية التحتية وا 
البشري، وىذه المبادئ كميا واردة في الخطة االستراتيجية لممفوضية وبرنامج النيباد 

 لالتحاد األفريقي.

 اقترح التقرير أيضا أنو: .11

 ة الشراكة ألفريقيا.يراك القطاع الخاص في عممينبغي إش 

  التفريع والتكامل واعتماد نيج محدد، قابل لمقياس ىناك حاجة إلى احترام مبادئ
 والتنفيذ، مالئم ومحدد زمنيا.

  دارة يتضمن نمطا ينص عمى: )أ( بيان سياسي يشمل المبادئ اعتماد نموذج تنفيذ وا 
ضوح إلى األنشطة القابمة لمقياس والقياس العامة لمشراكة؛ )ب( خطة عمل تشير بو 

 الكمي وآلية تنفيذ ورصد وتقييم.

أشارت الدراسة إلى أنو عمى الرغم من أن عمل الخبراء المذكور أعاله ارتكز عمى  .12
البرازيل، الصين واليند، كان باإلمكان تطبيق التوصيات عمى جميع  -البمدان الناشئة

 ئ واآلليات الموصى بيا عمى جميع الشركاء.شركاء أفريقيا، كما تم تطبيق المباد
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 تي تحكم الشراكات االستراتيجية:المبادئ/العناصر ال

، إلى تحديد عناصر الشراكة االستراتيجية. 32إلى الفقرة  27سعت الدراسة، من الفقرة  .13
وافترضت أن شراكات أفريقيا يجب أن تسّيل تنمية القارة وتقر بأنو ليس ىناك شراكة 

ألن كافة الشركاء يقيمون ىذه الشراكات لجني فوائد منيا )الشراكة مع أفريقيا(.  مثالية نظرا
وذكرت أن أية شراكة استراتيجية ينبغي أن تشمل عممية التعاون مع اآلخرين ألغراض 
محددة وأن تكون جسرا يسّيل األنشطة المشتركة الرامية إلى تحقيق أىداف معينة، ويساىم 

 لما يعود بالمنفعة عمى جميع األطراف. في النيوض بأصول الشركاء

 أوصت الدراسة عمى وجو التحديد بالمبادئ/العناصر التالية لتحقيق شراكة ناجحة: .14

يجب أن يستند اختيار الشريك إلى قدرتو عمى دعم أفريقيا في تحقيق أىدافيا ( 1
 اإلنمائية.

 يجب أن تضيف الشراكة أيضا قيمة لجيود أفريقيا اإلنمائية.( 2

يبنغي أن ُيصمم إطار الشراكة القارية كشبكة متكافمة ومتكاممة أي يجب أن يكون ( 3
 ىناك تآزر فيما بين العالقات.

يجب أن يقوم تقدير الفوائد )من الشراكة( عمى عنصر قصير وطويل األمد مع ( 4
 التركيز عمى االبتكار وتوسيع الموارد الفنية والعممية وتعزيز اإلمكانيات.

كون الشراكة، بالضرورة، شراكة متطورة ودينامية خاضعة لمتعديل يجب أن ت( 5
 والتحسين بغية تحقيق األىداف المحددة.

 ينبغي وضع آلية متابعة فعالة لرصد وتقييم تنفيذ الشراكات بشكل وثيق.( 6
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يجب أن تركز الشراكات عمى بناء القدرات من أجل االعتماد عمى الذات في ( 7
 أفريقيا.

الشركاء دعم خطة عمل االتحاد األفريقي/النيباد لتحقيق التنمية  يتعين عمى( 8
 المستدامة في أفريقيا.

عند إقامة شراكة ما، ُلوحظ أن الشراكات ُأقيمت في الماضي عمى أساس نيج من ( 9
منظور الشريك. وفي ىذا الصدد، تمت التوصية بأن تُقام أية شراكة مستقبمية عمى 

 فيذية لالتحاد األفريقي.أساس قرار من األجيزة التن

 الشراكات االستراتيجية ألفريقيا:/أطر فئات)ج( 

يتمثل أحد أىم عناصر الدراسة في تصنيف شراكات أفريقيا في أربع مجموعات رئيسية  .15
 ىي:

  الشراكات فيما بين القارات حيث تكون الشراكة بين أفريقيا وقارة أخرى. ويشمل ذلك
العالم  -أفريقيا أمريكا الجنوبية،-وروبي، وأفريقياالشراكة بين أفريقيا واالتحاد األ

 آسيا.-وأفريقيا العربي

 اليند، أفريقيا-الصين، أفريقيا-الشراكات بين القارة وفرادى البمدان وتشمل: أفريقيا-
قانون النمو والفرص في أفريقيا )مع أمريكا(، اليابان )تيكاد(،  -تركيا، أفريقيا

 فرنسا.-وأفريقيا

 الكاريبية والشراكات المتوقعة مثل -ديدة وتشمل الشراكة واألفريقيةالشراكات الج
 الشراكة مع إيران.
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  ،التعاون المؤسسي مع منظمة الدول األمريكية، منظمة المؤتمر اإلسالمي
 الكومنويمث والمنظمة الدولية لمفرنكوفونية.

المشاكل  توفر الدراسة التي أجرتيا المفوضية تفاصيل حول كل فئة وتسمط الضوء عمى .16
التي تواجييا والجوانب اإلجابية والتغييرات التي يتعين القيام بيا. كما قدمت المفوضية 
عدة مقترحات وتوصيات في الدراسة وخاصة تمك المتعمقة بتصنيف الشراكات االستراتيجية 

 ألفريقيا في فئات.

 )د( التوصيات وطريق المضي قدما حسبما اقترحته الدراسة:

ى أن المفوضية اختتمت الدراسة بتقديم توصيات محددة واقتراح طريق يجب التأكيد عم .17
المضي قدما. وشمل ذلك المبادئ التوجييية لمشراكات؛ نموذج التنفيذ واإلدارة؛ إطار 
االلتزام؛ ىيكل مختص داخل المفوضية إلدارة الشراكات؛ معايير المشاركة في القمم؛ 

عضاء والمفوضية إلدارة الشراكات؛ ممكية تعزيز قدرات االتحاد األفريقي والدول األ
الشراكات وجعميا تركز عمى الشعوب؛ ومعدل تنفيذ خطط العمل ونتائجيا. ترد جميع ىذه 

 من الدراسة التي تستحق اإلشادة لدقتيا. 147إلى  131النقاط في الفقرات من 

األطراف ولجنة  المفوضية من قبل المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد نتائج بحث تقرير -ثالثا
 الممثمين الدائمين:

عند إعادة النظر في الدراسة، شكمت المجنة الفرعية فريق عمل يضم خسمة أعضاء  .18
لمقيام بتحميل عميق لمدراسة وتقديم توصياتو إلى المجنة الفرعية. اجتمع فريق العمل، تحت 

المفوضية. وُأعيد رئاسة سعادة سفير ناميبيا، السيد ويمفريد إيمفوال، عدة مرات بمساعدة 
بعد ذلك تشكيل فريق العمل ليضم ستة أعضاء تحت رئاسة سعادة سفير سيراليون، السيد 
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أندرو بنجالي. وقدم مالحظاتو وتوصياتو إلى المجنة الفرعية التي قدمت بدورىا توصيات 
 أولية إلى لجنة الممثمين الدائمين بعد سمسمة من المناقشات.

مجنة الفرعية ولجنة الممثمين الدائمين بالمفوضية عمى جودة أشاد كل من فريق العمل وال .19
العمل والتفاصيل وتغطية الدراسة وأعربوا عن دعميم لمنتائج المتوصل إلييا والتوصيات 
المقدمة. ومع ذلك، اقترحوا عددا من التغييرات التي يجب إجراؤىا عمى  الدراسة بغية 

 تعزيز جودتيا وفائدتيا.

 يرات ما يمي:تشمل بعض ىذه التغي .20

ال ينبغي اعتبار النيباد جزًءا من الشراكات االستراتيجية فيما يخص الشراكات مع   (1)
بعض القارات أو البمدان ألنو برنامج أفريقي لتنمية أفريقيا وتم دمجو في ىياكل وعمميات 

 االتحاد األفريقي.

ا كشراكتين ىناك شراكتان تم تصنيفيما في الدراسة كشراكات مستقبمية يجب تصنيفيم  (2)
 قائمتين بالفعل وىما:

 العربية(.-الشراكة بين أفريقيا والعالم العربي )قمة التعاون األفريقية 

 أفريقيا -منتدى كوريا. 

مثل تمك   فيما بين المؤسساتأو العالقات ال ينبغي أن تتناول الدراسة الشراكات   (3)
الدول العربية، وأمانة  القائمة بين مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة

المؤتمر اإلسالمي، والكومنويمث والفرنكوفونية ألنيا ترتيبات مؤسسية عموما أقامتيا 
 المفوضية مع شركائيا.
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ضافة معايير إلى تمك التي   (4) يجب توضيح معايير إنشاء الشراكات بشكل أكبر وا 
لمذكور أعاله اقترحتيا المفوضية في الدراسة. وفي ىذا الصدد، اقترح فريق العمل ا

 مبادئ توجييية/عناصر ومعايير إضافية.

يجب تقديم توصيات واضحة ومحددة حول وضع الشراكات القائمة فيما يخص إمكانية   (5)
 وكيفية إبقائيا أو تعديميا أو إلغائيا تماما.

ال يتعين بحث إقامة شراكات جديدة إال بعد استكمال الدراسة واعتماد توصياتيا بما في   (6)
 ر التعاون مع الشركاء.ذلك معايي

حصائيات تشير إلى آثار الشراكات عمى تنمية   (7) يجب أن تتضمن الدراسة أرقاما وا 
 أفريقيا.

وافقت المفوضية تماما عمى ىذه المالحظات. غير أنيا الحظت، فيما يخص التوصية  .21
األخيرة، أنو ال يمكن توفير اإلحصائيات إال من قبل الدول األعضاء نظرا لكون معظم 

مشاريع واألنشطة تتم بين الشركاء وفرادى البمدان. لم تتمقى المفوضية أية ردود إجابية ال
 عمى الطمب الذي وجيتو إلى الدول األعضاء لتقديم مثل ىذه التحاليل.

في السنوات األخيرة، أكدت كل من لجنة الممثمين الدائمين والمجنة الفرعية لمتعاون  .22
مى البعد القاري لمشراكات االستراتيجية ألفريقيا. وقد المتعدد األطراف والمفوضية بشدة ع

قدم عدة شركاء مقترحات ذات محتوى ثنائي عموما تم تعديميا لتركز أساسا عمى اإلطار 
 كوريا.-تركيا والشراكة بين أفريقيا-القاري وكأمثمة عمى ذلك منتدى أفريقيا
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مجنة الفرعية ولجنة عند استكمال عمميا حول الدراسة وتقديم التوصيات، رّكزت ال .23
 الممثمين الدائمين بحثيا عمى النطاقات التالية:

 .تقييم موجز لمنتائج العممية لكل شراكة 

 .معايير إقامة الشراكات االستراتيجية بين أفريقيا واألجزاء األخرى من العالم 

 .عممية إقامة شراكة مستقبمية 

 تحيل آثار الشراكات 

 التوصيات 

 جات المجنة الفرعية:فيما يمي ممخص عن استنتا .24

 تقييم/النتائج العممية لكل شراكة: -ألف

من الدراسة تحت عنوان "إطار الشراكات  119إلى  33استنادا إلى الفقرات من  .25
 االستراتيجية ألفريقيا"، تم تقديم التقييمات التالية:

 الشراكات بين القارات: 1-ألف

 االتحاد األوروبي:-الشراكة بين أفريقيا ( أ

االتحاد األوروبي شكال تقميديا لمشراكات التي دامت مدة -لشراكة بين أفريقياتعتبر ا( 1
طويمة من الزمن والتي يجب تعزيزىا. غير أنو ىناك حاجة إلى ترشيدىا حتى يجني 

 الجانبان أقصى الفوائد ويضفيان الدينامية عمى الشراكة.
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ة تعزيز المشاركة الحاجة إلى تحسين آلية المتابعة وخاصة عممية الترويكا بغي( 2
الكاممة لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي وجعل المشاركة والرئاسة المشتركة 
لمجموعة الخبراء المشتركة أكثر تمثيال جغرافيا وشموال من الجانب األفريقي من أجل 

 ممكية أكبر.

عدد الحاجة إلى تصميم آلية في عممية التنسيق ُتشرك المجنة الفرعية لمتعاون المت( 3
-األطراف التابعة لمجنة الممثمين الدائمين في تنفيذ االستراتيجية المشتركة بين أفريقيا

 االتحاد األوروبي.

-تحتاج أفريقيا إلى تخصيص موارد مالية لتنفيذ االستراتيجية المشتركة بين أفريقيا( 4
 االتحاد األوروبي.

وروبي في الوقت المحدد إلى ال تتم غالبا ترجمة االلتزامات السياسية لالتحاد األ( 5
 مشاريع قابمة لمتمويل مصرفيا باستثناء في مجال السمم واألمن.

من الضروري أن تتحمى الدول األعضاء األفريقية بإرادة سياسية أكبر من خالل ( 6
 ضمان توفير الموارد المالية لخبرائيا لحضور اجتماعات الخبراء المشتركة.

تمشية مع أو مستجيبة لإلصالحات المؤسسية الجارية يجب أن تكون ىذه الشراكة م( 7
 في االتحاد األوروبي بعد اعتماد معاىدة لشبونة.

من الضروري أن تكون أفريقيا استباقية في تحديد مشاريعيا اإلنمائية ذات األولوية ( 8
 االتحاد األوروبي القادمة.-في سياق إعداد مشروع خطة عمل أفريقيا

 الشراكة وتعزيزىا. ُيوصى باستمرار ىذه( 9



13 

 

 الشراكة بين أفريقيا والعالم العربي: ( ب

عمى الرغم من وجود مشاكل سياسية أثرت سمبا عمى تنفيذ الشراكة التي ُأقيمت منذ  .26
. وتم جاريةوىي ال تزال الشراكة التي تتضمن مجاالت تعاون واسعة  تم تعزيز ، 1977

بما في ذلك القمة األولى في عقد بعض االجتماعات في السابق في إطار ىذه الشراكة 
1977: 

العربية الثانية في سرت، ليبيا في -بغية إعادة إطالق الشراكة، ُعقدت القمة األفريقية( 1
في أديس أبابا  2009بموجب المقرر الصادر عن المؤتمر خالل دورة يناير  2010

عة الدول وحسبما اتفقت عميو كل من مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجام
 العربية.

ة ي، تم وضع آليات المتابعة الضرورية بما في ذلك استراتيجالثانية كنتيجة ليذه القمة( 2
 .2016-2011العربية وخطة العمل المشتركة -الشراكة األفريقية

ىناك حاجة إلى إعادة تجديد االلتزامات من الجانبين نحو التنفيذ الممموس لخطة ( 3
 العمل.

ك آليات االتحاد األفريقي مثل المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف ُيوصى بإشرا( 4
 من أجل التنفيذ والمتابعة المناسبين. 

 أمريكا الجنوبية: -ج( قمة أفريقيا
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أمريكا الجنوبية جديدة نسبيا وىي قد بدأت تزداد زخما غير أنو لم -تعتبر قمة أفريقيا( 1
ليات الضرورية التي ستضمن التنفيذ الفعال يتم تحقيق الكثير وىناك مساع لوضع اآل

 لمعممية.

تميل ىذه الشراكة نحو التضامن السياسي ربما نظرا لمخمفية التاريخية التي يتقاسميا ( 2
الجانبان. وتحتاج أفريقيا إلى تحديد مصالحيا الرئيسية والمضي قدما بالشراكة نحو 

 االستدامة االقتصادية.

الحاجة إلى توضيح المسائل العالقة مثل دور وميام المجنة الرئاسية االستراتيجية، ( 3
أمريكا الجنوبية -واألمانة الدائمة وأمينيا التنفيذي وعالقات عمميا مع ىياكل قمة أفريقيا

 القائمة.

الحاجة إلى تنسيق الشراكة وبرمجة األحداث بشكل مناسب من خالل مؤسسات قمة ( 4
 كا الجنوبية.أمري-أفريقيا

الحاجة إلى تحديد آلية تمويل مشاريع/برامج الشراكة بغية تحقيق نتائج ممموسة. وفي ( 5
وُكمف فريق عمل بدراستيا  مفوضية االتحاد األفريقي آلية تمويل.اقترحت ىذا الصدد، 

 أمريكيا الجنوبية. -وتقديم تقرير إلى قمة أفريقيا

 (.2عن سنتين )سنوات عوضا  3ُيوصى بعقد القمم كل ( 6

ىناك حاجة إلى تآزر ومواءمة أكبر بين السفراء األفريقيين في البرازيل وكاراكاس ( 7
 ولجنة الممثمين الدائمين في أديس أبابا.

 ُيوصى باالستمرار في ىذه الشراكة.( 8
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 المنظمات اإلقميمية الفرعية اآلسيوية:-د( مؤتمر أفريقيا

اإلقميمية الفرعية اآلسيوية المعروف اآلن المنظمات  -سيتطمب مؤتمر أفريقيا( 1
آسيا، ىيكال صمبا إذا ُأريد ليا أن تمعب دورا -بالشراكة االستراتيجية الجديدة بين أفريقيا

ىاما في تسييل التعاون بين المنطقتين. حاليا، لم يتم إحراز تقدم ممموس في تجسيد 
 ىذه الشراكة.

 اد األفريقي.تم إنشاء ىذه الشراكة خارج ىياكل االتح( 2

سبق، ىناك حاجة إلى تقييم ىذه العممية فيما يخص استدامتيا  استنادا إلى ما( 3
عادة إحيائيا أو احتمال تنزيميا إلى اجتماع وزاري.  وا 

 ال ُيوصى باالستمرار في ىذه الشراكة في شكميا الحالي.( 4

 القمم بين القارة والبمدان: 2-ألف

 اليند:-الشراكة بين أفريقيا ( أ

 اليند إمكانيات لتتوسع وتتحول إلى شراكة فعالة.-تمتمك الشراكة بين أفريقيا( 1

عمى شعوب  بفوائد ممموسة بإمكان االلتزامات التي تمت في إطار الشراكة أن تعود( 2
الجانبين ويجب تنفيذىا بصورة كاممة نظرا لكونيا مدعومة بمشاريع ممموسة وتمويل 

 مخصص.

رغبات االتحاد األفريقي فيما يتعمق بمبادئ الشراكة  احترمت ىذه الشراكة بصدق( 3
 بين القارة والبمد.
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 ُيوصى باالستمرار في ىذه الشراكة.( 4

 تركيا:-الشراكة بين أفريقيا  ( ب

تركيا إمكانيات ضخمة لكن ىناك حاجة إلى زيادة معدل -تمتمك الشراكة بين أفريقيا( 1
قدم يذكر فيما يخص تنفيذ اتفاقات ونطاق تنفيذىا ألنو حتى اآلن لم يتم إحراز أي ت

 إسطنبول.

فيما يخص مشاركة الدول األعضاء، يجب أن تمتثل ىذه الشراكة بشكل صارم ( 2
 لشكل بانجول.

 ُيوصى باالستمرار في ىذه الشراكة.( 3

 أىم النقاط الخاصة بالشراكات بين القارة والبمدان: ( ج

ان وتحديد أولوياتيا وترتيبيا طبقا ُلوحظ أنو ينبغي توضيح الشراكات بين القارة والبمد .27
لالحتياجات اإلنمائية ألفريقيا. وثانيا، يجب إيالء أىمية لمصمحة أفريقيا الرئيسية عند 
اتخاذ قرار بشأن أية شراكة. ثالثا، ينبغي إنشاء الشراكات عمى أساس الحجم االقتصادي 

 فريقيا.لمشريك والميزة النسبية والقيمة المضافة لألجندة اإلنمائية أل

من الضروري تحديد المستويات التي يجب أن تقوم عمييا مثل ىذه عالوة عمى ذلك،  .28
الشراكات. وُيقترح أال تكون جميع الشراكات بالضرورة عمى مستوى رؤساء الدول 
والحكومات. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون االلتزام مع منطقة ما عمى مستوى 

 شراكة. 
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-الصين )منتدى التعاون بين أفريقيا-قام خارج اإلطار القاري: أفريقياالعالقات  التي ت 3-ألف
 الواليات المتحدة )قانون النمو والفرص في أفريقيا(، -اليابان )تيكاد(، أفريقيا -الصين(، أفريقيا

 فرنسا-وأفريقيا

 تم التوصل إلى النتائج وتقديم التوصيات التالية: .29

 الصين:-منتدى التعاون بين أفريقيا ( أ

يعتبر المنتدى شراكة قوية تم الشروع فييا منذ زمن طويل. وىي تسير بشكل جيد ( 1
 وتمتمك إمكانية تحقيق فوائد ممموسة لمجانبين.

في مجاالت عديدة، حققت الشراكة بعض النتائج الممموسة عادت بالفائدة عمى ( 2
ا يتعمق أفريقيا رغم أن ىذه األخيرة تحتاج إلى استخدام الشراكة إلى أقصى حد فيم

 بإمكانيات السوق المتوفرة وفرص األعمال التجارية.

الحاجة إلى التوصل إلى شكل مناسب وثابت لممشاركة نظرا لمفرص الكبيرة التي ( 3
 تمنحيا الشراكة، وذلك لضمان إشراك جميع الدول األعضاء في العممية التحضيرية.

مين طبقا لممقرر يجب تعزيز دور كل من المفوضية ولجنة الممثمين الدائ( 4
EX.CL/Dec.532(XVI)  وحسبما تم االتفاق عميو في شرم الشيخ، مصر خالل

. وفي ىذا الصدد، 2009الصين في -المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى التعاون بين أفريقيا
ُلوحظ أنو تم قبول المفوضية في المنتدى كعضو كامل وليس مراقب فقط خالل اجتماع 

 .2011أكتوبر  27و 26قد في ىاجزىو، الصين يومي كبار المسؤولين المنع
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ُيوصى باستمرار الشراكة مع البمدان التي لدييا عالقة مع الصين كما جرت عميو ( 5
 الممارسة.

 يجب مواءمة أىداف ىذه الشراكة مع األىداف االستراتيجية لالتحاد األفريقي.( 6

ريقيين في بيجين ولجنة ىناك حاجة إلى تآزر ومواءمة أكبر بين السفراء األف( 7
 الممثمين الدائمين في أديس أبابا.

 عممية مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا )تيكاد(: ( ب

تمتمك عممية مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا إمكانيات قوية يجب تخصيصيا ( 1
 رغم أن شكل العممية مختمف نظرا ألصمو.

نة الممثمين الدائمين بدور تنسيقي ليس الحاجة إلى أن تقوم كل من المفوضية ولج( 2
 عند اقتراب اجتماعات تيكاد فحسب ولكن أيضا في جميع أنشطة التعاون.

يجب أن تحدد متطمبات أفريقيا ذات األولوية من األفريقيين أنفسيم بدال من أن ( 3
تممييا المفاىيم الخارجية الحتياجات وأولويات أفريقيا. وفي ىذا الصدد، يجب أن يعد 
االتحاد األفريقي ومفوضيتو مواقف واضحة حول كيفية تسييل تحويل العممية ومناقشة 

وسيساعد قبول االتحاد األفريقي كمنظم مشارك بشكل  اآلفاق المستقبمية مع اليابانيين.
 كبير في تحقيق ذلك.

( 5 .ُيوصى بأن تصبح عممية تيكاد ترتيبا رسميا لمتعاون بالنسبة لالتحاد األفريقي( 4
ناك حاجة إلى تآزر ومواءمة أكبر بين السفراء األفريقيين في طوكيو ولجنة الممثمين ى

 الدائمين في أديس أبابا.
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 :الواليات المتحدة )قانون النمو والفرص في أفريقيا( -أفريقيا ( ج

عمى التجارة. وعميو، فيو ال يعتبر شراكة في  قانون النمو والفرص في أفريقيايركز ( 1
 حد ذاتو.

 ذلك، ىناك حاجة إلى أن تستفيد أفريقيا من الفرص التي تمنحيا الشراكة.مع ( 2

أخذا في االعتبار أن ىذا التعاون يحكمو عقد من الكونغرس األمريكي ونظرا ( 3
لطبيعتو الثنائية، فإن الدور التنسيقي لالتحاد األفريقي في ىذه العممية ليس واضحا. 

 اون في سياق الشراكات االستراتيجية ألفريقيا.وعميو، ينبغي أن ال ُينظر إلى ىذا التع

( في الحقيقة، يتعين عمى االتحاد األفريقي إقامة شراكة مناسبة مع الواليات المتحدة 4
األمريكية تعكسي االلتزام االستراتيجي الجاري بين الجانبين بما في ذلك قانون النمو 

 والفرص في أفريقيا.

 فرنسا:-قمة أفريقيا ( د

فرنسا حوارا سياسيا أكثر منيا شراكة اقتصادية. وىي ليست جزًءا من –يقيا تعتبر قمة أفر  .30
شراكات االتحاد األفريقي. وبناًءا عمى ذلك، ال يجب معالجتيا في إطار عممية االتحاد 
األفريقي. وبذلك، يمكن تفادي حاالت ترتقي فييا منظمات مماثمة ذات نفس الخمفية 

 ونية"، إلى نفس الوضع.والغرض مثل الكومنويمث و"الفرنكوف
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 تقييم الشراكات التي ُأعيد تصنيفيا:  4-ألف

 أفريقيا:-منتدى كوريا

لكنيا  2006أفريقيا بالفعل خالل القمة التي ُعقدت في نوفمبر -بدأت الشراكة بين كوريا( 1
 لم تحترم بشكل صارم إطار االتحاد األفريقي.

اكات الحالية الجارية فيما يخص طبيعتيا تمت مراجعة ىذه الشراكة ومواءمتيا مع الشر ( 2
الدولية/المتعددة األطراف وشكل المشاركة ودور مفوضية االتحاد األفريقي والمجنة الفرعية 

 لمتعاون المتعدد األطراف.

( في إطار الشكل الجديد وبالمشاركة 2009نوفمبر  25-23ُعقد المنتدى الثاني )( 3
 لمجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف والمفوضية.الكاممة لمجنة الممثمين الدائمين وا

في أديس أبابا. وكان اليدف منو  2010ديسمبر  2لين يوم و ُعقد اجتماع لكبار المسؤ ( 4
 من خالل تحديد المشاريع الممموسة. ىو إعداد مشروع خطة تنفيذ

ماتيما المتعيد بيا نظرا النقضاء فترة زمنية طويمة، يحتاج الجانبان إلى إعادة تأكيد التزا( 5
 .2009في 

 يحمل ىذا المنتدى في طياتو فوائد متبادلة لمجانبين وينبغي االستمرار فيو بحرص شديد.( 6
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 الشراكات المستقبمية: 5-ألف

 الكاريبي:-الشراكة بين أفريقيا

ىناك بعض المبس بشأن خمفية وتطور ىذه الشراكة لكونيا تتعمق بالميجر. وُيوصى  .31
 العمل االستكشافي حول إمكانيات ىذه الشراكة.بالمزيد من 

ُلوحظ وجود عدد من الشراكات اإلضافية يمكن النظر فييا عمى أساس نتائج الدراسة  .32
حول االستعراض الشامل لمشراكات مع األجزاء األخرى من العالم. ويمكن أن يشمل ذلك 

يا من جممة أمور أخرى. أسترال-إيران والشراكة بين أفريقيا-المنتدى المقترح بين أفريقيا
غير أّن بحث ىذه الشراكات يحتاج إلى اعتماد ىذه التوصيات من قبل المجمس التنفيذي 
والمؤتمر. يجب استخدام المبادئ والمعايير الجديدة لتقييم اقتراح الطمبات الجديدة لشراكات 

 جديدة مع أفريقيا.

 ألجزاء األخرى من العالم:معايير إقامة شراكات استراتيجية بين أفريقيا وا -رابعا

، ُيوصى بأن تقوم أعاله 14 أخذا في االعتبار المبادئ/ العناصر الواردة في الفقرة  .33
 الشراكات االستراتيجية ألفريقيا عمى أساس معايير محددة مسبقا تشمل ما يمي:

 ينبغي أن تقوم الشراكة عمى أىداف محددة تحقق نتائج محددة مسبقا تعود بالفائدة عمى( 1
 جميع األطراف المعنية.

ال ينبغي أن تغطي جميع الشراكات االستراتيجية نفس مجاالت التعاون ويجب أن تكون ( 2
 محددة تأخذ في االعتبار قوة الشريك المعني.
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يجب أن تكون عبارة عن تعاون حقيقي ومتكافئ مبني عمى الثقة والمصمحة المتبادلتين ( 3
تمقي. وفي ىذا الصدد، يجب أن يكون التعاون قائما عمى وليس عمى العالقة بين المانح والم

 الطمب.

يجب أن تكون متمشية مع الرؤية المحددة بوضوح واالستراتيجية اإلنمائية لالتحاد ( 4
 األفريقي.

نيجا محددا، قابال لمقياس والتنفيذ، مالئما و  يجب أن تحترم مبدأ التكامل وتعتمد  ( 5
 محددا زمنيا.

القطاع الخاص من الجانبين بغية لعب دور ىام في عممية تصنيع يجب أن تشرك ( 6
 أفريقيا كأساس لتنميتيا.

يجب أن تكون مسعى لبناء جسور التواصل لتسييل الفيم المشترك بغية تحقيق أىداف ( 7
 محددة.

يجب أن تمّكن أفريقيا من اكتساب ميزة نسبية في سياق عالقات أفريقيا العامة في ( 8
 ي وأن تضيف قيمة لألجندة اإلنمائية ألفريقيا.النظام العالم

يجب ( 10يجب أن تستند إلى فوائد قابمة لمتحقيق وتضيف قيمة لمشراكة القائمة بالفعل. ( 9
أن تتضمن فوائدىا عناصر قصيرة وطويمة األمد مع التركيز عمى االبتكار وتوسيع الموارد 

 الفنية والعممية وتعزيز اإلمكانيات.

ون مرنة وتكون شراكة متطورة تخضع لمتعديل والتحسين الدائم. وعميو، يجب أن تك( 11
 ىناك حاجة إلى تقييم فردي وجماعي.
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 يجب أن توافق عمييا الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.( 12

يجب تطبيق وضع مجموعة العشرين كمعيار الختيار الشريك االستراتيجي )يتعمق ( 13
 وفرادى البمدان(.األمر بالشراكات بين القارة 

 تحميل أثر الشراكات: -خامسا

 عند تقييم الجدوى من أية شراكة، ُيوصى ببحث المعايير الرئيسية التالية: .34

الحاجة إلى إجراء تحميل آلثار الشراكات القائمة في شكل مصفوفة خالل فترة زمنية ( 1
 محددة.

تيا النسبية والقيمة المضافة الحاجة إلى تحميل فوائد وتكاليف كل شراكة بغية تحديد ميز ( 2
 إلى احتياجات أفريقيا اإلنمائية.

 الحاجة إلى تحديد المصالح الرئيسية لمشريك وضمان حماية مصالح أفريقيا.( 3

يجب أن تقدم الدول األعضاء البيانات إلى المفوضية ويمكن استخداميا لتقييم الفوائد ( 4
يجب استكمال االستبيان  وليذا الغرض،  التي ستجنييا الدول األعضاء من ىذه الشراكات.

رسالو إلى جميع الدول األعضاءالذي تم إعداده في أقرب وقت ممكن  والمجموعات  وا 
 لجمع البيانات. االقتصادية اإلقميمية والمفوضية

إجراء تقييم لمشراكات بشكل منتظم كل سنتين عمى األقل وتقديم استعراض شامل يجب  (5
جعل مثل ىذا التقييم أكثر مصداقية، يجب إشراك خدمات خالل كل قمة شراكة. ول

 ىيئات البحث، الجامعات، إلخ. -المؤسسات الخارجية
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 توصيات فريق العمل: -سادسا

 المفوضية واستعراض المجنة الفرعيةواالستعراض السابق الذي أجرتو  في ضوء الدراسة  .35
 ُتقترح التوصيات التالية: ، ولجنة الممثمين الدائمين

قسم تفعيل ال بشأن  EX.CL/Dec.646(XIX)لتعجيل بتنفيذ مقرر المجمس التنفيذي ا( 1
دارة تنسيق الجديد المعني ب التنسيق الشراكات داخل مكتب رئيس المفوضية من أجل وا 

وفي ىذا الصدد، يجب التعجيل بعممية إنشاء القسم التي  لشراكات أفريقيا ين اإلدارة الفعالو 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تم الشروع فييا بدعم من

بالتعاون مع المجموعات  القارة وتنفيذىا مواءمة الشراكات مع احتياجاتيجب ( 2
 االقتصادية اإلقميمية.

عمى مجاالت التعاون المختارة مع كل شريك عمى أساس  الشراكات تركزيجب أن  ( 3
ضافة القيمة.  التكامل والتفريع وا 

ريقيا وشركائيا صيغة بانجول التي تعتبر مقررا صادرا عن يجب أن تحترم كل من أف( 4
 رؤساء الدول والحكومات.

في الوقت ذاتو ومع األخذ في االعتبار عدم االرتياح الذي أعربت عنو بعض الدول ( 5
 األعضاء، ُيوصى بمراجعة الصيغة.

لمنظر مين لممفوضية ولجنة الممثمين الدائ ليذا الغرض، ُيوصى بمنح المزيد من الوقت ( 6
 في المسألة واقتراح خيارات لمبحث.
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في انتظار استكمال المراجعة، تُقدم التوصيات التالية التي سيتم إضفاء الصبغة المؤسسية ( 7
 عمييا فيما يخص المنتديات بين القارة والبمدان:

  الحاجة إلى دعم مقرر بانجول مع اإلقرار بإشراك جميع الدول األعضاء في العممية
رية ألية شراكة. وفي ىذا الصدد، ينبغي تكميف المفوضية بإحاطة لجنة الممثمين التحضي

 الدائمين حول نتائج أية قمة و/أو اجتماع وزاري بعد عقده مباشرة.

  عندما يكون لبمد واحد أكثر من رئيس، يجب أن يتفق ىؤالء الرؤساء عمى إشراك بمد
 آخر في االجتماع.

  ينتمي إلييما رئيس ومقرر المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد عندما ال يكون البمدان المذان
األطراف موجودين في الفريق الذي يمثل أفريقيا، يتعين إشراكيما، وذلك بغية المشاركة 
الفعالة لمجنة الفرعية في التحضير لمشراكات ومتابعتيا. وستسيل مشاركتيما في 

 االجتماعات الحالية عممية المتابعة.

 ن يكون كل من الرئيس الحالي لييئة مكتب المؤتمر والرئيس السابق بالمثل، يجب أ
جزًءا من فريق االتحاد األفريقي. وسيضمن ذلك أن يشارك عضو في ىيئة المكتب أو 
الرئيس السابق في رئاسة الجانب األفريقي في حالة عدم إمكانية حضور الرئيس ألي 

ب( مثمما كان الحال خالل سبب من األسباب )وعدم وجود أي عضو من ىيئة المكت
 أفريقيا.-منتدى كوريا

 اجتماع كبار  -يجب تطبيق التوصيات المذكورة أعاله ميما كان مستوى االجتماع
 المسؤولين، اجتماع وزاري أو قمة.
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 ُيوصى أيضا بما يمي لمتطبيق العام عند إدارة كافة الشراكات: .36

شراكة وأي نشاط مرتبط بعممية ىناك حاجة إلى أن يفيم الشركاء المشاركون أن ىذه ( 1
القمة يجب أن يتفق عميو الجانبان. وبناًءا عمى ذلك وعند اتخاذ قرار بشأن تواريخ ومكان 
االجتماعات، يجب أن يأخذ الجانب صاحب االقتراح في االعتبار آراء الطرف اآلخر 

 ويحصل عمى موافقتو قبل عقد االجتماع.

االجتماع بين أفريقيا والشركاء. ولذلك، ينبغي أن  يجب احترام مبدأ التناوب عمى مكان( 2
 تتناوب االجتماعات بين أفريقيا والشركاء ما لم يكن ىناك اتفاق متبادل عمى خالف ذلك.

عند التحضير لمقمم، يجب أن يتقاسم الجانبان المعمومات وأن يديرا القمم واالجتماعات ( 3
يجب أن يتفق الجانبان عمى جدول  األخرى عمى أساس تقاسم الرئاسة. وىذا يعني أنو

 أعمال وبرنامج عمل وشكل االجتماعات وأن يتقاسما رئاسة جميع االجتماعات.

ولتسييل كل ذلك وبغية ضمان االتساق داخل المجموعة األفريقية أي الدول األعضاء ( 4
دان والمفوضية من جية، وممثمي أفريقيا في عواصم البموالمجموعات االقتصادية اإلقميمية 

 تكون من أديس أبابا الشراكات الشريكة من جية أخرى، يجب أن ُيفيم جيدا أن قيادة عممية
 EX.CL/Dec.556(XVII)و  EX.CL/Dec.530(XVI)طبقا لمقرري المجمس التنفيذي 

 . المذين ينبغي تنفيذىما عمى نحو كامل

 استضافة شريك  . فعندالوفد األفريقي يجب أيضا تحديد مسؤولية البمد المضيف إزاء( 5
 وتجييزات مرافق و   والموجستيات ما، يتعين عمى الشريك توفير قاعات لالجتماعاتالجتماع 

 . وسيقوم الجانب األفريقي من جيتو بالمثل.المكاتب لموفود األفريقية
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يجب اتخاذ خطوات من قبل المفوضية والدول األعضاء من جية، والشركاء من جية ( 6
ت الصادرة عن مختمف االجتماعات فيما يخص استكمال خطط العمل أخرى، لتنفيذ القرارا

 وآليات المتابعة ذات الصمة لتنفيذىا.

 الخاتمة: -سابعا

يتوافق ىذا التقرير مع الفقرات الثالث األخيرة من دراسة المفوضية ألنيا مالئمة جدا  .37
 وتعكس أىمية الشراكات لتنمية أفريقيا.

ن الفرص بالنسبة ألفريقيا. فيو قرن لتعزيز تكامميا يعتبر القرن الحادي والعشرين قر  .38
والمضي قدما نحو تحقيق الواليات األفريقية المتحدة التي تتميز بالتحول إلى اتحاد سياسي 

 واقتصادي واجتماعي وثقافي يسمح بتضامن واتساق أكبر لمواجية تحديات العولمة.

ت في شكل شراكات استراتيجية لمواجية ىذه التحديات، تحتاج القارة إلى إقامة عالقا .39
ليس مع شركائيا التقميديين فحسب ولكن أيضا مع القوى الناشئة في األجزاء األخرى من 
العالم. ولمقيام بذلك، يجب أن تضمن أن تكون الروابط التي تقيميا قوية وفعالة وقادرة 

 عمى تحقيق نتائج تستجيب لتطمعات الشعوب األفريقية.

الشراكات عمى مبدأ المساواة واالحترام وعمى أساس الفوائد  وليذا السبب يجب بناء .40
المتبادلة بين جميع األطراف المعنية. ويجب أن تحترم القواعد التي تمّكن كل طرف من 
جني أقصى الفوائد من الشراكات. بالنسبة ألفريقيا، سيكون االتحاد األفريقي ومفوضيتو 

ييم ىذه الشراكات طبقا لمخطوط التوجييية بمثابة وسائل وضمانات لبدء وتنفيذ ورصد وتق
 التي حددتيا أجيزة صنع القرار في المنظمة القارية.
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ُيوصى المجمس التنفيذي باعتماد الدراسة التي أجرتيا المفوضية والتوصيات التي قدمتيا  .41
واعتمادىا من قبل لجنة الممثمين  2011وتم تنقيحيا في نوفمبر  2009المجنة الفرعية في 
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 تقرير وتوصيات المفوضية عن الدراسة التي أجراها خبراء استشاريون

 حول المكاتب التمثيمية لالتحاد االفريقي

 :مقدمة –أوال 

 2007في يوليو ، غانا، في أكرا خبلل دورتو المنعقدة يذكر المجمس التنفيذي أنو .1
اذ القرار إلجراء مراجعة لبلتحاد اتختم حكومة االتحاد،  حولنقاش الكبير" والمخصصة "لم

إجراء بيدف  من بين أمور أخرى،  ،االتحاد األفريقي مؤسسات األفريقي من أجل تقييم
 التغييرات المناسبة عند االقتضاء".

فريق رفيع المستوى برئاسة البروفيسور أديبايو أديديجى تم إنشاء تنفيذا ليذا القرار،  .2
قدم . د األفريقي، بما في ذلك مفوضية االتحاد األفريقيلمؤسسات االتحا شامبل اتقييم أجرى

التي تمت في السنة  لدراسات مختمفةالتقرير قد خضع و  2007الفريق تقريره في ديسمبر 
في مايو  ،لممجمس التنفيذي في أروشا، تنزانيادورة استثنائية بما في ذلك من خبلل عقد صدوره، 
2008. 

لتحديد مستقبل  فوائدجراء تحميل شامل لمتكاليف والإالمراجعة في "توصيات إحدى  تمثمت .3
ىو تحميل اليدف من ال وكان ".جديدةمكاتب مكاتب )االتحاد االفريقي( الموجودة قبل فتح 

عمى  تحديد الحاجة لمحفاظ و  لنظر في ميارات الموظفين البلزمين لتشغيل تمك المكاتبا
 المكاتب لتقديم تقارير إلى المفوضية. إلى جانب تغطية مناىج ياأو إغبلق يانقمالمكاتب أو 

خبيرين خدمات ب جازىا المجمس، استعانت المفوضيةالتي أ ىذه التوصيةاتنفيذ ل .4
 .مراجعة شاممةاستشاريين إلجراء 

 :الخبراء االستشاريون -ثانيا
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سفير سابق لمنيجر لدى  إيجودو وىو سانأالسفير ىما ن ياالستشاري نيالخبير  إن .5
االقتصادية إلفريقيا أصبح عميد إقميم الشرق والمجنة الوحدة اإلفريقية نظمة مجميورية إثيوبيا و 

وكان عضوا في عدة لجان ولجان فرعية  2000/2001بابا في عام أديس أمغادرتو  قبل
الوحدة  وىو موظف سابق في منظمةإي. ديوماتشوما  دكتور فيكتورالوحدة اإلفريقية، وال لمنظمة
أو وكيبل لرؤساء  نائبااالقتصادية لئلدارة  امدير إما مختمفة  اأوقات عمليقي االتحاد االفر /اإلفريقية
تقاعد في عام . نيويورك وبروكسلو جنيف وىي  المراجعةقيد ست الاالتحاد االفريقي بعثات 
تان بيذا الذاتيتيما سير . ترفق التحاد االفريقيامن بروكسل حيث كان رئيس بعثة  2005
 التقرير.

 :صاتاالختصا -ثالثا

تسييبل ختصاصات . وترفق طيو االةالمفوضيوافقت عمييا تم إعداد اختصاصات  .6
 النقاط البارزة تشمل ما يمي:ولكن لئلحالة 

  أو جدواىا الحالية لممكاتب التمثيمية وتقديم توصيات محددة بشأن الصبلحيات مراجعة
 /التعديبلت التي يمكن إدخاليا عمييا؛عدميا، بما في ذلك التحسينات

 يذه المكاتب بيدف تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة الحالية ليياكل الراجعة العمميات و م
فعالية فضبل عن الكفاءة و الواقتراح التدابير العبلجية المناسبة التي تيدف إلى تعزيز 

 القيمة مقابل المال؛

  تحاد االتصاالت الجارية بين ىذه المكاتب ومقر مفوضية االروابط تقييم فعالية وكفاءة و
وطريقة تدفق المعمومات جوىر طبيعة/ ي بغية تقديم توصيات المناسبة بشأناألفريق

 ؛العكسية عمى نحو فعالوالتغذية 

  )لتنفيذ ا لضمانالمكاتب ليذه تقييم االحتياجات من الموارد )البشرية والمالية والمادية
 ؛لصبلحياتيا الفعال
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 تقديم توصيات محددة بشأن ما يمي : 

  أو إغبلقو أو نقموما اذا كان ينبغي الحفاظ عميو ومعرفة كل مكتب مدى مبلءمة 

 مكاتب جديدة وأين ولماذاإنشاء ا إذا كان ينبغي م. 

  االستشاريين بذل جيد  الخبيرين أداء جميع الميام المذكورة أعبله، يتعين عمىعند
سبيل  خذ في االعتبار ما تمميو القرارات السياسية لبلتحاد االفريقي )عمىؤلخاص ل

الساحة  عمىفريقي وجعمو العبا رئيسيا فعال لبلتحاد األالترويج الالمثال الحاجة إلى 
وكذلك الخبرات وأفضل الممارسات في منظمات  العالمية الناشئةواالتجاىات  العالمية
 (مماثمة

 :الخبيرينمنهجية عمل  -رابعا

ونائب الرئيس  مفوضيةلمع رئيس ا الخبيران االستشارياناجتمع في إطار أداء عمميما،  .7
 المفوضية. ن وكثير من موظفينو مفوضأربعة و 

حيث  2009فبراير  26إلى  9 ستة منالجميع المكاتب كذلك ن ااالستشاري يرانزار الخب .8
ضافة إلى ذلك، أرسبل. و مع رؤساء وموظفي المكاتبأجريا لقاءات تفاعمية  أعدىا استبيانات  ا 

 .بالكاملا من إدارتيا نلكن لم يتمكلممكاتب و فريق المراجعة 

عمى مختمف المستويات ريقيين السفراء األفة كانت ىناك أيضا جمسات عمل مع مجموع .9
 .األفريقي والبنك الدولي ونائب األمين العام لجامعة الدول العربية ميجروممثمين عن ال

 لمذكورةا لمعمميات اتقييميم إلىا ما وتوصياتيماستنتاجاتيالخبيران االستشاريان في  استند .10
 .في المقر وفي المكاتب المختمفةذي أقاموه أعبله وكذلك مكتب األبحاث ال

 :عممية التقييمالنقاط البارزة ل -خامسا 
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 تياوأنشط ياوواجبات تفويضيا اتب ودرسامكعمى كل الن ااالستشاري عكف الخبيران  .11
 .حددة لكل منياكما قدما توصيات م. واجيياتالحالية والصعوبات التي  ياالرئيسية وىياكم

مماثمة وقد وردت جميع المكاتب الخاصة ببشكل عام، فإن النتائج والتوصيات و  مع ذلك .12
 .االستشاريينالخبيرين في الجزء الثالث من تقرير 

 نااالستشاريالخبيران الصعوبات التي حددها  : ألف

 : ن ما يميااالستشاري الخبيران لصعوبات التي حددىاشمل ات .13

رواتب الموظفين والبدالت األخرى بال سيما فيما يتعمق و الية والمادية األوضاع الم ضعف (1
الرسمية لرؤساء  السكن والمباني في بعض الحاالت وخصوصا النقص العام في مقار

 .البعثات
منظمة مثل االتحاد بجديرة الفي الموارد البشرية لمواكبة واجبات التمثيل  النقص  (2

 .األفريقي
الحتياجات المكاتب بصورة مباشرة مكاتب الفي عاممين الموظفين معظم العيين م تت (3

 .فقط المعنية
مباشرة في المكاتب حيث تم تعيينيم  المينية دأ معظم ىؤالء الموظفين الكبار حياتيمب (4

جراءات لبلطبلع عمى المقر بدون المرور   المفوضية عمى األقلقواعد وا 
تشير إلى أن لدييم  تاجميع كبار الموظفين في المكاتب ىم من حممة شياد إن (5

يقومون مع ذلك، فإن جميع األعمال اليومية التي . و المطموبةالنظرية المؤىبلت العممية 
دارية لبيا تشمل   يسوا مستعدين ليا.جوانب دبموماسية وا 

 وننا الداخميؤ شركاشدد  حالة من العجز العممي،إلى أشيرت مكتب واحد حيث  باستثناء (6
 ت التي تواجييم في بعض المكاتب.عمى بعض الصعوباون والخارجي

مقر البشكل خاص عمى صعوبات االتصاالت مع  تم التركيزالمكاتب،  جميعفي  (7
السمطة  ، تغيرالمراسبلتة عمى متأخر  ردودردود أو غياب تعميمات، : غياب الأبرزىاو 
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موصول إلى موقع االتحاد ل الفنية صعوبات، المقر في كثير من األحيانالمشرفة في ال
الموقع بمعمومات محدثة، الغياب التام لمعبلقات مع األجيزة ريقي، عدم تزويد فاأل

 .بين البعثات التمثيمية وكذلك األخرى لبلتحاد

 االستشاريين لمتعامل مع الصعوبات المذكورة أعالهالخبيرين توصيات   .باء

ين ن، من بااالستشاري يرانأعبله، أوصى الخبمبينة متغمب عمى معظم الصعوبات الل .14
 :يبما يمأمور أخرى، 

عمى أن  االتحاد االفريقي مفوضيةفي مكتب رئيس  لوحدة النيبادنشاء وحدة مماثمة إ (1
 جيزةواأل لممفوضيةتنسيق أنشطة المكاتب التمثيمية مع اإلدارات المختمفة تكون مكمفة ب

 .بلتحادلاألخرى 
كخطوة  ،ك وجنيفنيويور و ل يالمكاتب وال سيما بروكس اجتماعاتجييز المقر وقاعات ت (2

 .عند االقتضاءمع المقر  عدن ب  ع عالية األداء من شأنيا تيسير المؤتمراتبأدوات  ،أولى
 عمى نحو منتظم بمعمومات مستكممةزويده األداء وتبأدوات عالية تجييز موقع المقر  (3

التي من شأنيا تسييل أداء و  المعمومات البلزمة منو من استمداد وذلك لتمكين المكاتب 
 .اباتيواج

روابط اتصال بين البعثات التمثيمية وغيرىا من أجيزة االتحاد وربطيا مع بعض إقامة  (4
 .أنشطة ىذه األجيزة مثل االجتماعات النظامية

رساليضمان عدم تعيين  (5 بدال من . مباشرة إلى مكاتب االتحاد االفريقي مموظفين جدد وا 
موظفين استبداليم بويمكن  .المنظمةبمعرفة ليم ذلك، يجب إرسال موظفين من المقر 

 .جدد في المقر
والمقر من خبلل تحديد فترة محدودة  يةمكاتب التمثيمالطبيق مبدأ التناوب بين موظفي ت (6

 .من الخدمة خارج المقر
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بان مع مرافق المؤتمرات كمما أمكن ذلك فضبل عن مسكن لرؤساء البعثات شراء مقار   (7
 االتحاد االفريقييمتمك كل األماكن التي فريقية التي تنمو في لخدمة المجموعات اإل

 مكاتب فييا.

 

 :لممكاتب التمثيمية الحالية وضا األ  جيم.

اإلبقاء بضرورة ن ن االستشاريارايباإلضافة إلى التوصيات المذكورة أعبله، أوصى الخب .15
يا ا أوصم. كأعبله 14عمى جميع المكاتب الستة القائمة وتعزيزىا عمى النحو المقترح في الفقرة 

، لمجنوب مبلوي ،ويجليمونمكتب جميع المكاتب باستثناء ل المواقع الحالية اإلبقاء عمىبضرورة 
 .فريقياأل

الخبيرين االنتباه إلى القسم السادس من تقرير  ي سترعى، وي جليمونمكتب وفيما يتعمق ب .16
ي ف السادكموقع ىذا المكتب إلى مقر بنقل مبررات لمتوصيات االستشاريين الذي يوفر 

األفريقية في  ةصغر حجم البعث( 1: )ىذه المبررات ما يمي . وتشمل، بوتسوانايابرونج
األسباب  أحدكان ذلك  مع أن السادك  مع أمانةمناسب االتصال ال ( غياب2و) ويجليمون

 .المكتب إلنشاءالرئيسية 

 :فريقيجديدة لالتحاد األتمثيمية إنشاء مكاتب  دال. 

بلتحاد ل بخصوص األماكن التي يمكنأيضا توصيات  نااالستشاريقدم الخبيران  .17
نشاء إل االستناد إليياالمعايير التي ينبغي فييا. وقدما  فريقي النظر في إنشاء مكاتب تمثيميةاأل

 وىي عمى النحو التالي: مكاتب في أفريقيا وخارج أفريقيا

 مع الوطن األم؛حية محفاظ عمى روابط لاألفريقي  الكثافة العالية من الميجر 
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  صوتو  اإلفريقي إلى إعبلء التحاديحتاج احيث بأعداد كبيرة تركز المنظمات الدولية
ىذه المنظمات عمى تحافظ ممكنا عندما فريقية، وسيكون ذلك والدفاع عن المواقف األ

 عبلقات التعاون مع االتحاد األفريقي؛

 تحاد األوروبي والبمدان األفريقية؛البمدان التي لدييا روابط قوية من التعاون النشط مع اال 

 نفوذىا عمى ة نظرا لاألفريقيوالبمدان االتحاد  معيا بالفائدة عمىالتعاون التي يعود دول ال
 .دائمة العضوية في مجمس األمن لؤلمم المتحدةالخمس من قبيل الدول ال الساحة الدولية

في فريقي االتحاد األة نظر ضرور ن بان االستشاريار يتمك المعايير، أوصى الخبل ااستخدام .18
 ء مكاتب في كل من األماكن التالية:امكانية إنشإ

، وي جليمون عمى غرار  مكتب ،في أفريقيا، ينبغي إنشاء أربعة مكاتب إقميمية جديدة (أ 
كل واحد منيا  كون مقرينبغي أن مبلوي، في أربع مناطق جغرافية أخرى في أفريقيا وي

 .المعنيةتصادية اإلقميمية االقمجموعة في المقر الرئيسي لم

 األبجدي:ترتيب حسب الخارج أفريقيا، ينبغي إنشاء مكاتب في كل من األماكن التالية   (ب 
تاون، غيانا  جدة، المممكة العربية السعودية، جورج -برازيميا، البرازيل  -ين، الصين يجب
دليي، اليند  نيو  -موسكو، روسيا  - لندن، المممكة المتحدة - (منطقة البحر الكاريبي)

 .فيينا، النمسا -طوكيو، اليابان  -يطاليا ، إروما -باريس، فرنسا 

يدف تعزيز بالتالية األساسية التوصيات الخبيران االستشاريان  ضافة إلى ما سبق، قدمإ .19
 : فريقي ونفوذه في جميع أنحاء العالموجود االتحاد األ

وغيرىا في جميع و الفنية الحالية اتبمكإلى تمثيمية إسناد ميام  فريقيبلتحاد األلينبغي  (أ 
في كل  اقتصادي/يمكن القيام بذلك عن طريق تعيين موظف سياسي. و أنحاء أفريقيا

 .يةالتمثيمالميام لمساعدة رئيس المكتب الفني ألداء  مكتب
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مكاتب عمى الفور أو في المستقبل القريب، إنشاء االتحاد االفريقي حيث ال يستطيع   (ب 
 .تمثيل االتحاد األفريقيريقيين عميد السفراء األفن مطمب أن يستحسن ي  

االتحاد األفريقي  إعادة ضرورة إلى باإلشارة ن ياالستشاري نير يالخبتقرير أخيرا، خمص و  .20
 النظر في طريقة تمويمو عممياتو.

 :مفوضية االتحاد اإلفريقي توصيات – سادسا

المكاتب  كل منأكدت أىمية جديرة باالىتمام  عمميةن ىذه الدراسة ىي ترى المفوضية أ .21
وأكدت الدراسة أيضا التحديات التي تواجو ىذه . جديدة مكاتبإنشاء إلى والحاجة  الحالية

التوصيات التي قدميا قبمت المفوضية ، . وبشكل عاممتعامل معيال اطرقاقترحت المكاتب و 
 وأوصت المجمس التنفيذي بالموافقة عمييا.ن ااالستشاري نرايالخب

قترح ي  آلثار المالية اإلضافية ليذه التوصيات، نظرا لأنو مفوضية ترى المع ذلك، و  .22
 :وصى بما يمي لمنظر فيو والموافقة عميو. وبالتالي، ي  مراحلعدة تنفيذىا عمى 

. ويتعمق ذلك جميع التوصيات التي ال تتطمب موارد إضافيةل الفوري ذيتنفضرورة ال (1
 .صاريف مالية إضافيةم تستدعياإلدارية التي لن بالمسائل أساسا 

من اإلجراءات الحالية قيد النظر ربطيا بمتوصيات التي يمكن ضرورة التنفيذ الفوري ل (2
ينبغي األخذ  عمى سبيل المثال،. فالجارية خبلل أخذىا في االعتبار في إطار العمميات

 رؤساء المكاتب إلى العاممين من قبيل رفع درجةتعزيز المكاتب من حيث  في االعتبار
ين في إطار العممية الجارية ليياكل المفوضية وتوفير موظفين إضافيين ومتخصص 1مد

تحويل مفوضية المفوضية أو سواء في سياق االستعراض الداخمي لتحسين طرق عمل 
 .فريقياد األفريقي إلى سمطة االتحاد األاالتح

 :المكاتب التمثيمية/اإلقميمية في أفريقياألف. 
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عمى  اً ر إلى أن ىناك بالفعل اتفاقشيتأن مفوضية قميمية، تود الالمكاتب اإلبفيما يتعمق  (3
. فريقي جاء نتيجة ليذا القراراألمكتب اإلقميمي لمجنوب الإنشاء  القيام بذلك وأن

تخدام مكاتب توصية باسالنب استحسن تنفيذ ىذا االقتراح، عند االقتضاء، إلى جوي  
ذا تم تطبيق . و ل أيضانية وغيرىا ألغراض التمثيففريقي الاالتحاد األ ىذه التوصية، فإن ا 

  . إضافية أموالعزز تمثيل االتحاد االفريقي بشكل كبير في أفريقيا دون إنفاق سي ذلك

 :المكاتب التمثيمية خارج أفريقياباء. 

 : ما يميببشدة  المفوضيةفيما يتعمق بإنشاء مكاتب جديدة، توصي  (4

. وقد تم إجراء عمى الفور 2007منذ عام  والتخطيط لينبغي إنشاء مكتب فيينا الذي تم 
ىذه بشأن نتائج قرار نيائي حتى اآلن  رلم يصد ولكنوقبول دراسة بشأن إنشائو 

العرض الذي قدمتو الحكومة النمساوية لتوفير مقر لممكتب قائما . وال يزال الدراسة
ثبلثة تجاوز ال ي من العاممين مع عدد قميل عممو المكتبأن يبدأ يمكن قبولو. و وينبغي 
 عندما تتوفر الموارد المالية.توسيع نطاقو عمى أن يتم  بما في ذلك رئيسوموظفين 

 :مجموعة العملتوصيات  - سابعا

ن ومفوضية االتحاد ااالستشاري نراياالعتبار التوصيات التي قدميا الخبفي  اً أخذ .23
 مجموعة العمل بما يمي:وصي تاألفريقي، 

 مقار سكن ليموتوفير  تعيين رؤساء المكاتب (أ 

ضمن فئة رؤساء المكاتب التمثيمية معاممين، تندرج الموائح والنظم الجديدة لفي  (1
يكونوا ينبغي أن ، عميوين. و ن الخاصيالمعينأي المجموعة الثالثة من الموظفين 

عدم كفاية األحكام  في حالو م. والموائح المتعمقة بينظم أحكام المحكومين ب
 عمميممدة واليتيم أو و  طرق تعيينيمخاصة بة وضع سياسالخاصة بيم، يوصى ب

 إلختيم، خدموشروط ورواتبيم درجاتيم و 
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ال يمكن تنفيذ ىذه التوصية لرؤساء تمك البعثات،  بشراء مقار سكنفيما يتعمق   (2
، عميو.  و يامةالضخمة و الالمالية  ىاآلثار في األجمين القصير والمتوسط نظرا 

 .مشكمةالتي تواجو ىذه التب لمكافي ابدالت السكن يوصى بمراجعة 

 

 إنشاء مكاتب تمثيمية جديدة لبلتحاد األفريقي   (ب 

 االمكاتب اإلقميمية/التمثيمية في أفريقي 

المكاتب التمثيمية/اإلقميمية في أفريقيا  تكون مقارأن  ي فضلالمبدأ،  من حيث (3
مع . لمقارة ةالخمس في األقاليمالمجموعات االقتصادية اإلقميمية  مقارحيث تقع 

كإجراء  ،قترحذلك وبسبب اآلثار المالية المترتبة عمى إنشاء مثل ىذه المكاتب، ي  
 نلمكاتب الفنية ألداء الميام التمثيمية من خبلل تعيين موظفيا تأىيلمؤقت، 
 .كبار في تمك المكاتب سياسيين

 ة،يمقر مجموعة اقتصادية إقميموجد حيث يني ففي حالة عدم وجود مكتب   (4
مقار المجموعات أحد في  لممفوضيةممثل  تعيينر ىو ىناك خيار آخ

 االقتصادية اإلقميمية.

عاممين إضافة عن طريق تعزيز المكاتب الفنية الخاص ب االقتراح تنفيذيمكن  (5
خبلل  التمثيمية الواجباتألداء المكاتب التمثيمية رؤساء تمك يعممون مع ين ياسيس

عادة ىيكمة لعممية الجارية حاليا إلاسياق السنتين القادمتين ويمكن استكمالو في 
 االتحاد األفريقيمكاتب مفوضية االتحاد األفريقي و 

 المكاتب التمثيمية خارج أفريقيا 
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ن ااالستشاري نرايخاصة خارج أفريقيا، اقترح الخبو مكاتب تمثيمية جديدة  نشاءإل (6
 ا:اعتمادىبوصى التالية التي ي   المعايير مجموعة

 جر األفريقي لمحفاظ عمى روابط حية مع الوطن األم؛الكثافة العالية من المي 

  تركز المنظمات الدولية بأعداد كبيرة حيث يحتاج االتحاد اإلفريقي إلى إعبلء
صوتو والدفاع عن المواقف األفريقية، وسيكون ذلك ممكنا عندما تحافظ ىذه 

 المنظمات عمى عبلقات التعاون مع االتحاد األفريقي؛

  روابط قوية من التعاون النشط مع االتحاد األوروبي البمدان التي لدييا
 والبمدان األفريقية؛

  الدول التي يعود التعاون معيا بالفائدة عمى االتحاد والبمدان األفريقية نظرا
لنفوذىا عمى الساحة الدولية من قبيل الدول الخمس الدائمة العضوية في 

 .مجمس األمن لؤلمم المتحدة

بإيبلء  ي وصىمت بو الحكومة النمساوية ال يزال قائما، العرض الذي تقدإذا كان  (7
 أصبل. مبدأالعمى الموافقة  تألنو قد تم لمكتب فيينا االعتبار الواجب واألولوية

 مع إنشاء مكاتب أخرى وفقا لممعايير الواردة أعبلهأيضا تحديد أولويات ينبغي  (8
 .االعتبار أولويات أفريقيا والشراكات الجاريةفي األخذ 

دبير مؤقت ريثما يتم إنشاء المكاتب التمثيمية في الدول ذات االىتمام، يمكن كت (9
 العمداءبشأن تعيين ن ااالستشاري نرايالخب النظر في التوصية التي قدميا

عمداء المجموعة  . وقد اقترحفريقيرسمية لبلتحاد األكقنوات اتصال  اإلفريقيين
 .الفكرة نفسيا العالم األفريقية في العديد من المدن في مختمف أنحاء

 :تنسيق المكاتب التمثيمية (ج 



12 
 

فيما يتعمق بتنسيق المكاتب التمثيمية وتحسين روابطيا مع المقر الرئيسي،  (10
إدارة وتنسيق الشراكات بإسناد ىذه المسؤولية إلى القسم المسؤول عن يوصى 

. التحادلممفوضية وغيرىا من أجيزة اوذلك بالتعاون مع اإلدارات األخرى 
عمى مراكز اتصال لرفع تقاريرىا إلييا، لمكاتب التمثيمية من ذلك حصول اوسيض
دار الرئيس و مكتب معرفة الذي سيكفل األمر  المفوضية  ومديريات ووحداتات ا 

تعميمات الرئيس نقل يسيل أيضا بجميع المسائل التي تثيرىا ىذه المكاتب. كما 
 .لممكتب

 :خاتمةال -ثامنا

من . جديرة باالىتمام مكاتب االتحاد االفريقي عمميةاجعة مر فإن كما ىو مبين أعبله،  .24
جميع الدول األعضاء فيو وفي  ممثبل فيفريقي األالتحاد االناحية المثالية، ينبغي أن يكون 

مع ما يقوم بو االتحاد األوروبي،  لممقارنةأي محاولة عن  ا. وبعيدخرى من العالماألجزاء األ
دوليا ب ،طبعابدءا، تقريبا في جميع أنحاء العالم ممثَّل األوروبي أن االتحاد ينبغي اإلشارة إلى  

لتعزيز ليس ليس إال الحد األدنى البلزم قترح ما ىو مفإن وبالتالي، . 27األعضاء البالغ عددىا 
لضمان الكفاءة وتحسين تنسيق أنشطة االتحاد أيضا ولكن فقط فريقي صورة ومكانة االتحاد األ
. وسوف يعود ذلك ين الدول األعضاء وكذلك عممية التكامل في أفريقيابيدف تعزيز التضامن ب

عمى عزز موقف أفريقيا سيىذه الدول األعضاء عمى الصعيدين الوطني واإلقميمي و بالفائدة عمى 
مدول األعضاء، وال تنحصر في المساىمات المقدرة لموارده المستوى العالمي. عندما تزداد 

 .األعضاء وغيرىا ودولبداء بد االتحاد االفريقي تكون ىناك حاجة لزيادة وجو س

ن ياالستشاري تمت توصية المجمس التنفيذي بالموافقة عمى توصيات الخبيرينوعميو،  .25
 لجنة الممثمين الدائمين. االمفوضية واستعرضتييا تضخمعمى نحو ما 
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