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 تنفيذو مقرر بشأن اعتماد 
 االستراتيجية األفريقية المتكاممة لمبحار والمحيطات

 (،0202)إستراتيجية آيم  0202في أفق سنة 
 ASSEMBLY/AU/16(XXII)ADD.1الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر
االقتصادية ستراتيجية لمبحار والمحيطات في التنمية إلعمى األىمية ا يؤكد مجّددا .1

 واالجتماعية ألفريقيا؛

بإعبلف االحتفاؿ بالذكرى الخمسيف لتأسيس منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد  يذّكر .2
دوؿ والحكومات عف التزاميـ بالمحافظة عمى األفريقي الذي عبر مف خبللو رؤساء ال

المجاالت البحرية والموارد البحرية وحمايتيا واستخداميا لصالح القارة األفريقية وشعوبيا 
 مستداـ؛بيدؼ تحقيؽ األمف الغذائي ال

اعتمدتو الدورة صادر عف ال ASSEMBLY/AU/DEC.252 (XIII)أيضا بالمقرر  يذّكر .3
 ،سرتفي  2009مر االتحاد األفريقي المنعقدة في شير يوليو العادية الثالثة عشرة لمؤت

ليبيا، التي أعرب المؤتمر خبلليا عف بالغ انشغالو بتفشي حالة انعداـ األمف في المجاؿ 
البحري األفريقي، وأشاد بما اتخذتو مفوضية االتحاد األفريقي مف مبادرات بيدؼ إعداد 

بالمجاؿ البحري التحديات والفرص المرتبطة  مواجيةترمي إلى اممة ومتسقة ستراتيجية شإ
 في أفريقيا؛

الصادر عف   [ASSEMBLY/AU/DEC.294 (XV)] رقـ بالمقرر ،يذّكر عالوة عمى ذلك .4
 ،كمباالفي   2010الدورة العادية الخامسة عشرة لممؤتمر المنعقدة في شير يوليو 

لمفوضية في ىذا االتجاه، والذي أكد المؤتمر بموجبو دعمو لمجيود التي تبذليا ا أوغندا
 ممة إلدارة المجاؿ البحري لمقارة؛ستراتيجية بحرية متكاإبما في ذلؾ إعداد 

الجتماع مجمس السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي  387بالبياف رقـ  يذّكر في النياية .5
الذي أجاز المجمس و في أديس أبابا عمى المستوى الوزاري ،   2013يوليو  29المنعقد 
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إلعبلف الرسمي لرؤساء دوؿ وحكومات المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب بموجبو ا
أفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا، ولجنة خميج غينيا حوؿ السبلمة 

 25و 24الكاميروف يومي  ،واألمف في المجاؿ البحري والمعمف عنو خبلؿ قمة ياوندي
" 2050"استراتيجية آيـ  توخاهكما ت، اقتصاد المحيطات الزرقاء، وقدـ 2013يونيو 

 لنيضة أفريقيا"؛ باعتباره "الحدود الجديدة

المؤتمر الثاني لموزراء  عف 2012ديسمبر  6في  صادرإعبلف أديس ال يجيز .6
ستراتيجية إاألفريقييف المكمفيف بشؤوف البحار، الذي اعتمد الوزراء بموجبو ىذا اإلعبلف "

 خطة عمؿ تفعيميا؛" ، 2050آيـ 

بأىمية المحيطات والبحار األفريقية بالنسبة لمتنمية المستدامة لمقارة وبالمكانة  يقرّ  .7
وصياغة األىداؼ اإلنمائية  2015اليامة التي تحتميا في أجندة التنمية لما بعد 

 المستدامة؛

 "؛2050عمؿ تنفيذ "إستراتيجية آيـ اعتماد خطة يقـّرر  .8

 25األفريقي لمبحار والمحيطات" و "العقد 2025-2015اعتبار العقد  أيضا يقـّرر .9
 يـو األفريقي لمبحار والمحيطات"؛يوليو "ال

، عمى مستوى البمداف، إلأف ىذه ايؤكد عمى  .10 تعاوف بيف الستراتيجية البحرية تستمـز
التحديات والفرص المتصمة بالمجاؿ البحري وتعزيز التعاوف مواجية المؤسسات مف أجؿ 

 اإلقميمي الفرعي. ف التعاو العابر لمحدود الوطنية، و 

عمى ضرورة إقامة شراكات إستراتيجية مف شأنيا دعـ المبادرات المتصمة  يؤكد كذلك .11
 ؛ستراتيجيةالبتنفيذ ىذه ا

المفوضية تسييؿ إنشاء فريؽ عمؿ استراتيجي إلعداد التفاصيؿ الفنية مف  طمبي .12
صة طبقًا لبلتفاقيات لممنطقة البحرية الواحدة الخال 2050لمتنفيذ المبكر الستراتيجية آيـ 

 والقوانيف البحرية الدولية؛

الخالصة عمى أىمية تعزيز قدرات الدوؿ األعضاء إلدارة مناطقيا االقتصادية يشّدد  .13
  المناطؽ البحرية الخالصة الموحدة؛ نحو تنفيذ عنصرا أساسيا باعتبارىا
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إلى أف  الدوؿ األعضاء التي ليست أطرافا في كؿ الصكوؾ الدولية ذات الصمةيدعو  .14
 ؛بما في ذلؾ الميثاؽ المنقح لمنقؿ البحري طرافا فيياأ تصبح

المجموعات االقتصادية اإلقميمية واآلليات اإلقميمية إلى إعداد واعتماد  يدعو .15
وغير ذلؾ مف األنشطة طو المسمح استراتيجية إقميمية لمكافحة القرصنة وعمميات الس

 ؛"2050ستراتيجية آيـ إنسيؽ مع "غير المشروعة والمرتكبة في البحر، وذلؾ بالت

مشاورات مع المجموعات واآلليات الرئيس االتحاد ورئيسة المفوضية إجراء  مفيطمب  .16
 ؛"2050ستراتيجية آيـ إ"اإلقميمية إليجاد انضماـ ودعـ عمى أوسع نطاؽ ممكف لتنفيذ 

والييئة ، لؤلمـ المتحدة، واألميف العاـ لممنظمة البحرية الدولية األميف العاـيدعو  .17
الدولية لقاع البحار، ورئيسة مفوضية االتحاد األفريقي إلى دعـ الجيود الرامية إلى تعبئة 

 ؛الموارد الضرورية لتنفيذ ىذا المقرر

مف المفوضية، في إطار تنفيذ ىذا المقرر، إجراء تقييـ لآلثار الييكمية و يطمب  .18
ؾ إلى الدورة القادمة لممؤتمر المالية المتعمقة بيذه االستراتيجية وتقديـ تقرير عف ذل

 .2014المقرر عقدىا في يونيو 

- 
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