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 نتائج
 تركيا الثانية –قمة أفريقيا 
 1193نوفمبر  19 – 91مالبو، غينيا االستوائية، 

 موضوع القمة:
 تعزيز التنمية المستدامة والتكامل"من أجل   شراكة لم جديد "نموذج

 
 مقدمة -أوال 

نوفمبر  21إلى  19تركيا الثانية في مالبو، غينيا االستوائية من   -انعقدت قمة أفريقيا  .1
 تعزيز التنمية المستدامة والتكامل". لمن أجشراكة لم جديدتحت عنوان "نموذج  2014

واجتماع وزاري في  2014نوفمبر  19القمة مسبوقة باجتماع لكبار المسؤولين في  كانت .2
في نفس المكان )مالبو(. وقد حضرت قمة ىذه السنة كل من  2014نوفمبر  20

ثيوبيا، الرئيس المنتيية واليتو لالتحاد األفريقي، إلى  موريتانيا، رئيس االتحاد األفريقي، وا 
أفريقيا، السنغال، ليبيا، زيمبابوي، كينيا، غانا، تشاد،  جانب الجزائر، نيجيريا، جنوب

 جميورية الكونغو الديمقراطية ومصر.
القمة تحت الرئاسة المشتركة لفخامة محمد ولد عبد العزيز، رئيس أعمال جرت  .3

الجميورية اإلسالمية الموريتانية ورئيس االتحاد األفريقي، عن الجانب األفريقي، وفخامة 
 ، رئيس جميورية تركيا عن الجانب التركي.رجب طيب أردغان

تركيا رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، الدكتورة  –الجمسة األخيرة لقمة أفريقيا  حضرت .4
فخامة محمد ولد و فخامة طيب رجب أردغان، رئيس تركيا، و زوما، دالميني زانا انكوس

يس غينيا االستوائية فخامة تيودور أوبيانج جيما، رئو عبد العزيز، الرئيس الموريتاني، 
 وكبار مسؤولين من الدول األعضاء.
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 في إسطنبول، تركيا. 2008تركيا األولى في أغسطس  –انعقدت قمة شراكة أفريقيا  .5
جازة "خطة التنفيذ المشتركة لشراكة أفريقيا  .6  2015تركيا لمفترة  –يتوقع من القمة تقييم وا 

 "، التي تتضمن مجاالت تعاون رئيسية.2019 –
في مقر مفوضية االتحاد  2013تركيا الثانية في يونيو  –التحضيرات لقمة أفريقيا  بدأت .7

باجتماع مشترك لمسؤولين رفيعي المستوى كانت ميمتيم الرئيسية تتمثل في  األفريقي
تركيا الثانية التي كانت  –إلى قمة أفريقيا  المؤدية الفترة التحضيرات الالزمة خالل القيام ب

 .2014آنذاك قبل تأجيميا إلى نوفمبر  2013عقد في أكتوبر من المقرر أن تن
أنشئت أيضا لجنة صياغة فنية مشتركة مكونة من خبراء مفوضية االتحاد األفريقي،  .8

مقرر المجنة حول و الدول األعضاء الثالث في لجنة التنسيق، عن الجانب األفريقي، و 
ركيا في أديس أبابا، لصياغة التعاون المتعدد األطراف )جنوب أفريقيا(، وكذلك سفير ت

 وثائق العمل والوثائق الختامية لمقمة.
ستجعل ىذه الشراكة العالقات بين تركيا والقارة األفريقية أكثر حيوية من خالل تنفيذ  .9

 ومستدامة بغية دعم تحقيق األىداف المشتركة. مطردةعممية تعاون 
 عدْييا السياسي واالقتصادي.تتبع السياسة الخارجية التركية نيجا شامال إلى جانب ب   .10

تتركز سياستنا عمى تنمية أفريقيا من خالل دعم فني ودعم لممشاريع في مجاالت مثل و 
 الصحة والتعميم والزراعة.

طار تنمية معروفاينا رؤية طويمة المفي ىذا الصدد، تبن   .11 تحدد التي  2063بأجندة  دى وا 
قارة أفريقية  إيجاديم في مسيرتنا نحو السياسات وآليات الرصد والتقي و  توج  و  األولويات
 .را وأمنا، مسالمة مع نفسيا وممثمة قوة دينامية عمى الساحة العالميةاأكثر ازدى

، سفير الجميورية اإلسالمية ومميأدلى سعادة السيد حمادي في كممتو االفتتاحية،  .12
وزير خارجية  الموريتانية بتصريح يفيد بأنيم عقدوا قبل مراسم االفتتاح جمسة مغمقة مع

جميورية غينيا االستوائية، وذك رىم الوزير خالليا أن غينيا االستوائية، بصفتيا بمدا ذا 
توسيع نطاق تفسير ، يمكن وبالتاليسيادة، تستطيع أن تدعو بمدانا أفريقية صديقة، 
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مصمحة خاصة  أن تشارك التي ليا  حتى لمبمدان المذكورة  وأنو يمكن صيغة بانجول 
 . في القمة

لم تراع البمدان الشريكة المعنية قط صيغة بانجول عند توجيو في الماضي، وأضاف أنو  .13
الدعوة إلى أفريقيا. وتم عمى وجو الخصوص إيراد شكل القمم مع الصين، اليابان، 
الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا وتركيا المنعقدة في ىذه البمدان، ومع تركيا نفسيا 

ذا إذن ينبغي أن تنطبق فمماتركيا األولى المنعقدة في إسطنبول.  –ا بالنسبة لقمة أفريقي
 ضيف.االستوائية وحدىا كبمد مصيغة بانجول عمى غينيا 

وعمى الرغم من أن مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء كانت تريد تطبيق ىذه  .14
تركيا نفسيا،  –يقيا الصيغة، فمم توافق غينيا االستوائية عمى ذلك. وفيما يتعمق بشراكة أفر 

أثار رئيس لجنة الممثمين الدائمين أن تركيا شريك ذو اىتمام بأفريقيا، وعميو، فبإمكان كال 
 الطرفين أن يستفيد من اآلخر.

مث ل الجانب  التركي في اجتماع كبار المسؤولين نائب األمين العام لوزارة الخارجية التركية  .15
ية التي أبداىا الممثمون األفريقيون منذ بداية ىذه الذي قال بأنو معجب بالقيادة التوجيي

 الشراكة حتى اآلن.
وعقب إحاطة موجزة حول العالقات الجيدة القائمة بين الدول األفريقية وتركيا، قدم نبذة  .16

يس مشكمة لمبمدان المتأثرة ن ىذا الوباء لإقصيرة عن مسألة تفشي وباء إبوال حيث 
يو، ينبغي أن تكون ثمة استجابة عالمية ستدعم فييا ىي مسألة عالمية. وعم ، بل وحدىا

تركيا أفريقيا عمى الدوام. وفي الختام، تمنى النجاح لمعمل المشترك الذي كان من 
 المنتظر أن تقوم بو أفريقيا وتركيا معا. 

أما سعادة إراستوس موانتشا، نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، فقد ذك ر في كممتو  .17
ضرورة تنفيذ األرقام وااللتزامات التي روجعت، حيث الحظنا أنو لم يتم االفتتاحية ب

 الشروع في تنفيذ عدد من األنشطة لقمة الموارد. 
يات من خالل التركيز عمى عدد قميل من المشاريع و أن نحدد األولإذن ينبغي ذكر أنو و  .18

أعرب  كمافذة. لكن مع جودة التنفيذ، بدال من إعداد مشاريع كثيرة غير من ذات النوعية
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الحاجة  رغم أنمفوضية االتحاد األفريقي والدعم من جانب عن تقديره لمتصرف الحكيم 
 اتجاىين.في  ال تزال تدعو إلى القيام بالمزيد حيث ينبغي أن يكون التعاون 

تركيا األولى  –دعا مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلى مراجعة أداء نتائج قمة أفريقيا و  .19
جازة المشا ريع وطرق التمويل في المجاالت ذات األولوية خالل السنوات الخمس وا 

 القادمة.
وعمى الرغم من موافقتيم عمى المصفوفة وخطة العمل فالحاجة تدعو إلى تخفيض عدد  .20

 المشاريع، ثم تركيز الموارد عمى المشاريع التي يمكن أن نحقق فييا النجاح.
بأن تركيا ليست صديقة أفريقيا  ،ردغانذك ر الرئيس التركي، فخامة السيد طيب رجب أ .21

. فبينما ظل بعض المنظمات والبمدان تمغي االجتماعات مع أفريقيا في أوقات الرخاء
بوال في بعض بمدان غرب أفريقيا، ستبقى تركيا في أفريقيا عمى الدوام يإ ءبسبب تفشي وبا

 ت معا.فسنيزم التحديا بالتالي،و ميما كانت التحديات التي تواجو القارة، 
استرعت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، سعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما، انتباه  .22

ن صح أنو  ،المؤتمر إلى أن عمى األطراف أن تدرك أنو لتنفيذ بعض  ا ب ذلتجيود ا 
تطمعاتنا، ولم تبرز لمعيان نتائج ممموسة مستوى لم يتحقق تقدم يرقى إلى  المشاريع، 

   م الدعائم.ومحددة في معظ
وعميو، ينبغي أن تتفق أفريقيا وتركيا عمى التركيز عمى تنفيذ المشاريع ذات األولوية  .23

ىذه فإن   ،مشاريع قصيرة المدى. وجود السنوات الخمس القادمة عمى الرغم من الل خ
، جيدة اإلعداد وفعالة ستراتيجيةانحو برامج  اسمم يمكن اعتبارىا المشاريع ذات األولوية

 مة المدى بين أفريقيا وتركيا.وطوي
 ثانيا  اإلجراءات

 اجتماع  كبار المسؤولين 9.1
تناول اجتماع كبار المسؤولين المشترك بين الخبراء األتراك واألفريقيين ثالث وثائق:  .24

مشروع خطة التنفيذ المشتركة ومصفوفة المشاريع ذات األولوية و مشروع اإلعالن، 
تعديالت قميمة فقط عمى اإلعالن بغية إضافة المغرب الرئيسية. وعميو، فقد تم إدخال 
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كدولة غير عضو في االتحاد األفريقي. وأشار االجتماع إلى انشغالو بأن يتعمم المغرب 
 واالتحاد األفريقي التعايش بطريقة تشمل الطرفين.

 .المطموبة ة قيمالفيما يتعمق بالمصفوفة، تم االتفاق عمى ضرورة تحديد مصادر التمويل و  .25
 اعتمد اجتماع كبار المسؤولين الوثائق الثالث مع التعديالت التي أجريت.

 االجتماع الوزاري    1.1
وعمى غرار الرئيس المشارك، معالي أحمد تغيدي، وزير خارجية الجميورية اإلسالمية  .26

الموريتانية والرئيس الحالي لممجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي، وجو السيد ياوو زوغمو، 
تركيا  –إن قمة الشراكة أفريقيا  رية تركيا، كممة إلى نظرائو قائالية جميو وزير خارج

 ةستسيل التفاعل السياسي واالقتصادي واالجتماعي بدرجة كبيرة. وأشار أيضا إلى أىمي
 .تركيا –لشراكة أفريقيا الطويل المدى  عمىوالدعم القمة في سياق الوفاء بااللتزامات 

تركيا حجم تجارتيا مع بمدان أفريقيا  زادت ون االقتصادي، التعا في مجال وأضاف أنو ،  .27
قال وزير و ؛ اليا  أضعاف مستواىا قبل ذلك ةستبجنوب الصحراء خالل العقد األخير 

مميار  23رفع حجم التجارة البالغ حاليا  اليدف المتوخى ىو ن إالخارجية ياووزوغمو 
مشيرا إلى أن مئات من  ،2018مميون دوالر أمريكي حتى  50دوالر أمريكي إلى 

ياووزوغمو أيضا أن شراكات البناء  وذكرالشركات التركية تمارس األعمال في أفريقيا. 
 نشطة أيضا في شراكتنا.

إضافة تحقيق ن أفريقيا تتطمع إلى إمكانية إقال نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  .28
فيو فائدة الطرفين. ستعمل مشروع ممموس لما  تنفيذالقيمة في تعامميا مع تركيا بغية 

بغية جعل ىذه الشراكة أكثر فعالية وكفاءة. وحيث أفريقيا وتركيا حول مسائل إستراتيجية 
% من 60إن أفريقيا ىي مستقبل العالم بناء عمى إمكاناتيا الزراعية من خالل امتالك 

  ا.األراضي القابمة لمزراعة في العالم، فالحل لألمن  الغذائي سيأتي من أفريقي
وعقب تحميل موجز لمشاريع الوثائق الثالث التي أجازىا كبار المسؤولين، اعتمد الوزراء  .29

 الوثائق المذكورة عمى مستواىم وأوصوا رؤساء الدول والحكومات بيا.
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المدة قبل نياية  منتصفوصية بضرورة إجراء مراجعة تبالنسبة آلليات المتابعة، تمت ال .30
التنفيذ الحالية ليست مالئمة لقيادة خطة التنفيذ، وعميو،  عممية التنفيذ، ونشعر بأن آلية

 يمكن تعديل فترة التقييم.
 

 مؤتمر رؤساء الدول والحكومات )القمة( 2.1
 

كانت القمة ىي الخطوة النيائية وقد حضرىا رؤساء الدول والحكومات، وألقى خالليا  .31
 كمماتيم. المتحدثون الرئيسيون من الرؤساء ورئيسة مفوضية االتحاد األفريقي

، رئيس جميورية غينيا االستوائية، باسم مباسوجو جيمانبيانج و رحب فخامة السيد تيودور أ .32
، ترحيبا حارا بنظرائو وبمختمف الوفود، كما تمنى النجاح  لمقمة لبمد  ا ىذاحكومة وشعب 

 مع التوصل إلى نتائج قابمة لمتحقيق.
س الجميورية اإلسالمية فخامة محمد ولد عبد العزيز، رئي ذلك ثم تحدث بعد .33

الموريتانية، ورئيس االتحاد األفريقي، الذي أعرب عن امتنانو لرئيس البمد المضيف 
أىمية تطوير ىذا التعاون الضيافة، مشيرا إلى  وكرماالستقبال  حرارةل)غينيا االستوائية( 

 الشعبين األفريقي والتركي.عمى فائدة بما يعود بال
بوال الذي أودى بحياة ما يزيد يمتأثرة بتفشي وباء إالغربية  انظرا ألن بعض بمدان أفريقي .34

الوقوف من جميع المشاركين في الجمسة العامة  طمب فقدآالف شخص،  ةعمى خمس
 صمت ترحما عمى أرواح الضحايا.دقيقة والتزام 

وتبعو عمى التوالي فخامة رجب طيب أردغان، رئيس جميورية تركيا وسعادة الدكتورة  .35
 دالميني زوما، رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي.سازانا و نك

دوالر أمريكي  ماليينستخصص مبمغ خمسة في كممتو، أعمن السيد أردغان أن حكومتو  .36
بوال. وأشار بوضوح أن تركيا يلالتحاد األفريقي بغية دعم المنظمة لمتغمب عمى وباء إ

بمدان والمنظمات القمم أوقات الرخاء فقط. فبينما ألغى بعض ال في اليست صديقة أفريقي
 بوال، ستبقى تركيا عمى الدوام إلى جانب أفريقيا.يبسبب تفشي وباء إ
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سازانا دالميني زوما، رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، إلى أن معظم و أشارت سعادة نك .37
بغي نالمشاريع الواردة في خطة العمل المشتركة بقيت إلى حد كبير دون تنفيذ. وعميو، ي

 مالئمة لتنفيذىا.اتيجية ستر اأن نضع 
 نتائج القمة –ثالثا 
( سنوات عمى أن تخضع لممراجعة والتعديل والتحسين 4أربع ) ةأنشئت خطة التنفيذ لفتر  .38

بشكل متبادل. يعتمد الطرفان خطة التنفيذ المشتركة لمواصمة تعزيز التعاون الشامل لما 
واألجندة اإلنمائية  2063ة خصوصا بيدف المساىمة في تحقيق أجندفيو فائدة الجانبين، 

 .2015لما بعد 
، االتصاالت والمشاورات فيما بينيما 2008لعام  سيكثف الطرفان، وفقا إلعالن إسطنبول .39

منظمة التعاون اإلسالمي و األمم المتحدة،  منظومةعمى مختمف المستويات داخل 
لدولي، البنك ا النقدنتميان إلييا، مثل صندوق ي وغيرىما من المنظمات الدولية التي 

ومنظمة التجارة العالمية، بغية مواءمة المواقف وتنسيق األعمال حول المسائل  يالدول
 ذات االىتمام المشترك.

مجاالت التعاون الممكنة عمى الصعيد اإلقميمي، السيما فيما حول الطرفان  باحثسيت .40
 األخذ في االعتبارمع  قميمية ألفريقيا والمجتمع المدنييتعمق بالمجموعات االقتصادية اإل

سيتحقق التعاون الفني في مجاالت الزراعة، التنمية الريفية، الصحة، التعميم والبيئة،  أن
من خالل الوكالة التركية لمتعاون والتنسيق )تيكا(، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية 

 والمجتمع المدني والسمطات المحمية.
المشتركة لرفع حجم التجارة واالستثمار من  إمكانات دعم أىدافيماحول سيتباحثان أيضا  .41

. في ىذا 2019مميار دوالر أمريكي بحمول  50إلى  2013مميار دوالر أمريكي في  30
الصدد، ستمنح تركيا أفضميات تعريفية و/أو امتيازات اإلعفاء من الضرائب لمبمدان 

تحاد األوروبي. األفريقية تمشيا مع التزاماتيا المترتبة عمى االتحاد الجمركي مع اال
تركيا والبمدان األفريقية ىذه األنشطة دون اإلخالل باالتفاقيات السابقة مع أطراف ستشجع 
 أخرى.
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دارة الموارد و التنمية الريفية، و األعمال التجارية الزراعية، و أن الزراعة،  عتبارالاأخذا في  .42 ا 
امنة ضخمة لتطوير المائية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، تحتوي عمى طاقات ك

التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا، وتستطيع أن تساىم في رفع مستوى العالقات 
 التجارية بين أفريقيا وتركيا، يتفق الجانبان عمى تنفيذ األنشطة التالية:

  س نقص المناعة البشرية/اإليدز، و التعاون في مكافحة سوء التغذية واألوبئة مثل فير
يا، إيبوال وغيرىا من األمراض المعدية. في ىذا الصدد، ستقوم تركيا، السل، المالر 

إمكانية التعاون في إدارة الخطة الصيدلية  باستكشافبالتعاون مع قطاعيا الخاص، 
 األفريقية وتبادل المعمومات وفقا لمتنظيمات ذات الصمة.

الجانبان عمى ما  فقيتنظرا ألن السمم واألمن يعتبران شرطين مسبقين لمتنمية والتعاون،  .43
 يمي:

  تقديم دعم لوجستي ومالي لعمميات دعم السالم لالتحاد األفريقي وجيود حفظ السالم
لألمم المتحدة في أفريقيا وتفعيل المنظومة األفريقية لمسمم واألمن لالتحاد األفريقي، بما 

 التدريب وتبادل البرامج. يشمل
  مرافق نقل حديثة،  مثل تحتية جيدة اإلنشاء،اعتبار لألىمية الحيوية التي تكتسييا بنية

االستثمارات في البنية التحتية  االتصاالت السمكية والالسمكية، الطاقة المستدامة ودور
استخدام الطاقة وتحسين إدارة  فعاليةو لمطاقة، بما في ذلك تطوير الطاقة المتجددة 

وتركيا، يتفق الجانب عمى مصادر الطاقة في التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا 
 التعاون لدعم أىداف ومقاصد "برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا"

 
 االستنتاج وطريق المضي قدما –رابعا 
انصب التركيز في ىذا الجزء عمى مجاالت التعاون المتفق عمييا، مثل التعاون السياسي،  .44

 الصحة وما إلى ذلك. ولزراعة، في او  التعاون االقتصادي، التعاون في السمم واألمن،
الجانبان إنشاء آلية متابعة عمى مستويات عديدة بناء عمى المبادئ الواردة في  يقرر .45

طار التعاون لعام   عمى النحو التالي: 2014إعالن مالبو وا 
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  تركيا مرة كل خمس سنوات في أفريقيا وفي تركيا بالتناوب،  –ستنعقد قمة أفريقيا

 المشتركة لرئيس االتحاد األفريقي ورئيس الجانب التركي.وستكون تحت الرئاسة 
سيجمع مؤتمر وزاري لممراجعة مرة كل ثالث سنوات في الفترات الفاصمة بين القمم بغية  .46

 – 2015تركيا لمفترة  –تقييم التقدم في تنفيذ خطة التنفيذ المشتركة لشراكة أفريقيا 
عداد اجتماع القمة.، والمشاريع ذات األولوية الواردة في المص2019  فوفة وا 

أىداف وتطمعات الشعوب األفريقية لمتنمية المستدامة كما تجمت في الذكرى التاريخية  .47
عاما عمى تأسيس منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، واإلعراب أيضا  50لمرور 

 لالتحاد األفريقي. 2063عن دعم قوي ألجندة 
تركيا فريدة من  –جعل شراكة أفريقيا كيفية ثل في تمي  وينواج ذي ال  غير أن التحدي .48

استفادة كل طرف من خبرة اآلخر ومياراتو  بأكبر قدر نوعيا، ذات جدوى وفعالة بغية 
ال ينبغي أن نسمح لمشراكة بالوجود لذاتيا، ولكن لمقيمة التي تضيفيا ومساىمتيا و ممكن. 

 في إثراء ورفع مستوى معيشة مواطني أفريقيا وتركيا.
ننا عمى عمم بما يعمقو رؤساء دولنا وحكوماتنا من أىمية عمى ىذه الشراكة .كما ندرك إ .49

الكبرى التي ستنجم عنيا  اإلمكانات الضخمة التي يمكن أن تطمقيا ىذه الشراكة والفوائد
  وتعود عمى شعبينا في كل من تركيا وأفريقيا.

 
 الممحقات –خامسا 

طار التعاون، اعتمدت القمة األولى الوثيقتين الختا .50 ميتين ، وتحديدا، إعالن إسطنبول وا 
المذين يحددان مجاالت التعاون بين الجانبين. وقد شارك الجانبان في وضع خطة تنفيذ 

أخذت في االعتبار العالقات الثنائية القوية بين بمدان  2014 – 2010مشتركة لمفترة 
 أفريقية عديدة وتركيا.
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تركيا الثانية ثالث وثائق ختامية ىي: إعالن مالبو،  –وعميو، اعتمد مؤتمر قمة أفريقيا  .51
ومصفوفة المشاريع ذات األولوية الرئيسية؛  2019 – 2015خطة التنفيذ المشتركة لمفترة 

 المذكورة كمرجع ليذا التقرير.  ثوترفق أدناه الوثائق الثال
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 النموذج الجديد لمشراكة من أجل تعزيز التنمية والتكامل المستدامين
 

ود األفريقيين، الممثمين لمقارة واالتحاد ، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفنحن
األفريقي ومؤسساتو من جية، ورئيس جميورية تركيا من جية أخرى، المجتمعين في إطار قمة 

 ؛2014نوفمبر  21تركيا الثانية في مالبو، غينيا االستوائية، في -شراكة أفريقيا 
ئيس جميورية غينيا لفخامة تيودورو أوبيانج نجيما مباسوجو، ر  إذ نعرب لعن امتناننا

االستوائية، ولحكومة وشعب غينيا االستوائية عمى استقباليم الحار وكرم الضيافة وكذلك وعمى 
 التنظيم واإلدارة الممتازة ألعمال القمة؛

ذ نأخذ في االلعتبار  الروابط التاريخية واالقتصادية والثقافية القائمة بين أفريقيا وتركيا وا 
 تحقيق التنمية االقتصادية والرفاىية االجتماعية لشعوبيما؛وكذلك الدعم المتبادل في 

ذ نؤكد مجددا انضمامنا إلى األىداف والمبادئ المنصوص عمييا في إعالن إسطنبول  وا 
 19تركيا المعتمد خالل القمة األولى لمتعاون بين أفريقيا وتركيا في  –حول شراكة أفريقيا 

 .2008أغسطس 
ذ  التي تتيحيا ىذه الشراكة إلنشاء جبية موحدة لخدمة أىداف بالفرصة التاريخية نرحب وا 

أفريقيا لمتنمية االقتصادية واالجتماعية السريعة من أجل تحقيق السمم واألمن، والتحسين المطرد 
لمديمقراطية والحكم الرشيد، فضاًل عن تعزيز العدالة االجتماعية كأساس لمتنمية االقتصادية 

 المتوازنة في بمداننا؛
ذ  كما  تحقيق أىداف وتطمعات الشعوب األفريقية من أجل التنمية المستدامةندلعم وا 

لمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي،  تجمى ذلك في االحتفال التاريخي بالذكرى الخمسين
ذ نعرب أيضا  لالتحاد األفريقي؛ 5063عن تأييدنا القوي ألجندة  وا 
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ذ نؤكد  ، وبصورة خاصة، تمك المتعمقة باحترام سيادة لالتفاقيات الدوليةامتثالنا وا 
في شؤونيا الداخمية؛ بشأن حقوق واستقالل ووحدة أراضي الدول فضاًل عن عدم التدخل 

 اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي؛
ذ نعترف  برغبتنا القوية في التعاون، خصوصا من أجل تعزيز التجارة وتقاسم أفضل وا 

الصحة، العمم والتكنولوجيا، والصناعة، الثقافة والسياحة، الزراعة الممارسات لمنيوض بالتعميم، 
والتنمية الريفية، تدريب وتمكين الشباب، توفير فرص العمل، إدراج المنظور الجنساني في 
ْينا ومن ثم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة في ىذه  مختمف مجاالت التنمية في إقميم 

 المجاالت؛
ذ نكر  و  لقوي بمحاربة اإلرىاب، القرصنة، االتجار بالمخدرات والبشر وأشكال التزامنا ا را 

الجرائم الدولية المنظمة بما في ذلك دفع الفدية لممجموعات اإلرىابية والجريمة عبر الوطنية 
 المنظمة؛ 
ذ  تركيا في المجاالت  -التزامنا بالقيام بالمزيد من توطيد عالقات أفريقيانؤكد من جديد وا 
 القتصادية واالجتماعية والثقافية القائمة عمى مبادئ المنافع المتبادلة والتضامن؛السياسية وا

ذ نعي  التعاون الذي بمغتو تركيا والبمدان األفريقية منذ انعقاد قمة  ومستوى وضعوا 
 ؛2008تركيا األولى لعام  -التعاون بين أفريقيا

عمقة بالمصالح المتبادلة تحقيق وتعميق التعاون الثنائي في المجاالت المتحرصا لعمى و 
تركيا في عام -الواردة في إطار التعاون بين أفريقيا وتركيا الذي اعتمدتو قمة التعاون بين أفريقيا

وأيضا في اإلعالن المشترك وخطة العمل المشتركة المعتمدين خالل االجتماع الوزاري  2008
ات الحالية لمتعاون لمصمحة في إسطنبول، وتعزيز اآللي 2011ديسمبر  16األول المنعقد يوم 

 دول وشعوب الطرفين؛
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 نعمن ونتفق لعمى ما يمي:
نواصل التعاون في جميع المجاالت المتعمقة بالسمم واألمن بما في ذلك منع النزاعات  .1

دارتيا من خالل تبادل الخبرات والمعمومات وبرامج التدريب وتعزيز ثقافة  وتسويتيا وا 
 السالم؛

الو ومظاىره ونعزز التعاون في مكافحة ىذه اآلفة ونعتبر ندين اإلرىاب بجميع أشك .2
الجرائم التي ترتكبيا الجماعات اإلرىابية انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان األساسية 

  وتيديدات خطيرة لمسالمة واألمن الوطنيين واستقرار األمم؛
بغية معالجة  نكثف جيودنا في تنسيق مواقفنا في المحافل االقتصادية والتجارية العالمية .3

 نحن التيالدولية  واالتفاقيات المعاىداتب المساسالمسائل ذات االىتمام المشترك دون 
 تركيا؛-انطالقًا من روح شراكة أفريقياو  يا،في أطراف

وتشجيع إقامة عالقات تجارية مباشرة بين أفريقيا االستثمار  تبادل إلى تعزيز نسعى .4
يا، من خالل في نحن أطراف التيالدولية  قياتواالتفا المعاىداتب المساسوتركيا دون 

 فتح أسواق جديدة ورفع مستوى العالقات التجارية بين الجانبين؛
نعمل عمى تعبئة الموارد المالية المستقرة من أجل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية  .5

احة، في كل من أفريقيا وتركيا، السيما في مجاالت البنية التحتية، التصنيع، السي
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل إليجاد القيمة المضافة، والعمالة 

 ونقل التكنولوجيا؛
يا، البرامج في فاطر أ نحن التيالدولية  واالتفاقيات المعاىداتب المساسندعم، دون  .6

األفريقية القارية ذات األولوية ألفريقيا، من قبيل المنظومة األفريقية لمسمم واألمن، اآللية 
لممراجعة المتبادلة بين األقران، والنيباد من خالل ضابط اتصال عسكري تركي لدى 
مفوضية االتحاد األفريقي، والتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا، وتعزيز التجارة 
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األفريقية البينية، ومنطقة التجارة الحرة القارية، ورؤية التعدين األفريقية، وبرنامج تطوير 
ية التحتية في أفريقيا، والبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية، والعقد األفريقي البن

 ؛2020-2010لممرأة 
 في إطار قانونا و ممزمة ومنصفة اتفاقية عادلةعمى اعتماد  بباريس، 2015 في نعمل، .7

التي و . ومن خالل االسترشاد بمبادئيا المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية
 .عمى أبعد تقدير 2020حيز التنفيذ بحمول  وتدخلسوف تطبق عمى جميع األطراف، 

نتعاون في مجال تربية المواشي في إطار تعزيز األمن الغذائي والتعاون بين الجانبين  .8
نتاجيتيا؛  في استخدام التكنولوجيا المتطورة المناسبة لتحسين المواشي وا 

لبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية من أجل نسعى إلى تعزيز التعاون في إطار ا .9
تنمية الخبرات في مجاالت التصنيع والسيما القطن واألقمشة بغية المساىمة في تحويل 

 المواد الخام في أفريقيا؛
نسعى إلى تشجيع السياحة والتفاعل الثقافي بين الشعوب من أجل إثراء الحضارة  .10

حياء الجسور الثقافية بي  ن الجانبين؛البشرية وا 
نسعى الى تعزيز وزيادة استثمارات القطاع الخاص في برامج التبادل في المجالين  .11

الثقافي واإلعالمي وكذلك التفاعالت بين الشعبين التركي واألفريقي بغية تشجيع ثقافة 
 تقاسم المعمومات؛

 لجانبين؛نسعى إلى تعزيز التعاون في مجالي العموم والتكنولوجيا والتعميم العالي بين ا .12
نسعى إلى تعزيز التعاون المشترك في مجاالت الصحة لتطوير البنية التحتية والنظم  .13

الطبية، ومراكز المراقبة والوقاية لمكافحة األمراض واألوبئة، وزيادة كفاءة المعاىد 
 الصحية ودعم جيود تدريب عاممي الصحة؛
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الجانبين من خالل  نسعى إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحسين وضع الشباب في .14
برامج بناء القدرات، وتبادل المعمومات فيما بينيم، وتعزيز قدراتيم عمى مواجية تحديات 

 العولمة؛
ز .15 من أجل  االقتصادية واالجتماعية والقانونية تيامكانمن خالل تعزيز  تمكين المرأة نعز 

 ؛في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية دعم مشاركتيا
تطوير العالقات والتعاون بين المؤسسات العاممة في مجاالت حقوق اإلنسان نقوم ب .16

 والديمقراطية
نعزز التعاون في مكافحة جريمة االتجار بالبشر واليجرة غير الشرعية وفقا لجميع  .17

 المواثيق والمعاىدات الدولية الخاصة بحرية تنقل وىجرة شعوب كال الجانبين؛
، مع 2015 بحمول لأللفية اإلنمائية األىداف يقتحق نحو نواصل الجيود والتعاون .18

 فريدة فرصة انتوفر  2063وأجندة االتحاد األفريقي  2015 ما بعدلأجندة االقتناع بأن 
 ؛. البيئة يحترم الفقر من خال وسممي ومنصف عادل لعالم المشتركة رؤيتنا لتحقيق

تركيا في إسطنبول في -نعزز آلية المتابعة التي أنشأىا إطار التعاون لشراكة أفريقيا .19
 ، وذلك عبر اتصاالت دائمة ومكثفة. 2008أغسطس  19

" المرفقة طيو لتعزيز 2019-2015أفريقيا -نعتمد "خطة التنفيذ المشتركة لشراكة تركيا .20
 التعاون الشامل بين أفريقيا وتركيا.

 في إسطنبول. 2019تركيا الثالثة عام -نتفق عمى عقد قمة شراكة أفريقيا .21
 

ر     .1193نوفمبر  19مالبو يوم في  حر 
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 مشروع
 تركيا - خطة التنفيذ المشتركة لشراكة أفريقيا

4119- 1119 
 
بمغت العالقات بين أفريقيا وتركيا مرحمة التعزيز المتبادل لمشراكة االستراتيجية، عمى أساس   .1

المشتركة لشراكة خطة التنفيذ ياسات االنفتاح لكال الطرفين. وبناًء عمى التقدم الذي أحرزتو "
 –" وفقا إلعالن اسطنبول لمقمة األولى لمتعاون بين أفريقيا 2014-2010 أفريقيا –تركيا 

، فإن أفريقيا من جية وجميورية تركيا من جية 2008أغسطس  19تركيا الصادر في 
أخرى، المشار إلييما بالطرفين، قامتا معا بوضع ىذه الخطة المشتركة لمتنفيذ. وقد تم إقرار 

دخال التعديالت 4خطة التنفيذ لمدة أربع ) ( سنوات وسوف تخضع لممراجعة المتبادلة، وا 
األطراف ىذه الخطة المشتركة  اعتمدتوالتحسينات الالزمة عمييا أثناء تمك المدة. وقد 

لمتنفيذ بغرض زيادة تعزيز التعاون الشامل لصالح الطرفين، ال سيما بغية اإلسيام في 
 . 2015واألجندة اإلنمائية لما بعد  2063ا تحقيق أجندة أفريقي

 
 التعاون المؤسسي -أوال

 المشاورات حول المسائل السياسية  -9-9
وتقوية العالقات بين الجانبين، مع المراعاة  من أجل تعزيز التفاعل بين األطراف وتطوير .2

 الواجبة لمبادئ المساواة والثقة واالحترام المتبادل:
لمسؤولين عن مختمف القطاعات لحضور يمكن دعوة الوزراء األتراك ا (أ 

 االجتماعات  لنظرائيم األفريقيين، أينما كان ذلك مالئما؛
يتشاور الوزراء األتراك واألفريقيون حول المصالح المشتركة والسيما حول القضايا  (ب 

 تركيا.  –اإلقميمية/العالمية في إطار شراكة أفريقيا 
 

 العالقات فيما بين البرلمانات  -9-1
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 تعزيز التفاعل ألبعد من المستويين الحكومي والفني، تقوم األطراف بما يمى:سعيًا إلى  .3
تشجيع العالقات فيما بين البرلمانات من خالل تقاسم أفضل التجارب وبناء القدرات بين  ( أ

 البرلمان األفريقي والجمعية الوطنية التركية الكبرى؛
ية الكبرى وبرلمانات تشجيع إنشاء مجموعات الصداقة بين الجمعية الوطنية الترك  ( ب

 البمدان األفريقية.
 التعاون في نطاق المنظمات الدولية -9-2

تعمل األطراف عمى تكثيف االتصاالت والمشاورات مع  2008وفقا إلعالن اسطنبول لعام  .4
بعضيا البعض عمى مختمف المستويات في نطاق األمم المتحدة، ومنظمة التعاون 

صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة  اإلسالمي والمنظمات الدولية األخرى مثل
التجارة العالمية المنضمة إلييا، من أجل مواءمة المواقف وتنسيق اإلجراءات حول المسائل 

 ذات اإلىتمام المشترك. 
 التعاون مع المجمولعات االقتصادية اإلقميمية والمجتمع الدولي -9-3

عمى المستوى االقميمي وخاصة تسعى األطراف إلى إستكشاف مجاالت التعاون المحتممة  .5
فيما يتعمق بالمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمجتمع المدني في أفريقيا، أخذا  في 
دارة الموارد المائية، والتنمية الريفية،  االعتبار أن  التعاون الفني في مجاالت الزراعة وا 

لمتعاون والتنسيق  والصحة، والتعميم، والبيئة يجب أن يتم بتنسيق من الوكالة التركية
 والمجموعات االقتصادية اإلقميمية المعنية والمجتمع المدني والسمطات المحمية. 

 
 التجارة واالستثمار -ثانيا
إدراكا لمحاجة إلى التوسع الكبير في التجارة واالستثمار بين الطرفين، وزيادة فرص الوصول  .6

ينبغي لتركيا والبمدان األفريقية عالية لالستثمار،  إلى األسواق بينيما وتشجيع مستويات
 والمجموعات االقتصادية اإلقميمية تشجيع ما يمي: 

تبادل الزيارات بين وزراء التجارة واالستثمار األفريقيين واألتراك بغرض إستكشاف  (أ 
 مجاالت التعاون؛
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إنشاء قاعدة بيانات مشتركة عمى مستوى الغرف التجارية ومجال األعمال بغرض نشر  (ب 
 ل إلى أصحاب األعمال لكال الجانبين؛فرص األعما

بحث إمكانية تقديم الدعم لمفوضية االتحاد األفريقي والدول األفريقية في تنفيذ  (ج 
إستراتيجية السمع األساسية األفريقية التي تيدف إلى إضافة القيمة لمسمع األساسية 

 األفريقية ودر أرباح أكثر إلى جانب دمجيا في سمسمة القيمة العالمية.
 تييئة بيئة أعمال تجارية مالئمة لوضع المشاريع المشتركة؛ (د 
 ؛إقامة المعارض التجارية المشتركة ومعارض المنتجات (ه 
األعمال التجارية بالدعم والتعاون من  اتحاداتتنظيم فعاليات تجارية من خالل  (و 

 المؤسسات الرسمية؛
 اإلنمائية الواعدة؛ تبادل المعمومات وتعزيز المشاريع المشتركة في مجاالت اإلمكانيات (ز 
استكشاف إمكانيات دعم األىداف المشتركة لمطرفين فى توسيع حجم التجارة  (ح 

مميار دوالر أمريكي  50إلى  2013مميار دوالر أمريكي في عام  30واالستثمار من 
. وفي ىذا الصدد، تقدم تركيا أفضميات في التعريفة الجمركية و/أو 2018بحمول 

لمبمدان األفريقية، وفقا اللتزاماتيا الناشئة عن إتحادىا الجمركي إمتيازات األسواق الحرة 
مع االتحاد األوروبي. وستشجع كل من تركيا والبمدان األفريقية ىذه األنشطة دون 

 المساس باتفاقاتيا السابقة مع األطراف األخرى.
 تبادل الخبرات وتقديم برامج التدريب حول تحسين المناخ االستثماري؛ (ط 
 تركيا لألعمال التجارية؛-لس أفريقياإنشاء مجا (ي 
 التعاون في مجال اإلسكان؛ (ك 
 التعاون في المجال المالي والمصرفي؛ (ل 
 التعاون في مجال إنشاء مناطق صناعية. (م 
دارة الموارد المائية والمشاريع  -ثالثا الزرالعة واأللعمال التجارية الزرالعية والتنمية الريفية وا 

 الصغيرة والمتوسطة
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دارة الموارد البشرية،  بما أن الزراعة، .7 واألعمال التجارية الزراعية، والتنمية الريفية، وا 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تنطوي عمى إمكانيات ىائمة لمنيوض بالتنمية االجتماعية 
واالقتصادية ألفريقيا، واالسيام في تعزيز العالقات التجارية بين أفريقيا وتركيا، يتفق 

 شطة التالية:الطرفان عمى تنفيذ األن
تبادل الزيارات من خالل عقد إجتماعات لموزراء المسؤولين عن الزراعة واألعمال  (أ 

التجارية الزراعية، والتنمية الريفية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض استكشاف 
 فرص التعاون ومواصمة تطوير التعاون القائم؛

ن منظمة تطوير المشاريع الصغيرة تبادل المعمومات والخبراء والزيارات واالجتماعات بي (ب 
 والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة التركية ونظيراتيا في البمدان األفريقية؛

تبادل الخبرات المكتسبة من برنامج الدعم االستثماري لمتنمية الريفية التابع لوزارة  (ج 
 األغذية والزراعة والثروة الحيوانية؛

 راعية الرئيسية لمبمدان األفريقية؛الز  التعاون عمى إعداد الخطط (د 
تات ومكافحة التصحر وأعمال اتدريب الخبراء والتعاون عمى تحسين البذور وزراعة النب (ه 

تثبيت الكثبان الرممية، وآثار تغير المناخ عمى التربة والموارد المائية في البمدان 
 األفريقية، وتجميع المياه، والجفاف، والتعرية والتصحر؛

 فة وأفضل الممارسات حول المشاريع والتجارب النسائية في مجال الزراعة؛تبادل المعر  (و 
دارة  (ز  تقاسم الخبرات وتبادل الخبراء في مجال "تربية المواشي، األمراض الحيوانية وا 

 القطعان عمى مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تركيا وأفريقيا"؛
 التعاون فيما يتعمق بتجارب الصحة النباتية؛ (ح 
ر فرص التعاون الفني من خالل منظمات صيد األسماك في مجال الصيد في تطوي (ط 

 أعالي البحار؛
سيما في مجال النباتات واإلنتاج  التعاون في مجال تقنيات الزراعة العضوية وال (ي 

 الحيواني ؛
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تعزيز التعاون الفني في إدارة مشارع الموارد المائية في مجال الطرق الحديثة لمري  (ك 
 يةوالمياه الجيوتقنية واألرضواض األنيار وسياسات وقوانين المياه وتخطيط إدارة أح

 ؛وحفر اآلبار
تقديم الدعم الفني والتعاون حول المسائل الخاصة بالممارسات المتعمقة بسالمة  (ل 

جراءات التفتيش عمى سالمة األغذية؛  األغذية والصحة العامة وا 
 نواع األحيائية والتنوع األحيائي؛توفير التدريب لمخبراء وتبادليم حول إعادة تأىيل األ (م 
توفير التدريب والخدمات االستشارية فيما يتعمق بإنشاء نظم مراقبة األرصاد الجوية  (ن 

صالحيا وتشغيميا في أفريقيا؛  وصيانتيا وا 
تنظيم برامج تدريب قصيرة األمد من قبل مجموعة مؤسسات القطاع الخاص التركي  (س 

 اريع األفريقيين واألفريقيات.لمشباب من رجال األعمال وأصحاب المش
 

 الصحة -رابعا
مع األخذ في االعتبار أىمية الصحة بالنسبة لتنمية كل من تركيا وأفريقيا، يتفق الطرفان  .8

 عمى ما يمي:
التعاون في مجال مكافحة سوء التغذية واألوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/  (أ 

ن األمراض المعدية. وفي ىذا الصدد، اإليدز والسل والمالريا ومرض إيبوال وغيرىا م
تقوم تركيا بالتعاون مع قطاعيا الخاص ببحث إمكانية التعاون في إطار الخطة األفريقية 

 لمصناعة الصيدلية وتبادل المعمومات، وفقا لموائح ذات الصمة؛
نعاش المواليد؛  (ب   التعاون في مجال التدريب من أجل سالمة األميات، وتنظيم األسرة وا 
الدعم لممنظمات التركية واألفريقية غير الحكومية العاممة في مجال الصحة في  تقديم (ج 

 أفريقيا؛
تشجيع الزيارات لمخبراء والموظفين األتراك واألفريقيين المسؤولين عن الصحة بغرض  (د 

 المجاالت المحتممة لمتعاون في القطاع الصحي؛ استكشاف
 السمم واألمن –خامسا 
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من شرطا أساسيا لتحقيق التنمية والتعاون، يتفق الطرفان عمى ما نظرا لكون توفر السمم واأل .9
 يمى:

المعمومات والخبرات والبحوث والشروع في بناء القدرات من خالل التدريب  تبادل (أ 
 .(جالمذكور في الفقرة ) لمجالوبرامج التبادل في ا

ود التحاد األفريقي وجيلعمميات دعم السالم لالدعم الموجستي والمالي تقديم    (ب 
بما واألمن مسمم المنظومة األفريقية لحفظ السالم لألمم المتحدة في أفريقيا وتفعيل 

 ؛تبادلفي ذلك برامج التدريب وال
، عبر الوطنية تعزيز التعاون في مجال مكافحة اإلرىاب، والجريمة المنظمة (ج 

غسيل األموال، واالتجار بالمخدرات، وتيريب المياجرين، واالتجار بالبشر، و 
، بما في ذلك عن طريق التعاون حتيال وكذلك الجريمة المعموماتيةواال ويروالتز 

، ومركز التميز المركز األفريقي لمدراسات واألبحاث الخاصة باإلرىاب فيما بين
التركي لمكافحة اإلرىاب الذى يوجد مقره في أنقرا، والمركز الدولي لمكافحة 

الدولية التركية لمكافحة المخدرات  اإلرىاب والجريمة العابرة لمحدود، واألكاديمية
 والجريمة المنظمة. 

زيادة التعاون في مجال األمن البحري، ليشمل كذلك جيود بناء القدرات البحرية   (د 
وذلك لدعم االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/  عند االقتضاء

 ؛عند الضرورة المنظمات الدوليةاآلليات اإلقميمية بدعم من 
تبادل التجارب والخبراء في مجال األمن البحري، بما في ذلك من خالل برامج  (ه 

التدريب، والحمقات الدراسية والتدريبات التي يجرييا مركز التميز لألمن البحري 
 في تركيا والمؤسسات المماثمة في أفريقيا؛

براميا حول التعاون في مجاالت  اتفاقياتتشجيع الشروع في  (و  إطارية أولية وا 
التعاون في مجال  اتفاقياتتدريب العسكري والتقنيات والعموم العسكرية، ثم ال

التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين  واتفاقياتالتدريب العسكري واألمني، 
 تركيا والبمدان األفريقية؛
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تبادل الخبرات في مجال الدفاع المدني من خالل برامج التدريب المشتركة لتعزيز  (ز 
كافحة الكوارث الوطنية، بما في ذلك الكوارث الكيمائية والبيولوجية القدرات عمى م

 واإلشعاعية والنووية؛
تشجيع تبادل الزيارات بين الوزراء واألفراد العسكريين والخبراء الفنيين لبحث  (ح 

 إمكانية التعاون في مختمف مجاالت الدفاع واألمن؛
رىاب والجريمة العابرة إنشاء آليات مشتركة لمكافحة اإلرىاب، ومنع تمويل اإل (ط 

لمحدود، ومن أجل بناء القدرات من خالل برامج التدريب في أكاديمية مكافحة 
 اإلرىاب في تركيا والمؤسسات المماثمة في أفريقيا؛

التخطيط إلقامة الحمقات الدراسية واالجتماعات المشتركة فيما بين موظفي إنفاذ   (ي 
 دلة من خالل برامج التدريب.القانون وتعزيز المساعدات القانونية المتبا

 
 تسوية النزالعات والوساطة -سادسا

يجاد حمول سممية  .10 مع األخذ في االعتبار األىمية المتزايدة لمدبموماسية الوقائية وا 
 لمنزاعات، يتفق الطرفان عمى ما يمى:

 تبادل وجيات النظر بشأن المسائل المتعمقة بتسوية ومنع النزاعات والوساطة والتسييل؛ (أ 
 ث عن المجاالت الممكنة لمتعاون والمشاورات فيما يتعمق بالمسائل المذكورة آنفا.البح (ب 

 الهجرة -سابعا
مع األخذ في االعتبار أن التعاون في مجال اليجرة يعد ضروريا الستدامة السمم واألمن،  .11

 يتفق الطرفان عمى ما يمى:
سفر وكذلك السياحة الوسائل القانونية والمشروعة لم لتعاون في مجال اليجرة لتشجيعا (أ 

 والتجارة وما إلى ذلك. 
 ؛

التعاون في مجال اليجرة والتنمية  من خالل اتخاذ تدابير وقائية في البمدان األصمية  (ب 
قامة مشاريع مشتركةوبمدا  .ن المقصد وا 
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 البنية التحتية والطاقة والتعدين والنقل -ثامنا
البنية التحتية الجيدة مثل مرافق مع األخذ في االعتبار األىمية الحيوية التي تكتسييا  .12

النقل الحديثة واالتصاالت السمكية والالسمكية والطاقة المستدامة ودور االستثمارات في 
البنية التحتية لمطاقة، بما في ذلك تعزيز الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة وتحسين إدارة 

يقيا وتركيا، يتفق الطرفان عمى موارد الطاقة بالنسبة لمتنمية االجتماعية واالقتصادية في أفر 
 ما يمي:

 التعاون في دعم أىداف وغايات تطوير البنية التحتية في أفريقيا (أ 
التعاون في مجال البنية التحتية لمنقل وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والمياه  (ب 

 والصرف الصحي؛
فريقيا، بما في التعاون في دعم البنية التحتية لمطاقة من أجل تطوير صناعة الطاقة في أ (ج 

ذلك تعزيز الطاقة المتجددة وتحسين فعالية الطاقة، والتكنولوجيات النظيفة، عمى سبيل 
المثال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية، والوقود األحيائي 

 والطاقات المتجددة األخرى؛
لحكومية والخاصة، تشجيع التعاون بين شركات الطاقة التركية بما فييا الشركات ا (د 

الوطنية لمنفط والغاز الطبيعي في البمدان األفريقية بغية إستكشاف فرص  شركاتالو 
 التجارة في النفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي لفائدة الجانبين؛

مثل التدريب الفني والخبرة الفنية تحسين القدرات المؤسسية والفنية وتبادل المعارف  (ه 
م جوالت سياحية بين المؤسسات التركية ونظيراتيا األفريقية؛ والتدريب الشخصي وتنظي

 والتعاون أيضا في مجال اإلدارة الفعالة لمموارد المعدنية. 
التعاون في مجاالت اليندسة ومد أنابيب النفط والغاز الطبيعي وكذلك في مرحمة ما قبل  (و 

 مد ىذه األنابيب.
التحويل، التوزيع( من أجل زيادة  التعاون في كل مجال من قطاع الكيرباء )التوليد، (ز 

 وصول السكان األفريقيين إلى الكيرباء.
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التعاون في مجال التعدين وتكنولوجيات الصناعة المعدنية لتعجيل تصنيع أفريقيا بما  (ح 
 يعود بالفائدة عمى الطرفين.

التعاون في تطوير البنية التحتية الخاصة بالطيران بما في ذلك زيادة الرحالت بين  (ط 
 يا وتركيا.أفريق

الوزراء المسؤولين عن الطاقة خالل فترة خطة التنفيذ  اجتماعاتتبادل الزيارات وعقد  (ي 
 ىذه.

 
 الثقافة والسياحة والتعميم -تاسعا
مع األخذ في االعتبار إمكانية إسيام الثقافة والتعميم والعموم والسياحة في التنمية  .13

 كيا، يتفق الطرفان عمى ما يمي:االجتماعية واالقتصادية والتعاون بين أفريقيا وتر 
تشجيع المؤسسات األكاديمية التركية واألفريقية لتبادل مدرسي المغات و/أو الطالب  (أ 

 لتشجيع المغات األفريقية المحمية والتركية. 
تشجيع التعاون بين األكاديميات المؤسسات األكاديمية من كال الجانبين السيما  تدريب  (ب 

 ؛الشباب في مجال الدبموماسية
تشجيع إبرام االتفاقيات حول الثقافة والسياحة من أجل االضطالع بالمشاريع المشتركة  (ج 

 في ىذين المجالين؛
 تشجيع تنفيذ البرامج واألنشطة المشتركة في مجاالت التعميم والعمم والتكنولوجيا؛ (د 
 الترتيبات لتوأمة المدن والبمديات بين أفريقيا وتركيا؛ اتخاذتشجيع  (ه 
أفريقية في البمدان األفريقية أو معاىد لمدراسات التركية -عات تركية تشجيع إنشاء جام (و 

 أو كميات لمدراسات األفريقية في تركيا في الجامعات األفريقية
 

 وسائل اإللعالم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -لعاشرا
دفع نظرا لمدور اليام الذي تؤديو وسائل اإلعالم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في  .14

 التنمية، يتفق الطرفان عمى ما يمي:
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التشجيع عمى إنتاج وبث البرامج بما في ذلك األفالم واألعمال الدرامية التي ينتجيا  (أ 
 المنتجون األفريقيون واألتراك.

 توفير التدريب لمصحفيين ورجال اإلعالم األفريقيين الشباب  (ب 
 ا خالل فترة خطة التنفيذ.تنظيم منتدى لوسائل اإلعالم التركية واألفريقية في تركي (ج 
 دعم المراكز األفريقية العاممة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. (د 
 

 البيئة -حادي لعشر
 يتفق الطرفان عمى األنشطة التالية في ىذا المجال: .15
زيادة التعاون والمشاورات بشأن التكيف مع مسائل تغير المناخ في إطار السياق المتعدد  (أ 

 األطراف؛
المشاريع وبرامج التدريب، في مجال الحماية البيئية بما في ذلك تموث المياه،  تشجيع (ب 

دارة المياه المستعممة والفضالت والتموث البحري ومرافق تمقي النفايات وتموث اليواء.  وا 
 

 الشباب والرياضة -ثاني لعشر
والبمدان مع األخذ في االعتبار أىمية الشباب والرياضة في التنمية االجتماعية لتركيا  .16

 األفريقية، يتفق الطرفان عمى ما يمي:
تحديد السياسات المشتركة نحو تنمية الشباب التركي واألفريقي من خالل إنشاء فرق  (أ 

 بحوث مشتركة تتكون من خبراء وباحثين؛
تشجيع المشاريع المشتركة في مجاالت الشباب والرياضة، بما في ذلك المنافسات  (ب 

 ية التركية واألفريقية؛واأللعاب بين النوادي الرياض
تشجيع التبادل بين شباب البمدان األفريقية وتركيا، بما في ذلك أنواع الرياضة بالنسبة  (ج 

 .وفئات الشبابلألشخاص المعوقين 
 آلية التنفيذ والمتابعة:ثالث لعشر: 
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يقرر الطرفان وضع آلية متابعة في مختمف المستويات عمى أساس المبادئ الواردة في  .17
طار التعاون لعام إعالن اسطن  عمى النحو التالي: 2008بول وا 

( سنوات في أفريقيا وتركيا عمى أساس التناوب 5تركيا كل خمس )-ت عقد قمة أفريقيا (1
 بالرئاسة المشتركة بين رئيس االتحاد األفريقي ورئيس تركيا.

ي عقد مؤتمر استعراضي وزاري كل ثالث سنوات خالل الفترة بين القمم بغية تقييم  (2
، 2018-2015تركيا -قدم المحرز في تنفيذ خطة التنفيذ المشتركة لشراكة أفريقياالت

 والمشاريع ذات األولوية المتضمنة في المصفوفة، والتحضير الجتماع القمة
كبار المسؤولين مرتين بين قمتين الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ  اجتماعي عقد  (3

تراح مبادرات جديدة ورفع تقرير إلى المؤتمر المشاريع ذات األولوية المتفق عمييا، واق
 االستعراضي الوزاري والتحضير ليذا المؤتمر.

ت نظم االجتماعات عمى مستوى الوزراء وكبار المسؤولين في أفريقيا وتركيا عمى  (4
 تركيا.-أساس التناوب ضمن اإلطار الذي وضعتو قمة التعاون األولى ألفريقيا

يتفق الطرفان عمى تحم ل مسؤولياتيما في  فيما يخص مسألة تمويل الشراكة، (5
 المساىمة في تمويل الشراكة.

مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع الجانب التركي بتنسيق خطة التنفيذ ف يكم (6
 المشتركة  ورصد وتقييم الشراكة

-



             

  
 

 تركيا الثانية -قمة أفريقيا 
 1192نوفمبر  91-19

 ئية(مالبو )غينيا االستوا
 

 

Africa-Turkey/MIN/3.(II) 

 فرنسي األصل:
 
 
 

 مصفوفة المشاريع الرئيسية ذات
 التركية -لوية للشراكة األفريقيةاألو

1192-1191 
 ــــ
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 مؤشرات األداء  النتائج واآلثار مهام محددة  األىداف الرقم
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  واالستثمار التجارة  .1
 زيادة وتشجيع  1

بين  العالقات التجارية
تبادل  وكذلك وتركيا أفريقيا

وتشجيع  الخبرات
االستثمار عمى مستوى 

  .عال
 ليياكلا قدرات بناء  2  

 األفريقية والشؤون يةالتجار 
عمى المستويين اإلقميمي 

 القاريو 
 

(. تنظيم منتديات التجارة 1
واالستشارات التجارية بين أفريقيا 

مجمس األعمال وتركيا من قبل 
بدعم وتعاون المؤسسات  التركي

لرسمية )مفوضية االتحاد ا
 (.األفريقى

(تطوير موقع عمى شبكة 2
اإلنترنت مشترك بين مجمس 

التركي والييئات القارية األعمال 
 واألعمال التجارية

(التعاون في وضع برامج 3
مشتركة  ومفصمة لمتدريب وتقديم 
المنح الدراسية لممنظمات األفريقية 

القارية واإلقميمية المختمفة عمى 
أساس مجال التدريب ومدتو  وعدد 

 المشاركين، والموقع، والرعاية
 
  

 * زيادة وتشجيع
 العالقات التجارية

  وتركيا بين أفريقيا
 القدرات*تعزيز  
الميارات في  مجال و 

 اإلدارة
  

  عدد
االتقافيات 
 الموقعة 

 

X X X X 

ينبغي تأكيد     
 مصادر التمويل 

إدارة التجارة 
دارة  والصناعة، وا 
الشؤون اإلقتصادية 
 والمؤسسات التركية
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تعزيز قدرات القطاع  .1
الخاص األفريقى 
 والمقاولين الشباب 

 

والمنح   نظيم برامج التدريب(ت4
الدراسية من قبل القطاع الخاص 
التركي لرجال األعمال األفريقيين 

 والشباب وعالم األعمال.
 

تعزيز القدرات .  
الفكرية والعممية لجيل 

رجال  من الشباب
 أفريقيا في األعمال

 
 

  عدد الشباب
 المعنيين

 

ينبغي تأكيد         
 مصادر التمويل 

 إدارة التجارة
دارة  والصناعة، وا 
الشؤون اإلقتصادية 
 والمؤسسات التركية

 

تعزيزالشراكة  .2
االقتصادية واالجتماعية 

بين سيدات األعمال 
 التركيات واألفريقيات

 
 

 منتديات سيدات األعمال (تنظيم5        
 واإلقميمية والوطنية عمى المستويات القارية

(تشجيع تبادل الخبرات والممارسات 6
ن سيدات األعمال التركيات الجيدة بي

 واألفريقيات  

حفز ريادة  * 
 األعمال النسائية 

 

  عدد النساء
 المعنيات

 

وبر
اكت
 , 
راير

 فب
وبر

اكت
 , 
راير

 فب
وبر

اكت
 , 
راير

 فب
وبر

اكت
 , 
راير

 فب

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل 

إدارة النساء، مسائل 
الجنسين والتطوير 
 والمؤسسات التركية

 

 (إنشاء شبكة وتحالفات تجارية 7
 

 االستثمارتعزيز *
والتعاون االقتصادي 

االجتماعي وشراكة و 
 النساء

  عدد النساء
 المستفيدات

 

راير
 فب

راير
 فب

راير
 فب

راير
     فب

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

إدارة النساء، مسائل 
الجنسين والتطوير 
 والمؤسسات التركية

 ش العملاالجتماعات وور  (تنظيم8 
 الخبرات والممارسات الجيدة حول تبادل

 
 

 

وبر
اكت

 
وبر

اكت
 

وبر
اكت

 
وبر

اكت
 

50
 

50
 

50
 

50
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(تدريب سيدات األعمال األفريقيات 9
 عمى إدارة وتخطيط المشاريع والتسويق

 

تعزيز قدرات  *
 سيدات األعمال

 

  عدد النساء
 المستفيدات

 

ايو
 م

ايو
 م

ايو
 م

ايو
80 م
 

80
 

80
 

80
 

ة الفعالة لمموارد التعبئ .3
  المالية

 
 

(تنظيم جمع التبرعات مع 10
القطاع الخاص التركي لتدريب 

النساء عمى مستوى القاعدة 
الشعبية األفريقية عمى إدارة 

الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والمؤسسات الصغرى )الصيد 
 والزراعة وصناعة النسيج، الخ(

 

  تعزيز التجارة
غير الرسمية 

لنساء مجموعات 
قاعدة الشعبية ال

 األفريقيات
 

  حجم التبادل
وعدد النساء 
 المستفيدات

ايو
 م

ايو
 م

ايو
 م

ايو
     م

  األمن والسمم  .2
منع ومكافحة اإلرىاب  .1

  والتطرف

تعزيز التعاون بين المنظمات  .11
في األىداف ذات )المذكورة 
 الصمة(

والتدريب  بناء القدرات توفير .12
والممارسات تبادل الخبرات و 

 اإلرىاب جال مكافحةفي م الجيدة
 والتطرف العنيف

  تعزيز التعاون
والعمل المشترك 

في الميادين 
المرتبطة بالسمم 

 واألمن 
 

 من  عدد
 / و االتفاقات
 أو عقود
 التعاون

 
  عدد تقارير

األنشطة 

ينبغي تأكيد         
 مصدر التمويل

إدارة األمن والسمم 
+ المؤسسات 

 التركية
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األعضاء  المساعدة الفنية  لمدول .13
مكافحة تشريعاتيا الوطنية ل في تعزيز
النموذجي قانون وفقا لم اإلرىاب
 حول ىذا الموضوع األفريقي

تشجيع التعاون بين المركز  .14
األفريقي لمدراسات والبحوث حول 

التميز  التركي  اإلرىاب ومركز
وأمانة  النظام العام  لمكافحة  اإلرىاب 
 واألمن في  تركيا

 

  المشتركة

 ظومة المن تفعيل .15
السمم لألمن و  األفريقية

األفريقية لدعم العمميات و 
 السمم

 

 الدعم الموجستي (االستمرار في تقديم1
  األفريقية حفظ السالمعمميات والمالي ل

وبناء  األساسية التدريببرامج  (تحديد2
، بما في ذلك بعد ذلك لمتنفيذ القدرات

القوة األفريقية  قدرات لبناء برامج التبادل
 الشرطةبما في ذلك عناصر ) ةالجاىز 

 (والمدنيين
 

  تحسين قدرات
برامج التدريب 

 األفريقية
 

  تفعيل القوة
 األفريقية الجاىزة

  عدد البرامج
التى تم 
 إطالقيا

 
  مستوى تفعيل

القوة األفريقية 
 الجاىزة
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الفعال  التنفيذ .16
خطة العمل بشأن ل

ومنع  مكافحة المخدرات
 الجريمة

 

 برنامج العمل تنفيذ تقييم(متابعة و 1
 القائمة عمى األدلة ( تعزيز الخدمات2

األثر االجتماعي الصحة و  لتعزيز
 في الدولةلتعاطي المخدرات 

االتجار غير المشروع  مكافحة(3
ألمن المرتبطة با  والتحديات بالمخدرات

 البشري
البحوث  تعزيز  القدرات في مجال(4

تعزيز  من خالل وجمع البيانات
 بغية االستجابة بفعالية اتالمؤسس

المخدرات غير  التي تشكميا لمتحديات
 المخدرات حركة وتسييل المشروعة

لألغراض الطبية  والمؤثرات العقمية
 العمميةو 
 

  االنخفاض
الممحوظ  في 

استعمال 
المخدرات 
غير  واالتجار

المشروع والجرائم 
االقتصادية 
واالجتماعية 

 المشتركة
 

  مستوى
إستعمال 
  المخدرات

منخفض أو 
 معدوم

 

ينبغي تأكيد         
 مصدر التمويل 

إدارة السمم واألمن 
+ الشؤون 
االجتماعية 

 والمؤسسات التركية
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الثقافة والسياحة   .3
السياحة تعزيز  :التعميمو 

في  لتوليد الدخل كمصدر
 البمدان األفريقية

 

 تنسيقب التركية السياحة وزارة ( يقوم1
عمى لتدريب ورش عمل امختمف البرامج و 

 في أفريقيا؛ صناعة السياحة تعزيز
 لتعزيز والمنتديات ورش العمل تشجيع(2

 لكال الطرفين المختمفة الوجيات السياحية
 
 .والمنح الدراسية التدريب (تقديم برامج3
 
 بناء القدرات وتبادل (التركيز عمى4

 .نماذج أفضل الممارسات الخبرات وتعمم
 

* تعزيز السياحة 
 لكمصدر لمدخ
 قدرة*  تعزيز 
األفريقيين   الممارسين

  مجال السياحة في
 

  مستوى
المداخيل 
المرتبطة 
 بالسياحة

 
  عدد ورش

العمل 
والمنتديات 

 المنظمة
 

 
  عدد المنح

 المقدمة

ينبغي تأكيد         
 مصدر التمويل

الموارد البشرية، 
والتكنولوجيا  العمم

المؤسسات التركيةو   
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تمكين الشباب ودلعم   .4
وتعزيز تكنولوجيا نقل ال

قدرات الدعم في مجال 
التدريب الميني والفني، 

بما في ذلك تدريب 
المدربين والتدريب في 
مجال اإلدارة والتدريب 
 عمى إدارة المقاوالت؛

 
 

تمكين ل الفني والمهني توفير التدريب-9
الشباب إشراك ) توفير فرص العملالشباب و 
 (المشاركة الفعالة من خالل في التنمية

أفريقيا في بين تركيا و  (تبادل الخبرات1
الفني  لمتعميم الممارسة الناجحة

التدريب  بما في ذلك برامج والميني،
ربط البرامج الميني والفني التي ت

 احتياجات الصناعةب
(العمل عمى تنظيم معارض مشتركة 2

 حول االبتكارات وتركيا أفريقيا بين
والموظفين لتعزيز   الطالب (تبادل3
 تقاسم  الخبراتت و قدراال
التدريب  مراكز (دعم تجييز نموذج4

 الميني والفني 

* تعزيز تمكين 
 الشباب

 

  عدد الشباب
الذين استفادوا 

 من التدريب
  عدد مواطن

العمل التي 
 خمقت

X X X X 20
0 

30
0 

30
0 

40
0 

ينبغي تحديد 
 مصدر التمويل

الموارد البشرية، 
والتكنولوجيا  العمم

المؤسسات التركيةو   
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 ـميزانية مقدرة ب لمسؤولا

 )آالف الدوالرات(

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

   

الخبرة عمالة الشباب و  تشجيع-2  
 الشباب التفاعل بين وتحسينالمينية 

 المتطوعين من خالل تبادل
 
من  (تقوية فريق المتطوعين الشباب1

التبادالت  لتعزيز االتحاد األفريقي
 داخل أفريقيا الشبابية

(تشجيع تبادل المينيين الشباب بين 2
 أفريقيا وتركيا لمعمل التطوعي

دول األعضاء ال (تعزيز قدرات3
المجموعات االقتصادية اإلقميمية عمى و 

اإلقميمية  التطوع مبادرات وضع
 .والوطنية

 

* نشر القيم الثقافية 
والممارسات الجيدة 

 بين المنطقتين
  

 
* تعزيز ثقافة السالم 

 في أوساط الشباب
 

  درجة تمكين
الممارسات 

الجيدة وثقافة 
 السمم

 

X X X X 10
0 

20
0 

20
0 

20
0 

كيد ينبغي تأ
 مصدر التمويل

الموارد البشرية، 
والتكنولوجيا  العمم

المؤسسات التركيةو   
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 تعزيز نظم المعمومات التعاون في-3 
 التعميمفي مجال 

 
الممارسات  الخبرات وأفضل (تبادل1

دارة نظم  في مجال رسم الخرائط وا 
 المعمومات العامة عن الطالب

نقاط االتصال  لتدريب بشأن(2
نظام  وصيانة لتطوير الوطنية

تبادل  التعميم من خالل إدارة معمومات
 الخبرات

 التعميم مرصد لتعزيز تركيا (دعم3
 القاري

 

* تفعيل مرصد 
 التعميم في أفريقيا

  
  تفعيل نظم

المعمومات العامة 
 عن الطالب

 
 

  مرصد التعميم
، مرجع في 

 أفريقيا
 

X X X X 50
 

10
0 

10
0 

10
0 

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

د البشرية، الموار 
والتكنولوجيا  العمم

المؤسسات التركيةو   



Africa-Turkey/MIN/2.(II) 
Page 10 

 مؤشرات األداء  النتائج واآلثار مهام محددة  األىداف الرقم
 

 الجدول الزمنى
 والمولعد النهائي

 

 الميزانية
 

 مصدر التمويل 
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التعاون في العموم والتكنموجيا -3  
 واالبتكار

(التعاون في تنفيذ برامج العموم 1
من أجل تنفيذ استراتيجية والتكنموجيا 

االتحاد األفريقى لمعمم والتكنموجيا 
 2024واالبتكار

، وتبادل لمبحوث المشتركة (إنشاء آلية2
المجاالت ذات االىتمام  في الموظفين
إصدار ، مما يؤدي إلى المشترك

 المنشورات المشتركة
 المؤتمرات الدولية في تنظيم (التعاون3
 المجاالت ذات االىتمام المشترك في
 توأمة معاىد البحوث(3
من خالل  في تشجيع االبتكار (التعاون4

 حضانةوال االبتكار تعزيز قدرات مراكز
دارة ير و في مجال تطو  (التعاون5 ا 

التكنولوجيا لمعمم و  األفريقي المعرض
 واالبتكار

 العاممة في األفريقية (دعم المراكز6
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مجال

 
 
 

 القدرات  تحسين
وتركيا  في أفريقيا

تبادل مجال  في
شبكة المعرفة و 
لتنفيذ الشراكة 

استراتيجية 
االتحاد األفريقى 
لمعمم والتكنموجيا 

االبتكار ألفريقيا و 
2024 

 
 

* تعزيز قدرات 
مراكزاالمتياز 

األفريقية  لمبحث 
 والتطوير

* زيادة وضوح 
الرؤية لمعمم 
والتكنموجيا 

واالبتكار في 
 أفريقيا

 
 

 

X X X X 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية
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 و
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في والزرالعة االقتصاد الري  .5               
التعاون في  تعزيز .1 

الترويج ) الزراعة مجال
 المفصل لتنميةلمبرنامج 

 مع الزراعة في أفريقيا(
اليدف الرئيسي المتمثل 

 االىتمامات في معالجة
األمن الغذائي في مجال 
 في أفريقيا

 

 (تحديد األطراف التركية المشاركة1
ذات  نشطة التدريبيةاأل إلدارة المختصة

 .الغذائيةباألزمة  الصمة
 البرامج التدريبية تحديد طبيعة(2

المياه البذورواإلنتاج و  المتعمقة بتحسين
 والري ، بوضوح

 في مجاالتخبراء توفير التدريب لم(3
نتاج الغذاء البذور المحسنة  والمياه، وا 

 .والري
 

تدريب المينيين   *
 في مجال الزراعة

* اكتساب و تعزيز  
 إدارةالقدرة عمى 

نتاج الغذاء البذور  وا 
 الري والمياه و 

 

  لعدد
المستفيدين 
من برامج 

 التدريب
 
  مستوى الخبرة

 المكتسبة
 

 

X X X X     

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية

 

األمن  نتائج تحسين  .2 
 تغذية األسرالغذائى و 

التى تستفيد من رعاية 
 شبكات األمان برامج

 بالزراعة المتعمقة
 

ورش العمل اإلقميمية  (دعم وتسييل1
لمحماية االجتماعية  بناء القدرات حول 
 الحماية االجتماعية في دمج بغية 

لمبرنامج  الوطنية خطط االستثمار
 المفصل لتنمية الزراعة األفريقية

 

عدد البمدان  * زيادة 
التى تتوفر لدييا 
برامج لمحماية 

ماعية المرتبطة االجت
 بالزراعة 

 

  عدد البمدان
التى لدييا 

برامج لمحماية 
 االجتماعية

 

X X X X 30
0    

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

 المؤسسات التركية
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 )آالف الدوالرات(
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 قاري عقد مؤتمر دعم وتسييل(2     
تبادل المعارف المتعمقة بمشاريع  حول

إستخالص  شبكة السالمة الناجحة ، مع
 بين بمدان الجنوبالتعاون  الدروس من

 
 

* تحسين نتائج 
األمن الغذائى 

 والتغذوى
 

  عدد المبادرات
 المنفذة

 X X X X  

40
0   

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية

 

 الزراعةربط  رصد برامجل (وضع إطار3
 والحماية االجتماعية

 

* تنفيذ إطار متابعة 
االجتماعية  الحماية

 والزراعة 
 

  مستوى
 التنفيذ

 

X X X X  90
   

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل 

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية

 
 مشاركة الشباب زيادة .3

األعمال  في مجال
وضع  لتعزيز الزراعية
 الغذائي في أفريقيا األمن

في  برامج الشبابتنسيق تنفيذ (دعم و 1
في البمدان،  عمال الزراعيةاأل مجال

 والعملالخطط االستراتيجية و 
i.  

 تنفيذ برامج* 
 الشباب

 

  لعدد البرامج
 المنفذة

 

X X X X 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل 

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية
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 الميزانية
 

 مصدر التمويل 
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 )آالف الدوالرات(
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 (تعبئة الموارد2 
 

 المشاريع * تزايد
  الغذائية الزراعية

 

  فع مستوى ر
 التمويالت

 
  عدد الشباب

 المشاركين
 

 
X X X X   

10
0 

20
0 

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية

 

 لشبابا مشاورات اإلقميمية بينال (إجراء 3
األعمال تنفيذ مشاريع التنمية و مجال  في

السوق  قاعدة الغذائية مع الزراعية
 ركة لمشرق والجنوب األفريقيالمشت

 

* التنفيذ الناجح 
 لممشاريع 

  عدد المشاريع
 المنفذة بنجاح

 X X X X 60
  60
  

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية

 

(تقييم الشباب في مجاالت األعمال 4
 الزراعية 

 

 التمويل*  تزايد 
برامج الوطني ل

 في مجالباب الش
  األعمال الزراعية

  عدد البمدان
التي تنفذ 
مشاريع 
 الشباب

 

X X X X    60
 

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية
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 الميزانية
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اإلطار تنفيذ صياغة و  .4
لمبنية التحتية  االستراتيجي

 الريفية
 

 البنية التحتية تنفيذ برامج (تحديد ودعم5
 القيمة المضافة وتعزيز لريفيةا

 

* تطوير البنية 
التحتية لموصول إلى 

األسواق لتجارة 
 المنتجات الزراعية 

 

  حجم تجارة
المنتجات 
 الزراعية

 

X X X X 50
0   80
 

ينبغي تأكيد 
 مصادر التمويل

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية

 

الطاقة،  :البنية التحتية  .6
ا المعمومات تكنولوجيو 

دعم  :والنقلواالتصاالت 
برنامج تطوير البنية 

 في أفريقيا  التحتية
 التركية تشجيع الشركاتب

 الستثمار فيعمى ا
  المشاريع ذات األولوية
لبرنامج تطوير البنية 

 التحتية في أفريقيا
 

المشاريع ذات  تمويل (المسا ىمة في1
 برنامج تطوير البنية التحتية من األولوية

واحد   مشروع عمى األقل، أفريقيا في 
 :والنقل مطاقةل
 تنزانيا؛ كينيا: -(خط لممواصالت زامبيا2
 
  قصور في التمويل. مميار دوالر

 أمريكى 
 

i. –3 أبيدجان متعدد الوسائط(ممر ،
 :باماكو، واجادوجو

 مميون 540 (قصور في التمويل يبمغ4
 دوالر أمريكي

 منتجارة الكيرباء * 
في  محور الطاقة

 أفريقيا إلى  نوبج
في  الطاقةمحور 

والعكس   شرق أفريقيا
 سيولة بالعكس

األمن * تعزيز 
 في جنوب الغذائي
الشرق أفريقيا و 
 األفريقى

* فرص وصول 
 أحسن إلى الكيرباء

 

 مستوى الربط 
 

  لعدد
األشخاص 
المستفيدين 
 من الكهرباء

 

 
 م التجارة حج

 العابرة لمحدود
 

ينبغي تأكيد         
 مصادر التمويل

إدارة االقتصاد 
الريفي والزراعة 
 والمؤسسات التركية
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* تعزيز نقل  
البضائع واألشخاص 

والتجارة العابرة  
 لمحدود
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