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 مقدمة

ثم ، 2017حتى أبريل  العربيةجمهورية مصر رئاسة ب األطرافلمتعدد لتعاون الاللجنة الفرعية ركزت  .1

لين التابعة للجنة الممث لتعاون المتعدد األطرافل اللجنة الفرعيةرئاسة التي استلمت جمهورية جيبوتي 

ا بين مالتي تراوحت  تنفيذ مقررات المجلس التنفيذي بحثعلى  تعراضخالل الفترة قيد االسالدائمين 

في  ،في أبيدجان، كوت ديفوارخامسة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي المنعقدة التحضير للقمة ال

طوكيو الدولي السادس للمؤتمر الوزاري لمتابعة نتائج مؤتمر التحضير و، 2017نوفمبر  30 و 29يومي 

ة تنفيذ في مابوتو، موزمبيق، فضال عن متابع 2017أغسطس  25إلى  23من للتنمية في أفريقيا المنعقد 

ة كوريال الشراكة، والشراكة األفريقية العربية، والتعاون الصيني األفريقيمنتدى المتعلقة برات قرمال

 األفريقية التركية والشراكة بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية، والشراكة األفريقية الهندية.شراكة األفريقية، وال

 

صادر لا 9X(769.CED/...XE..6 جلس التنفيذي رقم ركزت اللجنة الفرعية اهتمامها على تنفيذ مقرر الم .2

والذي يشير إلى في أديس أبابا، إثيوبيا،  2017 يوليو 1 - يونيو 30العادية الحادية والثالثين، عن الدورة 

ن المنعقدة م للمجلس التنفيذيالصادر عن الدورة العادية الثالثين  9X(769.CD//...E..6رقم المقرر 

 مفوضية، بالتعاون مع الوالذي يوجه لجنة الممثلين الدائمين أديس أبابا،في  2017يناير  27إلى 25

إلجراء  تاحة الفرصةرات خاصة في غضون ستة أشهر إلعقد دوبوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية، 

بة حات وتوصيات مناسمعمقة وتحليل جميع جوانب الشراكات االستراتيجية من أجل صياغة مقترات مناقش

وتقديم  يع الشراكات، بإجراء تقييم متعمق لجملجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون مع مفوضيةالوتكليف 

 .2018يوليو في  هذا الشأن في حددةتوصيات م

 

مجموعة بلدان أفريقيا و االتحاد األوروبي بينات اللجنة الفرعية أيضا المسألة المتعلقة بمستقبل العالق بحثت .3

لجنة . وفي هذا السياق، اجتمع رئيس 2020والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واتفاق كوتونو لما بعد عام 

تعاون المتعدد األطراف ومقرر اللجنة الفرعية مع مجموعة لل ورئيس اللجنة الفرعية الممثلين الدائمين

أفريقيا بصوت واحد،  تحدث، حيث ناقشوا أهمية 2017 سبتمبر 16في بروكسل في  األفريقيينالسفراء 

 .2020اتفاق كوتونو لما بعد من  موحداعتماد موقف  ضرورةو

 

قسم إلى هذه االجتماعات. وينخالل ل إليها التي نوقشت والنتائج التي تم التوصمسائل يلخص هذا التقرير ال .4

ي االستراتيجية، بينما يلخص الجزء الثانالعامة المتعلقة بالشراكات مسائل : يتناول الجزء األول الجزئين

 . على حدة المداوالت المتعلقة بكل شراكة استراتيجية

 

  تقييم الشراكات االستراتيجية. الجزء األول

ما أفضي موالمجلس التنفيذي، لجنة الممثلين الدائمين دورها االستشاري في باللجنة الفرعية  اضطلعت .5

من المجلس التنفيذي، شكال األساس لتقييم واستراتيجية الشراكات االستراتيجية  إلى إصدار مقررين

 األفريقي: لالتحاد

 

ي المنعقدة فاعتمده المجلس التنفيذي خالل دورته العادية الثالثين  يالذ 9X(769.CD//...E..6 المقرر (أ

عات والمجمو مفوضيةبالتعاون مع الالذي يوجه لجنة الممثلين الدائمين،  في أديس، إثيوبيا، 2017يناير 

إلجراء مناقشات متعمقة وتحليل جميع جوانب الشراكات االستراتيجية من أجل صياغة  ،االقتصادية اإلقليمية

 القمة مع مراعاة ما يلي:وصيات مناسبة لتقديمها إلى مقترحات وت
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  ي"مجابول كافخامة الرئيس عملية اإلصالح المؤسسي والهيكلي لالتحاد األفريقي بقيادة  

  المعايير التي تسمح بتحديد أبعاد وأهمية كل شراكة، من بين أمور أخرى، من حيث منافعها

  ؛2063 أجندةلتنمية القارة وتنفيذ 

 إبراز المؤشرات المتعلقة بجميع الفوائد التي تجنيها أفريقيا من الشراكات؛  

  كيانات االتحاد األفريقي في إدارة وتنسيق الشراكات األدوار التي ينبغي أن تضطلع بها مختلف

  االستراتيجية؛

 مدى مالءمة أشكال مشاركة الدول األعضاء في مختلف الشراكات؛  

 الشراكات(. وتنسيق إدارة  قسم) لمفوضيةتعزيز القدرة المؤسسية ل 

 

ة في المنعقدلمجلس التنفيذي الدورة العادية الحادية والثالثين ل عنالصادر  9X(769.CED/...XE..6 (ب

السابق ومطابقته للموعد النهائي على النحو  طلبهوالذي أشار إلى ، 2017 يوليوأديس أبابا، إثيوبيا، في 

، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإجراء تقييم معمق لجميع الشراكات وتقديم مفوضية''تكليف الالتالي: 
 '' 2018في يوليو  لموسةتوصيات م

 

لممثلين بين لجنة اانعقدت الخلوة المشتركة السابعة جلس التنفيذي المذكورة أعاله، الم مقرراتاستنادا إلى  .6

في  2017يسمبر د 14و 13يومي تقييم الشراكات االستراتيجية حول  الدائمين ومفوضية االتحاد األفريقي

ام الشراكات االستراتيجية ومشروع اإلطار العمناقشة تقرير اللجنة الفرعية عن تقييم ل ، وذلكمصر ،القاهرة

 لالتحاد األفريقي. للشراكات االستراتيجية

م الشراكات تقيي عنالتقرير  ومفوضية االتحاد األفريقي لجنة الممثلين الدائمينبين  ةالمشترك بحثت الخلوة  .7

 بحثهن للجنة الممثلين الدائميإلى  تهوقدم لمتعدد األطرافلتعاون اله اللجنة الفرعية أعدتاالستراتيجية الذي 

( 9) 1الشراكات االستراتيجية التسع ،تقرير تقييم الشراكات االستراتيجيةاستعرض وقد . 2016 يونيوفي 

يمتها ق، فضال عن فوائدها وجدوى استمرارهاالتي أبرمتها أفريقيا عن طريق االتحاد األفريقي، لتحديد مدى 

ق عام لمنطقة ككل. وقد برز توافلو  بصورة أكثر تحديدا، عضاء فيهلدول األولفريقي، التحاد األالمضافة ل

وة غيرأن، الخلهميته. التي أكدت على أ الدول األعضاءمقبول من قبل راء على أن تقرير التقييم في اآل

اللجنة إلى تحديث التقرير بما في ذلك تقييم كل من الشراكات االستراتيجية التسعة القائمة، لتمكين  توجه

و يوليهو  هذه العمليةالستكمال الموعد النهائي واستراتيجية بشأنها.  مقرراتالدول األعضاء من اتخاذ 

2018. 

 التوصيات:
جنة الممثلين لأن توصي  لجنة الممثلين الدائمينالتابعة لمتعدد األطراف اللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية  .8

  ما يلي:الدائمين المجلس التنفيذي ب

                                                           
تدى األفريقي التعاون الصيني األفريقي، المنالشراكة األفريقية العربية، الشراكة بين أفريقيا والهند، مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، منتدى  1

بين أفريقيا والواليات  ةالكوري، منتدى التعاون بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية، الشراكة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي، الشراكة بين أفريقيا وتركيا والشراك

 المتحدة.
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 بين لجنة الممثلين الدائمين ومفوضية االتحاد األفريقي ةالمشترك ةالسابع الخلوةتقرير ب اإلحاطة علما  (1

 .2017ديسمبر  14و 13 يومي ،مصر ،في القاهرة المنعقدة ،تقييم الشراكات االستراتيجيةحول 

حاد االت مفوضيةبين لجنة الممثلين الدائمين و ةالمشترك ةالسابع الخلوةالتوصيات الصادرة عن  إجازة (2

مع  تمشيا ،ضمان تنفيذها الكاملب ،لجنة الممثلين الدائمينبالتعاون مع المفوضية،  وتوجيهي، األفريق

 اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي.

 

على  الطابع الرسمي يعات االقتصادية اإلقليمية يضفمجموبروتوكول مع الالمفوضية إلبرام توجيه  (3

شأن التفاوض بمجال ويحدد البروتوكول التعاون في  طرائق التعاون إلدارة الشراكات وتعبئة الموارد.

 لشراكات،مجاالت الشراكات، واإلبالغ عن التقدم المحرز، فضال عن األدوار والمسؤوليات في إدارة ا

 .التي تعكس الدور المتطور للمجموعات االقتصادية اإلقليمية في إدارة االتحاد األفريقي

  

لنهائية إلطار وضع الصيغة ابلجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون الوثيق مع ، للقيام أيضا المفوضية توجيه (4

استراتيجية لشراكات االتحاد األفريقي يحدد النهج االستراتيجية الواضحة للشراكات القائمة والمحتملة، 

جميع الشراكات االستراتيجية ألفريقيا بأنها شراكات لالتحاد األفريقي، حيث يكون يتم وصف أن  قرروي

التوجيهية  الخطوط تنفيذاالتحاد األفريقي، عن عن يابة ، بالنمفوضية االتحاد األفريقي مسؤوال رئيس

بما في ذلك المشاركة في تنظيم مؤتمرات  ،تحاد األفريقي في إدارة الشراكاتالذات الصلة ل مقرراتوال

 .ألحداث القمة وغيرها من ا

  

دعو إلى تعزيز القدرة المؤسسية يي ذال EX.CL/Dec.942 (XXX)ها مقررعلى  من جديد التأكيد (5

 بناء نظم وقدرات داخلية إلدارةالمفوضية إلي دعوة و( الشراكاتوتنسيق إدارة  قسم) مفوضيةلل

 لىتوإلى مديرية ترئيس المفوضية مكتب  داخلالشراكات  قسمالشراكات عن طريق رفع مستوى 

ات الشراك في بالقدرة على تحليل نطاقوت إدارة الشراكات وتعبئة الموارد؛ بصورة شاملة مهام

 ز صوت أفريقيا وتمثيلها. يعزتر الرؤية لدور أفريقيا في العالم؛ ويفاوض بشأنها؛ وتطووالت

 

امعة لتعاون المتعدد األطراف لتصبح لجنة جلفتح اللجنة الفرعية  أيضا إلى لجنة الممثلين الدائميندعوة  (6

 .ألغراض الشفافية والفعالية
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  لشراكاتبا الخاصةمحددة ال المسائل: الثاني جزءال

 االتحاد األوروبي -فريقي االتحاد األالشراكة بين  1.2

وت كفي إطار التحضير للقمة الخامسة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي المنعقدة في أبيدجان،  .9

على إنشاء لجنة  ، اتفقت اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطراف2017نوفمبر  30و 29يومي  ديفوار،

 نمأشخاص آخرين، من بين  ،المشتركةسيير لجنة الت كونتالجانب األوروبي. وتمشتركة مع تسيير 

 لتعاون المتعدد األطراف، ومقرر اللجنة الفرعية،للجنة الممثلين الدائمين، ورئيس اللجنة الفرعية رئيس 

 .مفوضيةل البلد المضيف ونائب رئيس الوسفير كوت ديفوار الذي يمث

 

دجان يعدة اجتماعات في أديس أبابا )إثيوبيا( وفي بروكسل )بلجيكا( وفي أبالمشتركة  سييرعقدت لجنة الت .10

شاركة لمتصلة بالوثائق الختامية للقمة، والمالفيديو لمناقشة المسائل اعبر التداول ب)كوت ديفوار( وكذلك 

اعات واالجتم كبار المسؤوليناجتماعات القمة، واألحداث الجانبية، ومواعيد  في القمة، وجداول أعمال

الوزارية، فضال عن المسائل المتصلة بالترتيبات اللوجستية، واالعتماد، واستقبال الوفود، وترتيبات 

 الجلوس، وما إلى ذلك.

 

لمناقشة  2017أكتوبر  13و  12لمدة يومين  خلوةلجنة الممثلين الدائمين عالوة على ذلك، خصصت  .11

التي  تاميةالخوثائق المشروع لبحث ، واد األوروبيلقمة الخامسة بين االتحاد األفريقي واالتحل تحضيرال

 لتعاون المتعدد األطراف.لاللجنة الفرعية جعتها ارو مفوضيةأعدتها ال

 

لموافقة علی ، تمت اكتوبرأ 16و  14 يوميلجنة الممثلين الدائمين الذى عقد ل رسميخالل االجتماع ال .12

تماد عبما في ذلك التوصيات للمجلس التنفيذي با خلوة لجنة الممثلين الدائمين،ا تهالتي اقترح وصياتالت

مع ما بشأنهالجانب األفريقي للتفاوض سودات المشاريع ذات األولوية المقدمتين من مشروع اإلعالن وم

 االتحاد األوروبي.

 

سابعة االستثنائية ال هفي أديس أبابا، إثيوبيا، في دورت، اجتمع المجلس التنفيذي 2017 أكتوبر 16في  .13

الختامية للقمة الخامسة بين االتحاد األفريقي الوثائق من لالتحاد األفريقي الموحد  أقر الموقفعشرة و

 القمة المذكورة. فيطرائق المشاركة  بشأنالسابق  مقررهعلى مجددا  كدأ، وواالتحاد األوروبي

 

ع اإلعالن دم مشروق  ، ا الجانب األفريقيي أعدهتلوثائق الختامية الايع رامشالمجلس التنفيذي عقب اعتماد  .14

بدأت و. الرد عليهماولمراجعتهما المشاريع ذات األولوية المشتركة إلى االتحاد األوروبي سودات وم

 2017نوفمبر  10-9المشتركة في سيير المفاوضات مع االتحاد األوروبي على مستوى لجنة الت

، أساس المقترحات األفريقيةمل على ، حيث قرر الجانبان الع2017نوفمبر  21و  20واستمرت يومي 

  بعد مفاوضات مكثفة. تقدم كبيرتم تحقيق و

 

تعاون المتعدد األطراف أن الجانب األفريقي أظهر جبهة موحدة في أبيدجان، كوت لترى اللجنة الفرعية ل .15

كان  كما التي عقدت االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبيالقمة الخامسة بين ديفوار، مما أدى إلى نجاح 

 2017نوفمبر  27و  26اجتماع كبار المسؤولين في  اوسبقه 2017نوفمبر  30و 29يومي مقررا 
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بمشاركة كاملة من جميع الدول األعضاء  2017نوفمبر  28واالجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في 

 في االتحاد األفريقي. 

 

ك ها مع االتحاد األوروبي، والتي نشرت بعد ذلالوثيقة الختامية التي تم التفاوض بشأنعلى القمة وافقت  .16

 وضع خطة عمل في مفوضتينال منالقمة أيضا ت ي لالتحاد األفريقي. وطلبعلى الموقع اإللكترون

االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، لتفصيل الخامسة بين قمة الإعالن أشهر من اعتماد غضون ثالثة 

ت التعاون بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي ذات المشاريع والبرامج المشتركة ضمن مجاال

 ةأوليودة وتم إعداد مسا، وإنشاء آلية متابعة مشتركة. األولوية المشتركة التي يتفق الجانبان على تنفيذه

 دتفصيال للتعاون بشأن عد تالقمة، قدمفي غضون أسبوعين من انعقاد للمشاريع ذات األولوية  ةطموح

والحوكمة، المدافع، إسكات و، وال سيما التعليم وتنمية المهارات؛ 2063 جندةلرئيسية ألمن المشاريع ا

 بناء القدرة على مواجهةووتعبئة الموارد المحلية، ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة؛ 

قيا والبرنامج أفري برنامج تطوير البنية التحتية فياالستثمار في وتغير المناخ؛ وإدارة التنقل والهجرة؛ 

لتجارة الحرة ؛ ودعم منطقة االتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقياو الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

 .2050االستراتيجية البحرية لالتحاد األفريقي  التعجيل بتنفيذالقارية؛ و

 

 

 

 التوصيات:
جنة الممثلين لأن توصي  لجنة الممثلين الدائمينالتابعة ل متعدد األطرافاللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية  .17

 :بما يليالدائمين المجلس التنفيذي 

 

حسن استضافة القمة الخامسة بين االتحاد األفريقي شعب وحكومة كوت ديفوار لل عن التقدير اإلعراب (1

 القمة؛لى وضع آليات لتنفيذ نتائج إ مفوضيةال ة، ودعوواالتحاد األوروبي

 

خطط التعاون في إطار قمة االتحاد األفريقي واالتحاد بشأن لتفاوض الناجح لكال جانبي الشراكة  تهنئة (2

المشاريع  نحو تنفيذتقدم ملموس إحراز حشد استثمارات كبيرة لتنمية أفريقيا ومما يؤدي إلى األوروبي، 

 ؛2063 ألجندةالرئيسية 

 

بالموافقة على إعالن القمة الخامسة بين االتحاد األفريقي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات  ةوصيت (3

 نوفمبر في أبيدجان، كوت ديفوار. 30 و 29واالتحاد األوروبي المنعقدة يومي 

 

بشأن مستقبل مجموعة بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واتفاق كوتونو  2.2

 2020لما بعد 
 تفاق كوتونوا بعدوما والمحيط الهادئ الكاريبي البحر أفريقيا و بلدانبمسألة مستقبل مجموعة  فيما يتعلق .18

التي أعدتها المجموعة األفريقية في بروكسل  المفاهيميةمذكرة الاللجنة الفرعية مشروع  وبحثت، 2020

الل قية في بروكسل خالعمل الذي قامت به المجموعة األفريب لجنة الممثلين الدائمين)بلجيكا( وأبلغت 
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 بشأن التحضير للقمة الخامسة بين االتحاد األفريقي االتحاد األوروبي المنعقدةلجنة الممثلين الدائمين  خلوة

 في أديس أبابا، إثيوبيا. 2017أكتوبر  13و  12يومي 

 

، أوصت لجنة 2017أكتوبر  16و  14مداوالت اجتماع لجنة الممثلين الدائمين المنعقد يومي في أعقاب  .19

 2017أكتوبر  16لدورة االستثنائية السابعة عشرة للمجلس التنفيذي المنعقدة في االممثلين الدائمين 

أفريقيا بلدان ومستقبل مجموعة  2020اتفاق كوتونو لما بعد عام  حول عمل يقالموافقة على إنشاء فرب

التعجيل ب بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين للقيام مفوضيةوتوجيه ال، الكاريبي والمحيط الهاديالبحر و

. 2018قمة رؤساء الدول والحكومات في يناير إلقراره خالل وحد، الموقف األفريقي الم استكمالب

 المجلس التنفيذي مقررا في هذا الصدد على النحو المذكور أعاله.اعتمد و

 

 :العربية – فريقيةالشراكة األ 3.2

بعثة مقر بمؤتمرات للجنة التنسيق للشراكة األفريقية العربية في قاعة ال الخامس قد االجتماع الوزاريع   .20

الدورة امش هعلى الواليات المتحدة األمريكية التحاد األفريقي لدى األمم المتحدة في نيويورك بة لمراقبال

 .2017سبتمبر  23 مم المتحدة فيلجمعية العامة لأللالثانية والسبعين 

 

الجانب األفريقي، جمهورية غينيا )الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي(، وجمهورية  مناالجتماع  شارك في .21

للقمة  (، وجمهورية غينيا االستوائية )البلد المضيفاألفريقي لالتحادالمنتهية واليته شاد )الرئيس السابق ت

المملكة اع جتمفي االالجانب العربي ما مثل فيومفوضية االتحاد األفريقي قية العربية الرابعة( األفري

ئيس رالالعربية(، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية )الدول جامعة )الرئيس الحالي ل ةالهاشمي يةاألردن

دول الرئيس القادم لجامعة الالمملكة العربية السعودية )العربية(، الدول لجامعة المنتهية واليته سابق ال

 ة الخامسة( واألمانة العامة لجامعة الدول العربية. والمضيف المعين للقمة العربية األفريقي (العربية

 

جمهورية غينيا، ممثلة الجانب األفريقي والمملكة األردنية كان االجتماع تحت الرئاسة المشتركة ل .22

 الجانب العربي.ممثلة الهاشمية، 

مرحلي عن لاالتحاد األفريقي، التقرير االشراكات االستراتيجية بالدكتور ليفي أوش مادويك، رئيس قدم 

ريقي االتحاد األف مفوضيةمشترك على نحو ابعة، الذي أعدته الرلعربية القمة األفريقية ا مقرراتتنفيذ 

 ل العربية. واألمانة العامة لجامعة الدو

 

ن اكبار المسؤولين في لجنة التنسيق، اللذين ك جتماعياأن ببلغ الدكتور مادويك االجتماع في عرضه أ .23

عقدهما  تعذررة وأديس أبابا، على التوالي، في القاه 2017أغسطس وفبراير  في من المفترض أن يعقدا

. وبناء على ذلك، ذكر أن التقرير المرحلي يركز فقط على الجهود التي الزمنيجدول ازدحام البسبب 

 الرابعة. العربيةالقمة األفريقية  مقرراتتبذلها المنظمتان لتنفيذ 

 

والسبعين للجمعية العامة  ثالثةي السادس على هامش الدورة الع الوزاراتفق االجتماع على عقد االجتما .24

 المحددوسيتم االتفاق على التاريخ  .2018سبتمبر  24إلى  22في الفترة من  لألمم المتحدة في نيويورك

 بين الجانبين.

 

 التوصيات:
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ما يذي بالدائمين المجلس التنفلجنة الممثلين أن توصي  متعدد األطرافاللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية  .25

 :يلي

لمنعقدة ا للمجلس التنفيذيالثالثين العادية  الدورةعن الصادر  9X(769.CD//...E..6رقم  همقرربالتذكير  (1

االتحاد  مقررات، وفقا لمبادئ والمفوضية وجه ذيالوأديس أبابا، في ، 2017يناير  27- 25في الفترة 

األفريقية  القمة مقرراتتنفيذ تنسيق ومتابعة بل العربية، األفريقي، وبالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدو

للمجلس المشترك استثنائية الذي دعا إلى عقد دورة  7رقم  مقرروخاصة ال، العربية الرابعة في الوقت المناسب

 -العتماد خطة العمل األفريقية  مقررهذا الصدور يخ ( أشهر من تار6لوزراء الخارجية في غضون ستة )

 العربية المشتركة؛

للمجلس المشترك لوزراء الخارجية قبل انعقاد قمة االستثنائية سراع بتنظيم الدورة المفوضية إلى اإلدعوة  (2

 ؛2018 ويولياالتحاد األفريقي في 

عقد االجتماع الوزاري للجنة تنسيق  دعوة المفوضية كذلك إلى التعاون مع جامعة الدول العربية لضمان (3

 الشراكة األفريقية العربية في أديس أبابا، إثيوبيا.

 

 مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا 4.2
المقرر ، و2017يناير في  الصادر /...9X(769.16E..6 المجلس التنفيذي رقم مقررتمشيا مع  .26

6..9X(769.CED/...XE االجتماع الوزاري األول للمتابعة في مابوتو، قد ، ع  2017 الصادر في يوليو

لمؤتمر طوكيو الدولي  قمة نيروبي ، أي بعد عام واحد من2017أغسطس  25إلى  23يق، من موزمب

كل من اليابان،  . وشارك في تنظيم االجتماع2016في أغسطس السادس للتنمية في أفريقيا المنعقدة 

متحدة للمستشار الخاص المعني بأفريقيا، وبرنامج األمم ومفوضية االتحاد األفريقي، ومكتب األمم ال

الدولي  مؤتمر طوكيوالتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل االجتماع  بحثدة اإلنمائي، والبنك الدولي. والمتح

مؤتمر طوكيو لتنفيذ الوخطة  2013عتمدت في يوكوهاما باليابان في التي ا  للتنمية في أفريقيا  الخامس

. وحدد االجتماع الوزاري لمتابعة مؤتمر طوكيو السادس 2016 في نيروبي في تاعتمدي تالسادس ال

قيا طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفرياألعمال التحضيرية لمؤتمر ل يهأيضا اإلجراءات الرامية إلى تس

 .2019الذي سيعقد في اليابان في 

 

 التوصيات:
جنة الممثلين لأن توصي  جنة الممثلين الدائمينالتابعة للمتعدد األطراف اللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية  .27

 المجلس التنفيذي بما يلي:الدائمين 

 مؤتمر طوكيو الدوليستضافة االجتماع الوزاري لعلى حسن اموزامبيق وحكومة شعب ل عن التقديراإلعراب  (1)

 . 2017أغسطس  للتنمية في أفريقيا في

فرعية وتقديم تقرير للمتابعة إلى اللجنة ال تنفيذ برامج التعاون مع حكومة اليابان؛متابعة المفوضية ل توجيه (2)

 للجنة الممثلين الدائمين؛وللتعاون المتعدد األطراف 

 

 الكوري –المنتدى األفريقي  5.2
 طلب، 2016ديسمبر  7و 6يومي ، في أديس أبابا، إثيوبيا، المنتدى األفريقي الكوري الرابع بعد عقد .28

الثالثين  دورته العاديةالصادر عن  9X(769.CD//...XE..6رقم  مقررالمجلس التنفيذي من خالل ال

لجنة  بالتعاون الوثيق مع، من المفوضية القيام في أديس أبابا بإثيوبيا 2017يناير  27إلي  25من المنعقدة 

الكوري  –إطار التعاون األفريقي تنفيذ إعالن أديس أبابا وتحديد مضمون بوالشريك  الممثلين الدائمين
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في غضون ستة أشهر من تاريخ اعتماد إعالن  يتفق الطرفان على تنفيذه، الذي 2021 – 2017 للفترة

 أديس أبابا.

 

مشيا تالمحددة اإلقليمية والقارية مجموعة من المشاريع  مفوضيةلمقرر المذكور أعاله، وضعت الوفقا ل .29

 .2063 أجندةة الواردة في مع األهداف والغايات ذات األولوي

 

دمة لجنة الممثلين الدائمين المقترحات المقالتابعة ل طرافلتعاون المتعدد األلاستعرضت اللجنة الفرعية  .30

وأعربت للجانب الكوري عن استعدادها لعقد اجتماعات استشارية لالتفاق على المشاريع  مفوضيةمن ال

 والبرامج التي ستنفذ.

 

بأنه  المفوضية، أبلغ الجانب الكوري 2017مايو  9االنتخابات الرئاسية التي جرت في كوريا في  عقب .31

قيادة تسلم التجميع اجتماعات الشراكة والتفاوض حتى  تعليققيادة البلد، سيكون من األفضل ر ينظرا لتغي

اقترحت و. يقيا وكورياأفرتٌطلع بشكل كامل على عملية الشراكة بين مهامها والخارجية  لسياسةالجديدة ل

تأجيل جميع األنشطة المتعلقة بوضع الصيغة النهائية إلطار التعاون الرابع بين المفوضية كوريا على 

 .يوليو كوريا إلى موعد الحق بعد قمة االتحاد األفريقي فيأفريقيا و

 

الممثلين ئيس لجنة ، قام وفد من االتحاد األفريقي يتألف من ر2017سبتمبر  13إلى  11في الفترة من  .32

، فوضيةالملتعاون المتعدد األطراف، ومقرر اللجنة الفرعية وموظفي ل، ورئيس اللجنة الفرعية الدائمين

تعاون قشة تنفيذ إطار الالمشاركة في اجتماع تشاوري مع الجانب الكوري لمناو كوريا، ببعثة إلى سيول،

 .2020-2017وكوريا  أفريقيابين 

 

 ريقيفاأل يعا مثمرا مع السلك الدبلوماساجتما يفريق، عقد وفد االتحاد األيره الكورظيقبل االجتماع مع ن .33

بابا أديس أ في لجنة الممثلين الدائمينالمواقف بين ومواءمة مع كوريا  يفريقول لبحث التعاون األيس يف

 ول.يس يف يفريقاأل يوالسلك الدبلوماس

 

 بأن كوريا ال تزال تستعرضمفوضية أبلغ الشريك الب الكوري، أثناء االجتماع االستشاري مع الجان .34

إلطار التعاون األفريقي الكوري الرابع الذي أجيز في  ة وفقامفوضيقترحات المشاريع المقدمة من الم

. ومع ذلك، أعلن الشريك للوفد أن حكومة كوريا قد وافقت على مجموعة من مشاريع 2016ديسمبر 

 راتبابع يد االتحاد االفريقعرب وفأكي لبعض البلدان األفريقية. ويمليون دوالر أمر 16التعاون بمبلغ 

 لىإال تستند  يق عليها الجانب الكورواف يالت اريعن المشأحيث  ،عن عدم ارتياحه للشريك صريحة

دول مع بعض ال يالكور يالتعاون الثنائتندرج في إطار نها أو يفريقالمقترحات المقدمة من الجانب األ

 فريقية. األ

للمضي قدما، قرر الجانبان األفريقي والكوري مواصلة مشاوراتهما، وال سيما خالل االجتماع  قكطري .35

إطار التعاون األفريقي  ، بغية اإلسراع بتنفيذ2018التشاوري المقبل الذي سيعقد في أديس أبابا بإثيوبيا في 

 .الكوري الرابع

 

 الشراكة بين أفريقيا وتركيا 6.2
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االجتماع األول لوزراء الزراعة في أنطاليا، تركيا، انعقد ، 2019 - 2015تنفيذ تمشيا مع متابعة خطة ال .36

وناقش االجتماع اآلليات واألدوات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز . 2017أبريل 28و  27يومي 

 ،نتاجيةمستوى أعلى من اإلالزراعة والصناعات الزراعية الرامية إلى تحقيق مجال االستثمارات في 

 شامل، والحد من الفقر، وتحسين األمن الغذائي والتغذية.النمو الو

في مقر مفوضية  2017 يونيو 19تركيا في  - أفريقيالكبار المسؤولين من السابع  جتماعاالقد كما ع   .37

نفيذ تنفيذ خطة الت إطار واستعرض االجتماع األنشطة التي يجري االضطالع بها في. االتحاد األفريقي

إلصالح وتقييم جميع الشراكات العملية الجارية وأبلغ االتحاد األفريقي تركيا ب. 2019 -2015

وأن ، اتيجيا قوياشريكا استراالستراتيجية لالتحاد األفريقي، وكرر موقفه بأن أفريقيا تريد أن تكون تركيا 

ل ية مع الدوالثنائ اتمشاريع محددة دون التقليل من أهمية العالقحول تعزز التعاون المتعدد األطراف 

 .األعضاء في االتحاد األفريقي

فبراير  12و 11يومي مشاورات واتفقا على عقد مؤتمر استعراض وزاري  أيضا أجرى كال الجانبين .38

 بتركيا. ،في اسطنبول 2018

 

 أمريكا الجنوبيةوأفريقيا  7.2
مكانية عقد إ حولأمريكا الجنوبية  للتشاور معلتعاون المتعدد األطراف، لتوجيه اللجنة الفرعية بناء على  .39

، (نيجيريا)األفريقي  اجتماع بين منسق الجانبعقد  قمة الشراكة الرابعة بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية،

 .مقر المفوضيةفي  2017فبراير  10في المفوضية كوادور واإلوسفير 

كا الجنوبية، سقا لجانب أمريمن بصفتهشارك فيه السفير البرازيلي، على ضرورة عقد اجتماع ي تم االتفاق .40

 القمة.أمريكا الجنوبية لعقد لبت في مدى استعداد ل

 

 

 

 التوصيات
جنة الممثلين لأن توصي  جنة الممثلين الدائمينالتابعة للمتعدد األطراف اللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية  .41

 المجلس التنفيذي بما يلي:الدائمين 

 25من  المنعقدةالصادر عن دورته العادية الثالثين  EX.CL/Dec.942 (XXX)رقم  بمقررهالتذكير  (1

ة الممثلين لجنبالتعاون مع القيام  مفوضيةطلب من اليي ذإثيوبيا وال ،في أديس أبابا 2017 يناير 27إلي 

بين مة قعقد البهدف اقتراح مواعيد جديدة ل ةالجنوبي أمريكاجانب في مشاورات مع  بالشروعالدائمين 

ل إلى استكما لجنة الممثلين الدائمينبالتعاون مع  ودعوة المفوضية، وأمريكا الجنوبية،أفريقيا 

 المشاورات في هذا الصدد قبل انعقاد قمة االتحاد األفريقي في يونيو. 

 

 الشراكة بين أفريقيا والهند 8.2
صفوفة تنفيذ م االتفاق على شكلالبحث في خالل الفترة قيد تم االضطالع به النشاط الرئيسي الذي يتمثل  .42

 نيةفارات القدمت اإلدلهذا الغرض، و. هذه المشاريع وفقا لذلكإعداد المشاريع الواردة في إطار التعاون و

 الواردة في إطار التعاون.موجزا للمشاريع  مفوضيةذات الصلة في ال
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ية توفر معلومات ئنفذ الجانب الهندي نفس النشاط وقام الجانبان بتوحيد جميع ملفات المشاريع في وثيقة نها .43

كل مشروع من حيث موقع المشروع والمستفيدين والجدول الزمني واألهداف والغايات عن كاملة 

 والميزانية التقديرية، وما إلى ذلك.

تجدر اإلشارة إلى أن حكومة الهند تقوم غير أنه . ستبدأ عملية التنفيذ، بعد موافقة أجهزة صنع القرار .44

 .ةثنائيات عليها من خالل إجراء بتنفيذ بعض المشاريع المتفق

 

 يفريقاأل يمنتدى التعاون الصين 9.2
الصيني  بمنتدى التعاونتعاون المتعدد األطراف في إعداد األنشطة ذات الصلة للم تشترك اللجنة الفرعية ل .45

 الجانب منسق، ا بأن حكومة الصين وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، فقد أحيطت اللجنة الفرعية علماألفريقي

منتدى التعاون لعقد االجتماع المقبل ا على أن ي  تقد اتفق منتدى التعاون الصيني األفريقي،األفريقي في آلية 

 ، الصين.جينفي بي ،رؤساء الدول والحكوماتعلى مستوى قمة  2018سبتمبر في  الصيني األفريقي

 

 التوصيات:
جنة الممثلين لأن توصي  لجنة الممثلين الدائمينللتعاون المتعدد األطراف التابعة لتقترح اللجنة الفرعية  .46

 المجلس التنفيذي بما يلي:الدائمين 

 منتدى التعاون الصيني األفريقي على مستوىعقد حول ن الصين وجنوب أفريقيا إعالب اإلحاطة علما (1

 . 2018سبتمبر  رؤساء الدول والحكومات في

ريقي التحاد األفنيابة عن افي مفاوضات مع حكومة الصين  شروعلبالجنة الممثلين الدائمين  تكليف (2

ي ف، وتوفير القيادة الفكرية من الجانب األفريقي منتدى التعاون الصيني األفريقيلتمثيل القارة في 

لعمل مع اب مفوضيةبالتعاون الوثيق مع الإلى القيام  لجنة الممثلين الدائمين دعوةو .الشراكة مع الصين

 طبقا لهذا التكليف.ن جيفي بي 2018حكومة الصين لعقد قمة 
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