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 ن تنفيذ مقرر المؤتمر بشأنع لممفوضيةي مرحمتقرير 
 0202البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجية الا

 
 :خمفية -أ

 ASSEMBLY/AU/DEC.496 (XXII)مؤتمر اعتمد في المقرر تجدر اإلشارة إلى أن ال -0

العادية الثانية والعشرين التي  توخالل دور  6101ألفريقيا  البحرية المتكاممة ستراتيجيةالا
البحرية  ستراتيجيةالارؤية وتتمثل . 6102في يناير  ،ا، إثيوبياعقدت في أديس أباب

من محيطات وبحار أفريقيا من  ات"تعزيز زيادة خمق الثرو  في 6101 المتكاممة ألفريقيا
 آمنة ومستدامة بيئيا". بطريقة  اقتصاد أزرق مزدىرتنمية خالل 

 
جممة  بين، عالهأ المذكور ASSEMBLY/AU/DEC.496(XXII)المقرر في  طمب المؤتمر -6

تقييم لآلثار الييكمية والمالية  جراءإإطار التنفيذ،  من المفوضية ، ضمن ،أخرى أمور
تقرير عن ذلك إلى الدورة القادمة  وتقديم 6101 البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجيةالل

 .6102 في يونيو لممؤتمر
 

 ضية لتنفيذ مقرر المؤتمر.يمخص ىذا التقرير المرحمي اإلجراءات التي اتخذتيا المفو  -3
 
 المفوضية اتخذتهااإلجراءات التي  -ب

ة رئيس شكمت، 6101البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةالااعتماد ب اعقفي أ -2
متعددة القطاعات المطبيعة نظرا للمفوضية ا بين إدارات امشترك افريقالمفوضية 

 وأنشئ. 6101تكاممة ألفريقيا البحرية الم ستراتيجيةاللوالمشتركة بين عدة قطاعات 
الفعال لتنفيذ امن أجل  لمفوضيةالفريق المشترك بين اإلدارات لضمان التآزر في عمل ا

 ةرئيست ال، كمفخصوصفي ىذا الو . 6101 البحرية المتكاممة ألفريقيا تراتيجيةسالل
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 طاقنعمى من خالل عممية تشاور ستراتيجية الاتنسيق تنفيذ بمكتب المستشار القانوني 
 .المضي قدماطريق  المفوضية بشأن

أنشئ في  6101البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجية الل عمل يقفر  تجدر اإلشارة إلى أن -0
 .ستراتيجيةالالتسييل وضع  6101مايو 

 
( 3تحت قيادة مكتب المستشار القانوني، اجتمع الفريق المشترك بين اإلدارات ثالث ) -2

ىذه  خاللو  .6102يونيو  01، و6102يونيو  6و ، 6102مارس  03 في-مرات 
البحرية  ستراتيجيةالاتنفيذ  حول الرأيفريق المشترك بين اإلدارات ال تبادلاالجتماعات، 

 .مقرر المؤتمرو  6101 المتكاممة ألفريقيا
 

البحرية ستراتيجية الاالمتطمبات الييكمية والمتعمقة بالميزانية لتنفيذ  أيضا االجتماع تدارس -2
إلى الفريق المشترك بين اإلدارات  أشار، صددفي ىذا الو . 6101 ممة ألفريقياالمتكا

ي ذالبحرية البة متعمقليين المسؤولين عن القضايا اقيموزراء األفر لنتائج المؤتمر الثاني 
 ، إلىأخرى أمور ضمن، الذي دعا اعتمد إعالن أديس أباباو  6106ديسمبر  2عقد في 

لمتصدي  إدارة لمشؤون البحرية مستقمة وقائمة بذاتياإنشاء ب، في إطار المفوضية ،القيام
ممجاري المائية الداخمية، لمتعددة األوجو الالشاممة و جية يلمتحديات والفرص الجيوسترات

 في مقرره رقمعالن أديس أبابا . وصادق المؤتمر عمى إمحيطاتبحار والوال
ASSEMBLY/AU/DEC.496(XXII)  (لمقررمن ا 6)الفقرة. 

 
 المدى ىيكل عمى وضعحاجة ل عمى أن ىناكق الفريق المشترك بين اإلدارات اتف -8

. 6101 البحرية المتكاممة ألفريقياستراتيجية الالتنفيذ  ،عمى حد سواء ،القصير والطويل
بغية تحويمو في نياية القصير والطويل  عمى كل من المدىتدريجيا  ييكلوينبغي تنفيذ ال
 القضايا البحرية العامة.عن كاممة بصورة مسؤولة  لمفوضيةابإدارة المطاف إلى 
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ستكون إلى أنو الفريق المشترك بين اإلدارات  أشاركما ىو متبع، و باإلضافة إلى ذلك،  -9
الفرعية ذات  اولجاني ينالدائم ينمع لجنة الممثمالمفوضية ىناك حاجة إلى أن تتشاور 

 .شاء اإلدارة المحتممةالمترتبة عمى إنالمالية الييكمية و  الصمة بشأن اآلثار
 

أن ىناك حاجة إلى مزيد عمى ، اتفق الفريق المشترك بين اإلدارات خصوصفي ىذا ال -01
بسبب ييكل عمى المدى القصير والطويل واآلثار المالية الستكمال وضع المن الوقت 

ذه ىفي  معنيةومديرية كل إدارة  إسياملطبيعة الشاممة لمقضايا البحرية وضمان ا
لمنظر فييا خالل قمة ىناك حاجة إلى تقديم الييكل المستكمل وآثاره المالية و العممية. 

شأن الفرعية ذات الصمة ب لجنة الممثمين الدائمين ولجانيابعد التشاور مع  6100يناير 
  .ىذه المسألة

 
وضع أن مقرر المفوضية بشأن فريق المشترك بين اإلدارات الرأى  ، ذلك غضون في -00

 مكتب تحت إشراف 2050 البحرية المتكاممة ألفريقياستراتيجية الا تنسيق تنفيذ
ستراتيجية الا عمل قييعممون في فر الذين الخبراء يتطمب وضع المستشار القانوني 

إشراف مكتب تحت  ، قبل صدور مقرر المؤتمر،6101 البحرية المتكاممة ألفريقيا
 المستشار القانوني.

 
 الفرصو التحديات  -ج
  ( التحديات1

 

يناير في  6101 البحرية المتكاممة ألفريقياستراتيجية الابشأن المؤتمر المقرر  عتمدا -06
 قد أقرت 6102و 6103 تينالماليتين ت ميزانية السنالوقت، كان ذلكفي و . 6102

بعض األنشطة  6101البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجية الا حددتبالفعل. ومع ذلك، 
 ضيا: بعنجاز إالتي ينبغي اسمة الح
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 البحريةلممنطقة مبكر الذ الفنية لمتنفيالتفاصيل  لوضعق عمل خاص يأ( إنشاء فر 
 المشتركة؛  الحصرية

مع ورئيسة مفوضية االتحاد األفريقي  األفريقي رئيس االتحاد تشاورضرورة ب(
وحشد أوسع دعم  نضماماإلقميمية واآلليات اإلقميمية لحفز اال االقتصادية المجموعات
 ؛ ستراتيجيةالافيذ ممكن لتن

 م؛من كل عايوليو  60ج( االحتفال باليوم األفريقي لمبحار والمحيطات في 
التوقيع والتصديق عمى صكوك االتحاد تقم بالدول األعضاء ،التي لم توعية )د( 

 ؛بضرورة المبادرة إلى فعل ذلك األفريقي والصكوك الدولية ذات الصمة
 إدارة مناطقيا االقتصادية الحصرية؛ تعزيز قدرات الدول األعضاء عمى )ه(

لتحديات والفرص في لمواجية ا تعزيز التعاون بين الوكاالت عمى جميع المستويات (و)
 المجال البحري األفريقي.

 
 وضعبعض الخبراء الذين كانوا يعممون عمى تم االحتفاظ بإلى ذلك،  ضافةإلاب -03

عممية تنفيذ  يساىمون فيوىم  6101البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةالا
 ستمرار عقودىم. الدون أي ضمان بلكن و ستراتيجية الا

 
أو في مكتب المستشار ستراتيجية اللقائمة بذاتيا فإن عدم وجود ميزانية ، بالتاليو  -02

 6102 لمسنتين الماليتينستراتيجية الابشأن ميزانية  المقررالقانوني لتنسيق تنفيذ 
البحرية المتكاممة ستراتيجية الاة في تنفيذ مفوضيالأمام  كبيرايشكل تحديا  6100و

 .6101 ألفريقيا
 

 :( الفرص0
نشاء الفريق المشترك بين  6101البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجية الااعتماد  يوفر -00 وا 

لتحديات مواجية ال ،من خالل المفوضية ،فرصة سانحة لمقارة اتنفيذىالمكمف باإلدارات 
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 لدىاىتماما كبيرا ستراتيجية الابحري األفريقي. وقد أثار اعتماد والفرص في المجال ال
ما  الدول األعضاء والمجتمع الدولي. ولذلك، فإنو من الميم لمغاية ضمان عدم فقدان

 زخم. تحقق من 
 

 الذي اعتمد ASSEMBLY/AU/DEC.511(XXII)المؤتمر في مقرره  تجدر اإلشارة إلى ان -02
ركز عمى الحاجة إلى أن تدرج في أجندة  ،6102ناير في ي ،في أديس أبابا، إثيوبيا

عمى ة طمممحيطات والبحار المليائمة الإلدارة المثمى لمموارد لاستراتيجيات  6123
 .6101البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةالاأفريقيا، استنادا إلى 

 
 في ،أيضاجية ستراتيالاروح  انطالقا من ،بدأت بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية -02

ت المجموعة ، اعتمدخصوصوفي ىذا ال .ستراتيجيات بحرية متكاممةااعتماد 
مارس  69البحرية المتكاممة في  تيايكواس( استراتيجياإلغرب أفريقيا )االقتصادية لدول 

6102. 
 
 :التوصيات -د

 في ضوء ما تقدم، توصي المفوضية المجمس التنفيذي بما يمي: -08
 

ر المرحمي لممفوضية عن تنفيذ مقرر المؤتمر بشأن بالتقري أن يحيط عمما (0
 ؛6101البحرية المتكاممة ألفريقيا  االستراتيجية

ق يسير إنشاء فر نة الممثمين الدائمين، تيبالتشاور مع لجمن المفوضية،  طمبأن ي (6
تألف من ممثمين عن الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية يعمل استراتيجي 

عمى أن تناط بو ميمة بحث  ،6102أكتوبر حمول نياية بمفوضية اإلقميمية وال
واقتراح خارطة  6101الستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا التفاصيل الفنية ل

 تدريجي لالستراتيجية يتفق مع القانون البحري الدولي؛المتنفيذ لطريق 
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اء إلى إبدالدول األعضاء دعوة  ، من المفوضية في ىذا الصدد، أن يطمب أيضا (3
 ،6102نياية سبتمبر رغبتيا في االنضمام إلى فريق العمل االستراتيجي بحمول 

بتنسيق من مكتب بقيام المفوضية بإنشاء فريق مشترك بين اإلدارات  أن يرحب (2
 ؛المستشار القانوني 

 6102 يالتكميمية لعاميزانية إعداد مشروع الم أن يطمب من المفوضية أيضا (0
ق العمل يلتمكين فر لممثمين الدائمين لبحثيا وذلك وتقديميا إلى لجنة ا 6100و

 ؛من االجتماع االستراتيجي
الخاصة  اعمى نفقتيلممفوضية الدول األعضاء التي أعارت خبراء بأن يشيد  (2

 كذلكطمب وأن ي 6101االستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا لممساعدة في تنفيذ 
القضايا  حولخبراء ة في إعارة براغالدعوة الدول األعضاء األخرى من المفوضية 

 ، إلى القيام بذلك. الخاصة االبحرية ذات الصمة عمى نفقتي
- 
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 الهيكل المقترح
 إلدارة الشؤون البحرية

 [ASSEMBLYAU/16(XXII)ADD.1]: المقرر
 

 معمومات أساسية
 

 الخسائرت ، بمغفي العقود الماضيةفمحيطات وبحار أفريقيا تحت الضغط. تقع  -1
فريقيا ألغير المشروعة في المجال البحري  األنشطة إيراداتمن المباشرة اإلجمالية 

وحدثت زيادة ، ناىيك عن الخسائر في األرواح . من الدوالرات إلى مئات المميارات
 ،وتدىور البيئة البحرية ،انعدام األمنخمفية  في ظل البحريةفي كثافة األنشطة 

بعد بحري  ىناكيكاد يكون آثار تغير المناخ.  وتالذي فاقمالتنوع البيولوجي تدني و 
 خمقلكل قضية رئيسية تواجو أفريقيا اليوم، بما في ذلك القدرة التنافسية العالمية و 

الشؤون وضع عمى  ،متزايدعمى نحو تعمل،  لمفوضيةا فإن، وبالتاليفرص العمل. 
 .االىتمامفي مركز البحرية 

 
في سرت،  قدةالثالثة عشرة لممؤتمر المنعالدورة العادية ممقرر الذي اعتمدتو كمتابعة ل -2

أديس أبابا، بفي مقر االتحاد األفريقي  مفوضية،، نظمت ال2009ليبيا، في يوليو 
من جميع الدول األعضاء.  ينخبراء البحريم، ورشة عمل ل2010أبريل  7 إلى 6 من

فرصة الستعراض الفرص والتحديات التي تواجو أفريقيا الورشة العمل ىذه  وأتاحت
جممة  من بينأوصى المشاركون في ورشة العمل ىذه، و . البحرييا مجالبفيما يتعمق 
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 ،ةشامم بعيدة المدى، رؤية بموروضع استراتيجية بحرية متكاممة، تب، أخرى أمور
التي  ةتحديات والفرص البحريمتصدى لمل المستويات  تقودىا أفريقيا ةمتعددو  ةتسقم

 لبحار ةدامالمست اإلدارةمن  اتالتركيز عمى خمق الثرو من خالل ف. تواجييا
المعنيين  جميعمشاركة  في حالإنجاز حقيقي  إلى ومحيطات أفريقيا، سيتم التوصل

 . المستويات في جميع
 

في كمباال،  المنعقدة الخامسة عشرة لممؤتمرالدورة العادية  أعرب المقرر الصادر عن -3
دعمو لمجيود التي  عن(  AU/Dec.294(XV))مقرر المؤتمر  2010في يوليو  ،أوغندا

متكاممة إلدارة البحرية القارية الستراتيجية الا إعداد ىذهبما في ذلك المفوضية،  يابذلت
 .مقارةلالمجال البحري 

 
، 2010أكتوبر  4 في المنعقد مجمس السمم واألمنل 242االجتماع ال  رحب أيضا -4

المبكر  إلعدادل إنو يتطمع مشيرا إلىة مفوضيبالجيود التي تبذليا ال في بيانو،
 .اراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيلالست

 
قدمت  حين، 2012 يناير 26في  المنعقدةلممجمس التنفيذي  20خالل الدورة  -5

 وضعشترك بين القطاعات لمعمل فريق  ، أشير إلى أنةة تقرير الرئيسمفوضيال
مفوضية  في إطارقد شكل  2050فريقيا ألوتنفيذ االستراتيجية البحرية المتكاممة 

 .2011يونيو  3ألفريقي منذ االتحاد ا
 

الرئيسي مقر الفي  2011ديسمبر  21و 20ة ورشة عمل في مفوضيظمت الن -6
البحرية المتكاممة  مشروع االستراتيجية واستكمالمفوضية االتحاد األفريقي لمراجعة ل

لتنقيح  2012مارس  7إلى  6يين من فنمخبراء اللاجتماع  تالىا 2050ألفريقيا 
التوصيات الصادرة عن الخبراء الذين حضروا  تضمينوو  2050 استراتيجيةمشروع 
 .2011عمل في ديسمبر الورشة 
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الشؤون يين المسؤولين عن قيموزراء األفر األول لة المؤتمر المفوضيأخيرا ، نظمت  -7
العمل ورشة  انعقاد بعدة، لمفوضيفي مقر ا 2012أبريل  21في ة بالبحار لمتعمقا

 مباشرة. 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا اتيجيةاالستر الرابعة لمخبراء بشأن 
في المعقود خالل اجتماعيم  -8

ة بالبحار عمقالمتالشؤون  مسؤولون عنال فريقيون، أعرب الوزراء األ2012أبريل  21
وا لممفوضية تعاونيم ، وأكدالبالغة األىميةغير المشروط ليذه المبادرة  يم"دعم عن

 . "الكامل
 

قبل نياية  الميمة لمغايةمواصمة مناقشة ىذه المبادرة لمرة أخرى ا عمى االجتماع و اتفق -9
 مشروع الرسميالأن ترسل النسخة المعدلة من  مفوضية. وطمبوا من ال2012

وأن جميع الدول األعضاء، إلى  2050البحرية المتكاممة ألفريقيا ة لالستراتيجي
المدخالت إلى مزيد من التعميقات و/أو الإلعادة  ( يوماً 90)تسعين  تميميم

ين خبراء البحريالقادمة لمورشة العمل  قد عقبيع ا عمى أنو ة. كما اتفقمفوضيال
 ينالبحريلكبار المسؤولين اجتماع رفيع المستوى األفريقيين قطاعات البين  ينالمشترك
 فضال عناالجتماع الوزاري.  انعقاد ، وذلك قبلاألفريقيينطاعات القبين  ينالمشترك

 يايةفي ن 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا االستراتيجيةتتبع  ى أنذلك، اتفقوا عم
العشرين خالل الدورة العادية  2013النيائي في يناير  ىااعتمادإجراء  المطاف

 .لالتحاد (20)
 

 فضال عن ،االنترنت شبكة ة اجتماعات عمىلمفوضيمتابعة، نظمت اال في إطار -10
مشروع الرسمي، مع التعديل ل 2012أكتوبر عام  4إلى  1من ورشة عمل فنية 

ورشة عمل فنية ثانية  وتقرر تنظيمالدول األعضاء.  مدخالتتعميقات و/أو مراعاة 
 .في نفس المكان 2012ديسمبر  4إلى  2من 

 
ة بالبحار تعمقلمالشؤون اريقيين المسؤولين عن الوزراء األفخالل الدورة الثانية لمؤتمر  -11

 تم اعتماد، أديس أبابابة لمفوضيقر افي م 2012ديسمبر  6 المنعقدة في



P a g e 4  

كبار  اجتمع وقبل ىذه الدورة،. 2050فريقيا ألستراتيجية البحرية المتكاممة اال
،  2012ديسمبر  5في  األفريقيينبين القطاعات  ينالمشتركالمسؤولين البحريين 

 البحريين المشتركين بين القطاعاتخبراء ( لم5الخامسة ) عملالرشة و  عقدتو 
 . في نفس المكان ،2012مبر ديس 4و 3في  ينقياألفري

( لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 22الدورة الثانية والعشرين ) خالل -12
تم  ،في أديس أبابا ممفوضيةالمقر الرئيسي ل في 2014يناير  31و 30في  المنعقدة 
 .2050ألفريقيا المتكاممة  البحريةستراتيجية الا اعتماد

 
 منطقياألساس ال

 
سوف وتفعيل خطة عمميا،  2050البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةالمع اعتماد ا -13

ستراتيجية وتفعيل خطة ىذه اال إنشاء القدرة عمى إدارة وتنسيقالمفوضية إلى  تحتاج
في مابوتو في  ىذه الميمة متوقعة لدى اعتماد ىيكل المفوضيةكن تلم و عمميا. 
 . في عيد قريب جدااالستراتيجية البحرية عمى منحت الموافقة  حيث، 2003

 
واسع النطاق تقييم  أن تقود ،، من خالل مديرية الشؤون البحريةممفوضيةينبغي ل -14

وينبغي لقطاع ؤدي إلى تفعيل برامج اإلصالح ذات الصمة. يقطاع البحري لم
ن تحسي القائمة إلتاحةتحديد وتقييم القدرات والثغرات  رتقبالبحري الماإلصالح 
تعزيز بغية بناء القدرات والتنسيق بين جميع أصحاب المصمحة و لبحري( االتعاون )
 الست فئات األنشطة من كل فيسالم ألفريقيا آمن و  مجال بحريفي  اتخمق الثرو 

الدفاع واألمن،  ،)التجارة، النقل، الصناعات االستخراجية في القطاع البحري
 .السياحة، التعميم، والبحث العممي

 
الروابط وأوجو التآزر أن يسيل ويعزز مشروع ، فمن شأن ىذا الضافة إلى ذلكباإل -15

ونحن  لمتالحممسار من ثم تحديد ال، و مفوضية االتحاد األفريقي إداراتوالتكامل بين 
البحرية ستراتيجية الا تشملو التحاد االفريقي. لنحو تحقيق الرؤية األوسع  ننتقل
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ألفريقيا، بدءا من  البحري ذات االىتمام التجميع المجا 2050المتكاممة ألفريقيا 
البنية التحتية البحرية وتحسين سالمة  نميةوت، مستدام)بحري(  تنمية اقتصاد أزرق

محاربة جميع األنشطة غير المشروعة لتشمل الصيد غير فضال عن المالحة 
نية، تزويد السفن بالوقود بطريقة غير قانو األسمحة والمخدرات، و ب االتجارالمشروع و 

السطو و  ةوالقرصن ،االتجار بيمو  البشرتيريب و  ،النفايات السامة والتخمص من
لإلدارات  ويتعذر جميعا متشابكة بحكم طبيعتيا وىيالمسمح في البحر ، الخ . 
البحرية المتكاممة االستراتيجية تعد عمى نحو فعال. و القطاعية إدارتيا أو تنسيقيا 

 ال يمكنو . صمخصبنجاح عمى أساس  ارتياإد، وال يمكن ميمة 2050ألفريقيا 
 .مختمفة بنجاح من مراكز / وحداتإدارتيا  كذلك

 
لالستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا  مصمحةالصحاب يكون أذلك،  فضال عن -16

دارة و  متابعة المستمرة تحتاج إلى إشرافلمآليات يوفرون و  طبيعة مختمفةمن  2050 ا 
لمشؤون  مديرية إنشاءالصدد، ىناك حاجة الى في ىذا و . كامل الوقت نسيقتو 

تنسيق ال من أجلميام المتابعة اليومية ألداء منفصمة و مستقمة و  ،بذاتيا ةقائمالبحرية 
 . مختمف أصحاب المصمحةبين الفعال والكفء 

 
الواسعة نطاق  2050البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجية الا إدارة تطمبتوأخيرا،  -17

العديد من مجاالت  - رأسيا - تشمل ىذه االستراتيجية .لموظفينمن ا ياكاف اعدد
 .عينينخبراء م التي تحتاج إلى المختمفة الموضوعات

 
( لمؤتمر رؤساء دول 22دعت الدورة الثانية والعشرون )الحجج التي  ىي ىذه -18

 22الصادر عن الدورة  496لمقرر )المقرر إعالن اإلى االتحاد االفريقي وحكومات 
 .2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا االستراتيجية ( بشأنلممؤتمر

 
رؤساء فإن ، 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيااالستراتيجية  شأنبموجب المقرر ب -19

 :الدول والحكومات
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 شغلمقارة وأنيا تلتنمية الجوىرية لتحقيق البأن محيطات وبحار أفريقيا ضرورية  أقروا
، وصياغة أىداف 2015ية في مرحمة ما بعد جدول أعمال التنمفي مكانة حاسمة 

 .التنمية المستدامة
التفاصيل  خاص لوضع استراتيجيفريق عمل تسييل إنشاء  المفوضية منبوا طم
 ستراتيجيةلال ةالمشترك ةالبحري يةممنطقة الحصر ل التنفيذ المبكر بالنظر إلى ية فنال

 .البحرية الدولية وانينوالق تفاقياتالوفقا ل 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا
 

لبحار والمحيطات قد اع ه "باعتبار  2025-2015اإلبقاء عمى عقد  كذلك واقرر 
 . "اليوم األفريقي لمبحار والمحيطات" باعتباره يوليو من كل عام 25 يوماألفريقية"، و 

 
 :مكما أنه 

 
ني المؤتمر الثا خالل 2012ديسمبر  6 الذي اعتمد في إعالن أديس أبابا  أقروا

خاللو  الوزراء  قام الذيو ، ة بالبحارعمقالمتالمسؤولين عن الشؤون ريقيين موزراء األفل
 . وخطة عمميا 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجية باعتماد اال

 
 ومن ثم 

 
مشؤون لإدارة  ة االتحاد االفريقي،مفوضيإنشاء، في إطار الخاص ب قتراحالاأقروا 

الفرص  مع شامل، لمتعامل، عمى نحو األركان مكتممةو  البحرية قائمة بذاتيا
والتحديات الجغرافية االستراتيجية المشتركة والمتعددة األوجو المرتبطة بالممرات 

  .والمحيطات والبحار الداخمية المائية
 

 البحريةالشؤون  إدارةاختصاصات/مهام 
 بحرية المتكاممة ألفريقياال مسؤولة عن تنفيذ االستراتيجية بحريةالشؤون الإدارة  كونت -20

2050. 
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قضايا معينة األفريقي ذات الصمة ب مفوضية االتحاد إداراتسائر التعاون الكامل مع ب -21

عمى اإلدارة الشاممة تعزيز القدرة  ستعمل إدارة الشؤون البحرية عمىحرية، بمتعمقة بال
قيا وتأمين حرية فريألاألزرق  االقتصاد إمكانات تطوير باتجاهفريقيا ألممجال البحري ل

لمأكوالت البحرية ة من اومستقر  ةآمن إمداداتأفريقيا فضال عن  حولالبحار 
 لتعدينافي إطار قطاع بما في ذلك  ،فريقياألواالستغالل المستدام لممجال البحري 

والبحار  ،المساحة البحرية، وعمم المحيطاتو ، الواعد الجديد في أعماق البحار
 .القادمة ألجيال األفريقيةااليوم و يين قيألفر ل –مية المزدىرة صحية والمجتمعات الساحال

 
 ،متكامل عمى نحو ،استجابة فعالة تييئةو ة إلى تشجيع حريالشؤون الب إدارةسعى تس -22

 تواجوالتي ستراتيجية غرافية االسياسية والججغرافية اللجميع التحديات والفرص ال
 المناطق من تنميةو حماية البيئة،  إلى التموثبدءا من فريقيا اليوم: ألالمجال البحري 

ة والسالمة، واألمن، الرقاب إلىالحدود ومن مراقبة خمق فرص العمل،  إلىالساحمية 
 .من بين جممة أمور أخرى

 
حجر  -وتنفيذ سياسات مشتركة لمصائد األسماك  وضععمى صياغة و ذلك ينطوي  -23

وتعزيز نيج متكامل  ،السمكية الستغالل المستدام لممواردمن أجل االزاوية في أعمالنا 
ة، رقابأمور أخرى: الحفظ وال جممة لجميع السياسات البحرية بما في ذلك من بين

في البحرية بالشؤون الصكوك الدولية المتعمقة  إدماجتدابير السوق والقدرة التنافسية، 
حرية ، اإلجراءات الييكمية والعالقات الدولية المتصمة بالشؤون البالقوانين الوطنية

 . الشاممة
 

 بناء القدرات البحرية بميام عمى وجو الخصوص، ستضطمع إدارة الشؤون البحرية، -24
 :التالية
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من محيطات  ثرواتالخمق  فضال عنة المتزايد تنسيق وتعزيز معايير األمن -أ
آمن  عمى نحومزدىر و مستدام أفريقي أزرق  اقتصادنمية وبحار أفريقيا من خالل ت

 . ومستدام بيئيا
 

المجموعات االقتصادية اإلقميمية، و  ،التنسيق والعمل مع الدول األعضاء -ب
لجنة و شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، و ، المسؤولين التنفيذيينو 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و حدود الجرف القاري، لاألمم المتحدة 
البحرية، بالمتعمقة  اإلقميمية سسات األفريقيةالمؤ و  ،منظمة العمل الدوليةو ، والجريمة

الفني التعاون لجنة و ، لجنة السالمة البحريةو فريق االتصال المعني بالقرصنة، و 
لجنة عموم المحيطات و مييدروغرافية، لالدولية المنظمة و لممنظمة البحرية الدولية، 

 ..الييئة الدولية لقاع البحار، إلخو  الحكومية الدولية، وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة
 

آزر والت المجموعات االقتصادية االقميمية تعزيز ودعم التعاون المشترك بين -ج 
 .فريقياألتطوير وحماية المجال البحري بشأن 

البحرية المتكاممة  االستراتيجيةبأصحاب المصمحة  لدى وعيال وخمق تقديم -د 
 .ألفريقيا المعتمدة

 .إقميمية/يةوطن بحرية ة استراتيجيةتشجيع صياغ -ه  
 . عمل وتنفيذ خطة  وضع -و  

 تقييمو  ياوخطة عمم 2050الستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا لإجراء تقييم  -ز 
 أثرىا.

 . وخطة عممو 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا الستراتيجية لالتدريجي  التطوير -ح  
 .في جميع أنحاء الدول األعضاء ةالبحري لإلدارةة إجراء تحميل لمحالة الراىن -ط  

مذكرات  دولة الميناء )بما في ذلك االنضمام إلى ورقابةتعزيز تنفيذ دولة العمم  -ي 
 .جيبوتي ( ومدونة قواعد سموكا والمحيط اليندي والبحر المتوسطأبوج التفاىم بشأن

والتصديق  ة الدوليةتقديم الدعم لمدول األعضاء العتماد المعاىدات البحري -ك 
 .عمييا
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 . تعزيز وتشجيع تنفيذ ميثاق النقل البحري األفريقي -ل  
واألقاليم والتكتالت االتحاد االفريقي  األعضاء في تعزيز التعاون مع الدول غير -م 

 . المعمومات ومالحقة األفعال غير المشروعة ضد السفنبخصوص تبادل 
 . المشتركة ألفريقيا ةالبحري يةلحصر منطقة االاء إنش حولإجراء بحوث  -ن  

لحالي )بما في ذلك بشأن قدرات رفع الوعي بالمجال البحري ا إجراء تقييم -س 
 .حتياجات لمراكز التشغيل البحري(الا
 . بحري ألفريقياالمن لألاستراتيجية  وضع -ع  

دماجيا في القوانيالبحريالمتعمقة بعاىدات الدولية تعزيز اعتماد الم -ف ن المحمية ة وا 
 .وتنفيذىا

 .تعزيز تنمية القدرات البحرية لحماية البيئة البحرية -ص 
تعزيز ومواجية مجموعة من المشاكل البيئية، مثل تدىور التربة والغمر  -ق 

الساحمي، وتغير المناخ ، وارتفاع مستوى سطح البحر وتشجيع البحث العممي في 
  .مجال التنوع البيولوجي

عمى الموارد  لحفاظالتعاون في ا في لعالميواجب اميذ الفعال لالتنف البد من -ر 
من  118و  117و 64 و 63 و 62أحكام المواد تعزيز البحرية الحية لضمان 

 .يأساس الوفاء بيا بشكلاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار و 
فن المدونة الدولية ألمن الس)مثل  المرفئية مرافق والبنية التحتيةالإنشاء  -ش 

 .التفاقية الدولية لمنع التموث الناجم عن السفن )ماربول(والمرافق المرفئية و 
 .الجاىزة األفريقية البحري لدعم القوة العنصرنشاء إلتقديم الخبرة  -ت
الكف ""عقد البحار والمحيطات األفريقية ،  من قبيلتشجيع مبادرات التوعية  -ث

 البحرية". تدريب الكوادر برنامج"و "ةاألفريقي ةيوم البحري"، "لبحرعن تجاىل ا
 . البمدان األفريقيةيا من قبل تعزيز وتحسين مستوى ممكية السفينة وتسجيم - خ
 .البينية ةالبحرياألفريقية تحسين وتسييل التجارة  -ذ 

 . تعزيز نمو السياحة البحرية وصناعة الترفيو -ض 
ن بين الجنسين في القطاع البحري والتواز  ةفريقياألالبحرية  قوة العمل ة. تحسين قدر ظ
 .يقيين وزيادة عدد البحارة األفر  تنمية القدرات والتعميم البحريو 
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. تحسين التعميم البحري والتدريب وقدرات البحث العممي ) الييدروغرافيا وعمم غ
المحيطات ومصائد األسماك ، والتدريب الساحمية والداخمي، والبحث ونقل 

 (.التكنولوجيا
 . يمكتبدعم الالوم اإلدارية، واألمانة العامة والبريد و . الرسأأ
 

 الهيكل المقترح إلدارة الشؤون البحرية
البحرية المتكاممة ألفريقيا  ستراتيجيةالوخصوصية كل برنامج وأىدافو في ا عقدنظرا لت -25

نطالق المع ىيكل ا إدارة الشؤون البحرية وخطة عمميا ، يقترح أن يتم إنشاء 2050
 :التالي

 ( 1)مد  البحريةلشؤون إدارة ا( مدير  1. واحد ) أ
)م توعية مبادرات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت و موظف رئيسي/خبير  ( 1ب. واحد ) 

5) 
o ( 4( موظفان تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومبادرة توعية )م 2اثنان )  

 (5( خبير سياسة بحرية )أمن( )م 1واحد ) -ج
o ( موظفين3ثالثة ) (4)م أمن بحري  

 (5( خبير سياسة بحرية )سالمة ، بحوث وموارد بشرية( )م 1واحد ) -د
o ( 4( سالمة بحرية )م 2موظفان اثنان) 
o ( 4( بحوث بحرية )م 1موظف واحد) 
o ( 4( موارد بشرية بحرية )م 1موظف واحد) 

 (5( خبير سياسة بحرية )قانوني بحري( )م 1واحد ) -ه
o ( سالمة ب2موظفان اثنان )(4حرية )م 

 (5)م  خبير اقتصاد بحري (  1)  واحد  -و
o ( 4( موظف اقتصاد بحري )م 1واحد) 
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 (5)م  ( مخطط استراتيجي1واحد ) -ز
o ( 4( موظف تخطيط استراتيجي بحري )م 1واحد) 
o ( 3( مدير مشروع )م 1واحد) 

 (5( خبير اقتصادي بحري )م 1واحد )-ح
o ( 4( اقتصاد بحري )م 2موظفان اثنان) 

 (2)م  ( مساعد إداري 1حد ) وا -ط
  ( 5سكرتير يجيدان لغتين )خ ع أ  ( 2)  اثناني . 

 (5خ ع ب  ) مكتبي ودعم  ساعي(  2ن ) اك . اثن
 

خبراء السياسة البحرية الثالثة )السالمة واألمن ، و ةحريالشؤون الب إدارة يتعامل مدير -26
مبادرات التوعية واالقتصاد )تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت و  والخبيرانوالقانوني(، 
البحرية المتكاممة  ستراتيجيةلالستراتيجي مع الفئات الرئيسية المخطط االالبحري( و 

 : عمى النحو التالي 2050 ألفريقيا
دارة االستراتيجية البحرية ة إلدارة التنسيق العام و حريالشؤون البمدير إدارة (  1أ. واحد )  ا 

 .ة الناشئة عن ذلكالبحريالمتصمة ب ياقضاوال 2050المتكاممة ألفريقيا 
: تنسيق / إعداد تنفيذ خطة العمل (2موظفان )( مخطط االستراتيجي +   1ب . واحد ) 

 البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجيةإلالتدريجي لاإلعداد طويمة األجل والتقييم و المتوسطة / ال
 . يةحر الشؤون الب مدير إدارةبمثابة نائب  عمل. ي2050

:  موظفون 4 التوعية + تكنولوجيا معمومات واتصاالت ومبادراتخبير (  1ج . واحد ) 
، 2050البحرية المتكاممة ألفريقيا االستراتيجية ب تنسيق استراتيجية االتصاالت فيما يتعمق

ال مزيد من عمى حممة مبادرات التوعية مثل "عقد البحار والمحيطات األفريقية "، و ترجمة ال
 .تدريب الكوادر البحرية المالحة البحرية األفريقية و برنامج البحر، يوم
ستراتيجية العمل اإل خطة ة: مراقب موظفون 2اقتصاد بحري  + خبير (  1د. واحد ) 

البحرية ،  األفريقية ، تحسين وتسييل التجارة2050 لإلسترايتجية البحرية المتكاممة ألفريقيا
 . ونمو السياحة البحرية وصناعة الترفيو
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:  موظفون 4ث، موارد بشرية ( + بحو سياسة بحرية )سالمة ، خبير (  1ه. واحد ) 
 . السالمة داخل المجال البحري األفريقي والبحوث، وتنمية الموارد البشرية

: األمن داخل المجال البحري  موظفون 3سياسة بحرية )أمن ( +  خبير ( 1و. واحد ) 
 . حريةاألفريقي وبرنامج تنمية اإلدارة الب

واإلطار  ةالبحري اإلدارة: تطوير موظفون 2( + قانونيسياسة بحرية )خبير (  1ز. واحد ) 
ع منطقة مشرو القانوني لألمن والسالمة داخل المجال البحري األفريقي. مدير مشروع ل

 .الحصر البحري المشتركة ألفريقيا
 

 المقترح هيكل التنسيق
 بحرية يا البحرية من خالل إنشاء لجنة تنسيقمقضالة التنسيق القاري ميم إنجازسيتم  -27

البنية التحتية  ،)السمم واألمن مفوضية االتحاد األفريقيفي  بين اإلداراتمشتركة 
الشؤون ، االقتصاد الريفي والزراعة، الشؤون االقتصادية، التجارة والصناعة ،والطاقة
إدارة النيوض بالمرأة ، ئيمجمس القضاالالموارد اإلنسانية والتكنولوجيا،  ،السياسية

ىذه المجنة  رأسي، التخطيط االستراتيجي وما إلى ذلك(. ينبغي أن ينالجنستنمية و 
 .( أو نائب الرئيسالديوانمكتب رئيس مثل رئيس  يعينو)أو أي شخص آخر الرئيس 

 
البحرية  ستراتيجيةاإلأفضل الحمول لتنفيذ  ايجادالسعي لتنسيق و  فيالغرض يتمثل  -28

مفوضية االتحاد  شامل الذي تبذلوجيد الفيما يتعمق بال، 2050 فريقياالمتكاممة أل
مطابع فقا لأن تجتمع بشكل منتظم و مجنة وينبغي لاألفريقي بشأن القضايا البحرية. 

. ستعمل المجنة بموجب الشروط المرجعية المتفق عمييا. تواترىاممسألة أو الممح ل
 .بشأن القضايا البحرية خالل المجنةر التقاريمفوضية االتحاد األفريقي  وسوف تقدم

بصفة  ويجوز لممجموعات االقتصادية اإلقميمية والمسؤولين التنفيذيين االشتراك
 .ينمراقب

 
نفس النيج  اتباع لمغاية المحبذمن ، ( أقاليم(  5)  ةاإلقميمي )خمس لصعيدعمى ا -29

ري نسيق البحمتإقميمية ل لجان إنشاءمن خالل  ذلكالقاري، و  صعيدعمى ال المقترح



P a g e 1 3  

بدور  متنسيق البحرياإلقميمية ل جانوينبغي أن تضطمع الم. حتى اآلن ما التوجدحيث
وتكون المجان اإلقميمية لمتنسيق داخل اإلقميم.  اإلدارات تنسيقي شامل فيما بين

البحري أيضا الرابط الخاص لمجنة التنسيق البحرية بين اإلدارات في مفوضية االتحاد 
 .األفريقي

 
تعمل بشكل وثيق مع  تنسيقأيضا كل مجموعة اقتصادية اقميمية بتعيين جية  تقوم -30

 .أساس يوميالشؤون البحرية والدول األعضاء عمى إدارة 
 

 ،إنشاؤه  الذي سيتم كيانالأو  إدارة الشؤون البحرية ستضطمع، طمقىذا المن من -31
وخطتيا  2050 االبحرية المتكاممة ألفريقي باإلضافة إلى تنسيق تنفيذ االستراتيجية

بالنسبة لمجنة التنسيق الميام التالية القيام بة يمسؤولبالتشغيمية عمى ىذا النحو، 
 البحري فيما بين اإلدارات:

ت لجنة التنسيق البحري فيما بين اإلدارات في مفوضية االتحاد إعداد اجتماعا  •
 .األفريقي

 تنفيذ االستراتيجيةفي ء والدول األعضا اتباع اإلجراءات التي اتخذتيا األقاليم •
 . تنسيقجيات من خالل  2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا

لمجمس  تنسيق المعمومات البحرية من المراكز اإلقميمية لتأمين األنشطة البحرية •
أفريقيا الوسطى،  كريسماك كينيا لشرق أفريقيا،الوكالة األوروبية لمسالمة البحرية )

 ..لخاغرب أفريقيا(، وكريسماو )
والمؤسسات  مجمس الوكالة األوروبية لمسالمة البحرية تآزر بينإيجاد أوجو   •

 .البحرية المتخصصة
بشأن والدول األعضاء مستوى األقاليم عمى الذي يتم القيام بو  لعملتنسيق ا  •

 .راالبح
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متنسيق البحري. لإنشاء لجان وطنية  من أيضاالبد ، عمى مستوى الدول األعضاء -32
ة الشؤون إدار تعمل بشكل وثيق مع  تنسيق جيةكل دولة عضو تعيين كذلك لوينبغي 
 .يوميأساس عمى اإلقميم البحرية و 

 
 . شروط مرجعية رسمية ومذكرة تفاىمبأكممو بموجب عمل ىيكل التنسيق ي -33

 
 : المجاالت التاليةبالمستويات  جميعالتنسيق عمى يتعمق أساسا  -34

 دارة البحريةاإلالبحرية و  حوكمةلا. 
 القرصنة والسطو ، حماية البيئة البحرية، لعمميات في البحر: السالمة البحرية ا

 الصيد ،المسمح في البحر، اإلرىاب البحري، األسمحة والمخدرات غير المشروعة
 ..غير المبمغ عنو، اليجرة غير الشرعية عن طريق البحر الخغير المشروع و 

 والبحث واإلنقاذ، والييدروغرافيا المة المالحة البحرية : المساعدات المالحية س ،
 .واألرصاد الجوية

 األفريقي، قضايا الميناءرفع العمم التجارة ، تعزيز  تسييلالقتصاد البحري، ا ،
، الصيد، السياحة الساحمية، تعزيز وحماية مصالح الشاحنين ، تشجيع الصناعات

 بمدانعبور لمالالشحن والنقل المساعد، تعزيز سالسل التوريد المتكاممة، حرية 
 .غير الساحمية ، تطوير البنية التحتية البحرية، بناء السفن، والبحث العممي

 لبيئة: حماية البيئة البحرية، والحفاظ عمى الموارد السمكية، الموارد المعدنية،ا 
 .حماية السواحل ، إدارة الكوارث الطبيعية والتدىور البيئي وتغير المناخ

 البحر، تعزيز رفاه  مختمف مينلتدريب البحري ، وتعزيز نمية الموارد البشرية : ات
دماج المرأةالمين البحرية ، وتعزيز  البحارة،   . وا 

 مصادر تمويل األنشطة البحرية ، التعاون  البحث عن : ةاألفريقي ةياسة البحريسال
مع جميع المنظمات الدولية التي تتعامل مع القضايا البحرية ، التوقيع واالنضمام 
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ديق عمى االتفاقيات البحرية ، مراقبة المفاوضات الدولية بشأن القضايا والتص
التأكيد عمى الموقف األفريقي ، وتوقيع ، ذات الصمة باألنشطة البحرية والساحمية 

 . اتفاقات مع شركاء استراتيجيين
 تيا وخط 2050 البحرية المتكاممة ألفريقيا ستراتيجيةتبادل اال التصاالت : تعزيزا

المعمومات البحرية وتبادل البيانات بين مختمف الجيات الفاعمة مية، التشغي
(MCISتطوير شبكات الشراكات الدولية عمى المستويات ،)  اإلقميمية الوطنية و

 .والقارية
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 انهيكم انتىظيمي األوني إلدارة انشؤون انبحريت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 مساعذ إداري )و(

( 5سكرتير )خ ع أ  2  
(5اعي )خ ع بس 2   

 
 مخطط استراتيجي

( 4) و   

خبراء تكىىنىجيا معهىماث 

ومبادراث تىعيتواتصاالث    

( 4و  ) 

 خبير اقتصاد بحري

( 4و  ) 
 خبراء سياست بحريت 

 )أمه(
( 4و  ) 

 

  خبراء سياست بحريت) قاوىن(
( 4و  ) 

 

 

 خبراء سياست بحريت

 )سالمت، بحىث ومىارد بشريت(

( 4و  ) 

خبراء تكىىنىجيا معهىماث  4

 واتصاالث ومبادراث تىعي

( 4) و   

مىظفان أمه بحري 2  

 ( 4و  ) 

مىظفىن )سالمت وبحىث  3

  ,ومىارد بشريت(

( 4و  ) 

مىظف أمه بحري  3  

 ( 4و  ) 

مىظف قاوىوي بحري 2  

(4)و   

(4مىظف تخطيط )و   1 
مذير مشروع 1  

( 3و ) 

(1مذير إدارة انشؤون انبحريت )مذ   

 انرئيس

نجىت انتىسيق انبحريت فيما بيه 

 اإلداراث
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 الهيكل التنظيمي للجان التنسيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 إدارة انشؤون انبحريت

 

 انرئيس

نجىت انتىسيق انبحريت فيما بيه 

 اإلداراث  

 
 وقطت االتصال اإلقهيميت

  

 انهجىت اإلقهيميت نهتىسيق انبحري

 
 وقطت االتصال انىطىيت

  

 انهجىت انىطىيت نهتىسيق انبحري

راث مفىضيت االتحاد األفيقيإدا انعىاصر انبحريت نهقىة  

  األفريقيت انجاهزة



 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 االتحاد األفريقي
 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone  251115 517700 
Website: www.africa-union.org 

 
 

ASSEMBLY/AU/7 (XXV) 

ANNEX.2 

 
 
 
 
 

 تخطيط نهج اإلطار المنطقي لالتحاد األفريقي
 4102شكل اقتراح المشروع لسنة 

http://www.africa-union.org/


4 التنفٌذ قٌد جدٌد
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7.2

كامل بشكل للتعاون األعضاء الدول استعداد

كامل بشكل للتعاون األعضاء الدول استعداد

2050 AIM Strategy Management  

Maritime Governance Development 

Programme

 المجال فً والسالمة األمن تحسٌن

األفرٌقً البحري

 التً والفرص للتحدٌات أفضل فهم

األفرٌقٌة البحرٌة اإلدارة تتضمنها

 األعمال، خطة اعتماد أعمال، خطة وضع

 األفرٌقً االفتتاحً المإتمر استضافة

البحرٌٌن والتنمٌة لألمن

 المصلحة أصحاب مشاركة ضمان

 واإلقلٌمٌة القارٌة األصعدة على

(الفرعٌة واإلقلٌمٌة

:المشروع عنوان

(I, II, III, IV, V)  الدعامة

 Ref.: 22nd) للمإتمر والعشرٌن الثانٌة العادٌة الدورة خالل اإلستراتٌجٌة اعتماد بعد البحرٌة الشإون إدارة ٌصبح أن ٌُنتظر الذي ،2050 حتى المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة اإلستراتٌجٌة عمل فرٌق

Assembly Decision/Dec.496(XXII)

IV والقدرات المإسسات بناء

2.

األفريقي لالتحاد المنطقي اإلطار نهج تخطيط

2014 لسنة المشروع اقتراح شكل

:اإلدارة

التثبت وسائل المخاطر/  االفتراضات

1.

 إلخ، والمحطات، األولوية ذات المجاالت من وغيره الرئيسي األولوية ذي بالمجال وعالقته (الدعامة) في بها يساهم التي الطريقة. للمشروع المنطقي األساس/المبررات). المشروع غرض بيان

Max 2,000 characters   حرف 2,000 يتجاوز ال ما-  التنفيذ في  ستتعاون التي الوكاالت/  اإلدارات المشروع، في المشاركين المصلحة أصحاب ويشمل

 قمة عن الصادر البحرٌٌن واألمن السالمة حول الرسمً اإلعالن المجلس أجاز بموجبه الذي أبابا، أدٌس فً 2013 ٌولٌو 29 فً المنعقد واألمن السلم لمجلس الوزاري لالجتماع 387الـ الدورة  لبٌان وفقا

 والمسمى غٌنٌا، خلٌج ولجنة  أفرٌقٌا وسط لدول االقتصادٌة والمجموعة أفرٌقٌا غرب لدول االقتصادٌة المجموعة وحكوات دول رإساء 2013 ٌونٌو 25و 24 ٌومً عقدها التً الكامٌرون، ٌاوندي،

"أفرٌقٌا لنهضة المواجهة خط تشكل"  بؤنه اإلستراتٌجٌة فً تعرٌفه وتم 2050 لعام األفرٌقٌة المتكاملة البحرٌة اإلسترتٌجٌة فً المحٌطات اقتصاد/األزرق االقتصاد

 أساسٌة أهمٌة تكتسً  األفرٌقٌة والبحار المحٌطات بؤن 2050 لعام األفرٌقٌة المتكاملة البحرٌة اإلستراتٌجٌة اعتماد بشؤن والعشرٌن الثانٌة الدورة عن الصادر مقررهم فً والحكومات الدول رإساء أقر

 إلعداد إستراتٌجً خاص عمل فرٌق إنشاء المفوضٌة من أٌضا طلبوا.   المستدامة التنمٌة أهداف وصٌاغة2015 بعد لما اإلنمائٌة األجندة ضمن حاسما موقعا تحتل وبؤنها للقارة الجوهرٌة للتنمٌة بالنسبة

 البحرٌة اإلستراتٌجٌة بشؤن المقرر  تحلٌل على بناء.  الدولٌة البحرٌة والقوانٌن لالتفاقٌات وفقا 2050 لعام المشتركة الحصرٌة البحرٌة المنطقة إلستراتٌجٌة المبكر التنفٌذ ضمان بهدف الفنٌة التفاصٌل

: المقرر إلى استنادا  التالٌة اإلجراءات التخاذ إلى الحاجة تدعو للمإتمر، والعشرٌن الثانٌة الدورة عن الصادر (Decision/Dec.496(XXII) المقرر)  2050 لعام األفرٌقٌة المتكاملة

 مالبو فً 2014 ٌونٌو فً عقدها المقرر  القادمة الدورة إلى عنها تقرٌر وتقدٌم والمالٌة الهٌكلٌة اآلثار تقٌٌم 

.  المشتركة الحصرٌة البحرٌة بالمنطقة معنً خاص عمل فرٌق إنشاء

  والمحٌطات للبحار أفرٌقً وٌوم  2025 إلى 2015 من ٌمتد عقد تؤسٌس على مإسسٌة صبغة إضفاء

  اإلقلٌمٌة اآللٌات/ اإلقلٌمٌة االقتصادٌة المجموعات مع مشاورات ذلك فً بما 2050 لعام المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة باإلستراتٌجٌة الجمهور تعرٌف المفوضٌة على ٌتعٌن

 2015 بعد لما اإلنمائٌة األجندة إطار فً المستدامة اإلنمائٌة األهداف صٌاغة

 إستراتٌجٌة شراكات فً الدخول إلى الحاجة

  القانونٌة غٌر األنشطة من وغٌرها والسطو القرصنة لمكافحة إقلٌمٌة إستراتٌجٌات واعتماد وضع وكذلك. المنقح البحري النقل مٌثاق  فٌها بما الصلة، ذات الدولٌة الوثائق إلى  إلى الدول انضمام تسهٌل

 .2050 إلستراتٌجٌة وفقا البحار فً المرتكبة

 المنطقة إدارة فً األعضاء الدول قدرات لتعزٌز الفرعً اإلقلٌمً والتعاون للحدود العابر التعاون وتعزٌز األفرٌقً البحري المجال فً الفرص من واالستفادة التحدٌات لمواجهة  الوكاالت بٌن التعاون

.المشتركة األفرٌقٌة الحصرٌة البحرٌة المنطقة فٌها بما الحصرٌة، االقتصادٌة

 والبحار المحٌطات بها تزخر التً الهائلة للموارد المثلى اإلدارة ضمان إلى رامٌة إستراتٌجٌات 2063 أجندة فً تدرج أن إلى حاجة ثمة أن إلى للمإتمر والعشرٌن الثانٌة العادٌة الدورة خالل أٌضا أشٌر

ألفرٌقٌا المتاخمة

3 Priority Area

:(عالمة ضع) المشروع وضع

المتوقعة النتٌجة المإشرات التثبت وسائل المخاطر/  االفتراضات

المتوقعة النواتج المإشرات

5

 البحرٌة اإلستراتٌجٌة عمل خطة تنفٌذ بغٌة المختصة والمإسسات اإلدارات بقٌة مع وتآزر تناغم فً األفرٌقً االتحاد رإٌة تحقٌق أجل من وتعمل وكفاءة فعالٌة ذات تكون البحرٌة للشإون إدارة 

.2050 حتى المتكاملة األفرٌقٌة

( 2017-2014)  المتوقعة الزمنٌة الفترة

 اإلققلٌمٌة المكاتب/  الفنٌة المكاتب/ اإلدارات استعداد

 االتحاد أجهزة/ اإلقلٌمٌة االقتصادٌة المجموعات/

كامل نحو على للمشاركة األفرٌقً

 من األفرٌقٌة والبحار المحٌطات من الثروة توفٌر تزاٌد

 بطرٌقة ومستدام، مزدهر أزرق، اقتصاد تنمٌة خالل

. بٌئٌا ومستدامة آمنة

 توفٌر تزاٌُد جدٌدة، إدارة إنشاء

 وتنمٌة البحار تحملها التً الثروات

 بناء وكذلك البشرٌة، الموارد

.البحرٌة لإلدارة القدرات

والتقٌٌم الرصد تقارٌر
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7.3

7.4

Wealth Creation Programme

Research and Human resource 

development 

 من التعاون المناسب؛ الوقت فً الشركاء موارد إفراج

اإلدارات بقٌة

 بشكل للتعاون األعضاء الدول/ اإلدارات بقٌة استعداد

كامل

 القوة وقدرات البحري التعلٌم تحسٌن

(الجنسٌن بٌن التوازن) العاملة

 أداء وتحسٌن الثروات توفٌر زٌادة

 خالل من والدولٌة اإلقلٌمٌة التجارة

البحرٌة المراكز قدرات

 البحرٌة العاملة القوة حول دراسة إجراء

قدراتها وتنمٌة أفرٌقٌا فً

 من السفن لملكٌة الحالً المستوى ارتفاع

 أحواض 5 إنشاء تم.  األفرٌقٌٌن قبل

. البحرٌة للحٌوانات األقل على عمالقة
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