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  أفريقيا -دةحتمال الواليات زعماء قمة حول مفاهيمية مذكرة
 لمؤتمر والعشرين الثالثة لمدورة الدائمين الممثمين  لمجنة الوزارية التحضيرية المحننة توصيات

 والحكومات رؤساءالدول
 2014 يونيو 27-28

 :أساسية ماتمعمو 

 دولال رؤساء من (47) نيوأربع سبعة األمريكية المتحدة الواليات رئيس دعا .1
 الوالياتزعماء قمة لحضور األفريقي االتحاد مفوضية ةورئيس يناألفريقي والحكومات

 .2014 غسطسأ 7 إلى 3 من واشنطن في عقدىا المقرر أفريقيا-المتحدة

 أنو أوباما الرئيس أعمن ،2013 عام في قياأفري إلى الثانية الرسمية زيارتو خالل  .2
 ىذا جاء .2014 عام في واشنطن في قمة في األفريقيين الزعماء ستضيفي سوف

 إدارة ظل في أفريقيا بشأن المتحدة الواليات سياسة استعراض خمفية عمى اإلعالن
 عواألسر  ديناميكية األكثر المناطق إحدى مع العالقات تعزيز مواصمة" بيدف أوباما
 ".العالم في نموا

 أوباما إدارة لسياسة "االستراتيجية"و الرئيسية العناصر بعض القمة تتبنى أن المتوقع من .3
 في بما فريقية،األ رحمتو خالل بيا قام التي الرئيسية واإلعالنات أفريقيا بشأن الجديدة

 والسالم تحتية،ال البنية وتطوير والطاقة أفريقيا، في واالستثمار التجارة عمى التركيز ذلك
 .الديمقراطي والحكم

 التي ىي المتحدة الواليات حكومة فإن ،القمة مبادرة صاحبةو  المضيف البمد بصفتيا .4
 األفريقية العواصم مختمف مع األمريكية إلدارة عممت .األعمال جدول مشروع وضعت
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 ريقيينفاأل السفراء إلى إحاطات قدمتو  األفريقي االتحاد مفوضية مع تواجتمع ،مدعوةال
 .األعمال جدولو  لمنتدىا اتتحضير  بشأن واشنطن في ينممثمال

 ألف(: الممحق انظر) التالية عناصرال تشملسو  أيام ثالثة مدى عمى القمة عقد سيتم .5

 يناألمريكي والكونجرس الشيوخ مجمس أعضاء مع ىيل كابيتول في استقبال غداء 
 أغسطس. 4 في /الزعماءالتنفيذيين المديرينو 
 لوزراء والفرص النو قانون ومنتدى وأفريقيا المتحدة الواليات بين األعمال منتدى 

 أغسطس 5 في التجارة
 في األفريقيين والحكومات الدول رؤساءو  أوباما الرئيس بين الزعماء قمة جتماعا 

 أغسطس 6
 لمقاء الفرصة األفريقيين لمزعماء سيكون .أوباما لمرئيس الصحفي المؤتمر 

 . لمسالم المتحدة الواليات معيد في قالطري عبر الصحافة

 :أغسطس 6 في الزعماء ةقم اجتماع أعمال جدول يمي فيما .6

 المستقبل أجل من االستثمار األولى: الجمسة 
 اإلقميمي واألمن السالم الثانية: الججمس  
 التالي لجيلا أجل من الحكم الثالثة: الجمسة 

 واألحداث األزواج، وبرنامج الشابة القيادات إشراك منتدى تنظيم القمة ىامش عمى سيتم .7
 واألعمال والجامعات، الحكومية، غير والمنظمات المفكرين، جماعة قبل من الجانبية
 في األمريكية اإلدارة قبل من المختار األفريقي الشباب من مجموعة وستشارك التجارية.
 الواليات ميام دتياحد التي التجارية لألعمال األفريقية والقيادات الشابة الشراكات منتدى
 التجارية. لألعمال أفريقيا-المتحدة الواليات منتدى لدى المتحدة
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 األمر سيقتصر بل االجتماع من بيان أي إصدار يتم لن أنو األمريكية اإلدارة ذكرت .8
 مباشرة. القمة اختتام بعد أوباما الرئيس يعقده صحفي مؤتمر عمى

 
 المستقبمية اآلفاق في المتحدة والواليات أفريقيا بين العالقات

 الرق بتجارة يبدأ طويال مشتركا تاريخا األفريقية والقارة األمريكية المتحدة الواليات تتقاسم .9
 الواليات في الميجر في األفريقيين من كبير عدد وجود وبالتالي األطمسي، المحيط عبر

 األفريقية وحدةال حركة خالل من فأكثر أكثر العالقة ىذه تعززت وقد األمريكية. المتحدة
 العبودية ضد المشترك النضال ضمن وساللتيم األفريقيين توحيد إلى سعت التي الشاممة
 العنصريين. والفصل والقمع

 السياسية المجاالت في تتطور المتحدة والواليات أفريفيا بين والعالقة ،االستقالل منذ .10
 عالقات تربطيا التي فريقيةاأل البمدان من العديد مع واالقتصادية والثقافية واالجتماعية

 كميا. المجاالت ىذه في نقل لم إن المجاالت بعض في المتحدة بالواليات

 من أكبر فيي القارة. في مباشر أجنبي مستثمر أكبر اليوم المتحدة الواليات وتعتبر .11
 بثالث يتميز المباشر األجنبي االستثمار فإن الحظ، ولسوء والصين. األوروبي االتحاد

 في ظل بل االستثمارات ىيكل يتغير لم ثانيا، نسبيا؛ ثابتة ظمت لقد أوال، خصائص:
 بدرجة يتركز ثالثا، األحفوري؛ الوقود عميو ويغمب الطبيعية بالموارد متعمقا األول المقام
 الواليات مع بالتزاماتنا قدما فيو نمضي الذي الوقت وفي البمدان. من قمة عمى كبيرة

 الييكل ىذا في النظر إلعادة فرصة األمر ىذا يشكل أن يجب األمريكية، المتحدة
 مدرة مجاالت نحو توجييو كذلك يتم كيما األمريكي المباشر األجنبي لالستثمار
 أفريقيا. في الزراعية واألعمال والتصنيع المضافة والقيمة بالفوائد،

 الكنغرس سنو الذي أفريقيا في والفرص النمو قانون األمريكية المتحدة الواليات تستخدم .12
 اآلن أفريقيا. مع التجارية لمعالقات األساسية الترويجية وأداتو 2000 مايو في األمريكي
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 إلعادة فرصة ستتاح ،2015 في أفريقيا في والفرص النمو قانون مراجعة تقررت وقد
 الطموح. من أعمى مستوى وبموغ األداة ىذه في النظر

 فرصة توفر التي أفريقيا، في لمطاقة ريكيةاألم المبادرة عن أوباما الرئيس أعمن لقد .13
 %50 نسبة تخص التي أفريقيا في التقميدية األمريكية االستثمارات في النظر إلعادة
 الطاقة في لالستثمارات أفريقيا في كبيرة فرص تتوفر بينما األحفوري الوقود منيا

 أيضا. والمتجددة الخضراء

 واألمن السالم مجاالت في األفريقي اداالتح ومفوضية األمريكية الخارجية تتعاون .14
 في توقيعيا تم تفاىم مذكرة إلى استنادا الرشيد والحكم والديمقراطية االقتصادية والتنمية
 .2013 بداية

 األقاليم مع متبادل نحو عمى مفيدة شراكات إلى وتسعى األعمى نحو تتجو أفريقيا إن .15
 وتعزيز ترشيدىا أجل من اتالشراك طابع في تدقق فيى ولذلك األخرى. والقارات
 والتكامل. التحول لتحقيق لجيودىا بالنسبة فوائدىا

 في تجارية أفريقيا- األمريكية المتحدة الواليات زعماء لقمة الترتيبات تبدو بينما .16
 والتحول. لمتنمية شامل نيج عمى أكبر بصورة التركيز في ترغب أفريقيا فإن الغالب،

 والقارة األمريكية المتحدة الواليات بين تربط التي لمعالقات وبالنظر ألفريقيا، بالنسبة .17
 المشتركة، مصالحيا أساس عمى العالم مع التواصل من أفريقيا وقمق آنفا، ذكر كما

  الحدث: ىذا من التالية النتائج تحقيق إلى نسعى أن يقترح

مية استنادًا إلى الموقف شرح وجية النظر األفريقية بشأن أجندتيا لمتن (أ 
األفريقية  2063وأجندة  2015األفريقي الموحد حول أجندة التنمية لما بعد 

 وغير ذلك من أطر أخرى.
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التواصل مع الواليات المتحدة األمريكية حول النيج األفريقية فيما يتعمق بما  (ب 
 يمي: 
 جارة رؤيتيا لمتنمية االقتصادية لمقارة من خالل التصنيع والزراعة والت

ضافة  في المنتجات الزراعية وتنمية رأس المال البشرى والتكنولوجيا وا 
القيمة وعالقاتيا التجارية ووصوليا إلى األسواق الدولية ونقل 

 التكنولوجيا،
  البنية التحتية بما في ذلك برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

 واحتياجاتيا وخطتيا بشأن الطاقة؛ 
 إزاء التنمية التي توجييا الشعوب وتمكين المرأة  النيج الذي تتخذه

 والشباب؛
  السمم واألمن والمنظومة األفريقية التي وضعت من أجل تناول ىذه

 المسألة ومعالجة األسباب الرئيسية لمنزاعات؛
  الحكم وحقوق اإلنسان والشعوب واألطر المعيارية األفريقية والمبادرات

 في ىذا الصدد،
  لمتنمية األفريقية وخاصة التعاون بين الواليات المتحدة التمويل المستدام

األمريكية وأفريقيا لوضع حد لمتدفقات غير المشروعة من القارة وتسييل 
التحويالت المالية والمشاركة من األفريقيين في الميجر في التنمية في 

 أفريقيا؛
  لك حق أفريقيا في المشاركة بصورة عادلة في الحوكمة العالمية بما في

 إصالح مجمس األمن لألمم المتحدة.
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 المذكورة المجاالت من مجال كل بخصوص أمريكية برامج ىناك بأن النيج ىذا يعترف .18
 في والفرص النمو )قانون والتجارة ألفريقيا(، )الطاقة الطاقة مجاالت في وخاصة
 ىى مجالبرا ىذه من العديد أن يراعى كما واألمن. السمم مجال في والتعاون أفريقيا(،

 أفريقيا. مع تتفاوض ال ولكنيا المتحدة الواليات حوليا تتشاور تنازالت شكل في

 مستقبل لمناقشة والقارية الوطنية المحافل من عدد في شبابيا بإشراك أفريقيا تقوم .19
 فرصة يشكمون شبابنا أن ندرك إننا ذلك. في ودورىم وحكميا وتنميتيا أفريقيا

 الميارات وثورة التعميم خالل من وتمكينيم ورفاىيتيم مبصحتي ممتزمون وىم ديموغرافية
 العمل. فرص وتوفير المشاريع إدارة خالل ومن والتكنولوجيا والعمم

     توصيات بشأن تحضيرات أفريقيا

 في األفريقيين السفراء بمجموعة التقت قد األمريكية اإلدارة أن التنفيذي المجمس يالحظ .20
 اآلخرون ىم واجتمعوا تتخذىا التي واألشكال مقمةل بالتحضيرات إلحاطتيم واشنطن
 مفاىيمية ورقة في المقاءين نتائج تصنيف تم األفريقية. االستجابة لمناقشة بدورىم
لى األفريقي االتحاد مفوضية إلى قدمت أفريقية   األعضاء. الدول عواصم مختمف وا 

 يمي: بما التنفيذي المجمس يوصى وعميو، .21

ألفريقي بإعداد مذكرة حول المجاالت الثالثة التي تكميف مفوضية االتحاد ا (أ 
أغسطس متضمنة  6في  زعماءالمتحدة والتي ستغطييا قمة الاقترحتيا الواليات 

المواقف والمصالح األفريقية المشتركة حول الشراكة الشاممة والمواضيع وذلك 
 لمتوزيع عمى جميع الدول األعضاء.

( رؤساء دول وحكومات عمى األقل 3أن تتفق البمدان المشاركة عمى ثالثة ) (ب 
 كناطقين رئيسيين حسب المواضيع وذلك لعرض  التصور األفريقي. 
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ضمان تنسيق وزراء التجارة األفريقيين لمواقف أفريقية ذات حد أدنى من منتدى  (ج 
 قانون النمو والفرص ألفريقيا والمسائل التجارية األخرى ذات الصمة.

فريقية والقطاعات األخرى حول المواقف األفريقية التفاعل مع األعمال التجارية األ (د 
 المشتركة من األحداث. 

مع أن االجتماع يعتبر مبادرة أحادية الجانب لمواليات المتحدة، يتعين عمى الجانب  (ه 
األفريقي أن يناقش مع الواليات المتحدة إمكانية التحضير لمقمة عمى مستوى 

جدول األعمال وكذلك تقديم اقتراح  الخبراء والوزراء إلدراج مدخالت أفريقيا في
باعتماد بيان مشترك وعقد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الواليات المتحدة في 
نياية القمة. في حالة عدم قبول الواليات المتحدة لذلك، يمكن لمجانب األفريقي 

 إصدار بيان منفصل وتنظيم مؤتمره الصحفي لنقل تصور أفريقيا لمقمة.

 حول المتحدة الواليات بإدارة لمقاء والمفوضية التنفيذي جمسالم من فريق تكميف .22
 لمقمة. التحضيرات

 مييكل رسمى إطار إلى تتحول أن يجب المتحدة الواليات مع شراكتيا أن أفريقيا ترى .23
  تطبيقيا. يمكن ومساءلة وأىداف وواجبات التزامات عمى واالتفاق التفاوض يتم حيث
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  4104 أغسطس 6-4 لقمةا أحداث برنامج ألف: الممحق

 حدثال التاريخ
 الشيوخ، مجمس في األفريقية لمشؤون الفرعية المجنة تستضيفو الكونجرس، مقر في غداء أغسطس 4

 الشيوخ مجمس وأعضاء والحكومات الدول رؤساء باس، كارين الكونجرس عضو
 الكونجرس. وأعضاء
 والحكومات الدول ؤساءر  الشركات: رؤساءلمشركات/ التنفيذيين المسؤولين عشاء

 إذا ما واضحا )ليس أفريقيا في المستثِمرة األمريكية لمشركات التنفيذيون والمسؤولون
 (ال أم األفريقيون التنفيذيون المسؤولون سيحضر

 التجارة وزارة مشترك نحو عمى تستضيفو أفريقيا: – المتحدة الواليات أعمال منتدى أغسطس 5
 األمريكية الشركات والحكومات، الدول رؤساء الخيرية. جبمومبير  ومؤسسات األمريكية
 أوباما. الرئيس سيشارك الكونجرس، وأعضاء األمريكية الحكومة وكاالت واألفريقية،

 2 زائد األفريقيين التجارة وزراء
 المتحدة لمواليات التجاري الممثل يستضيفو ،ألفريقياوالفرص النمو لقانون الوزاري المنتدى
  مانفرو  مايكل
 األفريقية الوفود رؤساء أوباما: والسيدة الرئيس يستضيفو األبيض: البيت عشاء

 1 زائد وأزواجيم،
 األفريقيين. والحكومات الدول ورؤساء أوباما الرئيس بين القمة،  زعماء اجتماع أغسطس 6

 مواضيعية: جمسات ثالث
 ألفريقي؛ا والنمو المستدامة التنمية أفريقيا: مستقبل في االستثمار 
 المدى البعيدة والحمول الحالية التحديات اإلقميمي: واألمن السمم 
 التنمية، أمام والمعوقات التقدم القادم، الجيل قيادة القادم: الجيل لصالح نموال 

 األساسية ق لمحقو الكامل التحقيق
 2 زائد أو 1 زائد فقط، األفريقيين الوفود رؤساء
 أوباما لمرئيس الصحفي المؤتمر
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