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  الجامعة للجنة الفرعيةالسنوي تقرير ال

  2020لعام  للتعاون المتعدد األطراف

 مقدمة

لجنة ال عقدت، كورونا المستجدجائحة الخاص بالوضع وعلى الرغم من  االستعراضخالل الفترة قيد  .1

سعادة السيد فافري كامارا، السفير والممثل الدائم  برئاسة لتعاون المتعدد األطرافلالفرعية الجامعة 

 :اجتماعات على النحو التالي( 5)مالي خمسة جمهورية ل

 9 لتعاون المتعدد األطراف الذي عقد فيلاالجتماع الرابع واألربعون للجنة الفرعية الجامعة  (1)

الدول األعضاء مشروع التقرير السنوي للجنة الفرعية الجامعة بحثت ، حيث 2020يناير 

متعدد األطراف البشأن التعاون  مشروع المقرراتوكذلك  2019لعام  لتعاون المتعدد األطرافل

  . 2020فبراير قمة االتحاد األفريقي في لا تحضير  

لتعاون المتعدد األطراف الذي عقد في لاالجتماع الخامس واألربعون للجنة الفرعية الجامعة  (2)

وثائق العمل األولية  لبحث مشاريعوالذي أتاح الفرصة للدول األعضاء  2020فبراير  25

 األوروبي؛ التحاد األفريقي واالتحادبين الالجتماع الوزاري الثاني 

لتعاون المتعدد األطراف الذي عقد يومي لاالجتماع السادس واألربعون للجنة الفرعية الجامعة  (3)

لقمة اإلفريقية العربية الخامسة اوثائق عمل مشاريع والذي استعرض  2020مايو  27و 13

 لدورة الثانيةمشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل لباإلضافة إلى مشروع البيان و

 . لوزراء وكبار المسؤولينعلى مستوى االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي ا ماعاتالجت

 28لتعاون المتعدد األطراف الذي عقد في لالجتماع السابع واألربعون للجنة الفرعية الجامعة ا (4)

بيان االجتماع الوزاري الثاني  مشروعاللجنة الفرعية بحث ، حيث 2020أغسطس  6يوليو و 

لتعاون ل األفريقي واالتحاد األوروبي ومشروع تقرير خلوة اللجنة الفرعية الجامعةالتحاد بين ا

إحاطة من ت في مومباسا، كينيا وتلق 2019ديسمبر  15إلى  13المنعقدة من متعدد األطراف ال

التجارة والصناعة حول االستعدادات للنسخة السابعة من منتدى األعمال بين االتحاد إدارة 

-قمة االتحاد األوروبي لعلى هامش الدورة السادسة  هعقدالمقرر  حاد األفريقياألوروبي واالت

 االتحاد األفريقي؛

 6لتعاون المتعدد األطراف الذي عقد في لاالجتماع الثامن واألربعون للجنة الفرعية الجامعة  (5)

بين  2020إطالع الدول األعضاء على عملية مفاوضات ما بعد عام حيث تم ، 2020نوفمبر 

تنفيذ خطة عمل يوكوهاما والكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد األوروبي البحر ل أفريقيا ودو

اليابان، باإلضافة إلى حالة اجتماعات ، في يوكوهاما 2019عام لقمة التيكاد السابعة المنعقدة في 

 .التحاد األفريقيات ااستراتيجية وإطار سياسة لشراكووضع  2020الشراكة المخطط لها لعام 

اوحت المجلس التنفيذي التي تر مقرراتتنفيذ  بحثعلى ركزت اللجنة الفرعية الجامعة بشكل أساسي  .2

للقمة األفريقية العربية الخامسة التي كان من المقرر عقدها في الرياض، المملكة العربية،  بين التحضير

 جتماع الخامس عشر لكبارالثاني واالاالتحاد األوروبي الوزاري -التحاد األفريقيااجتماع السعودية و

بطريقة افتراضية  2020أغسطس  27مسؤولي لجنة تنسيق الشراكة األفريقية العربية الذي عقد في 

ي الفترة من ف المنعقدة (التيكاد)ا فريقيفي ألتنمية لوكيو الدولي مؤتمر طقمة وااللتزامات المعلنة خالل 

 .ي يوكوهاما، اليابانف 2019أغسطس  31إلى  26
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 EX.CL/Dec.1073 (XXVI)المجلس التنفيذي رقم  مع مقررافة إلى ما ورد أعاله وتماشيا  باإلض .3

، في أديس أبابا، 2020فبراير  7و 6يومي دورته العادية السادسة والثالثين التي عقدت  الصادر عن

وثيقة وضع ب، بالتعاون الوثيق مع المفوضية، أن تقوم طلب من لجنة الممثلين الدائمين"والذي إثيوبيا 

في  الدورة العادية الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي وتقديمها إلىشراكة وسياسة الستراتيجية إطارية ال

، تم إطالع المجلس على الخطوات التي اتخذتها المفوضية لوضع مشروع إطار "لبحثها 2021فبراير 

 .استراتيجي لشراكات االتحاد األفريقي

 اللخين القضايا التي نوقشت والنتائج التي تم التوصل إليها أقسم إلى جزهذا التقرير الذي ينيلخص  .4

تناول الجزء األول القضايا العامة المتعلقة بالشراكات، بينما يلخص ي. المذكورة أعاله االجتماعات

 .الجزء الثاني المداوالت المتعلقة بكل شراكة استراتيجية

 بالشراكاتالقضايا العامة المتعلقة . الجزء األول

 ات لالتحاد األفريقيشراكوإطار التستراتيجية اإلطارية الوثيقة وضع ال 1.1

الشراكات وتنسيق إدارة عن طريق قسم أن تشرع المفوضية،  2014طلب المجلس التنفيذي في عام  .5

ن، متعدد األطراف التابعة للجنة الممثلين الدائمياللتعاون لبالتعاون الوثيق مع اللجنة الفرعية الجامعة و

عد تقديم ب غير أنه،. م االضطالع بهذه العمليةت. شراكات االتحاد مع بقية العالملفي إجراء تقييم شامل 

القضايا  بشكل شامل جميعيتناول ، اتضح أن التقرير لم للنظر فيهلدول األعضاء إلى اتقرير التقييم 

 .المتعلقة بالشراكات

لجنة الت خلوة مستويات، استعرضمختلف المختلفة مع الدول األعضاء على  يةبعد عمليات تشاور .6

، في 2019نوفمبر  15إلى  13في الفترة من  تُعقدالتي متعدد األطراف اللتعاون لالفرعية الجامعة 

الخلوة واألهم من ذلك أن . توصيات محددةوقدمت مومباسا، كينيا، جميع شراكات االتحاد األفريقي 

االتحاد عامل لتوجيه ت التحاد األفريقيلالتي استمرت ثالثة أيام أوصت بوضع إطار سياسة واستراتيجية 

 .األفريقي مع بقية العالم

 EX.CL/Dec. 1073 (XXXVI)من مقرره  81، طلب المجلس التنفيذي في الفقرة هذه التوصيةعمال ب .7

في أديس أبابا،  2020فبراير  7و 6يومي عقدت  التيالعادية السادسة والثالثين ته دورالصادر عن 

ية ة إطاروضع وثيقب، بالتعاون الوثيق مع المفوضية، أن تقوم لجنة الممثلين الدائمين" إثيوبيا، من

الدورة العادية الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي في الستراتيجية وسياسة الشراكات وتقديمها إلى 

 ".لبحثها 2021فبراير 

 اتيجيةسترخبيرين استشاريين لوضع إطار ال عملية تعيينصدور المقرر، أطلقت المفوضية  عقب .8

ورونا جائحة ك العملية بسبب تفشي تباطؤعلى الرغم من و. الشراكة بتوجيه من المفوضية وسياسة

 :المفوضية من القيام بما يلي، فقد تمكنت المستجد

موقع االتحاد األفريقي على  فياالهتمام ء إبدالنشر واإلعالن عن طلب استكمال اختصاصات ا (1)

 ؛2020نوفمبر  6 في موعد أقصاه 2020أكتوبر  20في  اإلنترنت

ات الالزمة كل والعمليافي تحديد الهي النيباد/مع وكالة االتحاد األفريقي للتنميةالتعاون الوثيق  (2)

 وثيقة شاملة؛إلعداد 
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التواصل مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وأجهزة االتحاد األفريقي والوكاالت المتخصصة  (3)

كما ُطلب من أصحاب المصلحة المذكورين . بشأن العملية المفوضية لتوعيتهلواإلدارات الفنية 

تقديم المعلومات ذات الصلة حسب الطلب وكأشخاص مرجعيين منسقين يعملون أعاله تعيين 

 االستشاريين عند الضرورة؛ الخبراء مع واالتصال

المعلومات األساسية الالزمة بما إعداد ، النيباد/وكالة االتحاد األفريقي للتنمية بالتعاون مع (4)

متعدد األطراف والتي ستكون بمثابة اللتعاون ليتماشى مع توجيهات اللجنة الفرعية الجامعة 

 .اإلطار للخبراء االستشاريين عند وضعدليل 

 فقتوا األطراف، المتعدد بالتعاون المعنية الجامعة الفرعية للجنة واألربعين الثامن االجتماع خالل .9

ند يست موضوعية مساهمة تقديم المفوضية بهدف مع مشترك عامل فريق إنشاء على األعضاء الدول

. فريقياأل وإطار سياسة شراكات االتحاد المعينون في وضع استراتيجية االستشاريون إليها الخبراء

 إلى  المفوضية بوضعها وإحالتها ستقوم التي الواضحة والصالحيات للمبادئ وفق ا فريق العمل سيعمل

 .للنظر فيها  األطراف المتعدد بالتعاون المعنية الجامعة الفرعية اللجنة

يو تقديمه إلى المجلس التنفيذي في يولا لالشراكة جاهزوسياسة ستراتيجية إطار اكون يمن المتوقع أن  .10

2021. 

 التوصيات

لمجلس امتعدد األطراف أن توصي لجنة الممثلين الدائمين اللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية الجامعة  .11

 :التنفيذي بما يلي

ألفريقي وكالة االتحاد ا، بالتعاون الوثيق مع المفوضية وأن تقوم لجنة الممثلين الدائمينالطلب من  (1)

وضع الصيغة النهائية لمشروع الوثيقة ، بالنيباد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/نميةللت

/فبراير ينايرتقديمها إلى المجلس التنفيذي في بغية الشراكة  وسياسة ستراتيجيةاإلطارية ال

2022. 

 ملةشا طريق خارطة بإعداد المفوضية قيام من التأكد الدائمين الممثلين لجنة من كذلك الطلب (2)

 استراتيجية من أجل وضع واستكمال 2021 عام من األول الربع خالل محدد زمني جدول ذات

 الشراكات؛ سياسة وإطار
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 بالشراكاتالمتعلقة  المحددة قضاياال. الجزء الثاني

 االتحاد األوروبي-شراكة االتحاد األفريقي  1.2

ثاني لالجتماع الوزاري ال األعمال التحضيرية متعدد األطرافاللتعاون لاللجنة الفرعية الجامعة  تتابع .12

في  2020مايو  5و 4 يوميالذي كان من المقرر عقده ، بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي

 .كيغالي، رواندا

استعراض مشروع  متعدد األطرافاللتعاون لاللجنة الفرعية الجامعة  ت، بدأ2020فبراير  25في  .13

العمل لالجتماع الوزاري  يامجرنعمال وباأل يجدولمشروعي المفوضية وكذلك أعدته  البيان الذي

التحاد األفريقي واالتحاد بين اواجتماع كبار المسؤولين التحضيري لالجتماع الوزاري الثاني 

 .األوروبي

ين بلالجتماع الوزاري الثاني  اتلتحضيرا، تباطأ زخم فاقم جائحة كورونا المستجدومع ذلك، بعد ت .14

 .إلى تأجيل االجتماعلجائحة وأدى االنتشار السريع ل تحاد األفريقي واالتحاد األوروبيالا

، واصلت الدول األعضاء عملها كورونا المستجد فرضها جائحةتعلى الرغم من جميع القيود التي و .15

قي التحاد األفريبين االجتماع الوزاري الثاني ابيان واعتمدت مشروع  باستخدام وسائل افتراضية

. فيه للنظر االتحاد األوروبيعلى الوثيقة تعميم وأذنت للمفوضية ب 2020في يوليو واالتحاد األوروبي 

ه الوثيقة وأرسل مالحظاتاستعرض البيان في وقت الحق إلى االتحاد األوروبي الذي شروع تم إرسال م

 .2020األولى إلى المفوضية في أوائل سبتمبر 

وبعد المشاورات بين رئيس المجلس التنفيذي  ،2020فسها من يوليو إلى أغسطس خالل الفترة نو .16

التحاد ين ابتم االتفاق على أن يُعقد االجتماع الوزاري الثاني  األوروبي،لالتحاد األفريقي وقيادة االتحاد 

قد كان من المقرر ع في حين ،2020سبتمبر  28في بطريقة افتراضية األفريقي واالتحاد األوروبي 

 يسبقهاعلى أن  2020 أكتوبر 29و 28االتحاد األفريقي يومي واالتحاد األوروبي القمة السادسة بين 

نوب سفارة جلالمذكرة الشفوية  وعقب ذلك، أُحيلت. راءكبار المسؤولين والوزاجتماعان تحضيريان ل

اء في إلى جميع الدول األعض ،التواريخ المذكورة أعالهتتضمن التي  إثيوبيا، أبابا،فريقيا في أديس أ

 .االتحاد األفريقي

التحاد األفريقي واالتحاد األوروبي على النحو بين افي إطار التحضير لالجتماع الوزاري االفتراضي  .17

ُعقد اجتماع للجنة التوجيهية المشتركة للشراكة بين االتحاد األفريقي واالتحاد  ،المشار إليه أعاله

مشروع البيان وكذلك الترتيبات العملية األخرى ، حيث تم بحث 2020سبتمبر  14األوروبي في 

خالل االجتماع المذكور، أبلغ االتحاد األوروبي اللجنة و. للقمةاألعمال التحضرية لالجتماع الوزاري و

التوجيهية المشتركة أن قيادته اتفقت مع رئيس االتحاد على تأجيل القمة السادسة بين االتحاد األوروبي 

حاد وبناء  على ذلك، أشار االت. ها على أساس الحضور الشخصيد األفريقي للسماح بإمكانية عقدواالتحا

ا  .األوروبي إلى أنه بسبب هذا التطور الجديد، كان من المنطقي تأجيل االجتماع الوزاري أيض 

ا مشروع بيان  2020سبتمبر  14اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة الذي عقد في بحث  .18 جتماع الاأيض 

ا البين االوزاري الثاني  جتماع تأجيل االحتمال التحاد األفريقي واالتحاد األوروبي ووافق على أنه نظر 

الوزاري، سيكون من المهم أن يراجع االتحاد األوروبي تعليقاته وتعديالته ومشروع الوثيقة الذي 
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للجنة  الرئيس المشارك)الدائمين لجنة الممثلين عالوة على ذلك، أكد رئيس و. اقترحه االتحاد األفريقي

أن يركز بشكل أساسي على متابعة التقدم المحرز نبغي أن االجتماع الوزاري ي( التوجيهية المشتركة

. يقيالتحاد األوروبي واالتحاد األفربين اال يستبق مجاالت التعاون للقمة السادسة وأأبيدجان  اجتماع منذ

 .ي اقترحه االتحاد األفريقيذالبيان الشروع مل على أساس موعليه، وافق االتحاد األوروبي على الع

من خالل اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة لحل أي قضايا العمل توقع أن يواصل الجانبان يُ  وعليه،

حاد التحاد األفريقي واالتبين ابيان مشترك لالجتماع الوزاري الثاني شروع خالفية واالتفاق على م

 .األوروبي

رسالة موجهة قد وافق في  الرئيس سيريل رامافوزا،فخامة من المهم اإلشارة إلى أن رئيس االتحاد،  .19

التحاد ن ابي، على تأجيل القمة السادسة مؤتمرمكتب الهيئة بالتشاور مع و إلى رئيس المجلس األوروبي

 .2021األوروبي واالتحاد األفريقي حتى عام 

 التوصيات

متعدد األطراف أن توصي لجنة الممثلين الدائمين المجلس اللتعاون لجامعة تقترح اللجنة الفرعية ال .20

 :التنفيذي بما يلي

االتفاق مع االتحاد األوروبي على موعد مناسب لالجتماع  لجنة الممثلين الدائمينطلب من ال (1)

 في كيغالي، رواندا 2021عام  خالل تحاد األفريقي واالتحاد األوروبيبين االالوزاري الثاني 

 الخاصة بجائحة العامة الصحة ظروف ، رهنا بتحسنبالتعاون الوثيق مع المفوضية وذلك

 عم التشاور بعد االفتراضية بالوسائل الوزاري االجتماع عقد إمكانية واستكشاف 19كوفيد 

 .األوروبي االتحاد

التحاد ن ابيطلب كذلك من لجنة الممثلين الدائمين االتفاق على مواعيد مناسبة للقمة السادسة ال (2)

في أوروبا  2021عام خالل التحضيرية  النظاميةاألوروبي واالتحاد األفريقي واجتماعاتها 

، ألوروبيواالتحاد اء األفريقيين في بروكسيل اومجموعة السفربالتعاون الوثيق مع المفوضية 

ووفقا للمقررات ذات الصلة  19كوفيد  الخاصة بجائحة العامة الصحة ظروف رهنا بتحسن

 لالجتماعات التي تحكم شراكات االتحاد األفريقي

 أعاله المذكورة لالجتماعات التحضيرية العمليات بدء الدائمين الممثلين لجنة من كذلك الطلب (3)

 .الصدد هذا في الصلة ذات الوثائق بجميع األعضاء الدول بموافاة  المفوضية ودعوة

 العربية ةفريقيالشراكة األ 2.2

دورته العادية السادسة الصادر عن  EX.CL/Dec.1073 (XXVI)قرر المجلس التنفيذي رقم موفقا  ل .21

: أحاطت علما  بما يلي( 1)والذي ، في أديس أبابا، إثيوبيا 2020فبراير  7و 6منعقدة يومي والثالثين ال

. 2020مارس  16فريقية العربية الخامسة واقتراح جامعة الدول العربية بعقدها في تأجيل القمة األ (1)

طلب من لجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون الوثيق مع المفوضية واألمانة العامة لجامعة الدول ال( 2)و

فريقية العربية الخامسة واعتماد مشروع خطة عمل الشراكة وثائق عمل القمة األإعداد العربية، 

، لنظر فيهال ة األفريقية العربية الخامسةالقم بغية تقديمها إلى تمويلهاآلية فريقية العربية المشتركة واأل

متعدد األطراف، بالتعاون الوثيق مع المفوضية، في العملية اللتعاون لاللجنة الفرعية الجامعة ت شرع

 .التحضيرية للقمة األفريقية العربية الخامسة التي ستعقد في الرياض، المملكة العربية السعودية
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ثائق و ببحث واعتماد مشاريع متعدد األطرافاللتعاون لاللجنة الفرعية الجامعة  قامت ،وفي هذا السياق .22

 :الخامسة والتي أعدتها المفوضية على النحو التالي فريقية العربيةقمة األالخاصة بالالعمل 

 الخامسة لقمة األفريقية العربيةاإعالن فيما يخص مشروع أولويات االتحاد األفريقي  (أ)

، وفريقية العربية الرابعة المنعقدة في مالبعن تنفيذ قرارات القمة األلي المرحتقرير المشروع  (ب)

 ؛2016نوفمبر  23و 22 يومي غينيا االستوائية

االجتماعات النظامية جداول األعمال وبرامج العمل للقمة األفريقية العربية الخامسة واريع مش (ج)

 والوزراءكبار المسؤولين التحضيرية ل

 األمانة العامة لجامعة الدولعلى  الوثائق المذكورة أعاله التي أعدها االتحاد األفريقيمشاريع تعميم تم  .23

 .ةالمضيفة للقمة األفريقية العربية الخامسجهة الوثائق بصفتها الإعداد مشاريع العربية المسؤولة عن 

فريقية مة األالق لقمة األفريقية العربية الخامسة والتقدم المحرز في تنفيذ قراراتا تحضيرات متابعةل .24

 الوضع في الدول األفريقيةاستعراض غينيا االستوائية و، في مالبو 2016 فيالعربية الرابعة المنعقدة 

واستكشاف مجاالت التعاون الممكنة، ُعقد فيروس كورونا المستجد  والعربية فيما يتعلق بجائحة

خميس راكة األفريقية العربية يوم الالخامس عشر لكبار المسؤولين للجنة تنسيق الش المشترك االجتماع

 . 2020أغسطس  27الموافق 

وفيما يتعلق بالتحضير للقمة األفريقية العربية الخامسة، أبلغت جامعة الدول العربية االجتماع أن  .25

المشاورات جارية مع الدولة المضيفة، المملكة العربية السعودية، بشأن المواعيد المناسبة للقمة وكذلك 

ورد . فور تلقيها مقترحاتعلى أي ئق العمل وسوف تقدم إلى االتحاد األفريقي مالحظاتها وثاشاريع م

 الجتماعات مشروع اإلعالن وجداول األعمال وبرامج العملبشأن مواقفه أعد  االتحاد األفريقي بأنه قد

حاطت علما وردت جامعة الدول العربية قائلة إنها أ. لبحثها جامعة الدول العربيةوقدمها إلى لقمة ا

لصيغة النهائية ابوثائق االتحاد األفريقي لكنها لن تناقشها ألنها ال تزال تتشاور مع البلد المضيف لوضع 

  .وثائق الجانب العربيشاريع مل

ة العربية، شراكة األفريقيلتنسيق اللمشتركة الجنة في الخالل االجتماع الخامس عشر لكبار المسؤولين و .26

 :لمناقشة واعتمدا النتائج التاليةالمطروحة لنقاط ال اتفق الجانبان على جميع

فريقية خطة العمل األل لوضع الصيغة النهائيةللجهود التي تبذلها األمانتان  اأعربا عن تقديرهم (أ)

 .للقمة األفريقية العربية الرابعة( 7)العربية المشتركة، تمهيد ا العتمادها وفق ا للقرار رقم 

فريقية العربية في توطيد مسيرة الشراكة وأعربا عن برامج الشراكة األأقرا بأهمية آلية تمويل  (ب)

 خطة العملمع مراعاة أن إقرارها لن يتم إال بعد اعتماد  إعدادها،للجهود المبذولة في  اتقديرهم

طلب الجمهورية التونسية استضافة ما باالجتماع علأحاط كما  .فريقية العربية المشتركةاأل

 .ربي األفريقي األول لبحث آلية التمويلاجتماع التنسيق الع

قمة مع التحضيرية لل األعمال أقرا بأهمية التعجيل بتحديد موعد للقمة وضرورة استئناف اللجنة (ج)

كما  .التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه القمة في تعزيز الشراكة األفريقية العربية

لمشاركة ل ي للتنمية االقتصادية في أفريقياالعرب رحب االجتماع بالعرض الذي قدمه المصرف

للقمة وأكد على ضرورة مشاركة جميع الدول األعضاء في االتحاد في األعمال التحضيرية 

 .األفريقي والدول العربية في القمة
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 دعا االجتماع الخبراء المعنيين في المنظمتين إلى متابعة التطورات الجديدة المتعلقة بجائحة (د)

 .تهاوتنسيق الخطط واالستراتيجيات لمواجهمستجد فيروس كورونا ال

لجنة التنسيق الذي عقد في في من المهم أن نالحظ أنه منذ االجتماع الخامس عشر لكبار المسؤولين  .27

كما أن المفوضية لم تتلق بعد أي اتصال رسمي . ، لم يتم إحراز أي تقدم جوهري2020أغسطس  27

تراحات اق وأفريقية العربية الخامسة تأجيل القمة األ المضيف بشأنمن جامعة الدول العربية أو البلد 

 .موعد هذه القمةبشأن جديدة 

 التوصيات

متعدد األطراف أن توصي لجنة الممثلين الدائمين المجلس اللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية الجامعة  .28

 :التنفيذي بما يلي

 ألفريقيا االتحاد بتحديد أولويات يتعلق فيما األفريقي االتحاد به قام الذي بالعمل علما اإلحاطة (1)

 الخامسة؛ العربية األفريقية للقمة المقترحة العمل مشاريع وثائق بشأن وكذلك

ربية القمة األفريقية العالتفاق على المواعيد المناسبة لعقد الجنة الممثلين الدائمين الطلب من  (2)

المملكة العربية ، في الرياض 2021عام خالل  التحضيريةنظامية الخامسة واجتماعاتها ال

كة المملوبالتعاون الوثيق مع المفوضية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك  السعودية

الصحية  ، رهنا بتحسن الظروففريقية العربية الخامسةالبلد المضيف للقمة األ، العربية السعودية

 .19العامة المتعلقة بجائحة كوفيد 

 فريقية الننديةالشراكة األ 3.2

 11 ومييالهند،  ،في نيودلهيية المنعقد الهندة فريقياألقام اجتماع استعراض منتصف المدة للشراكة  .29

 يالهندألفريقي امنتدى الثالثة للقمة ال، بتقييم حالة تنفيذ المشاريع المتفق عليها خالل 2019سبتمبر  12و

متعددة األطراف على الوأقر بضرورة تركيز الشراكة على جوانب التعاون  2015التي عقدت في عام 

 .التحاد األفريقيل 2063أجندة أساس 

التحاد الدورة العادية الثالثة والثالثون لمؤتمر اكلفت الهندية الرابعة،  فيما يتعلق بعقد القمة األفريقية .30

الدائمين بالتعاون مع المفوضية لبدء لجنة الممثلين  2020فبراير  10و 9يومي األفريقي المنعقدة 

عام ي فالتي تستضيفها الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  الرابعة لقمة األفريقية الهنديةالتحضيرات ل

2021. 

ومجاالت اآلفاق وفي هذا الصدد، يجري حاليا العمل بشأن خطة العمل المشتركة المقبلة مع مراعاة  .31

وسيتم لعمل خطة افي وضع مشروع فريقي االتحاد األشرع . التحاد األفريقيبالنسبة لاألولوية للتعاون 

 .إلى الهند خالل االجتماعات التحضيريةتقديمها 

 التوصيات

متعدد األطراف التابعة للجنة الممثلين الدائمين أن توصي لجنة اللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية الجامعة  .32

 :يلي الممثلين الدائمين المجلس التنفيذي بما
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الدورة العادية  الصادر عن Assembly/AU/Dec.762 (XXXIII)رقم اإلشارة إلى المقرر  (1)

في أديس أبابا، إثيوبيا،  2020فبراير  10و 9يومي الثالثة والثالثين لمؤتمر االتحاد التي عقدت 

ندية هجمهورية موريتانيا اإلسالمية الستضافة القمة األفريقية المن العرض المقدم  جازأ"ي ذوال

على تاريخ القمة المذكورة االتفاق وطلب من لجنة الممثلين الدائمين  2021الرابعة في عام 

، رهنا بالظروف الصحية العامة المتعلقة بجائحة كوفيد "بالتعاون الوثيق مع المفوضية والهند

 ؛19

ا من لجنة الممثلين الدائمينال (2) اء السفرومجموعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية  ،طلب أيض 

لشراكة والتقييم المشتركة لرصد النضمام إلى الجهود لتعزيز آليات الاألفريقيين في نيودلهي، ا

 .المنتظمة لتفاعالتمن خالل المشاورات وا يةالهند ةفريقياأل

 ةتركية الفريقياألالشراكة  4.2

، الذي ةكيترال ةريقيفاألتماشيا مع البيان الصادر عن المؤتمر االستعراضي الوزاري الثاني للشراكة  .33

ي الربع فة تركيالتركيا، التزم الجانبان بعقد القمة األفريقية  ،في اسطنبول 2018فبراير  12عقد في 

مت ونتيجة لذلك، ت. عقد القمةلم تُ جائحة فيروس كورونا المستجد،  تفشينظرا لو. 2020الثاني من عام 

الدورة العادية الثالثة  لتوجيهات، وفق ا 2021في عام  ،سطنبول، تركياإإعادة جدولة القمة لتنعقد في 

 .Assembly/AU/Dec.762(XXXIII) للمؤتمر رقم والثالثين 

دة تمت إعا وعليه،. لقمةوالخاصة با المخطط لها وبالمثل، لم تعقد سلسلة من األنشطة التحضيرية .34

م مليون دوالر أمريكي لدعاالتحاد األفريقي بمبلغ  دعم ميزانيةالمالية السنوية ل مساهمةخصيص الت

 .مكافحة األمراض والوقايةاألفريقي لمركز الفي إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد  أنشطة

 التوصيات

متعدد األطراف أن توصي لجنة الممثلين الدائمين المجلس اللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية الجامعة  .35

 :التنفيذي بما يلي

 تهدورالصادر عن   Assembly/AU/Dec.762 (XXXIII)المؤتمر رقم ة إلى مقرر اإلشار (1

ي ذفي أديس أبابا إثيوبيا وال 2020فبراير  10و 9يومي العادية الثالثة والثالثين التي عقدت 

ة وثيق مع المفوضية وتركيا القتراح مواعيد جديدكلف لجنة الممثلين الدائمين أن تتعاون بشكل "

من مقرر  209الفقرة  ، بما يتماشى مع2021عام  خالل مة األفريقية التركية الثالثةالستضافة الق

، "2016يناير  الصادر في EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 رقم المجلس التنفيذي

التفاق مع لالتعاون الوثيق مع المفوضية وتوصية المؤتمر بأن يطلب من لجنة الممثلين الدائمين 

، رهنا بتحسن 2021في عام ة الرابعة تركية الفريقياألمواعيد مناسبة لعقد القمة على تركيا 

 .19الظروف الصحية العامة المتعلقة بجائحة كوفيد 

 (تيكادال)في أفريقيا لتنمية لمؤتمر طوكيو الدولي  5.2

التي عقدت في يوكوهاما، اليابان، في أغسطس السابعة  ركزت األنشطة على متابعة نتائج قمة التيكاد .36

تيكاد الوالتحضير لقمة  2019، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لخطة عمل يوكوهاما لعام 2019

 .2022عام  ية فيتونسال التي ستعقد في الجمهوريةالثامنة 
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اليابان بشأن بين المفوضية و 2019وضع الصيغة النهائية لخطة عمل يوكوهاما لعام تأزمت عملية  .37

تدابير االتحاد األفريقي في خطة العمل /إدراج مبادراتودور االتحاد األفريقي في عملية التيكاد 

تدابير االتحاد / وتجدر اإلشارة إلى أن المفوضية رفضت اقتراح اليابان حذف مبادرات. المذكورة

ي اليابان إلى بند فامت بها التي قحذف العالوة على ذلك، استندت عمليات و. األفريقي من خطة العمل

المبادرات يجب أن تقتصر على تلك التي سيتم تنفيذها /التدابير"خطة العمل المذكورة ينص على أن 

 اقشةه ستتم منونتيجة لذلك، أشارت اليابان إلى أن". تحت مسؤولية كل جهة فاعلة وبموارد مالية قوية

ة إدراجها في خطة العمل مع بعث مفوضية االتحاد األفريقي التي تقترحلتدابير الجديدة ا/ المبادرات

 .االتحاد األفريقيلدى اليابان 

ن خالل م تتم إدارتهاخطة العمل، تم النظر أيضا  في استراتيجية رصد في إطار وضع الصيغة النهائية ل .38

ورة المذكباإلضافة إلى ذلك، تم وضع مذكرة إرشادية بشأن إدارة االستراتيجية . موقع شبكي معين

عملية اعتماد المذكرة اإلرشادية  تأزمتولسوء الحظ، . 2019خطة عمل يوكوهاما لعام رصد وطريقة 

هاما خطة عمل يوكو استكمالاالتحاد األفريقي على موقفه بشأن الحاجة إلى  أبقى. المذكورة أعاله أيضا  

ن ألة التوجيهية في نفس الوقت المذكرو( تدابير االتحاد األفريقي/ بما في ذلك مبادرات ) 2019لعام 

ادية اعتماد المذكرة اإلرشالداعي إلى مع موقف اليابان ذلك يتعارض . بعضهما البعضيكمل ن يالوثيقت

 .خطة العمل استكمالقبل 

بالتعاون مع التحضيرات  ، بدأت2022في لمقرر عقدها في تونس الثامنة ا فيما يتعلق بقمة التيكاد .39

بعد دورة  2021المناقشات لعقد اجتماع وزاري في اليابان في النصف الثاني من عام تجري . تونس

فيروس في طوكيو، رهنا بتطور جائحة  2021 أغسطس-عقدها في يوليو المقرر األلعاب األولمبية 

 .كورونا المستجد

 التوصيات

 الممثلين الدائمين المجلسمتعدد األطراف أن توصي لجنة اللتعاون لتقترح اللجنة الفرعية الجامعة  .40

 :التنفيذي بما يلي

حاد دور االتمواصلة تدعيم الحاجة إلى التأكيد على أهمية التيكاد في عمليات تنمية أفريقيا و (1)

 :األفريقي في عملية التيكاد على النحو التالي

 حديدت بدوره الهام فيالمشاركة الكاملة لالتحاد األفريقي في عملية التيكاد واالعتراف  (أ

 عملية نُهج واتباع للتنفيذ الزمني الجدول ذلك في بما مناسبة عمل لخطة األولوية مجاالت

 ؛المعنيين المصلحة أصحاب لجميع متوازن دور لضمان

تعزيز مواءمة عملية التيكاد مع التغيرات المنهجية في أفريقيا على النحو المحدد بشكل  (ب

التي تؤكد على المشاركة على المستويين  التحاد األفريقيلتكامل الأجندة  فيملحوظ 

 .لالتحاد األفريقي 2063أجندة اإلقليمي والقاري من أجل المساهمة بشكل مرض في 

 2019اإلشارة إلى موقف االتحاد األفريقي بشأن الحاجة إلى استكمال خطة عمل يوكوهاما لعام  (2)

 مصالح االتحاد األفريقي بشكل جيد؛أن تستوعب ضمان و

 يد على استعداد االتحاد األفريقي لضمان عملية تحضيرية سلسة وناجحة لقمة التيكادإعادة التأك (3)

 .2022المقبلة في تونس في عام الثامنة 
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 لمتابعة 2021 عام من الثاني النصف الوزاري في اليابان خالل االجتماع عقد على الموافقة (4)

 العامة حيةالص الظروف بتحسن رهنا اليابان، مع بالتشاور تحديده، يتم موعد التيكاد السابع في

 عدب االفتراضية بالوسائل الوزاري االجتماع عقد والنظر في  إمكانية 19المتعلقة بجائحة كوفيد 

 األمر؛ لزم اليابان، وإذا مع التشاور

 المناسب الوقت في االجتماع عمل وثائق بتعميم تكليف المفوضية (5)

 كوريا-فريقيا أشراكة  6.2

عقد المنتدى الوزاري األفريقي الكوري الرابع واجتماع كبار المسؤولين التحضيري له في الفترة من  .41

اعتمد المنتدى الوزاري األفريقي الكوري الرابع إعالن . في أديس أبابا، إثيوبيا 2016ديسمبر  8إلى  6

-2017 للفترة الكوري فريقيفريقيا وكوريا وإطار التعاون األألشراكات بين حول ا 2016أديس أبابا 

وطلب من كال الجانبين إجراء مشاورات منتظمة من أجل التنفيذ التدريجي للبرامج والمشاريع  2021

 .تعاونالفي إطار 

 سياسةال ُعقد اجتماع. فريقيا وكورياأبين  يةتشاور سياسةالجانبان اجتماعات  جرى، أوفقا لما تقدم .42

في سيول،  2017سبتمبر  13إلى  11ريا في الفترة من فريقيا وكوألشراكة بين لالتشاوري األول 

أكتوبر  11و 10يومي ي سيول، كوريا، فالتشاوري الثاني  السياسة كوريا، في حين تم تنظيم اجتماع

2018 .  

، اعتمد 2016تجدر اإلشارة إلى أنه خالل المنتدى الوزاري األفريقي الكوري الرابع الذي عقد في عام  .43

ا خمس سنوات للمنتدى الوزاري واتفقا على عقد المنتدى الوزاري األفريقي الكوري الجانبان دورة مدته

 .في سيول، كوريا 2021الخامس في عام 

، أبلغت سفارة جمهورية كوريا في أديس أبابا، إثيوبيا، من خالل مذكرة شفوية 2020نوفمبر  17في  .44

كوريا عقد المنتدى الوزاري األفريقي الكوري الخامس  المفوضية باقتراح KE/288/2020رقم 

 .2021األسبوع األول أو الثاني  من نوفبر  خالل واجتماعاته التحضيرية

 التوصيات

لتعاون متعدد األطراف أن توصي لجنة الممثلين الدائمين المجلس لتقترح اللجنة الفرعية الجامعة  .45

 :التنفيذي بما يلي

الموافقة على عقد المنتدى الوزاري األفريقي الكوري الخامس خالل األسبوع األول أو الثاني  (1)

المتعلقة بجائحة  العامة الصحية الظروف بتحسن ، رهنافي سيول، كوريا 2021من نوفمبر 

 عم التشاور بعد االفتراضية بالوسائل الوزاري االجتماع عقد والنظر في  إمكانية 19كوفيد 

 األمر لزم وإذاكوريا، 

بلوماسي والسلك الد ، بالتعاون الوثيق مع المفوضيةلجنة الممثلين الدائمين أن تتفقطلب من ال (2)

روع في شكوري الخامس والال يفريقاأللمنتدى لوكوريا، على مواعيد دقيقة  األفريقي في سيول

 .للمنتدى المذكور في أقرب وقت ممكن األعمال التحضيرية

 المناسب الوقت في العمل الخاصة باالجتماع وثائق داد وتعميمبإع تكليف المفوضية (3)
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  منتدى التعاون الصيني األفريقي 7.2

 4و 3يومي التي عقدت في بيجين، الصين،  2018اعتمدت قمة منتدى التعاون الصيني األفريقي لعام  .46

-2019وخطة عمل منتدى التعاون الصيني األفريقي للفترة  2018لعام يجين إعالن ب 2018سبتمبر 

وفق ا إلجراءات آلية متابعة : "عمل المذكورة أعاله على ما يليالمن خطة  3.8تنص الفقرة . 2021

 2021منتدى التعاون الصيني األفريقي، قرر الجانبان عقد المؤتمر الوزاري الثامن في السنغال في عام 

 ".على التوالي 2021و 2020في قبل ذلك كبار المسؤولين ل والخامس عشر الرابع عشرواالجتماعين 

لمنتدى التعاون الصيني  2021-2019يجين للفترة الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل ب .47

يونيو  25و 24يومي لمنسقين الوزاريين لمنتدى التعاون الصيني األفريقي لاألفريقي، ُعقد اجتماع 

استعرض االجتماع تنفيذ قرارات قمة منتدى التعاون الصيني األفريقي لعام . لصين، ايجينفي ب 2019

في كل دولة أفريقية وعلى المستويين اإلقليمي والقاري ونظر في سبل المضي قدما لتعزيز  2018

 .الشراكة بين أفريقيا والصين

، ُعقد 2018ريقي لعام المذكورة أعاله من خطة عمل منتدى التعاون الصيني األف 3.8 وفق ا للفقرة .48

 10في  ،االجتماع الرابع عشر لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني األفريقي في بكين، الصين

منتدى التعاون الصيني ل 2018 عمل استعرض االجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطة. 2020ديسمبر 

يرية التحضفيروس كورونا المستجد ونظر في األعمال  األفريقي وناقش التعاون في مكافحة جائحة

 .2021في عام المقرر عقدها  الجتماعات منتدى التعاون الصيني األفريقي

 التوصيات

لتعاون متعدد األطراف أن توصي لجنة الممثلين الدائمين المجلس لتقترح اللجنة الفرعية الجامعة  .49

 :التنفيذي بما يلي

بلوماسي والسلك الد، بالتعاون الوثيق مع المفوضية ائمين أن تتفقلجنة الممثلين الدطلب من ال (1)

الصين والسنغال البلد المضيف للمؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني في بيجين، 

العملية التحضيرية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى وتشرع في األفريقي، على موعد مناسب 

 بتحسن ، رهنافي داكار، السنغال 2021في عام عقدها  المقررالتعاون الصيني األفريقي 

 .19المتعلقة بجائحة كوفيد  العامة الصحية الظروف
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 الملحق
 القادمة شراكاتم الجدول قم

 

 التأجيل إن وجد التواريخ المحددة في البداية الشراكةقمة اتسم  رقم

1.  
-قمة االتحاد األفريقي

االتحاد األوروبي 

 السادتسة

2020 
ة الصادر في عام الخامس االتحاد األوروبي-وفق ا إلعالن قمة االتحاد األفريقي

: "ال تزال االستراتيجية انه ، والذي يؤكد من جديد1في أبيدجان، الفقرة  2017

 قبل عشر سنوات في قمة لشبونة هي اإلطاراعتمادها المشتركة التي تم 

، على ما يلي:" في 91لشراكتنا"، بينما تنص االستراتيجية المشتركة في الفقرة 

مات الحكواجتماعات رؤساء الدول و ، يتم عقدلشبونةمن قمة  انطالقا  المستقبل، 

 ." فريقيا واالتحاد األوروبيأكل ثالث سنوات، بالتناوب في 

 2021نعم، مؤجلة حتى عام 

2.  
القمة األفريقية 

 النندية الرابعة

2020 
ي عام في نيودلهي فاعتماده الذي تم  ةفريقية الهندية الثالثوفق ا إلعالن القمة األ

 لمنتدىلستعقد القمة القادمة  نص على ما يلي: "يي ذالو، 33، الفقرة 2015

 " 2020في عام  يالهند األفريقي

 2021نعم، مؤجلة حتى عام 

 EX.CL/Dec.1073المجلس التنفيذي رقم مقرر وفقًا ل 

(XXVI) ينص على ما يلي: والذي 2020، الصادر في فبراير 
جمهورية موريتانيا اإلسالمية تأجيل القمة  يحيط علما بطلب"

ويوصي المؤتمر  2021األفريقية الهندية الرابعة إلى عام 

 ؛"ابالموافقة على طلبه

، بالتعاون الوثيق مع لجنة الممثلين الدائمينو"يطلب من 

المفوضية والهند وجمهورية موريتانيا اإلسالمية، اقتراح مواعيد 

والشروع في األعمال  2021مناسبة للقمة الرابعة في عام 

بالتعاون مع السلك الدبلوماسي األفريقي في التحضيرية للقمة 

 نيودلهي"

3.  
القمة األفريقية 

 العربية الخامسة

2019 
، في 2016فريقية العربية الرابعة في عام ادر عن القمة األالص 6وفق ا للقرار 

ا بقرار جامعة الدول العربية قبول  مالبو، غينيا االستوائية، والذي "رحب أيض 

العربية  ةفريقيالقمة األالعرض المقدم من المملكة العربية السعودية الستضافة 

 ". 2019في  ،المملكة العربية السعودية ،الرياضفي الخامسة 

ولكن لم ترد معلومات عن تأجيل القمة  2020عام حتى  مؤجلة

 2021حتى عام 

4.  
القمة األفريقية 

 التركية الثالثة

2019 
 

أنه "تم نص على يي ذ، ال21، الفقرة 2014وفق ا لإلعالن األفريقي التركي لعام 

في تركيا  2019فريقية التركية الثالثة في عام على عقد قمة الشراكة األاالتفاق 

" 

 2021نعم، مؤجلة حتى عام 

 

 EX.CL/Dec.1073 (XXVI)المجلس التنفيذي رقم مقرر وفقًا ل

 والذي ينص على ما يلي: 2020، الصادر في فبراير 
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"يحيط علما بتأجيل تركيا للقمة األفريقية التركية الثالثة من 

في  2020أبريل  20اقتراحها عقد القمة في و 2020إلى  2019

 اسطنبول، تركيا" 

 و

"يقرر، بالتعاون الوثيق مع المفوضية وتركيا، اقتراح مواعيد 

ا من عام  لعقد القمة األفريقية التركية الثالثة،  2021جديدة اعتبار 

المجلس التنفيذي من مقرر  204بما يتماشى مع الفقرة 

EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2  2016يناير الصادر في .” 

5.  
المنتدى الوزاري 

األفريقي الكوري 

 الخامس

2021 

 في عام الصادر من اإلعالن الرابع للمنتدى األفريقي الكوري 3.4وفق ا للفقرة 

فريقي األ لتعاوناأديس أبابا، إثيوبيا، والذي ينص على "عقد منتدى  في 2016

 "2021في كوريا في عام الكوري القادم 

 

 مؤجل غير

6.  
منتدى التعاون 

 األفريقي الصيني 

2021 

، الذي 2018لعام  الصيني من إعالن قمة منتدى التعاون األفريقي 24وفق ا للفقرة 

 "رحب بجمهورية السنغال بصفتها الرئيس المشارك القادم لمنتدى التعاون

الصيني واتفق على عقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون  األفريقي

 "2021الصيني في جمهورية السنغال في عام فريقي األ

 غير مؤجل
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 مشروع مقررات

 متعدد األطرافالالتعاون بشأن 

 

 العامةالمسائل  بشأن  -ألف

 

 متعدد األطراف التابعة للجنة الممثلين الدائمين أن توصي لجنةُ اللتعاون لاللجنة الفرعية الجامعة  تقترح .1

 التنفيذي بما يلي: الممثلين الدائمين المجلس  

-لتنميةوكالة االتحاد األفريقي للجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون الوثيق مع المفوضية، و الطلب إلى  (1)

إعداد وثيقة استراتيجية الشراكة وإطار السياسة  استكمالاإلقليمية، والمجموعات االقتصادية النيباد 

 ؛2022لتنفيذي في فبراير المجلس ا لتقديمها إلى

قيام المفوضية بإعداد خارطة طريق شاملة ذات أيضا  ضمان  الدائمينلجنة الممثلين إلى  الطلب   (2)

واستكمال استراتيجية الشراكة إعداد أجل ، من 2021عام لاألول  فصل، خالل الجدول زمني محدد

 وإطار السياسة؛

المرفقة بهذا  حداثالشراكات واألحول  واالجتماعات ةقممؤتمرات المعايير استضافة  اعتماد   (3)

 ؛لتعاون مع المفوضيةبا تنفيذها ضمانالدائمين لجنة الممثلين  والطلب إلىمقرر ال

 الشراكات حول واالجتماعات بشأن مؤتمرات القمة -باء

مختلف البرامج واألحداث  تي عّطلتالقوة القاهرة، ال سياق في 19-مرض فيروس كوروناجائحة ا لنظر .2

لشراكات، مما حول ابعض مؤتمرات القمة المقررة  ت بها، والتي تأثر2020عقدها في عام  المقرر

 متعدد األطرافاللتعاون ل، تقترح اللجنة الفرعية الجامعة 2021إلى ضرورة تأجيلها إلى عام  أدى

 :التنفيذي بما يلي الممثلين الدائمين المجلس   أن توصي لجنةُ  لجنة الممثلين الدائمينالتابعة ل

 

 ورؤساء المجموعات المؤتمرمكتب  هيئة بالتعاون مع ،المؤتمر بأن يطلب من رئيس االتحاد توصية  (1)

نة إجراء مشاورات مع الشركاء والدول األعضاء المعيّ  ،االقتصادية اإلقليمية ورئيس المفوضية

وإبالغ جميع الدول األعضاء  2021التي ستعقد في عام الشراكات حول قمة الالستضافة مؤتمرات 

وفيد ك جائحةالمتعلقة بفي أقرب وقت ممكن، رهنا بتحسي ظروف الصحة العامة  المشاورات بنتائج

، الذي 2016في يناير الصادر ، EX.CL/Dec.899 (XXVIII)المجلس التنفيذي  مقرر، مع مراعاة 19

 اتلشراكحول ا (2( سنوات وينظم اجتماعين)5مدتها خمس)ينص على ما يلي: "يوافق على دورة 

ا من  لجميع الشراكات االستراتيجية ويطلب من المفوضية اعتماد التنفيذ  2017عام سنوي ا اعتبار 

إعادة جدولة اجتماعات الشراكة المعتمدة سابق ا وفق ا لذلك، بما في ذلك ضرورة  التدريجي مع مراعاة

 لتشاور مع الشركاء المعنيين والبلدان المضيفة"؛باذلك على مستوى القمة، و

)وهي: االتحاد  2021في عام  اتالشراكحول قمة العقد مؤتمرات  ر أنّ المؤتمر بأن يقرّ  ةوصيت  (2)

يخضع لنتائج  ،أفريقيا( -وتركيا؛ وأفريقيا والهند؛ والقمة العربية األفريقية؛ االتحاد األفريقي -األوروبي

االتحاد ورؤساء المجموعات االقتصادية  مؤتمرمكتب هيئة على مستوى  أعاله المشاورات المذكورة

 اإلقليمية ورئيس المفوضية.

 



EX.CL/1245(XXXVIII) 
Page 15 
 

 

 شراكات محددةبشأن  -يمج

، أعاله 2-في الفقرة باءشار إليه معلى النحو المع مراعاة نتائج المشاورات التي أجراها رئيس االتحاد  .3

 متعدد األطراف التابعة للجنة الممثلين الدائمين أن توصي لجنةُ اللتعاون ل تقترح اللجنة الفرعية الجامعة

 التنفيذي بما يلي: الممثلين الدائمين المجلس  

 الشراكة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبيبشأن 

، بالتعاون الوثيق مع المفوضية، االتفاق مع االتحاد األوروبي لجنة الممثلين الدائمين إلى الطلب   (1)

 األوروبي الذي سيعقد فيعلى موعد مناسب لالجتماع الوزاري الثاني لالتحاد األفريقي واالتحاد 

ة العامة التي تسببت في انتشار يظروف الصحالتحسن رهنا ب، ، رواندااليج، في كي2021عام 

إمكانية عقد االجتماع الوزاري بوسائل افتراضية  والنظر في  19-مرض فيروس كوروناجائحة 

 بعد التشاور مع االتحاد األوروبي.

لمفوضية ومجموعة السفراء ، بالتعاون الوثيق مع اأيضا   لجنة الممثلين الدائمين إلى الطلب   (2)

تحاد في بروكسل واالتحاد األوروبي، االتفاق على مواعيد مناسبة للقمة السادسة لال ريقييناألف

، في 2021لتحضيرية التي ستعقد في عام األوروبي واالتحاد األفريقي واجتماعاتها القانونية ا

 19-مرض فيروس كوروناة العامة الناجمة عن جائحة يظروف الصحال تحسنرهنا ب، أوروبا

 ات االتحاد األفريقي ذات الصلة التي تنظم اجتماعات الشراكات.مقرروتمشيا مع 

العمليات التحضيرية لالجتماعات المذكورة أعاله  بدء  كذلك لجنة الممثلين الدائمين إلى الطلب  (3)

 ودعوة المفوضية لتزويد الدول األعضاء بجميع الوثائق ذات الصلة في هذا الصدد.

 العربية -الشراكة اإلفريقيةبشأن 
 

ً  اإلحاطة  (4) ي أولويات االتحاد األفريق بإعداد تحاد األفريقي فيما يتعلق بالعمل الذي قام به اال علما

 العربية الخامسة؛ -وثائق العمل للقمة األفريقية يعرامشوكذلك مقترحات 

، بالتعاون الوثيق مع المفوضية واألمانة العامة لجامعة الدول لجنة الممثلين الدائمين إلى الطلب  (5)

على  التفاقا السعودية، العربية والبلد المضيف للقمة اإلفريقية العربية الخامسة، المملكة العربية 

، 2021عام لواجتماعاتها القانونية التحضيرية  ةالخامس العربية ةفريقياإل مواعيد مناسبة لعقد القمة

رض مة العامة بسبب جائحة يظروف الصحالحسن رهنا بتفي الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .19-فيروس كورونا

 الشراكة بين إفريقيا والهند بشأن

 

خالل الدورة العادية  صادر، الAssembly/AU/Dec.762 (XXXIII) المؤتمر مقرر إلى اإلشارة  (6)

، ، إثيوبيا، في أديس أبابا2020فبراير  10و 9يومي الثالثة والثالثين لمؤتمر االتحاد، المنعقدة 

 نداله-أفريقياقمة العرض المقدم من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الستضافة  جازي "أذوال

بالتعاون الوثيق مع المفوضية  ،لجنة الممثلين الدائمينمن  وطلب 2021بعة التي ستعقد في عام الرا

 حيةالظروف الص تحسن، رهنا ب" القمة المذكور مؤتمر الموافقة على تاريخ ،والبلد المضيف والهند

 ؛19-مرض فيروس كوروناالناجمة عن جائحة  العامة
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األفريقي  يبالتعاون الوثيق مع المفوضية والسلك الدبلوماس ،الممثلين الدائمين لجنةإلى  الطلب   (7)

ن إفريقيا والتقييم للشراكة بي رصدلل مشتركةالليات اآل الجهود لتعزيز مضافرة  ،في نيودلهي والهند

 منتظمة. مباحثاتلهند من خالل مشاورات ووا

 

 الشراكة بين إفريقيا وتركيابشأن 

 

خالل الدورة العادية صادر ، الAssembly/AU/Dec.762 (XXXIII) المؤتمر مقرر إلى اإلشارة  (8)

، في أديس أبابا، إثيوبيا، 2020فبراير  10و 9يومي ، التي عقدت لثالثة والثالثين لمؤتمر االتحادا

مواعيد  حاقترا، بالتعاون الوثيق مع المفوضية وتركياب ،لجنة الممثلين الدائمين أوصىي "ذوال

تنفيذي المجلس ال مقرروفقا ل، الستضافة القمة األفريقية التركية الثالثة، 2021تبدأ في عام جديدة 

EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2  المؤتمر ةوتوصي" 2016في يناير الصادر  ،209، الفقرة  

تركيا ة يكالشرمع  االتفاق  ،بالتعاون الوثيق مع المفوضية ،لجنة الممثلين الدائمين بأن يطلب من

ظروف ال، رهنا  بتحسن 2021في عام الرابعة  ةتركية الفريقياألعلى مواعيد مناسبة لعقد القمة 

 .19-مرض فيروس كورونا جائحةالناجمة عن  ة العامة يالصح

 

 تيكاد(ال) المعني بالتنمية في أفريقيا مؤتمر طوكيو الدوليبشأن 

 

عزيز دور تضرورة التيكاد في عمليات التنمية في أفريقيا والتأكيد على  مؤتمر على أهمية التأكيد  (9)

 االتحاد األفريقي في عملية التيكاد على النحو التالي:

 

 ناسبمك االعتراف بدوره المركزي الالمشاركة الكاملة لالتحاد األفريقي في عملية التيكاد وكذل (أ

ا زمني للتنفيذ وأيض  الجدول الفي تحديد المجاالت ذات األولوية لخطة عمل مناسبة بما في ذلك 

 ؛دور متوازن لجميع أصحاب المصلحة هج عملية لضماناتباع نُ 

 

، فة خاصةبصمواءمة عملية التيكاد مع التغييرات المنهجية في أفريقيا على النحو المحدد  تعزيز  (ب

مي على المستويين اإلقلي باحثات، والتي تؤكد على المالتحاد األفريقيلتكامل المن خالل أجندة 

 التحاد األفريقي.ل 2063 أجندةرض في والقاري، من أجل المساهمة بشكل مُ 

 

مع  2019استكمال خطة عمل يوكوهاما لعام حول ضرورة إلى موقف االتحاد األفريقي  اإلشارة  (10)

 جيد؛ ضمان استيعاب مصالح االتحاد األفريقي بشكل

   

ة الثامنة للدورعلى استعداد االتحاد األفريقي لضمان عملية تحضيرية سلسة وناجحة  مجددا التأكيد  (11)

 .2022في تونس، في عام  المقرر عقدها  ،التيكاد مؤتمرل المقبلة

 

مؤتمر طوكيو الدولي لالوزاري  جتماع المتابعةلعقد ا 2021ام لععلى النصف الثاني  الموافقة  (12)

وف ظرال، في موعد يتم تحديده، بالتشاور مع اليابان، رهنا بتحسن 2021ليابان في عام ا السابع في



EX.CL/1245(XXXVIII) 
Page 17 
 

 

إمكانية  النظر في وإذا لزم األمر  ،19-مرض فيروس كوروناجائحة الناجمة عن  ة العامة يالصح

 مع اليابان؛ التشاور عقد االجتماع الوزاري المذكور بالوسائل االفتراضية بعد 

 

 في الوقت المناسب. هاالجتماع وتعميماوثائق عمل  بإعداد المفوضية توصية   (13)

 

 الشراكة بين إفريقيا وكوريابشأن 

 األول أو الثاني من على عقد المنتدى الوزاري األفريقي الكوري الخامس خالل األسبوع الموافقة  (14)

مرض ة العامة الناجمة عن جائحة يظروف الصحالتحسن رهنا ب، في سيول، كوريا، 2021نوفمبر 

بالوسائل المذكور االجتماع الوزاري  إمكانية عقد النظر في وإذا لزم األمر  19-فيروس كورونا

 االفتراضية بعد التشاور مع كوريا؛

 

بالتعاون الوثيق مع المفوضية والسلك الدبلوماسي األفريقي في  ،لجنة الممثلين الدائمين إلى الطلب  (15)

 وبدء التحضيرات الخامس  كوريا -محددة لمنتدى أفريقياعلى مواعيد  االتفاق  ،سيول وكوريا

 للمنتدى المذكور في أقرب وقت ممكن.

 في الوقت المناسب. هاالجتماع وتعميماوثائق عمل بإعداد  المفوضية  توصية  (16)

 

 اأفريقيو الصين بين منتدى التعاونبشأن 

يقي في لسلك الدبلوماسي األفربالتعاون الوثيق مع المفوضية وا ،لجنة الممثلين الدائمين إلى الطلب  (17)

 اأفريقيو الصين بين ، الصين، والبلد المضيف للمؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاونيجينب

على موعد مناسب وبدء العملية التحضيرية لالجتماع الوزاري الثامن لمنتدى  االتفاق ، )السنغال(

، في داكار، السنغال رهنا بتحسن 2021في عام  هعقدا، المقرر قيأفريبين الصين و التعاون

ة العامة الناجمةيظروف الصحال
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 تستضافةالفريقي األتحاد االمعايير 

 اتشراكال قمم واجتماعات وأحداث
 

 مقدمة أوال.

 2020 فبراير 7و 6يومي  عقدت التي والثالثين السادسة العادية دورته طلب المجلس التنفيذي، خالل .1

 الدائمين الممثلين لجنة من" EX.CL/Dec. 1073(XXXVI) المقرر رقم بموجب إثيوبيا، أبابا، أديس في

 لشراكةا اجتماعات وأحداث استضافة المفوضية لوضع الصيغة النهائية لمعايير مع وثيق بشكل العمل

 ".2020 يوليو في التنفيذي للمجلس والثالثين السابعة العادية الدورة إلى بغية تقديمها

 التحاد األفريقي، سواء على مستوىاشراكات ل أو قمة )المؤتمر( استضافة اجتماع أو حدثتترتب على  .2

كبار المسؤولين أو على المستوى الوزاري أو على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات، في إحدى 

 .على حد سواء لبلد المضيفاالدول األعضاء، حقوق والتزامات تجاه االتحاد األفريقي و

وجبه مبدأ التناوب الذي يتم بم، ينبغي تطبيق شراكات االتحاد األفريقيمكان عقد مؤتمر لتحديد عند  .3

  .الشريك وبين دولة عضو في االتحاد األفريقي بالتناوب بينالشراكات  مؤتمراتاستضافة 

 لمجلس التنفيذيا قواعد إجراءات( من 2) 6 والمادةالمالية لالتحاد األفريقي  واللوائحأحكام النظم عمال ب .4

حكومة البلد المضيف النفقات التي تتكبدها ستتحمل ، من قواعد إجراءات المؤتمر( 2) 5والمادة 

 افة المؤتمراستض التفاق ، وفقاخارج مقر االتحاد األفريق المؤتمرعقد  نتيجة االتحاد األفريقي مفوضية

 .والمفوضية المضيفة الدولة بين الموقع

 مجموعة المعايير ثانيا.

الدورة العادية  الصادر عن  EX.CL/195 (VII) Rev.1 Annex III المجلس التنفيذي رقمعمال بمقرر  .5

معايير  الذي اعتمد، 2005يوليو  2و 1 يوميالسابعة للمجلس التنفيذي، المنعقدة في سرت، ليبيا، 

ة األدنى من المتطلبات األساسيالحد التي تحدد أجهزة االتحاد األفريقي  أو عرض استضافة استضافة

معايير  فإنالمنصوص عليها في المقرر المذكور أعاله،  تمشيا مع الحد األدنى من المتطلبات األساسيةو

ا إلى ضمان عقد مؤتمرات استضافة   .في أفضل الظروف الممكنة المؤتمراتالشراكات تهدف أيض 

 ألفريقيا االتحاد أقاليم فيما بين الشراكات لمؤتمرات العادل الجغرافي التوزيع مبدأ ينبغي تطبيق .6

 في المؤتمرات وداخلها حيث يتم منح األولوية( الغرب الجنوب، الشمال، الوسط، الشرق،) الخمسة

 بدائل. هناك تكن لم ما المؤتمرات من أقل عدد ا استضافت التي والبلدان لألقاليم الالحقة

أن تفي  تاشراكمؤتمر للاستضافة تقترح يف أو في هذا الصدد، ينبغي للدول األعضاء التي تستض .7

 :بالحد األدنى من المتطلبات األساسية التالية

 ويسع، باللوازم والمعداتمركز مؤتمرات مجهز للمؤتمر في ، مكان ا آمن ا حسابهاعلى ، توفر (1)

 لعدد المتوقع من المشاركين؛ل

 سهال وآمنا مع قدرات كافية؛ الدولة المضيفة اي تقدمهتمركز المؤتمرات الإلى الوصول  يكون (2)
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، بما عالةنية تحتية حديثة مناسبة وفينبغي أن تتوفر في المدينة المقترحة الستضافة المؤتمر ب (3)

لرعاية لومرافق االتصاالت وبنية تحتية وخدمات في ذلك مطار ذو القدرة االستيعابية الكافية 

رؤساء  على مستوى ار المسؤولينتلبية احتياجات جميع المشاركين، وال سيما كبالصحية بغية 

 دول وحكومات؛

فندقية )اعتماد ا على العدد المقدر للمشاركين( متوفرة ال قامةاإلسكنية والمرافق تكون الأن  ينبغي (4)

 المتوقعين؛بشكل كاٍف للمشاركين 

يوفر البلد المضيف جميع التسهيالت الالزمة لدخول البلد المضيف والخروج منه لجميع  (5)

 / أو أولئك الذين يؤدون واجبات مرتبطة بالمؤتمر. تُمنح تأشيرات الدخول لهمالمشاركين و 

لمضيفة لدولة انبغي لي ذلك،عالوة على ودون تأخير ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح المؤتمر. 

خاصة أولئك القادمين  المطار،إمكانية إصدار التأشيرات للمشاركين عند وصولهم إلى ضمان 

وجد فيها بعثات دبلوماسية للبلد المضيف وكذلك المشاركين الذين لم يتمكنوا تمن البلدان التي ال 

 من الحصول على تأشيرات قبل سفرهم.

وموظفو االتحاد وجميع المشاركين الذين يحضرون المؤتمر باالمتيازات  مسؤولويتمتع  (6)

واتفاقية فيينا  1961فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية

المادتين الخامسة والسادسة من االتفاقية العامة بشأن من للعالقات القنصلية والقسمين )ج( و )د( 

 .1965امتيازات وحصانات منظمة الوحدة األفريقية لعام 

حضرون المؤتمر والشركاء الذين ي المدعوة من قبل المفوضيةيتمتع ممثلو المنظمات  (7)

 بالحصانات واالمتيازات الالزمة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية فيينا المشار إليها في

ويخضعون لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على النحو  أعاله،( 5) الفقرة

 التالي:

ن شخاص الذييتمتع جميع المشاركين وجميع األ السابقة،بصرف النظر عن أحكام الفقرات  (8)

 الالزمة ألداء واجباتهم بفعالية. تالمؤتمر بالتسهيالت والمجامالذات الصلة بيؤدون واجبات 

ال يُطلب من المسؤولين والموظفين في االتحاد األفريقي الذين يحملون جواز سفر خدمة  (9)

رقم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمقرر الحصول على تأشيرات دخول وفق ا 

AHG/OAU/AEC/Dec.1 (II) واغادوغو،  ، بشأن حرية تنقل األشخاص الصادر في5، الفقرة

 .1998بوركينا فاسو، في يونيو 

من تقديم المزيد من  اأي شيء في هذه المعايير دولة عضومنع ي اإلخالل بهذه المعايير، ال دون (10)

وفر، لى أن تمؤتمر ع التسهيالت. وفي هذا الصدد، تُشجع الدولة العضو التي تعرض استضافة

 .ضيافة لرؤساء الوفودمرافق على حسابها، 

 .االستضافة تفاقالهذه المعايير ونموذج بالمفوضية جميع الدول األعضاء ستوافي  .8

 .امناسبذلك  تعتبرمراجعة هذه المعايير عندما بالسياسة صنع أجهزة  تقوم .9

 تخاذ القراراعملية   ثانيا.
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مؤتمر  ستضافةال ارضالتي تقدم عإلى الدول األعضاء تقييم يقوم ببعثة للتقييم فريقا   المفوضيةتشكل  .10

بدور ات مكتب الشراك يضطلعالمنشآت المقترحة وتقديم تقرير إلى رئيس المفوضية. لتفقد شراكة 

 التقييم قبل عام على األقل من انعقاد مؤتمر الشراكة.نبغي القيام ببعثة ي .ذه العمليةفي همانة األ

ية التي المفوضالتحاد األفريقي إلى لشراكة مؤتمر تقديم جميع العروض الخاصة باستضافة ينبغي   .11

صيات قدم تووتلتبحثها متعدد األطراف الإحالتها إلى اللجنة الفرعية الجامعة للتعاون تقوم بدورها ب

لمجلس إلى اورفعها التوصيات باستعراض بدورها ستقوم التي  لجنة الممثلين الدائمين بشأنها إلى

في حالة قمة رؤساء الدول أما . وإجازتها لبحثها المؤتمرالتنفيذي التخاذ قرار وإحالتها بعد ذلك إلى 

 .فةمضيالدولة ال فإن مؤتمر االتحاد األفريقي هو الذي سيتخذ القرار النهائي الختياروالحكومات، 

المعنية  العضو لةتمهيدا لعرضه على الدو اتفاق االستضافة مشروع بإعداد المفوضية تقوم .12

 .الدولة العضو المعنيةمع  االستضافةتوقيع اتفاق  المفوضيةذلك، تضمن  الستعراضها. وعقب

اد تحاد األفريقي إلى مقر االتحلالشراكة مؤتمر  مجلس التنفيذي أن يقرر نقللل لمؤتمر االتحاد أويجوز  .13

ه الدولة العضو المعنية هذ انتهاكفي حالة  أو أي دولة عضو أخرى تعرض استضافة المؤتمر األفريقي

 حالة الكوارث الطبيعية أو غيرها منفي أو  بسبب خضوعها لعقوباتأو  االستضافة المعايير أو اتفاق

 تجعل من المستحيل عقد المؤتمر في الدول األعضاء المعنية.الكوارث التي 

ؤتمر شراكة معين، يُعقد الم في حالة عدم وجود دولة عضو في االتحاد األفريقي تقترح استضافة مؤتمر .14

 في مقر االتحاد.
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