القمـة اإلفريقيـة العربيـة الثانيـة
سرت  -الجماهيرية العظمى – 0101/01/01

إسرتاتيجيــة الشراكــة اإلفريقيـة العربيــة

إستراتيجية الشراكة اإلفريقية العربية
ـــــ
مقدمــة
 .0إن التقارب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والتضامن األزلي بين الدول األفريقية
أمر ضرورياً .ولقد أضفت
والعربية ،ىي من العوامل اليامة التي جعمت التعاون بينيا اً
القمة األفريقية العربية التاريخية األولى ،المنعقدة في القاىرة  -جميورية مصر العربية

 ،7711طابعاً مؤسسياً عمى التعاون بين الجانبين ،خدمة لمصالحيما المشتركة وفتح
آفاق جديدة لتعزيز العالقة ذات المنفعة المتبادلة بين شعوب المنطقتين.

 .0شيدت العقود الثالثة الماضية التي أعقبت القمة األفريقية العربية األولى تحوالت
كبرى ،كان ليا أثر في تغيير المنطقتين والعالم المحيط بيما ،خاصة نياية الحرب
الباردة وبروز كتل سياسية واقتصادية وتجارية عمالقة ،وعممية العولمة السريعة .دفعت

ىذه التحديات واألزمات العالمية المالية والبيئية والصحية المتكررة كال من المنطقتين
إلى بحث سبل تنشيط تعاونيما واالرتقاء إلى مستوى شراكة إستراتيجية جديدة ،من

أجل تحقيق الرفاىية لشعوبيما.

 .3توفر ىذه اإلستراتيجية عمى المدى الطويل إطا ار إرشاديا لمدول األفريقية والعربية

ومؤسساتيا اإلقميمية لتحقيق أىدافيا المشتركة .كما تحدد مبادئ وأىداف ومجاالت
التعاون بينيا ،باإلضافة إلى آليات التنفيذ والمتابعة .وقد تم وضع خطة عمل سداسية
مفصمة ( 1177إلى  )1172تتناول المجاالت ذات األولوية ىي األولى من نوعيا في

سمسمة خطط رامية إلى تنفيذ اإلستراتيجية.
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الجـزء األول
المبادئ واألهداف
ـــ
المبـادئ:
 .4تقوم الشراكة اإلفريقية العربية عمى المبادئ األساسية لمتكافل والتضامن والممكية
المشتركة والمسؤولية والمنفعة المتبادلة والتكامل والمساواة ،وتستند إلى الدعائم
األساسية لمقانون الدولي ،وكذلك احترام سيادة جميع الدول األعضاء وسالمة أراضييا

واستقالليا وعدم التدخل في شؤونيا الداخمية ،وحل الخالفات بوسائل سممية ،واحترام
حقوق اإلنسان والشعوب ،والمبادئ الديمقراطية ،وسيادة القانون ،والمساواة بين

الجنسين وتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ،وفقاً لاللتزام بمبادئ وأىداف
المنظمتين.

األهداف:
 .5تهدف الشراكة األفريقية العربية إلى:
أ .وضع إستراتيجية شاممة طويمة المدى لمعالقات اإلفريقية العربية ،والعمل عمى
ٍ
متتال ،واقامة آلية فعالة لمتنفيذ
تطوير خطط عمل متوسطة المدى عمى نحو

والمتابعة.

ب .إقامة منطقة عربية إفريقية متكاممة تعيش في أمن وسالم وتتسم بالتقدم واالزدىار،
وتكوين منطقة تعاونية معتمدة عمى مواردىا البشرية والمادية ،قادرة عمى تأدية
الدور الذي تستحقو في العالم.

ج .المساىمة في تحقيق السمم واألمن المستدامين في البالد العربية واألفريقية من
خالل الجيود المشتركة والمنسقة.

2

د .مواصمة الجيود وازالة العوائق التي تعترض سبل تطوير التعاون العربي اإلفريقي
ليقوم عمى تشابك المصالح في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية

واالجتماعية والثقافية ويرسى المرتكزات التى تصون العالقات اإلفريقية العربية.

ه .تشجيع التفاىم والتفاعل الحضاري بين الشعوب ومواصمة تعزيز العالقات التاريخية
والثقافية بين شعوب المنطقتين.

و .تعميق الحوار السياسي وتنسيقو بين صانعي السياسات األفارقة والعرب.

ز .تعزيز المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا اإلقميمية والعالمية ذات االىتمام
المشترك ومواءمة السياسات والمواقف المشتركة.

ح .تعزيز دور التجمعات اإلقميمية كمنطمق ضروري إلرساء الشراكة العربية اإلفريقية
الشاممة عمى أسس متينة تضمن ليا االستم اررية والفاعمية.

ط .تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في المجتمعات العربية واألفريقية
من خالل تعزيز التعاون في مجاالت األمن الغذائي ،واالستثما ،والتدفقات

التجارية ،والموارد البشرية ،وتنمية البنية التحتية ،وترشيد استخدام الموارد المائية.

ي .المساعدة في تنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية واإلقميمية لمحد من الفقر.
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الجـزء الثانـي
مجـاالت الشراكـة
ـــ
 .6يمتزم الجانبان بالتعاون فى المجاالت التالية:
أوالً -التعاون السياسي من خالل:
 .7رفع جميع مستويات الحوار السياسي سعيا نحو تعزيز وبناء شراكة قوية ومستدامة
بين المنطقتين من خالل توفير الدعم المؤسسي الالزم من االتحاد اإلفريقي

وجامعة الدول العربية.

 .8العمل عمى نشر السالم واألمن الدائمين في المنطقتين ،والعالم المحيط بيما ،عمى
أساس احترام سيادة الدول وسالمة أراضييا واستقالليا.

 .9تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين المنطقتين ،واضفاء الطابع المؤسسي عمى
المشاورات الدورية ،لضمان مواءمة السياسات والمواقف واإلج ارءات المتخذة عمى
المستوى الدولي وخاصة في األمم المتحدة وغيرىا من المحافل الدولية بما في ذلك

المؤسسات االقتصادية والمالية.

 .01التعاون في مقاومة االحتالل ومكافحة اإلرىاب والجريمة العابرة لمحدود واالتجار
بالبشر والمخدرات ،القرصنة واالتجار غير الشرعي باألسمحة ،وغير ذلك من
التيديدات التي تواجو السمم واألمن الدوليين.

 .00إعطاء أولوية لحل النزاعات واستثمار مزيد من الموارد لجيود الوساطة وتبادل
الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السممية وباآلليات المتاحة لمنع النزاعات

وادارتيا وحميا وكذلك بالترويج لثقافة السالم.

 .00تكثيف التعاون والتنسيق بين االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية حول حفظ
السمم وعمميات صنع السالم في أماكن النزاع في المنطقتين.
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 .03القيام بجيد مشترك لمنع وتسوية النزاعات في وبين ،البمدان التي تنتمي لممنظمتين،
ودعم جيود إعادة البناء والتنمية عقب انتياء النزاع.

 .04العمل عمى توفير آلية مشتركة عربية افريقية لممساىمة فى دعم جيود حفظ وبناء
السالم التى يقوم بيا االتحاد افريقى والجامعة العربية.
 .05تأطير المقاءات بين المنظمات األفريقية والعربية المتخصصة ومنظمات المجتمع
المدني والبرلمانات.

ثانيا :التعاون االقتصادي والمالي التجاري ،من خالل:
 .06تكثيف التعاون في المجاالت االقتصادية والمالية والتجارية والتنموية عمى أسس
التضامن واالعتماد المتبادل والمصالح المشتركة.

.07

تأسيس التعاون عمى النتائج اإليجابية لالستراتيجيات والبرامج والمؤسسات الرئيسية
التي تم إنشاؤىا خالل الثالثة عقود الماضية مثل برامج الشراكة الجديدة لمتنمية في

أفريقيا (النيباد) التابعة لالتحاد اإلفريقي والجماعات االقتصادية اإلقميمية ومناطق
التجارة الحرة واالتحادات الجمركية والصندوق العربي لممعونة الفنية لمدول األفريقية.

 .08إنشاء شراكة تقوم عمى المصالح المتبادلة لضمان منفعة الطرفين ،وتعميق التكاممية
واالعتماد عمى الذات لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة في المنطقتين العربية

واإلفريقية ،وذلك انطالقاً من تفعيل وتعزيز التكتالت االقتصادية اإلقميمية واالرتقاء
بيا إلى مستوى الشراكة الشاممة.

أ) تشجيع االستثمار ،من خالل:
 .09تحسين إدارة االقتصاد ومناخ االستثمار لتمكين الدول اإلفريقية والعربية من
بناء قدرتيم االقتصادية وميزاتيم النسبية وتقوية قدرتيم التنافسية في األسواق

العالمية ،وتييئة البيئة المالئمة لجذب االستثمار المشترك فيما بين دول
المنطقتين واالستثمار األجنبي المباشر.
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 .01تشجيع االستثمار في القطاعات الواعدة وطنياً وعمى المستوى الوطني واإلقميمي،
وتشجيع البمدان األفريقية والعربية لعقد اإلتفاقيات واألطر القانونية المنظمة
لحماية االستثمار وتجنب اإلزدواج الضريبي ،واتخاذ التدابير الفعالة لمعالجة

معوقات االستثمار بين المنطقتين.
 .00تعبئة الموارد لممشاريع الوطنية والبرامج األفريقية العربية الكبرى ،باإلضافة الى
مشاريع التكامل اإلقميمية ودون اإلقميمية اإلفريقية والعربية.

 .00مواءمة قوانين االستثمار في كال المنطقتين من أجل تشجيع وتحفيز االستثمار
والتجارة ،وتطوير خارطة أفريقية عربية لالستثمار بيدف نشر المعمومات عن
إمكانات االستثمار في المنطقتين.

 .03تشجيع وحماية التدفقات االستثمارية بين المنطقتين باالستفادة من تدابير ضمان
االستثمار ومن المؤسسات المالية القائمة.

 .04تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية االقتصادية في المنطقتين عن
طريق تييئة المناخ المناسب لذلك.
ب) تشجيع التجارة ،من خالل:
 .05توسيع التبادل التجاري فيما بين دول المنطقتين لدفع التنمية االقتصادية وتوفير
فرص العمالة وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة والمساىمة فى الحد من

الفقر.

 .06تنسيق المواقف في المحافل متعددة األطراف مثل منظمة التجارة الدولية وجولة
مفاوضات الدوحة لضمان شروط تجارة دولية عادلة وفي مصمحة المنطقتين،
وتكثيف الجيود لزيادة التدفقات التجارية بين اإلقميمين بيدف الوصول إلى إنشاء

منطقة تجارة أفريقية عربية حرة.

 .07إعادة تنشيط المعرض التجاري األفريقي العربي والحرص عمى عقد دوراتو في
دول المنطقتين ،وعقد معارض تجارية متخصصة لتشجيع الصالت بين

المؤسسات التجارية وفتح أسواق جديدة.
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 .08تعزيز التعاون في مجاالت الجودة والمعايير وتوحيد المواصفات والمقاييس

باعتبارىا عقبات تواجو اندماج االقتصاديات العربية واإلفريقية في االقتصاد

العالمي وتحول دون زيادة التبادل التجاري فيما بينيا.
ج) البنيات التحتية والنقل واالتصال ،من خالل:

 .09تعزيز التعاون في بناء وتحسين البنيات األساسية لكونيا متطمبات ال غنى عنيا
لتحقيق التنمية المستدامة ولرفع االنتاجية وتيسير التدفقات التجارية والسياحة

والتواصل والتبادل بين الشعوب.

 .31بذل الجيود الحثيثة وتعبئة الموارد لربط شبكات الطرق والسكك الحديدية
وخطوط المالحة البحرية والجوية في المنطقتين في إطار برامج النقل واالتصال

الواردة فى برامج الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) التابعة لالتحاد األفريقي

وخطة النقل العربية ،ودعم ىذه الجيود من خالل تبادل الخبرات والتجارب،
والتعاون والتنسيق في بناء القدرات عبر التعميم والبحوث والتدريب.

د) بناء مجتمعات المعرفة من خالل:
 .30تكثيف التعاون والدعم المتبادل في بناء مجتمعات المعرفة ،وتسخير تكنولوجيا
المعمومات واالتصال لمتنمية االقتصادية واالجتماعية بغية تحقيق األىداف

اإلنمائية لأللفية ،وبذل المزيد من الجيود لتنسيق مواقف الدول األفريقية والعربية
في المحافل الدولية لإلسراع بسد الفجوة الرقمية بين الدول العربية واإلفريقية

وبين الدول المتقدمة.
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هـ) الطاقة ،من خالل:
 .30تكثيف التعاون في مجال تنمية واستغالل وادارة موارد الطاقة مع التركيز عمى

مصادر وموارد الطاقة المتجددة ،وخاصة الطاقة الشمسية ،من خالل االستثمار
المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات والبحوث ونقل التكنولوجيا ،وانشاء
محطات طاقة شمسية يمكن أن تسد إحتياجات المنطقتين.

 .33االستفادة من تجارب المنطقتين في ربط شبكات الطاقة الكيربائية الثنائية
واإلقميمية.

 .34تعزيز التعاون في مجال توفير نشر الخدمات الكيربية بالريف في المنطقتين.
و) البيئة وموارد المياه من خالل:
 .35تكثيف التعاون بين الدول والمؤسسات األفريقية والعربية فى ادارة الموارد المائية،
وتبادل التجارب واالستفادة من أفضل الممارسات في تقنيات الري وتحمية المياه

واستغالل المياه الجوفية وادارة أحواض األنيار والبحوث في عموم المياه ،وذلك
نظ ار آلثار تغير المناخ والتناقص المتزايد في موارد المياه اقميميا ودوليا.

 .36تعزيز التعاون لمواجية التحديات البيئية الخطيرة وتنسيق المواقف في المحافل
الدولية الخاصة بتغير المناخ والقضايا البيئية األخرى ،وتكثيف الجيود لمكافحة

الجفاف والتصحر ،وفي ىذا الشأن دعم المبادرات الراىنة ،خاصةً مشروع الحزام
األخضر الكبير لمواجية تحديات التصحر المتزايد ،وضمان تجدد التربة وتمكين

أفريقيا من الحصول عمى آلية التنمية النظيفة الخاصة باتفاقية تغير المناخ.
ثالثاً :التعاون في مجال الزراعة واألمن الغذائي من خالل:

 .37تشجيع التطوير المستدام في السياسات واالستراتيجيات والبرامج في المنطقتين لسد
الفجوة بين نسبة النمو في اإلنتاج الزراعي ونمو السكان.

 .38ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي.
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 .39توجيو الشراكة اإلفريقية العربية لدعم جدول األعمال الزراعي إلفريقيا ،وضخ

االستثمارات وفق البرنامج الشامل لمتنمية الزراعية في إفريقيا والبرامج والمؤسسات
العربية المماثمة،

 .41االىتمام بالتنمية الزراعية بمفيوميا األوسع والشامل والتي تتضمن جميع المكونات
الزراعية االقتصادية ،وىي الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية الحيوانات ،إلى

جانب الصناعات الزراعية.

 .40تكثيف اإلىتمام بتحسين إدارة الزراعة واعطاء أولوية خاصة لمقطاع الريفي ،وصغار
المزارعين والمنتجين وتشجيع القطاع الخاص والعمل عمى توفير موارد إضافية

لمبحوث ذات الصمة وتنمية الموارد البشرية وتبادل التجارب والخبرات ودعم
المؤسسات العاممة قي مجال الزراعة.

 .40القضاء عمى المجاعات المتكررة من خالل تنسيق سياسات األمن الغذائي وتكامميا،
والعمل عمى ضمان سالمة األغذية وجودتيا من خالل زيادة االستثمارات المحمية
واألجنبية ،وتنويع االقتصادات الريفية.
 .43تطوير أساليب ادارة المخاطر واستخدام أجيزة اإلنذار المبكر لحماية االنتاج الغذائي
من الكوارث الطبيعية واآلفات الزراعية ،واتخاذ التدابير لتقميل خسائر ما بعد

الحصاد ،وتعزيز التعاون لمواجية ظاىرة تذبذب أسعار السمع الزراعية المصدرة
والمستوردة وتداعياتيا السمبية عمى االقتصاديات العربية واإلفريقية.

رابعاً :التعاون االجتماعي والثقافي ،من خالل:
 .44تكثيف التعاون لدعم جيود البمدان األفريقية والعربية ،الفردية والجماعية ،لدعم
التنمية االجتماعية ولتحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية وخاصة المتعمقة بالحد من

الفقر وضمان التعميم األساسي لمجميع وخفض وفيات األطفال واألميات ومكافحة

الجوع والتصدي لألوبئة واألمراض كاأليدز والسل والمالريا.

 .45ايالء اىتمام خاص بتنمية الموارد البشرية بوصفيا أىم المتطمبات لبناء مجتمعات
واقتصادات المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة ،باعتماد برامج مشتركة وتدابير
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لتحسين التعميم كما ونوعا ،بما في ذلك التعميم العالي ،واقامة عالقات وثيقة بين
الجامعات ومراكز البحوث األفريقية والعربية ،والتوسع فى التبادل األكاديمي وتوفير

المنح الدراسية وفرص التدريب ،مع ربط مراكز االمتياز العربية بنظيراتيا األفريقية
الواردة فى برامج الشراكة الجديدة لمتنمية في أفريقيا (النيباد).
 .46التأكيد عمى أىمية التعاون في المجال الشبابي بين المنطقتين األفريقية والعربية
والدعوة إلى وضع إستراتيجيات وبرامج عمل عممية في ىذا المجال الحيوي لحاضر

ومستقبل المنطقتين.

 .47التعاون في مجال اليجرة والتنقل والعمالة وتبادل المعمومات حول حركة المياجرين
غير النظاميين ب اًر وبح اًر وجواً ،بما في ذلك تبادل المعمومات حول من تقطع بيم
السبل ،والتعاون في إعادة المياجرين غير النظاميين إلى بمدانيم ،وضمان تمتع

المياجرين بالمعاممة اإلنسانية الحسنة بما في ذلك احترام حقوقيم اإلنسانية داخل

حدود الدول األعضاء بالشراكة.

 .48حث دول المقصد عمى التعاون في وضع مشاريع إنمائية في دول المصدر لتوفير
فرص العمل والحد من اليجرة غير الشرعية.

 .49التعاون في المحافل الدولية المعنية بمناقشة قضايا اليجرة لضمان معاممة المياجرين

عمى نحو أفضل ،بما في ذلك إدماجيم في المجتمعات التي يقيمون بيا وحصوليم
عمى الفرص المتساوية في التعميم والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية المتوفرة

لممواطنين.
 .51التعاون في معالجة ظاىرة اإلتجار بالبشر واستغالل المياجرين واالعتراف بأىمية

مساىمة العمالة المياجرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في اإلقميمين ،واإللتزام
لذلك بمعاممة العمال المياجرين معاممة كريمة وفقاً لإلعراف والقوانين اإلقميمية

والدولية.

 .50الحفاظ عمى مصالح العمال المياجرين وتسييل إجراءات تحويالتيم المالية ،بما في
ذلك تحويل مزايا الضمان االجتماعي عند التقاعد أو عند نياية عقود العمل،
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والسعي لتسييل إجراءات تأشيرات الدخول لألفارقة والعرب لمعمل في بمدان
المنطقتين ،والعمل عمى تسييل إنتقال العمالة.

 .50إقامة تعاون ثقافي وثيق من خالل الحوار الفعال والتعاون في تعزيز التبادل الثقافي
والتنسيق بين ترتيبات التوأمة من خالل التعميم والفنون والرياضة ،إضافة إلى عقد
ميرجانات فنية مشتركة بانتظام وتعزيز التعاون الثقافي مع شعوب العالم كافة

والعمل عمى إعادة الممتمكات الثقافية اإلفريقية والعربية المنيوبة الى بمدانيا

األصمية.

 .53العمل عمى تعزيز التواصل بين الشعوب اإلفريقية والعربية لتعميق التفاىم المشترك
عن طريق تكثيف التفاعل واالتصاالت بين الجيات الفاعمة غير الحكومية بما في

ذلك التنظيمات النقابية والمينية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووسائل

االعالم والمدارس والجامعات واألندية الرياضية.

 .54إعادة إحياء وتدعيم المعيد اإلفريقي العربي لمثقافة والدراسات اإلستراتيجية بباماكو،
والذي كمف بوضع خطة لمعمل لتطوير التعاون الثقافي واالجتماعي اإلفريقي العربي

من خالل خمق الصالت مع المؤسسات اإلفريقية والعربية المماثمة.
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الجـزء الثالـث
آليـات التنفيـذ والمتابعـة
ـــ
 .55إن التنفيذ الفعال لمسياسات واإلجراءات المتضمنة في ىذه اإلستراتيجية يعد مسئولية
مشتركة بين كافة الدول العربية واألفريقية ،باإلضافة إلى المؤسسات التمويمية

اإلقميمية والوطنية المعنية بالتنمية .ويتطمب مشاركة الجيات الفاعمة عمى كافة
مستوياتيا ،المؤسسية وغير المؤسسية في إفريقيا والعالم العربي ،عمى المستوى
القاري واإلقميمي والقومي والمحمي ،فضالً عن الدور المحوري الذي تضطمع بو كل

من مفوضيـة اإلتحـاد اإلفريقـي واألمانة العامة لجامعة الدول العربيـة .وسيتعين
تأطير االجتماعات عمى المستوى السياسي ،خاصةً تمك التى تتم بين األمانات،

وعمى مستوى كبار المسئولين ،والوزراء ،ورؤساء الدول والحكومات ،بغية اإلسراع

بتحقيق أىداف إستراتيجية الشاركة.

 .56لن تتحقق أىداف ىذه الشراكة إال بالمشاركة الكاممة ألصحاب المصمحة عمى
المستويين اإلقميمي والوطني ،ال سيما الحكومات والمؤسسات التمويمية لمتنمية

اإلقميمية والمحمية المعنيين بالتعاون العربي األفريقي ،باإلضافة إلى الجيات الفاعمة

األخرى خاصة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والسمطات المحمية.

 .57يتعين عمى الدول األفريقية والعربية ،ومؤسسات التمويل التنموي الوطنية واإلقميمية

العاممة فى مجال التعاون العربى األفريقي ،دون المساس باستقالليتيا ،أن تأخذ ىذه

اإلستراتيجية اإلفريقية والعربية في الحسبان حين تعد خططيا واستراتيجياتيا القصيرة
والمتوسطة وطويمة األمد.

 .58تكون األجيزة المشتركة التالية مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة وتقييم ومراجعة استراتيجية
الشراكة األفريقية العربية وخطط العمل:
أ .القمة اإلفريقية العربية :تمثل القمة العربية اإلفريقية السمطة العميا في صناعة
ق ار ارت التعاون المشترك ،فيي التي تعتمد إستراتيجية الشراكة اإلفريقية العربية،
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وخطط العمل قصيرة المدى ،وتقوم بتقييم التقدم المحرز في تنفيذىما ،كما أنيا
تقوم بالتوجيو السياسي فيما يتعمق بالعمل المستقبمي .تنعقد ىذه القمة كل ثالث

سنوات بالتناوب في البمدان العربية واإلفريقية.

ب .المجمس المشترك لوزراء الخارجية :يعتبر المجمس بمثابة الذراع السياسي لمقمة

األفريقية العربية ويتألف من وزراء الخارجية لجميع الدول األفريقية والعربية

وسيجتمع كل  71شير بالتناوب في بمدان أفريقية وعربية ويجري المجمس
الوزاري المشترك استعراضات نصف المدة لخطط العمل ويتمقى التقارير من

الييئات الفرعية ويجيز أجندة ووثائق عمل القمة األفريقية العربية.

ج .لجنة الشراكة األفريقية العربية :تتألف لجنة الشراكة األفريقية العربية من 12
دولة 71 ،من كل إقميم يختارىم عمى نحو تداولي االتحاد األفريقي وجامعة
الدول العربية كل عمى حدة ،عمى أن يتم اعتماد عضوية المجنة عند انعقاد
دورات القمة العربية األفريقية .إن لجنة الشراكة األفريقية العربية ىي الذراع
التنفيذية لمقمة األفريقية العربية وستتولى تنفيذ ومتابعة ورصد استراتيجية
الشراكة وخطط العمل في الفترة بين اجتماعات القمة ،وستنشئ المجنة
منتديات قطاعية عند االقتضاء .تتمقى المجنة التقارير الدورية من مفوضية
االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى جانب التقارير
من المنتديات القطاعية ،وسوف تجتمع المجنة سنويا عمى المستوى الوزاري
وكل ستة أشير عمى مستوى كبار المسؤولين بالتناوب في اإلقميمين.
د .المجالس الوزارية القطاعية األفريقية العربية :ستتكون المجالس الو ازرية
القطاعية األفريقية العربية من وزراء من مختمف الو ازرات المتخصصة في

اإلقميمين ،ىذه المجالس منوط بيا اعتماد البرامج واألنشطة ومتابعة تنفيذىا

ورصد مستوى التقدم المحرز في نطاقاتيم المتخصصة.

و .المجنة الفنية األفريقية العربية :ستتكون المجنة الفنية األفريقية العربية من
ممثمين من لجنة الممثمين الدائمين لالتحاد األفريقي والجياز المماثل من جامعة
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الدول العربية وتتداول المجنة بشأن مقترحات العمل التي تقدم إلى لجنة الشراكة.

وتجتمع المجنة كل ستة أشير.

ز .المنتدى التنموي األفريقي العربي :سينعقد المنتدى التنموي األفريقي العربي،
والذي اعتمد إنشاءه من قبل القمة األفريقية والقمة العربية ،كل سنتين بالتناوب

بين اإلقميمين ويجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء واألكاديميين والقطاع

الخاص ومنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية لكل من الجانبين ويوفر

الدعم الفكري لعممية تنفيذ ومتابعة اإلستراتيجية وخطط العمل.

ح .لجنة التنسيق :تتألف لجنة التنسيق من الترويكا التي تضم كل من ممثل
الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي وممثل الرئيس الحالي لمقمة العربية ،وممثمي

الرئيسين السابق والقادم لمقمة األفريقية والقمة العربية ،ورئيس مفوضية اإلتحاد
اإلفريقي ،واألمين العام لجامعة الدول العربية ،ويمكن لرؤساء المؤسسات

األفريقية والعربية ذات الصمة حضور االجتماعات بصفة المراقب .ستدعم لجنة

التنسيق أجندة الشراكة من خالل متابعة المقررات عمى مختمف المستويات ،كما

ستنسق أيضا اجتماعات المنتدى القطاعي وفرق الخبراء المتخصصة حول
مسائل محددة ،وتقترح المجنة خططا طويمة وقصيرة المدى واألشراف عمى

التحضير لمتقارير المشتركة المنتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ اإلستراتيجية
المشتركة لمشراكة وخطط العمل السداسية .تجتمع لجنة التنسيق كل ستة أشير

بالتناوب بين أديس أبابا والقاىرة.

 .59سيتم تعزيز القدرات البشرية والمالية لإلدارات/الوحدات التي تتعامل مع الشراكة
األفريقية العربية في مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية
بشكل كبير ،وذلك بغية تمكينيا من أداء دورىا المرسوم في تنفيذ ومتابعة استراتيجية

الشراكة األفريقية العربية وخطة عمميا.
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الجـزء الرابـع
مصــادر التمويـل
ـــ
 .61إن تمويل خطط العمل بيدف تنفيذ اإلستراتيجية ىو مسؤولية جماعية لكافة أصحاب
المصمحة ،بما في ذلك الحكومات األفريقية والعربية ومؤسساتيا المالية اإلقميمية
والوطنية وقطاعاتيا الخاصة والوطنية وقطاعاتيا الخاصة ومجتمعاتيا المدنية ،إلى

جانب الشركاء ثنائي ومتعددي األطراف.
 .60يتعين عمى الحكومات األفريقية والعربية المثابرة عمى إدراج اإلستراتيجية وخطط
العمل في خططيا وعمميات ميزانياتيا.

 .60إنشاء صندوق أفريقي عربي لالستجابة لمكوارث وادارة المخاطر ،وتكون المساىمات
فيو نظامية وطوعية باإلضافة إلى القطاع الخاص.

 .63يتعين قدر اإلمكان أن تشير خطط العمل إلى مصادر التمويل المفصمة لمبرامج
واألنشطة ذات األولوية.
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