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 مشزوع 

 العزبٍة األفزٌقٍة مل الشزاكة خطة ع

2011 – 2016 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقدمةال

نيي  التعياون العربية المجاالت ذات األولوية فيي اىتماميات المنطقتيين وىيي التعياون السياسيي واألم –تتضمن خطة تنفيذ إستراتيجية الشراكة األفريقية 
والتعياون   التعاون في مجيال الزراةية واألمين الئيذائي والموارد لبشرية  األساسيةواالستثمار والطاقة والموارد المائية والبنية  التجاريالتبادل  الي االقتصادي الم

 .في المجالين االجتماةي والثقافي

ف المتوخياة واألنشيطة المرتقبية التيي تتطميب مقتضييات األىيدا –السياسيي لمقمية العربيية األفريقيية  اإلشرافستنفذ تحت  –تحدد خطة العمل ىذه التي 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية  ومفوضيية االتحياد األفريقيي والتجمعيات واالستعانة بالعناصر الفاةمة بما فى ذلك  والعربية  اإلفريقية التزام الدول ا تنفيذى

 .األفريقية والعربية حثيةوالمراكز البالمجتمع المدني والمعاىد مؤسسات االقتصادية و 

العربيية سيتم تمويل األنشطة التي سيضطمع بيا في مجاالت الشراكة بواسطة موارد مالية حالية أو جديدة ويشمل ذلك المساىمات المباشرة مين اليدول 
 .جتمع المدني واستثمارات القطاع الخاصواألفريقية والصناديق الخاصة واالئتمانية  ومساىمات المؤسسات المالية اإلقميمية والدولية وفعاليات الم

حددتيا الخطة مين  التيالمجاالت العريضة  فيتنفيذىا وستوسع  أثناء في اإلستراتيجيةالمضمنة  األخرىالقطاةات  إضافةالخطة من خالل  إثراءسيتم 
 .2016 لىإ 2011فى الفترة من  األنشطةلكل ىذه  الزمني اإلطاروسيكون  أولويةخالل برامج ومشاريع ذات 

لكيل مين األةميال ذات  وكيذلك الييات التموييلاألنشيطة والعناصير الفاةمية والييات التنفييذ والنتيائج المتوقعية و جزاء التالية بالتفصيل األىيداف وتعرض األ
 .2016 – 2011األولوية في إطار اإلستراتيجية لمتعاون العربي األفريقي 
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 السٍاسً  التعاون : أولا 

  -:األهداف

 .واقف موحدة بشأن القضايا اإلقميمية والدولية ذات الصمة بالسمم واألمنبمورة م -
ةادة األةمار بعد انتياء النزاع -  .تعزيز قدرات اآلليات الوطنية واإلقميمية لمنع اندالع المنازةات وتسويتيا وا 

 .تشجيع إقامة العالقات الدبموماسية بين الدول العربية واإلفريقية -

 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل لةالعىاصز الفاع األوشطة

- إجراء مشاورات منتظمة ةمى مختمف  
المستويات وةقد اجتماةات تشاوريو 
بين مجمس السمم واألمن لالتحاد 

 .األفريقي ومجمس السمم واألمن العربي

- المساىمة المتبادلة باألفراد والمعدات في  
ةمميات حفظ السالم التي تنشأ في 

  وتنفيذ ميام أفريقيا والوطن العربي
مشتركة لممساةدة في ةممية البناء في 

 .فترة ما بعد الصراع
- تنسيق المواقف خالل االجتماةات  

الدولية ذات الصمة بالسمم واألمن في 
 .العالم

- العمل ةمى تعزيز القدرات وتبادل  
المعمومات حول مكافحة اإلرىاب 
والقرصنة والتعاون في محاربة الجريمة 

حدود مثل المخدرات المنظمة العابرة لم
وغسيل األموال واالتجار بالبشر وتيريب 

وتجريم دفع الفدية لتحرير  األسمحة
 .لممختطفين

 .مفوضية االتحاد األفريقي -

 .جامعة الدول العربية  أمانة -

مجمس السمم واألمن التابع لالتحاد  -
 .األفريقي

اليات التجمعات االقتصادية واإلقميمية  -
 .المعنية بإدارة وتسوية وحل المنازةات

 .العربى والبرلمان برلمان ةموم أفريقيا -

المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  -
والمجنة العربية لحقوق  والشعوب
 .االنسان

المركز األفريقي لمدراسات واألبحاث  -
 .بشأن اإلرىاب

 .مجمس السمم واألمن العربي -

 .البحثية ومراكز التدريب المعاىد -

االفريقى  المجتمع المدنيمؤسسات  -
 .والعربى

 .قيةالسمطات المحمية العربية واألفري -

 .مجموةة العمل القطاةية المتخصصة -

 

المساىمات من الدول العربية    -
 .واألفريقية وشركاء التنمية اآلخرون

ما يخصص في الميزانية السنوية  -
لالتحاد األفريقي وجامعة الدول 

 .العربية

 .صندوق السمم لالتحاد األفريقي -

المصرف العربي لمتنمية االقتصادية  -
 .في أفريقيا

 .ريقي لمتنميةاألف البنك -

 .االستثمار األفريقي مصرف -

 .مساىمات المجتمع المدني -

 

التفعيل الكامل لمكونات السمم واألمن  -
والجامعة  التابعة لالتحاد األفريقي

وةمى األخص القوة الجاىزة   العربية
 .نظام اإلنذار المبكر وىيئة الحكماء

تحقيق تقدم ممموس وةممي في إنياء  -
دارتيا ومنع اندالع األزمات و  ا 

 .وتسويتيا
- تمكين االتحاد األفريقي وجامعة الدول  

العربية من قيادة دةم ةمميات السالم 
 .في المنطقتين العربية واألفريقية

- استكمال التمثيل السياسي والدبموماسي  
 .بين البمدان العربية واألفريقية

- تعميق الوةي المشترك ألسباب اندالع  
 .المنازةات وكيفية تسويتيا

- فعالة لممؤسسات العربية  مشاركة 
ما  واألفريقية في ةممية البناء في فترة

 .بعد الصراةات

-  تنسيق فعال ةمى المستويات الثنائية 
 .واإلقميمية والدولية
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 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل لةالعىاصز الفاع األوشطة

- تبادل المعمومات والخبرات وةقد الدورات  
التدريبية حول األزمات والمنازةات بما 
في ذلك أسبابيا وتأثيراتيا المحتممة 
واقتسام التجارب حول كيفية التصدي 

 .ليا

- يل دور القوة األفريقية الجاىزة  زيادة تفع 
وكذلك نظام اإلنذار المبكر لالتحاد 

 .األفريقي

- رفع درجة الوةي بين المجتمعات العربية  
واألفريقية من خالل الحمالت اإلةالمية 

 .حول النزاةات المسمحة وتداةياتيا

- التوسع في التمثيل الدبموماسي  
 .والقنصمي بين الدول األفريقية والعربية

- كبر لجيود الوساطة فى دةم ا 
 .المنطقتين

-  .مكافحة االرىاب والقرصنة 

 - تخفيف متطمبات منح تأشيرات الدخول  
 .لمبمدان العربية واألفريقية
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- :القتصادي والمالًالتعاون :ثاوٍاا 

 :الستثمار -أ

- :األهداف 

 .فير المعمومات الموثقة والتفصيمية والحديثة لممستثمرين المحتممينتو  -
 .تسييل التفاةل بين المستثمرين وصناع السياسات بيدف نشر المعمومات ةن فرص االستثمار -

 .تحديد فرص االستثمار في الدول واألقاليم -

 .يالتجار وتعزيز التبادل  توفير البيئة المناسبة لمقيام باألنشطة االستثمارية -

 .مساةدة المستثمرين المحتممين في التئمب ةمى المعوقات المالية -

 .بشأن مناخ االستثمار والتجارة المنطقتين  اتتحسين وخمق تناغم في سياس -

 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل العىاصز الفاعلة األوشطة

 اتدةييييييم وسييييييائط تعزيييييييز االسييييييتثمار  -
 .القائمة

ة ودقيقي موثقيةمعموميات ونشير الإتاحة  -
بما في ذلك تحديث الدراسيات والبحيوث 

 .حول وضع وبيئة االستثمار

رفييع مسييتوى الدقيية إلييى أةمييى مسييتوى  -
بالنسيييييبة لمواقيييييع االسيييييتثمار وطيييييرح 

 .المواقعىذه مميزات 

منيييع المشيييكالت والمخييياطر والمعوقيييات  -
التيييي تواجييييو المسييييتثمرين المحتممييييين 

 .وحميا إن وجدت

 تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين -

جامعية اليدول العربيية /االتحاد اإلفريقي -
البنيييوك اإلفريقيييية العربيييية اإلقميميييية  )

ةمييييى سييييبيل المثييييال البنييييك اإلفريقييييي 
لمتنميييييية  المصيييييرف العربيييييي لمتنميييييية 

 .(القتصادية في إفريقيا  الخا

 .الدول األةضاء -

الشيييييييراكات بيييييييين القطييييييياةين العيييييييام  -
 .والخاص

 .القطاع الخاص -

 العربيييييييييييةو المؤسسييييييييييات األفريقييييييييييية  -
 .اإلقميمية التمويمية التنمويةو 

 .المؤسسات الدولية المالية -

 .االتحاد اإلفريقي -

 .جامعة الدول العربية -

 .المصرف اإلفريقي لمتنمية -

المصيييرف العربيييي لمتنميييية االقتصيييادية  -
 .في أفريقيا

 .الدول األةضاء -

المؤسسييات الدولييية المتعييددة األطييراف  -
وصييييندوق النقييييد ( المصييييرف الييييدولي)

 .الدولي

 . القطاع الخاص -
 
 

فعاليييييييييية وذات كفيييييييييياءة ةمييييييييييى ردود  -
 .استفسارات االستثمار

ةيييين فييييرص تييييوفير معمومييييات مفيييييدة  -
االسيييييتثمار فيييييي المنطقتيييييين العربيييييية 

 .واألفريقية

رفييع مسييتوى الدقيية إلييى أةمييى مسييتوى  -
 .بالنسبة لمواقع االستثمار

تييوفير معمومييات لمييرد ةمييى استفسييارات  -
المسيييييتثمرين بشيييييأن مختميييييف أنيييييواع 

 .المشروةات االستثمارية

أمييييييييام المشييييييييكالت المحتمميييييييية  حييييييييل -
 .ووضع حمول لياالمستثمرين 
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 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل العىاصز الفاعلة األوشطة

 .ىيئات تعزيز االستثمار
لقطيييياع التفاةييييل بييييين ا إتاحيييية فييييرص -

 .الخاص وصناع السياسة

تنمييية قييدرة االتحيياد األفريقييي وجامعيية   -
الدول العربية ةمى بحث وتحديد فيرص 

 .االستثمار

تحدييييييد الوحيييييدات البحثيييييية المناسيييييبة  -
 .باستخدام معايير محددة

تحديد الواليية أو المسيؤوليات الخاصية  -
ثييييية مييييع وضييييع ةييييدد بالوحييييدات البح

 .محدود من ميام المراقبة

المتوقعييييييية مييييييين  تحدييييييييد المخرجيييييييات -
تقيييييييارير : مثيييييييلالوحيييييييدات البحثيييييييية 

االسيييتثمار اإلقميميييية والقطريييية  فيييرص 
االسييييتثمار مييييع توضيييييح نقيييياط القييييوة 

 .والضعف لممواقع االستثمارية

ةقييد مييؤتمر دوري لتوضيييح المشييكالت  -
 اليامييييية التيييييي واجيييييييا المسيييييتثمرين

 .محتممة ليا وضع حمولو 

وضع تقريير سينوي ةين أداء الوحيدات  -
 (.إلخ...البحثية

توقييع ةقيد طويييل الميدى ميع الوحييدات  -
البحثييييية لضييييمان أنيييييا تحييييافظ ةمييييى 

 .االستقاللية
 .مراقبة أداء وسائط تعزيز االستثمار -

إبرام مذكرة تفاىم أو مذكرة تعياون بيين  -
االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية 

 .المؤسسات متعددة األطراف -

غييرف التجييارة والصييناةة والزراةيية فييي  -
  .اإلقميمين

 .  تنمية فى اإلقميمينشركاء ال -
 
 

 

 
 
 

 

  
  
  
  
  

تبييادل الخبييرات والييدروس اتسيياع نطيياق  -
 .المستفادة

انتظييام ةقييد اجتماةييات بييين القطيياةين  -
الخييياص والعيييام فيميييا يتعميييق بمنتييييدى 

 .االستثمار والتجارة

اسييييييتكمال وضييييييع خريطيييييية اسييييييتثمار  -
متكاممييييية ألفريقييييييا وتحيييييديث خريطييييية 

 .االستثمار العربية

ر فيييرص االسيييتثمار المحيييددة فيييي تيييوفي -
 .المنطقتين

التئمييييييب ةمييييييى مشييييييكالت ومعوقييييييات  -
 .ومخاطر االستثمار

إتاحيية معمومييات ذات صييمة وتفصيييمية  -
بشييييييأن القطاةييييييات أو الصييييييناةات أو 
األنشييطة التجارييية التييي تتنييافس فييييا 

 .االقتصاديات
وضييييع دليييييل لتةمييييال التجارييييية فييييي  -

 .أفريقيا

إةيييييييداد كتييييييييب لممسيييييييتثمرين يضيييييييم  -
المييييييييوائح )عمومييييييييات ذات الصييييييييمة الم

الجمييارك وحييوافز   ضييريبة واإلجييراءات
 (.إلخ...وضمانات االستثمار 

ودقيقيية وشيياممة  موثقييةتييوفير بيانييات  -
 .بشأن بيئة االستثمار

تصيينيف أداء الييدول ميين حيييث الييدوافع  -
المتنوةيييييييية لالسييييييييتثمار ذات الصييييييييمة 

 .بالمعايير المناسبة
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 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل العىاصز الفاعلة األوشطة

الييات ضيمان االسيتثمار لتوسيع نطاق 
القائمييية والمتاحييية فيييي المنطقييية وذليييك 
فيمييا يتعمييق باالسييتثمار فييي المنطقتييين 

 .األفريقية والعربية

تعزيييز وظيفيية وقييدرة اليينظم المالييية فييي  -
 .المنطقتين

قميمييييييية واإلمالييييييية المراكييييييز التنمييييييية  -
 .متخصصة في تمويل االستثماراتال

الربط بين وسيائط االسيتثمار والوسيائط  -
 .ماليةال
تعزيييز العالقييات بييين الوسييائط المالييية  -

وىيئيييات ضيييمان االسيييتثمار مييين أجيييل 
الوصييول إلييى معرفيية دقيقيية بالمخيياطر 

 .والتئطية التأمينية لالستثمار

دةييوة الوسييائط المالييية لممشيياركة فيييي  -
 .معرض االستثمار في فرص التمويل

 .النشاط التجاري اتتسييل إجراء -

يقيييي العميييل ةميييى إنشييياء مركيييز ةربيييي أفر  -
لمدراسات االقتصادية يعنى بإةداد الدراسيات 

 .حول فرص االستثمار في المنطقتين

العمل ةمى إنشاء االتحاد العربي اإلفريقي  -
 .لرجال األةمال لتعزيز االستثمار

تعزييييز مؤسسيييات الحوكمييية والمؤسسيييات  -
 .القانونية وحقوق الممكية

 .استقرار االقتصاد الكمي -

 .زيادة مرونة أسواق العمل -

عييييييل  االلييييييات المشيييييتركة لتموييييييل تف -

االنتظيييام فيييي ةقيييد اجتماةيييات سييينوية  -
وسييائط تعزيييز االسييتثمار لدراسيية بييين 

 .مناخ االستثمار وسبل تحسينو

ضيييمان تئطيييية الخسيييائر لممسيييتثمرين  -
 .من أىل الثقة

إنشيييياء ةالقييييات راسييييخة مييييع الجميييييع  -
 .أصحاب المصمحة

تسييييوية نزاةييييات االسييييتثمار المحتمميييية  -
 .مسبقاً 

سداد المستحقات المالية اسيتجابة ألي  -
 .مطالبات

 تحسييييين القييييدرة ةمييييى الوصييييول إلييييى -
 .المصارفمن  اريعتمويل المش

القيييروض المضيييمونة مييين تكييياليف  تقمييييل -
 .االقتراض التي يتحمميا المستثمرون

إتاحييية التئطيييية التأمينيييية لفتيييرات طويمييية  -
 .لممستثمرين

 .تحسين الوصول إلى الوسائط المالية -

تحسييييييييين فييييييييرص إتاحيييييييية التمويييييييييل  -
 .لمشروةات االستثمار األجنبي
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 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل العىاصز الفاعلة األوشطة

وضيييمان االسيييتثمار ودراسييية امكانييييات 
  .انشاء اليات جديدة

ات الميييييييييييوائح والسياسيييييييييييمواءمييييييييييية  -
 .االستثمارية

 :التدارة -ب

- :األهداف

 .نالمنطقتيسياسية قوية وممتزمة لتبنى سياسات قادرة ةمى تعزيز التعاون التجارى بين  إرادةق خم -

 .من العولمة ةواالستفادنصر الجودة بما يتسق مع المعايير والمواصفات الدولية فى سبيل تعزيز التنافسية ة ارتأخذ بعين االةتب إنتاجيةتبنى سياسات  -

 .والعربيةزيادة التبادل التجاري بين الدول األفريقية بدور فاةل فى  شجيع القطاع الخاص لمقياماتخاذ كافة التدابير الالزمة لت -

 .ةقد لقاءات منتظمة بين االتحاد العام لئرف التجارة والصناةة والزراةة فى المنطقتين لمتابعة تنفيذ ىذه الخطة -

 .الدول اإلفريقية والعربية بينإلقامة منطقة تجارة تفضيمية تسييل انتقال السمع والخدمات ورؤوس األموال بين المنطقتين سعيا  -

 

 الىتائح المتىقعة  آلٍات التمىٌل العىاصز الفاعلة األوشطة

 .تحرير التجارة -

تقوية الربط البحرى والجوى  -
والبرى لتسييل حركة السمع 
والخدمات بين الدول العربية 

واإلفريقية بأقل تكمفة 
 .ممكنة

ل مواءمة قانون االةما -
 .التجارية فى المنطقتين

اقامة بنية اساسية  - -

جامعة الدول /االتحاد اإلفريقي -
البنوك اإلفريقية العربية )العربية 

اإلقميمية  ةمى سبيل المثال البنك 
اإلفريقي لمتنمية  المصرف العربي 

لمتنمية االقتصادية في إفريقيا  
 .(الخ

 .الدول األةضاء -

ين القطاةين العام الشراكات ب -
 .والخاص

 .االتحاد اإلفريقي -

 .بيةجامعة الدول العر  -

 .المصرف اإلفريقي لمتنمية -

المصرف العربي لمتنمية  -
 .االقتصادية في أفريقيا

 .الدول األةضاء -

المؤسسات الدولية المتعددة  -
( المصرف الدولي)األطراف 

 .وصندوق النقد الدولي

طقة تجارة تفضيمية إقامة من -
 .ةربية افريقية

 .زيادة التبادل التجاري -

 .تحسين سعر الصرف -

خفض الحواجز الجمركية  -
زالة الحواجز الئير جمركية  وا 
 . بين الدول العربية واإلفريقية
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 .  مالئمة وصيانتيا 
 

 .القطاع الخاص -

 المؤسسات األفريقية والعربية -
 .اإلقميمية التمويمية التنمويةو 

 .المؤسسات الدولية المالية -

 .المؤسسات متعددة األطراف -

غرف التجارة والصناةة والزراةة  -
 .في اإلقميمين

 .شركاء التنمية فى اإلقميمين -

 . القطاع الخاص -

 .الطاقة المتدددة و الزبط الكهزبائً -ج

- :األهداف

ضييافة إلييي األمثييل لممصييادر المائييية ومصييادر الطاقييات المتجييددة كالطاقيية الشمسييية وطاقيية الرييياح وطاقيية الكتميية الحيوييية والطاقيية النووييية باإل االسييتئالل -
 (.النفط والئاز) المصادر التقميدية 

 .تنفيذ محطات طاقة مائية في األحواض والمساقط المائية اإلفريقية -

 .والوطن العربي ذات جدوى اقتصادية وفنية مناسبة إفريقياتنفيذ محطات لطاقة الرياح في مناطق متفرقة من  -

 (.الكيروضوئية والحرارية) تخدام مختمف التقنيات والوطن العربي باس إفريقياتنفيذ محطات طاقة شمسية في  -

 .مصادر الطاقات المتجددة الستئاللمشترك لتقوية الموقف تجاه المبادرات والمشاريع اإلقميمية والدولية  إفريقي -إيجاد ةمل ةربي -
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 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل العىاصز الفاعلة األوشطة

 اسيييتئالل مصيييادر الطاقييية المائيييية فيييي -
القارة اإلفريقية  وخصوصًا مشروع سيد 

 .إنجا بجميورية الكونئو

زيييادة سييعات تبييادل الطاقيية الكيربائييية  -
بييييدةم  إفريقيييييابييييين مختمييييف منيييياطق 

تمييييييام  وتقوييييييية شييييييبكات الكيربيييييياء وا 
مشييييروةات الييييربط الكيربييييائي لجميييييع 

 .مناطق القارة ومع المنطقة العربية

تطيييييوير واسيييييتئالل مصيييييادر الطاقيييييات  -
وصيييًا الطاقييية الشمسيييية المتجيييددة خص

مييين المصيييادر  الريييياح وغيرىييياوطاقييية 
  .لتحقيق األىداف المذكورة أةاله

صيناةية كبيري لصيناةة إنشاء شركات  -
 الحرارييييييية والطاقيييييية  معييييييدات الطاقيييييية

الشمسية وطاقية الريياح تمتميك التقنيية 
 .وتقوم بتطويرىا

بنييياء القيييدرات الوطنييييية وتقيييييم أوجييييو  -
القصييييييييور فييييييييي القييييييييدرات البشييييييييرية 

قيييييييييييييييييامة اليييييييييدورات  المؤسسييييييييييةو  وا 
     .التدريبية الالزمة

  

والجامعة  اإلفريقيمفوضية اإلتحاد  -
  .العربية

 .الدول اإلفريقية والدول العربية -
 إفريقيامراكز الطاقات المتجددة في  -

 .والوطن العربي
اتحادات الكيرباء والطاقة العربية  -

 .واإلفريقية

ث الييئات والمؤسسات ومراكز البحو  -
 .اإلفريقية والعربية األخرى

   .األىمي و الخاص القطاع -

تشجيع الدول ةمى االنضمام الى  -
الوكالة الدولية لمطاقة المتجددة وحث 

 .الدول ةمى المصادقة ةمى االنضمام

  

  

المساىمات المشتركة لدول اإلتحاد  -
 .اإلفريقي والدول العربية

واإلفريقية  التمويل العربيةمؤسسات  -
مثل المختمفة  الستثماراومؤسسات 

اإلفريقي لمتنمية والمصرف  المصرف
لمتنمية وصناديق التنمية  اإلسالمي

العربية واإلفريقية وغيرىا من المحافظ 
 .والمؤسسات المالية اإلقميمية

مؤسسات التمويل الدولية مثل  -
المصرف الدولي وصندوق النقد 

والتمويل  االستثمارالدولي ومصارف 
 .وغيرىا ةاألوروبيالدولية 

المبادرات الدولية المطروحة لتطوير و  -
استئالل مصادر الطاقة المتجددة 
بإفريقيا والمنطقة العربية و تصدير 

 .أوروبا إلىالطاقة 

مواجية الطمب المتزايد ةمي الطاقة   -
والذي تشير الدراسات بأنو سيتضاةف 

 .خالل العقود القادمة

تنفيذ المرحمة األولى من مشروع سد  -
 .(انجا)

زيادة تأمين التزود بالطاقة ورفع   -
معدالت استيالك الفرد منيا ما يسيم 

 .في تنمية مستدامة

خفض اإلنبعاثات الكربونية والمساىمة   -
في حل مشكمة ظاىرة االحتباس الحراري 

 .والحد من التموث البيئي

تبادل كميات أكبر من الطاقة  -
والمساىمة في تكامل أسواق الطاقة 

          .فريقيا والوطن العربيفي أ  اإلقميمية

زيييييادة تييييأمين التييييزود بالطاقيييية ورفييييع  -
معدالت استيالك الفرد منييا ميا يسييم 

 .في  تحقيق تنمية مستدامة

رفيييييييع مسييييييياىمة مصيييييييادر الطاقيييييييات  -
 إفريقيياالمتجددة في ميزيج الطاقية فيي 

 والدول العربية
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 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل العىاصز الفاعلة األوشطة

إيجيياد بييدائل لمصييادر الطاقيية التقميدييية    -
التئييييير  والمسيييياىمة فييييي حييييل مشييييكمة

 .المناخي

المسياىمة فيي تئطيية الطميب المتنييامي  -
 .ةمي الطاقة

إنشيياء شييركات صييناةية كبييري لمعييدات  -
                  .الطاقات المتجددة

خمييييق  فييييرص ةمييييل جديييييدة  لمقييييوي  -
العامميييية العربييييية واإلفريقييييية بتأىيميييييا 

 .ودمجيا لمعمل في ىذا المجال

تييوطين التقنييية والمسيياىمة فييي تييوفير  -
سييييوق المنطقيييية ميييين ىييييذه  جيييياتاحتيا

 .المعدات الحديثة

تعزييييز قيييدرة وكفييياءة المؤسسيييات فيييي  -
مجيييييييال الطاقييييييية وتحسيييييييين مييييييييارات 

                     .العاممين في ىذا المجال
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 -:المىارد المائٍة-د

- :األهداف

مموارد المائية وتقميل الفاقد منيا بيدف زييادة الطاقية اإلنتاجيية فيي الثروة المائية المتاحة بالقارة والرفع من معدالت االستئالل ل االستفادة المستدامة من  -
 .ع الزراةي وباقي القطاةات األخرىالقطا
بئرض زيادة الطاقة التخزينية من الميياه لتغيراض  البيئية اآلثارمع مراةاة  األمطاروخزانات حصاد  األنيار  أفرعةمى  لصئيرةالتوسع في إقامة السدود ا -

 .الزراةية
 . امة منظومات الريإق -

 

 الىتائح المتىقعة آلٍات التمىٌل العىاصز الفاعلة األوشطة

إجييراء  دراسيية إسييتراتيجية  -
تيييدف إليييى تحديييد افييياق 

فييييي التنمييييية المسييييتدامة 
مجيييييال الميييييوارد المائيييييية 
ومضيييييييياةفة االسييييييييتفادة 

 .منيا

 

دول االتحييييياد األفريقيييييي وجامعييييية  -
 .الدول العربية

يقيييا ىيئييات األحييواض المائييية بأفر  -
 .والوطن العربي

المسييتثمرون ميين الييدول األفريقييية  -
 .والعربية

المراكيييز التخصصيييية العاممييية فيييي  -
مجاالت المياه والزراةة في أفريقييا 

 .والوطن العربي

المجييييييييالس الوزارييييييييية والييئييييييييات  -
 .المشتركة

صناديق التمويل القائمة ومصيارف  -
 .التنمية

إنشياء صيناديق تموييل العمل ةمى  -
ل العربييييييية مشييييييتركة بييييييين الييييييدو

 .واألفريقية

 .اليات ومؤسسات التمويل الدولية -
 
 

 

مشييييييياريع إقميميييييييية إقامييييييية  -
طموحيية تتعمييق بزيييادة القييدرة 

 .لممياه التخزينية

تييدقيق المعرفيية حييول المييوارد  -
الطبيعيييية واليييتحكم فيييييا فيييي 

 .إطار التعاون اإلقميمي

زيادة السعة التخزينية لمميياه  -
وذليييك بتنفييييذ السيييدود لزييييادة 

ميع مراةياة  في المياه التحكم
 .اآلثار البيئية

المسيياىمة فييي تحقيييق األميين  -
األفريقييييييية الئييييييذائي بالقييييييارة 

 .والوطن العربي
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 .واألمه الغذائً التعاون الزراعى :ثالثاا 
 

ك لعربي الوزاري المشتر خطة العمل في مجال التنمية الزراةية و األمن الئذائي مستمدة من خطة العمل المشتركة التي اةتمدىا االجتماع اإلفريقي ا
و تركز الخطة ةمي أربع مبادرات رئيسية ىي تكثيف اإلنتاج . 2010فبراير  16إلي  14الذي انعقد بشرم الشيخ  مصر  من حول الزراةة و األمن الئذائي و 

نقل و  والتطوير الزراةيث البحإلي األسواق؛ و  التجارة والوصولاالحتياطي الئذائي الطارئ واالستراتيجي؛ و ؛ (القيمة المضافةالمدخالت والري و )الزراةي 
 .كما تخاطب الخطة تئير المناخ و بناء القدرات. التكنولوجيا

بما  قرار شرم الشيخ  تم تطوير نظام ىيكمي لخطة العمل المشتركة  إلياستنادا  .متابعة خطة العمل ال بد من ترتيبات مؤسسية فعالةومن أجل تنفيذ و   
 .لية التمويلوا لييفي دلك وحدة التس

 :هٍلوحدة التس  -أ

 وحيدة التسيييل داخل مقير المنظمية العربيية لمتنميية الزراةيية بيالخرطوم  السيودان  وسيتعمل تحيت توجييو لجنية التسييير  وتفيويض ييلسيكون مقر وحدة التس
 :يشمل

 .مناسبتيا ليذه المشاريعمار ومقدرتيا و شروطيا و راف ةمي تحديد مصادر االستثتشجيع االستثمارات العامة والخاصة في مشاريع الخطة واإلش -
 .أو بين الجيات ذات المصالح المتضاربة/بة الستثمار األجنبي المباشر  ومتخصصا في تالفي اآلثار السال استشارياا جياز العمل ةمي أن تكون  -

 .اإلشراف ةمي تسييل التفاةل بين األطراف اإلفريقية والعربية -

 .تنسيق جيود بناء القدرات التي تقوم بيا المؤسسات اإلفريقية و العربية ذات الصمةء القدرات البشرية و المؤسسية  و ي بناتقييم احتياجات الخطة ف -

لممعرفية حييول سياسيات االسييتثمار فييي البميدان المقترحيية السيتثمارات الخطيية  و تحدييد مييواطن النييزاع المحتميل بييين اليدول األةضيياء فييي  أن تكيون مصييدراً  -
 .معالجتيا بواسطة جيات االختصاص ةفريقي و الجامعة العربية بئياالتحاد اإل
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 :التمىٌل آلٍة -ب

 إليقادرة ةمي الوصول ةداد مشاريع تعاون بإ واإلفريقيةالحكومات العربية  لقيامالفعال لخطة العمل المشتركة  تكون ىناك حاجة  ذلضمان التنفي
قيمة تفضيمية لدمج مشاريع االستثمار الخاص التي ال تحمي المصالح الوطنية فحسب  لكن تؤدي في  اتذسيتم منح امتيازات وضمانات . التمويل ومجدية

 .االستثمارات الخاصة الموجية والفعالة والقيمة إلياتو ذالوقت 

لشامل لتنمية ا ين البرنامج التشابو ب أوجوفي االةتبار ليس فقط  ذسيأخ األولويةات ذالنشاطات  ذتنفيفان   تساقا مع روح خطة العمل المشتركةا 
العالقات القائمة بين برامج العمل الوطنية ودون  أيضافي االةتبار  ذسيأخ الخطط تنفيذ العربية لمتنمية الزراةية المستدامة  لكن واإلستراتيجية بإفريقياالزراةة 

 .واإلقميميةقميمية إلا

العربية لمتنمية الزراةية  واإلستراتيجية بأفريقيالشامل لتنمية الزراةة برنامج  امصدر معرفة خاص بال كون خطة العمل المشتركةمن منطمق  أيضا
كل من ي العربية لمتنمية الزراةية المستدامة ف واإلستراتيجية بإفريقيامع البرنامج الشامل لتنمية الزراةة خطة العمل المشتركة تدمج  أنالمستدامة  يقترح 

  ومن ثم بإفريقيامبادرة البرنامج الشامل لتنمية الزراةة  تبني ةمي اإلفريقيةمن القارة  األةضاءل يجب تشجيع الدو. والعربية ةمي التوالي اإلفريقيةالدول 
مدمج والتعاون مع ىدا سيتيح مجال ل. خطة العمل المشتركة ذائي من اجل تنفيذالئ األمنحصوليم ةمي التمويالت الزراةية الدولية  ومبادرات فرص يزيدوا من 

 .ائيذالئ واألمنفي الزراةة  األخرىالتمويل  أدوات

 اإلفريقيبنك التنمية كل من   سيقوم اأدارتيممجمس اةتماد  حال   وفيتمويل خطة العملبنوافذ مالية مخصصة   تقىم  أنا الصدد، ٌقتزذ ذه فً
دارةالستضافة  لكذفي كل مؤسسة  و فتح نافذة ب( لكذ إليدةت الحاجة  إذا) أخرىربية مؤسسة مالية ةو   إفريقيا   فياالقتصادية والمصرف العربي لمتنمية   وا 

 .واإلفريقيةتشمل كل الدول العربية  أنالتمويل يجب  اليةإن  .المخصصة لتنفيذ خطة العمل األموالمصادر 
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 :ورثالث محاتعبئة الموارد لتمويل برامج خطة العمل تتضمن ل ةيإستراتيجاقتراح كذلك تم 
 .واإلفريقية والدوليةمؤسسات التمويل العربية  -1
 .والقطاع الخاص واإلفريقيةالمؤسسات العربية  -2
 .ذلك شركاء الجنوب  فيةضاء وشركاء التنمية بما الدول العربية واألفريقية األ -3

 :التىصٍة

المشتركة  فان  ين اةتمدا خطة العملذ  الم(2010سرت  مارس ) ة   والقمة العربي(2010كمباال  يوليو ) فريقي تمشيا مع قرارات قمة االتحاد األ
المشترك لمتنمية  الوزاري فريقيفي اجتماع شرم الشيخ العربي األ أةتمدت ةميولما ا الةتماد خطة العمل المشتركة وفق فريقية الثانية مدةوةالقمة العربية األ

 .لية التمويلاةاله الخاصة بوحدة التسييل و أكورة ذالتوصيات الم اةتماد إلي باإلضافة  2010فبراير  16ائي المنعقد في ذمن الئألالزراةية وا
 الىتائح المتىقعة التمىٌل آلٍات العىاصز الفاعلة األوشطة

تئيييييير اإلمييييداد )تكثيييييف اإلنتيييياج الزراةييييي 
 :اإلمداد بالمدخالت (الزراةي

شييييركات أفريقيييييية /إقاميييية مشيييييروةات -
ت ةربيييييية مشيييييتركة إلنتييييياج الميييييدخال

األسيييمدة  بيييذور محسييينة  )الزراةيييية 
الكيماوييييييييييييييات الزراةيييييييييييييية  األدوات 
الزراةييييييييية  المقاحييييييييات  األةييييييييالف  

تكنولوجيييا المييزارع السييمكية /مييدخالت 
  ..(والماشية  الخ

جامعة الدول العربية /االتحاد اإلفريقي -
والمنظمييية العربيييية لمتنميييية الزراةييييية 

البنيييوك اإلفريقيييية العربيييية اإلقميميييية  )
بيل المثيييال البنييييك اإلفريقييييي ةميييى سيييي

لمتنمييييية  المصييييرف العربييييي لمتنمييييية 
 .(االقتصادية في إفريقيا  الخ

الشيييييييراكة بيييييييين القطييييييياةين العيييييييام   -
 .والخاص

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 لخاصاألطراف والقطاع ا

 دراسة جدوى -

شيييييركات أفريقيييييية /إقاميييية مشيييييروةات -
 ةربية مشتركة

 إنتاج المدخالت الزراةية بالمنطقة -
 

بيييدء ةمميييية الشيييراء ةميييى المسيييتوى  -
اإلقميمييييييييييي لممييييييييييدخالت الزراةييييييييييية 

 (األسمدة  الكيماويات الزراةية  الخ)
 

جامعييييية اليييييدول /االتحييييياد اإلفريقيييييي  -
العربييييية والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية 

 الزراةية

 الدول األةضاء  -
 المؤسسات المالية اإلقميمية   -

 الدول األةضاء  -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

مراجعيية الدراسييات القائميية ةيين شييراء  -
عمميييييية المييييدخالت واقتيييييراح خيييييارات ل
 الشراء ةمى المستوى اإلقميمي

اإلطيييار اإلقميمييييي واتفاقيييييات الشييييراء   -
 المشترك
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 األطراف  القطاع الخاص  -
 القطاع الخاص -

زييييييادة تبنيييييي واسيييييتخدام الميييييدخالت  -
األسيييمدة  بيييذور )الزراةيييية المحسييينة 

محسنة  الماشيية المحسينة  ميدخالت 
التوسييييع  –( المييييزارع السييييمكية  الييييخ

 واالئتمان
 

منظمييييييات المييييييزارةين  المؤسسييييييات   -
 المالية

البحثييييييييية الزراةييييييييية   المؤسسييييييييات  -
 الحكومات  الوكاالت الدولية

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

تحسيييين وصيييول الميييزارةين ومنتجيييي  -
( االئتمييييان)الماشيييية والصيييييادين إلييييى 

 ولة التكمفة مدخالت معق

زييييييادة المعرفييييية والمييييييارات الالزمييييية  -
السيييييييتخدام المييييييييدخالت مييييييين قبييييييييل 

 المزارةين

 : الري
تسيييييييل نقيييييل التكنولوجييييييا واإللميييييام  -

بأفضيييل الممارسيييات فيييي إدارة الميييوارد 
المائييييية وتطييييوير الييييري ةمييييى المييييدى 

 القصير والكبير

جامعة الدول العربية /االتحاد اإلفريقي -
 ية الزراةيةوالمنظمة العربية لمتنم

 منظمات أحواض األنيار والبحيرات  -

 المنظمات البحثية -

 الدول األةضاء  -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 اختصار أفضل الممارسات المحددة  -
 ورش ةمل تدريبية  -

توسيييييع األراضييييي الخاضييييعة  تسييييييل -
 لمزراةة المروية 

 جامعة الدول العربية/االتحاد اإلفريقي -
والمنظمييية العربيييية لمتنميييية الزراةييييية 

 منظمات أحواض األنيار والبحيرات

 المؤسسات المالية اإلقميمية  -

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 دراسات جدوى   -
صييئيرة  والكبيييرة )نظييم الييري القائميية   -

 .ودراسة اآلثار البيئية ليا( النطاق

تعزييييييز اسيييييتخدام الطاقييييية المتجيييييددة  -
لتشيييئيل ( الريييياح والطاقييية الشمسيييية)

 الدول األةضاء - مؤسسات بحثية -
يييييييييية اإلقميميييييييييية المؤسسيييييييييات المال  -

 تطوير تكنولوجيا جديدة وابتكارية -

 دةم/ وضع إستراتيجية تسويق  -
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 األفريقية العربية   مرافق الري
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
 القطاع الخاص -

تشييجيع المييزارةين ةمييى إقاميية ىيئييات  -
السييييتخدام المييييياه ميييين أجييييل ضييييمان 

 .اإلدارة الفعالة لممياه

اليييييدول   جامعييييية/تحييييياد اإلفريقيييييياال  -
  والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية العربييييية

الزراةييييييييية مؤسسييييييييات المييييييييزارةين  
 .ومؤسسات بحوث المياه

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 مؤسسات المزارةينتعزيز  -
 وضع مواد الدةم -

 ورش ةمل تدريبية -

-  

 :اإلنتاج الزراةي والقيمة المضافة
شييييركات أفريقيييييية /إقاميييية مشيييييروةات -

ةربيييية مشيييتركة فيييي إنتييياج ومعالجييية 
 .وتسويق والتجارة في السمع الزراةية

الييييدول األةضيييياء  القطيييياع الخيييياص   -
 مؤسسات المزارةين

 الدول األةضاء -
قميميييييييييية المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإل  -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 توسيع المناطق الخاضعة لمزراةة -

 زيادة اإلنتاجية واإلنتاج -

تقميييييييص الفجييييييوة الئذائييييييية وزيييييييادة  -
 االكتفاء الذاتي

-  

تعزيييييييييييز المشييييييييييروةات المشييييييييييتركة  -
نميية الزراةيية واالستثمار العام فيي الت

 األفريقية العربية

 الدول األةضاء - 
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

إقامييييية مشيييييروةات أفريقيييييية ةربيييييية  -
 مشتركة

-   
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 األطراف 
  القطاع الخاص -

إنشاء قاةدة بيانات لفرص االسيتثمار  -
 راةةفي قطاع الز 

جامعيييييية الييييييدول /االتحيييييياد اإلفريقييييييي -
  والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية العربييييية
  المؤسسات المالية اإلقميمية الزراةية

 غرف التجارة

-  

 الدول األةضاء  -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
 صالقطاع الخا -

إنشيييييياء قاةييييييدة بيانييييييات اسييييييتثمارية  -
 لممنطقة األفريقية العربية 

تحسيييييين البيئييييية السياسيييييية واإلطيييييار  -
 التنظيمي لتسييل وجذب االستثمار

جامعيييييية الييييييدول /االتحيييييياد اإلفريقييييييي -
  والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية العربييييية

 الزراةية الدول األةضاء

-  

 الدول األةضاء  -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 قية العربيةاألفري
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
 القطاع الخاص -

مراجعيية وتحييديث االتفاقيييات األفريقييية  -
العربيييية القائمييية لتخيييذ فيييي االةتبيييار 

 الظروف الحالية

وضيييع اليييية أفريقيييية ةربيييية مشيييتركة  -
لتنسيييق الجيييود الرامييية إلييى السيييطرة 

وانيييييية واآلفيييييات ةميييييى األميييييراض الحي
النباتيييية العيييابرة لمحيييدود  ةميييى سيييبيل 

 المثال الجراد الصحراوي

 الدول األةضاء  -  -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

-  
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 األطراف 
  القطاع الخاص -

 : احتياطيات غذائية إستراتيجية ولمطوارئ
امييييييييية شيييييييييبكة أفريقيييييييييية ةربيييييييييية إق -

الحتياطيييات غذائييية إسييتراتيجية ةمييى 
 المستويات الوطنية

جامعيييييية الييييييدول /االتحيييييياد اإلفريقييييييي -
  والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية العربييييية

الزراةيييية منظمييية األغذيييية والزراةييية  
 وبرنامج األغذية العالمي

-  

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

وضييييع قاةيييييدة بيانيييييات لالحتياطييييييات  -
 الئذائية في المنطقتين

إقاميييية شييييبكة أميييين غييييذائي لممنطقيييية  -
  األفريقية العربية

ينبئييي أن تحيييدد خطيية العميييل وتعيييول  -
ةميييى بيييرامج األمييين الئيييذائي الوطنيييية 

لتأكيييييد ةمييييى شييييبكة واإلقميمييييية مييييع ا
السيييييالمة ونظيييييم دةيييييم المجموةيييييات 

 المستضعفة

 الدول األةضاء -  -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

-  

دةيييم دول المنطقتيييين لتوسييييع قيييدرة   -
 التخييييييزين وتموييييييييل إدارة احتياطيييييييات

 الئذاء االستراتيجي

 

جامعيييييية الييييييدول /االتحيييييياد اإلفريقييييييي  -
  والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية العربييييية

الزراةيييية منظمييية األغذيييية والزراةييية  
وبرنيييييامج األغذيييييية العيييييالمي  بنيييييوك 

 التنمية اإلقميمية

 الدول األةضاء -
ة اإلقميميييييييييية المؤسسيييييييييات الماليييييييييي  -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 دراسة جدوى -

 بناء ىياكل تخزين -
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المؤسسيات الماليية   اليدول األةضياء  -
 الجيات المانحة   اإلقميمية

 األطراف 
  القطاع الخاص -

تشجيع التعاون األفريقي العربي ةميى  -
تيييييوفير احتياطيييييات غذائيييييية إقميميييييية 
باسيييييييتخدام اليييييييدةم والقيييييييدرة ةميييييييى 

 مفةالتفاوض وسياسات تقاسم التك

جامعيييييية الييييييدول /االتحيييييياد اإلفريقييييييي -
والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية  العربييييية 
منظمييية األغذيييية والزراةييية   الزراةيييية

  وبنييييوك وبرنييييامج األغذييييية العييييالمي
 التنمية اإلقميمية

المؤسسييات المالييية   الييدول األةضيياء -
 الجيات المانحة  اإلقميمية

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 ية العربيةاألفريق
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 دراسة جدوى -

إقامييييية صيييييندوق خييييياص الحتيييييياطي  -
 الئذاء االستراتيجي

 : التجارة والوصول إلى السوق
تعزيييز التعيياون األفريقيييي العربييي فيييي  -

مجيياالت وضييع وتمويييل وتنفيييذ بييرامج 
الطيرق )تية الريفيية تطوير البينة التح

 (الفرةية الريفية  مرافق تخزين الخ

جامعيييييية الييييييدول /االتحيييييياد اإلفريقييييييي -
  والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية العربييييية

 الزراةية وبنوك التنمية اإلقميمية

المؤسسييات المالييية  الييدول األةضيياء  -
 اإلقميمية  الجيات المانحة

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 ية العربيةاألفريق
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
 القطاع الخاص -

  دراسات جدوى  -
تطييوير البنييية التحتييية الريفييية لتعزيييز  -

 التنمية الزراةية

تعزيييز االسييتثمارات األفريقييية العربييية  -
بالقطييييييياةين العيييييييام والخييييييياص فيييييييي 
المعالجيية الزراةيييية والقيمييية المضيييافة 

 إلنتاج الزراةيوا

 الدول األةضاء - الدول األةضاء والقطاع الخاص -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 

وضع سياسات الشراكة بين القطاةين  -
العييام والخيياص فييي المنطقيية األفريقييية 

 ةالعربي
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تسيييييييل وتعزييييييز التجيييييارة الزراةيييييية  -
األفريقيييية العربيييية مييين خيييالل تنسييييق 
السياسات التجارة  ةميى سيبيل المثيال 
المعيييايير واألةيييراف  وتيييدابير الصيييحة 
والصحة النباتية  ومعموميات السيوق  

 .الخ

 الدول األةضاء - الدول األةضاء والمؤسسات التجارية -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 لعربيةاألفريقية ا
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

تنسيييييييق السياسييييييات التجارييييييية فييييييي  -
 المنطقة األفريقية العربية

تنفييييذ القيييرارات القائمييية بشيييأن إقامييية  -
منطقة تجارة تفضييمية ووكالية ضيمان 
االسيتثمارات بيين المنطقتيين األفريقيية 

 والعربية
 

ول األةضيييييييييياء والمؤسسييييييييييات الييييييييييد -
التجارييييييييية  والمؤسسييييييييات المالييييييييية 

 اإلقميمية

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييييات المانحيييييية ثنائييييييية ومتعييييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 تنفيذ القرارات القائمة -

اتخياذ مواقيف أفريقييية ةربيية مشييتركة  -
فيمييا يتعمييق بمنظميية التجييارة العالمييية 
والمفاوضيييات الرئيسيييية ميييع الشيييركاء 
التجيييييياريين لتعزيييييييز الوصييييييول إلييييييى 
المنتجييات بييالمنطقتين مييع األخييذ فييي 
االةتبار أن كالىميا يسيتوردان الئيذاء 

 .ةمى نطاق واسع

االتحييييييييييييياد   اليييييييييييييدول األةضييييييييييييياء -
 جامعيييييية الييييييدول العربييييييية/اإلفريقييييييي

 راةيةوالمنظمة العربية لمتنمية الز 
-  

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
 القطاع الخاص -

التشاور بين الدول األفريقيية والعربيية  -
 بشأن القضايا التجارية

تشيجيع إقامية وكياالت تجيارة وتسييويق  -
 كةأفريقية ةربية مشتر 

 الدول األةضاء - المؤسسات التجارية -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 دراسة جدوى  -

اجتماةيييييات لمتوةييييييية  ةميييييى سييييييبيل  -
 المثال  المعارض التجارية
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 األطراف 
  القطاع الخاص -

قيييية تعزييييز التجيييارة بيييين اليييدول األفري -
والعربييية ميين خييالل دةييم الييروابط بييين 
منطقيية التجييارة الحييرة العربييية الكبييرى 
والمجموةيييييات االقتصيييييادية اإلقميميييييية 
لتحسيييين تيييدفق السيييمع الئذائيييية فيييي 

 المنطقة األفريقية العربية

 الدول األةضاء -  -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
لمانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة الجيييييات ا  -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 

البحوث الزراةية  والتنميية ونقيل التكنولوجييا 
: 

تبيييادل الخبيييرات ونتيييائج البحيييوث بيييين  -
مؤسسييييييات البحييييييوث الزراةييييييية فييييييي 

 المنطقتين

 الدول األةضاء - 
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
لمانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة الجيييييات ا  -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

بروتوكييوالت لمتبييادل بييين المؤسسيييات  -
 البحثية

تشييييجيع البحييييوث األفريقييييية العربييييية  -
المشيييتركة المتعمقييية بيييالتكيف لصيييالح 

 التنمية الزراةية واألمن الئذائي

جامعيييييية الييييييدول /االتحيييييياد األفريقييييييي -
العربييييية  والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية 

ميييات البحيييوث الزراةيييية الزراةيييية منظ
اإلقميميييييية األفريقيييييية العربيييييية  ةميييييى 
سبيل المثال  منتدى البحوث الزراةية 
في أفريقيا  والمنظمية العربيية لمتنميية 
الزراةيييييييييية  ومؤسسيييييييييات البحيييييييييوث 
الزراةييييييييية الوطنييييييييية  والمجموةيييييييية 

 ل األةضاءالدو -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

مراجعيييييية وتعزيييييييز اآلليييييييات القائميييييية  -
 لمبحوث المتعمقة بالتكيف

تحسييييييين التعيييييياون بييييييين مؤسسييييييات  -
 البحوث الزراةية األفريقية العربية

   لبحوثتمويل ا -
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االستشارية المعنية بالبحوث الزراةية 
الدولييييييييية  والجامعييييييييات  ومنظمييييييييات 

 المزارةين

إقامييية ودةييييم مراكيييز أفريقييييية ةربييييية  -
 لمتميز في البحوث الزراةية والمائية

جامعيييييية الييييييدول /االتحيييييياد األفريقييييييي -
العربييييية  والمنظميييية العربييييية لمتنمييييية 
الزراةيييية منظميييات البحيييوث الزراةيييية 
 اإلقميمية األفريقية العربية  الجامعات

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 قية العربيةاألفري
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

 وضع معايير لمراكز التميز -

 تعيين مراكز التميز -

تعزييييز ىيكيييل الحيييوافز ليييدةم البحيييوث  -
الزراةييية بالقطيياع الخيياص ميين خييالل 

 ةقود البحوث
 

منظميييات البحيييوث الزراةيييية اإلقميميييية  -
لعربيييية  وشيييركات القطييياع األفريقيييية ا

 الخاص العاممة في الزراةة

 الدول األةضاء -
المؤسسيييييييييات الماليييييييييية اإلقميميييييييييية   -

 األفريقية العربية
 المؤسسات المالية الدولية  -
الجيييييات المانحيييية ثنائييييية ومتعييييددة   -

 األطراف 
  القطاع الخاص -

تشيييييييجيع القطييييييياع الخييييييياص ةميييييييى  -
 المشاركة في البحوث الزراةية

 :تئير المناخ
ع اليييدول األةضيياء ةميييى تنفييييذ تشييجي -

االتفاقيييات البيئييية الدولييية واإلقميمييية 
وتبنييي موقييف أفريقييي ةربييي مشييترك 

 في االتفاقيات الدولية

   

تنفيييذ الجييدار األخضيير العظيييم لمبييادرة  -
الصييحراء والسيياحل كنمييوذج لمبييادرات 

 إقميمية أخرى
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اليييات أفريقييية ةربييية /تكييوين شييبكات -
ييير المنيياخ مشييتركة لتنسيييق ورصييد تئ

 والقضايا البيئية

   

تعزييييييز قيييييدرات المؤسسيييييات القائمييييية  -
المعنية بالتعاميل ميع قضيايا  الحمايية 

 البيئية وتئير المناخ

   

تعزيز وتنسيق نظم اإلنذار المبكر في  -
قامية ىيذه  المنطقة األفريقية العربية وا 
اليييييينظم فييييييي حاليييييية ةييييييدم وجودىييييييا 
باسييتخدام تكنولوجيييا مثييل االستشييعار 

 ةن بعد

   

 :بناء القدرة

أثنيياء تخطيييط مشييروةات خطيية العمييل  -
المشييتركة  يييتم تقييييم أوجييو القصييور 
فيييييي القيييييدرات البشيييييرية والمؤسسيييييية 
باإلضيييييييافة إليييييييى دميييييييج اإلجيييييييراءات 

 التعاونية لمعالجتيا

االتحييييياد األفريقيييييي وجامعييييية اليييييدول  -
 العربية 

 المنظمة العربية لمتنمية الزراةية -

  

اري فييييي تقييييديم التييييدريب الفنييييي واإلد -
مجيييياالت تنمييييية السياسيييية الزراةييييية 
واألطيير التنظيمييية والبحييوث والتسييويق 

 .واإلرشاد الزراةي واإلنتاج  الخ

   

التدريب في الموضيوةات المتخصصية  -
  والمنتقاة

   

    تقديم المساةدة الفنية -

   صيييييياغة إجيييييراءات تعاونيييييية لتعزييييييز  -
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القيييدرة ةميييى بنييياء القيييدرة فيييي الييينظم 
ى اسييتدامة نتييائج الالزميية لمحفيياظ ةميي

خطييية العميييل ةميييى الميييدى المتوسيييط 
 والطويل

صييياغة وتنفيييذ مشييروةات لالسييتفادة  -
من برامج بناء القدرة لمنتدى البحيوث 
الزراةية في أفريقييا التيي ييتم تنفييذىا 
حاليييييا لصييييالح دول  إفريقيييييا جنييييوب 
الصييييييحراء ةمييييييى أن يييييييتم توسيييييييعيا 
لتشييييييمل المنظمييييييات البحثييييييية شييييييبو 

ال أفريقييييييا وجامعييييية اإلقميميييييية بشيييييم
 الدول العربية 

   

تعزييييز التعمييييم الزراةيييي خاصييية ةميييى  -
 مستوى التعميم العالي

   

 

 :الختماعً والثقافً التعاون :رابعاا 

- :األهداف

 .تعزيز والنيوض والمحافظة ةمى الرفاىية االجتماةية -

 .واإلفريقيةبين المنطقتين العربية  الرياضيةتنظيم المباريات  -

 .عاطي المخدرات والمنشطاتمكافحة ت -

دماجيا بصورة كاممة في ةممية التنمية الشاممةتمكين المرأة من  -  .التعميم والتوظيف والتدريب والمشاركة االقتصادية واالجتماةية والسياسية وا 

 .واإلفريقيةتحقيق المعرفة المشتركة بين الشعوب العربية  -
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 .واإلفريقيةالعربية تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين المنطقتين  -

عييرب بشييأن تشييجيع وتسييييل إقاميية االتصيياالت والمناقشييات والحييوار بييين صييناع السياسييات واألكيياديميين والبيياحثين ورجييال األةمييال والمفكييرين األفارقيية وال -
 .القضايا االجتماةية والثقافية ذات االىتمام المشترك

 والبرتوكيوالت وذليك طبقيًا لممبيادئ وتعزييز التعياون والتبيادل الثقيافي بينيميا واإلفريقييةلعربية تحسين مستوى الفيم وتعميق مستوى المعرفة بين الشعوب ا -
 .اإلفريقيذات الصمة بالتعاون العربي 

 .تعزيز التعاون في مجال إةادة الممتمكات الثقافية الميربة والمسروقة -

 .وجامعة الدول العربية في المجالين الثقافي واالجتماةي اإلفريقيتحاد لتنفيذ قرارات ومقررات وبرامج اال  األداء فعالياتالمساىمة في تعزيز  -
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التشييجيع ةمييى تنفيييذ القييوانين الوطنييية  -
واالتفاقيييات اإلقميمييية والدولييية اليادفيية 

 .إلى منع جميع أشكال التمييز

دي إلى إقامة البرامج المشتركة التي تؤ  -
 .التخمص الكامل من الفقر

دةييم الجيييود الرامييية إلييى زيييادة تفعيييل  -
صندوق التضامن العالمي التابع لتميم 
المتحدة كأحد اآللييات اليادفية لمقضياء 

 .ةمى الفقر والجوع

تكثيف التعاون من أجل تيوفير الرةايية  -
 .الكاممة لتم والطفل

إقاميييية مشييييروةات صييييئيرة ومتوسييييطة  -
 .فقرلمقاومة الجوع وال

تبيييادل المعموميييات والتجيييارب الناجحييية  -
لمقاوميييية العييييوز مثييييل بييييرامج الرةاييييية 

 .االتحاد اإلفريقيمفوضية   -
 .جامعة الدول العربية -

 .المعيد الثقافي اإلفريقي العربي -

المعيييييييد اإلفريقييييييي العربييييييي لمثقافيييييية  -
 .والدراسات اإلستراتيجية

المراكيييييز العربيييييية واإلفريقيييييية المعنيييييية  -
بإةييييادة الممتمكييييات الثقافييييية لبمييييدانيا 

 .األصمية

 .اليونسكو -

 .البرلمان اإلفريقي -

ي مجال ةناصر المجتمع المدني ف -
 .الثقافة

 .المتاحف والجامعات والمعاىد البحثية -
 
 
 

ميييا يخصيييص مييين الميزانيييية السييينوية  -
لالتحيييييياد اإلفريقييييييي وجامعيييييية الييييييدول 

 .العربية

المسيييييياىمات المباشييييييرة ميييييين الييييييدول  -
األةضاء في االتحاد اإلفريقيي وجامعية 

 .الدول العربية

 .الشركاء الدوليين -

 .القطاع الخاص -

إلفريقيييي العربيييي تعزييييز قيييدرة المعييييد ا -
لمثقافيية والدراسييات اإلسييتراتيجية لمعمييل 

 .بصورة فعالة

ين مسييتوى الفيييم والمعرفيية بييين تحسيي -
 .الشعوب العربية واإلفريقية

تعزيييز االتصيياالت والمناقشييات والحييوار  -
بييين األكيياديميين والبيياحثين والمفكييرين 
بشيييييييأن القضيييييييايا الثقافيييييييية العربيييييييية 

 .واإلفريقية

مين الممتمكيات  إةادة ما يمكين إةادتيو -
الثقافييييية العربييييية واإلفريقييييية الميربيييية 

 .والمسروقة إلى بمدانيا األصمية

المزيييد مييين االنضييمام إليييى االتفاقييييات  -
الدولييية ذات الصييمة بإةييادة الممتمكييات 
الثقافييييية ومنييييع االتجييييار بيييييا وتبييييادل 
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االجتماةييية لكبييار السيين واأليتييام وذوي 
االحتياجيييات الخاصييية وتيييوفير الميييأوى 

 .والسكن لممحتاجين

إةادة السيمع والممتمكيات الثقافيية التيي  -
تييم اقتناؤىييا بطييرق غييير مشييروةة إلييى 

 .بمدانيا األصمية

تركة لمحاربية االتجيار إنشاء اليات مش -
 .غير المشروع في الممتمكات الثقافية

التوقيييييع والتصييييديق ةمييييى االتفاقيييييات  -
الدولييييييييييية واإلقميمييييييييييية ذات الصييييييييييمة 
بالممتمكيييات الثقافيييية والتشيييجيع ةميييى 

 .سن التشريعات في ىذا المجال

بنييييياء القيييييدرات فيييييي البميييييدان العربيييييية  -
واإلفريقييية فييي مجييال التييدريب وحماييية 

ثقافيييية والمحافظييية ةميييييا الممتمكيييات ال
 .وزيادة الوةي بشأنيا

التنسييييييق بيييييين وفيييييود البميييييدان العربيييييية  -
واإلفريقيييية ضيييمن أنشيييطة منظمييية األميييم 
المتحييييييييدة لمتربييييييييية والعمييييييييوم والثقافيييييييية 

 (.اليونسكو)

إةييداد دراسيية شيياممة حييول أسييباب اليجييرة  -
 .وسبل معالجتيا الممكنة

تعبئيييية المييييوارد لمسيييياةدة الييييدول مصييييدر  -
  . اليجرة

تحويل المعيد اإلفريقي العربي لمثقافة إلى  -
المعيد اإلفريقي العربي لمثقافة والدراسيات 

 .اإلستراتيجية

 .تنظيم ميرجانات وأسابيع ثقافية ةربية -

 
 
 
 

 .أفضل الممارسات في ىذا الشأن

والخبيراء  نتبادل الزيارات بين الفضيائيي -
المعمومييييييات بييييييين المتيييييياحف  وتبييييييادل
 .الوطنية
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تبيييادل القوافيييل الثقافيييية ومعيييارض الكتيييب  -
 .وأشرطة الخيالة وفرق الفنون

 .تنظيم العاب ومسابقات رياضية -

 ميييينح جييييوائز وأوسييييمة وشيييييادات تقييييدير -
لمشخصييييات الثقافيييية العربيييية واألفريقيييية 

 .البارزة والمتنافسين في اإلطار الثقافي

وضيع منيياىج مشيتركة وترتيبييات توأميية  -
 .بين الجامعات اإلفريقية والعربية

ي البحيييوث تشيييجيع التعييياون فيييي مجيييال -
 .والدراسات الثقافية

ترجمييية ونشييير المخطوطيييات واألدبييييات  -
والمطبوةييييييييات والدراسيييييييييات العربيييييييييية 

 .فريقيةواإل

تنسيييييق المواقييييف خييييالل االجتماةييييات  -
 .اإلقميمية والدولية

 .تسييل إقامة متاحف افريقية وةربية -

وضييييع قاةييييدة بيانييييات ثقافييييية ةربييييية  -
 .وافريقية والمحافظة ةمييا

تنظييييييييم اجتماةيييييييات مشيييييييتركة لمخبيييييييراء  -
والباحثين واألكاديميين والمتخصصيين فيي 

 .المجال الثقافي العربي واإلفريقي

 


