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عﻼقات إفر ق ا المجتمع الدولي

شهدت إفرق ا خﻼل عام2015 -2014م عددا من
اللقاءات والقمم مع دول وقارات العالم بهدف زادة

التعاون بين إفرق ا ودول العالم .وتع س هذه القمم
رغ ة الدول في التعاون مع إفرق ا حيث انعقدت خﻼل

عام 2015 -2014م أكثر من  6قمم اﻹضافة إلى

انعقاد قمة اﻻتحاد اﻹفرقي  25في جوهانسبرج،

جنوب إفرق ا  .وقد حضر هذه القمم عدد بير من
الدول اﻹفر ق ة عضها قد حضرها القادة اﻷفارقة من

الصف اﻷول و عضها من الصف الثاني  .وﻻ بد أن
تسعى إفرق ا لتحقي حد أدنى من التكامل اﻻقتصاد

بين الدول اﻹفرق ة و ق ة دول العالم خاصة في ظل

العولمة التي تحتم تعزز هذا التعاون لتحقي

التنم ة

والرفاه ة للمجتمعات اﻹفرق ة .فﺈفرق ا تذخر قواها

الح ة ومواردها ٕوام اناتها ،فعليها أن تستفيد من هذه

اﻹم انات في سبيل بناء شراكات ذات نفع مت ادل.

فهي ل ست في حاجة للمساعدات قدر ما تحتاج

لشراكات ار ح -ار ح .ما أنها تحتاج لمشارع التنم ة

ال شرة واﻻجتماع ة أكثر من حاجتها لمساعدات
إنسان ة.

و سعى هذا التقرر اﻹستراتيجي اﻹفرقي الثاني إلى
حصر هذه القمم ومعرفة عدد الدول المشار ة ،وأهم

نتائج هذه القمم ،و يف يتسنى ﻹفرق ا اﻻستفادة
ّ
منها في زادة حجم التعاون اﻻقتصاد والتقني
والصحي والتعل مي واﻻستقرار الس اسي ومحارة

اﻹرهاب .ما يتناول هذا التقرر العﻼقات اﻻقتصاد ة
اﻹفرق ة والصين ة ،حيث يتناول التقرر في ل عدد
العﻼقات بين إفرق ا ٕواحد الدول الكبر .
تتمثل هذه القمم في:
 -1منتد

العﻼقات

اﻹفرق ة

واشنطن ،أمر ا .2015

اﻷمر ة،
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 -2المنتد

2015

 -3المنتد

2015

اﻹفرقي الهند  ،نيودلهي الهند

اﻹفرقي اﻵسيو  ،جاكرتا ،اندون س ا

 -4المؤتمر الدولي لتمو ل التنم ة أد س أ ا ا
2015

 -5زارة أو اما ﻹفرق ا:

 -6القمة اﻹفرق ة التر ة الثان ة 21 -19
نوفمبر 2014م ماﻻيو غين ا اﻻستوائ ة

 -7مؤتمر العﻼقات اﻹفرق ة التر ة :رؤ ة
مستقبل ة

 -8قمة اﻻتحاد اﻹفرقي جوهانسبرج ،جنوب
إفرق ا 2015

 -9القمة اﻷور ة – اﻹفرق ة ل حث أزمة الهجرة
غير الشرع ة

أوﻻ :القمة اﻹفر ق ة اﻷمر ة:

انعقدت القمة اﻷمر ة – اﻷفرق ة اﻷولى من نوعها

في العاصمة اﻷمر ة ”واشنطن“ يوم اﻻثنين 4
أغسطس  2015واسمرت لمدة ثﻼثة أ ام تحت عنوان
“ اﻻستثمار في الجيل القادم“ .حضور نحو خمسين
من قادة الدول اﻹفر ق ة .والقمة ع ارة عن منتد

يجمع رؤساء الدول اﻹفرق ة و ار رجال اﻷعمال

والدولة اﻷمر ة ﻹيجاد سبل لتعزز العﻼقات

اﻻقتصاد ة.

وأن هذه القمة ستلعب دو ار محورا لنقل القارة اﻷفرق ة

إلى المرحلة التال ة من النمو واندماجها في اﻻقتصاد

العالمي ،حيث تعود الفائدة على الشعوب اﻹفرق ة.

و ان موضوع القمة  :اﻻستثمار في الجيل القادم.
والتر يز على الجيل القادم هو جوهر مسؤول ة

الح ومة والعمل

ذلك .وهذه القمة قدمت فرصة
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لمناقشة سبل تحفيز النمو وفتح الفرص وخل

موات ة للجيل القادم.
ور زت القمة على:

التجارة واﻻستثمار في إفرق ا ،وتسل

بيئة

الضوء على

اﻻلتزامات اﻷمر ة تجاه أمن إفرق ا  ،والتطور
الد مقراطي في إفرق ا وشعبها ،وفي الوقت نفسه

تسل

الضوء على عم

واتساع التزام الوﻻ ات

المتحدة تجاه القارة اﻹفرق ة وتقد م اﻷولو ات المشتر ة

وتم ين مناقشة اﻷف ار والممارسة لتعمي الشراكة .
وفي هذه القمة غير المسبوقة تمت مناقشة:

سبل تدع م العﻼقات اﻻقتصاد ة بين الوﻻ ات

المخاطر وتعزز ثقة المستثمرن وزارة استثمار
المشروعات اﻷمر ة في إفرق ا .

توفير الطاقة ﻹفرق ا – ق ادة التطورات في البن ة

التحت ة.

استكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

اﻻبتكارات التكنولوج ة وتمو ل اﻷدوات التي تقوم بنقل
الطاقة .

النقل والبن ة التحت ة الرقم ة في إفرق ا.

خطة العمل  :تش يل النمو السرع المستقبلي للقارة.
مناقشة الس اسات التي تم ن من النمو اﻻقتصاد.

بن ة تحت ة ذ ة وشراكات ناجحة بين القطاعين العام

المتحدة والقارة اﻹفرق ة  ،ومستقبل اﻻستثمار في

والخاص في الحاضر والسندات المقبلة

و حث قض ة السﻼم واﻻستقرار اﻹقل مي ،خاصة عد

ذات اﻻهتمام المشترك.

أفرق ا  ،وتعزز وتوس ع نطاق التجارة

اﻻستثمار ،وتدع م التنم ة المستدامة في إفرق ا

وفرص

اجتماعات زعماء القمة.

تمت اﻻجتماعات في ثﻼث جلسات تناولت القضا ا

تزايد الصراعات في عدد من الدول اﻷفرق ة في

الجلسة ) (1اﻻستثمار في مستقبل إفرق ا.

اﻹدارة والح م في أفرق ا خﻼل الجيل القادم  ،وسبل

 -2السﻼم واﻻستقرار اﻹقل مي:

السنوات اﻷخيرة ،ومراجعة سبل تحسين إدارة ،ومعالجة

تلك الصراعات ،وتحقي اﻻستقرار في القارة  ،وتدع م

تعزز اﻷنظمة الد مقراط ة على المد

اﻻستثمار في الش اب.

تم تقس م منتد اﻷعمال إلى  4جلسات:

الطو ل و

توس ع الفرص :حصر حق ة جديدة لﻺعمال في
إفرق ا.

تم استكشاف الشراكات بين الوﻻ ات المتحدة ٕوافرق ا
وحددت سبل جديدة لتعزز العﻼقات التجارة والتم ن
من التقدم اﻻقتصاد

ش ل بير .

اﻷسواق المفتوحة  :تمو ل إفرق ا للغد :

الجلسة الثان ة  :استكشاف اﻻتجاهات التي تقود
النجاح والح م الرشيد في الدول اﻹفرق ة والحد من
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نوقشت فيها تحقي

التنم ة الشاملة المستدامة،

اﻹضافة إلى النمو اﻻقتصاد والتجارة واﻻستثمار.

 -عمل حلول طو ل اﻷجل للصراع اﻹقل مي.

تحد ات حف السﻼم.

م افحة التحد ات العابرة للحدود.

 -3تنظ م الجيل القادم  :ور زت على:
أ-

تعزز الح م من أجل

للمواطنين.

تقد م الخدمات

ب -جذب واستعداد لزادة التجارة واﻻستثمار
المحلي واﻷجنبي الم اشر.

ان الهدف لهذه القمة هو:

إبراز اﻷهم ة اﻻقتصاد ة المتزايدة ﻹفرق ا اعت ارها

وجهة استثمارة تجارة للشر ات اﻷمر ة .و ناء
شراكة أوسع واشمل وأقو مع إفرق ا ،بجانب تغيير
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صورة القارة من قارة ميؤوس منها

إلى واحدة من

اﻷسواق الدينام ة سرعة النمو  .مناقشة القضا ا
اﻷمن ة وقضا ا اﻹرهاب النزاعات المشتعلة في عدة

أجزاء من إفرق ا ،ما في ذلك شمال نيجيرا وجنوب

وفي هذه القمة تمت دعوة  50رئ سا من إفر ق ا ولم

يتم ن من الحضور :رئ س الجزائر ،ورئ س أنجوﻻ،

ورئ س بوتسوانا ،والرئ س المصر  ،ورئ س ليبيرا،

وملك المغرب ،ورئ س سيراليون ،ورئ س زامب ا.

السودان وجمهورة إفرق ا الوسطى ،وتعزز التعاون

وتم است عاد ل من رئ س جمهورة إفرق ا الوسطي،

البترول ة حيث تستورد الوﻻ ات المتحدة الوﻻ ات

أعلن  20مل ار دوﻻر لﻼستثمار في مشارع الطاقة

اﻻستراتيجي

واﻷمني،

والحفا

على

المصالح

اﻻقتصاد ة اﻷمر ة في إفرق ا ،وتأمين اﻻحت اجات
المتحدة  %17من احت اجاتها من إفرق ا .ما م ن
اﻻستفادة من السوق اﻷفرق ة الكبر

لتصرف

المنتجات اﻷمر ة في العق ات التي تواجه اﻷسواق

اﻷمر ة التقليد ة في أورو ا .

و تحق

ذلك في إطار اتفاق ة ”اﻻجوا“ التي ساهمت

منذ إنشائها عام  2000وحتى العام الماضي إلى
ارتفاع واردات أمر ا ﻷفرق ا حيث زاد حجم الت ادل

التجار بين الدول الموقعة على اﻻتفاق ة وأمر ا من

 6,7مل ار دوﻻر إلى  24مل ار دوﻻر ،ففي العام

الرئ س اﻹرتر  ،رئ س السودان ،رئ س زم ابو

وتوصلت القمة إلى عدد من النتائج:
في إفرق ا جنوب الصحراء الكبر .

أوضحت اﻹستراتيج ات المتعلقة بتجديد وتحديث
قانون فرص النمو في إفرق ا )اغوا( التآذر من خﻼل

ر

المساعدات وتحسين البن ة التحت ة لتعزز القدرة

التنافس ة وتعزز القدرات التجارة ٕوانشاء أسواق

إفرق ة جديدة .
إعﻼن

 7مل ار دوﻻر لتمو ل تعز ز الصادرات

اﻷمر ة واﻻستثمارات في إفرق ا .

أعلنت الشر ات اﻷمر ة صفقات جديدة في مجال

 2014استوردت الوﻻ ات المتحدة سلعا ق متها 3,39

الطاقة النظ فة والطيران والخدمات المصرف ة والبناء

 24مل ار دوﻻر لتمثل  %5,1من إجمالي الصادرات

في إفرق ا من شر اء القطاع الخاص البنك الدولي

مل ار من أفرق ا لتمثل  %7,1من إجمالي الواردات

اﻷمر ة ،ما بلغت ق مة الصادرات إلى أفرق ا ق مة
اﻷمر ة.

و ينما حاول البيت اﻷب ض جعل التر يز في

القمة منص ا على اﻻقتصادات المزدهرة في أفرق ا،

وفرص اﻻستثمار اﻷمر ة ،ر زت المناقشات على

اﻷمن وتحد ات الح م .وأن الوﻻ ات المتحدة ستزد
جهودها في مجال حف

السﻼم أفرق ا .واتف

القادة

على استثمارات سنو ة ق مة  110مليون دوﻻر خﻼل

ما يتراوح بين ثﻼثة إلى خمسة أعوام قادمة لبناء قدرة

عس رة أفرق ة في ست دول هي :السنغال وغانا
ٕواثيو ا ورواندا وتنزان ا وأوغندا.

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

تبلغ ق متها  14بليون دوﻻر ،اﻹضافة إلى  12بليون

دوﻻر التزامات جديدة في إطار م ادرة الرئ س الطاقة

والح ومة السو د ة ،وهذه اﻻلتزامات مجتمعة بلغت

أكثر من  33بليون دوﻻر لدعم النمو اﻻقتصاد

إفرق ا وعشرات اﻵﻻف من الوظائف في أمر ا .
اﻹضافة إلى:

في

التعاون بين الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ٕوافرق ا لتعزز
المساواة بين الجنسين .

التعاون اﻹفرقي اﻷمر ي في الصحة العالم ة .
اﻻستثمار المشترك في الش اب.

التعاون شأن اﻷمن الغذائي.
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انخ ار

إفرق ا.

الوﻻ ات المتحدة في تغير المناخ ومرونة

دعم الوﻻ ات المتحدة للمؤسسات الد مقراط ة والح م
الرشيد وحقوق اﻹنسان في إفرق ا.

دعم الوﻻ ات المتحدة م افحة اﻻتجار في الح اة

البرة.

توفير الطاقة في إفرق ا وزادة إم ان ة الوصول إلى
الطاقة في إفرق ا جنوب الصحراء .

التزامات  20مليون دوﻻر للبرامج التي من شأنها
تم ين أكثر من مليون شخص في إفرق ا

وحف

زع ما من دول القارة اﻵسيو ة واﻹفرق ة ومعظمها

دول انت قد اكتسبت استقﻼلها حديثا عد قرون من
الح م اﻻستعمار  ،وذلك لمناقشة أوضاع تلك الدول
وخل مستقبل واعد لها .إن زعماء آس ا وأفرق ا تعهدوا

التعاون من خﻼل إطار الشراكة اﻹستراتيج ة

اﻵسيو ة اﻷفرق ة الجديدة منصة بين الدول والت ار

بين الدول اﻵسيو ة واﻷفرق ة .إن الدول اﻵسيو ة

واﻷفرق ة ستسعى إلى إقامة نظام لتجارة مت ادلة عادل

ضم جم ع اﻷطراف للمساهمة في النمو واﻻستثمار

وخل الوظائف عﻼوة علي تشج ع التنم ة المستدامة.

السﻼم في إفرق ا  ،وم ادرة الح ومة اﻷمن ة،

إن زعماء ووفود من آس ا والدول اﻷفرق ة عملت

اﻻستثمار في مستقبل إفرق ا ،ودفع السﻼم واﻻستقرار

نحو تحقي

التعاون النفعي القائم على مصلحة

المهارات والفرص والش اب.

البن ة التحت ة بين الدول اﻷخر

والشراكة لم افحة اﻹرهاب في إفرق ا

تتلخص الموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة :

في إفرق ا،والح م من أجل الجيل القادم

واﻻستثمار في النساء من أجل السﻼم والرخاء ،وتوفير
ثان ا :القمة اﻹفر ق ة اﻵسيو ة جاكرتا ،إندون س ا:

انعقدت في العاصمة اﻹندون س ة جاكرتا القمة

جاهدة من أجل اتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزز

وتطو ر نظام عالمي أكثر سلما وعدﻻ ،والعمل قدما
الطرفين ،وتضيي

فجوة التنم ة ،واﻻعتراف بدولة

فلسطين وضمان اﻹتاحة المال ة لمشروعات تطو ر
من خﻼل البنك

اﻵسيو لﻼستثمار في البن ة اﻷساس ة .إن الدول التي

تقع تحت خ اﻻستواء عليها دور محور في تعزز

اﻵسيو ة اﻹفرق ة مشار ة  29دولة آسيو ة ٕوافرق ة ،

ذلك التعاون".

العاشرة لتأس س الشراكة اﻵسيو ة  -اﻹفرق ة

الوزار على هامش اجتماعات الجمع ة العامة لﻸمم

أعمال القمة على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون

عمل ة تأس س الشراكة اﻹستراتيج ة اﻵسيو ة اﻹفر ق ة،

وذلك ضمن اﻻحتفاﻻت الذ ر
اﻵسيو

ال  60للمؤتمر

اﻹفرقي )عدم اﻻنح از اندونغ( والذ ر

اﻹستراتيج ة .وتقام تحت شعار )تقو ة التعاون جنوب

جنوب لتعزز السلم واﻻزدهار في العالم( .وتتر ز
الثﻼثي للدول النام ة وتقو ة قدرات البلدان التنمو ة،
اﻹضافة إلى الحد من الفجوة التنمو ة بين البلدان

النام ة عبر التعاون بين دول الجنوب والتعاون

الثﻼثي .يذ ر أن المؤتمر اﻵسيو  -اﻷفرقي تأسس

في عام  1955عندما استضافت مدينة ) اندونغ( 29
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اتفقت على أن مثل هذا المؤتمر التذ ار سينظم ل
 10سنوات ،ما ستقعد مشاورات وزارة على المستو

المتحدة في نيو ورك من أجل تحديد اتجاه اﻹستراتيج ة

للشراكة اﻵسيو ة اﻷفرق ة .واتف الزعماء على تعزز

وذلك من خﻼل الرئاسة الدورة للشراكة ل أرع

سنوات .ما حدد ذلك في إعﻼن  .2005ووعدت

الدول المشار ة في المؤتمر بتعزز التفاعﻼت بين
شعو ها ،و ش ل خاص في مجاﻻت مثل اﻷعمال

والمجاﻻت اﻷكاد م ة واﻹعﻼم والش اب والراضة،
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و ذلك المجاﻻت المجتمع ة .وأكد أهم ة التعاون بين

القارتين اﻵسيو ة واﻹفرق ة ،وخاصة في المجال

اﻻقتصاد ،

اﻷصعدة.

ما

حق

مصالحهما على جم ع
يدعو

اله منة وس اساتها ،التي

روح مؤتمر ) اندونغ( الذ

إلى تعزز التنم ة اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة المشتر ة
في لتا القارتين.

العر ة .

إن التطورات اﻷخيرة في العالم تدعو الدول اﻵسيو ة

وتهدف القمة اﻵسيو ة اﻹفرق ة إلى:
 -مواصلة تطبي

المنضمة إليها ﻻ س ما قض ة فلسطين والحقوق

 -وتنسي التعاون المشترك في المحافل الدول ة ح ال

جم ع القضا ا ذات اﻻهتمام المشترك.

 -ما تهدف إلى تعزز العﻼقات بين دول القارتين

واﻹفرق ة ودول العالم النامي إلى تعزز العﻼقات ف ما
بينها ،وضرورة تضامنها وتكاتفها في جبهة موحدة من

أجل مواجهة ه منة قو

تسببت في زادة معدﻻت الفقر والمرض والتخلف

وسوء التنم ة واستمرار اﻷزمات اﻹقل م ة ،وأبرزها

العدوان واﻻحتﻼل اﻹسرائيلي لﻸراضي العر ة ،مع
ل ما يراف ذلك من قمع واغت اﻻت ٕوارهاب دولة
ورفض لجم ع م ادرات ودعوات السﻼم ،و ذلك

ٕواتاحة الفرصة لت ادل وجهات النظر والخبرات
والتجارب حول سبل مواجهة التحد ات المشتر ة

أفرق ة وآسيو ة أخر .

اندونج المتعلقة بتعزز التعاون والتضامن على

الشرع ة الدول ة .دعوة الدول المشار ة إلى تفعيل دور

وتطورات اﻷوضاع بين القارتين على جم ع اﻷصعدة.
لقد صدق بنجاح على ثﻼث وثائ

الصعيد الس اسي واﻻقتصاد

مهمة :رسالة

والثقافي واﻻجتماعي.

ٕواعﻼن إح اء عﻼقات الشراكة اﻹستراتيج ة الجديدة

بين آس ا وأفرق إ .واعﻼن عن فلسطين".
وتن ع أهم ة المؤتمر من أنه:

أظهر تضامن الدول اﻵسيو ة واﻹفرق ة حول همومها

المشتر ة ومش ﻼتها جراء س اسات اله منة واﻻحتﻼل،

إحداث أزمات جديدة في السودان والعراق ودول

أكد أن مش لة اﻹرهاب الدولي بدأت تتعاظم في ظل
غ اب س اسة عالم ة موحدة لمواجهته ضمن إطار

اﻷمم المتحدة ،مع اﻹشارة إلى أن ضعفها هو سبب

أكيد لتجاهل الدول الكبر لشرعيتها ،وممارسة هذه

الدول لس اسة اﻻنتقائ ة والمعايير المزدوجة في اتخاذ

الق اررات وفي تطبي ما حلوا لها من هذه الق اررات .
لقد أكد مؤتمر القمة اﻵفروآسيو ة في جاكرتا على

التمسك الروح والذهن ة التي أرساها مؤتمر اندونغ

وضرورة إعادة تنش حر ة هذه الدول ٕواقامة شراكة
إستراتيج ة وتوثي التعاون الس اسي واﻻقتصاد ف ما

قبل خمسين عاماً ،وهي إقامة شراكة إستراتيج ة بين
آس ا وأفرق ا ،طر يتمسك الحقوق و دافع عنها،

التي تأسست قبل خمسين عاماً ،واستطاعت خﻼل

والعدوان واﻻحتﻼل.

بينها.

أكد على ضرورة إح اء وتنش

حر ة عدم اﻻنح از

عقود أن تلعب أدوا ًار مهمة وتارخ ة في فترة الحرب
ال اردة في الدفاع عن حقوق دولها ،واحتلت م انة
هامة في الحر ة الدول ة العالم ة ،وتم نت خﻼل

خمسين عاماً من أن تكسب التأييد لقضا ا البلدان

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

و طرح الم ادرات الﻼزمة لها ،لمواجهة الهموم

المشتر ة والمش ﻼت الناجمة عن س اسات اله منة

و ؤ د على السﻼم واﻻستقرار ﻷنها الطر
متقدمة وتعاون اقتصاد

نحو تنم ة

مثمر وسﻼم حق قي عيد

الحقوق إلى أصحابها .و مهد لتنم ة الدول وشعو ها.

وهو ما يتطلب أن يرتقي توجهاً سرعاً من ح ومات
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الدول ٕوارادة صادقة لﻼلتزام بهذه الم اد

لبلوغ

اﻷهداف ،والمهم ما دعا إل ه اﻹعﻼن بﺈنجاز خطوات

عمل ة تحق
واﻻقتصاد

النضال والتعاون الفعلي الس اسي

والثقافي .تحاف

على استقﻼل ة هذه

الدول وهو اتها الوطن ة ،واحترام الطر

الخاص

إفرق ة ،تشمل تطو ر القطاعات اﻻقتصاد ة

واﻻستثمارة ،ورفع التحد ات المشتر ة في إطار
تعاون جنو ي جنو ي.

ثالثا :المنتد اﻹفر قي الهند نيودلهي ،الهند:

ل

الهند -إفرق ا الثالث في  19أكتو ر عام

وشعوب العالم ،و ناء عﻼقات د مقراط ة بين الدول

القمة التي انعقدت دورتها اﻷولى في الهند – نيودلهي

التقدم والسﻼم واﻻزدهار.

وأرض ة لتقاسم الخبرات والتجارب بهدف تعبئة وتعزز

منها لتقدمها وتطورها ،ومواجهة س اسة التفرد ،وتغليب
المصلحة الخاصة لقو

اله منة العالم ة على دول

تستند إلى اﻻحترام المت ادل ،وت ادل المصالح والمنفعة

المشتر ة وت ادل الخبرات لرفد مسيرة ال شرة نحو
وقد صدر عن المؤتمر

ثﻼثة

إعﻼنات هي :

ـ إعﻼن انطﻼقة م ادرة الشراكة اﻹستراتيج ة بين آس ا
ٕوافرق ا لتحقي

أعمال إنمائي فارق وفعال في نيودلهي ،الهند .تسعي

2008م ،والثان ة العاصمة اﻹثيو ة أد س أ ا ا

 2011إلى أن تش ل إطا ار للشراكة جنوب – جنوب

قدرة الدول اﻹفرق ة على رفع التحد ات الكبر التي
تواجهها ،وﻻ س ما تلك المتعلقة الولوج إلى تعل م ذ

تضامن س اسي لبناء الثقة بين

جودة وتقو ة القدرات ،وتطو ر المهارات وتحسين

السﻼم واﻻستقرار في القارتين وحل النزاعات

واﻻقتصاد ة والتجارة بين الهند ٕوافرق ا  .ما تطمح

دولهما .

ـ إعﻼن صدر عن وزراء خارج ة الدول المشار ة
لتحقي

ُعقد منتد
 2015تحت شعار شر اء في التقدم :نحو جدول

الطرق السلم ة .وأكد اﻹعﻼن على دعم الحل السلمي

للقض ة الفلسطين ة من أجل تحقي السﻼم في الشرق

الخدمات الصح ة وتشج ع إنتاج الطاقة النظ فة

والمتجددة .وتهدف القمة إلى تعزز العﻼقات الس اس ة

إلى إرساء شراكة هند ة إفرق ة قائمة على م اد

المساواة والصداقة والتضامن والمنفعة المت ادلة والتي

اﻷوس  ،وعلى إصﻼح اﻷمم المتحدة بهدف تقو ة

تمثل في جوهرها عم التعاون جنوب -جنوبٕ .واذ

القرار .ما أكد ضرورة تنم ة العﻼقات الثقاف ة بين

لمنتد الهند  -أفرق ا والتي عقدت في أد س أ ا ا في

دورها للحفا

على السﻼم واﻷمن في العالمٕ ،واتاحة

الفرصة للدول اﻵسيو ة واﻹفرق ة للمشار ة في صنع

دول آس ا ٕوافرق ا .

ـ اﻹعﻼن اﻵفروآسيو
والكوارث الطب ع ة.

حول مد تسونامي والزﻻزل

وتعد هذه القمة فرصة لت ادل الخبرات والتف ير حول

سبل تعزز وثي للتعاون بين إفرق ا وآس ا في

المجاﻻت الس اس ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والثقاف ة
سع ا إلى بناء مستقبل أفضل ،وفقا لروح إعﻼن

اندونغ الهادف إلى إقامة شراكة إستراتيج ة أسيو ة

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

تقوم القمة مراجعة الش راكة اﻹستراتيج ة وتنفيذ إطار

عمل التعاون المعزز الذ تم اعتماده في القمة الثان ة

مايو  2011وخطة العمل المرت طة المتف عليها عد

ذلك.

انعقدت القمة بنيودلهي مشار ة أكثر من  45رئ س
دولة ورؤساء الوفود من  54دولة إفر ق ة ،اﻹضافة

إلى الهند الدولة المض فة للقمة في دورتها الثالثة.

وتنعقد القمة الحال ة لمنتد الهند – إفرق ا في الذ ر

السنو ة الـ  70لتأس س اﻷمم المتحدة  ،بل وللمرة

اﻷولى أ ضا منذ مرور  50عاما على تأس س منظمة
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الوحدة اﻹفرق ة )اﻻتحاد اﻷفرقي( اعت ارها رم از

تستبدل اتفاق ة يوتو للمناخ .و ﻼ الطرفين ،الهند

لجدول أعمال اﻻتحاد اﻹفرقي  ، 2063والتي حلت

الشمس ة أن "تنير مستقبلها" ،طرقة ﻻ ترد أن يذوب

أن اﻹعﻼنيين الصادرن عن قمتي نيودلهي ،2008

 -4م ادرات تنمو ة :وعدت الهند بﺈنفاق  10مل ار

للوحدة اﻹفرق ة والنهضة اﻹفرق ة ،واعتماد اﻹعﻼن

المهم للذ ر الخمسين ،و عد مدة قصيرة من اﻻعتماد

العام الماضي تحت شعار "شراكة متجددة  ..رؤ ة
مشتر ة" ،أعلن قادة دول قمة منتد

الهند  -أفرق ا،

واﻹفرقي ير دان أن ستغلوا الطاقة الشمس ة في
مختلف المجاﻻت ،ما صرحت أن الدول ترد للطاقة

الجليد على قمة جبل ل منجارو وﻻ يختفي ،ذلك

الجليد الذ

غذ نهر الجانجا".

وأد س أ ا ا  ،2011عتبران قاعدة راسخة لتوطيد

دوﻻ ومنح قدر  600مليون دوﻻر لمساعدة الدول

 -1إصﻼح اﻷمم المتحدة :ظلت الهند تحشد جهودها

لقاء للخبراء  ،اجتماعا لوزراء خارج ة الهند ٕوافرق ا ،

الشراكة اﻹستراتيج ة بين دول المنتد .

وتهدف الهند إلى أرعة أهداف رئ س ة من تلك القمة:

الدبلوماس ة منذ فترة طو لة ﻹصﻼح إدارة اﻷمم

المتحدة ،حيث تحدث رئ س الوزراء الهند

اﻹفرق ة.

و تضمن برنامج الدورة الثالثة للقمة الهند ة اﻹفرق ة ،
اﻹضافة إلى ختام البرنامج اجتماع قمة ضم قادة

لتغيير

الدول والح ومات المشار ة  .أعلنت الهند عن

حشد الدعم لمقعد للهند في مجلس اﻷمن عضو دائم.

مساعدة لدول القارة ق مة  600مليون دوﻻر .ما وعد

مجلس اﻷمن لتمثيل أفضل للحقائ

الجيو ولوت ة

الحديثة والمعاصرة .وعلى رأس اﻷجندة الهند ة هو

ومن أجل تلك الغا ة فﺈن قمة نيودلهي شهدت لقاءات
بين القادة الهنود واﻷفارقة لتضمين دعم ترشح الهند

لهذا المقعد الدائم.

ضا على
 -2اﻹرهاب :ر زت القمة صورة بيرة أ ً
جانبي اﻹرهاب والشؤون الدفاع ة ،فهجمات السوق
التجار في ين ا والحمﻼت المستمرة من بو و حرام

في نيجيرا والدول المجاورة  .وقد أعرب رئ س الوزراء

الهند

عن قلقه شأن تصاعد اﻹرهاب والحاجة إلى

تخص ص قروض م سرة ق مة  10مل ارات دوﻻر

خﻼل السنوات الخمس المقبلة .أ ضا تعتزم تقد م منح
بتخص ص  50ألف منحة دراس ة للطل ة اﻷفارقة
الهند خﻼل الفترة ذاتها ،وتوس ع برامج الهند الموجهة

لتطو ر القدرات والمها رات والتدرب والتعل م القارة ،
وأن الهند تعتزم أ ضا وضع خبراتها في مجالي الرعا ة

الصح ة والتكنولوج ا رهن إشارة الدول اﻹفرق ة .

و خصوص إش ال ة المناخ فﺈن الهند انخرطت ش ل
إراد

في مواجهة آثارها السلب ة من خﻼل تبني

مشروع ﻹنتاج  157م غاوات إضاف ة من الطاقات

مواجهته ،ما أن اﻷمن السيبر على ش ة اﻹنترنت،

المتجددة حلول سنة 2022م ،وتقل ص اﻻن عاث

 -3التغير المناخي :دعت الهند الدول المجتمعة في

المؤتمر العالمي حول المناخ ب ارس في د سمبر

ضا
و ذلك أمن المﻼحة والتعاون الدفاعي انت أ ً
على أجندة اﻷولو ات.

المؤتمر إلى اﻻحتشاد في صف الدول الغن ة الطاقة

الشمس ة في مؤتمر ارس المناخي الشهر القادم،

حيث ستجتمع عدة دول من أجل عقد اتفاق ة جديدة
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

الغازة ما بين  33و 35في المائة 2013م .وتتطلع
نيودلهي للتوصل إلى نتائج شاملة ملموسة خﻼل

المقبل ترتكز على الم اد

المنصوص عليها في

اﻻتفاق ة اﻷمم ة حول التغير المناخي.
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وصدرت وث قتان ،هما" :إعﻼن دلهي" و"إطار عمل

الهند –

وأعرب رؤساء دول وح ومات قمة منتد

للتعاون المشترك بين الهند والدول اﻹفرق ة" ،وشمل

إفرق ا في " إعﻼن دلهي" عن أملهم في إنهاء ص اغة

المشتر ة ،إضافة إلى العديد من القضا ا التي تحتاج

المساواة والمسؤول ة المشتر ة ولكن المت اينة،

إعﻼن نيودلهي القضا ا الدول ة التي تشغل الجانب

الهند

والقارة اﻹفرق ة

إلى ت ادل ال أر

المصالح واﻻهتمامات

حولها مثل اﻹرهاب الدولي،

والقرصنة ،وتغير المناخ ،والتنم ة المستدامة ،والبيئة،

ٕواصﻼح مجلس اﻷمن الدولي.
وصدر عن القمة في ختام أعمالها وث قة إعﻼن دلهي،
حيث أكد ف ه قادة دول قمة منتد

الهند – أفرق ا

على أن اﻹعﻼنيين الصادرن عن قمتي نيودلهي
 ،2008وأد س أ ا ا  ،2011عتبران قاعدة راسخة

لتوطيد الشراكة اﻹستراتيج ة بين دول المنتد .

وطالب قادة دول قمة منتد

الهند – أفرق ا ،ضرورة

الق ام عمل جماعي عاجل لوضع ه ل للحو مة

العالم ة ون أكثر د مقراط ة ،مما ساعد على ترسيخ

أطر أمن ة ٕوانمائ ة دول ة تكون أكثر إنصافا وعدﻻ،

مشيرن إلى أنه على الرغم من الهنود واﻷفارقة
ش لون ثلث س ان العالم ،إﻻ أنهم ﻻ يزالون

مست عدين من التمثيل المناسب في مؤسسات الح م
العالمي التي تم تأس سها لعصر ولى منذ عهد عيد.

وأشار إعﻼن دلهي إلى أن عام  2015ان عاما
متمي از النس ة ﻹفرق ا والهند ،تم خﻼله تحديد مجموعة

من اﻷهداف اﻹنمائ ة المستدامة جزء من جدول
أعمال  2030اﻷوسع للتنم ة المستدامة والذ اعتمدته

الجمع ة العامة لﻸمم المتحدة مؤخ ار  ،مع التر يز
ش ل خاص على مفهوم التمو ل للتنم ة  ،ما إن

المجتمع الدولي سيجتمع في ارس في نوفمبر المقبل
من أجل إب رام اتفاق طموح لم افحة تغير المناخ  ،ثم

يت عه م اشرة اﻻجتماع الوزار الـ  10لمنظمة التجارة
العالم ة في نيرو ي.
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اتفاق طموح وشامل معني بتغير المناخ في مفاوضات
تغير المناخ العالمي المقبلة  ،وذلك على أساس

م اد

إن التحد

المتمثل في ظاهرة اﻻحت اس الحرار ﻻ

م ن معالجته ش ل ناجع إﻻ من خﻼل الحلول

التكنولوج ة والموارد المال ة المطلو ة ﻹدارة المرحلة

اﻻنتقال ة ،وأن البلدان النام ة التي سعت إلى اتخاذ
إجراءات طموحة من تلقاء نفسها حاجة إلى المساعدة

للتخفيف من ظاهرة تغير المناخ للتكيف والمواءمة مع

آثارها.

وأكد " إعﻼن دلهي"  ،على اﻻهتمامات واﻷولو ات

المعينة للبلدان اﻹفرق ة ف ما يتعل

اﻻقتصاد ة واﻹنمائ ة والحما ة من نقا

اﻻحت اجات
الضعف ،

وهي أمور تتطلب عمﻼ جماع ا من قبل المجتمع

الدولي  ،وأن اﻷهداف اﻹنمائ ة المستدامة تدعم

وتعزز من التزام اﻷهداف اﻹنمائ ة لﻸلف ة ومن
التر يز على النمو اﻻقتصاد
التحت ة وفرص العمل

والتصن ع والبن ة

اعت ارها العوامل الدافعة

اﻷساس ة للتنم ة المستدامة ،والتي تنطو

على

مجموعة طموحة من وسائل التنفيذ لمساعدة البلدان

النام ة ،وهي حزمة يجر استكمالها من خﻼل برنامج
عمل أد س أ ا ا.

وأشار اﻹعﻼن إلى أن الحاجة إلى وجود بيئة

اقتصاد ة دول ة داعمةٕ ،والى تدفقات استثمارة معززة،
ٕوالى نظام تجار متعدد اﻷطراف داعم ٕوالى إطار
تعاون تكنولوجي معدل ،أص حت اﻵن أكثر إلحاحا

من أ وقت مضى لتعز ز واستدامة النمو اﻻقتصاد

والقضاء على الفقر وتعزز التنم ة المستدامة .وهذا
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يتطلب إصﻼح النظام المالي الدولي ل ون أكثر

جديدة لنشر الف ر المتطرف ،وﻻستقطاب وتجنيد

المساواة بين الجنسين وتم ين المرأة أكثر وأكثر ،

م افحة المخدرات

د مقراط ة واستجا ة ﻻحت اجات البلدان النام ة.
وأكد إعﻼن دلهي على التزام دول المنتد

بتعزز

حيث حدد اﻻتحاد اﻹفرقي عام  2015عام تم ين

وتنم ة للمرأة من أجل القضاء على الفقر وحما ة

وتعزز حقوق اﻹنسان و ناء مجتمعات أقل عنفا وأكثر
استدامة بيئ ا.

وشدد على احترام وس ادة ووحدة أراضي الدول ،فضﻼ

عن عدم التدخل في شؤونها الداخل ة  ،مؤ دين على

حصانة رؤساء الدول وفقا للقانون الدولي ،وطالبوا

مجلس اﻷمن التا ع لﻸمم المتحدة أن أخذ عين

اﻻعت ار ق اررات اﻻتحاد اﻹفرقي في هذا الصدد.
وأكد قادة دول قمة منتد

الهند -إفرق ا ،التزامهم

المزد ،لذا يتوجب علينا التصد

خﻼل إستراتيج ة وتعاون عالميين.
ما أكد القادة ،التزامهم القو

من

لهذا التحد

واﻻتجار ال شر وغيرها من أش ال الجرائم المنظمة

العابرة للحدود مثل احتجاز الرهائن والقرصنة
واﻻنتشار غير المشروع لﻸسلحة الصغيرة والخف فة.

وجاء في إعﻼن دلهي  ،أن دور مشروع أفضل ة
التعرفة الجمر ة لﻸسواق الحرة الذ

تقدمه الهند

سوف يلعب دو ار مهماً في زادة التجارة بين أفرق ا

والهند  ،ونؤ د على ضرورة خل

بيئة موات ة لتوس ع

نطاق المشروع ل شمل جم ع البلدان اﻷفرق ة.

وشدد إعﻼن دلهي على ضرورة التعاون المشترك في

مجاﻻت الزراعة واﻷمن الغذائي ودعم تنفيذ برامج

القو بﺈجراء إصﻼح شامل لمنظومة اﻷمم المتحدة

التنم ة الزراع ة الشاملة في إفرق ا ) ني اد( لزادة

وشدد " إعﻼن دلهي" على أن شراكة التنم ة طو لة

خﻼل التكنولوج ا المناس ة ذات اﻷسعار المعقولة

ما في ذلك مجلس اﻷمن التا ع لها لجعله أكثر تمث ﻼ

ود مقراط ة ومساءلة وفعال ة.

اﻷمد والمتعددة اﻷوجه ما بين أفرق ا والهند والقائمة

اﻹنتاج ة والحفا

على اﻷرض والبيئة  ،فضﻼ عن

ضمان اﻷمن الغذائي  ،وتحسين تقن ات الزراعة من

واﻻستخدام

المناسب

للر

وتحسين

أصناف

على أساس من المساواة والصداقة والتضامن ،تمثل

المحاصيل ،وتشج ع اﻻستثمار في اﻷعمال التجارة

والتدرب و ناء القدرات والمساعدة المال ة من خﻼل

وطالب إعﻼن دلهي  ،أهم ة تكثيف التعاون المستمر

التعاون ما بين بلدان الجنوب في جم ع أ عاده ،والتي

تشمل تنم ة الموارد ال شرة من خﻼل المنح الد راس ة

المنح والقروض الم سرة لتنفيذ مختلف مشارع

اﻻحت اجات العامة.
وأكد قادة منتد

الزراع ة والصناعات الغذائ ة لخل
وعائدات أكبر.

بين دول المنتد

فرص عمل

في تطو ر توليد الطاقة المتجددة،

ما في ذلك الطاقة الشمس ة وطاقة الراح

الهند – إفرق ا  ،على أن اﻹرهاب

والجيوحرارة والطاقة المائ ة والكتلة الحيو ة جن ا إلى

ومظاهرهما ،وقد اكتسب خطر الجماعات غير

مجاﻻت السﻼم واﻷمن ما في ذلك منع الصراعات

والتطرف العنيف قد بر از تهديدين أساسيين لدول

المنتد

ومجتمعاتها ونقوم بﺈدانتهما بجم ع أش الهما

الح وم ة ،ما فيها الجماعات المسلحة عدا جديدا

ﻷنها توسعت جغراف ا ،وتحصلت على موارد وأدوات
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

جنب مع بناء أنظمة نقل الطاقة الكهرائ ة.

وأكد إعﻼن دلهي على ضرورة مواصلة العمل في

وحلها إدارا و ناء السﻼم من خﻼل ت ادل الخبرات
والبرامج التدرب ة وتعزز اﻵل ات والقدرات اﻹقل م ة
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والقارة لﻺنذار الم ر ،وتعزز دور المرأة في حف

الهند ،تم اﻻتفاق على تعزز الشراكة بين الجانبين

السﻼم ونشر ثقافة السﻼم ،وتعز ز المشار ة في جهود

صورة جوهرة أكثر ،على أساس تطلعات الشعوب

وتناول إعﻼن دلهي الوضع في اﻷراضي الفلسطين ة

بتوفير إم ان ة الحصول

حف

السﻼم ،و ناء السﻼم ما في ذلك دعم القوات

اﻻحت اط ة اﻹفر ق ة.

المحتلة ،حيث أكد القادة دعمهم للحل الذ
التوصل إل ه عن طر

التفاوض والمؤد

تم

إلى إنشاء

دولة فلسطين المستقلة ذات الس ادة ،تع ش جن ا إلى

جنب مع إسرائيل .ما تم اعتمادها في خارطة الطر

الراع ة وق اررات اﻷمم المتحدة واﻻتحاد اﻹفرقي ذات

اﻷفرق ة والشعب الهند

واﻻزدهار ،أهم ة التصد
وجه السرعة والتي تتعل

لتحقي

التنم ة والتكامل

للتحد ات المستمرة على

على التعل م الجيد ،وتنم ة المهارات و ناء القدرات،

والرعا ة الصح ة أسعار معقولة ،ومصادر الطاقة
النظ فة الحديثة والبن ة التحت ة وفرص العمل المناس ة

من خﻼل تطو ر جم ع قطاعات اﻻقتصاد ،ومن بينها

الزراعة

والتصن ع

والخدمات،

ٕ ٕواضافة

الق مة

الصلة وط قا ﻷح ام القانون الدولي من أجل إقامة

واﻻتصال ،والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من

المشترك" التعاون ما بين القارة اﻹفرق ة والهند في

من اﻷمور اﻷخر ،

السﻼم العادل والشامل والدائم في الشرق اﻷوس .

وتناولت الوث قة الثان ة وهي "إطار العمل للتعاون
مجاﻻت تميز فيها الجانب الهند

م ن أن تستفيد

منها القارة السمراء :مثل بناء القدرات والتعل م ونقل

التكنولوج ا والرعا ة الطب ة واﻷدو ة والطاقة الجديدة
والمتجددة ،و المثل القارة اﻹفرق ة لديها أ ضا مجاﻻت
تميز ل س فق

قارة مصدرة للمواد الخام ،ولكن هناك

تميز في العديد من الدولٕ .واذ تقوم القمة مراجعة
الش راكة اﻹستراتيج ة وتنفيذ إطار عمل التعاون المعزز
الذ

تم اعتماده في القمة الثان ة لمنتد

الهند -

أفرق ا والتي عقدت في أد س أ ا ا في مايو 2011

وخطة العمل المرت طة المتف

آثاره واﻻقتصاد اﻷزرق /اقتصاد المح طات ٕ ٕوادارة

الكوارث والتخفيف والحد من مخاطر الكوارث ،وغيرها
إن العﻼقة طو لة اﻷمد والمتعددة اﻷوجه ما بين
أفرق ا والهند قد صاغت شراكة إنمائ ة قائمة على

أساس من المساواة والصداقة والمنفعة المت ادلة
والتضامن والتي تمثل التعاون ما بين بلدان الجنوب

في جم ع أ عاده .وتشتمل هذه الش راكة على تنم ة
الموارد ال شرة من خﻼل المنح الدراس ة والتدرب

و ناء القدرات والمساعدة المال ة من خﻼل المنح
والقروض الم سرة لتنفيذ مشارع مختلفة ذات المنفعة
العامة ،ما في ذلك مشروعات التعل م والرعا ة

عليها عد ذلكٕ ،واذ

الصح ة والبن ة التحت ة ،واﻷفضل ات التجارة،

الشامل للقضاء على الفقر وتخص ص الموارد الكاف ة

والمفاوضات الجماع ة في المحافل متعددة اﻷطراف

تﻼح القمة تآزر اﻷولو ات اﻷساس ة المشتر ة بين

اﻷطراف للعمل معا نحو تحقي
لتحقي

النمو اﻻقتصاد

التنم ة المستدامة ،ما هو محدد في جدول

أعمال أفرق ا  2063وخطة تنفيذه العشرة اﻷولى،

و ذلك اﻷهداف اﻹنمائ ة المستدامة في إطار جدول
أعمال  2030للتنم ة المستدامة ،وأولو ات ح ومة

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

والتعاون التكنولوجي والمساعدات اﻹنسان ة والمال ة
والعين ة في حاﻻت الطوار  ،ونشر قوات حف السﻼم
من أجل القضا ا واﻻهتمامات المشتر ة ،وغيرها من

اﻷمور.
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وقد اعتمدت أفرق ا والهند إطار العمل هذا للتعاون

اﻹعﻼم ة والمجتمع المدني ش ل أكبر ،وذلك من

المجاﻻت العامة للتعاون:

شعوب البلدان النام ة ،وذلك من بين عدة أمور

اﻹستراتيجي ف ما بينهما ،والذ
الواسعة التال ة:

س شمل المجاﻻت

خﻼل منتد

التعاون اﻹنمائي الهند

)فيدك( لتوثي

تدخﻼت التنم ة الناجحة بواسطة المجتمع المدني بين

إن الخصائص المشتر ة للمجتمعات اﻷفرق ة والهند ة

أخر ؛ وتعزز الح م الرشيد من خﻼل اﻻستخدام

رسخت ش ل طب عي أواصر الصداقة ما بين الشعوب

إلى هذه التكنولوج ات التي قد نفذت إلى جم ع

التقدم والتنم ة المستدامة ،وهما

وتحفيز التنم ة ،وزادة مشار ة المواطنين في الح م،

من حيث ونها متعددة اﻷعراق ومتعددة اﻷد ان،

و ذلك الق م المجتمع ة الراسخة المماثلة ،لها أمور
اﻷفرق ة والهند ة على مر القرون.

تعترف أفرق ا والهند الحاجة الماسة للمساواة بين

الجنسين لتحقي

ملتزمتان بتعزز تم ين المرأة ،والذ

سوف يدعم

ش ل بير الجهود الرام ة إلى القضاء على الفقر،

وحما ة وتعزز حقوق اﻹنسان و ناء مجتمعات أقل
عنفاً وأكثر استدامة بيئ ا .إن الش راكة اﻹستراتيج ة ما
بين الهند وأفرق ا تمثل التعاون متعدد اﻷ عاد ما بين
بلدان الجنوب ،وهي حاجة إلى المزد من التعزز

لتص ح أكثر فعال ة.

وفي هذا الصدد ،تعتزم أفرق ا والهند على ما يلي:

ت سير المزد من التفاهم المت ادل ما بين

الثقافات والتقاليد والتراث ،وتقرب شعو نا عضها مع
عض ش ل أوث

مختلف المستو ات؛

من خﻼل عمل ات الت ادل على

تعزز المساواة ما بين الجنسين وتم ين المرأة،

اﻷمر الذ

سوف يدعم ش ل بير الجهود الرام ة

إلى القضاء على الفقر ،وحما ة وتعزز حقوق

اﻹنسان ،و ناء مجتمعات أقل عنفاً وأكثر استدامة
بيئ ا.

تشج ع استخدام الش ات اﻻجتماع ة الحديثة لبناء
مجتمعات ذات اهتمام مشترك  .وسيتم تشج ع الروا

ما بين اﻷوسا

اﻷكاد م ة والصحفيين والمؤسسات
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الفعال لتكنولوج ا الح م اﻹلكتروني الناشئة ،وتم ين
الشعوب من خﻼل تعزز التواصل الرقمي ،والوصول

قطاعات اﻻقتصاد سوف ساعد على توج ه الفوائد
إلى المعوزن ،وتقد م الخدمات صورة أكثر فاءة،

وتعزز اﻻندماج المالي والتم ين من خﻼل الوصول

إلى البنوك واﻻئتمان والتأمين اﻻجتماعي ضد
اﻷمراض والحوادث؛ وتعمي التعاون المستمر وت ادل

الخبرات لضمان حرة العمل ات البرلمان ة واﻻنتخاب ة

ونزاهتها وشفافيتها ،ومنها التدرب و ناء القدرات ،جن ا

إلى جنب مع أفضل الممارسات الدول ة الحال ة؛

وتسهيل الر

الجو

وال حر  ،وت س

إجراءات

التأشيرة وتقد م التسه ﻼت صدد تعزز الس احة

والتجارة وتواصل الشعوب عضها ب عض؛ ودعم دول

الجزر الصغيرة اﻷفرق ة في معالجة آثار التغير
المناخي وتأمين تواصلهم مع دول ال ا سة.

التعاون اﻻقتصاد :

تؤ د أفرق ا والهند الت زامهما بتحقي

اﻻزدهار

المستدام ،وتؤ دان مجددا تعاونهما لتعزز النمو

الشامل والمستدام من أجل ح اة رمة لشعو هم؛ وتقر
أفرق ا والهند أن العﻼقات التجارة واﻻقتصاد ة

الموسعة تساهم أ ضا في التنم ة المستدامة والنمو

اﻻقتصاد في ﻼ الجانبين ،وترح ان مساهمة الهند
في إقامة مراف

إضافة الق مة والمعالجة في أفرق ا؛

ولقد ازداد حجم التجارة ما بين أفرق ا والهند عدة
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أضعاف في السنوات ال  15الماض ة ،و ضعفين في

وصول صادراتها إلى ) (DFTPنظام أفضل ة التجارة

متنا ٍم من جانب الشر ات الهند ة ،سواء متعددة

اﻷفضل ة لﻺعفاء الجمر ي للبلدان اﻷقل نموا ل شمل

السنوات الخمس الماض ة ل صل إلى ما قرب من 72

مل ار دوﻻر في عام  2015- 2014هناك استثمار

الجنس ات أو الشر ات الصغيرة والمتوسطة في أفرق ا
في مجموعة من القطاعات .وتشتمل هذه القطاعات
على اﻻتصاﻻت والتنقيب عن المواد الهيدرو رون ة،

والزراعة ،والصناعات الخف فة ،وتكنولوج ا المعلومات
والخدمات المدعومة بتكنولوج ا المعلومات ،وتعل م

تكنولوج ا

المعلومات،

ومعالجة

الم اه،

ٕ ٕوادارة

اﻹمدادات ،وتكرر البترول وتجارة التجزئة في المواد
البترول ة ،والمواد الك م ائ ة ،والعقاقير ،والصيدل ات،

والفحم ،والس ارات ،وزراعة الزهور ،واﻻستشارات

الهندس ة واﻹدارة والورق والمنسوجات ،وغيرها من
القطاعات .ومثل هذا اﻻستثمار يجلب رأس المال

والتكنولوج ا ،و ساعد في إضافة الق مة والتصن ع

وتنو ع النشا اﻻقتصاد  ،واﻷهم من ذلك إنه يخل

فرص العمل و عزز تنم ة مهارات الس ان المحليين.

قر الجان ان أن الهند انت من بين اﻻقتصادات

المعفاة عن الرسوم الجمر ة أسواق الهند .وتأخذ الهند

طلب الجانب اﻹفرقي في اﻻعت ار لتوس ع نظام
جم ع البلدان اﻷفرق ة من أجل تغط ة أكبر  .و ن غي

بذل المزد من الجهود لتشج ع اﻻستثمار الخاص

والعام من أفرق ا إلى الهند.

قر ﻼ الجانبين أن التجرة الهند ة في الشر ات

الصغيرة والمتوسطة ومتناه ة الصغر تقدم آفاقا ذات

أهم ة لمزد من التعاون في مجال التصن ع وخل

فرص العمل وتعزز القدرات المحل ة في أفرق ا ،وﻻ
س ما في مجال إدارة وتنظ م التجمعات الصناع ة،

وضمها إلى الصناعات الغذائ ة.

ترحب أفرق ا والهند بتنظ م اﻻجتماع المغل

لشراكة

مشروع أفرق ا  -الهند سنو ا بواسطة بنك الهند

للتصدير.

ما قر الجان ان أهم ة اﻻجتماعات

المغلقة لشراكة؛ ) (CIIواتحاد الصناعات الهند ة
) (EXIMواﻻستيراد بنك مشروع أفرق ا  -الهند

منصة تجمع رجال اﻷعمال الهنود واﻷفارقة وصناع

الناشئة اﻷولى التي اقترحت خطة للوصول إلى أسواق

القرار ،و التالي يدعوان إلى اﻻستمرار في عقدها .إن

تم )(DFTP

لتنفيذ مجموعة من المشارع حسب اﻷولو ات

معفاة عن الرسوم الجمر ة للبلدان اﻷقل نموا في
أعقاب إعﻼن هونغ ونغ الوزار عام  2005وفي
عام 2014للبلدان اﻷقل نموا ،والذ

قامت الهند بتوس ع نظام أفضل ة التجارة المعفاة عن
الرسوم الجمر ة إطﻼقه في عام  2008ودخل حيز
التشغيل الكامل في عام  ، 2012لتشمل اﻵن ٪ 98
من بنود التعرفة الجمر ة .وتمتد فوائد هذا النظام

أحاد

الجانب حيث تشمل  34دولة أفرق ة ما

م نها من زادة صادراتها إلى الهند؛ وأخذت الهند

طلب إفرق ا في اﻻعت ار من أجل توفير المساعدة

التكنولوج ة للدول المستفيدة من أجل المزد من تعزز

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

أحد أهم أوجه شراكة أفرق ا والهند يتمثل في عرض

اﻻئتمان الم سر في إطار برنامج المساعدات التنمو ة

اﻻقتصاد ة

واﻻجتماع ة

للدول )(IDEAS

واﻻقتصاد ة الهند اﻷفرق ة في المجاﻻت التي تمتلك
فيها الشر ات الهند ة الخبرة ذات الصلة  .وفي العقد

الماضي ،تمت الموافقة على ما مجموعه  9مل ارات

دوﻻر تقر ا في ش ل قروض م سرة لنحو 140

مشروعا في أكثر من  40دولة أفرق ة  .وحتى اﻵن

قد تم استكمال ما قرب من  60مشروعا في مجموعة
مختلفة من القطاعات؛ و قر الجان ان أن التكنولوج ا
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تقدم الحلول للكثير من التحد ات المشتر ة ،و التالي
هناك حاجة ملحة لتعزز التعاون الفعال في مجال

والتنبؤ الطقسٕ ٕ ،وادارة الكوارث والحد من مخاطر

الكوارث ،ما في ذلك اﻹنذار الم ر من الكوارث

التكنولوج ات الفعالة ذات التكلفة المناس ة ،و ذلك في

الطب ع ة؛ والتكنولوج ا النوو ة في مجاﻻت مثل الطب

المستمر بين أفرق ا والهند  .وتشتمل أش ال التعاون

التعاون في التجارة والصناعة:

في مجاﻻت مثل إدارة إمدادات الم اه وتوليد الطاقة

المدرة والمؤهلة تش ل اﻷساس لبناء الرخاء للجم ع؛

مجاﻻت التكنولوج ا العال ة والناشئة.

تمثل الطاقة والبن ة التحت ة جزءا بي ار من التعاون
المتواصل على التدرب و ناء القدرات ،والخدمات

اﻻستشارة وتنفيذ المشارع من خﻼل القروض الم سرة

ونقلها ،وتشييد وتحديث الطرق والس ك الحديد ة،
والتنقيب عن المواد الهيدرو رون ة ،وغيرها من

المجاﻻت .مع التأكيد على أهم ة استثمارات القطاع
الخاص في تحقي

النمو اﻻقتصاد

المستدام

والشامل ،قد قرر الجان ان ت ادل الخبرات والمعرفة .

في هذا الصدد ،يجب الق ام ما يلي:
الشروع في جهود التوع ة لخل

وعي أكبر بنظام

أفضل ة التجارة المعفاة عن الرسوم الجمر ة في

والزراعة والهيدرولوج ا في المنشآت الكبيرة التي ستعود

بنفع م اشر على شعو نا.

ترتكز شراكة أفرق ا -الهند على اﻻعتراف الحق قي

أن شعو نا هي مواردنا اﻷساس ة ،وأن الموارد ال شرة

و قر الجان ان أهم ة تطو ر القدرات التكنولوج ة
للشعوب لغرض تعزز المنفعةٕ ٕ ،واضافة الق مة إلى
الموارد؛ وتح أفرق ا والهند علما أهم ة مؤسسات
بناء القدرات التي تعتزم الهند إنشاءها في قطاعات

أفرق ا المتنوعة ،و ذلك تدر ان أن هذه الجهود من

شأنها أن تساعد الصناعات والقطاعات الخدم ة
اﻷفرق ة ثيرا ،وأن تساهم على المد ال عيد في نمو

القارة؛ و ؤ د ﻼ الجانبين أهم ة بناء القدرات التي

اﻷعمال التجارة في أفرق ا ،والمناشدة من أجل تمديد

تدعم التصن ع ،واﻻحت اج ﻹنشاء مؤسسات ذات

تسرع التجارة بين أفرق ا والهند من خﻼل آل ة تنسي

دعم إنشاء الشر ات الصغيرة والمتوسطة ،والصناعات

نظام اﻷفضل ة لﻺعفاء عن الرسوم الجمر ة هذا

ل شمل جم ع الدول اﻷفرق ة.

الصلة في هذا الصدد.

وفي هذا الصدد اتفقت أفرق ا والهند على:

تتألف من ممثلين عن ح ومة الهند وال عثات

الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزز خل فرص العمل

الشر ات ذات الملك ة اﻷفرق ة في الهند؛ وتعزز

الشر ات الهند ة على إقامة وحدات تنم ة المهارات

الدبلوماس ة اﻷفرق ة الممثلة في الهند لتشج ع

اﻻستثمار من أفرق ا إلى الهند ،وتسهيل إنشاء

التعاون في مجال نقل وعرض التكنولوج ا والتدرب
وال حث المشترك والتطو ر لتطب قات محددة.

استكشاف إم ان ات التعاون والتدرب في مجال

استخدام تكنولوج ا الفضاء لﻼستشعار عن عد ،ورسم

خرائ

الموارد الطب ع ة ،ما في ذلك خرائ

الم اه

والزراعة والغطاء الخارجي ،والموارد المعدن ة وال حرة،

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

وزادة الدخل للشعوب من ﻼ الجانبين؛ وتعزز

الش راكة ما بين القطاعين العام والخاص بتشج ع
في المناط

الصناع ة اﻷفرق ة ،بهدف تدرب

المهندسين والفنيين والمديرن والعمال اﻷفارقة؛ و ذلك
بتشج ع الخبراء اﻵخرن في مجاﻻت مثل اﻷمن

الغذائي والطاقة الشمس ة؛ ومراجعة اﻵل ات الوظ ف ة
للمؤسسات القائمة الفعل ،وذلك بهدف التأكد من أن
عمل ات إنشائها ،وتوفير المواد والموارد ال شرة
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والمال ة والخدمات اﻹدارة مفهومة ومدعومة ش ل
واضح .إنشاء آل ة لتم ين الجماعات النسائ ة من

الحصول على قروض لتنفيذ اﻷنشطة اﻹنتاج ة ،وعلى

اﻷسواق لمنتجاتها؛ وتعزز التعاون من خﻼل التدرب
والمفاوضات الجماع ة شأن قضا ا التجارة العالم ة،
ما في ذلك ما يجر في منظمة التجارة العالم ة،

وذلك لحما ة وتعزز المصالح المشروعة للبلدان
النام ة ،وﻻ س ما البلدان اﻷقل نموا.
التعاون في مجال الزراعة:

إن شرائح بيرة من الس ان في ل من أفرق ا والهند

إلى المتحف ،لكونها أص حت رم از للتخلف الزراعي
في أفرق ا واﻻضطهاد ضد النساء الﻼتي ش لن
الغالب ة العظمى من العمال الزراعيين .وسوف تسعى

الهند إلى توفير ماكينات الحرث والعزق والتمش

الحصادات أسعار م سرة ،ونقل هذه التكنولوج ات
و َ
ﻹنتاجها في أفرق ا ،من أجل تم ين المزارعين

اﻷفارقة؛ وتشج ع اﻻستثمار في اﻷعمال التجارة

الزراع ة والصناعات الغذائ ة لخل فرص العمل وزادة

اﻹيرادات؛ ومواصلة التعاون لضمان أن اﻻستثمار
العام والخدمات والس اسات الزراع ة تعطي اﻷولو ة

تكسب قوتها من الزراعة ،لذلك فﺈن تحسين إنتاج ة

الواج ة للتم ين ،ودعم وتتم م اﻻستثمارات المملو ة

والح م للمدخﻼت؛ لها أمور حيو ة لضمان اﻷمن

والتأكد من أن التعاون الزراعي الهند

الزراعة ،ما في ذلك زراعة المحاصيل ،وتر ة

الحيواناتٕ ٕ ،وادارة الم اه من خﻼل اﻻستخدام المستد م

الغذائي والتغذو  ،وهي تمثل تحد ا بي ار وفرصة معاً.
لقد ان هناك تعاون واسع النطاق بين الجانبين من

من قبل أصحاب الح ازات الصغيرة ،مع إ ﻼء اهتمام

خاص للش اب والنساء الﻼتي ينتجن المواد الغذائ ة؛

اﻷفرق ة

مع الدول

عطي اﻷولو ة ﻹنتاج الغذاء وتحسين

مستو ات التغذ ة من أجل زادة مرونة النظم الغذائ ة

خﻼل ت ادل الخبرات والتدرب و ناء القدرات من خﻼل

المحل ة والتقليد ة والتنوع البيولوجي؛ وتشج ع

توفير المعدات الزراع ة ،وغيرها من الجوانب؛ وتدرك

التي من شأنها أن تزد المرونة داخل القطاع.

إنشاء المؤسسات ،والقروض الم سرة في مجال أساليب

الزراعة والر  ،وتحسين تقي م نوع ة الترة ،و ذلك
أفرق ا والهند تماما أن قطاعات مثل الس احة والزراعة

ل

الم ادرات الرام ة إلى تنو ع اقتصاداتها لتوس ع
القطاعات الحساسة للمناخ ،وتعزز تدابير التكيف

تعزز التعاون والتنسي لوضع اللمسات اﻷخيرة على

ومصايد اﻷسماك والغا ات ٕ ٕوانتاج الطاقة لها حساسة
لﻶثار السلب ة لتغير المناخ.

المفاوضات شأن تغير المناخ في مؤتمر  21نوفمبر

التكنولوج ا المناس ة ذات اﻷسعار المعقولة ،والزراعة

تكثيف التعاون المستمر في تطو ر توليد الطاقة

المشتر ة ﻹدارة أكثر فعال ة و فاءة للموارد المائ ة،

جن ا إلى جنب مع بناء أنظمة نقل الطاقة الكهرائ ة

وفي هذا الصدد اتف

ﻼ الجانبين على ما يلي:

زادة التعاون في تحسين أساليب الزراعة من خﻼل

العضو ة ،وتحسين أصناف المحاصيل والبذور و فاءة
استخدام اﻷسمدة وغيرها من التدابير؛ وتعزز الجهود

وتحسين أساليب الر

من خﻼل نقل التكنولوج ا

والمعرفة؛ ودعم التزام أفرق ا بﺈحالة المعاول اليدو ة

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

اتفاق طموح وشامل حول تغير المناخ خﻼل

المقبل الذ س عقد في ارس  -فرنسا.
التعاون في مجال الطاقة المتجددة:

المتجددة ،ما في ذلك الطاقة الشمس ة ،وطاقة الراح،
والطاقة المائ ة والطاقة الجيوحرارة والكتلة الحيو ة،

التعاون في اﻻقتصاد اﻷزرق  /اقتصاد المح طات:
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إن مع شة شرائح

بيرة من شعو نا تعتمد على

المح طات التي ظهرت وجهة جديدة للتنم ة لشعوب
أفرق ا والهند ٕ .وان أهم ة المح طات النس ة للتجارة
العالم ة أو اﻹقل م ة ومواردها ال حرة مساهم في

اﻻزدهار اﻻقتصاد لشعو نا جل ة وواضحة.

وفي هذا الصدد قرر الجان ان ما يلي:

التر يز الخاص على استكشاف التعاون الوثي

من

خﻼل التدرب و ناء القدرات والمشارع المشتر ة في
تطو ر مصائد اﻷسماك المستدامة ،والر

ال حر ،

والتنم ة الرف ة ،والشؤون البرلمان ة ،والخدمات

اللوجست ة واﻹدارة ،والتكيف مع تغير المناخٕ ٕ ،وادارة
الكوارث واﻷمن السيبراني ،وعلوم الطب الشرعي،

والدفاع واﻷمن ،وغيرها من التخصصات.

قر الجان ان اﻷهم ة اﻷساس ة للتعاون التعل مي ونقل

المهارات لتعزز الفرص المتاحة للش اب للمساهمة في

التنم ة اﻻقتصاد ة والعلم ة والتقن ة واﻻجتماع ة،
والحاجة إلى مواصلة البناء من خﻼل توس ع مراكز
التدرب في المجاﻻت القائمة وفي مجاﻻت جديدة

ٕ ٕوادارة الموارد ال حرة ،واستكشاف الموارد غير ال حرة
وتشج ع الس احة البيئ ة ،وتطو ر الطاقة المتجددة،

في المجاﻻت؛ الرئ س ة الموضحة في جدول اﻷعمال

والمح ط ة اﻷخر ؛ ومواصلة التعاون في عمل ات

وال حث واﻻبتكار هو عنصر حاسم وجزء ﻻ يتج أز من

والحد من مخاطر الكوارث من خﻼل أدوات اﻹنذار

الم ر الحديثة ،وم افحة التلوث ،والدراسات الساحل ة
الموانئ والنقل ال حر  ،ومعالجة عمل ات الصيد غير

القانون ة وغير المنظمة،
الهيدروغراف ة.

التعاون في البن ة التحت ة:

ٕ ٕواجراء المسوحات

تكثيف التعاون القائم في مجال التدرب و ناء القدرات،

والخدمات اﻻستشارة .وتنفيذ المشارع من خﻼل

القروض الم سرة في مجاﻻت البنى التحت ة ،ومن

بينها إدارة إمدادات الم اه ،والر

ال حر و ناء الطرق

منذ انعقاد القمة الثان ة لمنتد

الهند  -أفرق ا

والس ك الحديد ة والرفع من مستواها.

التعاون في مجاﻻت التعل م وتنم ة المهارات:

)(2011تم اﻻستفادة من أكثر من  24,000منحة

دراس ة عبر

 300دورة تدرب ة في  60مؤسسة

تدرب ة من قبل المواطنين اﻷفارقة في مجاﻻت مثل

تكنولوج ا المعلومات والطاقة المتجددة والزراعة،

والهندسة ال حرة وهندسة الطيران ،والهيدروغراف ا

ال حرة ،وتنظ م المشارع الصغيرة والمتوسطة،
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

تمش ا مع الفرص والتحد ات الناشئة في القارة اﻷفرق ة
.2063

يتفهم ﻼ الجانبين أن تطو ر العلوم والتكنولوج ا
عمل ة التنم ة؛ و ؤ د الجان ان على أهم ة اﻹدخال

الم ر لتكنولوج ا المعلومات واﻻتصاﻻت في

المؤسسات التعل م ة اعت ارها محف از رئ س ا لبناء

القدرات ،والتعل م ،والصحة ،والصناعة ،والقضاء على
الفقر وتوفير الخدمات العامة؛ و عترف الجان ان
أهم ة التنفيذ الناجح لمشروع الش ة اﻹلكترون ة

اﻷفرق ة ،والذ

يهدف إلى توفير أداة فعالة لسد

الفجوة الرقم ة ،وتوفير الوصول سهولة و أسعار

معقولة إلى التعل م الجيد والرعا ة الصح ة المناس ة

لشعوب أفرق ا.وفي هذا الصدد اتفقت أفرق ا والهند
على:

مواصلة التعاون في مجاﻻت التنم ة العلم ة

والتكنولوج ة ،و ذلك في تكنولوج ا المعلومات
واﻻتصاﻻت؛ واستكشاف اﻻستثمارات المشتر ة

المحتملة ﻹنشاء بن ة تحت ة قو ة ومتاحة وموثوق بها
من اﻷل اف ال صرة في أفرق ا ،بهدف تم ين

المجتمع اﻷفرقي في مجال المعلومات ،و ناء
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اﻻقتصاد الرقمي المتكامل حيث

ون لد

جم ع

والسل والمﻼرا وفيروس إيبوﻻ وشلل اﻷطفال؛ و قر

معقولة؛ والتشج ع على المزد من التفاعل والت ادل

وتوافر وسهولة الحصول على المواد الغذائ ة الكم ة

الجهات الفاعلة قدرة الوصول إلى ش ات وخدمات

موثوق بها لتكنولوج ا المعلومات واﻻتصاﻻت أسعار
والشراكة بين مؤسسات التعل م عد الثانو في أفرق ا

الجان ان ضرورة تحسين اﻷمن الغذائي والتغذو

لشعو هما واﻻعتراف ح

الغذاء الكافي للجم ع،

والنوع ة الكافيتين لتلب ة اﻻحت اجات الغذائ ة لﻸفراد.

والهند؛ وتجديد وتوس ع وتحديث البن ة التحت ة لمشروع

وفي هذا الصدد اتف

اﻹلكترون ة ،بهدف تغط ة المنطقة اﻷحدث ذات

لم افحة ومنع اﻷو ئة الفتاكة وم افحة اﻷمراض من

الش ة اﻹلكترون ة اﻷفرق ة القائم ،وذلك ﻹتاحة

الفرصة

لﻼستخدام

المبتكر

لمشروع

الش ة

اﻻهتمام المشترك؛ وتكثيف التعاون من خﻼل ت ادل

الخبرات والدورات التدرب ة الخاصة بين الجنسين

ﻼ الجانبين على ما يلي:

التعاون في توفير إم ان ة حصول الجم ع على الرعا ة

الصح ة اﻷول ة والعامة ،و ناء القدرة على الصمود

خﻼل تنفيذ برنامج تعل مي في هذا المجال ،وتقد م

توص ات للس اسات المناس ة ،وتوفير الخدمات ٕ ٕواجراء

وتدابير بناء القدرات ،ما في ذلك تنم ة المها رات؛

ال حوث؛ ودعم حملة أفرق ا لﻺسراع بخفض وف ات

محاولة لتعزز قدرات الموارد ال شرة في أفرق ا في

للمحترفين في مجال الصحة؛ والتأكد من الحصول

توفير وتسهيل وصول والتحاق الطﻼب واﻷكاد ميين

اﻷفارقة المؤسسات الرائدة للتعل م العالي في الهند في

اﻷمهات في أفرق ا ) (CARMMAوتسهيل تنفيذها
من خﻼل

التعاون في مجال التدرب والتعل م

مجاﻻت مثل الهندسة والتكنولوج ا الطب ة والزراعة،

على اﻷدو ة والعﻼج الجودة المناس ة و أسعار

القمة الثالثة لمنتد الهند  -أفرق ا ؛).(IAFS-III

التي يوفرها اﻻتفاق على الجوانب التجارة لحقوق

و ذلك المجاﻻت الناشئة؛ ٕواسراع عمل ة إنشاء

مؤسسات بناء القدرات ذات قابل ة اﻻستمرار في إطار
تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات ،وال حوث

المشتر ة وتطو ر وتنفيذ المشارع في مجال مصادر
الطاقة المتجددة ،ما في ذلك الطاقة الشمس ة ،وطاقة

معقولة ،وخاصة اﻷدو ة الجين ة ،وفي هذا الصدد
عترف الجان ان أهم ة اﻻستفادة الكاملة من المرونة

الملك ة الف رة ) (TRIPSتحت منظمة التجارة

العالم ة ،تدرب اﻷط اء والعاملين في مجال الرعا ة
الصح ة ،ما في ذلك من خﻼل نشر اﻻتصاﻻت

الراح ،والطاقة المائ ة ،جن ا إلى جنب مع بناء أنظمة

وتكنولوج ا المعلومات لدعم التطبيب عن

تدرك أفرق ا والهند أن تعزز الصحة أمر الغ اﻷهم ة

مجاﻻت الصيدلة والشراء في أفرق ا والهند في إطار

نقل الطاقة ذات الكفاءة.

التعاون في مجاﻻت الصحة:

في تطو ر رأس المال ال شر

الذ

حرك النمو

اﻻجتماعي واﻻقتصاد ؛ وتؤ دان مجددا التزامهما

بتعزز التعاون وت ادل الخبرات في مجال تطبي التقدم

المحرز في العلوم والتكنولوج ا وال حث والتطو ر

للتدرب في مجال فيروس نقص المناعة ال شرة
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

والتطب قات الصح ة اﻹلكترون ة.

عد

تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في
خطة

صناعة اﻷدو ة ﻷفرق ا وم افحة اﻷدو ة

المزفة؛ ومواصلة الحوار بينهما حول حقوق الملك ة
الف رة واﻹج راءات التنظ م ة والحصول على اﻷدو ة

وال حوث والتطو ر في مجال الطب التقليد ؛ وت ادل

التجارب والخبرات المتخصصة وأفضل الممارسات في
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تطو ر نظم الرعا ة الصح ة و رامج الصحة
المجتمع ة؛ وعمل ات الت ادل في إنتاج الغذاء لتلب ة

الحاجات الغذائ ة ومعايير الجودة ش ل دائم؛ التعاون
في مجال اﻷمن والسﻼم:

الثماني في أفرق ا ،والذ

عقد في نيودلهي في

أغسطس عام  . 2014وقد عملت المجموعات

اﻻقتصاد ة اﻹقل م ة من أجل مواءمة المعايير

والقواعد ،و ذلك من أجل إنشاء أسواق مشتر ة ،و ان

تدرك أفرق ا والهند أهم ة السﻼم واﻷمن واﻻستقرار

لهذا السعي اﻷثر ال الغ على تطور تجارة واستثمار

الموجودة في مالي والصومال.

سوف تعزز الهند واﻻتحاد اﻷفرقي والمجموعات

شر مسب للتنم ة؛ وتقدر أفرق ا التزام الهند تجاه

دعم مختلف عثات اﻻتحاد اﻷفرقي ،مثل ال عثات

وفي هذا الصدد ،تقرر أفرق ا والهند:

للهند مع الدول اﻷفرق ة.

وفي هذا الصدد:

اﻻقتصاد ة اﻹقل م ة التعاون القائم في مجاﻻت بناء

دعم م ادرة اﻻتحاد اﻹفرقي للسﻼم واﻷمن ضمن

القدرات

شأن قضا ا اﻷمن ال حر من خﻼل التدرب و ناء

دلهي على ضرورة تعزز التعاون والتنسي

خطة السﻼم واﻷمن اﻷفرق ة؛ ودعم البرامج الخاصة
منع الص راعات ٕ ٕوادارتها وحلها؛ ومواصلة التعاون

وتنم ة الموارد ال شرة والتصن ع الغذائي

والزراعة والقروض الم سرة للمشارع اﻹقل م ة ،وغيرها

من المجاﻻت .وشدد الب ان الختامي المتضمن ﻹعﻼن
لوضع

القدرات وت ادل المعلومات والمراق ة وغيرها من التدابير

اللمسات اﻷخيرة على اتفاق طموح وشامل لتغير

والصيد غير الشرعي وغير المنظم ،ال حرة واﻻتجار

وشدد الب ان الختامي  ،على أهم ة التعاون لتوفير

من أجل أمان الخطو

ال حرة لﻼتصاﻻت ،ومنع

جرائم القرصنة العابرة للحدود ،وم افحة اﻹرهاب،

المناخ ،وذلك من خﻼل مفاوضات تغير المناخ )سي

أو بي  (21المقبلة في ارس.

المخدرات واﻷسلحة وال شر من خﻼل عمل ات المسح

فرص التعل م الجيد من خﻼل توفير المنح الدراس ة

أش اله ومظاهره ،ما في ذلك م افحة التطرف

وتطو ر مختلف القطاعات اﻻقتصاد ة من خﻼل

والمراق ة ،والمسوحات الهيدروغراف ة؛ وتعزز التعاون
والتنسي

بين أفرق ا والهند لم افحة اﻹرهاب بجم ع

العنيف ،وفي هذا الصدد ،بذل جهود منسقة لﻼعتماد

الم ر ﻻتفاق ة شاملة شأن اﻹرهاب الدولي؛ وت ادل

أفضل الممارسات والخبرات في مجال اﻷمن
السيبراني ،وخاصة في مجال م افحة الجرمة

للطﻼب ٕواتاحة فرص التعل م عن عد استخدام تقن ات
اﻻتصال الحديثة  ،وتنم ة المهارات لتم ين العمال
البرامج الم ثفة للتدر ب و ناء القدرات ٕوانشاء مراكز
التدرب

را عا :المؤتمر الدولي الثالث لتمو ل التنم ة أد س
أ ا ا ،إثيو ا  16 -13يوليو :2015

اﻹلكترون ة واستخدام اﻹنترنت ﻷغراض إرهاب ة؛

انطلقت أعمال ”المؤتمر الدولي الثالث لتمو ل التنم ة“

اﻷفرقي  /المجموعات اﻻقتصاد ة اﻹقل م ة اﻷفرق ة

ﻷفرق ا التا عة لﻸمم المتحدة 5 ،آﻻف شخص من

التعاون اﻹقل مي وغيره من أوجه التعاون:

تقدر الهند وأفرق ا التعاون المثمر القائم بين اﻻتحاد
والهند؛ وتح

الهند وأفرق ا علماً وتقدران اﻻجتماع

الثالث بين الهند والمجموعات اﻻقتصاد ة اﻹقل م ة
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

في العاصمة اﻹثيو ة أد س أ ا ا ،وشارك في
المؤتمر ،الذ

ينظم في مقر اللجنة اﻻقتصاد ة

مختلف دول العالم ،بينهم  19رئ س دولة وح ومة،

وشخص ات اعت ارة بيرة ،أبرزهم اﻷمين العام لﻸمم
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المتحدة ان ي مون ،ونائب مدير البنك الدولي مين

جو ،ونائب مدير الصندوق الدولي مين زو ،ووزر

الخزانة اﻷمر ة جاكوب ليو ،ومدير بنك التنم ة

اﻹسﻼمي افاس إيل ا  ،ونائب

التر ي ،على ا اجان.

رئ س

الوث قة الختام ة ،تم إطﻼق العديد من الم ادرات ،ما

الوزراء

وتعزز عمل ة متا عة

اتفاق جدول أعمال مؤتمر أد س عد خطوة بيرة إلى

آراء

مونتير ٕواعﻼن الدوحة ،وتنش
تمو ل التنم ة ،وتحديد العق ات التي تعترض تحقي

اﻹطار.

واﻻجتماع ة والبيئ ة .اﻹضافة إلى اﻻتفاق ات في

في ذلك م ادرة أد س للضرائب .ما ارتفعت التزامات

إن المؤتمر يهدف إلى التقدم المحرز في تواف

الغا ات واﻷهداف المتف عليها

التمو ل

والس اسات

واﻷولو ات

اﻻقتصاد ة

ذلك

في

ما تطرق إلى القضا ا الجديدة والمستجدة ،ما في

بنوك التنم ة ،وتم وضع شراكة جديدة لتمو ل صحة
المرأة والطفل.

اﻷمام في بناء عالم

للجم ع،

سوده الرخاء والكرامة

ما ينش الشراكة العالم ة من أجل التنم ة،

و ضع أساسا قو ا لتنفيذ جدول أعمال التنم ة في
مرحلة ما عد  ،2015ما مهد الطر

أمام جم ع

ذلك الجهود المتعددة المبذولة لتعزز التعاون اﻹنمائي

أصحاب المصلحة للق ام اﻻستثمارات الذ ة في

مصادر تمو ل التنم ة ،ودعم خطة اﻷمم المتحدة

جديد لسد الفجوة في البن ة اﻷساس ة،

الدولي ،مع مراعاة التطورات الجارة في ميدان
التعاون اﻹنمائي ،وعﻼقات الت ار

للتنم ة لما عد عام .2015
يهدف المؤتمر

القائمة بين جم ع

لبناء شراكة عالم ة قو ة ومتجددة

الناس والكو ب.

اﻹنجازات الرئ س ة في أد س أ ا ا ما في ذلك ،اقترح
إنشاء منتد

واﻻلتزام المزد من اﻻستثمار لتعزز التصن ع الشامل

والمستدام ،وتعزز التعاون الدولي في المسائل

لتمو ل التنم ة المستدامة التي محورها اﻹنسان .و هيئ

الضرب ة لم افحة التهرب الضر بي والفساد والتدفقات

نع ش

ذلك الجهود المتعددة المبذولة لتعزز التعاون اﻹنمائي

التنم ة المستدامة ستحتاج إلى خطة طموحة للتمو ل

مصادر تمو ل التنم ة ودعم خطة اﻷمم المتحدة

مؤتمر أد س أ ا ا فرصة فردة لتأمين ما نحتاج إل ه
من موارد من أجل تحقي

الوقت الذ
عل ه.

الرفاه لجم ع ال شر في

نصون ف ه صحة الكو ب الذ

إن هناك توافقا عاما في المؤتمر على أن أهداف

المال ة غير المشروعة.

ما تطرق إلى القضا ا الجديدة والمستجدة ،ما في

الدولي ،مع مراعاة التطورات الجارة في ميدان
التعاون اﻹنمائي وعﻼقات الت ار

القائمة بين جم ع

لترجمة هذه اﻷهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ ،وأن

للتنم ة لما عد عام .2015

آل ات التمو ل القائمة.

أد س أ ا ا للمؤتمر الدولي الثالث للتمو ل من أجل

تكلفة تحقي

هذه اﻻلتزامات تتجاوز

ثير مستو ات

المساعدات التنمو ة الرسم ة الحال ة مثلما تتجاوز
ما وفر جدول أعمال أد س أ ا ا إطا ار عالم ا جديدا

لتمو ل التنم ة المستدامة .ووفر حوافز لﻼستثمار في
المجاﻻت ذات اﻻحت اجات العالم ة ،ما أيد تدفقات

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

تمخض المؤتمر عن نتيجة تم اﻻتفاق عليها عد

مفاوضات بين الح ومات خرجت اسم "برنامج عمل

التنم ة" ،لدعم تنفيذ أجندة التنم ة العالم ة لما عد

 ،2015ما في ذلك أهداف التنم ة المستدامة التي

تهدف إلى تحسين سبل الع ش وتحقي

نمو شمل
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الجم ع ومعالجة التغير المناخي .ومن المتوقع أن يتم
إقرار البرنامج في قمة التنم ة المستدامة المقبلة التي

ستعقد في نيو ورك في شهر أبرل القادم.وفي هذا

القسم نقوم استعراض عض النقا

أد س أ ا ا:

أوﻻ :اﻻلتزام الس اسي القو

الواردة في وث قة

معالجة تحد

وتهيئة بيئة موات ة على جم ع

التمو ل

المستو ات للتنم ة

المستدامة ،بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد
العالمي .وتأكيد تواف

آراء مونتر

لعام 2002

واﻻستناد عليهما.

ٕواعﻼن الدوحة لعام 2008
فالهدف هو القضاء على الفقر والجوع ،و تحقي

التنم ة المستدامة أ عادها الثﻼثة عن طر النهوض
النمو اﻻقتصاد

الشامل وحما ة البيئة وتشج ع

اﻹدماج اﻻجتماعي .واﻻلت ازم احترام جم ع حقوق
في التنم ة والمساواة بين

اﻹنسان ،ما فيها الح

الجنسين وتم ين المرأة والفتاة .وتشج ع إقامة
مجتمعات مسالمة جامعة،والمضي قدما

صوب إنشاء نظام اقتصاد
ف ه عن الر ب أ
العمل الﻼئ

ل عزم

عالمي عادل ﻻ يتخلف

بلد أو شخص ،مع إتاحة فرص

وسبل سب الع ش المنتجة للجم ع،

والحفا على و بنا في الوقت نفسه لما ف ه صالح

أطفالنا واﻷج ال المقبلة.

وتؤ د الوث قة الختام ة أ ضا على أهم ة مواءمة
اﻻستثمار الخاص والتنم ة المستدامة ،جن ا إلى جنب
مع الس اسات العامة واﻷطر التنظ م ة لوضع
مجموعة من الحوافز المناس ة ،وخل

آل ة جديدة من

شأنها أن تسهل تمو ل تكنولوج ات جديدة للبلدان

النام ة.

ما ينص اﻻتفاق الذ

توصل إل ه

المجتمعون في أد س أ ا ا على أن ل بلد يتحمل

المسؤول ة

الرئ س ة

عن

التنم ة

اﻻقتصاد ة

واﻻجتماع ة الخاصة ه ،مع عدم الم الغة في دور

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

الس اسات واﻻستراتيج ات اﻹنمائ ة الوطن ة .ر ز
المؤتمر على تقي م التقدم المحرز في تنفيذ إجماع

مونتر عام ٕ 2002واعﻼن الدوحة شأن التمو ل من
ّ
أجل التنم ة عام  ،2008وعلى التعرف على
المع قات التي تواجه تحقي

اﻷهداف واﻷغراض

المتف عليها ،و ذلك اﻷفعال والم ادرات للتغلب على
تلك المع قات ما في ذلك :تناول القضا ا الجديدة

والناشئة؛ وخرطة التعاون التنمو

الحال ة دائمة

التطور؛ والعﻼقة الت ادل ة بين ل مصادر التمو ل

التنمو ؛ إضافة إلى إعادة تحفيز وتقو ة عمل ة

المتا عة للتمو ل من أجل التنم ة.
ثان ا :مجاﻻت العمل:

أ -الموارد العامة الوطن ة:

أكدت الوث قة على اﻻلتزام بتعزز تعبئة الموارد
الوطن ة واستخدامها صورة ،وفعالة تعزز اﻹدماج

اﻻجتماعي في الس اسات الداخل ة ،وتشج ع اعتماد

ٕوانفاذ قوانين غير تمييزة ٕوارساء بني تحت ة وس اسات

اجتماع ة من أجل تحقي

التنم ة المستدامة ،وتم ين

المرأة من المشار ة صورة تامة ومتكافئة في الميدان

اﻻقتصاد
ق اد ة.

وعمل ات صنع القرار واﻻضطﻼع أدوار

تعزز إدارة اﻹيرادات من خﻼل اعتماد نظم ضرب ة
حديثة تصاعد ة وتحسين

الس اسات الضر ب ة

واﻻرتقاء الكفاءة في ج ا ة الضرائب ومضاعفة
الجهود لتقليل التدفقات المال ة غير المشروعة بوسائل

منها وم افحة التهرب الضربي والفساد  ،وتعزز
التعاون الدولي والمؤسسات الوطن ة من أجل م افحة

غسل اﻷموال وتمو ل اﻹرهاب .

تشج ع اﻻستثمار في اﻷنشطة ذات الق مة المضافة
وفي معالجة الموارد الطب ع ة وتنو ع اﻹنتاج والتصد
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للحوافز الضرب ة المفرطة المتصلة بهذه اﻻستثمارات

وﻻ س ما في مجال الصناعات اﻻستخراج ة.

وحث البلدان على التصدي على اتفاق ة اﻷمم المتحدة

لم افحة الفساد واﻻنضمام إليها ،وجعل اﻻتفاق ة أداة
فعالة

لردع

الفساد

و شفها

والرشوة

ومنعهما

وم افحتهما ،ومﻼحقة المتورطين في أنشطة الفساد

مشار ة المجتمعات المحل ة في صنع الق اررات التي
تؤثر في المجتمعات المحل ة .

ب -المؤسسات التجارة والمال ة الخاصة المحل ة
والدول ة:

اﻷعمال التجارة واﻻستثمارات واﻻبتكارات الخاصة

محر ات رئ س ة واﻹنتاج ة والنمو اﻻقتصاد

واسترداد اﻷصول المسروقة ٕواعادتها إلى بلدانها
اﻷصل ة ،وتعزز التعاون الدولي والمؤسسات الوطن ة

الخاص الذ

من حيث نطاقها ونهجها ،وأهم ة التعاون والحوار

س اسات تعزز اﻷطر التنظ م ة للموائمة على نحو

من أجل م افحة غسل اﻷموال وتمو ل اﻹرهاب ،

واﻻلتزام بتكثيف التعاون الضربي الدولي وعالميتها

الجامعين ف ما بين السلطات الضرب ة الوطن ة شأن
المسائل الضرب ة الدول ة.

تعزز آل ات المراق ة الوطن ة من قبيل المؤسسات

العل ا لمراجعة الحسا ات إلى جانب المؤسسات الرقاب ة
المستقلة اﻷخر حسب اﻻقتضاء.

التخلص من إعانات الوقود اﻷحفور

للجم ع وفرص العمل واﻹقرار

الشامل

مشار ع القطاع

شمل المشار ع المتناه ة الصغر مرو ار

التعاون ات ،وانتهاء

الشر ات متعددة الجنس ات

وضع س اسات وتعزز اﻷطر التنظ م ة  .وضع
أفضل بين حوافز القطاع الخاص واﻷهداف العامة
ما شمل القطاع الخاص على اعتماد ممارسات

مستدامة وتعزز اﻻستثمارات الجيدة الطو لة اﻷجل .

وتعزز

وتهيئة الظروف المحل ة والدول ة الموات ة

لﻼستثمارات القطاع الخاص الشاملة والمستدامة مع

التي تشجع

وضع قواعد ومعايير شفافة ومستقرة وتأمين مناقشة

ما تمثل رافدا يدر

قطاع أعمال يتسم الدينام ة وحسن اﻷداء مع حما ة

تعزز التوسع العمراني الجامع المستدام ،والعمل على

أهم ة وجود أطر تنظ م ة مح مة وقائمة على تقي م

اﻹسراف في اﻻستهﻼك ،وزادة الضرائب على الت غ

تعتبر وسيلة فعالة ومهمة للتقليل من استهﻼك الت غ

وتكاليف الرعا ة الصح ة،

اﻹيرادات من أجل تمو ل التنم ة في العديد من
البلدان.

تمتين الروا

حرة ونزهة ما قضي إلى تحقي

اﻹنمائ ة والوطن ة .

أهداف الس اسات

حقوق العمال والمعايير البيئة والصح ة وفقا للمعايير

اﻻتفاقات الدول ة ذات الصلة .

اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والبيئ ة بين

المخاطر لجم ع أش ال الوساطة المال ة من التمو ل

واﻹقل مي في س اق اﻹستراتيج ات الوطن ة للتنم ة

النمو الشامل للجم ع والتنم ة المستدامة في البلدان

المناط الحضرة وش ه الحضرة والرف ة عن طر
النهوض التخط

اﻹنمائي على الصعيدين الوطني

المستدامة ،والعمل على تعزز إدارة الديون ٕوانشاء

أسواق السندات البلد ة من أجل مساعدة السلطات

دون الوطن ة في تمو ل اﻻستثمارات الﻼزمة وتشج ع
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ال الغ الصفر إلى المعامﻼت المصرف ة الدول ة .

اﻹقرار والمساهمة اﻹيجاب ة للمهاجرن في تحقي

اﻷصل ة و لدان العبور و لدان المقصد.

اﻻلتزام بتمتع المرأة والفتاة على قدم المساواة مع الرجل
الحقوق والفرص في صنع الق اررات الس اس ة
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واﻻقتصاد ة وتخص ص الموارد ٕوازالة أ
مشار ة المرأة الكاملة في اﻻقتصاد.

حواجز تمنع

منع أو م افحة حاﻻت اﻷزمات المزمنة المتعلقة
النزاعات أو الكوارث الطب ع ة .

دور رئ س اً يؤد ان في
إن لﻼستثمارن العام والخاص اً

تشج ع وتعزز الشر ات الحق ق ة والفعالة بين أصحاب

تشج ع اﻻستثمارن الخاص والعام في اله اكل

تضعها البلدان استنادا إلى

تمو ل اله اكل اﻷساس ة ،وذلك سيل منها المصارف

اﻹنمائ ة ومؤسسات تمو ل التنم ة .

اﻷساس ة للطاقة وتكنولوج ات الطاقة النظ فة ،ما في
ذلك تكنولوج ا حجز الكرون وتخزنه  ،اﻹضافة إلى

مصلحة متعددين م نه أن يؤد

دو ار مهماً في

النهوض التنم ة المستدامة من أجل دعم اﻷولو ات

واﻹستراتيج ات التي
الدروس المستفادة

والخبرات المتاحة ،وتوفير تعل م

جيد لجم ع الفت ات والفت ان والوصول إلى اﻷطفال

تعزز التعاون الدولي على توفير الدعم الكافي،

الذين ع شون في فقر مدقع والمعوقين والمهاجرن

التكنولوج ا لتقد م خدمات طاقة حديثة ومستدامة

وفعالة للجم ع.

تم التأكيد على حشد المزد من الدعم المحلي للوفاء

من الفقر وتساعد في تشج ع العمالة المنتجة والعمل

التعاون ف ما بين بلدان الجنوب عنصر مهم من

ثالثا  :الب انات والرصد والمتا عة:

وت سير الوصول إلى حوث وتكنولوج ات الطاقة
النظ فة ،وتوس ع نطاق اله اكل اﻷساس ة وتحسين

لجم ع البلدان النام ة.

ج -التعاون اﻹنمائي:

التزامات المساعدات اﻹنمائ ة الرسم ة وتحفيز تعبئة

موارد إضاف ة من مصادر أخر

عامة ،وخاصة

عناصر التعاون الدولي من أجل التنم ة اعت اره

الﻼجئين واﻷطفال في حاﻻت النزاع وما عد النزاع،

وتوفير بيئات تعل م ة آمنة وخال ة من العنف وشاملة
د -التجارة الدول ة بوصفها محر ا للنمو:

تمثل التجارة محر ا للنمو اﻻقتصاد

الشامل والحد

الﻼئ وتم ين المرأة واﻷمن الغذائي والحد من التفاوت
والمساهمة في تحقي أهداف التنم ة المستدامة .

دعوة منظومة اﻷمم المتحدة إلى الق ام التشاور مع

عنصر م مﻼ للتعاون بين المشال والجنوب ﻻ بدل
اً
عنه ،ولترحيب بزادة مساهمات التعاون ف ما بين

التقدم المحرز في تحقي

نوع ة وأثر وفعال ة التعاون اﻹنمائي والجهود الدول ة

وأ عاده واﻷ عاد اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة والبيئ ة للناتج

بلدان الجنوب في القضاء على الفقر وتحقي التنم ة

المستدامة  ،واستمرار الجهود الرام ة إلى تحسين

المؤسسات المال ة الدول ة بوضع مقاي س شفافة لق اس
التنم ة المستدامة ﻻ تقف

عند نصيب الفرد من الدخل القومي  ،و ن غي لهذه

المقاي س أن تأخذ في الحساب الفقر بجم ع أش اله

اﻷخر المبذولة في مجال المال ة العامة ،وترحيب

المحلي والثغرات اله ل ة على جم ع المستو ات.

اﻻتفاق ات الدول ة ،ما في ذلك شأن تغير المناخ

والفعالة للنواتج المتوخاة من تمو ل التنم ة ،وجم ع

متداوليها للعمل المناخي .

تأكيد أهم ة الوفاء التام

لﻼلتزامات القائمة موجب

وما صل بذلك من تحد ات عالم ة م ن للتمو ل
اﻹنمائي أن سهم في الحد من مواطن الضعف
اﻻجتماع ة والبيئة اﻻقتصاد ة وأن م ن البلدان من
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وتلتزم

اﻻنخ ار

الكامل على المستو

الوطني

واﻹقل مي والدولي في العمل لكفالة المتا عة المﻼئمة

وسائل تنفيذ خطة التنم ة لما عد 2015م .
المؤتمر الدولي للتمو ل :
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 -1وفر جدول أعمال أد س أ ا ا إطا ار عالما
جديد لتمو ل التنم ة المستدامة .

 -2وفر حوافز لﻼستثمار في المجاﻻت ذات
اﻻحت اجات العالم ة .

 -3أيد تدفقات التمو ل والس اسات واﻷولو ات
اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والبيئ ة .

اﻻتفاق ات في الوث قة الختام ة .

التعاون ف ما بينها ،و ناء الثقة بين دول

الجنوب ،ودول إفرق ا ف ما بينها.

ت -العمل على تحقي اﻻستقرار الس اسي والح م
الرشيد والشفاف ة في الدول اﻹفرق ة.

خامسا :ز ارة أو اما ﻹفر ق ا:

لم تشهد س اسة الوﻻ ات المتحدة تغي اًر نوع اً تجاه

إفرق ا خﻼل عهد الرئ س اراك أو اما ولم

ن متوقعًا

ما ﻼح في هذه القمم أن القمة الهند ة شهدت أكبر

وفقاً ﻷسس نظام الح ومة اﻷمر ة أن ساهم الرئ س

موضوعات رئ سة ظهرت في أغلبها وهي:

رؤسائها ينحدرون من جهات عينها في أورو ا تحديدًا

حضور من الدول اﻹفرق ة ،ثم القمة اﻷمر ة.

نجد أن القمم التي عقدت خﻼل العام  2015هناك
 -1م افحة الجرمة العابرة للحدود واﻹرهاب
والتطرف وتهرب المخدرات وحما ة الح اة

البرة ومحارة اﻻتجار ال شر.

 -2دعم اﻻستقرار في الدول وحف السﻼم.

أو اما إسهامًا مختلفًا في اتجاه إفرق ا فق ﻷنه ينحدر
من أصول إفرق ة ﻷن أمر ا أرض هجرة وجم ع

ولم غير ذلك من ش ة عﻼقات الوﻻ ات المتحدة مع
تلك الجهات إﻻ رما من حيث اﻷسلوب فق ﻻ غير.

وقد ظل الرئ س أو وما حذ اًر في التعامل حتى مع
مواطن ه اﻷفارقة اﻷمر ان مخافة أن يتهم التحيز

 -3المساواة بين الجنسين في الفرص اﻻقتصاد ة

العرقي لدرجة خيبت آمال الكثيرن منهم .وقد حدثت

 -5الش راكة بين دول الجنوب.

عام .1965

وتم ين المرأة.

 -4اﻻستثمار في البن ة التحت ة اﻷساس ة.
 -6إش ال ة التغير المناخي.

 -7إصﻼح مجلس اﻷمن وتغيرات تشمل تمثيل
أفضل للحقائ الجيو ولوت ة.

يف يتثني ﻹفرق ا اﻻستفادة من القمم :

تجاوزات من الشرطة تجاههم أكثر مما حدث أثناء

وﻻ ة من س قوه من الرؤساء منذ إقرار الحقوق المدن ة
وقد سب
2009

للرئ س أو اما زارة جمهورة غانا عام

ما زار جنوب إفرق ا وشارك في تشي ع

الرئ س نيلسون ماند ﻼ.أما زارته اﻷخيرة لشرق إفرق ا
في أواخر يوليو المنصرم لهذا العام  2015فقد شملت

لكي تحق إفرق ا الفائدة القصو من هذه القمم ﻻ بد

موطن أب ه ين ا والتي تعد حل فاً للوﻻ ات المتحدة في

ٕواعﻼنات وتنزلها إلى

ﻻنتقادات سبب ما تصفه منظمات حقوق اﻹنسان

من اﻵتي :

أ -العمل على تفعيل ما خلصت إل ه هذه القمم
من توص ات ووثائ

أرض الواقع.

ب -قبل أن توث

إفرق ا عﻼقاتها وتعاونها مع

الدول اﻷخر يجب أن تسعى إفر ق ا لزادة
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حرها ضد منظمة الش اب الصومال ة القر ة من

منظمة القاعدة .ثم زارة إثيو ا والتي تعرض سببها
الطب عة القمع ة للح ومة اﻷثيو ة التي فاز حزها

بجم ع مقاعد البرلمان .اشتملت الزارة على مخاط ة

اﻹتحاد اﻹفرقي عبر مقره في أد س أ ا ا وحث

اﻷفارقة على محارة الفساد وضرورة التمسك مبدأ
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التداول السلمي على السلطة .وفى ين ا حث الكينيين

في القضا ا الس اس ة والتعاون ضمن الهيئات الدول ة،

بين ين ا والوﻻ ات المتحدة".

في مجاﻻت الزراعة والصناعات الزراع ة والتنم ة

على القبول المثليين واﻻعتراف حقوقهم فتصد

له

الرئ س ن اتا القول "إن ذلك من أوجه الخﻼف القليلة

و جب مﻼحظة أن الزارة جاءت في نها ات عهدة
الرئ س أو اما الثان ة والتي طل

فيها على الرئ س

والتعاون بين الكتل اﻻقتصاد ة اﻹقل م ة ومؤسسات

المجتمع المدني ،وتشج ع التجارة واﻻستثمار والتعاون

المائ ة ،وتنم ة المشارع

الرف ةٕ ،وادارة الموارد
الزراع ة الصغيرة ومتوس الحجم ،والتعاون في مجال

العطاء خاصة وان تعهده للقمة اﻷمر ة اﻹفرق ة في

الصحة ،والتعاون في مجال اﻷمن ٕواحﻼل السﻼم،
و حث قض ة الهجرة ،والتعاون ،حول البن ة التحت ة

التمو ل وذلك شئ قلة التوقعات اﻻقتصاد ة لهذه

التر ي

أنه قد أص ح " طة عرجاء" أ

قليلة القدرة على

واشنطن العام الماضي بتزو د أكثر من ستين مليونا

من س ان إفرق ا الكهراء لم يتحق

سبب انعدام

والطاقة والتعدين والنقل والس احة والثقافة والتعل م،
والتعاون في مجال وسائل اﻹعﻼم وتكنولوج ا

المعلومات واﻻتصاﻻت ،وتنظ م المنتد

الزارة الرمزة .وقد علقت عليها قناة )فو س(

اﻹفر قي لﻺعﻼم ،والتعاون في مجال البيئة ،والتعاون

ﻷن ذلك ان س ون

إفرق ا منذ العام 1998م ،حيث أصدرت تر ا وث قة

والخﻼصة أنه ﻻ تأثيرات س اس ة أو اقتصاد ة أو

ودول إفرق ا ،حيث تبنت س اسة انفتاح تر ا على

المحافظة والمعارضة ﻻتجاهات الرئ س أو وما منتقدة
الزارة أنه ما

ان ﻷو اما أثناء حملته ﻹعادة

اﻻنتخاب أن يزور إفرق ا

خصماً على أمر يته ،لذا جاءت الزارة اﻵن ﻼ لفة

س اس ة.

أمن ة فوق المعلن الذ

ترعاه مؤسسات الح م

المختصة فى الوﻻ ات المتحدة وتندرج آثار الزارة رما

في العاطفة وفى م ادين العﻼقات العامة.

في مجال الراضة والش اب .

والجدير الذ ر أنه بدأ ظهور

الوجود التر ي في

تحت اسم "الس اسة اﻹفرق ة"  ،والتي تهدف إلى
تدع م وتعزز الروا

اﻻقتصاد ة والثقاف ة بين تر ا

إفرق ا على مبدأ الشراكة والمصلحة المت ادلة وعلى
تحقي

تقدم سرع في الكثير من المجاﻻت ،ومنها

حجم التجارة وآل ات الحوار الس اسي واﻷنشطة الترو ة

سادسا :القمة اﻹفر ق ة التر ة الثان ة 21 -19

واﻻستثمارات اﻻقتصاد ة.

نوفمبر 2014م مدينة ماﻻيو ،تحت شعار :نموذج

لمستقبل مشترك ،حيث شارك فيها ممثلون من 50

نوفمبر 2014م ماﻻيو غين ا اﻻستوائ ة

انعقدت القمة اﻹفرق ة التر ة الثان ة في 20 -19

جديد للشراكة من أجل تنم ة مستدامة ﻹفرق ا وتعزز

تكاملها.

وقد س قت هذه القمة قمة إفر ق ة تر ة في مدينة

اسطنبول عام 2008م تحت شعار التضامن والشراكة

دولة إفرق ة وفي نفس عام 2008م منحت قمة

اﻻتحاد اﻹفرقي المنعقدة في أد س أ ا ا ،وصف

ول حث سبل تعزز الشراكة اﻹستراتيج ة بين تر ا

شرك استراتيجي لتر ا ،وقبلها في عام 2005م

2019 -2015م والتي تتضمن حث مسائل التشاور

وعلى أعلى المستو ات ،في اجتماعات القمم اﻹفرق ة

والبلدان اﻹفرق ة على الصعيد الس اسي واﻻقتصاد

والصحة وقضا ا اﻷمنٕ ،واقرار خطة عمل بين عامي

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

انضمت تر ا إلى اﻻتحاد اﻹفرقي صفة عضو
مراقب .لذلك نجد أن تر ا تحرص على المشار ة،
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التي عقدها اﻻتحاد اﻹفرقي سنو ا في شهر يناير/

يونيو ل حث القضا ا التي تهم شعوب قارة إفرق ا .وفي

أطار س استها الخارج ة متعددة اﻷ عاد عملت تر ا
على اﻻنفتاح على القارة اﻹفرق ة لتحقي

نقلة نوع ة

ولتحقي

اﻻقتصاد

هذه اﻷهداف اختارت تر ا المدخل
والتجار إلى إفرق ا من خﻼل بناء ما

سمى الجسر الدولي للتجارة بين تر ا ٕوافرق ا،

وتعتبر تر ا أن ذلك قارب الشعوب عضها ب عض،

في عﻼقاتها مع إفرق ا ،حيث تم وضع إستراتيج ة

و قارب رجال اﻷعمال والمستثمرن من ﻼ الطرفين.

إفرق ا ،وتوجت الز ارات المت ادلة رف عة المستو ،

2005م ،ما وصل حجم اﻻستثمارات التر ة في

لتطو ر العﻼقات اﻻقتصاد ة مع الدول اﻹفرق ة في

عام 2003م .ما أطلقت على عام 2005م عام

حيث قدر حجم الت ادل التجار بين إفرق ا وتر ا ب
 20مل ار دوﻻر عد ما ان حدود  9مل ار عام

بتوقع اتفاق ات اقتصاد ة وتجارة جديدة نقلت

إفرق ا إلى  6مل ارات دوﻻر مع نها ة عام 2013م.

أهداف قمة ماﻻيو

مثل ت ا واﻹغاثة اﻹنسان ة وجان سيو و اردملي تقوم

العﻼقات مع دول إفرق ا سرعة
جديدة.

بيرة إلى أطوار

وعلى صعيد التنم ة في إفرق ا وال عد اﻹنساني

للس اسة الخارج ة التر ة تجاه إفرق ا فﺈن مؤسسات

 -1إقامة نموذج جديد من الشراكة من أجل

بجهود ضخمة ،وقد خصصت تر ا  5مﻼيين دوﻻر

إفرق ا وتر ا اللتان تعرفان في مسار تعاون

الجو ة التر ة إلى

تعزز التنم ة المستدامة والتكامل في إفرق ا.

 -2فرصة ﻹعادة تكثيف إطار الشراكة بين
مستقر ومستد م.

لم افحة مرض اﻹيبوﻻ في إفرق ا ،اﻹضافة إلى
بنائها للمستشف ات والمراكز الصح ة خاصة في
الصومال ،ما تصل الخطو

حوالي  40مدينة في القارة اﻹفرق ة  ،اﻹضافة إلى

 -3تهدف س اسة الشراكة اﻹفرق ة التر ة

وجود  39سفارة تر ة موزعة في دول القارة ورجال

اﻹفرق ة اقتصاد ا واجتماع ا وس اس ا ،وذلك

حضور عدد من الرؤساء ،وهم رئ س ل من دولة "

المساهمة في تحقي

السﻼم واﻻستقرار في

القارة اﻹفرق ة ،والمساعدة على تنم ة البلدان
بتقد م مساعدات ﻼ مقابل في العديد من
المجاﻻت.

 -4اﻹضافة إلى المساهمة في تطو ر الموارد

اﻹفرق ة حيث توفر المنفعة لﻸفارقة وتطو ر
العﻼقات بين الجانبين على أساس الشراكة

والمصلحة المت ادلتين.

 -5تحقي

م اسب اقتصاد ة وتعزز الت ادل

التجار بين تر ا والدول اﻹفرق ة اﻹضافة
إلى سب المز د من الدعم الس اسي في
المحافل والمؤسسات الدول ة.

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

اﻷعمال اﻷتراك.

وقد شهدت القمة اﻹفر ق ة التر ة الثان ة في ماﻻيو

غين ا اﻻستوائ ة ،تشاد ،مورتان ا ،زم ابو  ،بنين،

جمهورة الكنغو والنيجر ،اﻹضافة إلى عدد  2نائب
رئ س بوروند

وجنوب إفرق ا

وثﻼثة

رؤساء

وزراء ،هم :الجزائر ،القابون وسواز ﻼند ،واحد عشرة
وز رة وهم من جمهورة الكنغو الد مقراط ة ،و ين ا

والسنغال والسودان ونيجيرا وانجوﻻ ٕواثيو ا وغانا
وليب ا والصومال والمغرب اﻹضافة إلى رئ سة اﻹتحاد
اﻹفرقي .

والتصرح الختامي لقمة ماﻻيو دعا إلى تكثيف ت ادل

اﻻستثمارات وتشج ع إقامة العﻼقات التجارة الم اشرة
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بين الطرفين عبر اﻻلتزام

المال ة

المستدامة

لصالح

من أجل تعبئة الموارد
التنم ة

اﻻقتصاد ة

واﻻجتماع ة في إفرق ا وتر ا ،والتعاون في مجال

تر ة المواشي في إطار تعزز اﻷمن الغذائي ،وترق ة

من خﻼل ت ادل المعلومات والتجارب ونتائج ال حث،
غ ة تعز ز القدرات في مجال السلم واﻷمن.

شملت الترتي ان التي أعدتها تر ا ٕوافرق ا في ت ادل

التعاون في مجال تطو ر الخبرات في قطاعات

التجارب في مجال اﻷمن ال حر ٕوابرام اتفاق ات إطار
للتعاون في مجال العلوم والصناعة العس رة وت ادل

الخاص في البرامج الثقاف ة واﻹعﻼم ة ،وتعزز

لﻸوطان .

الصحة من أجل ترق ة المراكز الطب ة ومراكز المراق ة

السلم ة للنزاعات ،اتف

الصناعات التحو ل ة

للمساهمة في تحو ل المواد

اﻷول ة محل ا ،وتكثيف وترق ة استثمارات القطاع
التعاون في مجال العلوم والتكنلوج ا والتعل م العالي.

ما تطرقت الوث قة إلى تعزز التعاون في مجال

والوقا ة من أجل م افحة اﻷمراض واﻷو ئةٕ ،واثراء

وتحسين وضع الش اب لد

الطرفين ،من خﻼل تنفيذ

برامج لتعزز القدرات وت ادل المعارف ،وتم ين المرأة

وترق ة م انتها على الصعيد اﻻقتصاد

واﻻجتماعي

والس اسيٕ ،واقامة عﻼقات بين المؤسسات النشطة في

مجال حقوق اﻹنسان ،وم افحة اﻻتجار

ال شر

والهجرة غير الشرع ة ،ط قا للمواثي والقوانين الدول ة،

الخبرات في مجال الدفاع المدني ،فضﻼ عن وضع

آل ة مشتر ة لم افحة اﻹرهاب وتمو ل الجرمة العابرة

أما ف ما يخص تسو ة النزاعات والوساطة فقد اهتم
الطرفان الدبلوماس ة الوقائ ة وال حث عن الحلول
الطرفان على ت ادل اﻵراء

حول المسائل المرت طة النزاعات وتسو تها.

وقرر الطرفان " دول إفرق ا وتر ا " دعم البرامج ذات
اﻷولو ة القارة في إفرق ا مثل اﻵل ة اﻹفرق ة للتقي م
من طرف النظراء ،ومخط

التنم ة الصناع ة

المستعجلة ﻹفرق ا وتشج ع التجارة البين ة في إفرق ا
ٕوانشاء منطقة الت ادل الحر و رامج تطو ر البن ة

التحت ة والعقد اﻹفرقي للمرأة 2012 – 2010م.

ودعم الهجرة القانون ة "أسفار ،س احة وم ادﻻت

وتطرق مشروع الوث قة إلى تعزز آل ات المتا عة

حيث أعرب الطرفان بهذا الصدد عن قناعتهما أن

عقد قمة الش راكة الثالثة بين إفرق ا وتر ا في عام

تجارة  .إفرق ا وتر ا قد قررتا مواصلة الجهود من

أجل تحقي

أهداف اﻷلف ة للتنم ة لغا ة 2015م ،

واعتماد مخط

مشترك لتنفيذ الشراكة بين إفرق ا

وتر ا في المرحلة 2018 -2014م واﻻتفاق على

أجندة التنم ة لما عد سنة 2015م تت ح مناس ة فردة

2019م.

التزمت البلدان اﻹفرق ة وتر ا م افحة اﻹرهاب وعدم

في إطار عﻼقات إفرق ا مع المجتمع الدولي تم عقد

لتجسيد تصورهما المشترك حول عالم سلمي وعادل

خالص من الفقر و حترم البيئة.

دفع الفد ة لﻺرهابيين ،ومحارة تهرب المخدرات
والمتاجرة ال شر ،واﻷش ال اﻷخر

المنظمة العابرة

من الجرمة

للحدود ،اﻻتجار ال شر وتبي ض

اﻷموال والتزو ر والغش ،ودعم البرامج القارة اﻹفرق ة

ذات اﻷولو ة على غ رار هندسة السلم واﻷمن ،وذلك
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

سا عا :مؤتمر العﻼقات اﻹفر ق ة التر ة :رؤ ة

مستقبل ة

مؤتمر دولي حول العﻼقات اﻹفرق ة التر ة :رؤ ة

مستقبل ة .وبناءاً علي مذ رة التفاهم التي وقعت بين

جامعة إفرق ا العالم ة وجامعة السلطان ﷴ الفاتح

الوقف ة في العام  ،2014وزارة السيد مدير جامعة

إفرق ا العالم ة ﻷستنبول التر ة ،تم اﻻتفاق بين
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الطرفين على إقامة

مؤتمر دولي عن العﻼقات

للتنبؤ مستقبل العﻼقة وتقد م مقترحات تعين على

اﻹفرق ة التر ة .وتم عقد مؤتمر العﻼقات اﻹفرق ة

نجاحات العﻼقة المستقبل ة في مجﻼت الس اسة،

نظمه ،مر ز ال حوث والدراسات اﻹفرق ة،

اﻷكاد مي بين جامعة إفر ق ا العالم ة ،السودان

التر ة اﻷول خﻼل الفترة من  28-27أكتو ر
 ،2015بجامعة إفرق ا العالم ة ،الخرطوم ،السودان.
والذ

جامعة إفرق ا العالم ة ،التعاون مع معهد تحالف
الحضارات ،جامعة السلطان ﷴ الفاتح الوقف ة،

جزء

من التعاون اﻷكاد مي،العلمي وال حثي بين الجانبين.

عنى المؤتمر ،ش ل رئ سي بتناول وتطو ر النقاش

حول ماضي ،وحاضر ،ومستقبل العﻼقات اﻹفرق ة-

التر ة ،خاصة مع تنامي الوجود التر ي في القارة
اﻹفرق ة خﻼل العقود الثﻼثة اﻷخيرة ،وتعدد مظاهر
هذا الوجود س اس اً ،اقتصاد ا وثقاف اً.

واﻻقتصاد والثقافة والتعل م ،اﻹضافة إلى توثي

التعاون والصلة في مجﻼت ال حث ،والمعرفة والت ادل
وجامعة السلطان ﷴ الفاتح الوقف ة ،تر ا .في هذا

المؤتمر ،تم تقد م ومناقشة  40ورقة من قبل مشار ين
من السودان ،وتر ا وعدد من ال احثين والمهتمين من

الدول اﻹفرق ة )نيجيرا ،إثيو ا ،بوروند  ،زنج ار،
الجزائر ومصر( .في هذه اﻷوراق تم

تناول مستقبل

هده العﻼقة بين الجانبين من خﻼل قراءة الجذور

التارخ ة لعﻼقة تر ا بﺈفرق ا ،وواقعها الحاضر

إضافة إلى

والتنبؤ مستقبلها في مجﻼتها المتعددة في س عة

اﻹفرقي واﻹ قاد( ،مما أستدعى معه ضرورة بلورة

إفرق ا في مجاﻻتها الس اس ة ،واﻹدارة والثقاف ة.

تطو ر عﻼقة تر ا مع دول ومؤسسات القارة

اﻻقتصاد ة والس اس ة ) اﻹتحاد اﻹفرقي ،بنك التنم ة
أف ار ورسم خط إستراتيج ة وتنسي جهود الجانبين

ما م نهما من توس ع مقترحات مشارع تنمو ة

وتحديث ة عبر تطو ر إدارة واستغﻼل الموارد ال شرة
والماد ة الموجه منهما لخدمة هذه اﻷهداف وتحقي

محاور ما يلي:

التار خ  :تناول المحور ،اﻷ عاد التارخ ة للعﻼقة بين

حيث ر ز المحور علي إبراز دور العثمانيين اﻷتراك
في حر ة التحرر اﻹفرقي في شمال إفرق ا ،ما في

حالة تحرر المدن الساحل ة الجزائرة من اﻻحتﻼل

اﻷس اني خﻼل القرن السادس عشر ،ودورهم في

الفوائد المرجوة للجانبين عبر العمل المؤسسي

ٕوايجاد نظام
تأس س نظم الح م و التقس م اﻹدار
الوﻻ ة في اﻹمارات العثمان ة ما في حالة مصر.

التعاون بين إفرق ا وتر ا ،في افة مجاﻻت التعاون

زنج ار خﻼل القرن التاسع عشر في عهد السلطان

والعلمي .لذلك جاءت أهداف هذا المؤتمر في مجملها،

متماش ة جن اً إلي جنب مع الواقع المتطور لهذه
العﻼقات ،حيث هدف المؤتمر إلى ضرورة توثي

المتاحة والمطروقة ،التعرف علي تارخ تر ا في

إفرق ا ٕواعادة قراءته لتش يل إضاءات في حاضر
ومستقبل العﻼقات الثنائ ة بين الجانبين ،تناول واقع
العﻼقات اﻹفرق ة التر ة من خﻼل أف ار و تا ات

معن ة بهذه العﻼقة وتعبر عن رؤ

ومقترحات

ال احثين من الجانبين ،اصطحاب الماضي والحاضر
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

ر ز المحور أ ضا علي

جذور العﻼقات الثقاف ة

والدين ة بين إفرق ا وتر ا في شرق إفرق ا خاصة في

عبد الحميد الثاني .أ ضا تطرق ال احثون للتعرف على
عض الشخص ات والق ادات اﻹفرق ة

المؤ دة

والمساندة لتر ا س اس اً وعس ر اً خﻼل الحرب

العالم ة اﻷولي مثل السلطان على دينار سلطان
سلطنة دارفور ،وموسى الزنجي السوداني .هذا بجانب

تطرق

المحور

لوصف

والتعرف

علي

مدن ة
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القسطنطين ة )اﻻستانة( ،عاصمة الخﻼفة العثمان ة

التر ي -العثماني ،فئ

خﻼل التعرف على جغراف ة المدينة ،واﻷماكن

وأسوار بوا ات المدن .أ ضا أوضحت اﻷوراق ،اﻷثر

ﻻحقاً ،ما وصفها الرحالة اﻹفرقي أبن طوطة خﻼل
القرن ال ار ع عشر الم ﻼد  ،وجاء وصف المدينة من
المقدسة ،و عض الشخص ات المهمة من العائلة

ل من السودان وهرر

اﻹثيو ة .أوضحت اﻷوراق هذا اﻷثر في الطراز
المعمار

ما في المساجد ،الم اني الح وم ة ،الق اب

الثقافي التر ي ما في تداول عض المفردات التر ة

المالكة .أ ضا تطرق المحور إلى التنافس العثماني

في العام ة السودان ة ،وارت ا

في تش يل الدولة اﻹثيو ة في القرن السادس عشر

ودور الثقافة الم تو ة في تنم ة العﻼقات العثمان ة

البرتغالي على الس ادة في منطقة شرق إفر ق ا وال حر

اﻷحمر ،والدور المحسوس الذ لعبته الدولة العثمان ة
)البن ة اﻹدارة والمال ة والعس رة لوﻻ ة الح شة

وتعيين موظفي الدولة(.

الدعوة وانتشار اﻹسﻼم في إفر ق ا :هدف المحور،

هذه المفردات اللهجة

العام ة السودان ة خاصة فئ مجاﻻت اﻹدارة،

اﻻقتصاد ،المهن ،الصناعات والمجال العس ر ،
السودان ة )مثال المؤلفات ،الشعر الشعبي الشعبي

واﻷمثال(.

الس اسة :أهتم المحور طب عة العﻼقات الس اس ة

إلى التعرف على الدور التر ي في انتشار اﻹسﻼم

اﻹفرق ة التر ة والتي تنامت مؤخ اًر عقب إعﻼن

من إفرق ا وتر ا .تضمنت اﻷوراق مواض ع أهمها

الس اس ة بين الجانبين ،وتوض ح الطب عة الدبلوماس ة،

وانتشار الطرق في إفرق ا .حيث ر ز ال احثون على

التعرف التصوف تارخه و طرقه ومناهجه في ل

طب عة التصوف في ل من نيجيرا ،غرب إفرق ا

س اسة تر ا اﻻنفتاح ة نحو القارة اﻹفرق ة .ر ز

ال احثون على طب عة و قضا ا و محددات العﻼقات
والمؤسس ة بين تر ا ودول ومؤسسات القارة الس اس ة

وتر ا ،ودور الدولة العثمان ة في نشر المذهب الحنفي

اﻹتحاد اﻹفرقي وعضو تها ف ه صفة مراقب .هذا

بين إفرق ا وتر ا في حر ة التصوف .هذا بجانب

المحور على س اسة المحاور التي م ن أن تت عها

المذهب الرسمي للدولة العثمان ة في ل من مصر،

والسودان والمغرب العري ،و أوجه التشا ه واﻻختﻼف

التعرف على س اسة عبد الحميد الثاني في اﻹتحاد

بجانب طب عة الدور الذ

تحقي السﻼم وتسو ة النزاعات في القارة .أ ضاً ،ر ز

تر ا في عﻼقاتها مع دول القارة اﻹفرق ة .أخي اًر،

اﻹسﻼمي والتصوف في إفرق ا الشمال ة ودوره في

تناول المحور الدور الذ

اﻻستعمارة.

في الصومال.

است قا ف رة إح اء الوحدة اﻹسﻼم ة ) حر ة الجامعة
اﻹسﻼم ة( التي هدفت لتوحيد الجهود ضد هذه الدول

الثقافة واللﻐة :تناول هذا المحور ،الروا
واﻷثر المعمار والماد

الثقاف ة

التر ي في إفرق ا ،خاصة

في السودان .تطرق المحور إلى مواض ع مثل أثر

المؤلفات التر ة العر ة في إنتاجات ومساهمات

علماء نيجيرا العلم ة والثقاف ة .و اﻷثر المعمار
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

م ن أن تلع ه تر ا في

م ن أن تلع ه تر ا في

توطيد العﻼقات بين دول غرب ال حر اﻷحمر

)إثيو ا ،إرترا( ،وتحسين اﻷوضاع الس اس ة واﻷمن ة

اﻻقتصاد والمساعدات اﻹنسان ة :ناقش المحور

طب عة العﻼقات اﻻقتصاد ة بين إفرق ا وتر ا،
والمساعدات اﻹنسان ة التي تقدمها تر ا ل عض الدول

اﻹفرق ة .أهتم ال احثون في هذا المجال ،العﻼقات

اﻻقتصاد ة بين الجانبين ،التعرف على حجم التعاون
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اﻻقتصاد

بين الدول والمؤسسات اﻹفرق ة مع تر ا،

مع تحديد دوافع وأهداف ومجاﻻت ومعوقات ومستقبل

ش ل خاص أهتم المحور العﻼقات اﻷكاد م ة بين

مؤسسات التعل م العام والعالي في السودان وتر ا .في

هذا التعاون .في هذا المجال اهتمت أوراق المحور

هذا المجال ،أهتم ال احثون التعرف بتارخ العﻼقات

الدول اﻹفر ق ة وتر ا خاصة من منطقة شرق إفرق ا،

المدارس القرآن ة الموجودة ،وتأس س مدارس ح وم ة

و حجم الت ادل التجار بين تر ا ٕواثيو ا خﻼل
اﻻستثمارت التي غطت
ا
السنوات اﻷخيرة .وطب عة

وتر ا من جانب ،واﻻتفاقات العلم ة بين جامعة
إفرق ا ومؤسسات التعل م التر ة من جانب أخر ،وعدد

ف ة اﻻستفادة من الطفرة

بين تر ا ٕوافرق ا

التعرف

على

مجاﻻت

التعاون

اﻻقتصاد

)اﻻستثمارات ،الت ادل التجار تمو ل المشارع( ،بين

وجنوب إفرق ا ونيجيرا .ذلك عمل المحور على
التعرف التوسع في اﻻستثمارات التر ة في إثيو ا،
مجاﻻت التكنولوج ا ،صناعة النسيج ،الم اه والزراعة.
وزادة الشر ات التر ة حوالي  350شر ة .من

جانب أخر ،تم توض ح

اﻷكاد م ة بين البلدين ودور اﻷتراك في تطو ر التعل م
في السودان منذ الح م التر ي ،من خﻼل تشج ع

جديدة اﻹضافة إلى المدارس اﻹسﻼم ة ،أ ضًا تم
التعرف على اﻻتفاقات العلم ة الحال ة بين السودان

ال عثات العلم ة السودان ة التر ة خﻼل الفترة من

 .2015-2010أ ضا ،عمل ال احثون إلى التطرق

للمؤتمرات العلم ة التي عقدت

النوع ة اﻻقتصاد ة التر ة ورأس المال التر ي في

خﻼل الفترة اﻷخيرة والتي هدفت إلى تطو ر وتوسع

النف الرئ س ة والخدمات المصاح ة في مناط مثل

التي أشاءتها تر ا في الدول اﻹفرق ة .أخي اًر ،خلص

تطو ر صناعة النف

في إفرق ا ،من خﻼل جذب

الشر ات النفط ة التر ة في لﻼستثمار في عمل ات

التعل م في إفرق ا وتشج ع الت ادل المعرفي بين
الجانبين ،و التعرف على المدارس والكل ات العلم ة

شمال وغرب إفرق ا .أخي اًر ،تناول المحور المعوقات

المحور بتوص ات توضح أهم ة الدور الذ

الدول ة اﻷخر  ،معاناة منطقة شرق إفرق ا محور

وضرورة وجود دور فعال لمؤسسات التعل م العالي

العﻼقات اﻹفرق ة -اﻹفرق ة .ف ما يتعل بدور تر ا

التر ة في تطو ر التعاون العلمي بين الجانبين.

التي تواجه الوجود التر ي والتعاون اﻻقتصاد

اﻹفرقي التر ي ،وفى مقدمتها المنافسة مع القو

التر يز من إش اﻻت إدارة ،وأمن ة  ،بجانب تزايد
الحديث عن التكامل اﻹفرقي الذ

يدعو إلى تكرس

في مجال المساعدات اﻹنسان ة .تم التر يز على دور
منظمات المدني التر ة في مجال الصحة ،التعل م ،

والتنم ة ،مثل هيئة اﻹغاثة التر ة ،IHH

اﻹضافة

إلى المساعدات التر ة في مواجهة الت ارات التنصيرة

الغر ة في الصومال.

التعل م :تناول المحور العﻼقات اﻷكاد م ة بين الدول
والمؤسسات التعل م ة في ل من

إفرق ا وتر ا.
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من

أن تلع ه المؤسسات التعل م ة في ل من السودان

وتر ا في تطو ر التعاون في المجال اﻷكاد مي،
اﻹسﻼم ة

مثل جامعة إفرق ا العالم ة و جامعة

أمدرمان اﻹسﻼم ة

وجامعة السلطان ﷴ الفاتح

العﻼقات اﻹفر ق ة-التر ة :رؤ ة استشراف ة :ش ل
هذا المحور ،مجموعة رؤ

وأف ار حول مستقبل

وتطو ر العﻼقات اﻹفرق ة التر ة في المجال،
الس اسي والدبلوماسي واﻻقتصاد

خاصة مع دول

غرب إفرق ا )نيجيرا والسنغال( ،الرؤ اﻹستراتيج ة

لتعزز الوجود التر ي في إفرق ا ،خاصة مع تزايد

تنافس الدول الكبر )مثال أمر ا ،فرنسا والصين(
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حول الموارد والنفوذ في القارة .في المجال الثقافي
واللغو

خلص المحور إلى ضرورة تطو ر الصورة

والروا

الدين ة بين تر ا والدول اﻹفرق ة ،اﻹضافة

الذهن ة اﻹيجاب ة المدر ة لﻸفارقة تجاه تر ا ،وضرورة

اﻻستفادة من العامل الثقافي ،التارخي والحضار

إلى تطو ر مستو اللغة العر ة لد الطﻼب اﻷتراك.
التوص ات

عد عرض ومناقشة اﻷوراق التي احتوتها محاور

المؤتمر ونتائجها وتوص اتها .خلص المؤتمرون إلى

جملة من التوص ات التي تماشت جن اً إلى مع أهداف

والترجمة والنشر المنح الدراس ة ودورات
التأهيل العلمي.

 إنشاء وحدة لتعل م اللغة التر ة في جامعة
إفرق ا العالم ة.

ثامنا :مؤتمر اﻻتحاد اﻹفر قي – الدورة العاد ة

الخامسة والعشرون  -جوهانسبرج ،جنوب إفر ق ا
 15 -14يونيو 2015م

شهدت مدينة جوهانسبرج ،جنوب

إفرق ا ،انطﻼقة

أعمال الدورة الخامسة والعشرن للقمة اﻹفرق ة تحت

شعار 2015م عام تم ين المرأة والتنم ة نحو تحقي

ومقاصد المؤتمر الرام ة إلى تطو ر واقع واستشراف

أجندة  2063وذلك في  14و 15يونيو 2015م،

لمناقشة مستقبل

اتخذت نفس الشعار اعت ار عام 2015م عام تم ين

مستقبل العﻼقات اﻹفرق ة -التر ة في مجاﻻتها

المتعددة ما يلي:

 إقامة مؤتمر دولي سنو

العﻼقات اﻹفرق ة التر ة وتطو ر ال حث

العلمي والعمل الميداني المشترك لرسم

خارطة طر

مستقبل العﻼقة الثنائ ة.

وهي القمة العاد ة لﻼتحاد اﻹفرقي حيث س قتها قمة

أولى في يناير 2015م عقدت في أد س أ ا ا ،إثيو ا

المرأة لتواك ه مع اﻻحتفال الذ ر الخامسة لعشرة
المرأة اﻹفرق ة 2015 – 2010م .و ما أن هذا العام

 اﻻهتمام اﻷرشفة وتوثي التراث العثماني في

خصص للمرأة فقد شهد حضو اًر ممي اًز للمرأة رئ سة
للدولة ،ومنهن رئ سة ليبيرا ألين جونسون سيرليف،

 اعتماد بناء عﻼقات س اس ة إيجاب ة قائمة

مورتان ا و ين ا وجنوب إفرق ا .

إفرق ا ،بجانب الكشف وص انة اﻵثار

العثمان ة في القارة.

على تطو ر العﻼقات المت ادلة مع القو

اﻹقل م ة في إفرق ا.

 تعمي

التعاون والشراكة اﻻقتصاد ة بين

ورئ سة مورشص أمينة غرب فق م ،اﻹضافة إلى

ذلك شار ت ثﻼث وز رات وهن

وز رات خارج ة

وتميزت الدورة الخامسة والعشرون التطرق لﻸحداث
التي تمر بها القارة اﻹفرق ة ،ومنها:

تم ين المرأة ،والوضع الس اسي في بوروند ،

إفرق ا وتر ا ،وتدع م اﻹست ثمار التر ي

ومسألة الهجرة ،وم افحة اﻹرهاب ،والوضع في

والترو بين تر ا ٕوافرق ا.

وانتخا ات أجهزة اﻻتحاد اﻹفرقي ،وتقارر اللجان

ل في مجاﻻت التنم ة في القارة.

 اﻻهتمام بتطو ر ال عد الثقافي واﻹعﻼم
 زادة التعاون العلمي بين جامعتي إفرق ا

العالم ة وجامعة السلطان ﷴ الفاتح الوقف ة
من خﻼل ت ادل اﻷستاذة ،ال حوث المشتر ة

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

جنوب السودان ومالي ،و تغير المناخ ،والسلم
واﻷمن

اﻹفر قي،

ٕواصﻼح

مجلس

اﻷمن،

الفرع ة ،والمح مة الجنائ ة الدول ة ،وقض ة قوات

الصحراء الغر ة ،وقض ة القوات الجاهزة للتدخل.
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ما شهدت هذه القمة غ اب بير لرؤساء دول

مع التر يز على المنظومة اﻹفرق ة للح م

المغرب التي انسحبت من اﻻتحاد اﻹفرقي سبب

بين اﻷمم المتحدة واﻹتحاد

شمال إفرق ا منها ،رئ س ل من دولة )مصر

ومورتان ا والجزائر وتونس ( وليب ا اﻹضافة إلى

الصحراء الغر ة .وأ ضا شهدته غ اب ل من

رئ س جيبوتي ورئ س إرترا ورئ س بوروند ،
ما شهدت حضو اًر ممي ًاز لرئ سات نساء لدولهن.

ما صدرت من هذه القمة عدد من المقررات

واﻹعﻼنات منها:

 -1مقرر شأن إطﻼق منطقة التجارة الحرة
القارة.

واﻻنتخا اتٕ ،واحاطة المفوض ة حول تنفيذ

المقررات السا قة للمح مة الجنائ ة الدول ة ،إطار
الش راكة المتجددة

اﻹفرقي شأن أجندة التكامل والتنم ة ﻹفرق ا.

اﻹعﻼنات الصادرة من هذه القمة تتر ز في

اﻵتي:

إعﻼن عام 2015م عام تم ين المرأة والنهوض

بها نحو أجندة إفرق ا  ، 2063والقضاء على
شلل اﻷطفال في إفرق ا  ،والتراث التارخي الذ

شأن انتشار فيروس مرض

نتر ه لﻸج ال القادمةٕ ،واعﻼن شأن إطﻼق
المفاوضات شأن منطقة التجارة الحرة القارة،

في

بين إفرق ا واﻻتحاد اﻷوري بهذا الخصوص في

السادسة والعشرن لمؤتمر اﻻتحاد اﻹفرقي

أكد المؤتمر على عدة نقا منها :ضرورة تعزز

وأساليب عمله.

الغر ة على المجتمعات اﻹفرق ة وثقافتها

 -2مقرر القمة
اﻹيبوﻻ.

 -3مقرر شأن برنامج إيدز ووتش أفر ا.
 -4مقرر

شأن

المشار ة

اﻹفرق ة

المفاوضات العالم ة حول المناخ.

 -5مقرر شأن وتارخ وم ان عقد الدورة العاد ة
في يناير 2016م.

 -6مقرر شأن ترشيد قمم اﻻتحاد اﻹفرقي
مقرر شأن إطﻼق منطقة التجارة الحرة القارة ،
وانتشار فيروس مرض اﻹيبوﻻ  ،و رنامج اﻹيدز

ووتش أفر ا ،والمشار ة اﻹفرق ة في المفاوضات

عن

ٕواعﻼن اﻻعتماد على الذاتٕ ،واعﻼن

المؤتمر حول الهجرة حيث عقدت قمة مشتر ة
نوفمبر 2015م وقرار شأن أرخبيل شاجوش.

وف ما يخص اﻹرهاب:

العمل اﻹفر قي المشترك في مجال م افحة

اﻹرهاب من أجل القضاء على هذه الظاهرة

ود انتها ،وضرورة أن تعمل الح ومات اﻹفر ق ة
على تحسين قدراتها في الردع ووسائل الوقا ة،

و شف مصادر تمو ل اﻹرهاب وضمان م افحة

العالم ة حول المناخ ،وتارخ وم ان عقد الدورة

أنجع السبل ضد اﻷف ار المتطرفة من خﻼل

وأساليب عمله ،وتقرر مجلس السلم واﻷمن عن

على ترق ة تعاون دولي أكثر فعال ة من أجل

السادسة والعشرن لمؤتمر اﻻتحاد اﻹفرقي في

يناير 2016م وترشيد قمم اﻹتحاد اﻹفر قي
أنشطته ووضع السلم واﻷمن في إفرق ا ،وتقرر

رئ سة المفوض ة عن اﻹرهاب والتطرف في

إفرق ا ،وتقرر المفوض ة عن الح م في إفرق ا،
الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

وضع س اسات مﻼئمة لمحارة التطرف وتجفيف
مصادر تمو ل اﻹرهاب ،وعمل الدول اﻹفر ق ة

م افحة المتاجرة المخدرات ،التي تعتبر أهم
مصادر تمو ل اﻹرهاب.
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وصدر عن هذا المؤتمر ب ان ختامي نذ ر منه

ودعت القمة

اختتمت القمة ال  25لﻼتحاد اﻹفرقي في

ﻹجراءات انتخا ات حرة ونزهة.

عض النقا اﻵت ة:

الب ان الختامي للقمة اﻹفر ق ة

جوهانسبرج متعهدة بﺈكمال أجندة 2016م التي
تعد مخططا للتنم ة المستقبل ة ﻹفرق ا ،واحترام

قرار عدم اﻻلتزام

ق اررات المح مة الجنائ ة

بتوقيف أ رئ س إفرقي .

وناقش رؤساء الدول والح ومات اﻹفرق ة في
محادثات القمة أجندة 2063م ،وقض ة تم ن

أطراف اﻷزمة في بوروند

إلى

احترام الدستور واﻻتفاق ات واﻻحتكام إلى الحوار
للحل ،والعمل من أجل خل

بيئة مناس ة تمهد

أدانت القمة استمرار خروقات وقف إطﻼق النار

في جنوب السودان ،منددة اﻻعتداءات المستمرة

ضد المدنيين ،و الهجمات المتكررة ضد و اﻻت

اﻹغاثة اﻷمم ة العاملة في ال ﻼد.

عبرت القمة عن خي ة أملها استمرار القتال وتزايد
معاناة شعب جنوب السودان ،وعن أسفها لعدم

المرأة ،واﻷزمة الس اس ة في بوروند  ،والمقترحات

تجاوب أطراف النزاع مع مساع إقل م ة وقارة

ناشد الب ان أطراف النزاع في ل من ليب ا وجنوب

بو و حرام في غرب إفرق ا ،وحر ة الش اب في

لمنطقة التجارة الحرة البرة ،وآل ات ﻹيجاد
التمو ل الجديدة لعمل ات اﻻتحاد اﻹفرقي.
السودان و وروند

وقف الص راع ف ما بينهما

وأمم ة ﻹنهاء النزاع.

وأدانت الحر ات اﻹرهاب ة في إفرق ا المتمثلة في

شرق إفر ق ا ،وتنظ م داعش في شمال إفرق ا،

مؤ دة ضرورة اعتماد الحوار لحل الخﻼفات في

والقاعدة في المغرب ومالي ،متعهدة بتقد م ل

محذرة من خطورة الفوضى التي تهدد السلم

توصلت إل ه

السلطة واست عاد الخ ار العس ر .

أعر ت القمة عن قلقها لتدهور اﻷوضاع في ليب ا

اﻹقل مي والدولي  ،وأدانت اﻹرهاب أش اله
وخاصة اﻹرهاب المتطرف الذ تمثله داعش.

رحبت المسودة بتعاون اﻻتحاد اﻹفرقي واﻷمم

المتحدة ﻹنهاء اﻷزمة الليب ة  ،مشيدة بخارطة

الطر

التي قدمها الم عوث اﻷممي لحل الصراع

بين العديد من اﻷطراف التي حثها الب ان على

أهم ة الحوار سب ﻼ للحل .

وعبرت عن انزعاجها من ترد

اﻷوضاع اﻷمن ة

واﻹنسان ة في بوروند  ،وأبدت مخاوفها من

انزﻻق ال ﻼد إلى حرب أهل ة مؤ دة دعمها

لمجموعة شرق إفرق ا والمقترحات التي قدمتها
لحل اﻷزمة.
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إم ان اتها ﻻستئصال اﻹرهاب اعت اره خط ار يهدد
السلم والتنم ة .

ورحبت اتفاق شرم الشيخ الذ

التكتﻼت اﻻقتصاد ة الثﻼثة الساداك ،والكوم سا

ومجموعة دول شرق إفرق ا ،الذ
تحقي

يؤد

إلى

التكامل اﻻقتصاد في القارة اﻹفرق ة.

تاسعا :القمة اﻷور ة – اﻹفر ق ة ل حث أزمة

الهجرة غير الشرع ة

شهدت مدينة فاليتا ،مالطا انطﻼق قمة إفرق ة

أور ة في يومي  12 ،11نوفمبر 2015م
ل حث سبل معالجة اﻷس اب الجزرة للهجرة غير

الشرع ة إلى اﻻتحاد اﻷوري .وتعتبر هذه القمة

فرصة لمناقشة موضوع الهجرة م اشرة مع قادة

الدول اﻹفرق ة ،وضرورة دعم البلدان اﻹفرق ة
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التي أتي منها المهاجرون ،وأهم ة خل

فرص

عمل لضمان ح اة أفضل لس ان قارة إفرق ة.

تساهم في خل

فرص عمل جديدة في محاولة

لردع الس ان عن التف ير الهجرة إلى أورا.

حيث تهدف القمة إلى تعزز التعاون بين أورا

وتشج ع عض الدول اﻹفرق ة على قبول إعادة

حدتها في اﻵونة اﻷخيرة.

وخط إعادة دمج محددة اﻷهداف.

ٕوافرق ا في مجال الهجرة استنادا إلى اﻵل ات
المتوفرة من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي زادت

مزد من المهاجرن الم عدين من أورا على
أراضيها ،واقتراح مساعدات مال ة ولوجست ة

ما تهدف إلى تعزز التعاون بين اﻻتحاد اﻷوري

والتأكيد على أهم ة توس ع مسارات الهجرة

العم قة للهجرة غير الشرع ة وتنظ م

ودولهم،

ٕوافرق ا ف ما يتعل

الهجرة من خﻼل أعمال

ملموسة ترمي إلى تحفيز التنم ة وم افحة

اﻷس اب

قنوات الهجرة القانون ة والتنقل  .ما تهدف إلى

ضمان حما ة دول ة للمهاجرن وطالب اللجوء
وتكثيف م افحة الش ات اﻹجرام ة التي تنش

الشرع ة اعت ارها الحل اﻷساسي لم افحة الهجرة
غير الشرع ة ،وضرورة تعزز الروا

والتنم ة بين مجتمعات المهاجرن

بين الهجرة

وتسهيل منح التأشيرات ،وت سير حر ة النقل
أهم ة إيجاد حلول مشتر ة للتفاقم المتزايد في
تدفقات الهجرة غير الشرع ة واﻻتجار ال شر

في نقل المهاجرن غير الشرعيين ،واﻻتجار

وضرورة تحمل الدول اﻷورو ة مسؤول اتها تجاه

اﻷصل ة ،اﻹضافة إلى توطيد التعاون بين دول

المستدامة في إفرق ا فتح المجال إمام استقدام

ال شر ،وتنظ م التعاون في مجال العودةٕ ،واعادة

قبول المهاجرن غير الشرعيين إلى دولهم

القارتين من أجل التصد

ﻷزمة الهجرة غير
عد غرق

المهاجرن الوافدين إليها.

ٕواسهام الدول اﻷور ة بجد ة

بتحقي

التنم ة

العمالة المهاجرة من إفر ق ا ،و ش ل مؤ د على

الشرع ة ٕوانهاء المآسي اﻹنسان ة
اﻵﻻف من المهاجرن في م اه ال حر اﻷب ض

م ونا أساس ا في القضاء على الفقر ،وتوفير

وح ومة ،منها  35دولة إفرق ة و 28دولة أور ة،

مثم ار ول س سلسلة من اﻷحداث المؤلمة.

المتوس .

وشارك في هذه القمة ممثلو أكثر من  60دولة

وناقشت هذه الدول موضوعات الهجرة غير

الشرع ة تنقل اﻷشخاص اللجوء والحما ة الدول ة

إيجاب ة ظاهرة الهجرة والتعامل معها اعت ارها
فرص العمل ،واجتذاب اﻻستثمار لتنم ة الدول

المصدرة للهجرة  ،و ن غي أن تش ل الهجرة ت ادﻻ

وتشج ع الم ادرات التي تؤد

إلى خل

وظائف

والتحفيز على اﻻستثمار خصوصا في المناط

وم افحة اﻻتجار المهاجرن و ال شر والتعاون

الرف ة ومساعدة القارة على مواجهة موجات

المهاجرن إلى بلدانهم اﻷصل ةٕ ،واقناع القادة

والكاميرون ٕواثيو ا.

في مجال العودة ٕواعادة اﻹدماج.
ما ر زت القمة على قرار اﻻتحاد اﻷوري إعادة

اﻷفارقة استق ال مواطنيهم ،اﻹضافة إلى تقد م

مساعدات للدول اﻹفرق ةٕ ،واقامة مشروعات
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الهجرة الداخل ة عبر مساعدة الدول التي تستقبل
أعداداً

بيرة من المهاجرن مثل السودان ،

وفي هذا الس اق تم إنشاء صندوق استثنائي ق مة
 1.8مل ار يورو م ادرة من اﻻتحاد اﻷوري

282

عﻼقات إفرق ا الدول ة

للقضاء على اﻷس اب العم قة لحر ات الهجرة في

 -3التأكد من نجاح مشروع النيجر لجمع

إفرق ا ،حيث عتبر هذا المبلغ ل س اف اً ﻹحداث

المهاجرن الراغبين في التوجه على أورا،

والعدول عن الهجرة إلى أورا.

أورا ،على أن يتم تعم م هذه التجرة على

تنم ة حق ق ة في بلدان إفرق ة فقيرة ،وخل فرص

عمل ﻹغراء الش ان اﻷفارقة ال قاء في أوطانهم

وفي ختام هذا القمة صدر منها ب ان ختامي

وخطة عمل م ن تلخ ص عض البنود الواردة

فيها ف ما يلي:

أوﻻ :الب ان الختامي:

شدد الب ان الختامي لمؤتمر فاليتا على عدة بنود،
أبرزها:

 -1ضرورة التصد

لﻸس اب الرئ س ة للهجرة

غير الشرع ة مثل ضعف اﻻقتصاد والتنم ة

في إفرق ا.

 -2دعم التوجه نحو شرع ة الهجرة بين إفرق ا
وأورا خﻼل تدابير مدروسة تسهل على

اﻷفارقة الش اب

سب الخبرات اﻷور ة

والعودة إلى بلدانهم لتطب قها.

 -3محارة ش ات تهرب ال شر.

ثان ا :خطة العمل :تتضمن إجراءات محددة يتعين

على الدول التي شار ت في القمة العمل بها وتنفيذها
قبل حلول نها ة العام المقبل 2016م وتتلخص في :

 -1إطﻼق صندوق ائتماني خاص بﺈفر ق ا ق مة
قدرها  1.8مل ار يورو ،يهدف إلى إنشاء
مشارع تنمو ة ،وخل فرص عمل في شرق

إفرق ا وغرها .استمرار المساعدات السنو ة

التي قدمها اﻻتحاد اﻷوري للتنم ة في
إفرق ا ،وتقدر ق متها عشرن مل ار يورو.

 -2رفع مستو

وق مة المنح العلم ة المقدمة

للش اب وال احثين اﻷفارقة عن طر
برنامج إيراسموس لل حث العلمي.
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توس ع

ودراسة طل اتهم في مراكز النيجر والسماح

فق لمن ستوفي شرو اللجوء التوجه إلى
بلدان إفرق ا أخر حال نجاحها.

 -4موافقة

الدول

اﻹفرق ة

على

استق ال

المهاجرن الذين ترفض طل ات لجوئهم في

أورا أو الذين تنتهي مدة إقامتهم القانون ة
في دولة أورو ة ،واستعداد أورا لتحمل
عض نفقات الترحيل مع تشج ع ف رة العودة

الطوع ة ،على أن يواف الدول اﻹفرق ة على
تسر ع مسار الترحيل وتسهيله.

 -5لكن معظم القادة اﻷفارقة المشار ين في
المؤتمر لم يوافقوا على جم ع ما ورد في

خطة العمل المشتر ة هذه ،و ما أن الخطة
والب ان الختامي لم حتو

على النقا

الجوهرة التي تعتبر أس ا ا أساس ة ،تدفع
المواطنين اﻷفارقة إلى الهجرة غير الشرع ة

منها:

عدم اﻻستقرار اﻷمني ،وتفشي

اﻹرهاب ،وانعدام اﻻستقرار ،و تم الحرات،
اﻹضافة إلى المشاكل اﻻقتصاد ة والبيئ ة

والتي تجعل الح اة في

اﻹفرق ة أم اًر ش ه مستحيل.

ثير من الدول

و ان الهدف من القمة اﻷور ة اﻹفر ق ة توطيد
التعاون بين دول القارتين من أجل التصد

ﻷزمة

الهجرة غير الشرع ة اﻵخذة في التفاقم على نحو

متواصلٕ ،وانهاء المآسي اﻹنسان ة عد غرق اﻵﻻف
من المهاجرن في م اه ال حر اﻷب ض المتوس ..
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المصادر:

 -1مراد ،مراد 2015م ،نتائج لقاءات فاليتا شأن
الهجرة ،أحﻼم أورا تصطدم بواقع ة إفرق ا ،صح فة

المستقبل ،عدد الجمعة  13تشرن الثاني 2015م ،

عدد رقم .555

www..au.int -2

summits – au.int/en / 25th summit -3
www.african union .ort. -4

Assembly /au/dec. 569 (xxx) -5

 -6بدر حسن شافعي يونيو  ،2015القمة اﻹفرق ة ،
-7

قراءة أول ة مر ز الجز رة للدراسات .

; The thirst international conference

financing for development 13-16 July

2015 Addis Ababa –Ethiopia , Time for
global

 -8اﻹذاعة الجزائرة  /واج 2015/6/14م Action

The European Union’s cooperation with -9
African migration 2015l Valletta summit

on migration

إسماعيل جمال ،صح فة القدس العري  31يناير
20156م .

اسم الحاج جاسم ،إفرق ا وتر ا على شراكة استراتيج ة،

جردة العرب الجديد  7مايو 2015م.

محمود سمير الرنت سي 2015م ،الدور التر ي في شرق
إفرق ا في ظل التنافس اﻹقل مي ،الجز رة نت.

مختار بورون ه  -2015تر ا واهتمام متزايد بﺈفرق ا

صح فة عمان  20د سمبر
و ازرة الخارج ة التر ة.

موقع و الة اﻷن اء الجزائرة نوفمبر 2014م

WWW.TURKEY-POST.NET -1
WWW.MFA.GOV.TR -2
AFRICA- -3

(TURKEY/ASSEMBLY/DRAFT/DECL.

II)REV.2

الﺗقرير اﻻسﺗراﺗيجي اﻹفريقي الثﺎﻧي 2015-2014

284

