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أوال .المقدمة:
 .1انعقد االجتماع الثامن لمجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين المكمفة بالنيباد في  2مايو
 2014في مقر مفوضية االتااد األفريقي بدديس أبابا ،إثيوبيا.

ثانيا .المشاركون
.2

اضر االجتماع ممثمو الدول األعضاء التالية :الجزائر ،بنين ،بوروندي ،إثيوبيا،

ليسوتو ،مالي ،نيجيريا ،رواندا ،السنغال وتشاد.
 .3اضرت االجتماع أيضا مفوضية االتااد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد.

ثالثا .اعتماد جدول األعمال
 .4تم اعتماد جدول األعمال عمى الناو التالى:
 )1مالاظات تمييدية لرئيس المجنة الفرعية.
 )2تقرير عن أنشطة وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد.
 )3معمومات بشدن التاضير لقمة داكار اول تمويل البنية التاتية.
 )4معمومات بخصوص نتائج االجتماع الرفيع المستوى اول الشراكة العالمية لفاعمية
التعاون من أجل التنمية المنعقد في المكسيك.
 )5ما يستجد من أعمال.

رابعا .االفتتاح
.5

في كممة االفتتاحَّ ،
راب سعادة السيد باسيرو سان ،رئيس المجنة الفرعية لمجنة

الممثمين الدائمين اول النيباد ،بجميع المشاركين .وأعرب عن سعادتو لممشاركة القوية
ألعضاء المجنة الفرعية في ىذا االجتماع ،وىو ما يعكس األىمية التي يولونيا إلى تنفيذ
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مبادرة النيباد ،التي تعتبر اإلطار األساسي لمقارة لمخروج من سباتياَّ .
وىند الدكتور ماياكي،
األمين التنفيذي لوكالة النيباد عمى الطريقة التي يدير بيا الوكالة وأكد لو عمى دعم المجنة
الفرعية لو في القيام بميمتو .واختتم مداخمتو بتقديم الشكر إلى الوكالة ،نيابة عن زمالئو في
المجنة الفرعية ،عمى افاوة االستقبال التى اظوا بيا خالل زيارتيم األخيرة إلى مقر وكالة
النيباد في جنوب أفريقيا.

خامسا .سير االجتماع
 )1التقرير عن أنشطة وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد
التقديم
 .6قدم األمين التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد عرضا اول األنشطة التي تم القيام
بيا وكذلك النتائج الرئيسية التي اققتيا الوكالة خالل سنة  2013والنصف األول من سنة
 .2014وبعد التذكير باألنشطة الرئيسية التي تم إنجازىا خالل ىذه الفترة ،عرض نظام
المتابعة والتقييم الذي أنشدتو وكالة النيباد بغية قياس أثر تدخل ىذه األخيرة بشكل فعال.
وقدم المعمومات الضرورية أيضا عن مبادرة النيباد المتعمقة ببرنامج تدريب الشباب األفريقيين
في وكالة النيباد.
 .7فيما يتعمق باألنشطة التي تم القيام بيا خالل األشير األخيرة ،ذكر الدكتور ماياكي إعداد
الخطة االستراتيجية لمنيباد التي تندرج في نفس إطار الخطة االستراتيجية لممفوضية والتي
ترمي إلى التعجيل بتنفيذ أجندة  .2063وقدم لماة أيضا عن برنامج "مستقبل أىل الريف"
الذي ييدف إلى تدارك ادود البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية أي نقص الروابط
بمسائل التاول الريفي بما في ذلك الجوانب المتعمقة بتخطيط األراضي الذي يشمل َقيم

اإلنصاف وتوفير الثروات والاوكمة .كما تطرق الدكتور ماياكي إلى االجتماع الوزاري اول

تاديد االستراتيجية الواجب تنفيذىا عمى المستوى الوطني واإلقميمي في مجال الصيد الباري
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غير الشرعي .وتادث كذلك عن برنامج اإلدارة المستدامة لألراضي الذي تم بموجبو تنفيذ
 36مشروعا في  26بمدا في إطار مبادرة "أرض أفريقيا" التي تتولى وكالة النيباد أمانتَيا.
واختتم ىذا البند األول بالتطرق إلى األنشطة التي تم تنفيذىا في إطار برنامج تطوير البنية
التاتية في أفريقيا وخاصة المبادرة الرئاسية لرعاية مشاريع البنى األساسية التي تعتبر آلية
لمتعجيل بتنفيذ برنامج تطوير البنية التاتية في أفريقيا .ويتمثل دور الوكالة في إطار المبادرة
الرئاسية لرعاية مشاريع اليياكل األساسية  ،في إقامة اتصال مستمر مع الجيات المختصة
بالمشاريع السبعة ،والمساعدة فى تعبئة الموارد ،وتسييل التنفيذ .وبالنسبة لبرنامج تطوير
البنية التاتية في أفريقيا ،تقوم وكالة النيباد بدور وكالة تنسيق التنفيذ .وليذا الغرض ،تمقت
وكالة النيباد  2مميون دوالر من الوكالة األلمانية لمتعاون الدولي بغية توظيف وكاالت التنفيذ
والمتابعة والتقييم فيما يخص األاد والخمسين ( )51برنامجا التي تدخل في إطار برنامج
تطوير البنية التاتية في أفريقيا والموزعة عمى مختمف القطاعات.
 .8فيما يتعمق ببرنامج النيباد لممينيين الشباب  ،تطرق الدكتور ماياكي إلى سياق وأىداف
ىذا البرنامج .وأكد عمى أن أكبر مورد ألفريقيا يتمثل فى شبابيا وأن مشاركتو الكاممة
والنشيطة في الاياة االجتماعية واالقتصادية ستُمكن أفريقيا من تجاوز الصعوبات المستقبمية.
ويتمثل اليدف من برنامج النيباد لممينيين الشباب

في تشكيل مجموعة من الشباب

الموىوبين ومتعددي الكفاءات الذين يمكنيم مساعدة وكالة النيباد عمى إنجاز ميمتيا .وىؤالء
الشباب ىم جزء ال يتج أز من استراتيجية التنمية البشرية لموكالة .ويتم تعيينيم عمى أساس
معرفتيم بمختمف المجاالت والقطاعات ذات الصمة بالنيباد ،وذلك لفترة أقصاىا  12شي ار
قابمة لمتجديد .ويتيح ىذا البرنامج لمطالب الشباب ااممي الشيادات فرصة لتنمية مواىبيم
وامكانياتيم في القيادة .وياظى برنامج النيباد لممينيين الشباب بدعم بعض الشركاء من
بينيم الوكالة األلمانية لمتعاون الدولي .وِا ْلتَ َمس الدكتور ماياكي دعم لجنة الممثمين الدائمين
ليذه المبادرة.
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 . 9فيما يتعمق بآلية المتابعة والتقييم التي تم إنشاؤىا عمى مستوى وكالة النيباد ،أعطى
الدكتور ماياكي الكممة إلى المسؤول الرئيسى عن البرنامج المكمف بيذا الممف لتقديم عرض
في ىذا الشدن أوضح فيو أن آلية المتابعة والتقييم تقوم عمى اإلدارة التي تتماور اول
النتائج .وينطمق منطق التدخل من اليدف العام إلى تاقيق نتائج المشروع مرو ار بدثر ىذا
المنطق وىدفو .ويتم تكييف كل نيج اسب السياق الوطني واإلقميمي والقاري .وتُ ِّ
ركز آلية
المتابعة والتقييم عمى النتائج واآلثار ذات المدى الطويل وكذلك عمى اتساق النتائج .ويتمثل
التادي في نقل نظام المتابعة والتقييم المطبق عمى مستوى وكالة النيباد إلى البرامج القارية،
عمى مستوى األقاليم والبمدان .ومن الممكن أيضا استخدام نظام المتابعة والتقييم في تاسين
عمميات التخطيط .ومن المقرر في المستقبل مواءمة جميع آليات المتابعة والتقييم الموجودة
عمى مستوى وكالة النيباد ومفوضية االتااد األفريقي ولجنة األمم المتادة االقتصادية ألفريقيا
وانشاء قسم مواد إلدارة ىذه اآللية.

ممخص المناقشات
 .10أااطت المجنة الفرعية عمما بالتقرير عن أنشطة وكالة النيباد وشكرت الدكتور ماياكي
عمى وضوح العرض الذي قدمو .وخالل المناقشات ،تساءل بعض أعضاء المجنة الفرعية
عن الطابع االستراتيجي ذى األولوية ليذه المبادرة خاصة وأن المجنة االقتصادية ألفريقيا
تباث إمكانية استخدام مجموعات األبااث واألفكار إلنجاز ىذه الميمة .لكن الدكتور
ماياكي قد أكد عمى أن دور كل من المجنة االقتصادية ألفريقيا ووكالة النيباد منفصل ،ايث
أن المجنة االقتصادية ألفريقيا تُركز عمى مجموعات األبااث واألفكار عمى المستوى القاري
مع إدارة المعارف ،في اين أن دور وكالة النيباد ىو إدارة البرامج .وأطمع الدكتور ماياكي
المجنة الفرعية عمى أن المجنة االقتصادية ألفريقيا قد وضعت تات تصرف وكالة النيباد
خبي ار وضع برمجيات ذات أداء عال إلدارة المعارف مما يفيد الوكالة بشكل كبير.
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 . 11تطرقت المجنة الفرعية أيضا إلى مسدلة الطاقة التي تمت إثارتيا خالل االجتماع
األخير لمجنة الفرعية .وأفاد الدكتور ماياكي المجنة الفرعية بدن مسدلة الطاقة تم باثيا عمى
مستوى الوكالة طبقا لتوصيات المجنة الفرعية .وصرح بدن رئيسة مفوضية االتااد األفريقي
طمبت من الوكالة إعداد استراتيجية عمى مدى  10سنوات اول تطوير الطاقة عمى المستوى
القاري.
 . 12أعربت المجنة الفرعية عن ارتياايا لتنفيذ برنامج "مستقبل أىل الريف" الذي سيساعد
عما إذا كانت قد تمت مراعاة المشكمة
عمى الاد من اليجرة من المناطق الريفية .وتساءلت ّ
العقارية المترتبة عن التنازل عن األراضي الصالاة لمزراعة من قبل البمدان في إطار ىذا

البرنامج .كما طمبت المجنة الفرعية معمومات إضافية اول برنامج إدارة األ ارضيَّ .
ورد
الدكتور ماياكي بدن برنامج "مستقبل أىل الريف" أعده مركز "سونغاي" الذي يعتبر مركز
امتياز في مجال التنمية الريفية.
 . 13تتمثل المشكمة األخرى في أن أفريقيا تمتمك أراضي صالاة لمزراعة غير أن جزءا كبي ار
من ىذه األراضي قد تم إتالفيا .ويرمي برنامج إدارة األراضي إلى باث ىذه المسائل
ومساعدة الدول عمى تنفيذ الممارسات الجيدة من أجل اإلدارة المستدامة لألراضي.
 .14أعربت المجنة الفرعية أيضا عن قمقيا إزاء مستوى إنجاز مشاريع التكامل السيما
مشاريع برنامج تطوير البنية التاتية ألفريقيا والبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية.
وطمبت المجنة الفرعية معرفة المزيد اول الوضع الاالي ليذه المشاريع أي فيما يتعمق
باالاتياجات من ايث التمويل ومصادر التمويل الماددة وآجال التنفيذ والشركاء الخاصين
إلخ...
 . 15فيما يتعمق بمراعاة عمميات التقييم التي قامت بيا اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة
بين النظراء بخصوص تنفيذ مشاريع النيباد ،أعربت المجنة الفرعية عن أمميا في أن تُقيم
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الوكالة عالقة تعاون مع اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بين النظراء لتجنب االزدواجية.
وردا عمى انشغاالت المجنة الفرعية ،أوضح الدكتور ماياكي أن األمر ال يتعمق بالنسبة
لموكالة بالقيام بما تفعمو اآللية األفريقية لممراجعة المتابدلة بين النظراء بل أن تستخدم
توصيات التقييم الذي قامت بو اآللية األفريقية لممراجعة المتابدلة بين النظراء لتاسين التنفيذ
وأثر مشاريع النيباد الميدانية .وفيما يتعمق بمستوى تاضير المشاريع ،أفاد المجنة الفرعية
بدنو تم ب النسبة لبرنامج تطوير البنية التاتية في أفريقيا ،تاديد  16مشروعا وسيتم في ىذا
الشدن عقد مؤتمر في داكار بمشاركة القطاع الخاص والاكومات .وقدم لمجنة الفرعية
البطاقات المتعمقة بالوضع الدقيق لتنفيذ كل مشروع .وتعتبر ىذه البطاقات أساس التفاعل
المفيد مع القطاع الخاص .وأكد عمى أنو تم إنجاز ىذه األنشطة بالتشاور مع مديرية البنية
التاتية والطاقة لمفوضية االتااد األفريقي.
 . 16فيما يتعمق ببرنامج النيباد لممينيين الشباب ،طمبت المجنة الفرعية أن يتم تعميم ىذا
البرنامج عمى نطاق أوسع .وطمبت المجنة الفرعية أيضا توضياات اول طريقة االنتقاء
وتمويل ىذا البرنامج .كما اقترات المجنة الفرعية عمى وكالة النيباد التواصل مع برنامج
مفوضية االتااد األفريقي لممينيين الشباب .واعترف الدكتور ماياكي بادود مساعي تعميم
ىذا البرنامج ايث التزم بإقرار منيجية جديدة ليذا الغرض ليتم تعميم ىذه المعمومات .وقدم
لمجنة الفرعية الطريقة التي تم اعتمادىا النتقاء المرشاين الذين يجب أن يدتي ثمثاىم ()2/3
من أفريقيا والثمث اآلخر ( )1/3من األفريقيين في الميجر.

التوصيات
 .17عقب المناقشات ،أوصت المجنة الفرعية بما يمي:
 .18أن تقوم وكالة النيباد بتعميم برنامجيا الخاص بالمينيين الشباب عمى نطاق واسع اتى
يتسنى لجزء كبير من الشباب ااممي الشيادات الاصول عمى ىذه المعمومات؛
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 . 19أن تقيم وكالة النيباد عالقة تواصل مع برنامج النيباد لممينيين الشباب وبرنامج
مفوضية االتااد األفريقي.
 )2معمومات بشأن التحضير لقمة داكار حول تمويل البنية التحتية

العرض
 .20قدم الدكتور ماياكي عرضا عن التاضير لقمة داكار اول تمويل البنية التاتية .وأفاد
في عرضو المجنة الفرعية بدن الرئيس ماكي سال أكد انعقاد ىذه القمة المقررة يومي  14و
 15يونيو  2014في داكار .وستعكف ىذه القمة عمى باث شروط تمويل  16مشروعا
لبرنامج تطوير البنية التاتية في أفريقيا مقبوال مصرفيا .وتتماور أجندة القمة اول ثالثة
جوانب أساسية ىي )1( :باث وسائل التمويل المتوفرة السيما "صندوق أفريقيا  "50لمبنك
األفريقي لمتنمية؛ ( )2باث المسائل المتعمقة ببيئة األعمال؛ ( )3المسائل المتعمقة بإعداد
المشاريع .وتقوم القمة بتسييل التفاعل العممي بين رؤساء الدول أنفسيم وبينيم وبين القطاع
الخاص اول الصعوبات التي تعترضيم في تنفيذ المشاريع .كما يتم إعداد خارطة طريق
عقب ىذا المؤتمر .وينبغى متابعة تنفيذىا .وقد تم تشكيل فريق من وكالة التخطيط والتنسيق
لمنيباد ،ومفوضية االتااد األفريقي ،والبنك الدولي ،والبنك األفريقي لمتنمية ،ولجنة األمم
المتادة االقتصادية ألفريقيا ،واكومة السنغال لمتاضير والتنظيم ومتابعة تنفيذ خارطة
الطريق المذكورة .ومن المقرر عقد اجتماع لمخبراء برئاسة الرئيس ماكي سال يوم اإلثنين 5
مايو في داكار لباث المسائل العممية لتنظيم واستكمال شكل المؤتمر.

ممخص المناقشات
 .21أااطت المجنة الفرعية عمما بالمعمومات التي قدميا الدكتور ماياكي عن التاضير لقمة
داكار اول تمويل البنية التاتية .وأعربت المجنة الفرعية عن ارتياايا لمتاضير الجيد ليذه
القمة وأكدت عمى دعميا لجميع األطراف المعنية بما في ذلك وكالة التخطيط والتنسيق
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لمنيباد لمتاضير والتنظيم الجيد ليذا الادث اليام .وشجعت المجنة الفرعية وكالة النيباد عمى
العمل من أجل تعبئة الموارد الالزمة إلنجاز ىذه المشاريع التي ينتظرىا جميع األفريقيين
بفارغ الصبر .غير أن المجنة الفرعية أعربت عن انشغاليا لمتداخل الذي قد يادث بين
التاضير لقمة االتااد األفريقي ومؤتمر داكار اول تمويل البنية التاتية ،كما أعربت عن
قمقيا إزاء مستوى المشاركة في قمة داكار.
 . 22طمدن الدكتور ماياكي المجنة الفرعية من خالل إبالغيا بدن الرئيس ماكي سال عمى
اتصال دائم مع نظرائو ووكالة النيباد والقطاع الخاص لمتدكد من المستوى المناسب لممشاركة
في ىذا المؤتمر .وأشار إلى أن بمدانا مثل النرويج والدانمرك أعربتا عن رغبتيما في
المشاركة في ىذا المؤتمر.

التوصيات
 .23عقب المناقشات ،أوصت المجنة الفرعية بما يمي:
 .24أن تبذل وكالة النيباد كل ما في وسعيا من أجل نجاح ىذا المؤتمر اول تمويل البنية
التاتية ألن أفريقيا تنتظر الكثير من إنجاز ىذه المشاريع القارية.
 )3معمومات عن نتائج االجتماع الرفيع المستوى حول الشراكة العالمية لفاعمية
التعاون من أجل التنمية المنعقد في المكسيك

العرض
 .25قبل إعطاء الكممة لممثل وادة تنسيق النيباد في مفوضية االتااد األفريقي لتقديم ىذا
البند من جدول األعمال ،استرعى الدكتور ماياكي انتباه المجنة الفرعية إلى رىانات ىذه
الشراكة العالمية التي ال يولى ليا االىتمام الالزم في اين أنيا تمثل أاد المنتديات اليامة
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لماوار الصريح مع الشركاء ف ي التنمية في إطار تعبئة الموارد من أجل تنفيذ أجندة التنمية
لما بعد .2015
َ .26ذ َّكر ممثل وادة تنسيق النيباد الذي أخذ الكممة بعد الدكتور ماياكي بييكل وتشكيمة
الشراكة العالمية وكذا تنظيميا العممي عمى المستوى الدولي واألفريقي قبل تقديم الخطوط
العريضة لمرسالة المتضمنة في البيان الختامي لالجتماع الرفيع المستوى المنعقد في
المكسيك .وَذ َّكر في عرضو أيضا أن الشراكة العالمية لفاعمية التعاون من أجل التنمية تدتي
بعد المنتدى الرفيع المستوى اول فاعمية المساعدات المنعقد في بوزان في نوفمبر 2011
وىى يرمي إلى )1( :مواصمة وتعزيز االلتزام السياسي من أجل تاقيق التعاون لصالح
التنمية الفعالة؛ ( ) 2ضمان القبول المتبادل لتنفيذ االلتزامات التي تم التعيد بيا في بوزان؛
( )3تسييل تبادل الخبرات؛ ( )4دعم تنفيذ التزامات بوزان عمى مستوى البمدان .وقد تم
اعتماد ىيكل ىذه الشراكة العالمية في يونيو  2012في باريس من قبل فريق العمل الذي
شكمو ليذا الغرض اجتماع بوزان الرفيع المستوى اول فاعمية المساعدات .ويتشكل ىذا
الييكل من ثالثة مستويات ىي االجتماع الوزاري ،ولجنة التوجيو ،واألمانة المشتركة المكونة
من برنامج األمم المتادة اإلنمائي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية .واالجتماع الوزاري
مفتوح لمجميع في اين أن لجنة التوجيو تتكون من ثمانية عشرة ( )18عضوا ُم َعَّينين لوالية

مدتيا سنتين ( .)2وتم عقب اجتماع المكسيك توسيع تشكيمة لجنة التوجيو إلى أربعة
وعشرين ( )24عضوا منيم ثالثة أعضاء ( )3من أفريقيا.
 .27أبمغ ممثل وادة تنسيق النيباد أيضا المجنة الفرعية بدن والية الممثمين األفريقيين في
لجنة التوجيو عمى وشك االنتياء ىذه السنة ( )2014وعميو ،يتعين تجديدىا باتباع نفس
الطريقة المعمول بيا سابقا أي من خالل عمداء البعثات الدبموماسية األفريقية في أديس
أبابا .ومن المفروض أن يقوم تعيين األعضاء األفريقيين في لجنة توجيو الشراكة العالمية
تممُّك وقيادة الدول .ويتم اعتماد قائمة
عمى مبدأ التناوب بين أقاليم االتااد األفريقي وكذلك َ
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ممثمي االتااد األفريقي من قبل قمة رؤساء الدول .واألقاليم التي سبق ليا تمثيل أفريقيا في
عممية الشراكة العالمية ىي:
 شمال أفريقيا :مصر غرب أفريقيا :غانا ،مالي ونيجيريا شرق أفريقيا :رواندا وسط أفريقيا :تشاد . 28اختتم ممثل وادة تنسيق النيباد عرضو بتقديم ممخص لألفكار األساسية المتضمنة في
البيان الختامي الجتماع المكسيك الرفيع المستوى .وتمتزم الشراكة العالمية من خالل ىذا
البيان بما يمي:
 تنفيذ التصور المتمثل في التاول من فاعمية المساعدات إلى فاعمية التعاون من أجلالتنمية؛
 تعزيز تَّ َممُّك وقيادة الدول من خالل تكييف المساعدات مع األجندات الوطنية لمتنميةوسياقيا؛

 ضمان توقعات تدفق المساعدات طبقا لاللتزامات التي تم التعيد بيا في باريس وأك اروبوزان؛
 دعم الاكومات المامية واإلقميمية لتمكينيا من القيام بدورىا كما ينبغي؛ دعم الدول اليشة والدول المتضررة من النزاعات لمتكيف مع التغيرات؛ دعم تعزيز نظم تاديد الضرائب ومكافاة الفساد وغسل األموال والتدفق غير الشرعيلمتمويل بما في ذلك من خالل استرجاع األموال المسروقة وتعزيز القطاعات المالية
المامية وادارة الموارد الطبيعية وكذلك تقميص تكاليف التاويالت المالية لممياجرين؛
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 تشجيع شبكات تبادل وتقاسم الخبرات وادراك أىمية التعاون بين الجنوب والجنوبالذي من المفروض أن يدتي كتكممة لمتعاون بين الشمال والجنوب؛
 -توفير بيئة مناسبة لألعمال بغية تاقيق التنمية الشاممة والمستدامة.

ممخص المناقشات
 .29بعد توجيو الشكر لممثل وادة تنسيق النيباد عمى العرض الذي قدمو ،أبدت المجنة
الفرعية رغبتيا في أن تكون ىناك مناقشات تكميمية اول ىذه المسدلة في المستقبل .وفيما
يتعمق بتجديد األعضاء األفريقيين في لجنة توجيو الشراكة العالمية ،طمبت المجنة الفرعية من
المفوضية أن تقوم بذلك من اآلن وقبل قمة االتااد األفريقي لرؤساء الدول المقرر عقدىا في
مالبو (غينيا االستوائية) ،في يونيو  .2014وينبغي أن يتم ىذا التعيين من خالل العمداء
اإلقميميين لمبعثات الدبموماسية في أديس أبابا .كما أكدت المجنة الفرعية عمى أنو يتعين،
طبقا لمبدأ التناوب بين األقاليم ،منح األولوية إلقميم الجنوب األفريقي الذي لم يشارك أبدا في
العممية وكذلك إقميم شمال أفريقيا الذي كان أول من شارك في العممية.

التوصيات
 .30عقب المناقشات ،أوصت المجنة الفرعية بما يمي:
 .31أن تشرع مفوضية االتااد األفريقي بسرعة في عممية تعيين األعضاء األفريقيين في
الشراكة العالمية من خالل العمداء اإلقميميين لمبعثات الدبموماسية لمدول األعضاء في أديس
أبابا.

سادسا .ما يستجد من أعمال:
 .32لم تقدم أي معمومات تات بند ما يستجد من أعمال.
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سابعا .اختتام االجتماع:
 . 33شكر رئيس المجنة الفرعية ،سعادة السيد باسيرو سين في كممة االختتام وكالة النيباد
المارزة .كما شكر َّ
وىند زمالءه أعضاء المجنة الفرعية عمى
المنجز والنتائج ُ
عمى العمل ُ
مساىمتيم الثرية والمفيدة .وأخي ار شكر المترجمين الفوريين الذين سيموا أعمال االجتماع.
-
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