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 مقدمةال- لفأ
أكتوبر  12 في عبر اإلنترنتثامن ال هااجتماع 2063يذ أجندة لجنة المتابعة الوزارية لتنف تعقد .1

2021. 

 الحضور - باء

 والبنكحضر االجتماع أعضاء اللجنة وأجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  .2

 لتنمية ومفوضية االتحاد األفريقي.لاألفريقي 

 معمالاألجدول  -جيم 

 

 :على النحو التالي جدول أعمال االجتماع دتم اعتما .3

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ةنائبلفتتاحية الا كلمةال .1

 ؛فتتاحية لرئيس اللجنةالا كلمةال .2

 مشروع جدول األعمال؛ بحث .3

 إجراءاتهااختصاصات اللجنة وقواعد  تقديم .4

 ةالثاني ةشريالتنفيذ العخطة وصياغة  األولىالعشرية خطة التنفيذ تقييم  عنرفيع المستوى الالجتماع اتقرير  .5

 ؛2063ألجندة 

 واعتماد: تقديم .6

 2063تنفيذ أجندة  عنالسفراء على مستوى متابعة التقرير لجنة  (أ

 2022-2021مشروع خطة عمل اللجنة الوزارية للفترة  (ب

 خطة التنفيذ العشرية الثانيةوصياغة  خطة التنفيذ العشرية األولىمفاهيمية لتقييم المذكرة ال مشروع (ج

 لأعما ما يستجد من .7

 

 فتتاحيةالا الكلمات -دال 
في الوزير  رحبف رواندا. لالخارجية والتعاون الدولي  ، وزيرنت بيروتاانسيف معاليترأس االجتماع  .4

 وتوجه. 2063تنفيذ أجندة لالوزارية لمتابعة ااألعضاء في االجتماع االفتتاحي للجنة بية فتتاحالاكلمته 

 بصفته ممثال هورية كوت ديفوار الذي حضر االجتماع جملوزير التخطيط والتنمية إلى حار ترحيب ب

 .2063 أجندة ، مناصررئيس الحسن واتارا ل

 ممتاز عملمت به من اما قعلى جمهورية بوتسوانا  تحت رئاسة اللجنة المنتهية واليتهاالوزير  شكر .5

جزة عن م خلفية موقديوهو  ومضى. 2063تنفيذ أجندة  عنصياغة التقرير القاري األول إلى  أفضى

لخلوة ا أنشئت بناء على نتائجاالجتماع بأن اللجنة  حيث أبلغ، 2063تنفيذ أجندة للجنة المتابعة الوزارية 

 األولى للمجلس التنفيذي التي عقدت في بحر دار، أثيوبيا

في مجاالت  إرشادات في توفير تتمثل، من بين أمور أخرى،أن والية اللجنة بالوزير االجتماع أبلغ  .6

، وخطة التنفيذ العشرية 2063ءلة في تنفيذ أجندة االستراتيجي؛ ضمان الكفاءة؛ التمويل والمساالتوجه 

 .هامدة واليتها وتواتر اجتماعاتوتكوين اللجنة  بيّن بالتفصيلكما األولى والخطط المتتالية. 

مثل إعداد  ة،القابلاألشهر  تنتظرها خاللعاجلة  مهام   ثمة أن بالوزير اللجنة ذّكر عالوة على ذلك،  .7

 2063األولى ألجندة  يةتنفيذ العشرال، وتقييم خطة 2063تنفيذ أجندة  عنالتقرير القاري الثاني 

إلى حاجة أعضاء اللجنة شدد على  ،وبالتالي. 2063 ألجندةالثانية  يةتنفيذ العشرالوصياغة خطة 

 .تنتظرهاإنجاز المهام التي بلتزام الا

هم على توشكرباألعضاء في كلمتها االفتتاحية  ترحب ، فقداألفريقي نائبة رئيس مفوضية االتحاد أما .8

شكرت جمهورية كماحضور االجتماع االفتتاحي. ل ةالمزدحممن برامجهم  التضحية ببعض الوقت
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 اخلفلجنة ، مما أدى إلى تشكيل مكتب اللجنة السابقة والية هيئةأخرى، بعد انتهاء  أقاليمرواندا لتنسيقها 

 .الحقا اللجنة ترأستثم  لها

بمناسبة االحتفال  تجلى ذلك واضحاكما  2063الرئيس التزام القيادة األفريقية بتنفيذ أجندة  ةنائب تكرر .9

. وذّكرت األعضاء بالدور المهم للغاية الذي 2013باليوبيل الذهبي لمنظمة الوحدة االفريقية في مايو 

 في الدول األعضاء. يتم 2063من أجندة  تنفيذ الجزء األكبر إنأن تلعبه حيث  اللجنةيتعين على 

التي يبدو أنها معروفة  2063أعضاء اللجنة على الترويج ألجندة  المفوضية أيضارئيس  ةنائب تشجع .10

الدول األعضاء على  ةالنائب ت، شجعالمنطلقنفس  ومن. األفريقيينعدد قليل من المواطنين لدى  فقط 

لالجتماع  ت، وتمن2063ألجندة  الرائدةذ المشاريع يتكثيف الجهود للتصديق على بروتوكوالت تنف

 مداوالت مثمرة.

 جدول األمعمال مشروعبحث وامعتماد  -هاء 

 تعديالت.التم اعتماد جدول األعمال مع بعض   .11

 

 .إجراءاتهااللجنة وقوامعد  اختصاصات تقديم -واو

 

. 2063ية لتنفيذ أجندة لجنة المتابعة الوزار اختصاصات عرضا حول قدمت مفوضية االتحاد األفريقي .12

؛ العالقة بين ة ومدة واليتها ومجاالت اختصاصهاعضوية اللجن لنقاط التالية:ملخصا لالعرض  نتضمّ 

، والمهمة األساسية للجنة ، والوثائق التوجيهية للجنةلجنة المتابعة وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى

 .هاالمتابعة الوزارية وتواتر اجتماعات

العرض  نتضمّ و. 2063لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ أجندة  اتقواعد إجراءأيضا  ةالمفوضيقدمت  .13

، النصاب والمهام الصالحيات، الوالية، مدة اللجنة تكوين؛ التاليعلى النحو  اتاإلجراءقواعد ملخصا ل

المشاركة، الرئيس، الحضور و مهامالمكتب، هيئة ، لغات العمل، واالستثنائيةالقانوني، الدورات العادية 

 إغالق، قائمة المتحدثين واستخدام الكلمة، النظام نقاط، المقرراتاألغلبية المطلوبة، اعتماد مشاريع 

، حقوق التصويت، ، ترتيب االقتراحات اإلجرائية، تعليق الجلسة أو رفعهاباب المناقشة، تأجيل المناقشة

طرق ، أجزاء منفصلة من التعديل التعديالت، التصويت على على، التصويت التصويت على القرارات

 .والدخول حيز التنفيذالنصوص األصلية، ، التعديالت، التصويت، طبيعة القرارات، التنفيذ

كل من االختصاصات وقواعد تعديل الدول األعضاء اقترحت ، المناقشات التي تلت بناء على .14

السلم واألمن. عالوة على  مجاالتاآلليات اإلقليمية في  لعبتهالذي حاسم الدور اللتعكس  اتءاإلجرا

 يمناصرل ممثاللجنة المتابعة الوزارية المعنية بالتنفيذ عضوية  تضم، اقترحت الدول األعضاء أن ذلك

 .2063أجندة 

اللجنة  المفوضية، أبلغت اتءقواعد اإلجراختصاصات والاإجراؤه على فيما يتعلق بالتعديل المقترح  .15

. اتقواعد اإلجراء)التعديالت( من  30المادة  تنص عليه بناء على مافقط التعديالت إجراء يمكن بأنه 

قدم تأن  اتاإلجراءواعد تعديل االختصاصات أو ق ترغب فيأي دولة عضو  يتعين على، وبالتالي

 الجتماع التالي للجنة.اأعمال إدراجها في جدول يتم كتابةً ل المفوضيةالتعديالت المقترحة إلى 

 

التنفيذ خطة وصياغة  التنفيذ العشرية األولىخطة تقييم  معنمستوى الرفيع الع جتماالاتقرير  - زاي

  2063ألجندة  ةالثاني العشرية
       

تقييم خطة  حولرفيع المستوى الجتماع عن االتحديثا رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  ةنائب تقدم .16

 التنفيذ العشرية األولى وصياغة خطة التنفيذ العشرية الثانية.
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 للتنسيق، بناًء على القرار الذي اتخذته اللجنة الفرعية 2021أكتوبر  12تماع يوم االثنين عقد االجنا .17

ميزانية  اقتراحاتمناقشات حول الخالل  ةاإلداريوشؤون المالية والالميزانية  على إلشراف العاموا

 على إلشراف العاموا يقللتنساللجنة الفرعية في غانا. أوصت  جرت، التي 2022لعام االتحاد األفريقي 

عقد إلى  ،الرئيس ةقيادة نائبب ،مفوضية االتحاد األفريقي وعدتبأن  ةاإلداريوشؤون المالية والالميزانية 

النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنميةومفوضية االتحاد األفريقي مشترك بين اجتماع رفيع المستوى 

دة االقتصادية ألفريقيا من أجل تحديد الطرائق الالزمة ولجنة األمم المتح لتنميةلاألفريقي والبنك 

 ،الرائدةومشاريعها  2063 ألجندةخطة التنفيذ العشرية األولى والموارد المناسبة وآليات التمويل لتقييم 

 .2063وصياغة خطة التنفيذ العشرية الثانية ألجندة 

عن تقديره لجهود المفوضية في  أعرب رفيع المستوىالالرئيس اللجنة بأن االجتماع  ةنائب تأبلغ .18

األولى ألجندة  يةتفصيلية لتقييم خطة التنفيذ العشرميزانية إعداد مذكرة مفاهيمية شاملة و صياغة

 وقُدمتمنهجية ونطاق التقييم.  يخاصة في مجالقيمة،  مساهمات رفيع المستوىالاالجتماع . قدم 2063

 .وتخفيضها الميزانيةترشيد  مواصلةتراحات بشأن اق

لتنمية بتقديم لاألفريقي بنك البشكل عام داعًما للمشاريع الخاصة وتعهد  رفيع المستوىالكان االجتماع  .19

 الدعم الفني والمالي لهذه العملية.

رفيع الاالجتماع عن  مفصال امكتوب اتقرير أن تقدم المفوضية، ُطلب من المناقشات التي تلتخالل  .20

 العتماد التقرير. وقت الحقفي  اجتماعا 2063ارية لتنفيذ أجندة لجنة المتابعة الوز وأن تعقد المستوى

 

 يةخطة التنفيذ العشروصياغة األولى  يةخطة التنفيذ العشرلتقييم  المفاهيميةمذكرة التقديم مشروع  -حاء 

 الثانية
 

ً  المفوضيةقدمت  .21  2063جندة ألخطة التنفيذ العشرية األولى لمذكرة المفاهيمية لتقييم حول اعرضا

ق وقدمت الضوء على السيا . وقد سلط العرض2063وصياغة خطة التنفيذ العشرية الثانية ألجندة 

 ،تهمنهجيو، هأهدافو، لمشروع الخاصل األساس المنطقيمبررات / ال، 2063خلفية موجزة ألجندة 

 .بشأنه ةمقترحه والميزانية النطاق

 الوثيقةتوفيق بين أرقام الميزانية في الالمفوضية من  االجتماع لبطالمناقشات التي تلت،  خالل .22

مذكرة الصياغة مواصلة تحسين  ها علىحثة، كما اإلنجليزي الوثيقةفي  الواردةمع تلك  ةالفرنسي

 .المفاهيمية
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 .2063 أجندةتنفيذ  معن معلى مستوى السفراءتقديم تقرير لجنة المتابعة  -طاء 

 

لجنة  اجتماعيا عن ، سعادة سفير رواندا تقرير2063تنفيذ أجندة المعنية برئيس لجنة السفراء قدم  .23

 .2021يونيو  28 اآلخر فيو 2021يونيو  18في المنعقد أحدهما السفراء 

، ومشروع 2063فيذ العشرية األولى ألجندة لجنة السفراء االختصاصات لتقييم خطة التنا اجتماعبحث  .24

 ة عمل اللجنة.خطو 2063تنفيذ العشر األولى ألجندة الميزانية لتقييم خطة ال

 ؛تاليةقدمت لجنة السفراء التوصيات ال .25

أوصت اللجنة بأن تمول الدول األعضاء مشروع التقييم بأكمله لتقليل التأثير الخارجي على عملية التقييم  (أ

 .اونتائجه

 يينبغ و،  إنه يعتبر مسألة ذات أهمية بالغة حيثيجب إشراك قيادة مفوضية االتحاد األفريقي في هذا التقييم  (ب

 .استكمالها الموافقة على طرائق تمويل عملية التقييم و أيضا

أخرى، الشباب والنساء والمجتمع  جهاتمن بين  وتضم،التقييم شاملة، المتعلقة بمشاورات اليجب أن تكون  (ج

 المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص واللجان االقتصادية اإلقليمية.

 التوصيات -ياء
 ؛يات التاليةقدمت اللجنة التوص .26

 

التعديالت المقترحة  أن تقدم قواعد اإلجراءاتيجب على الدول األعضاء الراغبة في تعديل االختصاصات أو  (1

 لجنة.القادم لجتماع الخالل ا وبحثهادراجها في جدول األعمال إلكتابةً  المفوضيةإلى 

تنفيذ أجندة لنة المتابعة الوزارية رفيع المستوى إلى لجاليجب تقديم تقرير مكتوب مفصل عن نتائج االجتماع  (2

 واعتماده. بحثهل 2063

خطة التنفيذ العشرية األولى ألجندة لتقييم  يةمذكرة المفاهيمال صياغة مشروعيجب على المفوضية تحسين  (3

ترشيد الميزانية  مواصلةرفيع المستوى وكذلك الاالجتماع  المنبثقة عن اإلسهاماتمن خالل دمج  2063

 شكل أكبر.بهدف تقليصها ب

االتفاق على موعد لعقد اجتماع آخر للجنة المتابعة  ،بالتشاور مع رئيس لجنة السفراء ،على المفوضيةيجب  (4

 الوزارية.

 

 

 ما يستجد من أمعمال –ألف 
 .جديد يتم تقديم بندلم  .27

 

 ختاميةال الكلمة -باء 
على د الجدأعضاء اللجنة  2063رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ أجندة شكر  ،ختاميةال كلمتهفي  .28

متابعة الولجنة لعمل الجيد الذي أنجزته على االلجنة السابقة  ة، كما شكرمثمرال هممداوالتو حضورهم 

 ضمان عقد االجتماع.على السفراء والمفوضية على مستوى 
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