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 ةالتقرير السنوي للجن

 المعنية بالنيباد الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 

 0202للفترة من يناير إلى ديسمبر 
 

 مقدمة

لشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )يشار إليها فيما بعد لالفرعية للجنة الممثلين الدائمين واصلت اللجنة  .1

جائحة مرض لناجمة عن على الرغم من التحديات ا 0201( أنشطتها طوال عام اللجنة الفرعية للنيبادب

اجتماعات يباد للن لفرعية. وبالفعل، خالل الفترة قيد االستعراض، عقدت اللجنة ا11-فيروس كورونا

وقامت بزيارتها السنوية إلى مقر وكالة بالنيباد ذات الصلة  المواضيعبشأن  إحاطات منتظمة تلقت خاللها

، من خالل رئيسها، في أنشطة أخرى، بما في ذلك الفرعية للنيبادلتنمية. شاركت اللجنة االتحاد األفريقي ل

بين  النصف السنوي ، وكذلك في اجتماع التنسيقادلجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباجتماعات 

 مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية.
 

والية األمين التنفيذي الحالي لمدة عامين، وتمديد  الفرعية للنيباداللجنة  عضويةبتجديد  0201ز عام تمي   .0

ريثما يتم تعيين رئيس ماياكي،  حسنإبراهيم التور سعادة الدكالنيباد،  -لـوكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

. وتتألف 0200قمة االتحاد األفريقي المقبلة في فبراير   أن يتم خالل رتقبالم الذي من تنفيذي جديد،

 اللجنة الفرعية الجديدة على النحو التالي:
 

 ؛ئب الثاني للرئيس(يس(، نيجيريا )النائب األول للرئيس(؛ كينيا )الناالجزائر )الرئ :المكتبهيئة  -

 مقرر(ال؛ بوتسوانا )الكونغو )النائب الثالث للرئيس(

 ؛ زامبيا.بوروندي؛ الكاميرون؛ غانا؛ ليبيا؛ ليسوتو. النيجر؛ السودان؛ توجو؛ أوغندا األعضاء: -
 

ومي ي النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية إلى مقر اللجنة الفرعية أتاحت زيارة العمل التي قامت بها  .3

وكالة االتحاد األفريقي للتنمية والوكالة تبادل اآلراء بشأن أنشطة  فرعيةللجنة ال، 0201نوفمبر  11و  11

 .نيبادم تنفيذ برنامج الفي دعاللجنة الفرعية ودور  النيباد -
 

ً ألنشطة يقدم هذا التقرير  .4  طريقويقدم توصيات بشأن ، 0201خالل عام اللجنة الفرعية للنيباد  عرضا

 من زوايا مختلفة. النيبادلمضي قدما لدعم تنفيذ برامج ا

 

 

 0202لنيباد لعام لملخص ألنشطة اللجنة الفرعية . أوال
 

 اللجنة الفرعيةأنشطة رئيس اللجنة الفرعية نيابة عن . ألف

 -نمية وكالة االتحاد األفريقي للت، نظمت . وبهذه المناسبةللنيبادالعشرين باالحتفال بالذكرى  0201 بدأ عام .5

نيباد على مدى الامج ا رفيعي المستوى لتقييم تنفيذ برندوة وحوارً  0201يناير  01و  02يومي   النيباد

النجاحات الندوة  بحثت. أول وكالة قارية للتنمية لقدرات الالزمة لدعم تنفيذالسنوات العشرين الماضية وا

ة ومستقبل وكالة التنمية التابعة لالتحاد وناقشت أهمي النيباد،واإلنجازات والتحديات في تنفيذ أهداف 

من أداء مهامها  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية وكذلك طرق ووسائل تمكين النيباد   -األفريقي 

 سفير بوتسوانا. سينومبي زينينيسعادة السيد على أفضل وجه. ومثل اللجنة الفرعية رئيسها الحالي، 
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والدورة الثامنة ،  توجيه النيباد في االجتماع الخامس والستين للجنة عيةاللجنة الفركما شارك رئيس  .1

على  0201مايو  05أبريل و 01في لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد المنعقدتين والثالثين ل

 التوالي.
 

رة مكتب رئيس ، مستشاسعادة السيدة ديانا جيتيرا توجيه النيباد لجنة جتماع الخامس والستين لترأست اال .1

 النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية التقرير السنوي لـ لجنة توجيه النيباد استعرضت  جمهورية رواندا. 

 التالية: بشأن تنفيذ المبادرات االستراتيجية  إحاطة وتلقت  0202للسنة المالية 

وأهداف التنمية  0213ة ، وأجندوتنفيذ خطط التنمية الوطنية إعداد دعم الدول األعضاء في  (1

 ؛المستدامة

والمجموعات االقتصادية حلول قائمة على االبتكار تفيد الدول األعضاء  وضعو ةث فعالوإجراء بح (0

 ؛اإلقليمية

 مجاالت مواضيعية: 5تطوير مراكز المعرفة لتنمية أفريقيا في  (3

 الموارد الريفية ونظم الغذاء .أ

 مقاومة المناخ .ب

 العلم والتكنولوجيا واالبتكار .ج

 تنمية رأس المال البشري والمؤسسات .د

 سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. .ه
 

ساء الدول المتعلقة بالتحضير لعقد القمة الثامنة والثالثين للجنة رؤ المسائل ناقش االجتماع أيضا .2

 وال سيما مسألة تعيين األمين التنفيذي الجديد للوكالة. لتوجيه النيبادوالحكومات 
 

المصادف  0201مايو  05لدول والحكومات لتوجيه النيباد دورتها الثامنة والثالثين عقدت لجنة رؤساء ا .1

حة المل   المسائل ول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا. ناقش االجتماعالسيد بيوم إفريقيا، برئاسة فخامة ل

لى ع ركيز، مع الت11-مرض فيروس كورونا ظهور جائحةالمتعلقة بتحديات التنمية التي تفاقمت مع 

أنه ، مبينا 11-مرض فيروس كورونا ظل النيباد في -الدور المتزايد لـوكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

. وفي هذا متزايد تعاون إقليمي، والسيما ، هناك حاجة إلى حلول مبتكرةللتغلب على هذه المحنة الصعبة

النيباد  -االتحاد األفريقي للتنمية  ، أوصت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد بمنح وكالةالصدد

لزيادة التمويل المحلي  مجموعات االقتصادية اإلقليميةدعم الفني للدول األعضاء والمسؤولية تقديم ال

للصحة وشددت على أهمية االستفادة الكاملة من إنشاء وكالة األدوية األفريقية من خالل دعوة الدول 

  هذه الوكالة بسرعة. يمكن تشغيلعاهدتها حتى وقيع والتصديق على ماألعضاء إلى الت
 

، الدكتور النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية تجدر اإلشارة إلى العرض الذي قدمه األمين التنفيذي لـ .12

، بما في ي المجاالت االستراتيجية للمنظمة، ف0202إبراهيم ماياكي، حول إنجازات الوكالة في عام 

 :، ما يليذلك
 

 النيباد منذ اإلصالحات المؤسسية لالتحاد  -ارطة طريق وكالة االتحاد األفريقي للتنمية تفعيل خ

 األفريقي.

 بموجيه المنظمةالمتكامل الذي تعمل  نفيذنموذج الت. 

 .النتائج المتعلقة باحتياجات الدول األعضاء 

 ؛ و11-ممارسة وظائفها في سياق جائحة مرض فيروس كورونا 

 ؛11-مرض فيروس كورونالـ النيباد -استجابة وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  النقاط البارزة في خطة 
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 الفرعية نةاجتماعات اللجباء. 

ابتداء اجتماعات )على أساس اجتماع واحد كل ثالثة أشهر(،  4، عقدت اللجنة الفرعية 0201خالل عام  .11

وكالة االتحاد يارة عمل إلى مقر اجتماعها الرابع والعشرين إلى اجتماعها السابع والعشرين، وزمن 

 ، عبر إجراءأيًضا اختصاصاتها اللجنة الفرعية اعتمدتجنوب أفريقيا. في  نيبادال -األفريقي للتنمية

 .0201، ديسمبر 01 ،يوم الثالثاء الموافقة الصامتة،
 

 0202 ، العتماد التقرير السنوي لعام0201فبراير  1في المنعقد  خصص االجتماع الرابع والعشرون .10

نيباد ولجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه وتبادل اآلراء بشأن االجتماعات المقبلة للجنة التوجيهية لل

 .النيباد

انا، وستوالعشرين لتسليم رئاسة اللجنة الفرعية من سفير بو الخامس اجتماعها فرعيةكرست اللجنة ال .13

السيد صالح الحمدي، سفير الجزائر. كان ، سعادة ، إلى الرئيس الجديدسعادة السيد سينومبي زينيني

، على عمل اللجنةاللجنة الفرعية الحفل فرصة للرئيس المنتهية واليته إلطالع الرئيس القادم وأعضاء 

امج النيباد، فضالً عن دعم وكالة التنمية نالمساهمة في التنفيذ الناجح لبر وفرص واجهتهاوالتحديات التي 

 في تنفيذ واليتها.
 

برنامج عملها السنوي الذي  اللجنة الفرعية بحثتنيو، خالل اجتماعها السادس والعشرين، يو 05في  .14

سفير الجزائر. كما شرع االجتماع في تبادل اآلراء حول اختصاصات اللجنة سعادة قدمه الرئيس الجديد، 

 ،0202لعام  ادالنيب -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية . تمت مراجعة التقرير السنوي لللنيبادالفرعية 

 .0200ووحدة التنسيق لعام  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية وكذلك مشروع ميزانيات 

 

. وأعرب االجتماع عن تقديره 0201سبتمبر  02في  فرعيةلجنة الانعقد االجتماع السابع والعشرون ل .15

، الدكتور ماياكي الذي قدم الخطة النيباد -كبير لمشاركة األمين التنفيذي لـوكالة االتحاد األفريقي للتنمية ال

 تحقيقتسريع في هدف هذه الخطة االستراتيجية ويتمثل . 0203-0202االستراتيجية للوكالة للفترة 

. والهدف من ذلك هو توفير ريقيينية ونوعية الحياة لجميع األفأفريقيا المتكاملة وتحسين نتائج التنم

ألعضاء والهيئات اإلقليمية لتمكينها من االستجابة بفعالية الحلول والمساعدات المبتكرة للدول ا

 الحتياجات التنمية على المستويين الوطني واإلقليمي.
 

 هدفين استراتيجيين رئيسيين: 0203-0202تقدم الخطة االستراتيجية للوكالة للفترة  .11

مشاريع عبر رامج والالبنفيذ األنشطة في إطار البرامجية من خالل ت األنشطة - 2الهدف االستراتيجي 

، فضالً عن الخدمات االستشارية القائمة على المعرفة نيةفالقطاعات، والشراكات، والموارد المالية وال

 من أجل:

 تكامل االقتصادات األفريقية. .1

 وتعزيز فعالية وقدرة المؤسسات. ريقيينتحسين رفاهية األف .0

 جتمعات الريفية.بناء أنظمة وثقافة غذائية وطنية وإقليمية مع تمكين الم .3

 تسهيل الحصول على الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة. .4

تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واالستدامة البيئية والمساواة بين األجيال في إدارة الموارد  .5

 الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.

توسيع نطاق توليد المعرفة دفع عجلة العلم والتكنولوجيا واالبتكار لرقمنة االقتصادات األفريقية و .1

 واستخدامها وتعزيز االبتكار.
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وكالة االتحاد ، ستظهر 0203من عام  خيرتنظيمي: بحلول نهاية الربع األالتميز ال - 0الهدف االستراتيجي 

 على النحو التالي: النيباد -األفريقي للتنمية 

 ا.وعالميًا لدعم تنمية إفريقي قاريالة تعلم ومعرفة معترف بها وكا .1

ع االتحاد األفريقي تنفيذ برامج ومشاريمجال  رائدة ووكالة تنمية في القارة األفريقية فيمؤسسة أول  .0

في تنفيذ سياساتها اإلقليمية ، ومساعدة الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية ذات األولوية

 واستراتيجياتها وبرامجها ومشاريعها اإلنمائية.

االتحاد األفريقي والمدخالت الفنية األساسية لمفوضية االتحاد منظمة توفر منصة إدارة تنمية  .3

 األفريقي من أجل التحول والتنمية في االقتصادات األفريقية.

، وثقافة وبيئة عمل راسخة وداعمة، ومشاركة مستمرة غيلية متزايدةوكالة ذات فعالية وكفاءة تش .4

 للموظفين وإنتاجية محس نة.
 

صات اللجنة آلراء حول اختصاا(، تبادل 0201سبتمبر  02الفرعية )للجنة  في نفس االجتماعتم   .11

 عتمادها في اجتماعها المقبل.تمهيدا ال للنيبادالفرعية 
 

التقدم المحرز في تنفيذ المتحف  إحاطة بشأن تلقى االجتماع السابع والعشرون للجنة الفرعية أيًضا  .12

أحد  الكبير متحف أفريقيا  . يعد الكبير ريقيالمتحف أف الجزائر كبلد مضيف  قدمتها الكبير ألفريقيا 

الذي  رضت الجزائر قطعة أرض لبناء مقرهلالتحاد األفريقي. ع 0213المشاريع الرئيسية في أجندة 

سيساهم بشكل كبير في تأثير الثقافة وحضارة األجداد للشعوب األفريقية بهدف الحفاظ على الهوية 

 14تبلغ مساحتها  تم بناء المتحف الكبير في أفريقيا وسط حديقةوالتراث التاريخي العالمي ألفريقيا. 

اليوم. يتكون  خاللهكتاًرا، مما يمنحه أشكااًل وصوًرا ظلية متغيرة وفقًا لوجهة النظر واألوقات المختلفة 

بشكل أساسي من مساحات العرض وورش العمل وقاعة المحاضرات وجزء أكثر مركزيًا يضم  المتحف

يتريا ومطعًما. الغرض منه هو استيعاب وعرض األشكال المختلفة للفن األفريقي الحديث االستقبال وكاف

والمعاصر. يقع المشروع على حافة البحر األبيض المتوسط. يمتد المبنى الخرساني المسلح )القاعدة( 

مبطنة الجزئي. سيتم إنشاء البنية التحتية من الخرسانة الخاصة وطابق سفلي ، مع مستويات فوقية 4على 

 للحماية من مياه البحر.
 

ضطلع حيث ت النصف السنوي اللجنة الفرعية اجتماع التنسيقتجدر اإلشارة أيًضا إلى حضور أعضاء  .11

في تقسيم العمل بين مفوضية االتحاد األفريقي  رئيسيبدور النيباد  -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

 .0213جندة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تنفيذ أ

 

النيباد في  -شددت اللجنة الفرعية كذلك على الدور المهم الذي تقوم به وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  .02

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وتوعية الدول األعضاء المتمثل في تعزيز المشروع الرئيسي 

إلشارة إلى أنه حتى اآلن، وقعت أربع . وتجدر احيز التنفيذ االتفاق المنشئ لها ودخوله لتصديق 

 31(، وأودعت 40) 40  ، وصدقت عليهاالتفاق ( دولة عضًوا في االتحاد األفريقي على 54وخمسون )

بإطالق التبادالت في إطار منطقة التجارة الحرة  0201تميز عام كما  ( صكوك تصديقها.31منها )

ئية الثالثة عشرة لقمة االتحاد األفريقي، التي ُعقدت عن الدورة االستثنا مقررالقارية األفريقية، وفقًا ل

الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية  شغيل. ومع ذلك، فإن الت0202ديسمبر  5طريق التداول بالفيديو في 

األفريقية قد يستغرق لبعض الوقت، ألنه يعتمد على االنتهاء من المرحلة األولى من المفاوضات بشأن 

في السلع والخدمات. كما أنه يعتمد على تسريع تنفيذ اآلليات العملية لبدء هذه التبادالت،  تحرير التجارة

، في أفريقيا ةاالقتصاديالجهات الفاعلة مثل اعتماد أحكام وطنية إلدارة التبادالت التفضيلية ودعم مختلف 

 .0213المشروع الرئيسي ألجندة من أجل السماح لهم حقًا بالحصول على ملكية هذه 
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تنظيم اجتماع تفاعلي مع الشركاء في المستقبل القريب لمناقشة سبل ووسائل تعزيز  فرعيةاللجنة ال عتزمت .01

 التعاون وتحسين إدارة وتنفيذ مشاريع التنمية في الوقت المناسب.
 

 النيباد -مقر وكالة االتحاد األفريقي للتنمية نيباد إلى ل. زيارة عمل اللجنة الفرعية ليمج
 

 11 و 11 يوميفي الفترة  للنيباد ارة عمل اللجنة الفرعية المشكلة حديثًا للجنة الممثلين الدائمينتمت زي .00

وكالة االتحاد األفريقي للتنمية في مركز ساندتون للمؤتمرات بجنوب إفريقيا واستضافتها  0201نوفمبر 

 ، سعادة السيد دى االتحاد األفريقيئم للجزائر ل، الممثل الداأس االجتماع رئيس اللجنة الفرعية. ترالنيباد -

 الحمدي. .ف. صالح
 

ولون من مفوضية ، ومسؤأديس أبابابمقرها للنيباد الموجود حضر زيارة العمل أعضاء اللجنة الفرعية  .03

وموظفو  ، ة لألمم المتحدة في جنوب أفريقيا، المنسقة المقيماالتحاد األفريقي، والسيدة ناردوس بيكيلي

 .النيباد -في وكالة االتحاد األفريقي للتنمية وكبار موظ البرامج
 

عن  ، السيد ثابو مبيكيئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابقتجدر اإلشارة إلى الخطاب الذي ألقاه ر .04

. كانت الرسائل الرئيسية المنبثقة من نيبادبصفته أحد األعضاء المؤسسين للطريق التداول بالفيديو، 

ة ، ولكن زيادة االستثمار في البنينيباد لم يكن زيادة المساعدةالامج برن الرئيس السابق هي أن الهدف من

لمتقدم يجب ، وأن العالقة بين إفريقيا والعالم االتجارية المثمرة فرص األعمال القابلة للحياة وفي التحتية

لى أساس ما لعالم عنيباد نظمت العالقات بين أفريقيا وبقية اال؛ والواقع أن خطة أن تكون محددة للغاية

 ألنفسهم. ريقيونيريده األف

وكالة االتحاد المتعلقة بعمل  المواضيع على مختلف  اللجنة الفرعية، تم إطالع أعضاء يومي العمل يلةط .05

بما في ذلك واليتها ووظائفها وطريقة تنفيذها على أساس القيمة. كما تم تقديم  النيباد -األفريقي للتنمية 

ارة ، وإديذ البرامج وتنسيقه، والعمليات، وتنفيجي والتخطيط المتكاملر االستراتعروض حول اإلطا

 ؛0213المعرفة، وتقييم أجندة 

النيباد، التي  -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية أجريت مناقشات مستفيضة حول استراتيجية تعبئة موارد  .01

، مما النيباد -األفريقي للتنمية وكالة االتحاد لقمة االتحاد األفريقي والنظام األساسي  مقرراتتسترشد ب

وكالة االتحاد يفوض الوكالة للمشاركة في "النطاق الكامل لتعبئة الموارد". تعتمد الموارد الحالية لـ

ساهمات الطوعية من الدول لميزانية السنوية على أربعة مصادر هي المل النيباد –األفريقي للتنمية 

ل ، وتمويحاد األفريقي، والرسوم اإلدارية، والمنحة لالت، والمخصصات من الميزانية العادياألعضاء

بحاجة  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ، أصبح من الواضح أن برنامج الشركاء. وفي هذا الصدد

 إلى توسيع قدرتها على تعبئة الموارد.
 

عية إلى ء اللجنة الفر، أشار أعضالة صندوق التنمية. وفي هذا الصددالتركيز بشكل خاص على مسأ تم  .01

ات ، تدفقهيكل التكلفة ،ارية بشأن )عرض القيمة، الشركاءوثيقة إط شروعأنه تم االنتهاء من م

 دارات ة( بهدف زيادة التفاعل مع اإل، مصادر التمويل، آليات استرداد التكلفاالستثمار، األنشطة الرئيسية

 للمفوضية. المتخصصة
 

ً بإنشاء صندوق اللجنة الفرعية اقتراأيد أعضاء  .02 في االتحاد األفريقي غير مستخدم لشركاء ل مشتركحا

ً لحل  -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية للمساهمة في تلبية احتياجات تمويل  مشكلة النيباد ولكن أيضا

 خسارة األموال )مع إعادة األموال غير المستخدمة للمساهمين المعنيين(.
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مرض فيروس جائحة النيباد ل -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية استجابة استالم العرض بشأن  بعد  .01

لى بناء ، إإلى حد ما ت،قد أد جائحةاللجنة الفرعية مع األمين التنفيذي على أن ال، اتفقت 11-كورونا

 في أفريقيا حيث بدأت القارة في إنتاج اللقاحات. القدرات على االستجابة
 

في  اللجنة الفرعية تجديد في للوكالة، مغادرته قبل يساهم، أن يذيالتنف األمين ت اللجنة الفرعية منطلب .32

لمواصلة التفاعل مع  اعن استعداده اللجنة الفرعية ت، عبررنامج عملها. باإلضافة إلى ذلكإطار ب

 .منها نظمةته، بل و استفادة المغادرته من أجل االستفادة من تجربالدكتور ماياكي حتى بعد م
 

 التوصيات:

إلى لجنة الممثلين الدائمين ، المرفقة بهذا التقرير، للنيباداختصاصات اللجنة الفرعية  شروعمتقديم   .31

 .لقواعد إجراءاتها للموافقة عليها وفقاً 

ينبغي أن تعزز اللجنة الفرعية إجراءاتها في مجال الدعوة بما في ذلك ما يتعلق بتمويل ميزانية الوكالة  .30

 .راد إنشاؤهباد وصندوق التنمية المنيال -األمريكية للتنمية الدولية 
 

، تقترح اللجنة ة خالل الفترة المشمولة بالتقريربناًء على المداوالت التي دارت في اجتماعاتها المختلف .33

 الفرعية أن توصي لجنة الممثلين الدائمين المجلس التنفيذي بما يلي:

نيباد )لوساكا، زامبيا، الااللتزامات التي تعهدت بها الدول األعضاء عند إنشاء  استحضار .أ

 ( بهدف منحها دفعة جديدة وجعلها تتماشى مع السياق الدولي الحالي.03/12/0221

اتيجية موارد بشرية هادفة من خالل استر ريقييناالستثمار في المواطنين األف الحاجة إلىإبراز  .ب

الرقمية، الفجوة ، وزيادة االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف سد وشاملة

الدول األعضاء، على وجه  ، وتعزيز قدراتوتطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة

 ، في إعداد مشاريع التنمية.الخصوص

التدابير الالزمة لتعزيز التنسيق  اتخاذ النيباد  -المفوضية و وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  من الطلب  .ج

ينهما من أجل تعزيز تآزر الجهود واالستخدام األمثل للموارد وتيسير إجراءات تنفيذ مشاريع ب

 التعاون الثالثي )الشركاء / االتحاد األفريقي / الدول األعضاء المعنية(

النيباد تسريع الخطوات الهادفة إلى التأسيس التشغيلي  -من وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  طلبال .د

 ؛0203تنمية بحلول نهاية عام وق اللصند

النيباد، بالتعاون مع اإلدارات ذات الصلة في  -من وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  طلب أيًضاال .ه

دراسة جدوى وتقديم اقتراح، للموافقة  إجراء مفوضية االتحاد األفريقي وأصحاب المصلحة اآلخرين،

 ؛غير المستخدمةموال الشركاء من أمشترك  صندوق عليه من قبل المجلس، بشأن إنشاء 

، بما ير ألفريقيامن المفوضية المضي قدًما في االنتهاء من الوثائق اإلطارية للمتحف الكب طلب أيًضالا .و

ل من قبل اللجنة االستشارية المقر والنظام األساسي الذي تم التصديق عليه بالفع اتفاق في ذلك 

 الكبير . لمتحف أفريقيا نيةفوال

االتحاد األفريقي  مساهماتهم في ميزانية وكالةألعضاء والشركاء الدوليين إلى زيادة الدول ا دعوة .ز

 ؛النيباد -للتنمية 

ال الخاصة بها من أجل االتصاستراتيجية  النيباد بتعزيز -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  توصية .ح

 ؛ريقيينلدول األعضاء والمواطنين األفبرامجها بين اظهور  زيادة
 

النيباد،  -التنفيذي لـوكالة االتحاد األفريقي للتنمية  مينبالدكتور إبراهيم الحسن ماياكي، األ ةاإلشاد .ط

 .واليته الرائع والقيادة المثالية التي أظهرها طوال فترة  على العمل 
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 اختصاصات اللجنة الفرعية للجنة  

 الممثلين الدائمين المعنية بالنيباد

 الخلفية  أوال. 

، ينلجنة الممثل الدائم قواعد إجراءات( من 3( )0) 4( من القانون التأسيسي والمادة 0) 01بالمادة  عملا  .1

المتعلقة  المسائل، للتعامل مع ( عضًوا15لجنة فرعية تتألف من ) قررت لجنة الممثلين الدائمين تشكيل

  .(النيباد)الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ب
 

برنامج/ أجندة تنموية قدمت إلى القادة األفريقيين في قمة منظمة الوحدة األفريقية المنعقدة في لوساكا  النيباد .0

اسي للشراكة الجديدة من يتمثل الهدف األس، و(XXXVII)1، وتمت إجازتها بموجب اإلعالن 0221في يوليو 

أجل تنمية أفريقيا في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في القارة األفريقية بطريقة تتسق مع 

أهداف ومبادئ القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وتؤكد على أبعاده االجتماعية واالقتصادية والبيئية. كما 

لبيئة واألسواق العالمية من خالل تنفيذ تدفق االستثمار األجنبي تسعى إلى تعميق اندماج أفريقيا في ا

كما اعتمدت قمة لوساكا إطار  .الموجه نحو التنمية والتدخالت الفعالة في مؤسسات الحوكمة العالمية

 الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.
 

تنفيذ  حولان، جنوب أفريقيا اإلعالن في دورباعتمد المؤتمر في القمة األولى لالتحاد األفريقي المنعقدة   .3

 حول . شجع اإلعالن الدول األعضاء على تنفيذ اإلعالن[Assembly/AU/Decl.1(I)]النيباد 

واالنضمام إلى  [AHG/235(XXXVIII)]الحوكمة السياسية واالقتصادية والمؤسسية والديمقراطية 

سياسات  تطابقعتبر آلية طوعية تهدف إلى ضمان اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، التي ت

 .الدول المنضمة إليها مع قيم الحوكمة السياسية واالقتصادية والمؤسسية والقوانين والمعايير المتفق عليها
 

في إطار اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األفريقي وفي ضوء المسار التطوري للشراكة  قدًما للمضي  .4

، و 0211الصادر في يناير  AU/Dec.635 المقرر يقيا، اعتمد المؤتمر على التواليالجديدة من أجل تنمية أفر

AU/Dec.685  و  0212الصادر في ينايرAU/Dec.691    بشأن تحويل وكالة التخطيط 0212في يوليو ،

تحاد الل 0213، كوسيلة لتحسين تنفيذ أجندة النيباد -للتنمية  إلى وكالة االتحاد األفريقي للنيبادوالتنسيق 

 األفريقي.
 

التي  لقضايا التنمية الواسعةنظرا لألهمية التي توليها لجنة الممثلين الدائمين و، ه الخلفيةهذ واستنادً إلى   .5

للجنة الممثلين الدائمين  فرعيةاللجنة أُنشئت اللالتحاد األفريقي،  اتابع ابرنامج باعتبارها النيباد تشملها

 .المعنية بالنيباد

 

 يةالوالثانيا. 

في إطار  نشطةاألبرامج والفي النظر في جميع المسائل المتعلقة ب بالنيبادالمعنية  الفرعيةتتمثل والية اللجنة  .1

 .النيباد

 

في إطار األدوات القانونية والقواعد اإلجرائية التي تحكم أجهزة ومؤسسات االتحاد  ه الواليةيتم تنفيذ هذ .1

 .بها وااللتزام الصارم األفريقي
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 المهام. ثالثا

 بما يلي: نيبادتقوم اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بال .2

إسداء المشورة إلى لجنة الممثلين الدائمين، حسب االقتضاء، بشأن مسارات العمل التي يتعين  (1

، على المستويات الوطنية 0213نيباد، بما في ذلك تنفيذ أجندة الاتخاذها لتعزيز تنفيذ برامج 

 مية والقارية؛واإلقلي

رصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتحاد األفريقي نحو التعزيز الفعال  (0

التوجيهية للسياسة  والخطوطالنيباد  -للمجاالت ذات األولوية بين وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

 ية والدولية؛المحددة في خطة عملها، على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليم

تحقيق األهداف ها الرامية إلى النيباد في جهود -مساعدة وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  (3

لألمم المتحدة للتنمية  0232 وخطة لالتحاد األفريقي 0213 أجندةالمنصوص عليها في 

 ؛المستدامة

اد واستنتاجات لجنة النيب -المؤتمر بشأن وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  مقرراتمتابعة تنفيذ  (4

 النيباد؛المعنية بتوجيه حكومات الدول والرؤساء 

النيباد بالتعاون مع  -الدعوة إلى التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  (5

 النيباد -مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

النيباد من أجل الملكية الكاملة  -ة االتحاد األفريقي للتنمية دعم عمل وأنشطة هياكل إدارة وكال (1

 التحاد األفريقي من قبل الدول األعضاء؛لية وتنمال لألجندة

داخل التناوب الجغرافي  أدمبااللتزام بضمان ضرورة توعية الدول األعضاء ولفت انتباهها إلى  (1

 باد.الني –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية هياكل الحوكمة في 

مكتب اللجنة هيئة من خالل مشاركة ممثلين عن  لجنة توجيه النيبادكمراقب في  ةشاركالم (2

هيئة نيباد وعضو آخر في الب المعنية لجنة الممثلين الدائمينلالفرعية وهما: رئيس اللجنة الفرعية 

 المكتب،

النيباد  -مية / قطاعات وكالة االتحاد األفريقي للتن تقديم مقترحات حول مجاالتو مداولةال (1

 وتضع أساًسا للتنمية المستدامة؛المهمشة أفريقيا  غير وضعوالبرامج القارية التي يمكن أن ت

، بالتعاون مع 0213لنيباد وأجندة االمساهمة في تعبئة الموارد لتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع  (12

 .النيباد –مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

 عوة شركاء االتحاد األفريقي المعنيين للتفاعل عند الضرورة؛د (11

اللجنة الفرعية إحالته إلى النيباد قبل  -مشروع ميزانية وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  بحث  (10

 الميزانية والشؤون المالية واإلدارية؛لتنسيق واإلشراف العام على ل

النيباد حول أنشطتها، وكذلك من  -للتنمية منتظمة من وكالة االتحاد األفريقي  إحاطاتتلقي  (13

وذلك إلحاطة لجنة الممثلين الدائمين  ،0213 وأجندة بالنيبادذات الصلة  بشأن البرامجمفوضية ال

 .بدورها

النيباد قبل اعتماده من قبل هياكل الحكم  -التقرير السنوي لـوكالة االتحاد األفريقي للتنمية  بحث  (14

 .األخرى ذات الصلةلنيباد والوثائق لالتابعة 

بها في تنفيذ  القيامتقديم تقارير دورية إلى لجنة الممثلين الدائمين عن األنشطة التي تم  (15

المذكورة أعاله؛ االختصاصات
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 المكتب هيئة مدة واليةاللجنة الفرعية و ة. تشكيلرابعا
 

 (.20) سنتاناللجنة الفرعية والية مدة  .1
 

 ( عضوا.15تتكون اللجنة الفرعية من خمسة عشر ) .12
 

تماشياً مع مبدأ  منواب للرئيس ومقرر يتم تعيينه ثالثةمكتب اللجنة الفرعية من رئيس وهيئة تألف ت .11

 التوزيع اإلقليمي ووفقاً للنظام الداخلي للجنة الممثلين الدائمين والممارسات المتبعة.
 

 

 االجتماعات والنصاب القانونيخامسا. 
 

  وكلما تقتضيه الضرورة  ى األقل في السنةتجتمع اللجنة الفرعية أربع مرات عل .10

 لالضطالع بواليتها على نحو فعال.

 

تجتمع اللجنة الفرعية أيًضا قبل أي اجتماع رئيسي لهياكل اإلدارة التابعة لـوكالة االتحاد األفريقي للتنمية  .13

  ي.األفريق  لالتحاد سياسةالصنع النيباد وهياكل إدارة النيباد وكذلك اجتماعات أجهزة  -
 

ً للمادة  .14 النصاب القانوني للجنة الفرعية  قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين، يكون( من 3) 4وفقا

 .[(2باألغلبية البسيطة لألعضاء )ثمانية ]
 

 مجموعاتاالتحاد األفريقي، والأجهزة يجوز للجنة الفرعية دعوة الدول األعضاء األخرى، و  .15

 إلقليمية لحضور اجتماعاتها حسبما تراه ضروريًا.ااآلليات االقتصادية اإلقليمية / 
 

الجهات يجوز للجنة الفرعية العمل مع أصحاب المصلحة اآلخرين مثل، على سبيل المثال ال الحصر،  .11

 في التنمية األفريقية والدولية. الفاعلة
 

 سادسا.  النواتج

 .0213في متابعة التقدم المحرز في تنمية أفريقيا وتنفيذ أجندة المساهمة  .11
 

 إلى لجنة الممثلين الدائمين؛ وتقديمهاالتقارير السنوية أو الدورية عن عمل اللجنة الفرعية إعداد   .12

ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية  الممثلين الدائمين، نةإقامة عالقات عمل جيدة وتدفق المعلومات بين لج  .11

 ، وهياكل إدارة النيباد والمفوضية.النيباد -
 

 األمانة. سابعا

المعنية  النيباد التابعة للمفوضية كأمانة للجنة الفرعية -تعمل وحدة تنسيق وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  .02

 .نيبادبال
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 تعديالتال: نهائية . أحكامثامنا

 يمكن تعديل هذه االختصاصات كلما دعت الحاجة إلى ذلك بأغلبية بسيطة من أعضاء اللجنة الفرعية. .01
 

 تنفيذالدخول حيز الا. تاسع

 تدخل هذه االختصاصات حيز التنفيذ بمجرد اعتمادها من قبل لجنة الممثلين الدائمين. .22

 



 

 

 

 

 

 

 األصل: إنجليزي
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 التي قامت بها عملالزيارة  خاللفخامة الرئيس السابق ثابو مبيكي  مداخلة

النيباد يومي -قي للتنميةالفرعية للنيباد إلى مقر وكالة االتحاد األفري لجنةال

 0202نوفمبر  21و 21

 نيبادعلى إنشاء العاما  02الموضوع: 



EX.CL/1303(XL) Annexe 2 
Page 1 

 

فرعية ال لجنةال التي قامت بها عملالزيارة  خاللفخامة الرئيس السابق ثابو مبيكي  مداخلة 

0202نوفمبر  21و 21النيباد يومي -للنيباد إلى مقر وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  

 نيبادعلى إنشاء الاما ع 02الموضوع: 

 

الشراكة ثابو مبيكي بصفته مؤسس السيد االجتماع مداخلة من رئيس جنوب أفريقيا السابق، فخامة  تلقى .1

التوقيت حيث أن مناسبة  من حيث صلة بالموضوع وذات  مداخلته ت. كانالجديدة لتنمية أفريقيا )النيباد(

تاريخية الخلفية القدم الرئيس مبيكي  ،في هذا السياق. إلنشاء النيباديصادف الذكرى العشرين  0201عام 

 .في  المستقبلتحديد مسار الشراكة  بشأنوعرض وجهات نظره  إلنشاء النيباد

 رئيس مقتبسا كلمة النيباد، أوضح الرئيس مبيكي الفكرة الكامنة وراء النيباد نشأةلوفي معرض سرده  .0

 والثالثين لمنظمة الوحدة األفريقية ةالقمة السادس لخالفريدريك تشيلوبا  فخامة السيد لسابقازامبيا 

لتكون  ينأن تتبنى إفريقيا التعاون والتكامل االقتصادي"ينبغي  0222في عام  ،في لومي، توغو المنعقدة

النظام االقتصادي العالمي الجديد. الخطوة األولى واألكثر أهمية هي جعل  مواجهةقوية بما يكفي ل

في التجربة  أيضافريقية حقيقة واقعة ليس فقط في الوثائق واإلعالنات ولكن الجماعة االقتصادية األ

وتحسين الظروف المعيشية بشكل عام. العولمة حقيقة يجب  والتجارةنتجها تبنا والسلع التي واليومية لشع

 ." وتحدي ضرورة تحقيق ذلكعداد لكن لدينا قوة األو علينا إدارتها

لتفكير في برنامج اقتصادي تُبنى عليه العالقات االقتصادية مع الدول كانت قمة لومي نقطة البداية ل .3

هذه الخلفية،  علىبعبارة أخرى.  نفسهمريقيون ألأساس الشراكة حول ما حدده األفأو وضع  الصناعية

 :بهدف تحقيق األهداف التالية 0221نيباد في عام الاعتمدت قمة لوساكا خطة 

 وضع شمل بما يالمسؤولية عن تنميتها االقتصادية المستدامة حمل بتريقيين تأكيد التزام القادة األف

 عادة تنمية ألفريقيا؛إطارية إلخطة 

 وضع مخطط لبرنامج عمل ملموس متعدد األوجه على النحو التالي: 

 السالم واألمن واالستقرار، والحكم الديمقراطي الذي بدونه يستحيل االنخراط في نشاط  توفير

 .ذي مغزىاقتصادي 

 من خالل استراتيجية شاملة وذات مغزى للموارد البشريةريقيين الستثمار في األفا. 

  وصوال إلى تسخير وتطوير المزايا االستراتيجية والمقارنة ألفريقيا في قطاعات قاعدة الموارد

 استراتيجية صناعية؛ وضع

 يكون من زيادة االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي بدونها س

 .المستحيل سد الفجوة الرقمية

 تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة 

  آليات التمويلاستحداث 

 زيادة االستثمارات الجديدة من خالل تعبئة المدخرات المحلية واألجنبية على وجه الخصوص. 

 برامج  ووضع قرارات التخاذالمشاركين أن يشكلوا منتدى للقادة ريقيين يمكن للقادة األف

 .ومبادرات فرعية
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 نزاعات منع التشمل، على سبيل المثال،  تتوخى الخطة مبادرات إقليمية وعلى مستوى إفريقيا

األطر التنظيمية للقطاعات الرئيسية مثل االتصاالت وكذلك  والقضاء على األمراض المعدية

 .السلكية والالسلكية والطاقة

 من  الجهات الفاعلةمتعددة األطراف والتقدمة والمؤسسات الشراكة مع العالم وخاصة البلدان الم

 .على المستويين العالمي والوطني القطاع الخاص

 تنفيذ البرنامج في تعزيز قدرة الدوللتمثل إحدى الخطوات المهمة ت. 

نيباد لم يكن زيادة المساعدة ولكن زيادة االستثمارات في البنية البرنامج محور أكد الرئيس مبيكي أن   .4

نيباد من قبل الوفرص األعمال. وأضاف أنه كان هناك إحساس مباشر للغاية بملكية  المجديةلتحتية ا

رؤساء الدول والحكومات وأن العالقة مع العالم المتقدم، بما في ذلك الشراكات مع مجموعة الثماني ثم 

 .مجموعة العشرين واالتحاد األوروبي والصين، كانت محددة للغاية

ألنفسهم. وأعرب ريقيون العالقات بين أفريقيا وبقية العالم على أساس ما يريده األف يبادالننظمت خطة   .5

 أن األمر ال يزال كذلك. عن أمله في

على الصعيدين اإلقليمي والوطني، بالنيباد بعد أن أعرب عن أسفه لغياب المعرفة كلمته وفي ختام  .1

واستعادتها إذا لزم المتوخاة من إنشاء النيباد لألهداف والغايات أوصى الرئيس مبيكي بإجراء استعراض 

 .األمر
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 مشروع

 أفريقيا )النيباد( لتنمية الجديدة الشراكة بشأن مقرر

 في األعضاء الدول بها تعهدت التي وااللتزامات للنيباد المؤسسين األعضاء رؤيةستحضر إذ ي .1

 زخما امنحه بهدف 0221 أكتوبر 03 في ،زامبيا لوساكا، في النيباد إنشاء أثناء األفريقي االتحاد

 :خالل من سيما وال  الحالي الدولي السياق معة منسجم اوجعله جديدا

 وشاملة، هادفة بشرية موارد استراتيجية خالل منريقيين األف المواطنين في االستثمار 

 الرقمية الفجوة لسد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في االستثمار زيادة. 

 والطاقة النقل ذلك في بما التحتية ةالبني تطوير 

 التنموية المشاريع إعداد مجال في وخاصة األعضاء الدول قدرات تعزيز 

 العادية لدورةصادر عن اال  Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)المقرر رقم  أيضايستحضر  وإذ .0

 بشأن إثيوبيا، با،أبا أديس في 0211 يناير في المنعقدة األفريقي االتحاد لمؤتمر والعشرين الثامنة

معنية بالتنمية تابعة   وكالةك قرر، من بين أمور أخرى،  دمج النيباد الذيو األفريقي االتحاد إصالح

 النتائج؛ لرصد معزز بإطار ومدعومة عليها المتفق األولويات مع تكون متوائمة األفريقي التحادل

 االستثنائية لدورةر عن االصاد  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)المقرر  كذلك وإذ يستحضر .3

 والذي إثيوبيا، أبابا، أديس في 0212 نوفمبر في المنعقدة األفريقي االتحاد لمؤتمر عشرة الحادية

 الطريق خارطة تنفيذ إلى دعاوالنيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية اختصاصات على صادق

 اإلقليمية االقتصادية والمجموعات ريقياألف االتحاد بين الفعال التعاون وكذلك العمل تقسيم لتوضيح

 ؛ اإلقليمية واآلليات

 لمؤتمر السابقةمقررات البوكالة التحاد األفريقي للتنمية بموجب  المنوطة الوالية وإذ يستحضر أخيرا .4

 تعبئةالنطاق  الكامل لجهود " فينخراط لال األساسي هنظامو األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء

 تعزيز إلى تهدف التي األولوية ذات والقارية اإلقليمية المشاريع وتنفيذ تنسيقعن  فضال " الموارد

 مع التعاون وتعزيز وتسهيل تنسيق ذلك في بما ،0213 أجندة تحقيقالتعجيل ب أجل من التكامل

 .للموارد الفعالة التعبئة لضمان إفريقيا في االستراتيجيين والشركاء المصلحة أصحاب

 ي:فيذإن المجلس التنف

 

 نيباد؛ال برنامجلجنة الممثلين الدائمين بشأن  بتوصيات علما يحيط .أ

 السنوات مدى علىالنيباد -حققتها وكالة االتحاد األفريقي  للتنمية التي الرائعة بالنتائج يرحب .ب

جائحة ل االستجابة في تحققت التي النتائج الخصوص وجه علىو بارتياح ويالحظ الماضية العشرين

 كورونا؛

 التنسيق لتعزيز الالزمة التدابير اتخاذ النيباد-ووكالة االتحاد األفريقي  للتنمية المفوضية نم بيطل .ج

 وتنفيذ تمويل إجراءات وتيسير للموارد األمثل واالستخدام الجهود تآزر تعزيز أجل من بينهما

  ؛(المعنية األعضاء الدول/األفريقي االتحاد/الشركاء) الثالثي التعاوناريع مش

 :الصدد هذا وفيالنيباد. -وكالة االتحاد األفريقي  للتنمية تواجه التي الميزانية تحديات بقلق حظيال .د
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الفعلي   التشغيل إلى الهادفة الخطوات تسريعالنيباد -وكالة االتحاد األفريقي  للتنمية من يطلب (1

 ؛0203 عام نهاية بحلول التنمية لصندوق

 في الصلة ذات اإلدارات مع بالتعاون ،النيباد-للتنمية وكالة االتحاد األفريقي  من أيًضا يطلب (0

 اقتراح وتقديم جدوى دراسةإجراء   اآلخرين، المصلحة وأصحاب األفريقي االتحاد مفوضية

 بهدف الشركاء من المستخدمة غير لألموال مشترك صندوق إنشاء بشأنالتنفيذي  المجلسإلى 

 ؛النيباد برامج وتمويل دعم

وكالة االتحاد  ميزانية في مساهماتهم زيادة إلى الدوليين والشركاء ءاألعضا الدول يدعو (3

 الفعال التنفيذ سيما وال ، وجه أفضل على مهامها أداء من تمكينهال النيباد-األفريقي للتنمية

 األفريقي؛ االتحاد في األعضاء الدول مع والتعاون التنمية لمشاريع

 يطلب ،اإلطار هذا وفي .0213 ألجندة الرئيسية لبرامجا تنفيذ في المحرز للتقدم ارتياحه عن يعرب .ه

 والنظام المقر اتفاق ذلك في بما الكبير،أفريقيا  لمتحف اإلطارية الوثائق استكمال المفوضية من

 .بالفعل فنية لمتحف أفريقيا الكبيروال االستشارية اللجنةاللذين صادقت عليهما  األساسي

 أجل من بها الخاصة االتصال استراتيجية بتعزيز النيباد-ميةوكالة االتحاد األفريقي  للتن يوصي .و

 ؛ريقييناألف والمواطنين األعضاء الدول لدى برامجهاإبراز  زيادة

لوكالة االتحاد األفريقي   التنفيذي األمين ،ماياكي الحسن إبراهيم للدكتور بعرب عن بالغ  تقديره .ز

 .واليته فترة طوال المثالية تهوقياد الرائع هلعمل النيباد -للتنمية
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