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I:مقدمةالألف 
 
لتلقي التقرير بشكل أساسي  افتراضيا   2063تنفيذ أجندة لالعاشر للجنة المتابعة الوزارية قد االجتماع ع   .1

 التوصيات والمسائل التي أثيرت خالل االجتماعبحث وكذلك ل 2063 أجندة تنفيذعن  السنتينلفترة  القاري الثاني
 .رواندا لجمهورية الدولي والتعاون الخارجية وزير بيروتا، فينسينتمعالي السيد االجتماع  ترأس. التاسع
 
I:الحضورباء 

 
 الجهات التالية: جتماعاال تحضر .2

 
 رواندا .1
 ديفوار كوت .2
 الجزائر .3
 مصر .4
 اإلستوائية غينيا .5
 الديمقراطية الكونغو جمهورية .6
 غانا .7
 موريشيوس .8
 المغرب .9

 أفريقيا جنوب .10
 توجو .11
 تونس .12
 زامبيا .13
 كينيا .14
 مفوضية االتحاد األفريقي .15
 األفريقي للتنمية/ النيباد وكالة االتحاد .16
 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا .17
 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران .18
 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات .19
 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .20

 
I:جدولجيمIمعمالاأل 

 :يلي كما لالجتماع المعتمد األعمال جدول كان .3
 

 فتتاحيةالاالكلمات  .1
 األعمال جدول مشروع بحث  .2
 2063 أجندة تنفيذ عن الثاني القاري التقرير تقديم .3
 2063  أجندة تنفيذعن  الثاني القاري التقرير بشأن قررم مشروع .4
 أعمالما يستجد من  .5

 
 

 تفتتاحيةدال:IالكلماتIاال
فريقي نيابة عن رئيس مفوضية االتحاد األرئيس المفوضية، سعادة الدكتورة مونيك نسانسابغانوا،  ةنائب ترحب 4

 الوزارية المتابعة جنةلل هاشكرأعربت عن االجتماع وبجميع المشاركين في سعادة السيد موسى فكي محمد، 
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ت نائبة أبلغو. تقاريرها القطريةجميع الدول األعضاء التي قدمت رت شك ما. كقدمتها التي التوجيهات على
 .أنه تم االنتهاء من مراجعة الوثائق بناء على توصية االجتماع السابقباالجتماع  رئيس المفوضية

 
 االجتماع نتائج إلى توأشار االجتماع في باألعضاء  االفتتاحية،كلمتها  في ،االجتماع ةرئيس ترحب .5

األولى  ةيللمذكرة المفاهيمية بشأن تقييم خطة التنفيذ العشرقام بتحليل وتقديم التوجيه  الذي ،التاسع
 تأشاد كما. قررموالميزانية المقترحة ومشروع ال 2063لتنفيذ أجندة  الثانية العشرية وصياغة الخطة

 .2063أجندة عن خبراتها في التنفيذ وإعداد التقارير  تقاسملبالدول األعضاء التي تطوعت  ةالرئيس
 

  
I:م وامعتماد بحثهاءIاألمعمال جدولشروع 

 .التعديالت بعض مع األعمال جدولاعتماد  تم .6
 

I:القاري التقرير تقديمواو Iأجندة تنفيذ معن السنتين لفترةالثانيI 2063 
 التقرير ،النيباد-للتنمية األفريقي االتحاد وكالةل التنفيذي الرئيس،IIماياكي أسان براهيمإ الدكتور سعادة قدم .7

 .2063 أجندة تنفيذ عن سنتين كل يصدر الذي الثاني القاري
 
ا العرض نوتضم  . هدفا20 و تطلعات سبعة في القارة أداء رئيسي بشكل العرض تناول 8  الدروس أيض 

 التنمية، أجندة ملكيةوتحديدا  2063 أجندة تنفيذ بشأن سنتين كل يصدر الذي الثاني التقرير من المستفادة
 .2063  أجندة تنفيذ على والقدرة تعميمهاو
 
وتقديم  2063خبراتها في تنفيذ أجندة  تقاسملالدول األعضاء التي تطوعت  قبل من العرض استكمال تم 9

 التي شاركت جميعها  ، وزامبيا ، وتونس ، وجوتو ، وموريشيوس وكينيا، غانا، البلدان هذهتشمل . هاتقارير عن
 .مالوكا إيدي البروفيسور ،ناألقراللمراجعة المتبادلة بين  األفريقية لآللية التنفيذي الرئيس أدارها نقاش حلقة في

 

 وجود وأهميةلحاالت الطوارئ،  تأهبوالالتخطيط  تعزيز مجاالت في الخبرات ت الدول األعضاءتبادل 10
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وتعزيز الوطني، ودون الوطني الصعيدين على القطاعات متعدد قوي تعاون

 .الشباب تستوعب وشاملة ديمقراطيةعمليات  تحميها مستدامة تنمية إلى والحاجة الحديثة،
  

 البياناتبشأن  اتالقدر تعزيز الدعم إلى حاجتها عن األعضاء الدول فيها أعربت التي المجاالت تضمنت 11
 بين االتصال وزيادة ،الصناعيةنمية والت التصنيع في القدرات وبناء ،أسرهب للبيانات البيئي والنظام اإلدارية
 القطاع وتجديد للنقل التحتية البنية وتعزيز ، أفريقيا القارية  مع األفريقية النامية الصغيرة الجزرية الدول

 .القيمة سالسل روابط تعزيز خالل من الزراعي
 

 مةدااستراتيجيات وطنية مست وضعوإلى تعميق التكامل االقتصادي ،  الحاجة على األعضاء الدول أكدت 12
لبرامج التضامن االجتماعي، وبناء  التمويلمن خالل زيادة فيروس كورونا المستجد  للتخفيف من تأثير وباء

نسبة  لتخصيص مقترح تقديمتم . برامج البنية التحتية، واالستثمار في شبكات األمانبرامج لشراكات، وتعزيز ا
 .الوطنية إلعداد التقاريرفي المائة من الميزانية   0,1

 

 :التالية بالتعليقات الوزراء أدلى   .13
 الدول جميع تقدم أن في مأمله عن واوأعرب ، 2063 أجندة تنفيذ في المحرز التقدم واالحظ 

 .المستقبل في القطري المستوى على تقاريرها األعضاء
 المتأخر الهيكلي التحول مع ارتباط لبناء الرئيسية المشاريع تعريف مراجعة ضرورة وااقترح 

 .ممتاز بشكل تمي 2063 جندةأل الرئيسية المشاريع بعض تنفيذ أن يبدو بينما
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 لتنفيذة الثاني ةالعشريالخطة  وصياغة 2063 أجندة تنفيذل األولىية العشر خطةال تقييم بميزانية يتعلق فيما 14

 وصياغة األولى يةالعشر خطةال تقييم بميزانية الخاصة الفقرةضرورة تعديل  الوزراء اقترح ، 2063 أجندة
 .2063  أجندة لتنفيذ الثانية العشرية خطةال

 
 دمج االجتماع واقترح. 2063  أجندة تنفيذل الوزارية المتابعة لجنة قررم مشروع الوزراء بحث كما 15
  2021 ديسمبر 21 في المنعقد التاسع االجتماع قرارات مع 2022 يناير 31 في عقد الذي االجتماع قرراتم

 . التنفيذي المجلس قبل من فيها للنظر
بقيادة  يبادالن/ للتنمية األفريقي االتحاد وكالةالذي يتحدث عن قيام مفوضية االتحاد األفريقي مع  المقررفي هذا  النظر عند. 16

اقترحت بعض الدول ،  2063 ألجندةخطة التنفيذ العشرية الثانية  وإعداد 2063 ألجندةعملية تقييم خطة التنفيذ العشرية األولى 
 اقترحت دول أخرى أن تتناول اآلليات اإلقليمية بشكل رئيسي مسائل األمن وبالتالي بينمااألعضاء إدراج اآلليات اإلقليمية في التقييم 

 .التقييم عملية فيينبغي أن تدرج  ال
 

لة في توصية مماث معفريقيا ضمن التوصيات يشكل ازدواجا  أل الكبير متحفال بتفعيل الخاصلوحظ أن اإلدراج المقترح . 17.
 .للنيبادتقرير اللجنة الفرعية األخيرة 

 مشروع بشأن الوزراء أبداها التي والمالحظات التعليقات على التالية واإليضاحات الردود لمفوضيةا قدمت 18
 :قررمال

 لالجتماعين التاسع والعاشر قرراتمال مشاريع مقترحات دمج يتم 
 تقييم خطة التنفيذ العشرية األولى وصياغة  على الميزانية في المترتبة اآلثار بشأن قررم مشروع

 .التي سيتم تعديلها 2063 جندةألالعشرية الثانية التنفيذ خطة 
 

I:توصياتالزاي 
 

 :التالية التوصيات اللجنة قدمت 19
أعضاء اللجنة الوزارية وتقديمها  تعليقاتقررات مع مراعاة ممشاريع اليجب أن تراجع المفوضية (  1)

 .في االجتماع القادم 
 

I:أمعمالحاءIمنIيستجدIما  
 

 .إضافييتم تقديم أي بند  لم 20
 

I:الرئيس نائب قبل من الشكر كلمةطاء 
 
 .للغاية ومثمرة مواتية بطريقة والمداوالت االجتماع توجيهه على الرئيس المفوضية رئيس ةنائب ت شكر 21
 .القي مة همأفكارو تعليقاتهم على المشاركين جميع شكرت كما

 
 خطةتقييم خطة التنفيذ العشرية األولى وصياغة  بشأن اللجنة قدمتها التي بالتوجيهات الرئيس ةنائب تأقر 22

 . 2063 جندةألالعشرية الثانية  التنفيذ
 
 اللجنة لرئيس الختامية ةكلمال:Iياء
 وأبلغ. المناقشات في فعالةال ومشاركتهم حضورهم على اللجنة أعضاء الختامية تهكلم في الرئيس شكر 23

 إلى سي قدَّم  الذي المنقح قررمال بمشروعمرفقا   وسيكون االجتماع عن مفصل تقرير إصدار سيتم بأنه االجتماع
 .التنفيذي المجلس
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IقررمIشروعم
IأجندةIتنفيذIبشأنIالوزاريةIالمتابعةI2063لجنةIالثانيIالقاريIوالتقريرII

IمعنIأجندةI2063تنفيذI
 

Iالتنفيذي،إنIالمجلس 
I
1. I األولى  خطة العشريةالطرائق تمويل تقييم لبحث المستوى  االجتماع الرفيع بنتائجيحيطIمعلما

على التقرير ويصادقI 2063أجندة لتنفيذ خطة العشرية الثانية الووضع  2063أجندة لتنفيذ 
 .والتوصيات الواردة فيه

 

لدول مع ابالتشاور  ،مفوضية االتحاد األفريقي إلى مواصلة إشراك جميع أصحاب المصلحةيدعو  .2

لتنفيذ ألولى ا يةخطة العشراللضمان التمويل األفريقي وتعبئة الخبرات المؤسسية لتقييم  األعضاء

 .ووضع خطة التنفيذ العشرية الثانية 2063جندة أ

 

 لعشرية األولىخطة االقيادة عملية تقييم  النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنميةمن المفوضية ويطلب  .3

بدعم من األعضاء اآلخرين في  2063 الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندةووضع األجندة  لتنفيذ

ة المؤسسة األفريقيو المكونة من المجموعات االقتصادية اإلقليمية، ألجندةلمجموعة العمل الفنية 

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، والبنك األفريقي للتنمية وبرنامج ، ولبناء القدرات

ة منطقة التجاراآلليات اإلقليمية، وواألمم المتحدة اإلنمائي، ومكتب الدعم السكرتاري المشترك 

 .لقارية األفريقية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياالحرة ا

 

يل تقييم على تمو للتنمية بنك األفريقياللاللتزام الذي قطعته الدول األعضاء و يعرب عن تقديره .4

 2063 الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندةووضع  2063 الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندة

 .المساهمات الطوعية والدعم لهاتين العمليتينلى تقديم مزيد من حث وي

 

 2063 الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندةبميزانية قدرها مليون دوالر أمريكي لتقييم يوصي  .5

 البنك األفريقي للتنميةعلى النحو الذي تعهد به  2063 الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندةإعداد و

الميزانية التكميلية المقترحة من خالل اإلجراءات القانونية بحث لجنة الممثلين الدائمين  منلب ويط

 .2022في ميزانية االتحاد األفريقي لعام وإدارجها  الواجبة

 

ة االتحاد وكال، بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي و فريقية لبناء القدراتالمؤسسة األ يدعو  .6

من خالل مجموعة   2063 جندةالرصد والتقييم أل لقيادة عملية بناء قدرات النيباد/ األفريقي للتنمية

 .في األنشطة ذات الصلةفعالية بالعمل الفنية ويشجع جميع الدول األعضاء على المشاركة 

 

لعشرية الخطة االجداول الزمنية المقترحة على النحو المبين في المذكرة المفاهيمية لتقييم يعتمد  .7

 من المفوضية ويطلب 2063 الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندةووضع  2063 أجندةاألولى لتنفيذ 

 .2023فبراير / تقديم تقرير عن هاتين العمليتين في قمة االتحاد األفريقي في يناير

 

على التقرير والتوصيات ويصادق  2063تنفيذ أجندة عن القاري الثاني يحيط علما بالتقرير  .8

 .الواردة فيه
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عضاء إلى دعم الدول األالنيباد / وكالة االتحاد األفريقي للتنميةوضية االتحاد األفريقي ومفيدعو  .9

 وإعداد تقارير هاوتتبع 2063أجندة لتعميم  يل آليات مؤسسيةتفعوفي االتحاد األفريقي في إنشاء 

 .على المستويين الوطني ودون الوطني حولها وعقد حوارات عنها
 

التحاد وكالة ا، بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي ولبناء القدراتالمؤسسة األفريقية  يدعو .10

من خالل  2063 جندةأل الرصد والتقييم قيادة عملية بناء قدراتإلى  النيباد/ األفريقي للتنمية

 .في األنشطة ذات الصلة فعاليةبجميع الدول األعضاء على المشاركة حث ويمجموعة العمل الفنية 
 النص األصلي إلتاحة المراجعة ملحوظة: ال يوجد
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