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 تقرير المجنة الفرعية لممؤتمرات والبرامج
 لمجنة الممثمين الدائمين

 2014يونيو  -فبراير
 

 مقدمة: -والأ

عقػػدا المجنػػة الفرعيػػة لممػػاتمراا كالبػػرامم لمجنػػة الممنمػػيف الػػدائميف نػػال  جمسػػاا عمػػ  الن ػػك  .1
 .2014يكنيك  12ك 2014أبريؿ  25ك 2014فبراير  19التالي: 

الػدائـ  ممنمهػاُعقدا الجمسة األكل  برئاسػة سػعادة السػيد م فػكظ ر ػيـ، سػفير ليبيػا فػي إنيكبيػا ك  .2
قي كالمجنة االقتصادية ألفريقيا. ككاف الهػدؼ مػف االجتمػاع بػك ب ػ  الكرقػة لدل االت اد األفري

التي تهدؼ إل  تػكفير تكجيػع عػاـ ألكلكيػاا كأنشػطة المفكالػية خػالؿ  2015رية لميزانية اإلطا
 .2015عاـ 

الدائمػة  اترأسا الجمسة النانية سعادة السيدة ديالك أمينة جيبػك سػفيرة النيجػر فػي إنيكبيػا كممنمتهػ .3
ل االت ػػػاد األفريقػػػي كالمجنػػػة االقتصػػػادية ألفريقيػػػا. كقػػػد ترأسػػػا االجتمػػػاع نيابػػػة عػػػف الػػػرئيس لػػػد

الهػدؼ مػف  الفعمي، سعادة السفير م فكظ ر يـ الػذم كػاف خػارل البمػد فػي مهمػة رسػمية. ككػاف
 .2014فبراير  19ستعراض كاعتماد تقرير اجتماع المجنة الفرعية يـك االجتماع بك ا

لنػػة سػػعادة السػػيد كريسػػتكفر شػػيكا، نائػػ، سػػفير كينيػػا، نيابػػة عػػف سػػفير  الػػذم تػػرأس الجمسػػة النا .4
 تعّذر عميع  الكر االجتماع.
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 الجمسة األولى:

 تنظيم العمل وجدول األعمال: -ثانيا

 ي  ب نا كاعتمدا جػدكؿ  2014فبراير  19اجتمعا المجنة الفرعية في جمستها األكل  يـك  .5
 األعماؿ التالي:

 تا يةالكمماا االفت (1
 .2015ض الكرقة اإلطارية لميزانية ر ع (2
 ما يستجد مف أعماؿ (3

 الكممات االفتتاحية: -ثالثا

السػػػيد م فػػػكظ ر ػػػيـ، رئػػػيس المجنػػػة سػػػعادة فػػػي كممتػػػع االفتتا يػػػة خػػػالؿ الجمسػػػة األكلػػػ ، أبمػػػ   .6
كعميػع،  الفرعية، ال الػكر بالهػدؼ مػف االجتمػاع كأبػرز بنػكد جػدكؿ األعمػاؿ التػي سػيتـ ب نهػا.

جتمػػػػاع إلػػػػ  التػػػػداكؿ بصػػػػكرة جديػػػػة  ػػػػكؿ الكنيقػػػػة ب يػػػػة تزكيػػػػد المفكالػػػػية بالمػػػػدخالا دعػػػػا اال
 كالتكجيهاا الالركرية فيما يخص عممية الميزانية القادمة.

سػػػػتككف خػػػػالؿ السػػػػنة النانيػػػػة مػػػػف تنفيػػػػذ الخطػػػػة االسػػػػتراتيجية  2015كأشػػػػار إلػػػػ  أّف ميزانيػػػػة  .7
تطكراا إيجابية كبالتالي بػي ت تػال  تشهدالقارة األفريقية  . كذكر أفّ 2017-2014لممفكالية 

% مػف األراالػي 60إل  االستفادة مف منؿ بذ  التطكراا. كتشمؿ بعالها: ككف أفريقيػا تمتمػؾ 
الصػػال ة لمزراعػػة غيػػر المسػػت مة فػػي العػػالـ، كتزخػػر بكػػـ بائػػؿ مػػف المػػكارد الطبيعيػػة مػػف جممػػة 

تشػمؿ االتجػػار بالمخػػدراا، أمػكر أخػػرل. كذكػر أيالػػا بعػض الت ػػدياا التػي تكاجػػع القػارة كالتػػي 
ممفكالػية الماليػة لمشػاكؿ الأمػكر أخػرل. كال ػظ الػرئيس أيالػا أّف بػيف كالقرصنة، كاإلربا، مف 



EX.CL/828 (XXV)ii 

Page 3 

 

ت تػػال إلػػ  معالجتهػػا فػػكرا لتمكينهػػا مػػف أدا  مهامهػػا عمػػ  ن ػػك فعػػاؿ كعميػػع، دعػػا إلػػ  اإلرادة 
رادة كااللتػزاـ السياسػي لتنفيػذ كااللتزاـ السياسي إزا  بذ  المسألة. كبنا ن عم  ذلؾ، شّدد عمػ  اإل

 تقرير أكباسانجك عف مصادر التمكيؿ البديمة.
رّ ػػػػػػ، مػػػػػػدير التخطػػػػػػيط االسػػػػػػتراتيجي لمسياسػػػػػػاا كالرصػػػػػػد كالتقيػػػػػػيـ كتعبئػػػػػػة المػػػػػػكارد باإلنابػػػػػػة،  .8

سػػػتبرز بكالػػػكي أكلكيػػػاا  2015بالمشػػػاركيف فػػػي االجتمػػػاع كأّكػػػد أّف الكرقػػػة اإلطاريػػػة لميزانيػػػة 
مسػػػابماا الػػػدكؿ . كشػػػّدد عمػػػ  ال اجػػػة إلػػػ  2015فيػػػذبا خػػػالؿ عػػػاـ المفكالػػػية التػػػي سػػػيتـ تن

األعالػػا  مال ظػػا أف االعتمػػاد عمػػ  أمػػكاؿ الشػػركا  لػػيس مسػػتداما. كأشػػار إلػػ  الػػركرة  ػػذؼ 
مف الميزانية بسػب، نقػص أمػكاؿ الشػركا  الػذم أدل إلػ  فجػكة فػي  2014بعض األنشطة لعاـ 

الػدكؿ األعالػا  تػكفير التمكيػؿ  ناشػد. كعميػع، 2014تمكيؿ الميزانيػة التشػ يمية لممفكالػية لعػاـ 
% ماكػػدا 90الكػػافي. كشػػّدد عمػػ  أف مسػػابمة الشػػركا  فػػي الميزانيػػة البرنامجيػػة ال تػػزاؿ بنسػػبة 

 عم  ال اجة إل  الب   عف مصادر أخرل لتمكيؿ المفكالية.

 :2015بحث الورقة اإلطارية لميزانية  -رابعا

كشػػري  2015عرالػػا  ػػكؿ الكرقػػة اإلطاريػػة لميزانيػػة قػػدـ رئػػيس قسػػـ ت ميػػؿ السياسػػاا كالب ػػ   .9
الكرقة اإلطاريػة . كأشار إل  أّف 2015أّف الكرقة اإلطارية خطكة أكل  في عممية إعداد ميزانية 

معاييربػػػا. كعميػػػع، شػػػري أف الهػػػدؼ مػػػف / مسػػػارباتبػػػرز أكلكيػػػاا السػػػنة كت ػػػدد تكجػػػع الميزانيػػػة ك 
طبقػػػػا لػػػػدعائـ  2015لكيػػػػاا المفكالػػػػية لعػػػػاـ بػػػػك ت ديػػػػد أك  2015الكرقػػػػة اإلطاريػػػػة لميزانيػػػػة 

 المفكالية كأكلكياتها كخطتها االستراتيجية.
سػػتقـك عمػػ  خمػػس دعػػائـ مػػف الخطػػة االسػػتراتيجية  2015كأشػػار إلػػ  أّف ميزانيػػة عػػاـ  .10

التكامػػػػػؿ كالتعػػػػػاكف  ؛التنميػػػػػة االجتماعيػػػػػة كاالقتصػػػػػادية ؛كبػػػػػي: السػػػػػمـ كاألمػػػػػف 2014-2017
 بنا  القدراا الماسسية كاالتصاؿ.؛ القيـ المشتركة ؛كالشراكاا
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الميزانيػػػة ستسترشػػػد أيالػػػا بالمجػػػاالا النمانيػػػة ذاا األكلكيػػػة لممفكالػػػية كبػػػي: ذكػػػر أّف  .11
تعزيػػػز السػػػمـ كاالسػػػتقرار؛ تكسػػػير اإلنتػػػال الزراعػػػي، كتطػػػكير التصػػػنير الزراعػػػي؛ تعزيػػػز التنميػػػة 

خػػالؿ مػػنو األكلكيػػة لمرعايػػة االقتصػػادية الشػػاممة كالتصػػنير؛ بنػػا  القػػدراا البشػػرية ألفريقيػػا مػػف 
الص ية األساسية كالكقاية؛ ترشيد مشاركة النسا  كالشبا، في أنشطة القارة؛ تنفيذ اسػتراتيجياا 
تعبئػػة المػػكارد؛ تعزيػػز االت ػػاد المرّكػػز عمػػ  الشػػعك، مػػف خػػالؿ التػػركيم الفعػػاؿ لبػػرامم االت ػػاد 

قتصػػػػادية اإلقميميػػػػة كأجهػػػػػزة األفريقػػػػي؛ تعزيػػػػز القػػػػدراا الماسسػػػػية لممفكالػػػػػية كالمجمكعػػػػاا اال
 االت اد األخرل.

تشهد نمػكا اقتصػاديا ت ّد  أيالا عف الكالر ال الي لمقارة كال ظ أف عدة بمداف أفريقية  .12
 كبصدد إرسا  الديمقراطية كال كـ الرشيد.

أشير أيالا إل  الت دياا التي تكاجع أفريقيا. كتشمؿ بذ  الت دياا: السمـ كاألمف، نمػكا  .13
يػػػر كتزايػػػدا فػػػي الفػػػكارؽ؛ فهػػػذا النمػػػك لػػػـ يػػػكفر قػػػدرا كافيػػػا مػػػف فػػػرص العمػػػؿ، غيػػػر شػػػامؿ لمجم

 اخصكصػػا لممػػرأة كالشػػبا،؛ كػػاف بػػذا النمػػك مسػػتندا إلػػ  السػػمر األساسػػية، كعميػػع، لػػـ ي ػػد  قػػدر 
 مف الت كؿ الهيكمي. اكبير 

لالت ػػػػػاد األفريقػػػػػي، أبمػػػػػ  االجتمػػػػػاع أف مفكالػػػػػية االت ػػػػػاد  2063كبخصػػػػػكص أجنػػػػػدة  .14
لجنػػػػة األمػػػػـ المت ػػػػدة االقتصػػػػادية ألفريقيػػػػا، ك تعػػػػاكف مػػػػر البنػػػػؾ األفريقػػػػي لمتنميػػػػة األفريقػػػػي، بال

التػػي ترمػػي إلػػ  رسػػـ  2063كالشػػراكة الجديػػدة لتنميػػة أفريقيػػا، شػػرعا فػػي عمميػػة لكالػػر أجنػػدة 
 2063مسار نمك لمقارة خالؿ الخمسيف سػنة القادمػة. كأبمػ  المشػاركيف أف عمميػة كالػر أجنػدة 

 .لمجمير بهدؼ الماف امتالكها مف قبؿ الشعك، األفريقية كانا استشارية كشاممة
، ذكػر أف المفكالػية، كبػي تعمػؿ مػر أصػ ا، 2015لمػا بعػد  التنميػةبخصكص أجندة  .15

، مكقفػػا 2015لمػػا بعػػد  التنميػػةالمصػػم ة ارخػػريف، اعتمػػدا مكقفػػا أفريقيػػا مك ػػدا  ػػكؿ أجنػػدة 
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ئيػػػة ليلفيػػػة، كيأخػػػذ فػػػي االعتبػػػار بعػػػالم العمػػػؿ الػػػذم لػػػـ يػػػتـ إنجػػػاز  فػػػي إطػػػار األبػػػداؼ اإلنما
 أبداؼ التنمية المستدامة المت يرة.

 2015، أبمػػػ  المشػػػاركيف أف بػػػدؼ ميزانيػػػة 2015لمػػػا بعػػػد  التنميػػػةفيمػػػا يتعمػػػؽ بأجنػػػدة  .16
كػػػػاف تنفيػػػػذ البػػػػرامم المندرجػػػػة ت ػػػػا المجػػػػاالا ذاا األكلكيػػػػة تمشػػػػيا مػػػػر الخطػػػػة اإلسػػػػتراتيجية 

ي. كمػػف ن،ػػـ، قػػدـ الخطػػكط العريالػػة لممبػػاد  التػػي لمفكالػػية االت ػػاد األفريقػػ 2017 – 2014
 تقـك عميها كاالفتراالاا التي تستند إليها الميزانية.

% مػف الميزانيػة 100بتمكيؿ نسػبة في الماالي قاما أكالو أيالا أف الدكؿ األعالا   .17
% عم  األقؿ مف الميزانية البرنامجية، كأف مػف غيػر الم تمػؿ 90التش يمية بينما مكؿ الشركا  

 .2015يت ير بذا الكالر خالؿ أف 
سػتككف ك . 2015بعد ذلؾ، قػدـ عرالػا مػكجزا ليكليػاا التػي سػتنفذبا المفكالػية خػالؿ  .18

لكػؿ مػف النتػائم  2017 – 2014األكلكياا مجمكعػة فرعيػة مػف أكلكيػاا الخطػة اإلسػتراتيجية 
 في الخطة اإلستراتيجية

لتتبػػػر التقػػػدـ الم ػػػرز فػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ بالرصػػػد كالتقيػػػيـ، أكالػػػو أنػػػع سػػػيتـ إنشػػػا   ليػػػاا  .19
 .التنفيذ، كأف ت سيف الماشراا ال الية سيستمر ب ية تكفير أداة فعالة لقياس النجاي

في الختاـ، شدد عم  الدكر ال اسـ الذم تمعبػع لجنػة الممنمػيف الػدائميف كلجانهػا الفرعيػة  .20
ي تسػهيؿ كالػر في تقديـ اإلرشػاداا لممفكالػية ب يػة تمكينهػا مػف تنفيػذ دكربػا القػارم المتمنػؿ فػ

تنسػػػيؽ كت فيػػػز أجنػػػدة التنميػػػة االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية كالتكامػػػؿ؛ ك  كاالسػػػتراتيجيااالسياسػػػاا 
، كالػػر إطػػار ك بنػػا  التكافػػؽ ككسػػ، التأييػػد؛ ك  تقاسػػـ الخبػػراا كالمعمكمػػاا، كعمػػ  كجػػع العمػػـك

د لمقػارة أف تكتسي بذ  األمكر أبمية  اسمة إذا أريػك لمسمـ كاألمف، كاالستقرار السياسي كالنمك. 
شػػدد عمػػ  أنػػع يتعػػيف عمػػ  مفكالػػية االت ػػاد األفريقػػي قيػػادة الجهػػكد التػػي سػػتجعؿ  اتتقػػدـ. كمػػ

 أفريقيا تسابـ عم  ن ك فعاؿ كتككف العبة رئيسية في التأنير عم  الدينامية العالمية.
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 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء –خامسا 

 كقدما تكصياا عم  الن ك التالي: خالؿ المناقشاا، أبدا المجنة الفرعية مال ظاا .21
أنػػػع فػػػي مالمقدمػػػةم فػػػي الكنيقػػػة، ينب ػػػي اإلشػػػارة إلػػػ  مصػػػادر التمكيػػػؿ البديمػػػة باعتباربػػػا  .22

 .مسألة رئيسية تكاجع المفكالية
ينب ػي أف تسػتند إلػ  المػكائو كالػنظـ الماليػة  2015ال ظا الدكؿ األعالػا  أف ميزانيػة  .23

يػراداا. الجديدة، بينما تتقيػد، عمػ  كجػع الخصػكص،  بهيكػؿ الميزانيػة المكػكف مػف مصػركفاا كاا
أبميػػػة  اسػػػمة بالنسػػػبة لالت ػػػاد األفريقػػػي مػػػف  يػػػ   2015ك 2014لػػػك ظ أيالػػػا أف لسػػػنتي 

 ت سيف قدراا المفكالية، بما في ذلؾ اإلدارة المالية، كأنع ينب ي إبراز ذلؾ في الكنيقة.
الصػػػيف كالهنػػػد فػػػي إدارة دكر عػػػف ال ظػػػا الػػػدكؿ األعالػػػا  أيالػػػا أف الكنيقػػػة تت ػػػد   .24

 .تذكر الشركا  ارخريف ـأفريقيا كلكنها ل
 .استفسرا الدكؿ األعالا  عف زيادة مرتباا العالميف ال الييف بمقدار درجة كا دة .25
سػنة مػف  25فػي المائػة مػف سػكاف القػارة دكف  60فيما يتعمؽ بالعبػارة القائمػة بػأف مكػكف  .26

 ؿ األعالا  صياغتها عم  ن ك مناس،.م، طمبا الدك اديم رافي اعائدفإف ذلؾ يكفر العمر 
 20طمبػػػا الػػػدكؿ األعالػػػا  أيالػػػا مػػػف المفكالػػػية تكالػػػي ا  ػػػكؿ تعهّػػػد الصػػػيف بتقػػػديـ  .27

مميػػػار دكالر أمريكػػػي إلػػػ  البمػػػداف األفريقيػػػة فػػػي شػػػكؿ تسػػػهيالا ائتمانيػػػة كمػػػا كرد فػػػي الكرقػػػة 
 .اإلطارية لمميزانية

ألعالػػػا  مػػػف المفكالػػػية تقػػػديـ فيمػػػا يتعمػػػؽ باألبػػػداؼ اإلنمائيػػػة ليلفيػػػة، طمبػػػا الػػػدكؿ ا .28
 بمكغ األبداؼ الم ددة لكؿ دكلة عالك. كالر

، طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا  مػػف المفكالػػية أف تبػػّيف بكالػػكي دكر 2063بخصػػكص أجنػػدة  .29
. كمػا أبػدا الػدكؿ األعالػا  رغبتهػا فػي أف تػدرل 2063أجهزة صنر السياسة في كالر أجنػدة 



EX.CL/828 (XXV)ii 

Page 7 

 

خمػػػكة الكزاريػػػة فػػػي ب ػػػر دار، ككػػػذلؾ مقػػػرراا المفكالػػػية فػػػي الكرقػػػة اإلطاريػػػة لمميزانيػػػة نتػػػائم ال
 .2063بشأف أجندة  2014أجهزة صنر السياسة خالؿ قمة يناير 

طمبػػػػا الػػػػدكؿ األعالػػػػا  تكالػػػػي ا  ػػػػكؿ األسػػػػاس الػػػػذم سػػػػيقـك عميػػػػع إعػػػػداد ميزانيػػػػاا  .30
تتنػػاكؿ فقػػط  2017 – 2014األجهػػزة األخػػرل لالت ػػاد األفريقػػي  يػػ  إف الخطػػة اإلسػػتراتيجية 

 .اليةميزانية المفك 
استفسرا الدكؿ األعالا  عف الطريقة التي ستتـ مف خاللها تعبئػة المسػاعدة اإلالػافية  .31

 مف الدكؿ األعالا  ب ية دعـ المفكالية عم  الك  ا تياجاتها المتعددة.
 سػػ، أبميتهػػا، كعمػػ   2015ا الػػدكؿ األعالػػا  المفكالػػية عمػػ  ترتيػػ، أكلكيػػاا نػػ  .32

فقػط أأم التػي لهػا أكلكيػاا الػمف أكلكيػاا(،  2015إدرال األكلياا التػي يمكػف تنفيػذبا خػالؿ 
 .خصكصا عم  الك  القيكد في المكارد

ال ظػػػػا الػػػػدكؿ األعالػػػػا  أيالػػػػا أف األكلكيػػػػاا متعػػػػددة فػػػػي بعػػػػض ال ػػػػاالا كطمبػػػػا  .33
 .تخفيض عددبا

ا الدكؿ األعالا  أيالا المفكالية عم  العمؿ عم  ن ك أكنؽ كبالتعاكف/التػززر مػر ن  .34
لبػػرامم القاريػػة منػػؿ برنػػامم تطػػكير البنيػػة الت تيػػة فػػي أفريقيػػا ماسسػػاا منػػؿ النيبػػاد فػػي تنفيػػذ ا

 .كالبرنامم األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية ب ية ال د مف  االا التالار، كاالزدكاجية
أبػػدا الػػدكؿ األعالػػا  انشػػ الها إزا   ػػاالا التػػأخر فػػي دفػػر المػػكارد مػػف قبػػؿ الشػػركا   .35

ا عمػػ  فػػرض عقكبػػاا عمػػ  اإلداراا نػػبالتػػالي،  فػػي تقػػديـ التقػػارير. ك  تػػأخر المفكالػػية بسػب،
التػػي ال تتقيػػد بتقػػديـ التقػػارير إلػػ  الشػػركا  فػػي الكقػػا المناسػػ،. كمػػا شػػجعا المفكالػػية عمػػ  

 اأبػػدا الػػدكؿ األعالػػا  كػػذلؾ انشػػ االتهك الكفػػا  بالتزاماتهػػا تجػػا  الشػػركا  فػػي جميػػر األكقػػاا. 
نكنيػة إلػ  الشػركا ، خصكصػا فيمػا إزا  تصرؼ بعض المسػاكليف الػذم يقػدمكف طمبػاا غيػر قا
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ية إصػػدار طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا  أيالػػا مػػف المفكالػػك يتعمػػؽ بمعػػدالا بػػدؿ اإلعاشػػة اليػػكمي. 
 رير عف التمكيؿ المقدـ مف االت اد األكركبي.تق
طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا  أف تاكػػد األكلكيػػاا بشػػدة عمػػ   ػػؿ النزاعػػاا فػػي القػػارة ك فػػظ  .69

 التنمية. السمـ كاألمف كشركط الزمة لت قيؽ
 طمبا الدكؿ األعالا  كذلؾ تعزيز العمؿ  كؿ مكاف ة الفساد في القارة. .:6
كب نع  ي  أف لػع  نػار  5108طمبا المجنة تزكيدبا بجدكؿ االجتماعاا لميزانية العاـ  .;6

 عم  الميزانية.
ال ظا الدكؿ األعالا  أف قالايا الدكؿ الجزرية الص يرة فالػال عػف البمػداف الصػ يرة  .>6

 لـ تمنو األكلكية كبالتالي  نا عم  فعؿ ذلؾ.غير السا مية 
طبا الدكؿ األعالا  مف المفكالية، إ اطة المجنػة، فػي الكقػا المناسػ،، بشػأف التقػدـ  .71

الم ػػرز فيمػػا يتعمػػؽ بدراسػػة المػػكارد البشػػرية التػػي تالػػطمر بهػػا المفكالػػية، كأشػػارا كػػذلؾ إلػػ  
 تنفيذ التكصياا الكاردة في الدراسة.بالتزاـ المفكالية 

نشػػػػا  إلفيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالرصػػػػد كالتقيػػػػيـ، أعربػػػػا الػػػػدكؿ األعالػػػػا  عػػػػف ارتيا هػػػػا  كػػػػذلؾ .70
جنػة الفرعيػة  بتقػارير تمػؾ المجمكعػاا. ككػذلؾ  نػا مالمجمكعاا ك نا عم  الػركرة تزكيػد ال

 المفكالية عم  التأكيد أكنر عم  معايير كمرجعياا الرصد كالتقييـ.
را  اسػػتعراض، ككػػذلؾ اإلشػػارة كمػػا  نػػا الػػدكؿ األعالػػا  المفكالػػية عمػػ  الترتيػػ، إلجػػ .75

 إل  اسما  اإلداراا المنفذة لمختمؼ البرامم.

 ردود المفوضية -سادسا

 شكرا المفكالية الدكؿ األعالا  عم  اسهاماتها ككعدا بإدراجها جميعا في الكنيقة. .76
 ككعدا المفكالية كذلؾ بت دي  اإل صائياا في الكنيقة  سبما بك مطمك،. .77
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 ػدة فػي مرتبػاا المػكظفيف ال ػالييف، أكالػ ا المفكالػية أنػع فيما يتعمؽ بزيادة درجػة كا .78
سػػػػتراتيجية إلاالخطػػػػة أبػػػػداؼ فرديػػػػة تتمشػػػ  مػػػػر ت ديػػػد فػػػي بدايػػػػة كػػػػؿ عػػػاـ، يقػػػػـك المػػػػكظفيف ب

مفكالية االت ػاد األفريقػي كتسػتمد منهػا. كيػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ نظػاـ سػا،. كتجػرم مناقشػة تمػؾ 
 يتـ تقييـ المكظفيف. األبداؼ مر المشرفيف المعنييف. كعم  بذا األساس

أمػػػا عػػػف العالقػػػة مػػػر الشػػػركا ، فقػػػد أقػػػرا المفكالػػػية بعػػػدـ تقػػػديـ تقػػػارير مكنكقػػػة  ػػػكؿ  .79
المشارير الممكلة. ككاف بذا بك التفسير األساسي كرا  تأخر الشركا  في االفرال عف األمكاؿ. 

 كتعهدا المفكالية بالماف تكفر النظـ الم سنة النكعية لمتقييـ كاإلبالغ.
المفكالػية بأبميػة المكالػكع،  اقػر أأجهزة االت اد األفريقي، فبينمػا  ااعمؽ بميزانيفيما يت .:7

كعػػدا كػػذلؾ بإرسػػاؿ الخطػػط كمػػا  إلػػ  االجتمػػاع المقبػػؿ. فإنهػػا تعػػد بالتشػػاكر كتقػػديـ اإلجابػػاا
 االستراتيجية ألجهزة االت اد األفريقي إل  الدكؿ األعالا   س، ما بك مطمك،.

المفكالية ابتمػاـ المجتمعػيف إلػ  الػركرة  استرعا، البديمةبمصادر التمكيؿ فيما يتعمؽ  .;7
إيجاد  ؿ طكيؿ األجؿ لممشكمة كال اجة إل  تخفػيض االعتمػاد عمػ  الشػركا  تػدريجيا. كأكػدا 

، فإنهػػا تعػػكؿ عمػػ  المزيػػد مػػػف مصػػادر التمكيػػؿ البديمػػةالمفكالػػية كػػذلؾ عمػػ  أنػػع فػػي انتظػػار 
أف الشػركا  درجػكا عمػ  فػرض إرادتهػـ عمػػ  التمكيػؿ مػف الػدكؿ األعالػا . كال ظػا المفكالػية 

 أنشطة المفكالية ألنهـ يمكلكف األنشطة. 
المفكالػػػية االجتمػػػاع بػػػأف كزرا  الماليػػػة سػػػكؼ بم ػػػا باإلشػػػارة إلػػػ  تقريػػػر أكباسػػػانجك، أ .>7

كاألمػػؿ معقػػكد عمػػ   5107مػػارس نهايػػة يناقشػػكف التقريػػر ال قػػا أننػػا  اجتمػػاعهـ فػػي أبكجػػا فػػي 
 ة.اتخاذ المقرراا ذاا الصم

فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالػػػػدكؿ الجزريػػػػة كالبمػػػػداف غيػػػػر السػػػػا مية، كافقػػػػا المفكالػػػػية عمػػػػ  إدرال  .81
 بما أنها تشكؿ جز ا مف القارة. 5108أكلكياا ميزانية المف قالايابا 
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فيما يتعمؽ بقائمة الماتمراا كاالجتماعاا، أ اطا المفكالية المجتمعػيف بػأف بػذ  بػي  .80
  ة لمجنة.مساكلية المجنة كأف القائمة سكؼ تككف متا

المفكالػػػػية المجتمعػػػػيف بأنهػػػػا سػػػػكؼ تػػػػدرل المعمكمػػػػاا فػػػػادا ، أ5196بالنسػػػػبة ألجنػػػػدة  .85
ب ػػر دار فالػػال عػػف المقػػرراا الصػػادرة عػػف اجتماعػػاا  فػػي الكزاريػػة الخمػػكة المتعمقػػة بنتػػائم  

 .5107أجهزة صنر السياساا المنعقدة في يناير/فبراير 
فكالػػػية، فقػػػد كعػػػدا المفكالػػػية بخصػػػكص الػػػدعـ المقػػػدـ مػػػف الػػػدكؿ األعالػػػا  إلػػػ  الم .86

 المجاالا التي يمكف لمدكؿ األعالا  أف تقدـ فيها الدعـ لممفكالية.ببالتشاكر كتقديـ قائمة 

 ما يستجد من أعمال -سابعا

 لـ تطري أم مسألة ت ا بذا البند. .87

 اختتام االجتماع-ثامنا   

نرائهػا لالجتمػ .88 اع كقػاؿ أنهػا أعر، الرئيس عػف شػكر  لكافػة الػدكؿ األعالػا  لمشػاركتها كاا
 سكؼ تجتمر مرة أخرل في مكعد ال ؽ العتماد التقرير.

 بعد الظهر. 0251رفعا الجمسة في تماـ الساعة  .89

 

 الجمسة الثانية

كاعتمػػػدا جػػػدكؿ األعمػػػاؿ  5107أبريػػػؿ  58عقػػػدا الجمسػػػة النانيػػػة لمجنػػػة الفرعيػػػة فػػػي  .:8
 التالي:
 الكمماا االفتتا ية (0
 5108اعتماد الكرقة اإلطارية لميزانية  (5
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 ما يستجد مف أعماؿ (6

 

 الكممات االفتتاحية تاسعا

ترأسػػػػا االجتمػػػػاع سػػػػفيرة النيجػػػػر، سػػػػعادة ديػػػػالك أمينػػػػة جيبػػػػك التػػػػي ر بػػػػا بالمشػػػػاركيف  .;8
كاستعرالػػا البنػػكد التػػي سػػكؼ يػػتـ ب نهػػا. كفػػي سػػياؽ كممتهػػا االفتتا يػػة، أعربػػا عػػف شػػكربا 

 ػػػرض مػػػف االجتمػػػاع كػػػاف لمػػػدكؿ األعالػػػا  ل الػػػكربا االجتمػػػاع. كأشػػػارا الرئيسػػػة إلػػػ  أف ال
 .5107فبراير  >0استعراض كاعتماد التقرير الصادر عف اجتماع المجنة المنعقد في 

 نـ استعرض االجتماُع التقرير فقرة تمك األخرل كأبدل التعميقاا كالمال ظاا التالية: .59

 
 تعميقات/مالحظات الدول األعضاءعاشرا: 

درال السػػمـ كاألمػػف الػػمف الت ػػدياا : طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا  إلػػ  المفكالػػية إ7لفقررر  ا .60
 التي تكاجع أفريقيا.

أيالػػان  2015: ال ظػػا الػػدكؿ األعالػػا  الػػركرة أف يسػػتند مشػػركع ميزانيػػة 11الفقررر   .61
إلػػ  الػػنظـ كالمػػكائو الماليػػة الجديػػدة مػػر مراعػػاة بيكػػؿ الميزانيػػة بصػػفة خاصػػة الػػذم يتكػػكف مػػف 

 المصركفاا ككذلؾ اإليراداا.

، طمبا الدكؿ األعالا  إل  المفكالػية تعػديؿ صػي ة الفقػرة 24: ت ا الفقرة 24الفقر   .62
لتقرأ عم  الن ك التالي: مطمبا الدكؿ األعالا  إل  المفكالػية تػكفير كالػر األبػداؼ اإلنمائيػة 

 ليلفية بالنسبة لمدكؿ األعالا م

: أرادا الػػػدكؿ األعالػػػا  معرفػػػة األسػػػاس الػػػذم يسػػػتند إليػػػع إعػػػداد ميزانيػػػاا 26 الفقرررر  .63
المفكالػػػػية فقػػػػط.  2017-2014د األفريقػػػػي  يػػػػ  تتنػػػػاكؿ الخطػػػػة االسػػػػتراتيجية أجهػػػػزة االت ػػػػا
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كأعربا الدكؿ األعالا  أيالان عف شكها فيما إذا كاف ألجهزة ات اد األفريقي خطػط اسػتراتيجية 
 كطمبا أف ترسؿ المفكالية تمؾ الخطط االستراتيجية إل  الدكؿ األعالا .

لن ػك التػالي: مأعربػا الػدكؿ األعالػا  عػف لتقػرأ عمػ  ا 31: تػـ تعػديؿ الفقػرة 31الفقر   .64
انش الها إزا  التأخر في تسديد األمػكاؿ مػف قبػؿ الشػركا  كالػذم يػنجـ عػف تػأخر المفكالػية فػي 
تقػديـ التقػػارير. كمػػف نػػـ  نػكا عمػػ  فػػرض عقكبػػاا عمػ  اإلداراا التػػي ال تمتنػػؿ بتقػػديـ التقػػارير 

راعػػػاة التزاماتهػػػا تجػػػا  الشػػػركا  فػػػي إلػػػ  الشػػػركا  فػػػي  ينهػػػا. كشػػػجعكا المفكالػػػية أيالػػػان عمػػػ  م
جميػػػر األكقػػػاا. كأعربػػػا الػػػدكؿ األعالػػػا  أيالػػػان عػػػف انشػػػ الها إزا  سػػػمكؾ بعػػػض المسػػػاكليف 

شة اليكمي. كمػا الذيف يقدمكف مطال، غير قانكنية إل  الشركا ، كالسيما فيما يتعمؽ ببدؿ اإلعا
 طمبا الدكؿ األعالا  الركرة إعداد المفكالية تقريران عف التمكيؿ مف االت اد األكركبي.

لتقػرأ عمػ  الن ػك التػالي: مبخصػكص ميزانيػاا األجهػزة  43: تػـ تعػديؿ الفقػرة 43الفقر   .65
 األخرل، فإل  جان، اإلقرار بصال ية المسألة، كعدا المفكالػية بالتشػاكر كتقػديـ إجابػاا إلػ 
 االجتماع المقبؿ كما كعدا بإرساؿ الخطط االستراتيجية ليجهزة األخرل إل  الدكؿ األعالا م

لتقػػرأ عمػػ  الن ػػك التػػالي: مبخصػػكص مصػػادر التمكيػػؿ  44: تػػـ تعػػديؿ الفقػػرة 44الفقررر   .66
البديمة، استرعا المفكالية انتبا  االجتماع إل  ال اجة إل   ؿ طكيؿ األجؿ لممشػكمة كال اجػة 

االعتماد عم  الشركا  تدريجيان. كشّددا المفكالية أيالان عم  أنع إل  جان، انتظػار  إل  تقميؿ
مصػػادر التمكيػػؿ البديمػػة، تعػػّكؿ المفكالػػية عمػػ  الػػدكؿ األعالػػا  لمزيػػد مػػف التمكيػػؿ. كال ظػػا 
المفكالػػػػية أف الشػػػػركا  يميمػػػػكف إلػػػػ  فػػػػرض إرادتهػػػػـ عمػػػػ  أنشػػػػطة المفكالػػػػية بسػػػػب، تمػػػػكيمهـ 

 لينشطةم.

، طمبا الدكؿ األعالا  إلػ  المفكالػية تعػديمها عمػ  الن ػك 46 ا الفقرة : ت46الفقر   .67
التالي: مبخصكص الػدكؿ الجزريػة كالبمػداف غيػر السػا مية، كافقػا المفكالػية عمػ  إدرال الػدكؿ 

 .م2015الجزرية كالبمداف غير السا مية المف أكلكياا ميزانية 
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شػػاركيف بػػأف األخيػػر : بخصػػكص جػػدكؿ االجتماعػػاا، أفػػادا المفكالػػية الم47الفقررر   .68
 بك مف مساكلية المجنة الفرعية كمف نـ فإف الكنائؽ ستقدـ إليها في الكقا المناس،.

كما يمػي: مبخصػكص دعػـ الػدكؿ األعالػا  لممفكالػية،  49: تـ تعديؿ الفقرة 41الفقر   .69
 كعدا المفكالية بتقديـ قائمة المجاالا التي ت تال فيها المفكالية إل  الدعـم.

 
 ود المفوضية: ردحادي عشر

: اتفقػػا المفكالػػية عمػػ  أف السػػمـ كاألمػػف يعتبػػر  قػػان ت ػػديان بالنسػػبة لمقػػارة كأنػػع 7الفقررر   .70
 سيتـ إدراجع في القسـ ذم الصمة.

سػػػػكؼ تتبػػػػر الػػػػنظـ كالمػػػػكائو الماليػػػػة  2015: أكػػػػدا المفكالػػػػية أف ميزانيػػػػة 11الفقررررر   .71
 عاـ.الجديدة كالتي تمتـز بالمعايير الم اسبية الدكلية لمقطاع ال

: باإلشػػػػػػارة إلػػػػػػ  األبػػػػػػداؼ اإلنمائيػػػػػػة ليلفيػػػػػػة، تعهػػػػػػدا المفكالػػػػػػية بتقػػػػػػديـ 24الفقررررررر   .72
 المعمكماا المطمكبة.

: أكالػػ ا المفكالػػية أنػػع فػػي  ػػيف أف أجهػػزة االت ػػاد األفريقػػي 43/ الفقررر  26الفقررر   .73
 يػ   2063تستمد ميزانياتهػا مػف خططهػا االسػتراتيجية، فػإف ذلػؾ سػيت ير  بعػد اعتمػاد أجنػدة 

. كقػػػد كعػػػدا المفكالػػػية بإرسػػػاؿ الخطػػػط 2063خطػػط جميػػػر األجهػػػزة تسػػػتمهـ ارف بأجنػػػدة  أف
 االستراتيجية ألجهزة االت اد األفريقي كفقان لطم، االجتماع.

 : تعهدا المفكالية بالتشاكر كتقديـ جدكؿ االجتماعاا كما طم،.47الفقر   .74

كػػف أف تػػدعمها الػػدكؿ : تعهػػدا المفكالػػية بتقػػديـ قائمػػة اال تياجػػاا التػػي يم41الفقررر   .75
 األعالا .

بعػػػد المػػػداكالا الػػػكاردة أعػػػال ، اعتمػػػدا المجنػػػة الفرعيػػػة التقريػػػر ربنػػػان بتػػػكفير المفكالػػػية  .76
 المعمكماا التالية: 
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 الخطط االستراتيجية لجمير أجهزة االت اد األفريقي.  (1
تقديـ كالر الدكؿ األعالا  فيما يتعمؽ باإلنجػازاا التػي  ققتهػا بخصػكص أبػدافها مػف  (2
 بداؼ اإلنمائية ليلفية. األ
 .  2015الجدكؿ الزمني لالجتماعاا كالماتمراا في ميزانية عاـ  (3

 : ما يستجد من أعمال ثاني عشر

ت ػػا بنػػد مػػا يسػػتجد مػػف أعمػػاؿ، ذكػػرا المفكالػػية الػػدكؿ األعالػػا  بمقػػرر قمػػة ينػػاير  .77
 2063الػػذم دعػا الػدكؿ األعالػػا  إلػ  تقػديـ تعميقػػاا عمػ  أجنػػدة  2063بشػأف أجنػدة  2014

. كأبم ا المفكالية الػدكؿ األعالػا  بػأف زيمبػابكم فقػط بػي التػي 2014ب مكؿ منتصؼ أبريؿ 
 قدما تعميقاا  ت  ارف، كبالتالي، ناشدا الدكؿ األعالا  تقديـ تعميقاتها. 

 : اختتام االجتماع الث عشرث

 اختتـ الرئيس االجتماع كقدـ الشكر إل  جمير الدكؿ األعالا  عم   الكربا.  .78

 الجمسة الثالثة:

 ب نا الجمسة النالنة جدكؿ األعماؿ التالي: .79
 أ ( الكمماا االفتتا ية

 ،( اعتماد جدكؿ األعماؿ

 2063ل( ب   تقرير المفكالية عف أجندة 

 د( ب   الجدكؿ الزمني المنقو لالجتماعاا 
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 يستجد مف أعماؿق( ما 

 

 رابع عشر :الكممات االفتتاحية واعتماد جدول األعمال

ترأس االجتماع سعادة السفير كريستكفر شػيكا الػذم ر ػ، بالمشػاركيف كاسػتعرض معهػـ  .80
 البنكد المدرجة عم  جدكؿ األعماؿ لب نها كاعتمادبا.

 2063خامس عشر: بحث تقرير المفوضية عن أجند  

تيجي لمسياسػػاا كالرصػػد كالتقيػػيـ كتعبئػػة المػػكارد إيجػػازا عػػف قػػدـ مػػدير التخطػػيط االسػػترا .81
ك ػدد الهيكػؿ كالعناصػر الرئيسػية المتالػمنة فػي مشػركع  2063التقدـ الم رز في إعداد أجندة 

 الكنيقة كسمط الالك  عم  ما يمي:
  فػػػي السػػػياؽ التػػػاريخي لمك ػػػدة األفريقيػػػة الشػػػاممة كالنهالػػػة  2063أجنػػػدة  1يالػػػر الفصػػػؿ

  عف الكفاي مف أجؿ  ؽ تقرير المصير كاالستقالؿ االقتصادم؛األفريقية فالال
  اسػػػػتنادا إلػػػػ  رايػػػػة االت ػػػػاد  2063الرايػػػػة كالتطمعػػػػاا األفريقيػػػػة لعػػػػاـ  2ي ػػػػدد الفصػػػػؿ :

األفريقػػي كتالقػػي أصػػكاا األفػػريقييف المنبنقػػة عػػف مشػػاكراا أصػػ ا، المصػػم ة، يرسػػـ بػػذا 
عنػدما ت تفػؿ القػارة  2063يقيػا فػي الفصؿ صكرة مفصمة عػف المكػاف الػذم سػتككف فيػع أفر 

 بالذكرل المئكية لتأسيس منظمة الك دة األفريقية؛
  نظػػػرة عامػػػة عمػػػ  ديناميػػػاا التنميػػػة فػػػي أفريقيػػػا لكػػػي تسترشػػػد بهػػػا ال ايػػػاا  3يقػػػدـ الفصػػػؿ

 ؛ 2063كاألبداؼ كاالستراتيجياا الداللية ألجندة 
  ة، كاألبػػداؼ كاالسػػتراتيجياا بالتفصػػيؿ األبػػداؼ، كالمجػػاالا ذاا األكلكيػػ 4ي ػػدد الفصػػؿ

 ؛ 2063الداللية ألجندة 
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  العكامؿ الم فزة، كعناصر التمكيف، كالمخاطر كاستراتيجياا التخفيؼ؛  5يقدـ الفصؿ 
  م كيفية ت قيؽ ذلؾم كطرؽ التنفيذ، كترتيبػاا الرصػد كالتقيػيـ، كتمكيػؿ  6فيما ي طي الفصؿ

   التنفيذ؛ ، كاستراتيجية االتصاالا كالقدرة عم 2063أجندة 
  إطار النتائم الكطنية كاإلقميمية كالقارية. 2ك  1المال ؽ: المم قاف : 

 سادس عشر: تعميقات/ مالحظات الدول األعضاء

أعربػػػػا  الػػػػدكؿ األعالػػػػا  عػػػػف تقػػػػديربا لهػػػػذ  الكنيقػػػػة كعرالػػػػها، كقػػػػدما المال ظػػػػاا  .82
 كالتسااالا التالية:

ا مػػػف المبػػػادراا السػػػابقة. لػػػذا، إلػػػ  ت ميػػػؿ أعمػػػؽ لمت ػػػدياا كالنجا ػػػا 3يفتقػػػر الفصػػػؿ  (1
لت ديػػد أكجػػع قصػػكر كنجػػاي  3تمػػا التكصػػية بػػإجرا  المزيػػد مػػف الت ميػػؿ بشػػأف الفصػػؿ 

األطػػر السػػابقة كالػػتعمـ منهػػا. كػػاف ذلػػؾ بسػػب، القمػػؽ مػػف تقػػديـ الكنيقػػة لسػػيناريك مشػػرؽ 
 أاالستقرار كالرخا  النسبياف في القارة( غير أف الكالر عم  أرض الكاقر مختمؼ،

متسػػقة مػػر مبػػادراا أخػػرل منػػؿ المكقػػؼ األفريقػػي  2063ف يفتػػرض أف تكػػكف أجنػػدة كػػا (2
كالػػػػذم تػػػـ فيػػػػع ، عمػػػػ  سػػػػبيؿ المنػػػػاؿ، اسػػػػتبداؿ   2015المك ػػػد  ػػػػكؿ أجنػػػػدة مػػػػا بعػػػػد  

تسػػػتخدـ  2063مصػػػطمو مالمسػػػتداـم ك ػػػؿ م مػػػع مصػػػطمو مالمتكاصػػػؿم. ككانػػػا أجنػػػدة 
كالكنػػػػائؽ الرئيسػػػػية  2063 جنػػػػدةع ينب ػػػػي ألمصػػػػطمو مالمسػػػػتداـم. كتمػػػػا التكصػػػػية بأنػػػػ

 األخرل مخاطبة بعالهما بعالا.
 لـ تعالم الكنيقة بما فيع الكفاية إدارة التنكع كبنا  األمة. (3
 ينب ي استبدالع بمصطمو ممبتكرم. 25مصطمو مخالؽم المستخدـ في الفقرة  (4
 ما بك كالر الكنيقة الفنية، كما إذا كاف ينب ي تقديمها إل  أجهزة السياسة؟ (5
 را الكنيقة إل  النشيد كالعمـ بينما كانا مكجكديف بالفعؿ.لماذا أشا (6
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 .6لـ تتـ صياغتع عم  ن ك جيد في الفصؿ  2انجاز المسائؿ المذككرة في الفصؿ  (7
تسػػػا لا عمػػػا إذا كػػػاف نظػػػاـ االقتػػػراع العػػػاـ النتخػػػا، رئػػػيس االت ػػػاد االفريقػػػي ب مػػػكؿ  (8

 سيككف قابال لمبقا ؟ 2063
د المقاعد الدائمػة التػي ستخصػص ألفريقيػا فػي مجمػس الكنيقة الصما بشأف عدالتزما  (9

كأف يكػكف بنػاؾ مقعػد كا ػد لكػؿ  5ك 3األمف ليمػـ المت ػدة. كيمكػف أف تتػراكي مػا بػيف 
 اقميـ.

عمػػ  مجمكعػػاا أكنػػر ممػػا ينب ػػي ممػػا قػػد  6ينطػػكم الهيكػػؿ المقتػػري فػػي الفصػػؿ  (10
 يتسب، في  دك  تداخؿ.

 مػػف اعتمادبػػا عمػػ  متزايػػد بشػػكؿ م ػػدل ب اجػػة أفريقيػػا أف مجػػددا عمػػ  التأكيػػد تػػـ (11
 بشػأف زمنيػة كأطػر كاالػ ة كت ديػد أبػداؼ مبادراتهػا اإلنمائيػة، لتمكيػؿ الخارجية المكارد
 نسػبة/ معينة ، خفػض قػدر معػيف فترة أف يتـ كؿ المناؿ، سبيؿ فعم  ذلؾ. ت قيؽ كيفية
ت قيػػؽ  % مػػنال( مػػف االعتمػػاد عمػػ  الجهػػاا المان ػػة ب يػػ  يمكػػف ألفريقيػػا10أ  مئكيػػة

 .2063االكتفا  الذاتي ب مكؿ 
مزيػد مػف الكقػا لمػدكؿ األعالػا  لتقػديـ مػنو الك   قيد اإلنجازالكنيقة عمالاعتبار  (12

الػػػػدكؿ داخػػػػؿ لػػػػيس فقػػػػط تكييفهػػػػا داخميػػػػا يالػػػػمف ذلػػػػؾ أف مػػػػف المتكقػػػػر . ك ـمسػػػػابماته
لػ  تقديمها إيتـ كنيقة لأيالا بكالر الصي ة النهائية لمسمو بؿ ي، ا لهااألعالا  كممكيته

 .2015سياسة في يناير ال أجهزة صنر
عميهػػػا أجنػػػدة ترتكػػػز التػػػي يديكلكجيػػػة األ بػػػي الػػػدكؿ األعالػػػا  معرفػػػة مػػػا اأراد (13

 ؟2063
 .كانعكاساتها في الكنيقةمقبكلة دكليا ال ة النقديةعممالمسألة يتـ ب   طمبا أف  (14
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، 2063 جنػػػدةأالمعنيػػة بها المجنػػة الكزاريػػة تال ظػػا كجػػكد كنيقػػة سياسػػية صػػػاغ (15
إلػػػ  السػػػفاراا فػػػي الكقػػػا المناسػػػ، الكنيقػػػة ؿ ك صػػػك لتأكػػػد مػػػف مػػػف المفكالػػػية امبػػػا طك 

 .قبؿ قمة يكنيكعكاصمها لتقديمها إل  

 

 فوضية االتحاد األفريقيمردود  -سابع عشر

 كالتقيػيـ كالرصػد لمسياسػاا االسػتراتيجي التخطػيط مػديرف طريػؽ ، عػأعربػا المفكالػية .83
التكالي اا  اقدمك . كالتعميقاا كاألسئمة المناسبة المال ظاا با عم ، عف شكر المكارد كتعبئة
 :التالية

 سػػ، بالمراجعػػاا الالػػركرية  القيػػاـب اكتعهػػد ،قدمػػةمالتعميقػػاا ال اقبمػػا المفكالػػية عمكمػػ (1
الت ػػدياا  ع قػػد تػػـ أخػػذأنػػب اأالػػافلكنهػػا . النالػػ الفصػػؿ خصكصػػا فيمػػا يتعمػػؽ باالقتالػػا ، 

 ػكؿ  اأ كامػ 2063 جنػدةأ تالػمناقػد ؿ، عم  سبيؿ المنافكالدركس السابقة في االعتبار. 
إلػ  غيػر كاستراتيجية االتصاالا مشع، لكاممة المشاركة الالرصد كالتقييـ، كتعبئة المكارد، ك 

 .في المبادراا السابقةكاردة التي لـ تكف ك  ذلؾ،
 مػػر مبػػادراا أخػػرل منػػؿ المكقػػؼ األفريقػػي المك ػػد 2063باإلمكػػاف أف تتماشػػ  أجنػػدة كػػاف  (2

كانتػػػػا مبػػػػادرتيف أف ال تمنمػػػػا فػػػػيالمشػػػػكمة الك يػػػػدة غيػػػػر أف ؛ 2015بعػػػػد مػػػػا  أجنػػػػدة ػػػػكؿ 
دارة المػكارد  ،كت يػر المنػا  ،كمر ذلؾ، فػإف مصػطمو مالمسػتدامةم ي طػي البيئػة متزامنتيف. كاا
. كبالتػػػػػالي، فػػػػػإف منمػػػػػك االقتصػػػػػادال نبػػػػػاام إلػػػػػ  تكاصػػػػػؿمالمكيشػػػػػير مصػػػػػطمو الطبيعيػػػػػة. 
 .2063 جندةداـم ألمالمست يفالؿ مصطمو مختمفاف ك ف يالمصطم 
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بعكامػػػػػػػػػػػػػؿ الفصػػػػػػػػػػػػػؿ المتعمػػػػػػػػػػػػػؽ  الػػػػػػػػػػػػػمفت طيػػػػػػػػػػػػػة إدارة التنػػػػػػػػػػػػػكع كبنػػػػػػػػػػػػػا  األمػػػػػػػػػػػػػة  اتمػػػػػػػػػػػػػ (3
مػػف أجػػؿ  ةنق ػػالنسػػخة المفػػي  بػػاتعزيز ب اتعهػػدلكػػف المفكالػػية  /المخاطر.التمكيف/الػػدكافر

 .معن كالكي الراية كالالمزيد مف 
 م.ممبتكر بمصطمو 25مصطمو مخالؽم المستخدـ في الفقرة سيتـ استبداؿ  (4
بػذلؾ عممػا أف تأخػذ . لػذلؾ، طمػ، مػف المجنػة الفرعيػة عمال قيد اإلنجازالكنيقة الفنية كانا  (5

 ابامػػ بػػذا األمػػر. ككػػاف 2015فػي ينػػاير  االنهائيػػة لتقػػديمه اصػػي تهبكالػػر  كتمػا التكصػػية
، بمػا أكنػر عمميػة الكنيقػة لمزيػد مػف مػدخالا الػدكؿ األعالػا  لجعػؿإلػ  الم اجة  نظرا جدا

منػػؿ بيكػػؿ نظػػاـ الػػدفاع، باإلالػػافة إلػػ  األعمػػاؿ التػػي تشػػمؿ  مسػػائؿبعمػػؽ فيمػػا يتفػػي ذلػػؾ 
 .2015لتقديمها إل  أجهزة صنر السياسة في يناير  انجازباإعداد خطة التنفيذ التي يتعيف 

 اما كاسػػتخدامهمػػزيػػادة كتيػػرة اعتمادب ؿمػػف أجػػكنيقػػة الاإلشػػارة إلػػ  النشػػيد كالعمػػـ فػػي  تمػػا (6
 .جتمرعم  نطاؽ كاسر في جمير قطاعاا الم

مزيػد مػػف التػـ تقػػديـ ك . النػػانيكاردة فػي الفصػؿ الػػ مسػائؿت قيػػؽ الالمتصػؿ بتػـ قبػكؿ التعميػػؽ  (7
فػػي  ا ال ػػرضلهػػذالعمػػؿ عمػػ  كالػػر خطػػة تنفيػػذ تفصػػيمية  ع سػػيتـ الشػػركع فػػيأنػػبالتكالػػيو 

 .البكيكليك بعد قمة م
 ذلػػؾ، كػػاف 2063 ب مػػكؿنظػػاـ االقتػػراع العػػاـ النتخػػا، رئػػيس االت ػػاد االفريقػػي  بخصػػكص (8

النظػػاـ األفالػػؿ الػػذم قػػرار بشػػأف الفػػي اتخػػاذ ال ريػػة مػػدكؿ األعالػػا  لكػػف ل، مجػػرد اقتػػراي
 .فالمكنعي
 اكػػاف اقتػػراي ت ديػػد عػػدد المقاعػػد الدائمػػة ألفريقيػػا فػػي مجمػػس األمػػف ليمػػـ المت ػػدة اقترا ػػ (9

 .تعلمدكؿ األعالا  لمناقشاألمر مقعد كترؾ  ال صكؿ عم إقميـ كؿ ستطير ي ي  ؛ اجيد
خػػػػذ أ السػػػػادس  تػػػػ  يػػػػتـهيكؿ/التسمسػػػػؿ الهرمػػػػي المقتػػػػري فػػػػي الفصػػػػؿ راجعػػػػة السػػػػتتـ م (10

 .المقدمة في االعتبارالمال ظاا 



EX.CL/828 (XXV)ii 

Page 20 

 

إطػار كاسػر يػتـ بمنابػة  2063 جنػدةأينب ي أف تعتبػر ، تهاأفريقيا لتنمي بخصكص تمكيؿ (11
 10 كمكا متػع كػؿتـ مراجعتػع كتفي كؿ مر مة.  مكا متعتـ ت، كينب ي أف تنفيذ  عم  مرا ؿ

 .ااسنك 
كيمكػػف لمػػدكؿ األعالػػا  جاريػػا عمػػال نيػػة فالكنيقػػة ال اعتبػػارأعيػػد التأكيػػد عمػػ  أنػػع ينب ػػي  (12
تهػا كممكيتكييفهػا داخميػا ذلػؾ كفػؿ يمسػابمتها. كينب ػي أف  علتقديمػ ازمني جدكال من هاي اقتر ا

عػداد الػدكؿ األعالػا  ك  مف قبػؿ كنيقػة أفالػؿ لتقػديمها إلػ  أجهػزة صػنر السياسػة فػي ينػاير اا
2015. 

البػػك. كقػػد إلػػ  قمػػة مسػػيتـ تقػػديمها سياسػػية أخػػرل نمػػة كنيقػػة أنػػع  المفكالػػيةكالػػ ا أ (13
تػـ ي تممجمس التنفيذم الالتابعة لالفرعية الكزارية مناقشة الكنيقة بالفعؿ مف قبؿ المجنة  اتم

رئػػيس ك مفكالػػية االت ػػاد األفريقػػي،  ةالتػػي اجتمعػػا مػػاخرا مػػر رئيسػػك ي ب ػػر دار با فػػا إنشػػا
ف ياألمػػػيف التنفيػػػذم لمجنػػػة االقتصػػػادية ألفريقيػػػا كالراسػػػا  التنفيػػػذيك تنميػػػة، البنػػػؾ األفريقػػػي لم

عمػػ  جميػػر ض أف يػػتـ تكزيػػر الكنيقػػة ك مػػف المفػػر  كػػافك ممجمكعػػاا االقتصػػادية اإلقميميػػة. ل
عنػدما  اخػالؿ مناقشػته ـمػدخالته تػ  يعػدكا أعالا  المجمس التنفيذم مف خػالؿ السػفاراا 

 .البكفي م شاطري لمنقت
. الك ػػػدة األفريقيػػػة الشػػػاممةمفهػػػـك ب فهػػػي مدفكعػػػة، 2063 جنػػػدةأديكلكجيػػػة بخصػػػكص إي (14

 مػػاباألفػػريقييف الك ػػدة كالتالػػامف  فػػي  ػػيف أف تعكػػس ماالػػيناتقكدبػػا الشػػعك، مبػػادرة كبػػي 
مػػػػف  يفالرئيسػػػػي يفكالمسػػػػتفيدمالكيهػػػػا  كفسػػػػيككن ييفقييعنػػػػي أف األفػػػػر  بػػػػذاالدافعػػػػة. ك  تهػػػػاقك 

 .الطبيعية بامكارد
 .عممة المقبكلة دكليا في الكنيقة، كلكف سيتـ تعزيز بذ  الفكرةال مسألةل ادر تـ إ (15

 إلى لجنة الممثمين الدائمينتوصيات  -ثامن عشر
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 :ما يميبأكصا المجنة الفرعية لمماتمراا كالبرامم  .84
 جنػػػدةأ ػػػكؿ نيػػػة فأف مشػػػركع الكنيقػػػة البػػػف ت ػػػيط عممػػػا إلػػػ  أ ممنمػػػيف الػػػدائميفلجنػػػة الدعػػػكة  (1

لتكجيػع طمػ، اممزيػد مػف المػدخالا ك ل االتماسػ عتقديمػتـ كي اإلنجازال تزاؿ عمال قيد  2063
 .طريؽ المالي قدمابشأف 

مبػابكم( يكمكريشػيكس، كزامبيػا، كز كغانػا، أالجزائر،  فقطدكؿ أعالا   خمسبالنظر إل  أف  (2
 ممنمػػػيف الػػػدائميفال نػػػةلج بطمػػػ، مػػػف، مفكالػػػيةلإلػػػ  ا تػػػ  ارف مػػػدخالا بػػػي التػػػي قػػػدما 
 2063بتمديػػد المكعػػد األخيػػر لممكافقػػة النهائيػػة عمػػ  الكنيقػػة الفنيػػة ألجنػػدة تكصػػية المػػاتمر 

مػػػف أجػػػؿ مػػػنو الػػػدكؿ األعالػػػا  الكقػػػا  2015فػػػي األصػػػؿ إلػػػ  ينػػػاير  2014مػػػف يكنيػػػك 
أيالان لمجنة الممنميف الدائميف أف تطمػ، مػف كينب ي الكافي لتكييؼ الكنيقة داخميان كممكيتها. 

 .2014نهاية سبتمبر ب مكؿ  مدخالتهاتقديـ    الدكؿ األعالا  عم  المجمس التنفيذم 
عػػف كنػػ، ستكاصػػؿ العمػػؿ  مفكالػػيةأف البػػ تأخػػذ عممػػاأف إلػػ   ممنمػػيف الػػدائميفلجنػػة الدعػػكة  (3

 ككالػػػة، ك االقتصػػػادية ألفريقيػػػااألمػػػـ المت ػػػدة لجنػػػة ك متنميػػػة، ل األفريقػػػيالبنػػػؾ مػػػر شػػػركائها أ
ككالػػر الممسػػاا األخيػػرة عمػػ  مشػػركع الكنيقػػة  مػػف أجػػؿ تنقػػيو  (لمنيبػػاد التنسػػيؽك  التخطػػيط

بعػيف  مدخالا المقدمة مف الدكؿ األعالا  كأص ا، المصم ة ارخريفالية، مر األخذ فنال
السػػػػنكاا العشػػػػرة كخطػػػػة  ،2063الكنيقػػػػة الفنيػػػػة النهائيػػػػة ألجنػػػػدة االعتبػػػػار، بهػػػػدؼ تقػػػػديـ 

طار ال األكل ،  سياسػة االت ػاد االفريقػيصنر جتماعاا أجهزة إل  ا ،تقييـالك رصد التنفيذ ك كاا
 .2015في يناير 

بنػػػا  عمػػ  طمػػ، مػػػف المفكالػػية، ك  أفت ػػػيط عممػػا أيالػػا أف  ممنمػػػيف الػػدائميفلجنػػة ال كةدعػػ (4
بب ػر دار،  لمجمػس التنفيػذما خمكةخالؿ  أنشئاالتي  2063 المعنية بأجندةالمجنة الكزارية 

ي تػػػػـ تكزيعهػػػػا عمػػػػ  جميػػػػر الػػػػدكؿ ، كالتػػػػ2063 ألجنػػػػدة كنيقػػػػة سياسػػػػية/ممهمة كالػػػػعاقػػػػد 
 .األعالا ، عم  الن ك المطمك،
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 2015الجتماعات الجدول الزمني مشروع المفوضية لعرض  -تاسع عشر
ممنػػؿ إدارة المػاتمراا كالمنشػػكراا مشػػركع الجػدكؿ الزمنػػي لالجتماعػاا كأشػػار إلػػ  قػدـ  .85

قرار  م نػكقش ذالػ 2015 الجتماعاا سنة لزمنيالجدكؿ اأف الهدؼ مف الدكرة بك استعراض كاا
المعنيػػػة بالمسػػػائؿ اإلداريػػػة كشػػػاكف الفرعيػػػة مشػػػتركة لمجنػػػة الجمسػػػة فػػػي ال 2014يكنيػػػك  2فػػػي 

 .البرامم كالماتمرااممنميف الدائميف، مر لجنة الالتابعة لمجنة الميزانية كالمالية 

 

 

 تعميقات/مالحظات الدول األعضاء  -عشرون

أغمبيػة التكصػياا التػي فيػع انعكسػا إل  أنع كفي الكقا الذم   را الدكؿ األعالا أشا .86
عمػ  ف، فيعتكجيهاا الكؿ التعميقاا/فأنع لـ يتـ إدرال مشركع، القدما في االجتماع األخير في 

 :سبيؿ المناؿ
 فػػإف ذلػػؾ لػػـبعػػض االجتماعػاا،  دممبػػالتػػي أكصػػا فيهػا فػػي بعػض ال ػػاالا  عأنػػ اال ظػ . أ

 :عم  سبيؿ المناؿف ،يتـ
  9 يف؛ كاالجتمػاع6ك  5ك  3 االجتماعاا رقػـالشاكف االجتماعية دمم   إدارة عمكاف 

 ،10ك 
 يفاالجتمػاعباإلالافة إلػ  دمػم  3ك  2 يفاالجتماعدمم البنية الت تية  يج، عم  إدارة 

 ،9ك  4
مػكظفي المفكالػية الػذيف خػدمكا أف إدارة االقتصاد الريفي كالزراعة لـ تخفض عدد  ا ظال . ،

 اجتماع باريس،
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م فػػػػػي  ػػػػػيف أنهػػػػػا ةمكزاريػػػػػ ال يػػػػػزاؿ يطمػػػػػؽ عميهػػػػػاإلػػػػػ  أف بعػػػػػض االجتماعػػػػػاا  اار أشػػػػػ . ل
 لمجاف الفنية المتخصصة،اجتماعاا 

 م ال  الجدكؿ الزمني لالجتماعاا،العشرةاجتماع ملجنة تتـ االافة كطمبا أف  ا ظال . د
بيئػاا دمم المجػاف الفنيػة المتخصصػة ك تػأف إدارة البنيػة الت تيػة كالطاقػة لػـ  ا إلػ أشار  . ق
 التجارة كالصناعة، فعمتع إدارةمكات، كما ال
اجتماعػػػاا  أف نمػػػةالشػػػاكف االجتماعيػػة،   الػػة إدارةأنػػػع فػػي بعػػػض ال ػػاالا منػػػؿ ا  ظػػال . ك

 .التدري، كبنا  القدراا في الجدكؿ الزمني في إطارتظهر ال تزاؿ رئيسية 

 

 . ردود المفوضيةنوحادي وعشر 

 :الردكد التاليةقدما المفكالية  .87
دارة الشػاكف إدارة االجتماعػاا المػذككرة ت ػا دمػم يػتـ عمػ  أف كافقػا . أ  البنيػة االجتماعيػة كاا

 ،كالطاقة الت تية
المػكظفيف الػذيف عدد تخفيض  ع قد تـ بالفعؿأنكالزراعة  الريفي االقتصاد إدارةأكالو ممنؿ  . ،

 130.000مػػف انخفػػاض الميزانيػػة مػػف  بػػيفكمػػا يت 10إلػػ   20مػػف اجتمػػاع بػػاريس  خػػدمكا
لػػػـ يػػػتـ تعػػػديؿ مشػػػركع الكنيقػػػة كفقػػػا غيػػػر أنػػػع ، أمريكػػػي دكالر 80.000 إلػػػ أمريكػػػي دكالر 
 لذلؾ،

، اعتػػرؼ الجػػدكؿ الزمنػػيتػػزاؿ تظهػػر فػػي  الالتػػي مسػػألة االجتماعػػاا الكزاريػػة ب فيمػػا يتعمػػؽل. 
كبأنهػػػػػا فعػػػػػال كػػػػػاف خطػػػػػأ فػػػػػي التسػػػػػمية،  ذلػػػػػؾ أفكالمنشػػػػػكراا  المػػػػػاتمراا إدارة مديريػػػػػةممنػػػػػؿ 

 صصة كسيتـ تص ي ها كفقا لذلؾ،لمجاف الفنية المتخاجتماعاا 
 م إل  االجتماعاا المتكررة،العشرةملجنة تتـ إالافة اجتماع عم  أف كافقا د. 
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بعػػػض المجػػػاف الفنيػػػة المتخصصػػػة  ع ال يمكػػػف إدمػػػالأكالػػػو ممنػػػؿ المستشػػػار القػػػانكني أنػػػق. 
مػػر تجتكبالتػػالي فهػػي ت تػػال ألف  ليػػاا تنسػػيؽ المجػػاف ذ  األخيػػرة بػػي بػػ ألفمكاتػػ، البيئػػاا ك 

المجػػػػػاف الفنيػػػػػة  اجتمػػػػػاع بػػػػػذ الػػػػػماف الت الػػػػػير الكػػػػػافي قبػػػػػؿ  مػػػػػف أجػػػػػؿبكقػػػػػا كػػػػػاؼ قبمهػػػػػا 
 المتخصصة،

دارة الشػػػاكف االجتماعيػػػة إلػػػ  المػػػذككرة إلجتماعػػػاا يػػػتـ نقػػػؿ االأف عمػػػ   المفكالػػػيةكافقػػػا ك. 
 الزمني لالجتماعاا جدكؿ المناس، مف القسـ ال

 إلى لجنة الممثمين الدائمين:التوصيات 

التعػػديالا الالزمػػة كمػػا طمبتػػع الجمسػػة المشػػتركة  مال ظػػة أف المفكالػػية قػػد أدخمػػابعػػد  .88
اتمراا، داريػػػة كالماليػػػة كالمجنػػػة الفرعيػػػة لمبػػػرامم كالمػػػبػػػيف المجنػػػة الفرعيػػػة لمميزانيػػػة كالشػػػاكف اإل

 كافقا المجنة الفرعية عم  تكصية لجنة الممنميف الدائميف بالمكافقة عم  االجتماعاا.

اعتمػػاد تقريربػػا، أكػػدا المجنػػة الفرعيػػة عمػػ  الػػركرة قيػػاـ المفكالػػية بخفػػض عػػدد عنػػد  .89
، كتعهػػدا المفكالػػية بالقيػػاـ العػػامميف الػػذيف ي الػػركف اجتمػػاع إدارة السػػمـ كاألمػػف فػػي بريتكريػػا

 بذلؾ في إطار جدكؿ االجتماعاا.

 

 ما يستجد من أعمال .نوثاني وعشر 

 ة ت ا بذا البند.لـ تدرل أية مسأل .90

 :اختتام االجتماع

 .باشكر جمير الدكؿ األعالا  عم   الكر رئيس االجتماع ك ال اختتـ .91
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