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تقرير المجنة الفرعية لممؤتمرات والبرامج
لمجنة الممثمين الدائمين
فبراير -يونيو 2014

أوال -مقدمة:
 .1عقػػدا المجنػػة الفرعيػػة لممػػاتمراا كالب ػرامم لمجنػػة الممنمػػيف الػػدائميف نػػال

جمسػػاا عم ػ الن ػػك

التالي 19 :فبراير  2014ك 25أبريؿ  2014ك 12يكنيك .2014
ُ .2عقدا الجمسة األكل برئاسػة سػعادة السػيد م فػكظ ر ػيـ ،سػفير ليبيػا فػي إنيكبيػا كممنمهػا الػدائـ
لدل االت اد األفريقي كالمجنة االقتصادية ألفريقيا .ككاف الهػدؼ مػف االجتمػاع بػك ب ػ

الكرقػة

اإلطارية لميزانية  2015التي تهدؼ إل تػكفير تكجيػع عػاـ ألكلكيػاا كأنشػطة المفكالػية خػالؿ
عاـ .2015
 .3ترأسا الجمسة النانية سعادة السيدة ديالك أمينة جيبػك سػفيرة النيجػر فػي إنيكبيػا كممنمتهػا الدائمػة
لػػدل االت ػػاد األفريقػػي كالمجنػػة االقتصػػادية ألفريقيػػا .كقػػد ت أرسػػا االجتمػػاع نيابػػة عػػف ال ػرئيس
الفعمي ،سعادة السفير م فكظ ر يـ الػذم كػاف خػارل البمػد فػي مهمػة رسػمية .ككػاف الهػدؼ مػف
االجتماع بك استعراض كاعتماد تقرير اجتماع المجنة الفرعية يكـ  19فبراير .2014
 .4ت ػرأس الجمسػػة النالنػػة سػػعادة السػػيد كريسػػتكفر شػػيكا ،نائػػ ،سػػفير كينيػػا ،نيابػػة عػػف سػػفير الػػذم
تع ّذر عميع الكر االجتماع.
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الجمسة األولى:
ثانيا -تنظيم العمل وجدول األعمال:
 .5اجتمعا المجنة الفرعية في جمستها األكل يكـ  19فبراير  2014ي

ب نا كاعتمدا جػدكؿ

األعماؿ التالي:
 )1الكمماا االفتتا ية
 )2عرض الكرقة اإلطارية لميزانية .2015
 )3ما يستجد مف أعماؿ
ثالثا -الكممات االفتتاحية:
 .6فػػي كممتػػع االفتتا يػػة خػػالؿ الجمسػػة األكل ػ  ،أبم ػ سػػعادة السػػيد م فػػكظ ر ػػيـ ،رئػػيس المجنػػة
الفرعية ،ال الػكر بالهػدؼ مػف االجتمػاع كأبػرز بنػكد جػدكؿ األعمػاؿ التػي سػيتـ ب نهػا .كعميػع،
دع ػػا االجتم ػػاع إلػ ػ الت ػػداكؿ بص ػػكرة جديػ ػػة ػػكؿ الكنيق ػػة ب ي ػػة تزكي ػػد المفكال ػػية بالمػ ػػدخالا
كالتكجيهاا الالركرية فيما يخص عممية الميزانية القادمة.
أف ميزانيػ ػػة  2015سػ ػػتككف خػ ػػالؿ السػ ػػنة النانيػ ػػة مػ ػػف تنفيػ ػػذ الخطػ ػػة االسػ ػػتراتيجية
 .7كأشػ ػػار إل ػ ػ ّ
أف القارة األفريقية تشهد تطكراا إيجابية كبالتالي بػي ت تػال
لممفكالية  .2017-2014كذكر ّ
إل االستفادة مف منؿ بذ التطكراا .كتشمؿ بعالها :ككف أفريقيػا تمتمػؾ  %60مػف األ ارالػي

الصػػال ة لمز ارعػػة غيػػر المسػػت مة فػػي العػػالـ ،كتزخػػر بكػػـ بائػػؿ مػػف المػكارد الطبيعيػػة مػػف جممػػة
أمػكر أخػػرل .كذكػر أيالػػا بعػض الت ػػدياا التػي تكاجػػع القػارة كالتػػي تشػمؿ االتجػػار بالمخػػدراا،
أف المشػاكؿ الماليػة لممفكالػية
كالقرصنة ،كاإلربا ،مف بػيف أمػكر أخػرل .كال ػظ الػرئيس أيالػا ّ
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ت تػػال إل ػ معالجتهػػا فػػك ار لتمكينهػػا مػػف أدا مهامهػػا عم ػ ن ػػك فعػػاؿ كعميػػع ،دعػػا إل ػ اإلرادة
شدد عمػ اإلرادة كااللتػزاـ السياسػي لتنفيػذ
كااللتزاـ السياسي إ از بذ المسألة .كبنا ن عم ذلؾّ ،
تقرير أكباسانجك عف مصادر التمكيؿ البديمة.

 .8رّ ػ ػػ ،م ػ ػػدير التخط ػ ػػيط االس ػ ػػتراتيجي لمسياس ػ ػػاا كالرص ػ ػػد كالتقي ػ ػػيـ كتعبئ ػ ػػة المػ ػ ػكارد باإلناب ػ ػػة،
أف الكرقػػة اإلطاريػػة لميزانيػػة  2015سػػتبرز بكالػػكي أكلكيػػاا
بالمشػػاركيف فػػي االجتمػػاع كأ ّكػػد ّ
المفكالػػية التػػي سػػيتـ تنفيػػذبا خػػالؿ عػػاـ  .2015كشػ ّػدد عم ػ ال اجػػة إل ػ مسػػابماا الػػدكؿ
األعالػػا مال ظػػا أف االعتمػػاد عمػ أمػكاؿ الشػػركا لػػيس مسػػتداما .كأشػػار إلػ الػػركرة ػػذؼ
بعض األنشطة لعاـ  2014مف الميزانية بسػب ،نقػص أمػكاؿ الشػركا الػذم أدل إلػ فجػكة فػي
تمكيؿ الميزانيػة التشػ يمية لممفكالػية لعػاـ  .2014كعميػع ،ناشػد الػدكؿ األعالػا تػكفير التمكيػؿ
الكػػافي .كشػ ّػدد عمػ أف مسػػابمة الشػػركا فػػي الميزانيػػة البرنامجيػػة ال تػزاؿ بنسػػبة  %90ماكػػدا
عم ال اجة إل الب

عف مصادر أخرل لتمكيؿ المفكالية.

رابعا -بحث الورقة اإلطارية لميزانية :2015
 .9قػػدـ رئػػيس قسػػـ ت ميػػؿ السياسػػاا كالب ػ

عرالػػا ػػكؿ الكرقػػة اإلطاريػػة لميزانيػػة  2015كشػػري

أف الكرقة اإلطاريػة
أف الكرقة اإلطارية خطكة أكل في عممية إعداد ميزانية  .2015كأشار إل ّ
ّ

تبػػرز أكلكيػػاا السػػنة كت ػػدد تكجػػع الميزانيػػة كمسػػاربا /معاييربػػا .كعميػػع ،شػػري أف الهػػدؼ مػػف
الكرقػ ػػة اإلطاريػ ػػة لميزانيػ ػػة  2015بػ ػػك ت ديػ ػػد أكلكيػ ػػاا المفكالػ ػػية لعػ ػػاـ  2015طبقػ ػػا لػ ػػدعائـ
المفكالية كأكلكياتها كخطتها االستراتيجية.
.10

أف ميزانيػػة عػػاـ  2015سػػتقكـ عم ػ خمػػس دعػػائـ مػػف الخطػػة االسػػتراتيجية
كأشػػار إل ػ ّ

 2017-2014كبػ ػػي :الس ػ ػػمـ كاألم ػ ػػف؛ التنمي ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة كاالقتص ػ ػػادية؛ التكام ػ ػػؿ كالتع ػ ػػاكف
كالشراكاا؛ القيـ المشتركة؛ بنا القدراا الماسسية كاالتصاؿ.
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.11

أف الميزانيػػة ستسترش ػػد أيالػػا بالمج ػػاالا النمانيػػة ذاا األكلكي ػػة لممفكالػػية كب ػػي:
ذكػػر ّ

تعزيػػز السػػمـ كاالسػػتقرار؛ تكسػػير اإلنتػػال الز ارعػػي ،كتطػػكير التصػػنير الز ارعػػي؛ تعزيػػز التنميػػة
االقتصػػادية الشػػاممة كالتصػػنير؛ بنػػا القػػدراا البش ػرية ألفريقيػػا مػػف خػػالؿ مػػنو األكلكيػػة لمرعايػػة
الص ية األساسية كالكقاية؛ ترشيد مشاركة النسا كالشبا ،في أنشطة القارة؛ تنفيذ اسػتراتيجياا
تعبئػػة المػكارد؛ تعزيػػز االت ػػاد المرّكػػز عم ػ الشػػعك ،مػػف خػػالؿ التػػركيم الفعػػاؿ لبػرامم االت ػػاد
األفريقػ ػػي؛ تعزيػ ػػز القػ ػػدراا الماسسػ ػػية لممفكالػ ػػية كالمجمكعػ ػػاا االقتصػ ػػادية اإلقميميػ ػػة كأجه ػ ػزة
االت اد األخرل.
.12

ت ّد

أيالا عف الكالر ال الي لمقارة كال ظ أف عدة بمداف أفريقية تشهد نمػكا اقتصػاديا

كبصدد إرسا الديمقراطية كال كـ الرشيد.
.13

أشير أيالا إل الت دياا التي تكاجع أفريقيا .كتشمؿ بذ الت دياا :السمـ كاألمف ،نمػكا

غي ػػر ش ػػامؿ لمجمي ػػر كت ازي ػػدا ف ػػي الفػ ػكارؽ؛ فه ػػذا النم ػػك ل ػػـ ي ػػكفر ق ػػد ار كافي ػػا م ػػف ف ػػرص العم ػػؿ،
خصكصػػا لممػرأة كالشػػبا،؛ كػػاف بػػذا النمػػك مسػػتندا إلػ السػػمر األساسػػية ،كعميػػع ،لػػـ ي ػػد

ػدر
قػ ا

كبير مف الت كؿ الهيكمي.
ا
.14

كبخص ػ ػػكص أجن ػ ػػدة  2063لالت ػ ػػاد األفريق ػ ػػي ،أبمػ ػ ػ االجتم ػ ػػاع أف مفكال ػ ػػية االت ػ ػػاد

األفريقػ ػػي ،بالتعػ ػػاكف مػ ػػر البنػ ػػؾ األفريقػ ػػي لمتنميػ ػػة كلجنػ ػػة األمػ ػػـ المت ػ ػػدة االقتصػ ػػادية ألفريقيػ ػػا،
كالشػراكة الجديػػدة لتنميػػة أفريقيػػا ،شػػرعا فػػي عمميػػة لكالػػر أجنػػدة  2063التػػي ترمػػي إلػ رسػػـ
مسار نمك لمقارة خالؿ الخمسيف سػنة القادمػة .كأبمػ المشػاركيف أف عمميػة كالػر أجنػدة 2063
كانا استشارية كشاممة لمجمير بهدؼ الماف امتالكها مف قبؿ الشعك ،األفريقية.
.15

بخصكص أجندة التنميػة لمػا بعػد  ،2015ذكػر أف المفكالػية ،كبػي تعمػؿ مػر أصػ ا،

المصػػم ة ارخ ػريف ،اعتمػػدا مكقفػػا أفريقيػػا مك ػػدا ػػكؿ أجنػػدة التنميػػة لمػػا بعػػد  ،2015مكقفػػا
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بعػػالم العمػػؿ الػػذم لػػـ يػػتـ إنجػػاز فػػي إطػػار األبػػداؼ اإلنمائيػػة ليلفيػػة ،كيأخػػذ فػػي االعتبػػار
أبداؼ التنمية المستدامة المت يرة.
.16

فيمػػا يتعمػػؽ بأجنػػدة التنميػػة لمػػا بعػػد  ،2015أبم ػ المشػػاركيف أف بػػدؼ ميزانيػػة 2015

ك ػػاف تنفي ػػذ البػ ػرامم المندرج ػػة ت ػػا المج ػػاالا ذاا األكلكي ػػة تمش ػػيا م ػػر الخط ػػة اإلس ػػتراتيجية
 2017 – 2014لمفكالػػية االت ػػاد األفريق ػي .كمػػف ن،ػػـ ،قػػدـ الخطػػكط العريالػػة لممبػػاد التػػي
تقكـ عميها كاالفتراالاا التي تستند إليها الميزانية.
.17

أكالو أيالا أف الدكؿ األعالا قاما في الماالي بتمكيؿ نسػبة  %100مػف الميزانيػة

التش يمية بينما مكؿ الشركا  %90عم األقؿ مف الميزانية البرنامجية ،كأف مػف غيػر الم تمػؿ
أف يت ير بذا الكالر خالؿ .2015
.18

بعد ذلؾ ،قػدـ عرالػا مػكج از ليكليػاا التػي سػتنفذبا المفكالػية خػالؿ  .2015كسػتككف

األكلكياا مجمكعػة فرعيػة مػف أكلكيػاا الخطػة اإلسػتراتيجية  2017 – 2014لكػؿ مػف النتػائم
في الخطة اإلستراتيجية
.19

فيمػػا يتعمػػؽ بالرصػػد كالتقيػػيـ ،أكالػػو أنػػع سػػيتـ إنشػػا ليػػاا لتتبػػر التقػػدـ الم ػػرز فػػي

التنفيذ ،كأف ت سيف الماشراا ال الية سيستمر ب ية تكفير أداة فعالة لقياس النجاي.
.20

في الختاـ ،شدد عم الدكر ال اسـ الذم تمعبػع لجنػة الممنمػيف الػدائميف كلجانهػا الفرعيػة

في تقديـ اإلرشػاداا لممفكالػية ب يػة تمكينهػا مػف تنفيػذ دكربػا القػارم المتمنػؿ فػي تسػهيؿ كالػر
السياسػػاا كاالسػػتراتيجياا كتنسػػيؽ كت فيػػز أجنػػدة التنميػػة االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالتكامػػؿ؛
كبنػػا التكافػػؽ ككسػػ ،التأييػػد؛ كتقاسػػـ الخب ػراا كالمعمكمػػاا ،كعم ػ كجػػع العمػػكـ ،كالػػر إطػػار
لمسمـ كاألمف ،كاالستقرار السياسي كالنمك .كتكتسي بذ األمكر أبمية اسمة إذا أريػد لمقػارة أف
تتقػػدـ .كم ػا شػػدد عم ػ أنػػع يتعػػيف عم ػ مفكالػػية االت ػػاد األفريقػػي قيػػادة الجهػػكد التػػي سػػتجعؿ
أفريقيا تسابـ عم ن ك فعاؿ كتككف العبة رئيسية في التأنير عم الدينامية العالمية.
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خامسا – تعميقات ومالحظات الدول األعضاء
.21

خالؿ المناقشاا ،أبدا المجنة الفرعية مال ظاا كقدما تكصياا عم الن ك التالي:

.22

أنػػع ف ػػي مالمقدم ػػةم ف ػػي الكنيق ػػة ،ينب ػػي اإلشػػارة إلػ ػ مص ػػادر التمكي ػػؿ البديم ػػة باعتبارب ػػا

مسألة رئيسية تكاجع المفكالية.
.23

ال ظا الدكؿ األعالػا أف ميزانيػة  2015ينب ػي أف تسػتند إلػ المػكائو كالػنظـ الماليػة

الجديدة ،بينما تتقيػد ،عمػ كجػع الخصػكص ،بهيكػؿ الميزانيػة المكػكف مػف مصػركفاا اكايػراداا.
ل ػػك ظ أيال ػػا أف لس ػػنتي  2014ك 2015أبمي ػػة اس ػػمة بالنس ػػبة لالت ػػاد األفريق ػػي م ػػف يػ ػ
ت سيف قدراا المفكالية ،بما في ذلؾ اإلدارة المالية ،كأنع ينب ي إبراز ذلؾ في الكنيقة.
.24

ال ظ ػػا ال ػػدكؿ األعال ػػا أيال ػػا أف الكنيق ػػة تت ػػد

ع ػػف إدارة دكر الص ػػيف كالهن ػػد ف ػػي

أفريقيا كلكنها لـ تذكر الشركا ارخريف.
.25

استفسرا الدكؿ األعالا عف زيادة مرتباا العالميف ال الييف بمقدار درجة كا دة.

.26

فيما يتعمؽ بالعبػارة القائمػة بػأف مكػكف  60فػي المائػة مػف سػكاف القػارة دكف  25سػنة مػف

العمر فإف ذلؾ يكفر عائدا ديم رافيام ،طمبا الدكؿ األعالا صياغتها عم ن ك مناس.،
.27

طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا أيالػػا مػػف المفكالػػية تكالػػي ا ػػكؿ تعهّػػد الصػػيف بتقػػديـ 20

ممي ػػار دكالر أمريك ػػي إلػ ػ البم ػػداف األفريقي ػػة ف ػػي ش ػػكؿ تس ػػهيالا ائتماني ػػة كم ػػا كرد ف ػػي الكرق ػػة
اإلطارية لمميزانية.
.28

فيمػػا يتعمػػؽ باألبػػداؼ اإلنمائيػػة ليلفيػػة ،طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا مػػف المفكالػػية تقػػديـ

كالر بمكغ األبداؼ الم ددة لكؿ دكلة عالك.
.29

بخصػػكص أجنػػدة  ،2063طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا مػػف المفكالػػية أف تبػّػيف بكالػػكي دكر

أجهزة صنر السياسة في كالر أجنػدة  .2063كمػا أبػدا الػدكؿ األعالػا رغبتهػا فػي أف تػدرل
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المفكالػػية فػػي الكرقػػة اإلطاريػػة لمميزانيػػة نتػػائم الخمػػكة الك ازريػػة فػػي ب ػػر دار ،ككػػذلؾ مقػػرراا
أجهزة صنر السياسة خالؿ قمة يناير  2014بشأف أجندة .2063
.30

طمب ػػا ال ػػدكؿ األعال ػػا تكال ػػي ا ػػكؿ األس ػػاس ال ػػذم س ػػيقكـ عمي ػػع إع ػػداد ميزاني ػػاا

األجهػزة األخػػرل لالت ػػاد األفريقػػي يػ

إف الخطػػة اإلسػػتراتيجية  2017 – 2014تتنػػاكؿ فقػػط

ميزانية المفكالية.
.31

استفسرا الدكؿ األعالا عف الطريقة التي ستتـ مف خاللها تعبئػة المسػاعدة اإلالػافية

مف الدكؿ األعالا ب ية دعـ المفكالية عم الك ا تياجاتها المتعددة.
.32

ن ػا الػػدكؿ األعالػػا المفكالػػية عم ػ ترتيػػ ،أكلكيػػاا  2015سػػ ،أبميتهػػا ،كعم ػ

إدرال األكلياا التػي يمكػف تنفيػذبا خػالؿ  2015فقػط أأم التػي لهػا أكلكيػاا الػمف أكلكيػاا)،
خصكصا عم الك القيكد في المكارد.
.33

ال ظػ ػػا الػ ػػدكؿ األعالػ ػػا أيالػ ػػا أف األكلكيػ ػػاا متعػ ػػددة فػ ػػي بعػ ػػض ال ػ ػػاالا كطمبػ ػػا

تخفيض عددبا.
.34

نا الدكؿ األعالا أيالا المفكالية عم العمؿ عم ن ك أكنؽ كبالتعاكف/التػززر مػر

ماسسػػاا منػػؿ النيبػػاد فػػي تنفيػػذ الب ػرامم القاريػػة منػػؿ برنػػامم تطػػكير البنيػػة الت تيػػة فػػي أفريقيػػا
كالبرنامم األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية ب ية ال د مف االا التالار ،كاالزدكاجية.
.35

أبػػدا الػػدكؿ األعالػػا انش ػ الها إ از

ػػاالا التػػأخر فػػي دفػػر الم ػكارد مػػف قبػػؿ الشػػركا

بسػب ،تػػأخر المفكالػػية فػػي تقػػديـ التقػػارير .كبالتػػالي ،نػا عمػ فػػرض عقكبػػاا عمػ اإلداراا
التػػي ال تتقيػػد بتقػػديـ التقػػارير إل ػ الشػػركا فػػي الكقػػا المناسػػ .،كمػػا شػػجعا المفكالػػية عم ػ
الكفػػا بالتزاماتهػػا تجػػا الشػػركا فػػي جميػػر األكقػػاا .كأبػػدا الػػدكؿ األعالػػا كػػذلؾ انش ػ االتها
إ از تصرؼ بعض المسػاكليف الػذم يقػدمكف طمبػاا غيػر قانكنيػة إلػ الشػركا  ،خصكصػا فيمػا
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يتعمػػؽ بمعػػدالا بػػدؿ اإلعاشػػة اليػػكمي .كطمبػػا الػػدكؿ األعالػػا أيالػػا مػػف المفكال ػية إصػػدار
تقرير عف التمكيؿ المقدـ مف االت اد األكركبي.
.69

طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا أف تاكػػد األكلكيػػاا بشػػدة عم ػ

ػػؿ الن ازعػػاا فػػي القػػارة ك فػػظ

السمـ كاألمف كشركط الزمة لت قيؽ التنمية.
.6:

طمبا الدكؿ األعالا كذلؾ تعزيز العمؿ كؿ مكاف ة الفساد في القارة.

;.6

طمبا المجنة تزكيدبا بجدكؿ االجتماعاا لميزانية العاـ  5108كب نع ي

أف لػع نػار

عم الميزانية.
<.6

ال ظا الدكؿ األعالا أف قالايا الدكؿ الجزرية الص يرة فالػال عػف البمػداف الصػ يرة

غير السا مية لـ تمنو األكلكية كبالتالي نا عم فعؿ ذلؾ.
.71

طبا الدكؿ األعالا مف المفكالية ،إ اطة المجنػة ،فػي الكقػا المناسػ ،،بشػأف التقػدـ

الم ػػرز فيمػػا يتعمػػؽ بد ارسػػة الم ػكارد البش ػرية التػػي تالػػطمر بهػػا المفكالػػية ،كأشػػارا كػػذلؾ إل ػ
التزاـ المفكالية بتنفيذ التكصياا الكاردة في الدراسة.
.70

كػ ػػذلؾ فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بالرصػ ػػد كالتقيػ ػػيـ ،أعربػ ػػا الػ ػػدكؿ األعالػ ػػا عػ ػػف ارتيا هػ ػػا إلنشػ ػػا

المجمكعاا ك نا عم الػركرة تزكيػد المجنػة الفرعيػة بتقػارير تمػؾ المجمكعػاا .ككػذلؾ نػا
المفكالية عم التأكيد أكنر عم معايير كمرجعياا الرصد كالتقييـ.
.75

كمػػا نػػا الػػدكؿ األعالػػا المفكالػػية عمػ الترتيػػ ،إلجػ ار اسػػتعراض ،ككػػذلؾ اإلشػػارة

إل اسما اإلداراا المنفذة لمختمؼ البرامم.
سادسا -ردود المفوضية
.76
.77

شكرا المفكالية الدكؿ األعالا عم اسهاماتها ككعدا بإدراجها جميعا في الكنيقة.
ككعدا المفكالية كذلؾ بت دي

اإل صائياا في الكنيقة سبما بك مطمك.،
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.78

فيما يتعمؽ بزيادة درجػة كا ػدة فػي مرتبػاا المػكظفيف ال ػالييف ،أكالػ ا المفكالػية أنػع

ف ػػي بداي ػػة ك ػػؿ ع ػػاـ ،يق ػػكـ الم ػػكظفيف بت دي ػػد أب ػػداؼ فردي ػػة تتمشػ ػ م ػػر الخط ػػة اإلس ػػتراتيجية
مفكالية االت ػاد األفريقػي كتسػتمد منهػا .كيػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ نظػاـ سػا .،كتجػرم مناقشػة تمػؾ
األبداؼ مر المشرفيف المعنييف .كعم بذا األساس يتـ تقييـ المكظفيف.
.79

أمػػا ع ػػف العالقػػة م ػػر الشػػركا  ،فق ػػد أقػػرا المفكال ػػية بعػػدـ تق ػػديـ تقػػارير مكنكق ػػة ػػكؿ

المشارير الممكلة .ككاف بذا بك التفسير األساسي ك ار تأخر الشركا في االفرال عف األمكاؿ.
كتعهدا المفكالية بالماف تكفر النظـ الم سنة النكعية لمتقييـ كاإلبالغ.
.7:

فيما يتعمؽ بميزانياا أجهزة االت اد األفريقي ،فبينمػا أقػرا المفكالػية بأبميػة المكالػكع،

فإنهػػا تعػػد بالتشػػاكر كتقػػديـ اإلجابػػاا إل ػ االجتمػػاع المقبػػؿ .كمػػا كعػػدا كػػذلؾ بإرسػػاؿ الخطػػط
االستراتيجية ألجهزة االت اد األفريقي إل الدكؿ األعالا
;.7

س ،ما بك مطمك.،

فيما يتعمؽ بمصادر التمكيؿ البديمة ،استرعا المفكالية ابتمػاـ المجتمعػيف إلػ الػركرة

إيجاد ؿ طكيؿ األجؿ لممشكمة كال اجة إل تخفػيض االعتمػاد عمػ الشػركا تػدريجيا .كأكػدا
المفكالػػية كػػذلؾ عم ػ أنػػع فػػي انتظػػار مصػػادر التمكيػػؿ البديمػػة ،فإنهػػا تعػػكؿ عم ػ المزيػػد مػػف
التمكيػؿ مػف الػدكؿ األعالػا  .كال ظػا المفكالػية أف الشػركا درجػكا عمػ فػرض إرادتهػـ عمػ
أنشطة المفكالية ألنهـ يمكلكف األنشطة.
<.7

باإلش ػػارة إلػ ػ تقري ػػر أكباس ػػانجك ،أبم ػػا المفكال ػػية االجتم ػػاع ب ػػأف كز ار المالي ػػة س ػػكؼ

يناقشػػكف التقريػػر ال قػػا أننػػا اجتمػػاعهـ فػػي أبكجػػا فػػي نهايػػة مػػارس  5107كاألمػػؿ معقػػكد عمػ
اتخاذ المقرراا ذاا الصمة.
.81

فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بالػ ػػدكؿ الجزريػ ػػة كالبمػ ػػداف غيػ ػػر السػ ػػا مية ،كافقػ ػػا المفكالػ ػػية عم ػ ػ إدرال

قالايابا المف أكلكياا ميزانية  5108بما أنها تشكؿ جز ا مف القارة.
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فيما يتعمؽ بقائمة الماتمراا كاالجتماعاا ،أ اطا المفكالية المجتمعػيف بػأف بػذ بػي

.80

مساكلية المجنة كأف القائمة سكؼ تككف متا ة لمجنة.
بالنس ػػبة ألجن ػػدة  ،5196أفػ ػػادا المفكال ػػية المجتمعػ ػػيف بأنه ػػا سػ ػػكؼ ت ػػدرل المعمكمػ ػػاا

.85

المتعمقػػة بنتػػائم الخمػػكة الك ازريػػة فػػي ب ػػر دار فالػػال عػػف المقػػرراا الصػػادرة عػػف اجتماعػػاا
أجهزة صنر السياساا المنعقدة في يناير/فبراير .5107
بخصػػكص الػػدعـ المقػػدـ مػػف الػػدكؿ األعالػػا إل ػ المفكالػػية ،فقػػد كعػػدا المفكال ػػية

.86

بالتشاكر كتقديـ قائمة بالمجاالا التي يمكف لمدكؿ األعالا أف تقدـ فيها الدعـ لممفكالية.
سابعا -ما يستجد من أعمال
لـ تطري أم مسألة ت ا بذا البند.

.87

ثامنا-اختتام االجتماع
أعر ،الرئيس عػف شػكر لكافػة الػدكؿ األعالػا لمشػاركتها اكانرائهػا لالجتمػاع كقػاؿ أنهػا

.88

سكؼ تجتمر مرة أخرل في مكعد ال ؽ العتماد التقرير.
رفعا الجمسة في تماـ الساعة  0251بعد الظهر.

.89

الجمسة الثانية
عقػػدا الجمسػػة النانيػػة لمجنػػة الفرعيػػة فػػي  58أبريػػؿ  5107كاعتمػػدا جػػدكؿ األعمػػاؿ

.8:
التالي:

 )0الكمماا االفتتا ية
 )5اعتماد الكرقة اإلطارية لميزانية 5108
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 )6ما يستجد مف أعماؿ

تاسعا الكممات االفتتاحية
;.8

ت أرس ػػا االجتم ػػاع س ػػفيرة النيج ػػر ،س ػػعادة دي ػػالك أمين ػػة جيب ػػك الت ػػي ر ب ػػا بالمش ػػاركيف

كاستعرالػػا البنػػكد التػػي سػػكؼ يػػتـ ب نهػػا .كفػػي سػػياؽ كممتهػػا االفتتا يػػة ،أعربػػا عػػف شػػكربا
لم ػػدكؿ األعال ػػا ل ال ػػكربا االجتم ػػاع .كأش ػػارا الرئيس ػػة إلػ ػ أف ال ػػرض م ػػف االجتم ػػاع ك ػػاف
استعراض كاعتماد التقرير الصادر عف اجتماع المجنة المنعقد في < 0فبراير .5107
.59

نـ استعرض االجتماعُ التقرير فقرة تمك األخرل كأبدل التعميقاا كالمال ظاا التالية:

عاشرا :تعميقات/مالحظات الدول األعضاء
.60

الفقررر  :7طمبػػا الػػدكؿ األعالػػا إلػ المفكالػػية إدرال السػػمـ كاألمػػف الػػمف الت ػػدياا

التي تكاجع أفريقيا.
.61

الفقررر  :11ال ظػػا الػػدكؿ األعالػػا الػػركرة أف يسػػتند مشػػركع ميزانيػػة  2015أيال ػان

إل ػ الػػنظـ كالم ػكائو الماليػػة الجديػػدة مػػر م ارعػػاة بيكػػؿ الميزانيػػة بصػػفة خاصػػة الػػذم يتكػػكف مػػف
المصركفاا ككذلؾ اإليراداا.
.62

الفقر  :24ت ا الفقرة  ،24طمبا الدكؿ األعالا إل المفكالػية تعػديؿ صػي ة الفقػرة

لتق أر عم الن ك التالي :مطمبا الدكؿ األعالا إل المفكالػية تػكفير كالػر األبػداؼ اإلنمائيػة
ليلفية بالنسبة لمدكؿ األعالا م
.63

الفقرررر  :26أرادا الػػدكؿ األعالػػا معرفػػة األسػػاس الػػذم يسػػتند إليػػع إعػػداد ميزانيػػاا

أجهػ ػزة االت ػػاد األفريق ػػي يػ ػ

تتن ػػاكؿ الخط ػػة االس ػػتراتيجية  2017-2014المفكال ػػية فق ػػط.
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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 .
.64

الفقر  :31تػـ تعػديؿ الفقػرة  31لتقػ أر عمػ الن ػك التػالي :مأعربػا الػدكؿ األعالػا عػف

انش الها إ از التأخر في تسديد األمػكاؿ مػف قبػؿ الشػركا كالػذم يػنجـ عػف تػأخر المفكالػية فػي
تقػديـ التقػػارير .كمػػف نػػـ نػكا عمػ فػػرض عقكبػػاا عمػ اإلداراا التػػي ال تمتنػػؿ بتقػػديـ التقػػارير
إل ػ الشػػركا فػػي ينهػػا .كشػػجعكا المفكالػػية أيال ػان عم ػ م ارعػػاة التزاماتهػػا تجػػا الشػػركا فػػي
جميػػر األكق ػػاا .كأعربػػا ال ػػدكؿ األعال ػػا أيال ػان ع ػػف انشػ ػ الها إ از سػػمكؾ بع ػػض المس ػػاكليف
الذيف يقدمكف مطال ،غير قانكنية إل الشركا  ،كالسيما فيما يتعمؽ ببدؿ اإلعاشة اليكمي .كمػا
طمبا الدكؿ األعالا الركرة إعداد المفكالية تقري انر عف التمكيؿ مف االت اد األكركبي.
.65

الفقر  :43تػـ تعػديؿ الفقػرة  43لتقػ أر عمػ الن ػك التػالي :مبخصػكص ميزانيػاا األجهػزة

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
.66

الفقررر  :44تػػـ تعػػديؿ الفقػرة  44لتقػ أر عمػ الن ػػك التػػالي :مبخصػػكص مصػػادر التمكيػػؿ

البديمة ،استرعا المفكالية انتبا االجتماع إل ال اجة إل

ؿ طكيؿ األجؿ لممشػكمة كال اجػة

كشددا المفكالية أيالان عم أنع إل جان ،انتظػار
إل تقميؿ االعتماد عم الشركا تدريجيانّ .
مصػػادر التمكيػػؿ البديمػػة ،تعػ ّػكؿ المفكالػػية عم ػ الػػدكؿ األعالػػا لمزيػػد مػػف التمكيػػؿ .كال ظػػا
المفكالػ ػػية أف الشػ ػػركا يميمػ ػػكف إل ػ ػ فػ ػػرض إرادتهػ ػػـ عم ػ ػ أنشػ ػػطة المفكالػ ػػية بسػ ػػب ،تمػ ػػكيمهـ

لينشطةم.
.67

الفقر  :46ت ا الفقرة  ،46طمبا الدكؿ األعالا إلػ المفكالػية تعػديمها عمػ الن ػك

التالي :مبخصكص الػدكؿ الجزريػة كالبمػداف غيػر السػا مية ،كافقػا المفكالػية عمػ إدرال الػدكؿ
الجزرية كالبمداف غير السا مية المف أكلكياا ميزانية .2015م
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.68

الفقررر  :47بخصػػكص جػػدكؿ االجتماعػػاا ،أفػػادا المفكالػػية المشػػاركيف بػػأف األخيػػر

بك مف مساكلية المجنة الفرعية كمف نـ فإف الكنائؽ ستقدـ إليها في الكقا المناس.،
.69

الفقر  :41تـ تعديؿ الفقرة  49كما يمػي :مبخصػكص دعػـ الػدكؿ األعالػا لممفكالػية،

كعدا المفكالية بتقديـ قائمة المجاالا التي ت تال فيها المفكالية إل الدعـم.
حادي عشر :ردود المفوضية
.70

الفقررر  :7اتفقػػا المفكالػػية عمػ أف السػػمـ كاألمػػف يعتبػػر قػان ت ػػديان بالنسػػبة لمقػػارة كأنػػع

سيتـ إدراجع في القسـ ذم الصمة.
.71

الفقررررر  :11أك ػػدا المفكال ػػية أف ميزاني ػػة  2015س ػػكؼ تتب ػػر ال ػػنظـ كالمػ ػكائو المالي ػػة

الجديدة كالتي تمتزـ بالمعايير الم اسبية الدكلية لمقطاع العاـ.
.72

الفقررررررر  :24باإلش ػ ػػارة إلػ ػ ػ األب ػ ػػداؼ اإلنمائي ػ ػػة ليلفي ػ ػػة ،تعه ػ ػػدا المفكال ػ ػػية بتق ػ ػػديـ

المعمكماا المطمكبة.
.73

الفقررر  /26الفقررر  :43أكال ػ ا المفكالػػية أنػػع فػػي ػػيف أف أجه ػزة االت ػػاد األفريقػػي

تستمد ميزانياتهػا مػف خططهػا االسػتراتيجية ،فػإف ذلػؾ سػيت ير بعػد اعتمػاد أجنػدة  2063يػ
أف خطػػط جميػػر األجه ػزة تسػػتمهـ ارف بأجنػػدة  .2063كقػػد كعػػدا المفكالػػية بإرسػػاؿ الخطػػط
االستراتيجية ألجهزة االت اد األفريقي كفقان لطم ،االجتماع.
.74

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

.75

الفقررر  :41تعهػػدا المفكالػػية بتقػػديـ قائمػػة اال تياجػػاا التػػي يمكػػف أف تػػدعمها الػػدكؿ

األعالا .
.76

بعػػد المػػداكالا ال ػكاردة أعػػال  ،اعتمػػدا المجنػػة الفرعيػػة التقريػػر ربن ػان بتػػكفير المفكالػػية

المعمكماا التالية:
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)1

الخطط االستراتيجية لجمير أجهزة االت اد األفريقي.

)2

تقديـ كالر الدكؿ األعالا فيما يتعمؽ باإلنجػازاا التػي ققتهػا بخصػكص أبػدافها مػف

األبداؼ اإلنمائية ليلفية.
الجدكؿ الزمني لالجتماعاا كالماتمراا في ميزانية عاـ .2015

)3

ثاني عشر :ما يستجد من أعمال
ت ػػا بنػػد مػػا يسػػتجد مػػف أعمػػاؿ ،ذكػػرا المفكالػػية الػػدكؿ األعالػػا بمقػػرر قمػػة ينػػاير

.77

 2014بشػأف أجنػدة  2063الػػذم دعػا الػدكؿ األعالػػا إلػ تقػديـ تعميقػػاا عمػ أجنػػدة 2063
ب مكؿ منتصؼ أبريؿ  .2014كأبم ا المفكالية الػدكؿ األعالػا بػأف زيمبػابكم فقػط بػي التػي
قدما تعميقاا ت ارف ،كبالتالي ،ناشدا الدكؿ األعالا تقديـ تعميقاتها.
ثالث عشر :اختتام االجتماع
اختتـ الرئيس االجتماع كقدـ الشكر إل جمير الدكؿ األعالا عم

.78

الجمسة الثالثة:
ب نا الجمسة النالنة جدكؿ األعماؿ التالي:

.79

أ ) الكمماا االفتتا ية
 )،اعتماد جدكؿ األعماؿ
ل) ب

تقرير المفكالية عف أجندة 2063

د) ب

الجدكؿ الزمني المنقو لالجتماعاا

الكربا.
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ق) ما يستجد مف أعماؿ

رابع عشر :الكممات االفتتاحية واعتماد جدول األعمال
.80

ترأس االجتماع سعادة السفير كريستكفر شػيكا الػذم ر ػ ،بالمشػاركيف كاسػتعرض معهػـ

البنكد المدرجة عم جدكؿ األعماؿ لب نها كاعتمادبا.
خامس عشر :بحث تقرير المفوضية عن أجند 2063
.81

قػػدـ مػػدير التخطػػيط االسػػت ارتيجي لمسياسػػاا كالرصػػد كالتقيػػيـ كتعبئػػة الم ػكارد إيجػػا از عػػف

التقدـ الم رز في إعداد أجندة  2063ك ػدد الهيكػؿ كالعناصػر الرئيسػية المتالػمنة فػي مشػركع
الكنيقة كسمط الالك عم ما يمي:
 يال ػػر الفص ػػؿ  1أجن ػػدة  2063ف ػػي الس ػػياؽ الت ػػاريخي لمك ػػدة األفريقي ػػة الش ػػاممة كالنهال ػػة
األفريقية فالال عف الكفاي مف أجؿ ؽ تقرير المصير كاالستقالؿ االقتصادم؛
 ي ػ ػػدد الفصػ ػػؿ  2الرايػ ػػة كالتطمعػ ػػاا األفريقيػ ػػة لعػ ػػاـ  : 2063اسػ ػػتنادا إل ػ ػ رايػ ػػة االت ػ ػػاد
األفريقػػي كتالقػػي أصػكاا األفػريقييف المنبنقػػة عػػف مشػػاكراا أصػ ا ،المصػػم ة ،يرسػػـ بػػذا
الفصؿ صكرة مفصمة عػف المكػاف الػذم سػتككف فيػع أفريقيػا فػي  2063عنػدما ت تفػؿ القػارة
بالذكرل المئكية لتأسيس منظمة الك دة األفريقية؛
 يقػػدـ الفصػػؿ  3نظ ػرة عامػػة عم ػ ديناميػػاا التنميػػة فػػي أفريقيػػا لكػػي تسترشػػد بهػػا ال ايػػاا
كاألبداؼ كاالستراتيجياا الداللية ألجندة 2063؛
 ي ػػدد الفصػػؿ  4بالتفصػػيؿ األبػػداؼ ،كالمجػػاالا ذاا األكلكي ػة ،كاألبػػداؼ كاالسػػتراتيجياا
الداللية ألجندة 2063؛
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 يقدـ الفصؿ  5العكامؿ الم فزة ،كعناصر التمكيف ،كالمخاطر كاستراتيجياا التخفيؼ؛
 فيما ي طي الفصؿ  6م كيفية ت قيؽ ذلؾم كطرؽ التنفيذ ،كترتيبػاا الرصػد كالتقيػيـ ،كتمكيػؿ
أجندة  ، 2063كاستراتيجية االتصاالا كالقدرة عم التنفيذ؛
 المال ؽ :المم قاف  1ك  :2إطار النتائم الكطنية كاإلقميمية كالقارية.
سادس عشر :تعميقات /مالحظات الدول األعضاء
.82

أعرب ػػا الػ ػػدكؿ األعالػ ػػا ع ػػف تقػ ػػديربا لهػ ػػذ الكنيق ػػة كعرالػ ػػها ،كقػ ػػدما المال ظػ ػػاا

كالتسااالا التالية:
 )1يفتقػػر الفصػػؿ  3إل ػ ت ميػػؿ أعمػػؽ لمت ػػدياا كالنجا ػػاا مػػف المبػػادراا السػػابقة .لػػذا،
تمػػا التكصػػية بػػإج ار المزيػػد مػػف الت ميػػؿ بشػػأف الفصػػؿ  3لت ديػػد أكجػػع قصػػكر كنجػػاي
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،
 )2كػػاف يفتػػرض أف تكػػكف أجنػػدة  2063متسػػقة مػػر مبػػادراا أخػػرل منػػؿ المكقػػؼ األفريقػػي
المك ػػد ػػكؿ أجن ػػدة م ػػا بع ػػد  2015كال ػػذم ت ػػـ في ػػع  ،عمػ ػ س ػػبيؿ المن ػػاؿ ،اس ػػتبداؿ
مصػػطمو مالمسػػتداـم ك ػػؿ م مػػع مصػػطمو مالمتكاصػػؿم .ككانػػا أجنػػدة  2063تسػػتخدـ
مصػ ػػطمو مالمسػ ػػتداـم .كتمػ ػػا التكصػ ػػية بأن ػ ػع ينب ػ ػػي ألجنػ ػػدة  2063كالكنػ ػػائؽ الرئيسػ ػػية
األخرل مخاطبة بعالهما بعالا.
 )3لـ تعالم الكنيقة بما فيع الكفاية إدارة التنكع كبنا األمة.
 )4مصطمو مخالؽم المستخدـ في الفقرة  25ينب ي استبدالع بمصطمو ممبتكرم.
 )5ما بك كالر الكنيقة الفنية ،كما إذا كاف ينب ي تقديمها إل أجهزة السياسة؟
 )6لماذا أشارا الكنيقة إل النشيد كالعمـ بينما كانا مكجكديف بالفعؿ.
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 )7انجاز المسائؿ المذككرة في الفصؿ  2لـ تتـ صياغتع عم ن ك جيد في الفصؿ .6
 )8تس ػػا لا عم ػػا إذا ك ػػاف نظ ػػاـ االقتػ ػراع الع ػػاـ النتخ ػػا ،رئ ػػيس االت ػػاد االفريق ػػي ب م ػػكؿ
 2063سيككف قابال لمبقا ؟
 )9التزما الكنيقة الصما بشأف عدد المقاعد الدائمػة التػي ستخصػص ألفريقيػا فػي مجمػس
األمف ليمػـ المت ػدة .كيمكػف أف تتػراكي مػا بػيف  3ك 5كأف يكػكف بنػاؾ مقعػد كا ػد لكػؿ
اقميـ.
)10

ينطػػكم الهيكػػؿ المقتػػري فػػي الفصػػؿ  6عمػ مجمكعػػاا أكنػػر ممػػا ينب ػػي ممػػا قػػد

يتسب ،في دك تداخؿ.
)11

تػػـ التأكيػػد مجػػددا عمػ أف أفريقيػػا ب اجػػة لم ػػد بشػػكؿ مت ازيػػد مػػف اعتمادبػػا عمػ

المكارد الخارجية لتمكيػؿ مبادراتهػا اإلنمائيػة ،كت ديػد أبػداؼ كاالػ ة كأطػر زمنيػة بشػأف
كيفية ت قيؽ ذلؾ .فعم سبيؿ المناؿ ،أف يتـ كؿ فترة معينة  ،خفػض قػدر معػيف /نسػبة
مئكيػػة أ  %10مػػنال) مػػف االعتمػػاد عمػ الجهػػاا المان ػػة ب يػ

يمكػػف ألفريقيػػا ت قيػػؽ

االكتفا الذاتي ب مكؿ .2063
)12

اعتبار الكنيقة عمال قيد اإلنجاز كمػنو المزيػد مػف الكقػا لمػدكؿ األعالػا لتقػديـ

مسػ ػػابماتهـ .كمػ ػػف المتكقػ ػػر أف يالػ ػػمف ذلػ ػػؾ لػ ػػيس فقػ ػػط تكييفهػ ػػا داخميػ ػػا داخػ ػػؿ الػ ػػدكؿ
األعالا كممكيتها لها ،بؿ يسمو أيالا بكالر الصي ة النهائية لمكنيقة ليتـ تقديمها إلػ
أجهزة صنر السياسة في يناير .2015
)13

أرادا ال ػػدكؿ األعال ػػا معرف ػػة م ػػا ب ػػي األيديكلكجي ػػة الت ػػي ترتك ػػز عميه ػػا أجن ػػدة

2063؟
)14

طمبا أف يتـ ب

مسألة العممة النقدية المقبكلة دكليا كانعكاساتها في الكنيقة.
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)15

ال ظػػا كجػػكد كنيقػػة سياسػػية صػػاغتها المجنػػة الك ازريػػة المعنيػػة بأجنػػدة ،2063

كطمبػػا مػػف المفكالػػية التأكػػد مػػف كص ػكؿ الكنيقػػة إل ػ السػػفاراا فػػي الكقػػا المناسػػ،
لتقديمها إل عكاصمها قبؿ قمة يكنيك.

سابع عشر -ردود مفوضية االتحاد األفريقي
أعربػا المفكالػية ،عػف طريػؽ مػدير التخطػيط االسػتراتيجي لمسياسػاا كالرصػد كالتقيػيـ

.83

كتعبئة المكارد ،عف شكربا عم المال ظاا كالتعميقاا كاألسئمة المناسبة .كقدما التكالي اا
التالية:
 )1قبمػػا المفكالػػية عمكم ػا التعميقػػاا المقدمػػة ،كتعهػػدا بالقيػػاـ بالمراجعػػاا الالػػركرية سػػ،
االقتالػػا  ،خصكصػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالفصػػؿ النالػ  .لكنهػػا أالػػافا بأنػع قػػد تػػـ أخػػذ الت ػػدياا
كالدركس السابقة في االعتبار .فعم سبيؿ المناؿ ،قػد تالػمنا أجنػدة  2063أ كامػا ػكؿ
الرصد كالتقييـ ،كتعبئة المكارد ،كالمشاركة الكاممة لمشع ،كاستراتيجية االتصاالا إلػ غيػر
ذلؾ ،كالتي لـ تكف كاردة في المبادراا السابقة.
 )2كػػاف باإلمكػػاف أف تتماشػ أجنػػدة  2063مػػر مبػػادراا أخػػرل منػػؿ المكقػػؼ األفريقػػي المك ػػد
ػػكؿ أجن ػػدة م ػػا بع ػػد 2015؛ غي ػػر أف المش ػػكمة الك ي ػػدة تمنم ػػا ف ػػي أف المب ػػادرتيف كانت ػػا
متزامنتيف .كمر ذلؾ ،فػإف مصػطمو مالمسػتدامةم ي طػي البيئػة ،كت يػر المنػا  ،اكادارة المػكارد
الطبيعي ػ ػػة .كيش ػ ػػير مص ػ ػػطمو مالمتكاص ػ ػػؿم إلػ ػ ػ نب ػ ػػاا النم ػ ػػك االقتص ػ ػػادم .كبالت ػ ػػالي ،ف ػ ػػإف
المصطم يف مختمفاف كيفالؿ مصطمو مالمستداـم ألجندة .2063
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 )3تمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ت طي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إدارة التن ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع كبن ػ ػ ػ ػ ػ ػػا األم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف الفص ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المتعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ بعكام ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
التمكيف/الػػدكافر/المخاطر .لكػػف المفكالػػية تعهػػدا بتعزيزبػػا فػػي النسػػخة المنق ػة مػػف أجػػؿ
المزيد مف كالكي الراية كالمعن .
 )4سيتـ استبداؿ مصطمو مخالؽم المستخدـ في الفقرة  25بمصطمو ممبتكرم.
 )5كانا الكنيقة الفنية عمال قيد اإلنجاز .لػذلؾ ،طمػ ،مػف المجنػة الفرعيػة أف تأخػذ عممػا بػذلؾ
كتمػا التكصػػية بكالػػر صػػي تها النهائيػػة لتقػػديمها فػي ينػػاير  .2015ككػػاف بػػذا األمػػر بامػا
جدا نظ ار لم اجة إلػ المزيػد مػف مػدخالا الػدكؿ األعالػا لجعػؿ الكنيقػة عمميػة أكنػر ،بمػا
فػػي ذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بمسػػائؿ منػػؿ بيكػػؿ نظػػاـ الػػدفاع ،باإلالػػافة إلػ األعمػػاؿ التػػي تشػػمؿ
إعداد خطة التنفيذ التي يتعيف انجازبا لتقديمها إل أجهزة صنر السياسة في يناير .2015
 )6تمػػا اإلشػػارة إل ػ النشػػيد كالعمػػـ فػػي الكنيقػػة مػػف أج ػؿ زيػػادة كتي ػرة اعتمادبم ػا كاسػػتخدامهما
عم نطاؽ كاسر في جمير قطاعاا المجتمر.
 )7تػـ قبػكؿ التعميػػؽ المتصػؿ بت قيػػؽ المسػائؿ الػكاردة فػي الفصػؿ النػػاني .كتػـ تقػػديـ المزيػد مػػف
التكالػػيو بأن ػع سػػيتـ الشػػركع فػػي العمػػؿ عم ػ كالػػر خطػػة تنفيػػذ تفصػػيمية لهػػذا ال ػػرض فػػي
يكليك بعد قمة مالبك.
 )8بخصػػكص نظػػاـ االقتػراع العػػاـ النتخػػا ،رئػػيس االت ػػاد االفريقػػي ب مػػكؿ  ،2063كػػاف ذلػػؾ
مجػػرد اقت ػراي ،لكػػف لمػػدكؿ األعالػػا ال ريػػة فػػي اتخػػاذ الق ػرار بشػػأف النظػػاـ األفالػػؿ الػػذم
يفالمكنع.
 )9كػػاف اقت ػراي ت ديػػد عػػدد المقاعػػد الدائمػػة ألفريقيػػا فػػي مجمػػس األمػػف ليمػػـ المت ػػدة اقت ار ػا
جيدا؛ ي

يستطير كؿ إقميـ ال صكؿ عم مقعد كترؾ األمر لمدكؿ األعالا لمناقشتع.

 )10س ػػتتـ مراجع ػػة الهيكؿ/التسمس ػػؿ الهرم ػػي المقت ػػري ف ػػي الفص ػػؿ الس ػػادس تػ ػ ي ػػتـ أخ ػػذ
المال ظاا المقدمة في االعتبار.
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 )11بخصكص تمكيؿ أفريقيا لتنميتها ،ينب ي أف تعتبػر أجنػدة  2063بمنابػة إطػار كاسػر يػتـ
تنفيذ عم م ار ؿ ،كينب ي أف تتـ مكا متع في كؿ مر مة .كتتـ مراجعتػع كمكا متػع كػؿ 10
سنكاا.
 )12أعيػػد التأكيػػد عمػ أنػػع ينب ػػي اعتبػػار الكنيقػػة الفنيػػة عمػػال جاريػػا كيمكػػف لمػػدكؿ األعالػػا
قتري من ها جدكال زمنيا لتقديمػع مسػابمتها .كينب ػي أف يكفػؿ ذلػؾ تكييفهػا داخميػا كممكيتهػا
ا ا
مف قبػؿ الػدكؿ األعالػا اكاعػداد كنيقػة أفالػؿ لتقػديمها إلػ أجهػزة صػنر السياسػة فػي ينػاير
.2015
 )13أكال ػ ا المفكالػػية أنػػع نمػػة كنيقػػة سياسػػية أخػػرل سػػيتـ تقػػديمها إل ػ قمػػة مالبػػك .كقػػد
تما مناقشة الكنيقة بالفعؿ مف قبؿ المجنة الك ازرية الفرعية التابعة لممجمس التنفيذم التي تػـ
إنشػػاابا فػي ب ػػر دار كالتػػي اجتمعػػا مػػاخ ار مػػر رئيسػة مفكالػػية االت ػػاد األفريقػػي ،كرئػػيس
البن ػػؾ األفريق ػػي لمتنمي ػػة ،كاألم ػػيف التنفي ػػذم لمجن ػػة االقتص ػػادية ألفريقي ػػا كالراس ػػا التنفي ػػذييف
لممجمكعػػاا االقتصػػادية اإلقميميػػة .ككػػاف مػػف المفػػركض أف يػػتـ تكزيػػر الكنيقػػة عم ػ جميػػر
أعالا المجمس التنفيذم مف خػالؿ السػفاراا تػ يعػدكا مػدخالتهـ خػالؿ مناقشػتها عنػدما
تطري لمنقاش في مالبك.
 )14بخصػػكص إيديكلكجيػػة أجنػػدة  ،2063فهػػي مدفكعػػة بمفهػػكـ الك ػػدة األفريقيػػة الشػػاممة.
كبػػي مبػػادرة تقكدبػػا الشػػعك ،تعكػػس ماالػػينا فػػي ػػيف أف الك ػػدة كالتالػػامف األفػريقييف بمػػا
قكتهػ ػػا الدافعػ ػػة .كبػ ػػذا يعنػ ػػي أف األفػ ػػريقييف سػ ػػيككنكف مالكيهػ ػػا كالمسػ ػػتفيديف الرئيسػ ػػييف مػ ػػف
مكاردبا الطبيعية.
درل مسألة العممة المقبكلة دكليا في الكنيقة ،كلكف سيتـ تعزيز بذ الفكرة.
 )15تـ إ ا
ثامن عشر -توصيات إلى لجنة الممثمين الدائمين
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.84

أكصا المجنة الفرعية لمماتمراا كالبرامم بما يمي:

 )1دعػػكة لجنػػة الممنمػػيف الػػدائميف إل ػ أف ت ػػيط عممػػا ب ػأف مشػػركع الكنيقػػة الفنيػػة ػػكؿ أجنػػدة
 2063ال تزاؿ عمال قيد اإلنجاز كيتـ تقديمػع التماسػا لممزيػد مػف المػدخالا كطمػ ،التكجيػع
بشأف طريؽ المالي قدما.
 )2بالنظر إل أف خمس دكؿ أعالا فقط أالجزائر ،كغانػا ،كمكريشػيكس ،كزامبيػا ،كزيمبػابكم)
بػػي التػػي قػػدما ت ػ ارف مػػدخالا إل ػ المفكالػػية ،بطمػػ ،مػػف لجنػػة الممنمػػيف الػػدائميف
تكصػػية المػػاتمر بتمديػػد المكعػػد األخيػػر لممكافقػػة النهائيػػة عمػ الكنيقػػة الفنيػػة ألجنػػدة 2063
م ػػف يكني ػػك  2014ف ػػي األص ػػؿ إلػ ػ ين ػػاير  2015م ػػف أج ػػؿ م ػػنو ال ػػدكؿ األعال ػػا الكق ػػا
الكافي لتكييؼ الكنيقة داخميان كممكيتها .كينب ي أيالان لمجنة الممنميف الدائميف أف تطمػ ،مػف
المجمس التنفيذم

الدكؿ األعالا عم تقديـ مدخالتها ب مكؿ نهاية سبتمبر .2014

 )3دعػػكة لجنػػة الممنمػػيف الػػدائميف إلػ أف تأخػػذ عممػػا بػأف المفكالػػية ستكاصػػؿ العمػػؿ عػػف كنػػ،
مػػر ش ػػركائها أالبن ػػؾ األفريقػػي لمتنمي ػػة ،كلجن ػػة األم ػػـ المت ػػدة االقتص ػػادية ألفريقي ػػا ،كككال ػػة
التخطػػيط كالتنسػػيؽ لمنيبػػاد) مػػف أجػػؿ تنقػػيو ككالػػر الممسػػاا األخي ػرة عم ػ مشػػركع الكنيقػػة
الفنية ،مر األخذ المدخالا المقدمة مف الدكؿ األعالا كأص ا ،المصم ة ارخريف بعػيف
االعتبػ ػػار ،بهػ ػػدؼ تقػ ػػديـ الكنيقػ ػػة الفنيػ ػػة النهائيػ ػػة ألجنػ ػػدة  ،2063كخطػ ػػة السػ ػػنكاا العش ػ ػرة
األكل  ،اكاطار التنفيذ كالرصد كالتقييـ ،إل اجتماعاا أجهزة صنر سياسػة االت ػاد االفريقػي
في يناير .2015
 )4دع ػكة لجنػػة الممنمػػيف الػػدائميف أيالػػا أف ت ػػيط عممػػا أف المفكالػػية ،كبنػػا عم ػ طمػػ ،مػػف
المجنة الك ازرية المعنية بأجندة  2063التي أنشئا خالؿ خمكة المجمػس التنفيػذم بب ػر دار،
ق ػػد كال ػػعا كنيق ػػة سياس ػػية/ممهمة ألجن ػػدة  ،2063كالتػ ػي ت ػػـ تكزيعه ػػا عمػ ػ جمي ػػر ال ػػدكؿ
األعالا  ،عم الن ك المطمك.،
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تاسع عشر -عرض المفوضية لمشروع الجدول الزمني الجتماعات 2015
.85

قػدـ ممنػػؿ إدارة المػاتمراا كالمنشػػكراا مشػػركع الجػدكؿ الزمنػػي لالجتماعػاا كأشػػار إلػ

أف الهدؼ مف الدكرة بك استعراض اكاقرار الجدكؿ الزمني الجتماعاا سنة  2015الػذم نػكقش
فػػي  2يكنيػػك  2014فػػي الجمسػػة المشػػتركة لمجن ػػة الفرعيػػة المعنيػػة بالمسػػائؿ اإلداريػػة كش ػػاكف
الميزانية كالمالية التابعة لمجنة الممنميف الدائميف ،مر لجنة البرامم كالماتمراا.

عشرون -تعميقات/مالحظات الدول األعضاء
.86

أشارا الدكؿ األعالا

إل أنع كفي الكقا الذم انعكسػا فيػع أغمبيػة التكصػياا التػي

قدما في االجتماع األخير في المشركع ،فأنع لـ يتـ إدرال كؿ التعميقاا/التكجيهاا فيع ،فعمػ
سبيؿ المناؿ:
أ .ال ظػا أنػع فػػي بعػض ال ػػاالا التػػي أكصػػا فيهػا بػدمم بعػػض االجتماعػاا ،فػػإف ذلػػؾ لػػـ
يتـ ،فعم سبيؿ المناؿ:
 كاف عم إدارة الشاكف االجتماعية دمم االجتماعاا رقػـ  3ك  5ك 6؛ كاالجتمػاعيف 9
ك ،10
 يج ،عم إدارة البنية الت تية دمم االجتماعيف  2ك  3باإلالافة إلػ دمػم االجتمػاعيف
 4ك ،9
 .،ال ظا أف إدارة االقتصاد الريفي كالزراعة لـ تخفض عدد مػكظفي المفكالػية الػذيف خػدمكا
اجتماع باريس،
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ل.

أش ػ ػارا إلػ ػ ػ أف بعػ ػػض االجتماع ػ ػػاا ال ي ػ ػزاؿ يطم ػ ػػؽ عميهػ ػػا مك ازريػ ػ ػةم فػ ػػي ػ ػػيف أنه ػ ػػا

اجتماعاا لمجاف الفنية المتخصصة،
د.

ال ظا كطمبا أف تتـ االافة اجتماع ملجنة العشرةم ال الجدكؿ الزمني لالجتماعاا،

ق.

أشارا إلػ أف إدارة البنيػة الت تيػة كالطاقػة لػـ تػدمم المجػاف الفنيػة المتخصصػة كبيئػاا

المكات ،كما فعمتع إدارة التجارة كالصناعة،
ك .ال ظ ػا أنػػع فػػي بعػػض ال ػػاالا منػػؿ الػػة إدارة الشػػاكف االجتماعيػػة ،أف نمػػة اجتماعػػاا
رئيسية ال تزاؿ تظهر في الجدكؿ الزمني في إطار التدري ،كبنا القدراا.

حادي وعشرون .ردود المفوضية
.87

قدما المفكالية الردكد التالية:

أ .كافقػا عمػ أف يػتـ دمػم االجتماعػاا المػذككرة ت ػا إدارة الشػاكف االجتماعيػة اكادارة البنيػة
الت تية كالطاقة،
 .،أكالو ممنؿ إدارة االقتصاد الريفي كالزراعة أنع قد تـ بالفعؿ تخفيض عدد المػكظفيف الػذيف
خػػدمكا اجتمػػاع بػػاريس مػػف  20إلػ  10كمػػا يتبػػيف مػػف انخفػػاض الميزانيػػة مػػف 130.000
دكالر أمريكػػي إل ػ  80.000دكالر أمريكػػي ،غيػػر أنػػع لػػـ يػػتـ تعػػديؿ مشػػركع الكنيقػػة كفقػػا
لذلؾ،
ل .فيمػػا يتعمػػؽ بمسػػألة االجتماعػػاا الك ازريػػة التػػي ال ت ػزاؿ تظهػػر فػػي الجػػدكؿ الزمنػػي ،اعتػػرؼ
ممنػ ػػؿ مديريػ ػػة إدارة المػ ػػاتمراا كالمنشػ ػػكراا أف ذلػ ػػؾ كػ ػػاف خطػ ػػأ فػ ػػي التسػ ػػمية ،كبأنهػ ػػا فعػ ػػال
اجتماعاا لمجاف الفنية المتخصصة كسيتـ تص ي ها كفقا لذلؾ،
د .كافقا عم أف تتـ إالافة اجتماع ملجنة العشرةم إل االجتماعاا المتكررة،
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ق .أكال ػػو ممن ػػؿ المستش ػػار الق ػػانكني أنػ ػع ال يمك ػػف إدم ػػال بع ػػض المج ػػاف الفني ػػة المتخصص ػػة
كبيئػػاا المكاتػػ ،ألف ب ػذ األخي ػرة بػػي ليػػاا تنسػػيؽ المجػػاف كبالتػػالي فهػػي ت تػػال ألف تجتمػػر
قبمه ػ ػػا بكق ػ ػػا ك ػ ػػاؼ م ػ ػػف أج ػ ػػؿ ال ػ ػػماف الت ال ػ ػػير الك ػ ػػافي قب ػ ػػؿ اجتم ػ ػػاع ب ػ ػػذ المج ػ ػػاف الفني ػ ػػة
المتخصصة،
ك .كافقػػا المفكالػػية عم ػ أف ي ػػتـ نقػػؿ االجتماعػػاا الم ػػذككرة إلدارة الشػػاكف االجتماعيػػة إلػ ػ
القسـ المناس ،مف الجدكؿ الزمني لالجتماعاا
التوصيات إلى لجنة الممثمين الدائمين:
.88

بعػػد مال ظػػة أف المفكالػػية قػػد أدخمػػا التعػػديالا الالزمػػة كمػػا طمبتػػع الجمسػػة المشػػتركة

بػػيف المجن ػػة الفرعيػػة لمميزاني ػػة كالش ػػاكف اإلداريػػة كالمالي ػػة كالمجن ػػة الفرعيػػة لمبػ ػرامم كالمػ ػاتمراا،
كافقا المجنة الفرعية عم تكصية لجنة الممنميف الدائميف بالمكافقة عم االجتماعاا.
.89

عنػػد اعتمػػاد تقريربػػا ،أكػػدا المجنػػة الفرعيػػة عم ػ الػػركرة قيػػاـ المفكالػػية بخفػػض عػػدد

العػػامميف الػػذيف ي الػػركف اجتمػػاع إدارة السػػمـ كاألمػػف فػػي بريتكريػػا ،كتعهػػدا المفكالػػية بالقيػػاـ
بذلؾ في إطار جدكؿ االجتماعاا.

ثاني وعشرون .ما يستجد من أعمال
.90

لـ تدرل أية مسألة ت ا بذا البند.

اختتام االجتماع:
.91

اختتـ الرئيس االجتماع كشكر جمير الدكؿ األعالا عم

الكربا.
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