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أوال :مقدمة:
 .0انعقد االجتماع الرابع لمجنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين الدائمين في 09
ديسمبر  3100في مقر مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيوبيا.

ثانيا :المشاركون:

 .3حضر االجتماع ممثمو الدول األعضاء التالية :الجزائر ،بنين ،بوروندي ،الكونغو،
إثيوبيا ،مالي ،موزمبيق ،ناميبيا ،رواندا ،السنغال ،تشاد ،تونس.
 .2حضر االجتماع أيضا ممثمو مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق
لمنيباد.

ثالثا :االفتتاح:

 .4في كممتو االفتتاحية ،شكر سعادة السيد عبد الناصر بمعيد ،سفير الجميورية الجزائرية
وممثميا الدائم لدى االتحاد األفريقي ،أعضاء المجنة الفرعية وأعرب عن ارتياحو
لحضور المشاركين بأعداد كبيرة في ىذا االجتماع الرابع لمجنة الفرعية مبر از أن ىذا
يعكس مدى التزاميم واىتماميم بتحقيق ميمة المجنة الفرعية لمنيباد .كما أعرب عن
ا رتياحو لبداية التعاون الواعد بين مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق
لمنيباد ،وىو ما سيسيل أكثر فأكثر عممية مواءمة األنشطة وتجنب تداخل الميام
وتكرارىا مما يضر باالتحاد.

رابعا :اعتماد جدول األعمال:
 .5يتمثل جدول األعمال المعتمد فيما يمي:
 )0الكممة االفتتاحية لمرئيس؛
 )3اعتماد جدول األعمال؛
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 )2متابعة األنشطة المخططة من قبل وحدة تنسيق النيباد بخصوص النصف الثاني
من سنة 3100؛
 )4متابعة توصيات االجتماع األخير لمجنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين
الدائمين؛
 )5معمومات حول المنتدى السابع عشر لمشراكة مع أفريقيا المنعقد في أديس أبابا
والمنتدى الرفيع المستوى الرابع المنعقد في بوزان ،كوريا الجنوبية؛
 )6ما يستجد من أعمال.

خامسا:

)1

التقديم:

سير االجتماع:

متابعة األنشطة المخططة من قبل وحدة تنسيق النيباد بخصوص النصف
الثاني من سنة 1111

 .6قدم ممثل وحدة تنسيق النيباد مصفوفة األعمال التي تم تنفيذىا خالل الفترة من يونيو
إلى ديسمبر  .3100وأبرز أن الوحدة نفذت عدة أنشطة خالل الفترة من يونيو إلى
ديسمبر  ،3100السيما في إطا ر مواءمة برامج العمل بين مفوضية االتحاد األفريقي
ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ،وآلية التنسيق اإلقميمي لمؤسسات ووكاالت األمم
المتحدة العاممة في أفريقيا تدعيما لالتحاد األفريقي وبرنامجو الخاص بالنيباد ،والبرنامج
العشري لتعزيز قدرات االتحاد األفريقي والنيباد ،والمبادرة من أجل تنمية القدرات والمنبر
األفريقي من أجل تحقيق فعالية التنمية ،والمنتدى من أجل الشراكة مع أفريقيا،
واجتماعات أجيزة إدارة النيباد (المجنة التوجييية وقمة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو
النيباد).
 .7في إطار مواءمة البرامج ،نظمت وحدة تنسيق النيباد الدورة الثانية لمواءمة البرامج بين
مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة النيباد يومي  07و  08أغسطس  3100بمقر
المفوضية في أديس أبابا .أتاحت ىذه الدورة الفرصة لتحديد إطار عممية مواءمة البرامج
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بين المفوضية والوكالة ،وكذلك تشكيل ست مجموعات مواضيعية ىي :اإلدارة
االستراتيجية ،والزراعة ،والتغذية والبيئة ،والبنية التحتية ،والتنمية البشرية ،والتنمية
االقتصادية ،والمسائل المقطعية .تنوي وحدة تنسيق النيباد خالل الشيور الستة القادمة،
إعداد برنامج العمل واستكمال اختصاصات المجموعات المواضيعية ،وانجاز زيارة العمل
ألعضاء المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين في مقر وكالة النيباد ،وعقد اجتماعات
المجموعات المواضيعية وكذلك عقد دورتين لممواءمة تخصص إحداىما لتدريب أعضاء
المجموعات حول عممية المواءمة .أشار ممثل وحدة تنسيق النيباد إلى العقبات التي قد
تعترض عممية مواءمة البرامج بين مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق
لمنيباد ،السيما تردد إدارات المفوضية ومديريات الوكالة في العمل سويا في إطار عممية
المواءمة المذكورة بغية تجنب االزدواجية والتداخل بين أنشطتيا .كما أشار ممثل وحدة
التنسيق إلى نقص القدرة الحالية لموحدة عمى متابعة جميع أنشطة التنسيق وكذلك عممية
مواءمة البرامج.
 .8فيما يتعمق بالنشاط الخاص بآلية التنسيق اإلقميمي لمؤسسات ووكاالت األمم المتحدة
العاممة في أفريقيا تدعيما لالتحاد األفريقي وبرنامجو حول النيباد ،أشار ممثل وحدة
التنسيق إلى عقد عدة اجتماعات تنسيق بالتعاون مع المجنة االقتصادية ألفريقيا ووكالة
النيباد السيما الدورة الثانية عشرة آللية التنسيق اإلقميمي المنعقدة في أديس أبابا يومي
 30و  33نوفمبر  3100والتي دارت حول موضوع تعزيز القدرات ،واالجتماعات
اإلقميمية الفرعية آللية التنسيق لوسط أفريقيا ،وشرق أفريقيا ،وغرب أفريقيا .تتعمق
األعمال المقرر القيام بيا من قبل وحدة التنسيق في إطار ىذا النشاط خالل الستة
شيور القادمة بمتابعة أنشطة المجموعات المواضيعية المحددة في إطار ىذه اآللية
لمتنسيق والمشاركة المنتظمة في اجتماعات األمانة المشتركة آللية التنسيق اإلقميمي.
 .9شاركت وحدة تنسيق النيباد أيضا في إعداد خطة عمل البرنامج العشري لتعزيز قدرات
االتحاد األفريقي والنيباد ،من خالل المساىمة في عممية تعيين الخبراء االستشاريين
والمشاركة النشيطة في الخموة من أجل إعداد برنامج عمل البرنامج العشري لتعزيز
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القدرات .ستشارك وحدة التنسيق خالل الشيور الستة القادمة ،في إطار األمانة المشتركة
آللية التنسيق اإلقميمي ،في أشغال استكمال برنامج العمل بالتنسيق مع مكتب نائب
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعة االقتصادية ألفريقيا .شاركت وحدة التنسيق
أيضا في التحضير لممنتدى الرفيع المستوى حول فعالية المساعدة من خالل المشاركة
النشيطة في االجتماعات التحضيرية حول اعتماد الموقف األفريقي الموحد السيما
االجتماع المتعدد الوكاالت واالجتماع االستشاري الثالث حول فعالية التنمية .ستتابع
وحدة التنسيق خالل الشيور الستة القادمة ،بالتعاون مع وكالة النيباد وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومجموعة العمل حول فعالية المساعدة ،التنفيذ الفعال لمشراكة الشاممة.
شاركت وحدة التنسيق أيضا في التحضير لممنتدى السابع عشر لمشراكة مع أفريقيا
المنعقد في أديس يومي  05و  06نوفمبر  .3100شاركت وحدة التنسيق كذلك،
خالل الشيور الستة األخيرة ،في تحضير وعقد مختمف اجتماعات ىياكل إدارة النيباد
السيما االجتماعات الثالثة لمجنة التوجييية لمنيباد في يونيو  3100في مالبو ،في
غينيا االستوائية ،وفي أكتوبر  3100في روستنبيرغ في جنوب أفريقيا ،وفي نوفمبر
 3100في أديس أبابا في إثيوبيا .قامت وحدة التنسيق أيضا بالتحضير والمشاركة في
قمة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد ،في مالبو ،في غينيا االستوائية.

ممخص المناقشات:

 .01أحاطت المجنة الفرعية عمما بعرض ممثل وحدة تنسيق النيباد حول مصفوفة األعمال
التي تم االضطالع بيا في الفترة من يونيو إلى ديسمبر .3100
 .00أعربت المجنة الفرعية عن انشغاليا بعدم تعيين جزء من موظفي وحدة التنسيق السيما
عقب مغادرة المنسق الرئيسي لشغل منصب آخر .ترى المجنة الفرعية أنو يجب تزويد
وحدة تنسيق النيباد بيؤالء الموظفين حتى تتمكن من القيام بدورىا التنسيقي بشكل جيد.
ليذا الغرض ،شجعت المجنة الفرعية المفوضية عمى تعيين المنسق الرئيسي وكذلك
الموظفين االثنين ( )3المكمفين بالبرنامج بدرجة م  3إضافة إلى الموظف الرئيسي
المكمف بالبرنامج والذي يشغل المنصب بالفعل .ودعا المفوضية أيضا إلى نشر ىذه
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المناصب الشاغرة .شجعت المجنة الفرعية المفوضية عمى تسييل عمل وحدة التنسيق
من خالل التعاون الفعال لمختمف اإلدارات في عممية مواءمة برامج العمل بين
المفوضية ووكالة النيباد.
 .03تساءل بعض أعضاء المجنة الفرعية عن احتمال حدوث االزدواجية في األنشطة بين
المفوضية ووكالة النيباد وكذلك الميام الحقيقية لوحدة تنسيق النيباد .ليذا الغرض ،ردت
المفوضية موضحة لمجنة الفرعية دور كل من الكيانين .يتعين عمى إدارات المفوضية
التركيز أساسا عمى السياسات ،ووكالة النيباد عمى تنمية البرامج وتعبئة الموارد وتسييل
تنفيذ البرامج والمشاريع .وأخي اًر يتعين عمى وحدة تنسيق النيباد أن تكون بمثابة جية
التفاعل بين إدارات المفوضية ووكالة النيباد .تتمثل الميمة الحقيقية المسندة إلى وحدة

تنسيق النيباد فيما يمي )0( :أن تكون بمثابة جية تفاعل بين المفوضية ووكالة النيباد؛
( )3تنسيق عممية إدراج النيباد في ىياكل واجراءات االتحاد األفريقي؛ ( )2متابعة
أنشطة النيباد )4( ،تقديم الدعم االستشاري لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي حول
المسائل المتعمقة بأنشطة ومبادرات النيباد؛ ( )5تقديم الدعم إلى رئيس مفوضية االتحاد
األفريقي في ميمة اإلشراف عمى وكالة النيباد.
 .02قدمت المجنة الفرعية أيضا مالحظات حول المصفوفة التي عرضيا ممثل وحدة
التنسيق ،وطمبت تضمين المصفوفة عموداً حول النتائج المحرزة بخصوص كل نشاط

من األنشطة .طمبت المجنة الفرعية كذلك من وحدة التنسيق تقديم خطة عمل إلى
االجتماع القادم لمجنة الفرعية مع اسقاطات تغطي فترة ستة شيور بغية تمكينيا من
تقييم التقدم المحرز من قبل وحدة تنسيق النيباد في تنفيذ أنشطتيا.

التوصيات:

 .04عقب المناقشات ،أوصت المجنة الفرعية بما يمي:

 الحترام الصارم الختصاصات وحدة التنسيق لجعميا جية تفاعل مرنة وفعالة بين مفوضيةاالتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد.
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 أن تقدم وحدة تنسيق النيباد ،خالل االجتماع القادم لمجنة الفرعية ،خطة عمل مفصمة معتوقع أنشطة تغطي فترة ستة شيور وكذلك النتائج الواجب بموغيا بغية تمكين المجنة
الفرعية من متابعة التقدم المحرز من قبل وحدة التنسيق في تنفيذ أنشطتيا.

 أن تبذل مفوضية االتحاد األفريقي كل ما في وسعيا لشغل جميع المناصب الشاغرةلوحدة تنسيق النيباد بيدف تمكينيا من االضطالع بشكل فعال بالميام المنوطة بيا
والمذكورة أعاله.
)1

توصيات االجتماع األخير لمجنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين
الدائمين:

التقديم:
 .05قدم ممثل وحدة التنسيق عرضا عن متابعة توصيات االجتماع األخير لمجنة الفرعية.
وتبين من العرض أنو تمت االستجابة لجميع التوصيات التي قدمتيا المجنة الفرعية في
اجتماعيا األخير .فيما يتعمق بزيارة العمل التي سيقوم بيا أعضاء المجنة الفرعية إلى
مقر وكالة النيباد ،أبرز ممثل الوحدة أنو تم تخصيص األموال في إطار ميزانية 3103
لمتمكين من إجراء ىذه الزيارة .وبخصوص التوصية المتعمقة بمواءمة برامج العمل بين
المفوضية ووكالة النيباد ،أبمغ ممثل وحدة التنسيق المجنة الفرعية أنو تم عقد اجتماع
لمواءمة البرامج يومي  07و 08أغسطس  3100في مقر المفوضية .تم خالل ىذا
االجتماع تشكيل ست مجموعات مواضيعية كما تم توضيح عممية مواءمة البرامج بين
المفوضية والوكالة .فيما يخص التوصية المتعمقة بالييكل التنظيمي الجديد لوكالة
النيباد ،أفيدت المجنة الفرعية باعتماد ىذا الييكل التنظيمي من قبل المجنة الفرعية
إلصالح اليياكل التابعة لمجنة الممثمين الدائمين عقب مراجعة ىذا الييكل طبقا
لتوصيات المجنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين الدائمين .قامت وحدة التنسيق
أيضا بتنفيذ توصية المجنة الفرعية المتعمقة بشكل عرض أنشطتيا من خالل تقديم
مصفوفة مفصمة لألنشطة التي شرعت فييا وحدة التنسيق في الفترة من يونيو إلى
ديسمبر  3100إلى اجتماع المجنة الفرعية .فيما يتعمق بالطمب الذي قدمتو المجنة
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الفرعية إلى وكالة النيباد بخصوص المعمومات حول ميزانية الوكالة وانجازات النيباد،
لتمبية احتياجاتيا الخاصة وكذلك لغرض إطالع رؤساء الدول والحكومات ،تمت
االستجابة ليذا الطمب من قبل وكالة النيباد التي وضعت تحت تصرف المجنة الفرعية
ورؤساء الدول والحكومات جميع المعمومات المطموبة منيا.
ممخص المناقشات:
 .06بعد إسداء الشكر لممثل وحدة تنسيق النيباد عمى عرضو ،أعربت المجنة الفرعية عن
ارتياحيا لتنفيذ كل التوصيات التي قدمتيا المجنة الفرعية في اجتماعيا األخير في 20
مايو .3100
 .07عند تطرقيا إلى مسألة الييكل التنظيمي لوكالة النيباد ،أعربت المجنة الفرعية عن
الحاجة إلى الحصول عمى الصيغة النيائية التي اعتمدتيا المجنة الفرعية إلصالح
اليياكل التابعة لمجنة الممثمين الدائمين .في ىذا الصدد ،قدمت مفوضية االتحاد
األفريقي ممخصا موج از عن الييكل التنظيمي النيائي .أبمغت مفوضية االتحاد األفريقي
المجنة الفرعية أن الييكل األولي الذي كان يتشكل من خمس إدارات ( )5قد تم تقميصو
إلى ثالث ( )2إدارات .كما تم تقميص عدد المناصب المقترحة من  356إلى 033
منصبا .وأعربت المجنة الفرعية عن رغبتيا في أن يتم تعيين العاممين في مختمف ىذه
المناصب عمى أساس المعايير العادلة والتمثيل اإلقميمي.
 .08أفاد ممثل وكالة النيباد المجنة الفرعية أنو ،بسبب غياب الوكالة عن اجتماع المجنة
الفرعية إلصالح اليياكل الذي تم خاللو اعتماد الييكل التنظيمي لموكالة ،ألغى اثنا
عشر ( )03منصبا ىاما بالنسبة لموكالة ومتعمقاً بتنفيذ البرامج في الييكل الرسمي.
ويتعمق األمر بمنصبي ( )3مكمف ببرنامج رئيسي لمتجارة والصناعة ،ومنصبي ()3

مكمف ببرنامج رئيسي لمموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا ،ومنصبي ( )3مكمف ببرنامج
رئيسي لمبنية التحتية .وقد اُقترحت ىذه المناصب ليتولى الشركاء في التنمية تمويميا.

وعميو ،طمب ممثل الوكالة من المجنة الفرعية أن تدافع عن إنشاء ىذه المناصب اإلثني
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عشر في الييكل الرسمي مع التمويل من الدول األعضاء .أحاطت المجنة الفرعية عمما
بيذا الطمب ووعدت بطرح ىذه المسألة خالل اجتماع لجنة الممثمين الدائمين عند بحث
تقرير المجنة الفرعية إلصالح اليياكل .وعميو ،طمبت المجنة الفرعية من وكالة النيباد
تزويدىا بجميع المبررات التي ستمكنيا من الدفاع عن إنشاء ىذه المناصب اإلثني عشر
( )03ضمن الييكل الجديد لموكالة.

التوصيات:

 .09عقب المناقشات ،أوصت المجنة الفرعية بما يمي:
 .31تعيين العاممين في مختمف مناصب وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد وفق معايير عادلة
وعمى أساس التمثيل اإلقميمي.
 .30أن تتم ،إذا أمكن ،دراسة مسألة المناصب اإلثني عشر التي طرحتيا وكالة النيباد.
)3

معمومات حول المنتدى السابع عشر لمشراكة مع إفريقيا المنعقد في أديس
أبابا،

في إثيوبيا ،والمنتدى الرفيع المستوى الرابع حول فعالية

المساعدة المنعقد في

بوزان ،في كوريا الجنوبية:

التقديم:

 .33قدم ممثل وحدة التنسيق عرضا حول نتائج المنتدى السابع عشر لمشراكة مع أفريقيا
والمنتدى الرفيع المستوى الرابع حول فعالية المساعدة المنعقدين عمى التوالي في أديس
أبابا ،في إثيوبيا ،وفي بوزان ،في كوريا الجنوبية .تم استكمال ىذا العرض بالعرض الذي
قدمو مفوض الشؤون االقتصادية لمفوضية االتحاد األفريقي ،ووكالة النيباد ورواندا.
 .32فيما يتعمق بالمنتدى السابع عشر لمشراكة مع أفريقيا ،أبمغت المجنة الفرعية أن ىذا
المنتدى انعقد يومي  51و  50نوفمبر  1655في أديس أبابا ،في إثيوبيا .وشارك فيو
الممثمون الشخصيون لرؤساء دول وحكومات البمدان أصحاب مبادرة النيباد والشركاء
الرئيسيون في تنمية أفريقيا ومسؤولو المنظمات اإلقميمية والدولية وكذلك ممثمون من
القطاع الخاص .تميز ىذا المنتدى السابع عشر بالمشاركة النشيطة لمقطاع الخاص.
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وكان الموضوع العام لممنتدى ىو " تعزيز النمو االقتصادي" مع التركيز بوجو خاص
عمى وسائل تشجيع االستثمار الوطني واألجنبي عمى حد سواء وتمبية احتياجات أفريقيا
في مجال البنية التحتية .تمحورت أجندة المنتدى السابع عشر الذي شارك في رئاستو
كل من إثيوبيا وغينيا االستوائية وفنمندا وفرنسا ،حول أربع مسائل جوىرية تتعمق باإلطار
التنظيمي والقدرة التنافسية واالستثمار المسؤول ،والبنية التحتية والتغير المناخي .استفاد
المنتدى أيضا من المعمومات التي قدمتيا كوريا الجنوبية حول التحضير لممنتدى الرفيع
المستوى الرابع حول فعالية المساعدة الذي كان من المقرر عقده من  12نوفمبر إلى 5
ديسمبر  1655في بوزان ،في كوريا الجنوبية .
 .34تم تمخيص نتائج المنتدى في إعالن مشترك تضمن الخطوط الرئيسية التالية:
 .35فيما يتعمق باإلنجازات الممموسة وامكانيات أفريقيا ،الحظ المنتدى أن أفريقيا قد غيرت
منذ  1666مسار أدائيا االقتصادي .فبالرغم من النتائج المحرزة في مجال تعبئة الموارد
الداخمية ،مازال أمام القارة الكثير من التحديات التي يجب التصدي ليا .وعميو ،اعترف
المنتدى بضرورة مواصمة تعزيز التكامل االقتصادي عمى مستوى المجموعات
االقتصادية اإلقميمية لزيادة إمكانيات أفريقيا في مجال النمو.
 .36فيما يتعمق باإلطار التنظيمي ،لوحظ أن القطاع الخاص حظي في السنوات األخيرة
بعناية متنامية من قبل الحكومات األفريقية التي شرعت في جممة من اإلصالحات بغية
تحسين القدرة التنافسية لممؤسسات ،وظروف األعمال التجارية .وبالرغم من العقبات
العديدة التي ينبغي التغمب عمييا ،تسعى أفريقيا إلى االنفتاح والى توفير الظروف
المالئمة لممؤسسات .وبخصوص االستثمار ،تم االعتراف بضرورة تحفيزه لتمكين أفريقيا
من بموغ أىدافيا بسرعة في مجال البنية التحتية والزراعة .غير أن المنتدى اعترف أيضا
بأىمية العناية بنوعية االستثمارات وبوسائل تحقيق أكبر قدر من مزاياىا االقتصادية
واالجتماعية السيما عمى صعيد توفير فرص العمل وتمكين المرأة.
 .37أكد المنتدى مجددا عمى أىمية البنية التحتية ،حيث إنو يتعين ،لتحسين القدرة التنافسية
وتعزيز النمو مع التعجيل بالتقدم االجتماعي ،تدارك أوجو القصور عمى مستوى البنية
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التحتية وخاصة في مجال النقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
حددت أفريقيا أولوياتيا من خالل برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا .بالنسبة
لممنتدى ،يحب تجسيد ىذه األولويات عمى المستوى األفريقي مع االستفادة من الدعم
الدولي .ينبغي تطوير البنية التحتية عمى جميع المستويات ومراعاة كل االحتياجات
سواء في المناطق الريفية أو الحضرية .في ىذا الصدد ،حيا المنتدى العمل المنجز من
خالل مختمف المبادرات السيما مبادرة النيباد -منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي من أجل االستثمار في أفريقيا.
 .38أبرز المنتدى ضرورة منح أفريقيا أىمية أكبر في األجندة الدولية لمتنمية بالنظر إلى
التحوالت التي تشيدىا الساحة الدولية جراء التزام مجموعة ال  31بمسائل التنمية.
مؤخر الفريق
ا
أعرب المنتدى عن ارتياحو ليذا التطور السيما األعمال التي قام بيا
الرفيع المستوى لمجموعة ال  31حول تطوير البنية التحتية وخطة عمل بنوك التنمية
المتعددة األطراف .ذكر المنتدى أن تحقيق التنمية المتواصمة في أفريقيا يستدعي نموا
قويا ومستداما في جميع أنحاء القارة .بالرغم من النتائج المحققة ،يبقى عمى أفريقيا بذل
المزيد من الجيود لبموغ األىداف اإلنمائية لأللفية .لذلك ،يؤكد المنتدى عمى أن اليدف
الرئيسي لبرنامج العمل الدولي لدعم التنمية لدى مجموعة ال  ،31يجب أن يقوم عمى
االستجابة الحتياجات القارة األفريقية.
 .39فيما يتعمق بتغير المناخ ،ذكر المنتدى بأن ىذه المسألة ستكون خالل العقود القادمة
جزءا ال يتج أز من مسألة التنمية المستدامة .إن مساىمة أفريقيا في ىذه الظاىرة تكاد
تنعدم بالرغم من أنيا تعاني كثي ار من آثار تغير المناخ وأنيا ال تممك قدرات كافية عمى
التكيف .مع ذلك ،يمكن ليا المساىمة في إيجاد حل شامل ليذه المشكمة بالنظر إلى
إمكانياتيا اليائمة من الطاقات المتجددة .أكد المنتدى أيضا عمى ضرورة إدراج مسألة
تغير المناخ ضمن السياسات واالستراتيجيات اإلنمائية في أفريقيا.
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 .21فيما يخص المنتدى الرفيع المستوى الرابع حول فعالية المساعدة المنعقد في بوزان ،في
كوريا الجنوبية ،من  92نوفمبر إلى  1ديسمبر  ،9111أفيدت المجنة الفرعية أن
أفريقيا كانت ممثمة فيو كما وكيفا.
 .20حقق ىذا المنتدى الرفيع المستوى الرابع حول فعالية المساعدة النجاح سواء فيما يتعمق
بصفة المشاركين أو بتنوعيم .ألول مرة منذ اجتماع باريس ،سجل المنتدى مشاركة
نشيطة لممجتمع المدني والقطاع الخاص .تميز المنتدى بالحضور الفعال لبعض رؤساء
الدول و الحكومات األفريقيين ،السيما فخامة بول كاجامي ،رئيس جميورية رواندا؛
ودولة السيد ممس زيناوي ،رئيس وزراء جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛ ونائب
رئيس جميورية بوروندي .جمع المنتدى ممثمي حكومات ومنظمات إقميمية ودولية
والمجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية قدموا من أزيد من  151بمدا
عبر العالم من بينيا عدد من البمدان المتقدمة والبمدان النامية.
 .23تعكس الوثيقة الختامية لممنتدى في خطوطيا الرئيسة الموقف األفريقي الموحد .تؤكد
الوثيقة مجددا عمى المبادئ والقيم المشتركة لالتحاد األفريقي وبرنامجو حول النيباد
السيما فيما يتعمق بتحديد أولويات التنمية من قبل البمدان النامية والتوجو نحو تحقيق
نتائج مستدامة تستجيب لالحتياجات األساسية لمبمدان النامية والمتمثمة في التخفيف من
حدة الفقر والفوارق وكذلك تعزيز القدرات .تؤكد الوثيقة الختامية عمى أىمية الشفافية
والمساءلة المتبادلة .أشارت الوثيقة أيضا إلى مشكمة فك المساعدة التي تتيح فرصا
لتطوير األعمال وتوفير الشغل وتوليد اإليرادات في البمدان النامية ،كما تقر الوثيقة
بالمساواة بين الرجل والمرأة وتمكين النساء كعنصرين أساسيين لتحقيق التنمية الفعالة.
وتم التأكيد أيضا عمى ضرورة تنفيذ البرامج اإلنمائية التي ترمي إلى تعزيز القدرة عمى
مواجية الصدمات والتخفيف من ىشاشة البمدان التي تشيد أوضاعا صعبة .تبرز وثيقة
بوزان حتمية االنتقال من فعالية المساعدة إلى فعالية التنمية ألن المساعدة ليست سوى
جزء من حل مشكمة التنمية؛ وتؤكد عمى أىمية التعاون بين الجنوب-الجنوب و التعاون
الثالثي ،كما تبرز الدور األساسي الذي تمعبو المنظمات الدولية لدعم تنفيذ الشراكة
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الشاممة عمى مستوى الدول وتمتزم بوجو خاص باستخدام النظم الوطنية كمقاربة حتمية
لبرامج التعاون من أجل التنمية .وكما تجمى وثيقة بوزان الختامية الدور األساسي الذي
يمعبو القطاع الخاص كمحرك لمنمو .لذلك ،التزمت األطراف بتحسين اإلطار القانوني
والتنظيمي واإلداري الالزم لتعزيز االستثمارات الخاصة وضمان اإلطار القانوني
والسياسي المناسب لتنمية القطاع الخاص ومكافحة الفساد والتدفقات غير الشرعية
لرؤوس األموال .أبرزت الوثيقة أيضا ضرورة دعم السياسات والتخطيط الرامية إلى
مواجية تغير المناخ و تعزيز الشفافية واالنسجام بين مختمف تصورات طرق التمويل في
ىذا المجال و توقعاتيا.
 .22يجب أن تتناول المراحل القادمة تجسيد ىذا التغيير النموذجي .يتعين عمى االتحاد
األفريقي أن يمعب دو ار ىاما في تشكيل ىذه المنظومة الجديدة لمتعاون من أجل التنمية.
سيعمل االتحاد األفريقي عبر وكالة النيباد وبالتعاون الوثيق مع مجموعة العمل حول
فعالية المساعدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي بغية التحقق من التنفيذ الفعال ليذه الشراكة الشاممة.

ممخص النقاشات:

 .43فيما يتعمق بالمنتدى السابع عشر لمشراكة مع أفريقيا ،تم إطالع المجنة الفرعية عمى
الطمب الذي قدمو الشركاء بخصوص المشاركة في منتدى البمدان الناشئة السيما الصين
واليند .تساءلت المجنة الفرعية عما إذا كان توسيع المشاركة في ىذا المنتدى إلى البمدان
الناشئة سيؤدي إلى تخفيف االلتزامات التي تم التعيد بيا من قبل الشركاء التقميديين.
عكفت المجنة الفرعية أيضا عمى مسألة فعالية ىذا المنتدى .اعتبرت المجنة الفرعية أن
ىذا المنبر مفيد وأنو يمكن استخدامو لمحصول عمى نتائج ممموسة بخصوص التزامات
الشركاء.
 .45فيما يتعمق بالمنتدى الرفيع المستوى الرابع المنعقد في بوزان ،أعربت المجنة الفرعية عن
ارتياحيا لنوعية المشاركة األفريقية في المقاء .حيت المجنة كذلك المشاركة والدور اليام
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الذي لعبو كل من فخامة السيد بول كاجامي ،رئيس جميورية رواندا ،ودولة السيد ممس
زيناوي ،رئيس وزراء جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛ ومعالي جيرفاس روفيكيري
النائب الثاني لرئيس جميورية بوروندي .أعربت المجنة الفرعية أيضا عن ارتياحيا لمدور
اليام الذي قامت بو مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة النيباد في التحضير لممنتدى
الرفيع المستوى الرابع حول فعالية المساعدة .بفضل ىذا التحضير الجيد ،تمكنت أفريقيا
من التحدث بصوت واحد .كما أبرزت المجنة الفرعية فعالية المنبر األفريقي من أجل
فعالية التنمية كأداة لموصول بسرعة إلى المواقف الموحدة .أفادت رواندا المجنة الفرعية
أن فخامة السيد بول كاجامي ،رئيس جميورية رواندا ،سيعرض نتائج المنتدى الرفيع
المستوى الرابع حول فعالية المساعدة خالل قمة رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدىا
في يناير  9119في أديس أبابا ،إثيوبيا.

التوصيات:

 .43بعد المناقشات ،أوصت المجنة الفرعية بما يمي:
 .43أن تقدم وحدة تنسيق النيباد ألعضاء المجنة الفرعية الوثائق الالزمة حول المنبر األفريقي
من أجل فعالية التنمية لغرض االطالع عمييا.

سادسا:

ما يستجد من أعمال:

سابعا:

االختتام:

 .43لم يتم بحث أي مسألة تحت ىذا البند.

 .42شكر الرئيس جميع أعضاء المجنة الفرعية ومفوضية االتحاد األفريقي ووكالة النيباد
والمترجمين الفوريين عمى مشاركتيم النشيطة واسياميم في إنجاح ىذا االجتماع الرابع
لمجنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين الدائمين .وأعرب بصفة خاصة عن امتنانو
ألعضاء المجنة الفرعية لمشاركتيم الفعالة وبعدد كبير في ىذا االجتماع الرابع .كما
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أعرب عن ارتياحو لفعالية ىذا االجتماع الذي أتاح الفرصة إلقامة ىمزة وصل حقيقية
مع االجتماع األخير .وأعرب أيضا عن ارتياحو لتحقيق جميع التوصيات وادماج النيباد
شيئاً فشيئاً ضمن ىياكل واجراءات االتحاد األفريقي بالرغم من بعض التعديالت التي

يتعين القيام بيا سواء عمى مستوى وكالة النيباد أو وحدة التنسيق .وذكر أنو الحظ،
خالل ىذا االجتماع الثاني الذي تشرف برئاستو ،تقدما في عممية إدماج النيباد ضمن
ىياكل واجراءات االتحاد األفريقي.
-
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