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 :مقدمة :أوال
 09لمجنة الممثمين الدائمين في لمنيباد التابعة انعقد االجتماع الرابع لمجنة الفرعية  .0

 مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا.مقر في  3100ديسمبر 
 

 :ونالمشارك :ثانيا
حضر االجتماع ممثمو الدول األعضاء التالية: الجزائر، بنين، بوروندي، الكونغو،  .3

 بيق، ناميبيا، رواندا، السنغال، تشاد، تونس.مإثيوبيا، مالي، موز 
 

يقي ووكالة التخطيط والتنسيق االتحاد األفر مفوضية حضر االجتماع أيضا ممثمو  .2
 .منيبادل

 
 :االفتتاح :ثالثا
ية جميورية الجزائر ال، شكر سعادة السيد عبد الناصر بمعيد، سفير يةاالفتتاح توفي كمم .4

الدائم لدى االتحاد األفريقي، أعضاء المجنة الفرعية وأعرب عن ارتياحو وممثميا 
لرابع لمجنة الفرعية مبرزا أن ىذا في ىذا االجتماع اعداد كبيرة أبلمشاركين الحضور 
. كما أعرب عن منيبادلالتزاميم واىتماميم بتحقيق ميمة المجنة الفرعية مدى يعكس 

رتياحو لبداية التعاون الواعد بين مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق ا
الميام  تداخل نشطة وتجنبعممية مواءمة األ فأكثر وىو ما سيسيل أكثر ،منيبادل

 يضر باالتحاد.مما  وتكرارىا
 

 :اعتماد جدول األعمال :رابعا
  يتمثل جدول األعمال المعتمد فيما يمي: .5

 ؛لمرئيسالكممة االفتتاحية   (0

 ؛اعتماد جدول األعمال  (3
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الثاني خصوص النصف ب وحدة تنسيق النيبادمن قبل المخططة متابعة األنشطة   (2
 ؛3100من سنة 

لمجنة الممثمين لمنيباد التابعة األخير لمجنة الفرعية متابعة توصيات االجتماع  (4
 الدائمين؛

 معمومات حول المنتدى السابع عشر لمشراكة مع أفريقيا المنعقد في أديس أبابا (5
 ؛المنعقد في بوزان، كوريا الجنوبيةالرابع رفيع المستوى الوالمنتدى 

 .ما يستجد من أعمال (6

 
 :سير االجتماع :خامسا

 خصوص النصفب وحدة تنسيق النيبادمن قبل خططة طة الممتابعة األنش ( 1
 1111الثاني من سنة 

 :التقديم
األعمال التي تم تنفيذىا خالل الفترة من يونيو مصفوفة  وحدة تنسيق النيبادقدم ممثل  .6

. وأبرز أن الوحدة نفذت عدة أنشطة خالل الفترة من يونيو إلى 3100إلى ديسمبر 
ر مواءمة برامج العمل بين مفوضية االتحاد األفريقي ، السيما في إطا3100ديسمبر 

ووكاالت األمم مؤسسات ، وآلية التنسيق اإلقميمي لنيبادلموالتنسيق ووكالة التخطيط 
، والبرنامج النيبادالمتحدة العاممة في أفريقيا تدعيما لالتحاد األفريقي وبرنامجو الخاص ب

لمنبر ، والمبادرة من أجل تنمية القدرات واادالنيبالعشري لتعزيز قدرات االتحاد األفريقي و 
الشراكة مع أفريقيا، من أجل والمنتدى  األفريقي من أجل تحقيق فعالية التنمية،

وقمة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو  توجييية)المجنة ال النيبادإدارة واجتماعات أجيزة 
 .(النيباد

الدورة الثانية لمواءمة البرامج بين  وحدة تنسيق النيبادفي إطار مواءمة البرامج، نظمت  .7
بمقر  3100أغسطس  08و  07يومي  النيبادمفوضية االتحاد األفريقي ووكالة 

تحديد إطار عممية مواءمة البرامج لأتاحت ىذه الدورة الفرصة  المفوضية في أديس أبابا.
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اإلدارة مواضيعية ىي: بين المفوضية والوكالة، وكذلك تشكيل ست مجموعات 
تراتيجية، والزراعة، والتغذية والبيئة، والبنية التحتية، والتنمية البشرية، والتنمية االس

لشيور الستة القادمة، خالل ا النيبادتنوي وحدة تنسيق  قطعية.الماالقتصادية، والمسائل 
نجاز زيارة العمل  اختصاصاتإعداد برنامج العمل واستكمال  المجموعات المواضيعية، وا 

، وعقد اجتماعات النيبادالفرعية لمجنة الممثمين الدائمين في مقر وكالة ألعضاء المجنة 
تدريب أعضاء تخصص إحداىما لعية وكذلك عقد دورتين لممواءمة يالمجموعات المواض

إلى العقبات التي قد  النيبادأشار ممثل وحدة تنسيق  حول عممية المواءمة.المجموعات 
ة االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق تعترض عممية مواءمة البرامج بين مفوضي

في إطار عممية لعمل سويا في ا، السيما تردد إدارات المفوضية ومديريات الوكالة منيبادل
أشار ممثل وحدة . كما بين أنشطتيا تداخلزدواجية والالابغية تجنب المذكورة المواءمة 

يع أنشطة التنسيق وكذلك عممية التنسيق إلى نقص القدرة الحالية لموحدة عمى متابعة جم
 مواءمة البرامج.

ووكاالت األمم المتحدة مؤسسات فيما يتعمق بالنشاط الخاص بآلية التنسيق اإلقميمي ل .8
، أشار ممثل وحدة النيبادحول العاممة في أفريقيا تدعيما لالتحاد األفريقي وبرنامجو 

االقتصادية ألفريقيا ووكالة  التنسيق إلى عقد عدة اجتماعات تنسيق بالتعاون مع المجنة
المنعقدة في أديس أبابا يومي السيما الدورة الثانية عشرة آللية التنسيق اإلقميمي  النيباد
واالجتماعات  ،والتي دارت حول موضوع تعزيز القدرات 3100نوفمبر  33و  30

تتعمق اإلقميمية الفرعية آللية التنسيق لوسط أفريقيا، وشرق أفريقيا، وغرب أفريقيا. 
الستة خالل األعمال المقرر القيام بيا من قبل وحدة التنسيق في إطار ىذا النشاط 

شيور القادمة بمتابعة أنشطة المجموعات المواضيعية المحددة في إطار ىذه اآللية 
 لمتنسيق والمشاركة المنتظمة في اجتماعات األمانة المشتركة آللية التنسيق اإلقميمي.

لتعزيز قدرات  أيضا في إعداد خطة عمل البرنامج العشري نيبادالشاركت وحدة تنسيق  .9
، من خالل المساىمة في عممية تعيين الخبراء االستشاريين النيباداالتحاد األفريقي و 

والمشاركة النشيطة في الخموة من أجل إعداد برنامج عمل البرنامج العشري لتعزيز 
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األمانة المشتركة  ارطفي إ ،ة القادمةستشارك وحدة التنسيق خالل الشيور الستالقدرات. 
بالتنسيق مع مكتب نائب  عملال، في أشغال استكمال برنامج آللية التنسيق اإلقميمي

شاركت وحدة التنسيق  رئيس مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعة االقتصادية ألفريقيا.
ل المشاركة رفيع المستوى حول فعالية المساعدة من خالالممنتدى لتحضير الأيضا في 

السيما  وحدالموقف األفريقي الم اعتماد النشيطة في االجتماعات التحضيرية حول
ستتابع واالجتماع االستشاري الثالث حول فعالية التنمية.  االجتماع المتعدد الوكاالت

وبرنامج األمم  النيبادبالتعاون مع وكالة  وحدة التنسيق خالل الشيور الستة القادمة،
المساعدة، التنفيذ الفعال لمشراكة الشاممة. ومجموعة العمل حول فعالية مائي اإلنالمتحدة 

ممنتدى السابع عشر لمشراكة مع أفريقيا لتحضير الشاركت وحدة التنسيق أيضا في 
.  شاركت وحدة التنسيق كذلك، 3100نوفمبر  06و  05المنعقد في أديس يومي 

 النيبادإدارة تمف اجتماعات ىياكل تحضير وعقد مخخالل الشيور الستة األخيرة، في 
في  ،في مالبو 3100في يونيو  منيبادلتوجييية السيما االجتماعات الثالثة لمجنة ال

في روستنبيرغ في جنوب أفريقيا، وفي نوفمبر   3100، وفي أكتوبر غينيا االستوائية
 كة فيقامت وحدة التنسيق أيضا بالتحضير والمشار  في أديس أبابا في إثيوبيا. 3100

 ، في مالبو، في غينيا االستوائية.النيبادقمة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو 
 :ناقشاتممخص الم

األعمال مصفوفة حول  النيبادأحاطت المجنة الفرعية عمما بعرض ممثل وحدة تنسيق  .01
 . 3100في الفترة من يونيو إلى ديسمبر التي تم االضطالع بيا 

ظفي وحدة التنسيق السيما مو ليا بعدم تعيين جزء من أعربت المجنة الفرعية عن انشغا .00
منصب آخر. ترى المجنة الفرعية أنو يجب تزويد لشغل عقب مغادرة المنسق الرئيسي 

بيؤالء الموظفين حتى تتمكن من القيام بدورىا التنسيقي بشكل جيد.  النيبادوحدة تنسيق 
منسق الرئيسي وكذلك لتعيين اليذا الغرض، شجعت المجنة الفرعية المفوضية عمى 

لموظف الرئيسي إضافة إلى ا 3بدرجة م برنامج بالالمكمفين  (3)االثنين  الموظفين
نشر ىذه  ودعا المفوضية أيضا إلى .بالفعل منصبالبرنامج والذي يشغل الالمكمف ب
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شجعت المجنة الفرعية المفوضية عمى تسييل عمل وحدة التنسيق  المناصب الشاغرة.
الفعال لمختمف اإلدارات في عممية مواءمة برامج العمل بين  من خالل التعاون
 .النيبادالمفوضية ووكالة 

بين  زدواجية في األنشطةالحدوث اتساءل بعض أعضاء المجنة الفرعية عن احتمال  .03
. ليذا الغرض، ردت النيبادوكذلك الميام الحقيقية لوحدة تنسيق  النيبادالمفوضية ووكالة 

يتعين عمى إدارات المفوضية من الكيانين. الفرعية دور كل  لمجنةموضحة المفوضية 
عمى تنمية البرامج وتعبئة الموارد وتسييل  النيبادعمى السياسات، ووكالة أساسا التركيز 

جية أن تكون بمثابة  النيباديتعين عمى وحدة تنسيق أخيرًا تنفيذ البرامج والمشاريع. و 
وحدة الحقيقية المسندة إلى ميمة التتمثل . نيبادالإدارات المفوضية ووكالة التفاعل بين 

؛ النيبادلمفوضية ووكالة جية تفاعل بين ا( أن تكون بمثابة 0فيما يمي: ) النيبادتنسيق 
جراءات االتحاد األفريقي؛ ) النيباد( تنسيق عممية إدراج 3) ( متابعة 2في ىياكل وا 

ية االتحاد األفريقي حول لرئيس مفوضستشاري االالدعم ( تقديم 4) ،النيبادأنشطة 
( تقديم الدعم إلى رئيس مفوضية االتحاد 5؛ )النيبادالمسائل المتعمقة بأنشطة ومبادرات 

 .النيباداألفريقي في ميمة اإلشراف عمى وكالة 

المصفوفة التي عرضيا ممثل وحدة قدمت المجنة الفرعية أيضا مالحظات حول  .02
 كل نشاطبخصوص النتائج المحرزة ل ، وطمبت تضمين المصفوفة عمودًا حو التنسيق

إلى طمبت المجنة الفرعية كذلك من وحدة التنسيق تقديم خطة عمل  .من األنشطة
من  اتغطي فترة ستة شيور بغية تمكينيمع اسقاطات الجتماع القادم لمجنة الفرعية ا
 في تنفيذ أنشطتيا. النيبادالتقدم المحرز من قبل وحدة تنسيق ييم تق

 
  :التوصيات

 بما يمي: المجنة الفرعية أوصت قب المناقشات، ع .04

وفعالة بين مفوضية  جعميا جية تفاعل مرنةوحدة التنسيق لالختصاصات  الحترام الصارم -
 .منيبادلاالتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق 
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مع ، خالل االجتماع القادم لمجنة الفرعية، خطة عمل مفصمة النيبادقدم وحدة تنسيق أن ت -
بموغيا بغية تمكين المجنة واجب تغطي فترة ستة شيور وكذلك النتائج القع أنشطة تو 

 الفرعية من متابعة التقدم المحرز من قبل وحدة التنسيق في تنفيذ أنشطتيا.

تبذل مفوضية االتحاد األفريقي كل ما في وسعيا لشغل جميع المناصب الشاغرة أن  -
ميام المنوطة بيا بشكل فعال بالضطالع بيدف تمكينيا من اال النيبادلوحدة تنسيق 

 . أعالهوالمذكورة 

 

لمجنة الممثمين لمنيباد التابعة لمجنة الفرعية  وصيات االجتماع األخيرت ( 1
 :الدائمين

 تقديم:ال
قدم ممثل وحدة التنسيق عرضا عن متابعة توصيات االجتماع األخير لمجنة الفرعية.  .05

المجنة الفرعية في قدمتيا التوصيات التي ميع جتبين من العرض أنو تمت االستجابة لو 
إلى يقوم بيا أعضاء المجنة الفرعية سيارة العمل التي فيما يتعمق بز  اجتماعيا األخير.

 3103ميزانية في إطار موال األتخصيص ممثل الوحدة أنو تم برز ، أالنيبادمقر وكالة 
بمواءمة برامج العمل بين لتوصية المتعمقة وبخصوص اإجراء ىذه الزيارة.  من تمكينلم

وحدة التنسيق المجنة الفرعية أنو تم عقد اجتماع  مثلمبمغ أ ،النيبادالمفوضية ووكالة 
ىذا  تم خالل. مقر المفوضيةفي  3100أغسطس  08و 07لمواءمة البرامج يومي 

تم توضيح عممية مواءمة البرامج بين كما  يةست مجموعات مواضيعتشكيل  االجتماع
بالييكل التنظيمي الجديد لوكالة متعمقة التوصية ال صيخالوكالة. فيما المفوضية و 

جنة الفرعية باعتماد ىذا الييكل التنظيمي من قبل المجنة الفرعية مالأفيدت ،  النيباد
الييكل طبقا ىذا قب مراجعة عالدائمين مجنة الممثمين لإلصالح اليياكل التابعة 
التنسيق وحدة الدائمين. قامت مجنة الممثمين لبعة لمنيباد التالتوصيات المجنة الفرعية 

تقديم شكل عرض أنشطتيا من خالل المتعمقة ببتنفيذ توصية المجنة الفرعية أيضا 
وحدة التنسيق في الفترة من يونيو إلى شرعت فييا شطة التي لألنة مفصممصفوفة 
متو المجنة طمب الذي قدبالفيما يتعمق  .إلى اجتماع المجنة الفرعية 3100 ديسمبر
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نجازات ميزانية حول بخصوص المعمومات  النيبادوكالة إلى ية عالفر  ، النيبادالوكالة وا 
ت تمدول والحكومات، رؤساء الغرض إطالع كذلك لالخاصة و  ااحتياجاتيلتمبية 

التي وضعت تحت تصرف المجنة الفرعية  النيبادوكالة من قبل االستجابة ليذا الطمب 
 المعمومات المطموبة منيا. جميع ات الدول والحكومرؤساء و 

 
 :المناقشاتمخص م
عن المجنة الفرعية أعربت عمى عرضو،  لنيبادابعد إسداء الشكر لممثل وحدة تنسيق  .06

 20في  المجنة الفرعية في اجتماعيا األخيرتي قدمتيا لتنفيذ كل التوصيات ال ارتياحيا
 .3100مايو 

أعربت المجنة الفرعية عن  النيباد،كالة مسألة الييكل التنظيمي لو إلى تطرقيا عند  .07
إلصالح صيغة النيائية التي اعتمدتيا المجنة الفرعية عمى الالحصول ة إلى حاجال

دمت مفوضية االتحاد في ىذا الصدد، ق. لمجنة الممثمين الدائميناليياكل التابعة 
األفريقي  . أبمغت مفوضية االتحادنيائيعن الييكل التنظيمي ال األفريقي ممخصا موجزا

تقميصو ( قد تم  5)إدارات المجنة الفرعية أن الييكل األولي الذي كان يتشكل من خمس 
 033إلى  356من المقترحة كما تم تقميص عدد المناصب . إدارات( 2لى ثالث )إ

مختمف ىذه في ن رغبتيا في أن يتم تعيين العاممين ع. وأعربت المجنة الفرعية امنصب
 لتمثيل اإلقميمي.  واعادلة العايير معمى أساس الالمناصب 

اجتماع المجنة  عنالوكالة بسبب غياب  ،المجنة الفرعية أنو لنيباداوكالة ممثل فاد أ .08
 ااثن ىلغأ، لموكالةاليياكل الذي تم خاللو اعتماد الييكل التنظيمي إلصالح الفرعية 
 في الييكل الرسمي.ومتعمقًا بتنفيذ البرامج وكالة ( منصبا ىاما بالنسبة لم03عشر )

( 3( مكمف ببرنامج رئيسي لمتجارة والصناعة، ومنصبي )3ويتعمق األمر بمنصبي )
( مكمف ببرنامج 3مكمف ببرنامج رئيسي لمموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا، ومنصبي )

 رئيسي لمبنية التحتية. وقد ُاقترحت ىذه المناصب ليتولى الشركاء في التنمية تمويميا.
 يثنإنشاء ىذه المناصب اإلعن افع دمن المجنة الفرعية أن توكالة طمب ممثل ال، عميوو 
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عمما الفرعية  أحاطت المجنة. في الييكل الرسمي مع التمويل من الدول األعضاء عشر
مثمين الدائمين عند بحث ملايذا الطمب ووعدت بطرح ىذه المسألة خالل اجتماع لجنة ب

 لنيبادعميو، طمبت المجنة الفرعية من وكالة او  ليياكل.تقرير المجنة الفرعية إلصالح ا
عشر  يثنالمناصب اإلىذه إنشاء  عن عفادالستمكنيا من المبررات التي بجميع تزويدىا 

 .وكالة( ضمن الييكل الجديد لم03)
 التوصيات:

 أوصت المجنة الفرعية بما يمي:  ،عقب المناقشات .09

عادلة وفق معايير  نيبادمالتنسيق لخطيط و تعيين العاممين في مختمف مناصب وكالة الت .31
 وعمى أساس التمثيل اإلقميمي.

 . نيبادالعشر التي طرحتيا وكالة  يثندراسة مسألة  المناصب اإلأمكن، إذا تم، تأن  .30
 

مشراكة مع إفريقيا المنعقد في أديس لحول المنتدى السابع عشر ات معموم ( 3
فعالية حول الرابع فيع المستوى ر الوالمنتدى  ،إثيوبيافي          أبابا، 

 :كوريا الجنوبيةفي  ،بوزان               ساعدة المنعقد في مال
 
 :تقديمال
مشراكة مع أفريقيا لقدم ممثل وحدة التنسيق عرضا حول نتائج المنتدى السابع عشر  .33

 أديسفي عمى التوالي المساعدة المنعقدين فعالية رفيع المستوى الرابع حول الوالمنتدى 
الذي عرض الكوريا الجنوبية. تم استكمال ىذا العرض بفي  ،بوزانفي و  ،إثيوبيافي  ،باباأ

 ورواندا. لنيباداوكالة و قدمو مفوض الشؤون االقتصادية لمفوضية االتحاد األفريقي، 

ىذا  المجنة الفرعية أنبمغت أ ،مشراكة مع أفريقيالالسابع عشر لمنتدى فيما يتعمق با .32
شارك فيو . و إثيوبيافي في أديس أبابا،  1655نوفمبر  50و  51مي د يو المنتدى انعق

والشركاء  لنيبادامبادرة أصحاب رؤساء دول وحكومات البمدان لالممثمون الشخصيون 
من دولية وكذلك ممثمون القميمية و اإلمنظمات الالرئيسيون في تنمية أفريقيا ومسؤولو 

. مقطاع الخاصلنشيطة المشاركة البالقطاع الخاص. تميز ىذا المنتدى السابع عشر 
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ص ا" تعزيز النمو االقتصادي" مع التركيز بوجو خ ىوالموضوع العام لممنتدى وكان 
الوطني واألجنبي عمى حد سواء وتمبية احتياجات أفريقيا  عمى وسائل تشجيع االستثمار

استو شارك في رئالذي المنتدى السابع عشر تمحورت أجندة التحتية.  يةفي مجال البن
إلطار تعمق بامسائل جوىرية ت حول أربع، وفرنسا امن إثيوبيا وغينيا االستوائية وفنمندكل 

والتغير المناخي. استفاد  ، والبنية التحتيةمسؤولالتنافسية واالستثمار الالقدرة التنظيمي و 
رفيع المن المعمومات التي قدمتيا كوريا الجنوبية حول التحضير لممنتدى أيضا المنتدى 
 5لى إنوفمبر  12عقده من  قررن المالمساعدة الذي كان مفعالية حول الرابع المستوى 
 كوريا الجنوبية .، في في بوزان 1655ديسمبر 

 تضمن الخطوط الرئيسية التالية: مشتركإعالن تم تمخيص نتائج المنتدى في  .34

مكانيات و ممموسة نجازات الاإلتعمق بفيما ي .35 ريقيا قد غيرت أفالمنتدى أن الحظ أفريقيا، ا 
 بالرغم من النتائج المحرزة في مجال تعبئة المواردف. االقتصاديأدائيا مسار  1666منذ 

اعترف  ،وعميوالتصدي ليا. التي يجب رة الكثير من التحديات االق مازال أمامالداخمية، 
المنتدى بضرورة مواصمة تعزيز التكامل االقتصادي عمى مستوى المجموعات 

 أفريقيا في مجال النمو. زيادة إمكانيات قميمية لاالقتصادية اإل

القطاع الخاص حظي في السنوات األخيرة أن لوحظ  ،طار التنظيميفيما يتعمق باإل .36
من اإلصالحات بغية شرعت في جممة بعناية متنامية من قبل الحكومات األفريقية التي 

الرغم من العقبات وب .التجارية األعمالظروف و  ،ممؤسساتلتنافسية القدرة التحسين 
لى و االنفتاح إلى  أفريقياتسعى التغمب عمييا،  العديدة التي ينبغي وفير الظروف تا 

أفريقيا تمكين ل هاالستثمار، تم االعتراف بضرورة تحفيز وبخصوص لممؤسسات. المالئمة 
أيضا اعترف المنتدى غير أن لزراعة. التحتية وا في مجال البنية ةسرعببموغ أىدافيا من 
قتصادية مزاياىا االتحقيق أكبر قدر من  وسائلبمية العناية بنوعية االستثمارات و بأى

 وتمكين المرأة.عمل الفرص توفير واالجتماعية السيما عمى صعيد 

التنافسية القدرة تحسين ل و يتعين،نإحيث ، التحتيةية أىمية البنمجددا عمى المنتدى أكد  .37
 يةعمى مستوى البنأوجو القصور ، تدارك اعيالجتمم ادالتقوتعزيز النمو مع التعجيل ب
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. تواالتصاالالمعمومات  وتكنولوجيا هايالتحتية وخاصة في مجال النقل والطاقة والم
بالنسبة  .التحتية في أفريقيا ةيحددت أفريقيا أولوياتيا من خالل برنامج تطوير البن

دعم الستفادة من تجسيد ىذه األولويات عمى المستوى األفريقي مع اال ، يحبممنتدىل
حتياجات كل االمراعاة التحتية عمى جميع المستويات و  يةينبغي تطوير البن .دوليال

العمل المنجز من المنتدى صدد، حيا ىذا الفي  .ةالحضريسواء في المناطق الريفية أو 
في الميدان منظمة التعاون والتنمية  -نيبادة الر مختمف المبادرات السيما مبادخالل 

 ي من أجل االستثمار في أفريقيا.االقتصاد
إلى متنمية بالنظر لالدولية جندة األأبرز المنتدى ضرورة منح أفريقيا أىمية أكبر في  .38

بمسائل التنمية.  31 لالتزام مجموعة اجراء لتحوالت التي تشيدىا الساحة الدولية ا
فريق ا المؤخر قام بيا التي عمال التطور السيما األ ايذعن ارتياحو لالمنتدى أعرب 

لتحتية وخطة عمل بنوك التنمية ية احول تطوير البن 31 رفيع المستوى لمجموعة الال
ريقيا يستدعي نموا ففي أتواصمة متعددة األطراف. ذكر المنتدى أن تحقيق التنمية المال

بذل يبقى عمى أفريقيا  ،القارة. بالرغم من النتائج المحققةأنحاء في جميع قويا ومستداما 
أن اليدف عمى المنتدى  لذلك، يؤكدلفية. اإلنمائية لألىداف األبموغ لالجيود من المزيد 

عمى قوم أن ييجب ، 31 برنامج العمل الدولي لدعم التنمية لدى مجموعة اللرئيسي لا
 االستجابة الحتياجات القارة األفريقية. 

لعقود القادمة خالل اكون ر المنتدى بأن ىذه المسألة ستتغير المناخ، ذك  فيما يتعمق ب .39
كاد تأفريقيا في ىذه الظاىرة إن مساىمة  ال يتجزأ من مسألة التنمية المستدامة. اجزء

كافية عمى يا ال تممك قدرات أنو  تعاني كثيرا من آثار تغير المناختنعدم بالرغم من أنيا 
إلى بالنظر شكمة إيجاد حل شامل ليذه المليا المساىمة في يمكن  ،مع ذلكالتكيف. 

ضرورة إدراج مسألة أيضا عمى المتجددة. أكد المنتدى  اتالطاقمن اليائمة نياتيا إمكا
 في أفريقيا.نمائية ستراتيجيات اإلالسياسات واالالمناخ ضمن  تغير
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، في رفيع المستوى الرابع حول فعالية المساعدة المنعقد في بوزانالالمنتدى خص فيما ي .21
أن المجنة الفرعية أفيدت  ،9111بر ديسم 1لى إ نوفمبر 92من  ،كوريا الجنوبية

 أفريقيا كانت ممثمة فيو كما وكيفا.

تعمق يالمساعدة النجاح سواء فيما فعالية رفيع المستوى الرابع حول الحقق ىذا المنتدى  .20
ألول مرة منذ اجتماع باريس، سجل المنتدى مشاركة  المشاركين أو بتنوعيم.بصفة 

ل لبعض رؤساء ابالحضور الفعالمنتدى تميز  .نشيطة لممجتمع المدني والقطاع الخاص
 ؛امي، رئيس جميورية روانداجبول كاامة خ، السيما فينالدول و الحكومات األفريقي

ونائب  ؛الديمقراطية ثيوبيا االتحاديةإجميورية رئيس وزراء  ،ناوييالسيد ممس ز دولة و 
ة ودولية لمنتدى ممثمي حكومات ومنظمات إقميميجمع اندي. و ر بو رئيس جميورية 

بمدا  151والمجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية قدموا من أزيد من 
 .ناميةالبمدان المتقدمة والبمدان البينيا عدد من  العالم منعبر 

تؤكد  .وحدتعكس الوثيقة الختامية لممنتدى في خطوطيا الرئيسة الموقف األفريقي الم .23
 النيبادشتركة لالتحاد األفريقي وبرنامجو حول الم المبادئ والقيمالوثيقة مجددا عمى 
تحقيق توجو نحو النامية وال تحديد أولويات التنمية من قبل البمدانالسيما فيما يتعمق ب

تخفيف من مة في الثلمبمدان النامية والمتمحتياجات األساسية مة تستجيب لالانتائج مستد
أىمية الشفافية عمى الوثيقة الختامية تؤكد الفقر والفوارق وكذلك تعزيز القدرات. حدة 

المساعدة التي تتيح فرصا فك  ةمشكمإلى الوثيقة أيضا أشارت . ةالمتبادلالمساءلة و 
الوثيقة قر تكما  ،في البمدان الناميةيرادات اإلتوليد الشغل و توفير لتطوير األعمال و 

لة. االفع قيق التنميةساسيين لتحأوتمكين النساء كعنصرين  مرأة لبالمساواة بين الرجل وا
عمى قدرة التعزيز رمي إلى التي تنمائية ضرورة تنفيذ البرامج اإل التأكيد أيضا عمىوتم 

ىشاشة البمدان التي تشيد أوضاعا صعبة. تبرز وثيقة التخفيف من لصدمات و مواجية ا
وى لى فعالية التنمية ألن المساعدة ليست سإبوزان حتمية االنتقال من فعالية المساعدة 

جنوب و التعاون ال-جنوببين العمى أىمية التعاون تؤكد و  ؛التنمية ةجزء من حل مشكم
الذي تمعبو المنظمات الدولية لدعم تنفيذ الشراكة ساسي برز الدور األتالثالثي، كما 
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حتمية الوطنية كمقاربة النظم  خاص باستخدام بوجو  متزمتالشاممة عمى مستوى الدول و 
الذي ساسي الختامية الدور األبوزان  وثيقة تجمى كماجل التنمية. و برامج التعاون من أل

التزمت األطراف بتحسين اإلطار القانوني لذلك،  يمعبو القطاع الخاص كمحرك لمنمو.
قانوني والتنظيمي واإلداري الالزم لتعزيز االستثمارات الخاصة وضمان اإلطار ال

ة يشرعالالفساد والتدفقات غير  القطاع الخاص ومكافحة نميةوالسياسي المناسب لت
رامية إلى ط اليخطتضرورة دعم السياسات والأبرزت الوثيقة أيضا لرؤوس األموال. 

التمويل في تصورات طرق مواجية تغير المناخ و تعزيز الشفافية واالنسجام بين مختمف 
 ىذا المجال و توقعاتيا.

عمى االتحاد تعين يموذجي. نالمراحل القادمة تجسيد ىذا التغيير التناول تأن جب ي .22
لمتعاون من أجل التنمية. الجديدة منظومة األفريقي أن يمعب دورا ىاما في تشكيل ىذه ال

بالتعاون الوثيق مع مجموعة العمل حول و  النيبادريقي عبر وكالة فسيعمل االتحاد األ
مم المتحدة االقتصادي وبرنامج األفي الميدان فعالية المساعدة ومنظمة التعاون والتنمية 

 ل ليذه الشراكة الشاممة.ابغية التحقق من التنفيذ الفعاإلنمائي 
 

 ممخص النقاشات:
عمى مشراكة مع أفريقيا، تم إطالع المجنة الفرعية لفيما يتعمق بالمنتدى السابع عشر  .43

الشركاء بخصوص المشاركة في منتدى البمدان الناشئة السيما الصين قدمو الطمب الذي 
لبمدان إلى اتوسيع المشاركة في ىذا المنتدى كان عما إذا لت المجنة الفرعية واليند. تساء

 من قبل الشركاء التقميديين.تي تم التعيد بيا االلتزامات الخفيف تإلى سيؤدي الناشئة 
اعتبرت المجنة الفرعية أن . منتدىفعالية ىذا المسألة عمى أيضا المجنة الفرعية عكفت 

لمحصول عمى نتائج ممموسة بخصوص التزامات خدامو كن استمفيد وأنو يما المنبر ىذ
 الشركاء.

عن المجنة الفرعية أعربت  ،رفيع المستوى الرابع المنعقد في بوزانالمنتدى فيما يتعمق بال .45
والدور اليام مشاركة الكذلك حيت المجنة نوعية المشاركة األفريقية في المقاء. ارتياحيا ل
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السيد ممس دولة رئيس جميورية رواندا، و  بول كاجامي،فخامة السيد  كل منالذي لعبو 
جيرفاس روفيكيري  يمعالو  ؛الديمقراطية جميورية إثيوبيا االتحاديةرئيس وزراء زيناوي، 

أعربت المجنة الفرعية أيضا عن ارتياحيا لمدور  .رئيس جميورية بورونديالنائب الثاني ل
في التحضير لممنتدى  لنيبادكالة اوو اليام الذي قامت بو مفوضية االتحاد األفريقي 

تمكنت أفريقيا  ،بفضل ىذا التحضير الجيد حول فعالية المساعدة.الرابع رفيع المستوى ال
األفريقي من أجل المنبر المجنة الفرعية فعالية كما أبرزت  .بصوت واحدحدث من الت
المجنة الفرعية   أفادت روانداالموحدة. مواقف اللى بسرعة إالتنمية كأداة لموصول فعالية 

رفيع السيعرض نتائج المنتدى  ،امي، رئيس جميورية روانداجالسيد بول كافخامة أن 
المقرر عقدىا المساعدة خالل قمة رؤساء الدول والحكومات فعالية حول الرابع المستوى 
 إثيوبيا. ،افي أديس أباب 9119في يناير 

 
 :التوصيات

 ما يمي:قشات، أوصت المجنة الفرعية بانمبعد ال .43

األفريقي المنبر عضاء المجنة الفرعية الوثائق الالزمة حول النيباد ألوحدة تنسيق قدم تأن  .43
 .عمييا طالعالغرض المن أجل فعالية التنمية 

 
 ا يستجد من أعمال:م :دساسا

 ىذا البند. تحتأي مسألة  بحثتم يلم  .43
 

 االختتام: :سابعا
 النيبادضية االتحاد األفريقي ووكالة أعضاء المجنة الفرعية ومفو جميع الرئيس شكر  .42

سياميم في إنجاح ىذا االجتماع الرابع مترجمين الفوريين وال عمى مشاركتيم النشيطة وا 
عن امتنانو بصفة خاصة أعرب و لمجنة الممثمين الدائمين. لمنيباد التابعة لمجنة الفرعية 

كما الجتماع الرابع. وبعدد كبير في ىذا االفعالة ألعضاء المجنة الفرعية لمشاركتيم 
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 ةوصل حقيقيىمزة قامة أتاح الفرصة إلىذا االجتماع الذي فعالية عرب عن ارتياحو لأ
دماج اجميع عن ارتياحو لتحقيق أيضا أعرب األخير. و مع االجتماع   لنيبادالتوصيات وا 
جراءات ضمن ىياكل و شيئًا فشيئًا  االتحاد األفريقي بالرغم من بعض التعديالت التي ا 

و الحظ، أنذكر و . وحدة التنسيق وأ النيبادعمى مستوى وكالة سواء ين القيام بيا يتع
ضمن  النيبادإدماج  عممية فيتقدما  ،رئاستوبشرف تىذا االجتماع الثاني الذي  خالل

جراءات ىياكل   . االتحاد األفريقيوا 

- 
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