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 ن الدائمينالتابعة لمجنة الممثمي لمنيبادتقرير المجنة الفرعية 
 8102من يناير إلى ديسمبر لمفترة 

 
 مقدمة

تعتبر المجنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين الدائمين إحدى المجان الفرعية لمجنة الممثمين  .0
( أعضاء لكل إقميم، 3عمى أساس ثالثة )( دولة عضًوا 05الدائمين التي تتكون من خمسة عشر )

نة الممثمين الدائمين بشأن المسائل المتعمقة بالنيباد حسبما ىو منصوص وتتمثل واليتيا في توجيو لج
ويترأس المجنة الفرعية حاليا سعادة السيد ىرمان إيمونجولت، سفير عمييا في اختصاصاتيا. 

 جميورية الجابون والممثل الدائم لالتحاد األفريقي.

تحت رئاسة  ينمتابعة لمجنة الممثمين الدائلمنيباد ال الفرعيةكانت المجنة  االستعراض،الفترة قيد  خالل .9
تولت جميورية الجابون  عندما ،9108حتى أغسطس  النائب األول لمرئيسجميورية بوتسوانا 

عمى طرائق تنفيذ الفرعية المعنية بالنيباد ركزت المجنة  الفترة،في ىذه  الفرعية.)الرئيس( رئاسة المجنة 
الدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر  عن الصادر Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)مقرر المؤتمر 

ل وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد إلى وكالة االتحاد يتحو  تم بموجبووالذي  ،9107في يناير  االتحاد
 اإلفريقي لمتنمية، في إطار اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األفريقي.

ائق تنفيذ مقرر المؤتمر قامت المجنة الفرعية ببحث طر  ،باإلضافة إلى ذلك .3
Assembly/AU/Dec.691(XXXI)  ومقرر المؤتمر 9108الصادر في نواكشوط، في 
Assembly/AU/Dec.685   الذي يركز عمى إنشاء وكالة  9108الصادر في أديس أبابا، في

تحاد مشروع والية وكالة االوالمساىمة في إعداد  االتحاد األفريقي لمتنمية )أودا( من بين أمور أخرى،
لالعتماد خالل القمة االستثنائية المنعقدة في أديس أبابا، في  الىاألفريقي لمتنمية من أجل تقديمو 

 فريق فني من وكالة النيباد حول مع قامت المجنة الفرعية بالتعاون ،في ىذا الصددو . 9108نوفمبر 
 مشروع الوالية. طرائق إعداد

ي إطار اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األفريقي ، قامت المجنة الفرعية، فالخصوصوفي ىذا   .4
والسيما إصالح النيباد، ببحث اختصاصاتيا لدعم وتوجيو عممياتيا بشكل عام ومساىمتيا في 

 عمميات اإلصالح بشكل خاص.

 9106مفترة لاىتماميا عمى تنفيذ توصياتيا السابقة بتركيز المجنة الفرعية قامت  وأخيرًا وليس آخرًا، .5
والخموة التي  9106 نيباد في ميدراند في أبريلالي تراوحت بين زيارة العمل إلى وكالة والت ،9108-



EX.CL/1104(XXXIV)viii Rev.1 
Page 2 

 .9108في مايو  نظمتيا مع وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد

بر التقرير ممخصا عن أنشطة المجنة الفرعية والتحديات التي واجيتيا والتوصيات بشأن طريق تويع .6
 المضي قدمًا.

 

 8102الفرعية لعام ممخص أنشطة المجنة 

 9107لصادر في يناير ا Assembly/AU/Dec.635المؤتمر  راتعمى مقر  بناءً  .7
الصادر في  Assembly/AU/Dec.691و 9108الصادر في يناير  Assembly/AU/Dec.685و

اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي، عقدت المجنة الفرعية اجتماعيا  وفي إطار 9108يوليو 
، والخامس عشر في 9108أبريل  9، واالجتماع الرابع عشر في 9108مارس  0الثالث عشر في 

 ،في أديس أبابا 9108أكتوبر  95، واجتماعيا السادس عشر المنعقد في 9108سبتمبر  01
تحويل وكالة التخطيط والتنسيق شأن طرائق تنفيذ المقرر ب ، من جممة أمور أخرى،إثيوبيا لمناقشة

وبحثت المجنة الفرعية أيضا وضع تنفيذ التوصيات السابقة  األفريقي لمتنمية. وكالة االتحاد إلىلمنيباد 
عقد االجتماعات  توقد سبق .9108اصات المجنة الفرعية، وخطة العمل لعام صلمجنة الفرعية، واخت

 المشار إلييا أعاله اجتماعات تحضيرية لييئة مكتب المجنة الفرعية.

لتنسيق لمنيباد وتمت تفاعالت مع فريق فني لوكالة التخطيط واالمجنة الفرعية إضافة إلى ذلك  أجرت .8
بشأن وكالة االتحاد األفريقي  690إحاطتيم بالعمل المنجز فيما يتعمق بتنفيذ مقرر المؤتمر رقم 

مع تركيز خاص عمى والية الوكالة وتقاسم العمل بين وكالة االتحاد األفريقي لمتنمية/ النيباد،  لمتنمية
 جموعات االقتصادية اإلقميمية.المفوضية والم

وخالل مداوالتيا، أعربت المجنة الفرعية عن إدراكيا بأّن ىياكل إدارة وكالة االتحاد األفريقي لمتنمية/  .9
النيباد قد حددىا المؤتمر وعميو، لم تتمّكن لجنة الممثمين الدائمين من خالل لجنتيا الفرعية من 

ولكنيا شاركت كمراقب. وفي ىذا الصدد، أوصت  المشاركة في اجتماعات لجنة التوجيو كعضو
بأن يتم تحديد مسالة مشاركة المجنة الفرعية في اجتماعات لجنة التوجيو كمراقب المجنة الفرعية 

 بشكل واضح في النظام األساسي وفي قواعد إجراءات وكالة االتحاد األفريقي لمتنمية/ النيباد.

  التوصيات:
، تقترح المجنة الفرعية عمى التي يشمميا التقريرتيا المختمفة خالل الفترة استنادا إلى مداوالت اجتماعا .01

 لجنة الممثمين الدائمين أن توصي المجمس التنفيذي بما يمي:
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في اجتماعات لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين الدائمين  مشاركة ممثمين اثنين لمجنة الفرعية اعتماد (أ 
 ؛ئيس المجنة الفرعية وعضو آخر في ىيئة المكتبكمراقبين، وىما ر  لجنة توجيو النيباد

لمجنة الفرعية في العممية الجارية لتحويل وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد إلى  والمستمر اإلشراك الكامل إجازة
 الفرعية المعنية بالنيباد ووكالة التخطيطجنة ملبين اأوال: الخموة المشتركة  .وكالة االتحاد األفريقي لمتنمية

 ، دوربان، جنوب أفريقيالتنسيق لمنيبادوا
 99 – 98يومي  وكالة التخطيط والتنسيق لمنيبادو الفرعية المعنية بالنيباد خموة بين المجنة  عقدت .00

. وكان اليدف الرئيسي من الخموة ىو التوصل إلى فيم مشترك بشأن أنشطة النيباد 9108مايو 
وآثارىا عمى الدول األعضاء والمواطنين وعممية التنفيذ، واستعراض المدخالت البرنامجية 

 قيين.ياألفر 

بشأن تحويل وكالة ، 635تنفيذ مقرر المؤتمر رقم  أتاحت الخموة أيضا الفرصة لبحث طرائق  .09
والدور الفعال والداعم لمجنة الفرعية التخطيط والتنسيق لمنيباد إلى وكالة االتحاد األفريقي لمتنمية، 

 خالل عممية التحول.

دارات  عمىعالوة  .03 ذلك، أتاحت الخموة منبرا لمتفاعل الفعال بين المجنة الفرعية ووكالة النيباد وا 
 المفوضية.

وكالة و تعزيز التعاون والتعاضد في عمل إدارات مفوضية االتحاد األفريقي  وأخيرا، ساىمت في  .04
الحظت الخموة أنو عمى الرغم من إحراز تقدم باد. وفي ىذا الصدد، ي/الناالتحاد األفريقي لمتنمية

يستحق اإلشادة بو في التعاون بين إدارات المفوضية ووكالة النيباد، فإنو ال يزال ىناك مجال 
 إلحراز المزيد ال سيما فيما يخص التخطيط المشترك.

 وتمثمت النتائج الرئيسية لمخموة في إصدار تقرير مفّصل وشامل مع التوصيات والمقترحات .05
الممموسة بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذىا من قبل أصحاب المصمحة ذوي الصمة، وىم وكالة 

وقد تم التنفيذ الكامل لبعض  االتحاد األفريقي لمتنمية/النيباد، المفوضية والدول األعضاء.
مى فيم جيد لممدخالت عالتوصيات فيما ال تزال توصيات أخرى قيد التنفيذ. ثانيا، تم التوصل 

تم التوصل رنامجية لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد استجابة ألولويات الدول األعضاء. ثالثا، الب
من قبل جميع أصحاب المصمحة لعممية اإلصالح المؤسسي لالتحاد أيضًا إلى فيم أفضل 

تم تحديد التحديات الرئيسية األفريقي الجاري تنفيذىا. وأخيرا وىي مسالة ال تقل أىمية عما سبق، 
أجل التصدي ليذه التي تواجييا وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد والتفكير الجماعي في الحمول من 

  التحديات.
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 التوصيات:

 اقترحت المجنة الفرعية عمى لجنة الممثمين الدائمين بأن توصي المجمس التنفيذي بما يمي:  .06

 يقي لمتنمية بمبادئ المرونة،الجوانب الفنية لوكالة االتحاد األفر استرشاد عمى ضرورة  التأكيد (أ 
، التركيز أن تكون قائمة عمى النتائج والفعالية،الذكاء والكفاءة وب التعممفي طور منظمة العمل ك

 اإلقميمية؛المجموعات االقتصادية  وبناء حاالت التآزر مععمى التنفيذ، 

منيا المالية المناسبة  المواردكذلك عمى الحاجة إلى مد وكالة االتحاد األفريقي لمتنمية ب التأكيد (ب 
 ؛وآليات الرصد والتقييم اإلدارة،ونظم  والبشرية،

وكالة  ير يمد-االجتماع السنوي لمفوضية االتحاد األفريقيعمى إضفاء الطابع المؤسسي  إجازة (ج 
 ./النيباداالتحاد األفريقي لمتنمية

 ثانيا: بحث اختصاصات المجنة الفرعية 

قامت المجنة  9108أكتوبر  95و ،9108 سبتمبر 01و 9108مارس  0خالل اجتماعاتيا في  .07
أجل تحديد دور المجنة  القانوني، منالفرعية ببحث اختصاصاتيا بتوجيو من مكتب المستشار 

وكالة  تتحول إلى لمنيباد عندماالكامل لوكالة التخطيط والتنسيق  تقديم الدعمالفرعية بوضوح في 
 .لالتحاد األفريقي لمتنمية

 التوصيات

  :المجنة الفرعية عمى لجنة الممثمين الدائمين تقترح .08

وتوصية المجمس التنفيذي بأن يحيط عممًا الفرعية المعنية بالنيباد اختصاصات المجنة اعتماد  (أ 
 باالختصاصات.

 لجنة الممثمين الدائمينى لإالمدير التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد من حاطة ثالثا: إ

م ماياكي، المدير التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد إحاطة يوم الجمعة قدم من الدكتور إبراىي .09
في القاعة المتوسطة لمركز المؤتمرات لالتحاد األفريقي عمى ىامش الدورة  9108يونيو  8

 التحضيرية لمجنة الممثمين الدائمين لقمة يونيو/يوليو.

نجازات الوكالة وآثارىا عمى األصعدة القارية وتمقي ردود فعل حول ا تقديمىي اإلحاطة كانت أىداف  .91
التي تم وضعيا  9193-9108تسميط الضوء عمى الخطة المتوسطة األمد  والوطنية؛واإلقميمية 
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سياق التحديات  في 9163ذ أجندة ياستجابة ألولويات الدول األعضاء والخطة العشرية األولى لتنف
تقدم المحرز عمى المستوى الفني نحو إنشاء وكالة والفرص القارية والعالمية، وتقديم مستجدات ال

االتحاد األفريقي لمتنمية في سياق إصالحات االتحاد األفريقي. وتمقي التوجيو والتوصيات من الدول 
  ا وطمب المشاركون المزيد من ىذه التفاعالت.جيد لقيت اإلحاطة ترحيبااألعضاء. 

 التوصيات:

 عمى لجنة الممثمين الدائمين توصية المجمس التنفيذي بما يمي: نيباد المعنية بالاقترحت المجنة الفرعية  .90

عمى اإلحاطة المقدمة من المدير التنفيذي لوكالة التخطيط إضفاء الطابع المؤسسي  إجازة (أ 
 والتنسيق لمنيباد إلى لجنة الممثمين الدائمين عمى أساس نصف سنوي.

 التحديات:  

تمت مواجية التحديات التالية التي أعاقت  ،ا بواليتياوعند اضطالعي 9108خالل أنشطتيا لعام  .99
  عمل المجنة الفرعية:

وجود آليات موازية  ؛لجنة توجيو النيباد، وال سيما النيبادمنصة لمتواصل مع ىيكل إدارة غياب  (أ 
 النيباد. السياسة لالتحاد األفريقي، وىيكل إدارةصنع لإلبالغ داخل أجيزة 

المعنية أمانة المجنة الفرعية  ىيالتي ، النيبادوحدة تنسيق  النقص الحاد في الموظفين في (ب 
 لنيباد.با

 التوصيات

 المجمسالدائمين لجنة الممثمين  توصيةلنيباد لمجنة الممثمين الدائمين المعنية با المجنة الفرعية تقترح .32
 التنفيذي بما يمي:

ألمانة(، عن طريق ملء )ا النيبادالطمب من المفوضية معالجة مسألة التوظيف في وحدة تنسيق  ( أ
كأولوية، من دون المساس بعممية اإلصالح المؤسسي لالتحاد  الشاغرة( 3الثالثة ) المناصب

 .األفريقي الجاري تنفيذىا
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 الدائمين الممثمين لمجنة لمنيباد الفرعية المجنة اختصاصات مشروع

 خمفية

 القادة إلى تقديمو تم أفريقي إنمائي برنامج/ أجندة ىي( نيبادال) أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة .0
 اإلعالن وأقرىا 9110 ويولي في لوساكا في المنعقدة األفريقية الوحدة منظمة قمة في األفريقيين

1(XXXVII) .األفريقية القارة في المستدامة التنمية وتعزيز الفقر عمى القضاء إلى أساسا لنيبادا تيدف 
 االجتماعية هأبعاد عمى ؤكدوي ،األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون ومبادئ أىداف مع تسقي نحو عمى

 تنفيذ طريق عن ينالعالمي واألسواق البيئة في أفريقيا تكامل تعميق إلى سعىت كما. والبيئية واالقتصادية
 .العالمي الحكم مؤسسات في الفعالة والتدخالت التنمية نحو الموجو األجنبي االستثمار اتتدفق

 في 9119 ويولي في األفريقي لالتحاد االفتتاحية القمة وفي النيباد؛ إطار لوساكا قمة اعتمدت كما .9
 أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة تنفيذ بشأن إعالنا المؤتمر اعتمد أفريقيا، جنوب ديربان،

[Assembly/AU/Decl.1(I)] .الديمقراطية حول اإلعالن تنفيذ عمى األعضاء الدول اإلعالن شجع 
دارة واالقتصادية السياسية والحوكمة  اآللية إلى واالنضمام [AHG / 235 (XXXVIII)] الشركات وا 
 وممارسات سياسات توافق ضمان إلى تيدف طوعية آلية وىي األقران، بين المتبادلة لممراجعة األفريقية
 إدارةب الخاصة تمكو  واالقتصادية السياسية عمييا المتفق والمعايير والقواعد القيم مع المشاركة البمدان

 .الشركات

 في الصادر  AU/Dec.685 و ،9107 يناير في الصادر AU/Dec.635 المؤتمر مقرراتل استذكارا .3
 والتنسيق التخطيط وكالة تحويل بشأن ،9108 يوليو في الصادر  AU/Dec.691 و ،9108 يناير
 ىذا في. األفريقي لالتحاد المؤسسية اإلصالحات إطار في تنميةلم األفريقي االتحاد وكالة إلى لمنيباد

 وكالة تحويل في ىام دورب ،لمنيباد الفرعية المجنة خالل من ،الدائمين الممثمين لجنة تضطمع الصدد،
 االتحاد إصالح وعممية خاص بشكل تنميةلم األفريقي االتحاد وكالة إلى لمنيباد والتنسيق التخطيط
 .عام بشكل األفريقي
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 برنامجا وكونيا نيبادال تضميا التي النطاق الواسعة التنموية القضايا عمى تعمق التي ألىميةل ونظرا .4
 عضوا( 05) عشر خمسة من تتألف فرعية لجنة إنشاء الدائمين الممثمين لجنة قررت األفريقي، لالتحاد
 .بالنيباد الصمة ذات القضايا مع خصيصا لمتعامل( إقميم كل من ثالثة) منتخبا

 :يمي فيما الدائمين الممثمين لمجنة لمنيالد الفرعية المجنة والية تتمثل .5

 يتعين التي العمل مسارات حول االقتضاء، حسب الدائمين الممثمين لجنة إلى المشورة تقديم (0
 الوطنية المستويات عمى النيباد/  تنميةلم األفريقي االتحاد وكالة برامج تنفيذ لتعزيز اتخاذىا

 والقارية؛ واإلقميمية

/ تنميةلم األفريقي االتحاد وكالةل الفعال متعزيزل االستراتيجية الخطة تنفيذ في المحرز التقدم رصد (9
 األولوية ذات والمجاالت ،ةوالدولي ةواإلقميمي ةاإلقميمي ودون ةالوطني المستويات عمى النيباد

 بتنفيذىا؛ الخاصة العمل خطة في الواردة لمسياسات التوجييية والمبادئ

 لتحويل الجارية العممية في النيباد، ووكالة األفريقي االتحاد مفوضية مع بالتعاون المساىمة، (3
نشائيا تنميةلم األفريقي االتحاد وكالة إلى لمنيباد والتنسيق التخطيط وكالة  ؛فعال بشكل وعمميا وا 

 تحقيق عمى تنميةلم األفريقي االتحاد وكالة /لمنيباد والتنسيق التخطيط وكالة ومساعدة رصد (4
 لمتنمية 9131 المتحدة األمم وأجندة اإلفريقي التحادل 9163 أجندة من كل في الواردة األىداف

 المستدامة؛

 عن المنبثقة النيباد/ لمتنمية األفريقي االتحاد وكالة بشأن االتحاد مؤتمر مقررات تنفيذ متابعة (5
 والحكومات؛ الدول لرؤساء التوجييية المجنة اجتماعات نتائج

 استراتيجيات تصميم عمى العمل ،النيباد/ لمتنمية األفريقي االتحاد ووكالة المفوضية مع بالتعاون (6
 النيباد؛/ لمتنمية األفريقي االتحاد وكالة ومشاريع رامجبل الفعال التنفيذ إلى والدعوة

 نحو عمى األعضاء الدول ممكية بغرض لمنيباد اإلدارية اليياكل وأنشطة ميام إلى الدعم تقديم (7
 لمتنمية؛ األفريقي االتحاد ألجندة كامل

 أجل من التناوب مبادئل االمتثال كفالة إلى الحاجة إلى األعضاء الدول إىتمام وجذب لتوعيةا (8
 النيباد؛/ لمتنمية األفريقي االتحاد لوكالة اإلدارية اليياكل داخل الشمولية

 مكتب ىيئة من ثنينا ممثمين مشاركة خالل من لمنيباد التوجييية المجنة في كمراقب المشاركة (9
 المكتب؛ ىيئة من آخر وعضو الدائمين الممثمين لمجنة الفرعية المجنة رئيس وىما ،الفرعية المجنة



EX.CL/1104(XXXIV)viii Rev.1 
Annex  Page 3 

/ لمتنمية ألفريقيا االتحاد لوكالة ولويةاأل ذات قاريةال برامجالو  قطاعاتال/ مجاالتال اقتراح (01
رساء أفريقيا تيميش من الحد شأنيا من يكون التي النيباد  المدى عمى مستدامة لتنمية األسس وا 

 الطويل؛

 لتعبئة ووسائل سبل إيجاد ،النيباد/ لمتنمية األفريقي االتحاد وكالةو  المفوضية مع بالتعاون (00
 ؛النيباد/ لمتنمية األفريقي االتحاد وكالة ومشاريع وبرامج سياسات تنفيذ أجل من الموارد

 الفرعية المجنة دورة انعقاد قبل النيباد/ لمتنمية األفريقي االتحاد وكالة ميزانية مشروع بحث (09
 ؛ةيواإلدار  المالية المسائلو  الميزانية عمى العام إلشرافوا متنسيقل

 حول النيباد/ لمتنمية األفريقي االتحاد وكالة من منتظم بشكل مستكممة معمومات تمقي (03
 الوكالة؛ أنشطة حول الدائمين الممثمين لجنة إحاطةب ابدورى مو لتق أنشطتيا،

 تنفيذ في بيا االضطالع تم التي األنشطة عن الدائمين الممثمين لجنة إلى دورية تقارير تقديم (04
 .أعاله المذكورة االختصاصات

 
 مخرجاتال .6

 ؛الدائمين الممثمين لجنة إلى وتقديميا الفرعية المجنة عمل عن الدورية أو السنوية التقارير إعداد (0

 األفريقي االتحاد ووكالة الدائمين الممثمين لجنة بين لمعموماتا وتداول جيدة عمل عالقات إقامة (9
 ؛والمفوضية النيباد/ لمتنمية

 ،ووعمميات اإلفريقي االتحاد ىياكل في النيباد/ لمتنمية األفريقي االتحاد وكالةل الكامل اإلدماج (3
 ،لمتنمية األفريقي االتحاد وكالة إلى لمنيباد والتنسيق التخطيط وكالة تحويل عممية في والمساىمة
نشائيا  .فعمي بشكل وتفعيميا وا 

 

 أحكام ختامية .7

 التعديل (0

 المجنة أعضاء ثمثي أغمبيةب ذلك، إلى الحاجة دعت متى االختصاصات ىذه تعديل يجوز
 .الفرعية

 الدخول حيز التنفيذ (8

 .الدائمين الممثمين لجنة قبل من اعتمادىا بعد التنفيذ حيز االختصاصات ىذه تدخل
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 مشروع مقرر

 بشأن تقارير المجان الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين
 

 إّن المجمس التنفيذي:
 

 الممثمين الدائمين؛فرعية لمجنة بتقارير المجان ال يحيط عمما   .0

 المجنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين الدائمين -أوال
 

 ما يمي:يعتمد  .9

في لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين الدائمين  مشاركة ممثمين اثنين لمجنة الفرعية ( أ
كمراقبين، وىما رئيس المجنة الفرعية وعضو آخر في ىيئة  اجتماعات لجنة توجيو النيباد

 ؛تبالمك

لمجنة الفرعية في العممية الجارية لتحويل وكالة التخطيط  والمستمر اإلشراك الكامل ( ب
  .والتنسيق لمنيباد إلى وكالة االتحاد األفريقي لمتنمية

مديري -إضفاء الطابع المؤسسي عمى االجتماع السنوي لمفوضية االتحاد األفريقي ( ج
 وكالة االتحاد األفريقي لمتنمية/النيباد.

عمى اإلحاطة المقدمة من المدير التنفيذي لوكالة التخطيط طابع المؤسسي إضفاء ال ( د
 والتنسيق لمنيباد إلى لجنة الممثمين الدائمين عمى أساس نصف سنوي.

 جنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثمين الدائمين.مباختصاصات ال يحيط عمما   .3

بمبادئ التحاد األفريقي لمتنمية/النيباد أن تسترشد الجوانب الفنية لوكالة ا ضرورة عمى يشّدد .4
أن تكون قائمة عمى والفعالية، الذكاء والكفاءة في طور التعمم وبمنظمة ك العملالمرونة، و 

 اإلقميمية؛المجموعات االقتصادية  وبناء حاالت التآزر مع، التركيز عمى التنفيذ، النتائج

فريقي لمتنمية بالموارد الكافية )البشرية تزويد وكالة االتحاد األعمى الحاجة إلى  يشّدد أيضا   .5
 والمالية(، وبأنظمة إدارية، وآلية لمرصد والتقييم.

ملء المناصب لمن المفوضية معالجة مسألة التوظيف داخل وحدة تنسيق النيباد يطمب  .6
كأولوية، من دون المساس بعممية اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي  الشاغرة( 3الثالثة )
 .نفيذىاالجاري ت
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