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 3602تقرير لجنة السفراء عن أجندة 
 3636يناير  32أديس أبابا، إثيوبيا، 

 مقدمة -أوال
 

. وترأس االجتماع سعادة 3636يناير  12اجتماعها في  3602عقدت لجنة السفراء حول أجندة  .1
السيد زنيني سينوبا، الممثل الدائم لجمهورية بوتسوانا لدي االتحاد األفريقي بوصفه رئيس اللجنة. 

 وقد حضرت االجتماع الدول التالية:
 

 بوتسوانا )الرئيس( .1

 ليبيا )نائب الرئيس( .3

 مصر .2

 رواندا .4

 
 جدول أعمال االجتماع -ثانيا

 
بجميع الدول األعضاء في االجتماع وشكر أعضاء  3602رحب رئيس لجنة السفراء حول أجندة  .3

 لجنة السفراء علي حضورهم.
 

ظرا ن االجتماع بجميع لغات العمل األربع لالتحاد األفريقياعتذر الرئيس للجنة لعدم توفر وثيقة  .2
إدارة التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم  لتحديات التأخير في الترجمة التي واجهت

 .3612نوفمبر 32وتعبئة الموارد بالرغم من ارسال وثائق االجتماع للترجمة منذ 
 

 3602للتحضير للجنة الوزارية حول أجندة لي نحو رئيسي الرئيس اللجنة بأن االجتماع يعقد عفاد أ .4
. وذكر الرئيس االجتماع أيضا بأن تفويض لجنة السفراء 3636فبراير  5في  اجتماعها عقد المقرر

وأنه يجري التخطيط لتشكيل لجنة السفراء الجديدة التي ستخلفها.  3636سوف ينتهي في مارس 
 اللجنة الجديدة. لتشكيل العمداء اإلقليميين لترشيح أعضاء جددوقد بعثت المفوضية بالفعل رسائل إلي 
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جندة الرصد والتقييم ألباإلضافة إلي ذلك، أبلغ الرئيس االجتماع بأنه عقب النجاح في إطالق إطار  .5
وسوف يتم تقديمه إلي  3602في نيروبي، كينيا، تم تجميع تقرير قاري عن تنفيذ أجندة  3602

 أجهزة صنع السياسات.
 

 تم اعتماد جدول األعمال مع تعديالت علي النحو التالي: .0
 .كلمة الترحيب؛1
 مشروع جدول األعمال؛ اعتماد.3
 ؛3602.بحث مشروع تقرير لجنة السفراء حول أجندة 2
 ؛3602.بحث مشروع التقرير المرحلي عن تنفيذ أجندة 4
 ؛3602أجندة .بحث مشروع التقرير القاري عن تنفيذ 5
وبحث مشاريع  3636فبراير  5لالجتماع الثامن للجنة الوزارية المقرر عقده في .التحضير 0

 مقررات المجلس التنفيذي؛
 إحاطة حول األحداث الجانبية التالية: .7

  3636فبراير  0، 3602تقارير الدول األعضاء عن تنفيذ أجندة 

  3636فبراير  8، 3602منتدي رفيع المستوي حول أجندة 

 ل.ما يستجد من أعما .8
 

نوفمبر  9، المنعقد في نيروبي، كينيا، في 3602. بحث مشروع تقرير لجنة السفراء حول أجندة 1
3639 

 تم اعتماد التقرير مع المالحظات والتعليقات التالية: .7
 العمداء اإلقليميين لدعوتهم إلي تذكير جميع البلدان في أقاليمهم رئيس اللجنة بتوجيه رسائل إلييقوم  (أ

لي بدعوة المفوضية إلي بلدانهم للمساعدة ع األجندة محلياإدماج للمساعدة علي التي لم تستقبل بعثات 
 .محليا 3602إدماج أجندة 

في تقرير االجتماع وأن تتأكد  تسميات المختصرةما يمكن من استخدام ال بأقصىيجب التقليل   (ب
 بالكامل.المفوضية من كتابة المختصرات 

 3602. بحث مشروع التقرير المرحلي عن تنفيذ أجندة 3
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صل عن تقرير أنشطة مف قدم مدير التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد .8
 .  وقد أبرز في عرضه ما يلي:3602تنفيذ أجندة 

 وإدماجها محليا. 3602ندة تنفيذ أج .أ

 .3602إطالق إطار الرصد والتقييم ألجندة  .ب

 .3602استراتيجية التمويل وتعبئة الموارد ألجندة  ج.
 .3602د. إعداد التقرير القاري عن تنفيذ أجندة 

 ه. التوصيات.
 و. الختام.

 
لتقديم  3636يناير  10منح الدول األعضاء مزيدا من الوقت حتي يوم الخميس  وافق االجتماع علي .2

 إلي المفوضية.تقاريرهم 
 
 3602بحث مشروع التقرير القاري عن تنفيذ أجندة . 2

قدم مدير التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد إلي االجتماع التقرير  .16
دولة عضوا  30المقدمة رسميا من قاري الذي تم إعداده استنادا إلي التقارير االفتتاحي علي المستوي ال

مجموعات اقتصادية إقليمية. وقد قام بتجميعه فريق من مفوضية االتحاد  0في االتحاد األفريقي و
 النيباد. ويغطي التقرير المجاالت التالية: -األفريقي ووكالة التنمية لالتحاد األفريقي

 علي مستوي التطلعات -3602أداء أفريقيا فيما يتعلق بتنفيذ أجندة تحليل  .أ

 3602األداء القاري حسب أهداف أجندة  .ب

 حسب األقاليم -3602أجندة ج. األداء فيما يتعلق بتنفيذ 
 د.  التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الرائدة لالتحاد األفريقي

علي المستوي المحلي وتقديم التقارير  3602دة وتنفيذ ورصد أجن إلدماجه.  الترتيبات المؤسسية 
 في هذا الشأن فيما بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية  والدول األعضاء في االتحاد األفريقي

 و. النتائج والتوصيات.
 

 تم اعتماد التقرير مع المالحظات والتعليقات التالية: .11
 ارير الالحقةوسوف تتحسن جودته مع التقيعتبر التقرير عمال جاريا   .أ



EX.CL/1195 (XXXVI) 

Page 4 

 

 يظل عدم توفر البيانات حول بعض المؤشرات يشكل تحديا  .ب

 يجب أن يبرز التقرير المجاالت/المسائل التي تقتضي تدخالت علي مستوي السياسةج. 
 يجب تحديث المشاريع الرائدة لكي تحتوي آخر المعلوماتد.  

اد لالتح األخرىالتي تقدمها اإلدارات لتقارير ه.  يجب مواءمة المعلومات الواردة في التقرير مع ا
 جل تحقيق االتساق.عن نفس المشاريع من أاألفريقي 

 
 3636فبراير  5عقده يوم  التحضير لالجتماع الثامن للجنة الوزارية المقرر .4

 اد مشاريع المقررات علي النحو الذيتم اعتماد جدول األعمال المفسر مع تعديالت طفيفة. كما تم اعتم .13
 قدمت به.

 
 إحاطة حول األحداث الجانبية. 5

قدم المدير عرضا موجزا حول األحداث الجانبية. فأبلغ االجتماع بأنه قد تم بالفعل إرسال الدعوات إلي  .12
د تم االجتماع أيضا بأنه ق المشاركين غير أن المفوضية لألسف تلقت عددا قليال من التأكيدات. وأبلغ

 .أساس التوازن اإلقليمي اختيار المشاركين علي
 تم اعتماد برامج األحداث الجانبية مع تعديالت طفيفة. .14
 

 المالحظات الختامية. 0

ع وذكر المفوضية بتنظيم مراسم تسليم المهام أعرب رئيس اللجنة عن شكره للمشاركين في االجتما .15
مما يؤدي إلي تعزيز  لتمكين اللجنة التي انتهت مدة واليتها من تسليم المهام إلي اللجنة الجديدة

 االستمرارية.
- 
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