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 مقدمة   ألف.

 12إلى  13ناميبيا من  ،في ويندهوك 3602أجندة عقد اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ  .1
العالقات  ةنديتواه، نائبة رئيس الوزراء ووزير  -نيتومبو ناندي  /برئاسة السيدة 3612أكتوبر 

شؤون لويز موشيكيوابو، وزيرة ال /ةالسيدسعادة  الدولية والتعاون في جمهورية ناميبيا بحضور
 .الخارجية وجماعة شرق أفريقيا في رواندا

 

 . الحضور اءب

االقتصادية ( من المجموعات 3عضاء، واثنتان )أل( من الدول ا0حضر االجتماع ستة ) .3
 ( على النحو التالي:1اإلقليمية، ومنظمة دولية واحدة )

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  •

 الديمقراطية االتحادية إثيوبيا جمهورية •

 دولة ليبيا •

 جمهورية ناميبيا •

 جمهورية رواندا  •

 جمهورية جنوب أفريقيا •

 )اإليكواس(المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا  •

 )سادك(  مجموعة تنمية الجنوب األفريقي •

 االقتصادية ألفريقيااألمم المتحدة  لجنة •

 جدول األعمال . يمج

 اعتمدت بنود جدول األعمال التالية لالجتماع: .2

رئيس  ةنديتواه، نائب -نيتومبو ناندي /السيدة سعادة  قبلالبيان االفتتاحي المقدم من  (1)
 اللجنة ةالعالقات الدولية والتعاون في جمهورية ناميبيا ورئيس ةالوزراء ووزير 

 3602 جندةأعرض التقرير المرحلي عن تنفيذ  (3)

 المرحلي  تقريرالمناقشة  (2)

 الختامية الكلمة   (4)
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 كلمة االفتتاح .الد

 ةزير رئيس الوزراء وو  ةنديتواه، نائب -نيتومبو ناندي /ةالسيد سعادة االجتماع صاحبة ترأس  .4
جميع المندوبين ب -في بيانها االفتتاحي-في جمهورية ناميبيا. ورحبت الدولية والتعاون  العالقات

زيارة فرغ لالت وفود الباستضافة االجتماع وطلبت من  تفي االجتماع، وقالت إن ناميبيا تشرف
قد أنجزت مهمة صياغة اختصاصات اللجنة التي اعتمدها  ناميبياكانت أماكن في ناميبيا. و 

ذكَّرت المندوبين عليه، الي، رواندا. و جفي كي 3610تنفيذي لالتحاد األفريقي في يوليو المجلس ال
ي نبأن االجتماع سوف يسترشد باالختصاصات ال سيما لتقييم التقدم المحرز على الصعيد الوط

 .3602جندة أل السنوات العشر األولخطة واإلقليمي والقاري في تنفيذ 

االجتماع بأن مفوضية االتحاد األفريقي ستقدم عرضا للتقرير عن التقدم المحرز  ةالوزير  تأبلغ .5
وأنه بعد المناقشات سيقدم التقرير إلى المجلس التنفيذي  الرائدة،والمشاريع  3602 أجندةفي تنفيذ 
من جانب  ثللبحالتي ستعرض قريبا -الموارد المحليةاستراتيجية تعبئة  تعد . و 3612في يناير 

مان ضعلى طريق خطوة جيدة   -والتكاملة الفنية المتخصصة لوزراء المالية واالقتصاد اللجن
( سنوات. وال 0) ةمنها ست ى بقالتي  3602 أجندةمن السنوات العشر األول تنفيذ تمويل خطة 

جميع أصحاب المصلحة.  عناية منالتي تتطلب  3602 أجندةتزال التحديات قائمة في تنفيذ 
ودعت جميع أصحاب المصلحة إلى الوفاء بالتزاماتهم ومواعيدهم النهائية. وسيتطلب التنفيذ 

االتحاد األفريقي والمجموعات  وأجهزةمن جميع الدول األعضاء  3602جندة الناجح أل
في  يميةاالقتصادية اإلقليمية أن تعمل معا. وشددت على أهمية المجموعات االقتصادية اإلقل

في أن يكون كبار الموظفين التنفيذيين  الحقيقي ؛ وهذا هو السبب3602جندة التنفيذ الناجح أل
 عات االقتصادية اإلقليمية أعضاء في هذه اللجنة.و جمملل

هي دائما موضوع  المستدامة،وأهداف التنمية  3602 أجندةرئيس الوزراء على أن  ةنائب تشدد .0
يذ للسنوات خطة التنفأقرت و تعميمها. ل في محاولةالقطاعات والوزارات المعنية في ناميبيا  تركيز

، وأن 3602 جندةأو الصلة بين أهداف التنمية المستدامة  بوجود 3602 ألجندةول العشر األ
تم بيا، . وفي ناميوحدأهداف التنمية المستدامة كانت مدعومة بشكل كبير بالموقف األفريقي الم

 في خطة التنمية الوطنية الخامسة الناميبية. 3602 أجندةوأولويات  إدراج أهداف

في يناير  شكلت قد  3602أجندة تنفيذ لالمتابعة الوزارية  لجنة أن  السعادة صاحبة أكدت  .2
إلى  3602 أجندةولذلك ينبغي للجنة القادمة أن تأخذ  ،3612وأنها ستنتهي في يناير  3614
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مضاعفة الوقت قد حان ل وأعلنت أن. يينقير يكون له أثر حقيقي على جميع األفمستوى آخر، مما 
 وال سيما النساء والشباب.يين قير لفائدة جميع األف 3602أجندة الجهود المبذولة لتنفيذ 

 

 3602 أجندةالتقرير المرحلي عن تنفيذ  عرض. اءه

ألفريقي في مفوضية االتحاد ا وتعبئة المواردالتخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم مدير  قدم .2
 على؛ سلط الضوء ، حيث3602 أجندة عرضا عن التقدم المحرز في

 ،األجندةإضفاء الطابع المحلي على • 

 ،ائدةالتقدم المحرز في المشاريع الر • 

 إطار القياس والمساءلة،• 

 اإلقليميةللمجموعات االقتصادية المواءمة مع أطر الرصد والتقييم • 

 ،والشراكةاستراتيجية تعبئة الموارد • 

 ،3602 أجندةتعميم • 

 المضي قدما طريق التحديات و • 

، كما  من أجل التشريعات المحلية( 22) عضوا وثالثين دولة زيارة ثمانذكر أنه تم حتى اآلن  .9
الوثيقتين المهمتين  إعداد . ويمثل ا الوطنيةمطهفي خط 3602أجندة ( 3) أخريان أدرجت دولتان

لى وإ. ألجندةا( معلما بارزا في تنفيذ الشراكةالرصد والتقييم وتعبئة الموارد و  استراتيجية جدا )أي 
 وإسكات ،القاريةالتجارة الحرة  مثل منطقةالمشاريع الرائدة  في بعضجانب ذلك، التقدم المسجل 

 فائقة ات قطار لل والشبكة المتكاملةحرية تنقل األشخاص، و ، 3636بحلول عام  المدافع دوي 
الذكر. وأشار  مشاريع تستحقهي  الكبيرأفريقيا  األفريقية، ومتحفمنصة االقتصادية الو  السرعة،

وتيرة التقدم في بعض المشاريع الرائدة وبطء القيود المالية، و ، 3602 أجندةرؤية المدير إلى أن 
ديات هي من بين التح للتشريعات المحليةء لندااعلى ردود بعض الدول األعضاء  والتأخير في

 .3602 أجندةالبارزة في تنفيذ 

 
 3602 أجندةتنفيذ بشأن مناقشة التقرير المرحلي . اوو 

 المناقشة العامة .أوالا 
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 يكيوابولويز موش سعادة السيدة/ ،جماعة شرق أفريقيالة الشؤون الخارجية والتعاون وزير  شكرت .16
ة االجتماع بأن اللجن تر  إليه. وذك  عوة من رواندا حكومة ناميبيا على تنظيم هذا االجتماع والد

، الشىتكثير من الحماس الذي يبدو أنه ب، بدأت اللجنة عند انطالقهاو . بحاجة إلى التنشيط
 جندةأزوج من العيون في تنفيذ ا وأهمية اللجنة التي هي بمثابة على ضرورة العمل مع توشدد
طريق تشجيع الدول األعضاء األخرى  عنمن جانبها يلزم تفعل ما . وذكرت أن رواندا س3602
 نالمفوضية أمن  تالمرحلي وطلب تقديرها للتقريرة عن زير أعربت الو . و 3602 أجندةلتنفيذ 

 جندةأيمكن القيام به في تنفيذ  فيماعلى التفكير  مع جميع الدول األعضاء لحملهاتتقاسمه 
3602. 

أن هناك حاجة للتركيز على المشاريع الرائدة التي قد تكون أقل تطلبا من  ذكرت الوزيرة أيضا .11
ي يمكن األفريقي الواحد، والتالجوي والنقل تنقل االشخاص حيث الميزانية والموظفين، مثل حرية 

 إلى تقديم تقرير مرحلي ملموس عن المفوضية ةالوزير  ودعتوقت ممكن. أقصر تحقيقها في 
 جداول الزمنية مناسبة.  عبر ائدة المشاريع الر 

تطلعات و  لبلدان األولى التي أدرجت أهدافبين ا كانت منأبلغ الوفد الجزائري اللجنة بأن الجزائر  .13
، 3602 أجندةفي خطتها الوطنية. ورحبت بالتقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ  3602 أجندة

 جندةأأن تفي بالمواعيد النهائية المحددة في ادت ضرورة أن تعمل البلدان معا إذا أر  وشدد على
استراتيجية تمويل شاملة الوفد على ضرورة أن تضع أفريقيا  أكد. وفي هذا الصدد، 3602

التنمية القارية. وأشار أيضا إلى تحديات اإلرهاب ألجندة متماسكة لضمان التنفيذ الناجح و 
 .3602من أجل نجاح أجندةالتصدي لها  ينبغيوالتطرف التي 

لدى  جارية لضمان أن يكون الجهود عن ال  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ممثل تتحدث .12
على المحلي  إلضفاء الطابعكل من االتحاد األفريقي ومنظومة األمم المتحدة إطارا مبسطا 

جتماع وأبلغ االوكذلك إطارا مشتركا للرصد والتقييم.  ،وأهداف التنمية المستدامة ،3602اجندة 
 ةأجندقد وضعت مجموعة أدوات لمواءمة  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياأيضا بأن 

 امبيا.جفي بلدان مثل إثيوبيا و  ة األدوا  هذه   ه تم اختباروأهداف التنمية المستدامة، وأن 3602

 على أنية لدول غرب أفريقيا، من جانبه، االجتماع عة االقتصادمجمو أطلع نائب رئيس ال .14
وأهداف التنمية  3602 أجندةلدول غرب أفريقيا أدرجت أهداف وأولويات مجموعة االقتصادية ال

االقتصادية لدول غرب أفريقيا مجموعة . وقال إن ال3636-3610خطتها المستدامة في 
تحاد مفوضية اال التشريعات المحلية منستتواصل مع الدول األعضاء التي لم تتلق بعثات 

دية لدول االقتصامجموعة األفريقي حتى تتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وشاركت ال
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لخطة تنفيذ السنوات العشر األول ألجندة غرب أفريقيا في صياغة إطار الرصد والتقييم 
االقتصادية لدول غرب  مجموعةحقيقة واقعة في ال اآلناالشخاص حرية تنقل   وتعد.3602

 أفريقيا وعلى استعداد للعمل مع االتحاد األفريقي لالستفادة من الممارسات الجيدة.

اإلنمائية للجنوب األفريقي على أهمية المجموعات االقتصادية  مجموعةالممثل  أيضا   أكد .15
اإلقليمية وذكر أن التقرير ينبغي أن يعكس بطريقة أكثر شموال الجزء الذي تضطلع به المجموعات 

 .ائدةوالمشاريع الر  3602 أجندةاالقتصادية اإلقليمية في تنفيذ 

في خطتها  3602 أجندةوأهداف  تطلعاتأبلغ ممثل إثيوبيا االجتماع بأن إثيوبيا أدرجت أيضا  .10
 3602 جندةأالوطنية للنمو والتحول. وذكر أن التقرير ينبغي أن يشمل أيضا البلدان التي أدرجت 

 تماد.العل للمجلس والمؤتمر تقديمه ة لكي يكون للتقرير مصداقية عندفي خططها الوطني

 3602 دةأجنوأهداف  تطلعاتبأن جنوب أفريقيا أدرجت  أيضاجمهورية جنوب أفريقيا ممثل  قال .12
 م إشراكهماتاإلنمائية للجنوب اإلفريقي واالتحاد األفريقي  مجموعةفي خطتها االستراتيجية وأن ال

 .3602 ألجندةفي عدد من المبادرات بما في ذلك وضع إطار الرصد والتقييم 

من خالل قراءة أدوارها االستراتيجية وهي:  لفت وفد ناميبيا انتباه االجتماع إلى والية اللجنة .12
وخطة تنفيذ  ،3602 أجندةالكفاءة والتمويل والمساءلة في تنفيذ  ضمانالتوجه االستراتيجي، 

 .تاليةالمت والخطط ،3602السنوات العشر األول ألجندة 

جة إلى حارت رئيسة اللجنة االجتماع بأنه استنادا إلى الوالية األساسية للجنة، فإن هناك ذك   .19
ودراسة التقدم ة دئادراسة القضايا الرئيسية دراسة ناقدة، والنظر في التقدم المحرز في المشاريع الر 

 .المحرز والتحديات التي تواجهها، ومن ثم التوصل إلى توصيات مناسبة

 مناقشة حول المشاريع الرائدة    ثانيا.

حديات ذلك التعلى مستوى كل مشروع رائد بما في اللجنة الوزارية حول التقدم المحرز  تتداول .36
 والتوصيات.

 سد إنجا الكبير  ( 1)

طلب االجتماع من مفوضية االتحاد االفريقي تقديم تحديث حول سبب إعالن البنك    •
كان المشروع  إذا عماأيضا  ، وتساءل3610في يوليو تعليق دعمه للمشروع الدولي 

مة حكوقد يكون من ال الدولي.ب البنك انسحالة حا االنطالق فيقادرا حتى اآلن على 
  .البحث عن ترتيبات تمويل بديلة
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أن عدم االستقرار السياسي في جمهورية  توضيحتمت مناقشة التحديات البارزة وتم  •
 عملالب الممكن االضطالعاليزال من الكونغو الديمقراطية قد ال يكون التحدي األول وأنه 

ويجب تحديد جميع التحديات األخرى بوضوح واقتراح إجراء  الراهن.مع الوضع السياسي 
 عالجي.

نبغي ي بأن سد إنجا الكبير ينبغي أن يكون مشروعا أفريقيا وال أيضااالجتماع أوصي  •
قيا سيجلب مشروع أفريالن جعل تركه لجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان قليلة وحدها أل

 المزيد من التمويل ويضمن تنفيذه.

طلب االجتماع المزيد من المعلومات السرعة؛  فائقةالمتكاملة للقطارات  االفريقية الشبكة (3)
أم دية سكك الحديعقد لبناء البال للفوزفقط  حول ما إذا كان اهتمام الصين بالمشروع هو

 وخريطة أولي للمسارطلب االجتماع من المفوضية تقديم هيكل و  كذلك.ه ليتمو تقوم بانها 
االعضاء أن تخطط الستكمال جزء المشروع  ينبغي للدولأنه يضا ألوحظ  و المشروع.

 الموارد الذاتية بدلن يعتمد أكثر على أ يمكن للمشروعبحيث رضها أالذي يوجد داخل 
 الخارجي.الدعم 

حث االجتماع الدول األعضاء على فتح مجالها السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي؛ ( 2)
فية معلومات إضاباألعضاء  تزود الدولواقترح بأن  البروتوكول.الجوي ودعا إلى توقيع 

ليس فقط للدول األعضاء التي تمتلك خطوطا جوية وطنية ولكن  . وهذامنافع التحدد 
 بالنسبة للجميع.

أكثر، ى نحو الشباب علبإشراك  المشورة للمفوضيةتم تقديم  األفريقية؛الشبكة االلكترونية  (4)
كة ن تكون ملكية الشبأيجب و  الذكية.بالمبادرات الموجودة بالفعل مثل أفريقيا  وربطه

 فقط الم وليسبالع متصلةتكون  ننبغي أوي ،قبل أفريقيا وإدارتها من ألفريقيا اإللكترونية
 ببلد واحد. 

ار طن المفوضية بحاجة إلى النظر إلى اإلاقترح االجتماع أالمنصة االقتصادية األفريقية؛  (5)
ة لجنة األمم المتحدة االقتصادي إشراكفريقية و األ االقتصاديةلمنصة المنشئ لمؤسسي ال

كما  ية.فريقاألمؤسسة االتحاد األفريقي عن المنصة االقتصادية  عزلمع أكثر  ألفريقيا
 التناوب.استضافة المنصة على أساس تكون أن  يضاأقترح أ  

التي جعلت بعض  عن األسباب؛ تساءل االجتماع المؤسسات المالية والنقدية القارية (0)
نصح و الدول األعضاء لم توقع ولم تصدق على البروتوكوالت المنشئة لهذه المؤسسات 
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 يضاأ المفوضيةمن . وطلب على استعداد للتوقيعالدول األعضاء  وسيلة لجعلبإيجاد 
 األولوية للمؤسسات المالية التي يمكن إنشاؤها على المدى القصير والمتوسط والطويل. منح

ألمم ا إلى برنامجالنظر المفوضية طلب من  ؛األفريقي لفضاء الخارجيالرائد لشروع مال (2)
المتحدة للفضاء الخارجي واالستفادة من الموارد. وأشير إلى أن بعض الدول األعضاء في 
االتحاد األفريقي قد اكتسبت خبرة في هذا المجال، وينبغي أن تكون قادرة على تبادل 

ترح أيضا قوتم اال .منتدى شبكي لتبادل الخبرات المفوضية بتنظيمونصحت خبراتها، 
 هذا المجال.إجراء تدريب في ب

ات : هناك حاجة إلى استكشاف إمكانيتينالجامعة االفتراضية والجامعة اإللكترونية األفريقي( 2)
الموجودة بالفعل في القارة. وهذا من شأنه أن يساعد المشروع  البنية التحتيةالبناء على 

 متقدمة.على االنتقال إلى مرحلة 

سي جتماع بأن الترتيب المؤسالوفد الجزائري اال؛ أبلغ رئيس المتحف الكبير ألفريقيا( 9) 
وزارة الثقافة مكلفة بمهامه. وعالوة على ذلك،  إعداده، وأنالجزائر قد تم  إلنشائه في

اد مع مفوضية االتح عن كثبخصصت قطعة أرض للمشروع. وتعمل السلطات الجزائرية 
األفريقي لتنفيذ هذا المشروع الهام. وطلب االجتماع من مفوضية االتحاد األفريقي وضع 
خطة تنفيذ مفصلة للمشروع بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تصميم المشروع 

 األعضاء أيضا توفير التمويل لهذا المشروع. من الدولوتمويله وتشغيله. وطلب 

؛ حث االجتماع الدول األعضاء على توفير المزيد من التجارة الحرة القاريةمنطقة ( 16)
لضمان استدامته خاصة مع اقترابه من التنفيذ وأيضا من أجل الرائد الموارد لهذا المشروع 

ز في هذا المحر  لتقدمعلى االلجنة تم تشجيع  تقليل االعتماد على الشركاء المانحين. وقد
هذا المشروع والمساهمة في إنجاح دعم الأصحاب المصلحة  من جميعالمشروع وطلبت 

 .التكامل األفريقيالهام من أجل 
 ستراتيجيةإلى ا حاجةالسجلت اللجنة التقدم المحرز والحظت  ؛االفريقية السلعاستراتيجية ( 11)

وطلبت من جميع أصحاب المصلحة في  المضافةلتركيز أكثر على المسائل ذات القيمة ل
 .تكمالهاواس إعدادها و كل من مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء المشاركة بقوة في 

وطلبت  اآلن،اللجنة التقدم المشجع المسجل حتى  الحظت-3636إسكات المدافع بحلول ( 13)
المبادرات ب علقفيما يتمجلس التنفيذي إلى الدورة المقبلة للمن المفوضية تقديم تقرير شامل 

 المشاريع الرائدة. بشأن هذهاتخاذها  يجرى التي 
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يا قررت حكومة ناميبو  .المحرزبعض التقدم باالجتماع  تم إبالغ حرية تنقل األشخاص؛  (12)
يبيا إلى تأشيرة دخول نام يحتاجوالن  والدبلوماسيةن جميع حاملي جوازات السفر الرسمية أ

ا االجتماع أن أيض ي رواندالوزير الأبلغ و لتطبيق هذ القرار. الترتيبات  تنفيذ ه يجري وأن
الي جفي كي 3612ر اكتوب 31إلى  10من للجنة الفنية المتخصصة ا مقبال اجتماعهناك 

جابية نتائج إيالتوصل إلى  من المتوقع و  ،شخاصحرية تنقل االلمواصلة مناقشة ، رواندا 
رة مبعوث خاص لتعزيز ومناص إلى تعيينحاجة بعدم الاقتراح  تقديم تمو االجتماع .  من هذ

 .في التقرير على نحو ما أوصى به المبادرة،هذه 

 . التوصيات ينز 

 التالية:بعد المداوالت أصدرت اللجنة التوصيات  .31

بشأن المزيد من المحتوى ، ليشمل 3602التقرير المرحلي عن تنفيذ أجندة  تنقيحنبغي  (1
حقيق والمجاالت التي يمكن فيها ت والتحديات، الرائدة،لمشاريع ا الرئيسية وحالة هدافاأل

د للوفاء بالمواعييكون اإلبالغ دقيقا بمواعيد زمنية محددة  أن ينبغيانتصارات سريعة. و 
 .النهائية

ينبغي تقاسم التقرير المنقح مع الدول األعضاء لحملها على استيعاب االلتزامات التي  (3
 داخليا.تعهدت بها 

بحيث تكون لها نفس القوة التي  3602 أجندةمتابعة تنفيذ لينبغي إحياء اللجنة الوزارية  (2
 أثناء تنصيبها. قامت بها

 3602 ضفاء الطابع المحلي على أجندةإلالدول األعضاء إلى اتخاذ خطوات  دعوة  (4
 في خططها اإلنمائية الوطنية.

ال تتطلب الكثير من التمويل مثل سوق النقل ائدة بالنظر إلى أن بعض المشاريع الر  (5
الل من خ الرائدة،الجوي األفريقي الواحد، هناك حاجة إلى ترتيب أولويات المشاريع 

 والطويل.تلك التي يمكن تحقيقها على المدى القصير والمتوسط  تحديد

طة خينبغي مواءمة التوصيات الواردة في التقرير المرحلي مع التحديات التي تواجه  (0
 .3602 جندةأول من السنوات العشر األتنفيذ 

األهمية في التمويل وكذلك في  بالغ القطاع الخاص حيث أنه جلبإلى  هناك حاجة (2
 .ائدةتنفيذ بعض المشاريع الر 
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ينبغي أن تستفيد مفوضية االتحاد األفريقي من بعض الموارد المتاحة في القارة  (2
 في بعض المجاالت مثل قاليم متقدمةواألن بعض البلدان ألنظرا  للمشاريع الرائدة 

 شبكة السكك الحديدية وتكنولوجيا الفضاء الخارجي.

في  ةاإلقليمي االقتصاديةتعمل مفوضية االتحاد األفريقي مع المجموعات ينبغي أن  (9
ي تنفيذ فالمجموعات االقتصادية اإلقليمية إعداد هذا التقرير المرحلي ليشمل مساهمات 

 .3602 ندةأج

متماشيا مع  3602 أجندةينبغي أن يكون إعداد التقرير المرحلي عن تنفيذ  (16
 لهذه اللجنة. المقدمةاالختصاصات 

جنة األمم ل للمجموعات االقتصادية اإلقليمية و المديرون التنفيذيون ينبغي أن يحضر  (11
 األفريقي ك البنوالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا و   المتحدة االقتصادية ألفريقيا

بشكل كبير على  يتوقف 3602 أن تنفيذ أجندةبما دوما اجتماع لجنة المتابعة  للتنمية
 مؤسساتهم.

لرائدة المشاريع ابتنفيذ  األفريقي المكلفةمفوضية االتحاد يجب على جميع إدارات  (13
لتقديم  3602 أجندةتنفيذ لأن تحضر اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية  3602 ألجندة

 شرح واف للتقدم المحرز.

التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم في  3602 جندةأوحدة تنفيذ تعزيز  (12
االقتصادية  مكاتب المجموعاتموظفين في  2) ينبغي منح األولوية لــو . وتعبئة الموارد

 استشاريين بموجب عقد إطاري لتسهيل التنفيذ والرصد والتقييم(. خبراء 2و اإلقليمية

إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج األمم المتحدة  المفوضية استكشافيرجى من  (14
، بما 3626 وأجندة 3602 أجندةاإلنمائي وغيره من الشركاء لتعزيز التعاون في تنفيذ 

 األعضاء، والحصول(، في الدول 3)األجندتين في ذلك إضفاء الطابع المحلي على 
 ا.يهمكلعلى تقرير واحد ل

اة وجوب مراعإجراء تقييم شامل وعميق للشراكات االستراتيجية لالتحاد األفريقي، مع  (15
 مبادئ المساواة واالحترام المتبادل. قيامها على

رؤساء الدول  الصارم بمقرراتتدعو اللجنة الدول األعضاء والشركاء إلى االلتزام  (10
فريقية المتعلقة بالحق المشروع لجميع الدول األعضاء في المشاركة في جميع األ
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االجتماعات واألنشطة التي تقع ضمن شراكة االتحاد األفريقي. وتدعم الدول األعضاء 
 .في المناصب الدوليةريقيين أيضا المرشحين األف

لسفراء لجنة المتابعة الوزارية  ةالعمل التابع مجموعةإضفاء الطابع المؤسسي على  (12
 .3602 أجندةتنفيذ ل

( في السنة، وينبغي أن 3ينبغي أن تعقد اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية مرتين ) (12
 اجتماعات مفوضية االتحاد. من جدولتكون االجتماعات جزءا 

 

 الكلمة الختامية .اءح

-و ناندينيتومب /السيدة سعادة  الوزارية،المتابعة لجنة ة رئيسشكرت في مالحظاتها الختامية،  .33
، اردالتخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة المو  جميع المشاركين ومدير، نديتوا 
 هإلى جميع أعضاء اللجنة قبل عرض التقرير المنقح المفوضية إحالةلتقرير. وطلبت من على ا

  االجتماع بأن هذا هو آخر اجتماع حيث أنت ر  . وذك  3612على المجلس التنفيذي في يناير 
نظيم األفريقي تمفوضية االتحاد اللجنة قد وصل إلى نهايته ما لم تقرر  الحد الزمني لوالية

 تركتها هذه إلى ضبط المرحلة التي. ودعت اللجنة القادمة 3612آخر قبل قمة يناير  اجتماع
 تنفيذا تاما. 3602 جندةأاللجنة ووعدت بمواصلة العمل مع اللجنة الجديدة لضمان تنفيذ 

لويز موشيكيوابو، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون وجماعة شرق أفريقيا  /شكرت سعادة السيدة .32
رئيس  ةحكومة الناميبية على كرم الضيافة. وشكرت أيضا نائبال كلمتها الختامية،في رواندا، في 

نديتواه  -نيتومبو ناندي /السيدة سعادةالعالقات الدولية والتعاون في ناميبيا،  ةالوزراء ووزير 
الشكر ب وال سيما لتنظيم هذا االجتماع. وتوجهتاستمرار اللجنة في العمل لجهودها الرامية إلى 

أعمالهم المزدحم لحضور هذا االجتماع  من جدولإلى جميع المشاركين على تخصيص جزء 
التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة  الهام. كما أعربت عن شكرها لمدير

من الضروري، من أجل  هأنب سعادتها  نصحتكما على إعداد التقرير ودعم االجتماع.  الموارد
ت اجتماعات موازية. ووعد انعقاد  عدم أوقاتزيادة الحضور في المستقبل، تنظيم االجتماع في 

 .ةالجديد تأتي اللجنةبمواصلة دعم اللجنة حتى عندما 
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