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ألف .مقدمة
.1

عقد اجتماع لجنة المتابعة الو ازرية لتنفيذ أجندة  3602في ويندهوك ،ناميبيا من  13إلى 12

أكتوبر  3612برئاسة السيدة /نيتومبو ناندي  -نديتواه ،نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العالقات

الدولية والتعاون في جمهورية ناميبيا بحضور سعادة السيدة /لويز موشيكيوابو ،وزيرة الشؤون

الخارجية وجماعة شرق أفريقيا في رواندا.
باء .الحضور
.3

حضر االجتماع ستة ( )0من الدول األعضاء ،واثنتان ( )3من المجموعات االقتصادية
اإلقليمية ،ومنظمة دولية واحدة ( )1على النحو التالي:
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
• جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية
• دولة ليبيا
• جمهورية ناميبيا
• جمهورية رواندا
• جمهورية جنوب أفريقيا
• المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا (اإليكواس)
• مجموعة تنمية الجنوب األفريقي (سادك)
• لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

جيم .جدول األعمال
.2

اعتمدت بنود جدول األعمال التالية لالجتماع:
( )1البيان االفتتاحي المقدم من قبل سعادة السيدة /نيتومبو ناندي -نديتواه ،نائبة رئيس
الوزراء ووزيرة العالقات الدولية والتعاون في جمهورية ناميبيا ورئيسة اللجنة

( )3عرض التقرير المرحلي عن تنفيذ أجندة 3602
( )2مناقشة التقرير المرحلي
( )4الكلمة الختامية
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دال .كلمة االفتتاح
.4

ترأس االجتماع صاحبة سعادة السيدة /نيتومبو ناندي -نديتواه ،نائبة رئيس الوزراء ووزيرة

العالقات الدولية والتعاون في جمهورية ناميبيا .ورحبت-في بيانها االفتتاحي -بجميع المندوبين
في االجتماع ،وقالت إن ناميبيا تشرفت باستضافة االجتماع وطلبت من الوفود التفرغ لزيارة

أماكن في ناميبيا .وكانت ناميبيا قد أنجزت مهمة صياغة اختصاصات اللجنة التي اعتمدها

المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في يوليو  3610في كيجالي ،رواندا .وعليهَّ ،
ذكرت المندوبين
بأن االجتماع سوف يسترشد باالختصاصات ال سيما لتقييم التقدم المحرز على الصعيد الوطني

واإلقليمي والقاري في تنفيذ خطة السنوات العشر األول ألجندة .3602
.5

أبلغت الوزيرة االجتماع بأن مفوضية االتحاد األفريقي ستقدم عرضا للتقرير عن التقدم المحرز
في تنفيذ أجندة  3602والمشاريع الرائدة ،وأنه بعد المناقشات سيقدم التقرير إلى المجلس التنفيذي

في يناير  .3612وتعد استراتيجية تعبئة الموارد المحلية-التي ستعرض قريبا للبحث من جانب
اللجنة الفنية المتخصصة لوزراء المالية واالقتصاد والتكامل -خطوة جيدة على طريق ضمان
تمويل خطة تنفيذ السنوات العشر األول من أجندة  3602التي بقى منها ستة ( )0سنوات .وال
تزال التحديات قائمة في تنفيذ أجندة  3602التي تتطلب عناية من جميع أصحاب المصلحة.

ودعت جميع أصحاب المصلحة إلى الوفاء بالتزاماتهم ومواعيدهم النهائية .وسيتطلب التنفيذ

الناجح ألجندة  3602من جميع الدول األعضاء وأجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات
االقتصادية اإلقليمية أن تعمل معا .وشددت على أهمية المجموعات االقتصادية اإلقليمية في

التنفيذ الناجح ألجندة 3602؛ وهذا هو السبب الحقيقي في أن يكون كبار الموظفين التنفيذيين

للمجموعات االقتصادية اإلقليمية أعضاء في هذه اللجنة.
.0

شددت نائبة رئيس الوزراء على أن أجندة  3602وأهداف التنمية المستدامة ،هي دائما موضوع
تركيز القطاعات والو ازرات المعنية في ناميبيا في محاولة لتعميمها .وأقرت خطة التنفيذ للسنوات

العشر األول ألجندة  3602بوجود الصلة بين أهداف التنمية المستدامة وأجندة  ،3602وأن
أهداف التنمية المستدامة كانت مدعومة بشكل كبير بالموقف األفريقي الموحد .وفي ناميبيا ،تم

إدراج أهداف وأولويات أجندة  3602في خطة التنمية الوطنية الخامسة الناميبية.
.2

أكدت صاحبة السعادة أن لجنة المتابعة الو ازرية لتنفيذ أجندة  3602قد شكلت في يناير
 3614وأنها ستنتهي في يناير  ،3612ولذلك ينبغي للجنة القادمة أن تأخذ أجندة  3602إلى
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مستوى آخر ،مما يكون له أثر حقيقي على جميع األفريقيين .وأعلنت أن الوقت قد حان لمضاعفة
الجهود المبذولة لتنفيذ أجندة  3602لفائدة جميع األفريقيين وال سيما النساء والشباب.

هاء .عرض التقرير المرحلي عن تنفيذ أجندة 3602
.2

قدم مدير التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد في مفوضية االتحاد األفريقي
عرضا عن التقدم المحرز في أجندة  ،3602حيث سلط الضوء على؛

• إضفاء الطابع المحلي على األجندة،
• التقدم المحرز في المشاريع الرائدة،
• إطار القياس والمساءلة،
• المواءمة مع أطر الرصد والتقييم للمجموعات االقتصادية اإلقليمية
• استراتيجية تعبئة الموارد والشراكة،
• تعميم أجندة ،3602
• التحديات وطريق المضي قدما
.9

ذكر أنه تم حتى اآلن زيارة ثمان وثالثين دولة عضوا ( )22من أجل التشريعات المحلية  ،كما
أدرجت دولتان أخريان ( )3أجندة  3602في خططهما الوطنية .ويمثل إعداد الوثيقتين المهمتين

جدا (أي استراتيجية الرصد والتقييم وتعبئة الموارد والشراكة) معلما بار از في تنفيذ األجندة .وإلى
جانب ذلك ،التقدم المسجل في بعض المشاريع الرائدة مثل منطقة التجارة الحرة القارية ،وإسكات

دوي المدافع بحلول عام  ،3636وحرية تنقل األشخاص ،والشبكة المتكاملة للقطارات فائقة

السرعة ،والمنصة االقتصادية األفريقية ،ومتحف أفريقيا الكبير هي مشاريع تستحق الذكر .وأشار
المدير إلى أن رؤية أجندة  ،3602والقيود المالية ،وبطء وتيرة التقدم في بعض المشاريع الرائدة
والتأخير في ردود بعض الدول األعضاء على النداء للتشريعات المحلية هي من بين التحديات

البارزة في تنفيذ أجندة .3602
واو .مناقشة التقرير المرحلي بشأن تنفيذ أجندة 3602
أوالا .المناقشة العامة
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 .16شكرت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لجماعة شرق أفريقيا ،سعادة السيدة /لويز موشيكيوابو

من رواندا حكومة ناميبيا على تنظيم هذا االجتماع والدعوة إليه .وذكرت االجتماع بأن اللجنة

بحاجة إلى التنشيط .وعند انطالقها ،بدأت اللجنة بكثير من الحماس الذي يبدو أنه تالشى،

وشددت على ضرورة العمل معا وأهمية اللجنة التي هي بمثابة زوج من العيون في تنفيذ أجندة
 .3602وذكرت أن رواندا ستفعل ما يلزم من جانبها عن طريق تشجيع الدول األعضاء األخرى

لتنفيذ أجندة  .3602وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتقرير المرحلي وطلبت من المفوضية أن
تتقاسمه مع جميع الدول األعضاء لحملها على التفكير فيما يمكن القيام به في تنفيذ أجندة

.3602

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

تحقيقها في أقصر وقت ممكن .ودعت الوزيرة المفوضية إلى تقديم تقرير مرحلي ملموس عن

المشاريع الرائدة عبر جداول الزمنية مناسبة.

 .13أبلغ الوفد الجزائري اللجنة بأن الجزائر كانت من بين البلدان األولى التي أدرجت أهداف وتطلعات
أجندة  3602في خطتها الوطنية .ورحبت بالتقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ أجندة ،3602
وشدد على ضرورة أن تعمل البلدان معا إذا أرادت أن تفي بالمواعيد النهائية المحددة في أجندة

 .3602وفي هذا الصدد ،أكد الوفد على ضرورة أن تضع أفريقيا استراتيجية تمويل شاملة

ومتماسكة لضمان التنفيذ الناجح ألجندة التنمية القارية .وأشار أيضا إلى تحديات اإلرهاب
والتطرف التي ينبغي التصدي لها من أجل نجاح أجندة.3602

 .12تتحدث ممثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا عن الجهود الجارية لضمان أن يكون لدى
كل من االتحاد األفريقي ومنظومة األمم المتحدة إطا ار مبسطا إلضفاء الطابع المحلي على

اجندة  ،3602وأهداف التنمية المستدامة ،وكذلك إطا ار مشتركا للرصد والتقييم .وأبلغ االجتماع

أيضا بأن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا قد وضعت مجموعة أدوات لمواءمة أجندة
 3602وأهداف التنمية المستدامة ،وأنه تم اختبار هذه األدواة في بلدان مثل إثيوبيا وجامبيا.

 .14أطلع نائب رئيس المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،من جانبه ،االجتماع على أن
المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أدرجت أهداف وأولويات أجندة  3602وأهداف التنمية
المستدامة في خطتها  .3636-3610وقال إن المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
ستتواصل مع الدول األعضاء التي لم تتلق بعثات التشريعات المحلية من مفوضية االتحاد

األفريقي حتى تتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن .وشاركت المجموعة االقتصادية لدول
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غرب أفريقيا في صياغة إطار الرصد والتقييم لخطة تنفيذ السنوات العشر األول ألجندة

.3602وتعد حرية تنقل االشخاص اآلن حقيقة واقعة في المجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا وعلى استعداد للعمل مع االتحاد األفريقي لالستفادة من الممارسات الجيدة.

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

االقتصادية اإلقليمية في تنفيذ أجندة  3602والمشاريع الرائدة.
 .10أبلغ ممثل إثيوبيا االجتماع بأن إثيوبيا أدرجت أيضا تطلعات وأهداف أجندة  3602في خطتها

الوطنية للنمو والتحول .وذكر أن التقرير ينبغي أن يشمل أيضا البلدان التي أدرجت أجندة 3602

في خططها الوطنية لكي يكون للتقرير مصداقية عند تقديمه للمجلس والمؤتمر لالعتماد.

 .12قال ممثل جمهورية جنوب أفريقيا أيضا بأن جنوب أفريقيا أدرجت تطلعات وأهداف أجندة 3602
في خطتها االستراتيجية وأن المجموعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي واالتحاد األفريقي تم إشراكهما
في عدد من المبادرات بما في ذلك وضع إطار الرصد والتقييم ألجندة .3602

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

السنوات العشر األول ألجندة  ،3602والخطط المتتالية.

 .19ذكرت رئيسة اللجنة االجتماع بأنه استنادا إلى الوالية األساسية للجنة ،فإن هناك حاجة إلى
الرئدة ودراسة التقدم
دراسة القضايا الرئيسية دراسة ناقدة ،والنظر في التقدم المحرز في المشاريع ا
المحرز والتحديات التي تواجهها ،ومن ثم التوصل إلى توصيات مناسبة.

ثانيا .مناقشة حول المشاريع الرائدة
 .36تداولت اللجنة الو ازرية حول التقدم المحرز على مستوى كل مشروع رائد بما في ذلك التحديات
والتوصيات.

( )1سد إنجا الكبير
•

طلب االجتماع من مفوضية االتحاد االفريقي تقديم تحديث حول سبب إعالن البنك

الدولي تعليق دعمه للمشروع في يوليو  ،3610وتساءل أيضا عما إذا كان المشروع
قاد ار حتى اآلن على االنطالق في حالة انسحاب البنك الدولي .وقد يكون من الحكمة

البحث عن ترتيبات تمويل بديلة.
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• تمت مناقشة التحديات البارزة وتم توضيح أن عدم االستقرار السياسي في جمهورية

الكونغو الديمقراطية قد ال يكون التحدي األول وأنه اليزال من الممكن االضطالع بالعمل
مع الوضع السياسي الراهن .ويجب تحديد جميع التحديات األخرى بوضوح واقتراح إجراء

عالجي.
• أوصي االجتماع أيضا بأن سد إنجا الكبير ينبغي أن يكون مشروعا أفريقيا وال ينبغي
تركه لجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان قليلة وحدها ألن جعل المشروع أفريقيا سيجلب

المزيد من التمويل ويضمن تنفيذه.

( )3الشبكة االفريقية المتكاملة للقطارات فائقة السرعة؛ طلب االجتماع المزيد من المعلومات
حول ما إذا كان اهتمام الصين بالمشروع هو فقط للفوز بالعقد لبناء السكك الحديدية أم
انها تقوم بتمويله كذلك .وطلب االجتماع من المفوضية تقديم هيكل أولي للمسار وخريطة

المشروع .و لوحظ أيضا أنه ينبغي للدول االعضاء أن تخطط الستكمال جزء المشروع

الذي يوجد داخل أرضها بحيث يمكن للمشروع أن يعتمد أكثر على الموارد الذاتية بدل

الدعم الخارجي.

( )2السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي؛ حث االجتماع الدول األعضاء على فتح مجالها
الجوي ودعا إلى توقيع البروتوكول .واقترح بأن تزود الدول األعضاء بمعلومات إضافية
تحدد المنافع  .وهذا ليس فقط للدول األعضاء التي تمتلك خطوطا جوية وطنية ولكن

بالنسبة للجميع.

( )4الشبكة االلكترونية األفريقية؛ تم تقديم المشورة للمفوضية بإشراك الشباب على نحو أكثر،
وربطه بالمبادرات الموجودة بالفعل مثل أفريقيا الذكية .ويجب أن تكون ملكية الشبكة

اإللكترونية ألفريقيا وإدارتها من قبل أفريقيا ،وينبغي أن تكون متصلة بالعالم وليس فقط
ببلد واحد.

( )5المنصة االقتصادية األفريقية؛ اقترح االجتماع أن المفوضية بحاجة إلى النظر إلى اإلطار
المؤسسي المنشئ للمنصة االقتصادية األفريقية وإشراك لجنة األمم المتحدة االقتصادية
ألفريقيا أكثر مع عزل مؤسسة االتحاد األفريقي عن المنصة االقتصادية األفريقية .كما

أقترح أيضا أن تكون استضافة المنصة على أساس التناوب.

( )0المؤسسات المالية والنقدية القارية؛ تساءل االجتماع عن األسباب التي جعلت بعض
الدول األعضاء لم توقع ولم تصدق على البروتوكوالت المنشئة لهذه المؤسسات ونصح
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بإيجاد وسيلة لجعل الدول األعضاء على استعداد للتوقيع .وطلب من المفوضية أيضا

منح األولوية للمؤسسات المالية التي يمكن إنشاؤها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
( )2المشروع الرائد للفضاء الخارجي األفريقي؛ طلب من المفوضية النظر إلى برنامج األمم
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
خبراتها ،ونصحت المفوضية بتنظيم منتدى شبكي لتبادل الخبرات .وتم االقترح أيضا

بإجراء تدريب في هذا المجال.
( )2الجامعة االفتراضية والجامعة اإللكترونية األفريقيتين :هناك حاجة إلى استكشاف إمكانيات
البناء على البنية التحتية الموجودة بالفعل في القارة .وهذا من شأنه أن يساعد المشروع
على االنتقال إلى مرحلة متقدمة.

( )9المتحف الكبير ألفريقيا؛ أبلغ رئيس الوفد الجزائري االجتماع بأن الترتيب المؤسسي
إلنشائه في الجزائر قد تم إعداده ،وأن و ازرة الثقافة مكلفة بمهامه .وعالوة على ذلك،

خصصت قطعة أرض للمشروع .وتعمل السلطات الجزائرية عن كثب مع مفوضية االتحاد

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

وتمويله وتشغيله .وطلب من الدول األعضاء أيضا توفير التمويل لهذا المشروع.

( )16منطقة التجارة الحرة القارية؛ حث االجتماع الدول األعضاء على توفير المزيد من
الموارد لهذا المشروع الرائد لضمان استدامته خاصة مع اقترابه من التنفيذ وأيضا من أجل
تقليل االعتماد على الشركاء المانحين .وقد تم تشجيع اللجنة على التقدم المحرز في هذا

المشروع وطلبت من جميع أصحاب المصلحة الدعم والمساهمة في إنجاح هذا المشروع

الهام من أجل التكامل األفريقي.

( )11استراتيجية السلع االفريقية؛ سجلت اللجنة التقدم المحرز والحظت الحاجة إلى استراتيجية
للتركيز أكثر على المسائل ذات القيمة المضافة وطلبت من جميع أصحاب المصلحة في
كل من مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء المشاركة بقوة في وإعدادها واستكمالها.
( )13إسكات المدافع بحلول -3636الحظت اللجنة التقدم المشجع المسجل حتى اآلن ،وطلبت
من المفوضية تقديم تقرير شامل إلى الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي فيما يتعلق بالمبادرات

التي يجرى اتخاذها بشأن هذه المشاريع الرائدة.
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( )12حرية تنقل األشخاص؛ تم إبالغ االجتماع ببعض التقدم المحرز .وقررت حكومة ناميبيا
أن جميع حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية لن يحتاجوا إلى تأشيرة دخول ناميبيا
وأنه يجري تنفيذ الترتيبات لتطبيق هذ القرار .وأبلغ الوزير الرواندي أيضا االجتماع أن

هناك اجتماعا مقبال للجنة الفنية المتخصصة من  10إلى  31اكتوبر  3612في كيجالي

 ،رواندا لمواصلة مناقشة حرية تنقل االشخاص ،ومن المتوقع التوصل إلى نتائج إيجابية
من هذ االجتماع  .وتم تقديم اقتراح بعدم الحاجة إلى تعيين مبعوث خاص لتعزيز ومناصرة
هذه المبادرة ،على نحو ما أوصى به في التقرير.
زين .التوصيات
 .31بعد المداوالت أصدرت اللجنة التوصيات التالية:
)1

نبغي تنقيح التقرير المرحلي عن تنفيذ أجندة  ،3602ليشمل المزيد من المحتوى بشأن
األهداف الرئيسية وحالة المشاريع الرائدة ،والتحديات ،والمجاالت التي يمكن فيها تحقيق

انتصارات سريعة .وينبغي أن يكون اإلبالغ دقيقا بمواعيد زمنية محددة للوفاء بالمواعيد

النهائية.
)3

ينبغي تقاسم التقرير المنقح مع الدول األعضاء لحملها على استيعاب االلتزامات التي

)2

ينبغي إحياء اللجنة الو ازرية لمتابعة تنفيذ أجندة  3602بحيث تكون لها نفس القوة التي

)4

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ خطوات إلضفاء الطابع المحلي على أجندة 3602

)5

بالنظر إلى أن بعض المشاريع الرائدة ال تتطلب الكثير من التمويل مثل سوق النقل

تعهدت بها داخليا.

قامت بها أثناء تنصيبها.

في خططها اإلنمائية الوطنية.

الجوي األفريقي الواحد ،هناك حاجة إلى ترتيب أولويات المشاريع الرائدة ،من خالل
تحديد تلك التي يمكن تحقيقها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

)0

ينبغي مواءمة التوصيات الواردة في التقرير المرحلي مع التحديات التي تواجه خطة

)2

هناك حاجة إلى جلب القطاع الخاص حيث أنه بالغ األهمية في التمويل وكذلك في

تنفيذ السنوات العشر األول من أجندة .3602
تنفيذ بعض المشاريع الرائدة.
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)2

ينبغي أن تستفيد مفوضية االتحاد األفريقي من بعض الموارد المتاحة في القارة

للمشاريع الرائدة نظ ار ألن بعض البلدان واألقاليم متقدمة في بعض المجاالت مثل
شبكة السكك الحديدية وتكنولوجيا الفضاء الخارجي.

)9

ينبغي أن تعمل مفوضية االتحاد األفريقي مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية في

إعداد هذا التقرير المرحلي ليشمل مساهمات المجموعات االقتصادية اإلقليمية في تنفيذ
أجندة .3602

 )16ينبغي أن يكون إعداد التقرير المرحلي عن تنفيذ أجندة  3602متماشيا مع
االختصاصات المقدمة لهذه اللجنة.

 )11ينبغي أن يحضر المديرون التنفيذيون للمجموعات االقتصادية اإلقليمية و لجنة األمم

المتحدة االقتصادية ألفريقيا والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والبنك األفريقي

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

 )13يجب على جميع إدارات مفوضية االتحاد األفريقي المكلفة بتنفيذ المشاريع الرائدة
ألجندة  3602أن تحضر اجتماعات لجنة المتابعة الو ازرية لتنفيذ أجندة  3602لتقديم

شرح واف للتقدم المحرز.

 )12تعزيز وحدة تنفيذ أجندة  3602في التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم
وتعبئة الموارد .وينبغي منح األولوية ل ـ ( 2موظفين في مكاتب المجموعات االقتصادية

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

 )14يرجى من المفوضية استكشاف إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي وغيره من الشركاء لتعزيز التعاون في تنفيذ أجندة  3602وأجندة  ،3626بما
في ذلك إضفاء الطابع المحلي على األجندتين ( ،)3في الدول األعضاء ،والحصول

على تقرير واحد لكليهما.

 )15إجراء تقييم شامل وعميق للشراكات االستراتيجية لالتحاد األفريقي ،مع مراعاة وجوب
قيامها على مبادئ المساواة واالحترام المتبادل.
 )10تدعو اللجنة الدول األعضاء والشركاء إلى االلتزام الصارم بمقررات رؤساء الدول
األفريقية المتعلقة بالحق المشروع لجميع الدول األعضاء في المشاركة في جميع
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االجتماعات واألنشطة التي تقع ضمن شراكة االتحاد األفريقي .وتدعم الدول األعضاء

أيضا المرشحين األفريقيين في المناصب الدولية.

 )12إضفاء الطابع المؤسسي على مجموعة العمل التابعة لسفراء لجنة المتابعة الو ازرية
لتنفيذ أجندة .3602
 )12ينبغي أن تعقد اجتماعات لجنة المتابعة الو ازرية مرتين ( )3في السنة ،وينبغي أن
تكون االجتماعات جزءا من جدول اجتماعات مفوضية االتحاد.

حاء .الكلمة الختامية
 .33في مالحظاتها الختامية ،شكرت رئيسة لجنة المتابعة الو ازرية ،سعادة السيدة /نيتومبو ناندي-

نديتوا  ،جميع المشاركين ومدير التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد،

على التقرير .وطلبت من المفوضية إحالة التقرير المنقح إلى جميع أعضاء اللجنة قبل عرضه
على المجلس التنفيذي في يناير  .3612وذكرت االجتماع بأن هذا هو آخر اجتماع حيث أن

الحد الزمني لوالية اللجنة قد وصل إلى نهايته ما لم تقرر مفوضية االتحاد األفريقي تنظيم

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

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

الوزراء ووزيرة العالقات الدولية والتعاون في ناميبيا ،سعادة السيدة /نيتومبو ناندي -نديتواه
لجهودها الرامية إلى استمرار اللجنة في العمل وال سيما لتنظيم هذا االجتماع .وتوجهت بالشكر

إلى جميع المشاركين على تخصيص جزء من جدول أعمالهم المزدحم لحضور هذا االجتماع

الهام .كما أعربت عن شكرها لمدير التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة

الموارد على إعداد التقرير ودعم االجتماع .كما نصحت سعادتها بأنه من الضروري ،من أجل
زيادة الحضور في المستقبل ،تنظيم االجتماع في أوقات عدم انعقاد اجتماعات موازية .ووعدت

بمواصلة دعم اللجنة حتى عندما تأتي اللجنة الجديدة.
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