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 تقرير تقييم بعثة استضافة المركز األفريقي لتنمية المعادن

 2018يناير  12إلى  2017ديسمبر  26

 

 أوال. مقدمة
لمكتب  ممثلأقدم من إدارة التجارة والصناعة و فنيتحاد األفريقي يتألف من خبير وفد من مفوضية اال قام .1

رغبتها ن قي التي سبق أن أعربت عإلعادة تقييم الدول األعضاء في االتحاد األفريببعثة المستشار القانوني 

إلى البعثة فاد يإ . تماوغينيزامبيا وكينيا استضافة أمانة المركز األفريقي لتنمية المعادن، وهي السودان وفي 

وإلى  ؛2018يناير  5إلى  3لوساكا، زامبيا، من إلى و ؛2017ديسمبر  29إلى  26الخرطوم، السودان من 

 . 2018يناير  12إلى  11كوناكري، غينيا من إلى ؛ و2018يناير  9إلى  8نيروبي، كينيا، من 

 

ة لتنميموجز عن المركز األفريقي بتقديم عرض في الدول األعضاء المذكورة أعاله، قامت المفوضية  .2

االتحاد  ومؤسسات أجهزة، وأسباب إجراء هذه الجولة الثانية من التقييم والمعايير المطبقة الستضافة المعادن

أن الهدف األساسي من بعثات إعادة التقييم هو التأكد من استمرار استعداد  مفوضيةألفريقي. وأوضحت الا

، األول منذ التقييمور وقت طويل لتنمية المعادن، نظرا لمرهذه الدول األعضاء الستضافة المركز األفريقي 

معايير استضافة  ،2005ولتقييم عروض كل منها على أساس المعايير األولية المنصوص عليها في عام 
المركز األفريقي لتنمية المعادن ( معايير إضافية خاصة ب3ثالثة ) فضال عن إدخال ،االتحاد األفريقي أجهزة

 كما يلي:

 

ي فيه جرتفي الوقت الذي  – مركز األفريقي لتنمية المعادنلليق على النظام األساسي التصد (أ

 للمركز األفريقي لتنمية المعادن أربعالنظام األساسي بلغ عدد التوقيعات على ، إعادة التقييم

على  ه يترتب، لدى ترويجها لهذا الصك، أنلمفوضية. ورأت اأي تصديق، ولم يسجل توقيعات

ي نظامه األساس علىالمركز األفريقي لتنمية المعادن أن يصدق البلد الراغب في استضافة 

 . في الصكالواردة األفريقي لتنمية المعادن كدليل على االلتزام برؤية وأهداف المركز 

يعتبر المركز  – لمركز األفريقي لتنمية المعادنلمباشر والدعم اإلضافي لالدعم المالي ا

خالل السنوات األربع الماضية. وبعد أن تم إطالق  األفريقي لتنمية المعادن مشروعا قائما

، تم تمويله 2013موزمبيق في ديسمبر  ،في مابوتوالمركز األفريقي لتنمية المعادن مشروع 

أمريكي  مليون دوالر 15وتحديدا كندا التي قدمت  اإلنمائيين،شركاء البالكامل من قبل 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية  ةاستضاف تحتأمريكي ماليين دوالر  5وأستراليا التي قدمت 

دون ترك أي أموال فقد انتهى مشروع المركز األفريقي لتنمية المعادن ألفريقيا. ومع ذلك، 

في إطار لجنة األمم المتحدة تمكن من استمرار عمليات المركز األفريقي لتنمية المعادن 

حق، ، في وقت التصادية ألفريقيالجنة األمم المتحدة االقت بقد خاطاالقتصادية ألفريقيا. و

ركز األفريقي لتنمية نقل الم ، واقترحت2017ديسمبر  20في مفوضية االتحاد األفريقي 

أبريل  30من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا إلى االتحاد األفريقي بحلول المعادن 

ة لمفوضية االتحاد التابعالتجارة والصناعة  إدارة، اجتمعت 2017ديسمبر  20في و. 2018

، وتم االتفاق على 2017ديسمبر  20بتاريخ ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا األفريقي 

لمشروع افقدان الزخم نظرا ألهمية بشكل سلس لتفادي قل المركز إلى البلد المضيف ننه ينبغي أ

دا. ج مهمةولكنها  أساسيةلقائمة معايير إضافية غير . وفي هذا الصدد، أضيفت إلى اهونجاح

 1,2 وال تقل عنمليون دوالر أمريكي  2ينبغي أن يوفر البلد المضيف ميزانية دنيا ال تتجاوز 

في السنة لفترة مؤقتة ال تزيد عن سنتين لدعم الموظفين المؤقتين والحد األدنى  مليون دوالر

 من العمليات. 



EX.CL/1075(XXXII) Rev.1 
Page 2 

نقل المركز األفريقي تسهيل ومن أجل ، الهكما هو مبني أع - سكن لرئيس األمانةالتوفير  (ب

، ينبغي على البلد الراغب في 2018أبريل  30بحلول ضيف مالبلد اللتنمية المعادن إلى 

 رئيس األمانة. ل أن يوفر سكنا استضافة المؤسسة

 لتقييمثانيا. ا

لتي أجريت ييم األولية ااالتحاد األفريقي لكل دولة أن بعثة التقمفوضية ر وفد أعاله، ذك  ورد باإلضافة إلى ما  .3

ثلين اجتماع لجنة المم طلب هذه المعايير، وبالتالي على ضوءقد أغفلت تقييم الدول المعنية  2016في عام 

 العروض.صنيف االتحاد األفريقي إعادة تقييم وتمفوضية من  الدائمين

 

ألولية المكونة من المتطلبات ا -( القسم ألف 1(: )2تنقسم ورقة النقاط المستخدمة في التقييم إلى قسمين ) .4

القسم ( 2 ستضافة أجهزة االتحاد األفريقي؛ال 2005مرجعية مستخلصة من معايير عام  بنود(10عشرة )

كل بند من بنود القائمة المرجعية  تضمنه. ويالالمبينة أع( 3الثالثة ) متطلبات إضافية تتكون من البنود - اءب

ل منها خمس كيتضمن  التي، باستثناء معايير التصديق واإلقامة في القسم باء ،( نقاط كحد أقصى10عشرة )

( نقاط كحد أقصى. وفي هذا الصدد، فإن النقطة القصوى التي يمكن بلوغها من ورقة النقاط هي مائة 5)

  .( نقطة120وعشرون )

 ثالثا. جمهورية السودان

 لرغبةبالتأكيد على ا ،ممن جانبهحكومة الذين قاموا ممثلي ال م وفد مفوضية االتحاد األفريقي عرضه إلىقد   .5

إلضافة قيمة إلى الموارد  -مع رؤية المركز ورؤيتها المطابقة تماما باستضافة المركز، كيدة للحكومة األ

ية للدول األعضاء في االتحاد األفريقي في تنفيذ رؤية التعدين فنفي القارة وتقديم المساعدة ال المعدنية

اإلضافية التي وضعتها مفوضية االتحاد  متطلباتال لبحثاألفريقية. وأبدت الحكومة أيضا استعدادها 

 األفريقي.

 

 يرزا لولذي كان مكتبالمبنى اويقع هذا الحكومة الستضافة المركز.  ي عرضتهذزار الفريق المبني الدائم ال .6

تبية على مساحات مكالمبنى يحتوي وأمتار من شارع نهر النيل. بضع على بعد لبترول والغاز والتعدين ا

ومطبخ ومصاعد تعمل. كما يحتوي على قاعات اجتماعات  دورات مياهو، لضيوفل انتظارغرف وقياسية، 

في نفس الشارع الذي يوجد بوجد المبنى وغرفا تم إنشاؤها لمكتبة. و مقعدا 150 عفسيحة وقاعة مؤتمرات م

 فيه أيضا مكتب السودان القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعدد من الوزارات الحكومية.

 

هود للتفاوض مع جالفيما يتعلق بميزانية الفترة المؤقتة، أبلغت الحكومة وفد االتحاد األفريقي بأنه ستبذل  .7

 قد تمت الموافقة عليها بالفعل. 2018نية عام وزارة المالية للحصول على أموال نظرا ألن ميزا

 رابعا. جمهورية زامبيا   

 والسياحة واألشغال عادنلزامبية بما في ذلك وزارة الماجتمع وفد االتحاد االفريقي مع عدد من الوزارات ا .8

والبنية التحتية واإلسكان والشؤون الخارجية. وعقب العرض الذي قدمته مفوضية االتحاد األفريقي، أكد 

 جالي مف ممركز، مشددين على مزاياهممثلو الحكومة في الوزارات المعنية التزام زامبيا باستضافة أمانة ال

 التعدين واالستعداد للوفاء بالمعايير اإلضافية.

  

الستضافة المركز األفريقي لتنمية محتملة ن ا( حددتها حكومة زامبيا كمب3ثالثة مواقع )ل اتقييم الوفد أجرى .9

 على النحو التالي:المعادن 
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قابل محديثا  بُني الذيالزامبية وزارة اإلسكان وتطوير البنية التحتية قع داخل مجمع ي - 1الخيار  .أ

افة ستضالأكمله في المبنى ب خصصت الحكومة الطابق األولالسفارة األمريكية السابقة. وقد 

( مساحات مكتبية واسعة ذات مخطط مفتوح مجهزة بمراكز 4من أربعة ) عقارمركز. ويتألف الال

دورات مياه . هناك المركز األفريقي لتنمية المعادن أمانةعمل ومكتب منفصل معزول لرئيس 

 .تكييفونظام ساللم، و، عاملة مصاعدومنطقة المطبخ، و، منفصلة مخصصة للرجال والنساء

  مع حراسة أمنية على مدار الساعة.مغلق بالبوابات  داخل مجمع المبنى موجودو

 

بدار مبنى مجمع وزارة المالية الزامبية المعروف في  الطابق الخامسقع على ي - 2الخيار  .ب

 رغمال على، اتالمكتب المركزي لإلحصاءمع موظفي اإلحصاءات الوطنية. وسيتم تقاسم الطابق 

األفريقي  مركزال يحتل بحيث ،بعضهم توزيع إعادة إمكانية عن أعربوا الحكومة ممثلي أن من

 .وحدهل الخامس الطابق المعادن تنميةل

 

أكد ممثلو الحكومة األهمية الرمزية وقد ، لمعاش التقاعديقع داخل مجمع مبنى موكاوبا  - 3الخيار  .ج

 عادنالموزارة  يجاور المبنىلسابق مجمع النحاس الزامبي. والمبنى الذي كان يضم في الهذا 

ب تألف من مكاتيالدوائر التلفزيونية المغلقة، و بالكامل مع كاميرات مراقبة مؤمن و، وهالزامبية

دورات مياه خاصة توحة، ومرافق للمؤتمرات، وتنفيذية يمكن تحويلها بسهولة إلى مكاتب مف

 .للرجال والنساء ةومنفصل

دائم  ىمبنبناء لقطعة أرض ه تم تخصيص أبلغت الحكومة أيضا مفوضية االتحاد األفريقي بأن .د

 في حالة اختيار زامبيا لالستضافة. لمركز األفريقي لتنمية المعادن ل

 

سكن ( كعقارات سكنية مخصصة ل2)وباإلضافة إلى مباني المكاتب، عرضت حكومة زامبيا أيضا خيارين  .10

قة كابولونغا في منط انالسكني ياننقع المبيعلى النحو التالي. أمانة المركز األفريقي لتنمية المعادن ئيس ر

منهما من أربع غرف. مع يتألف كل ، والثاني عبارة عن دوبليكس، ألول عبارة عن جناحافي لوساكا. 

 مع ما يكفيوحديقة كبيرة ملحق بالمطبخ غسيل، ومخزن لون وصالة طعام ومطبخ، وغرفة ، وصاماماتح

 من المياه والكهرباء. 

 

ت زامبيا قد وقعت كان -المركز األفريقي لتنمية المعادن فيما يتعلق بالشرط المتعلق بالتصديق على اتفاقية  .11

 وهي بصدد االنتهاء من عملياتها الداخلية للتصديق عليها.، في وقت إجراء هذا التقييم على الصك

 

هود للتفاوض مع جالالفترة المؤقتة، أبلغت الحكومة وفد االتحاد األفريقي بأنه ستبذل  فيما يتعلق بميزانية .12

 قد تمت الموافقة عليها بالفعل.  2018وزارة المالية للحصول على أموال نظرا ألن ميزانية عام 

 

 خامسا. جمهورية كينيا

ستضافة كينيا الكفة ترجح وضوعات م قدمالكينية الذى المعادن وزارة وكيل مع  فريقىاألاجتمع وفد االتحاد  .13

مساعدة في  المتمثلةورؤيتها  بالمبادئ األفريقيةا إلى تمسك كينيا رمشياألفريقي لتنمية المعادن.  لمركزا

يقي استعداد ألفراالتحاد ا مفوضيةأقصى إمكاناتها. وأكد كذلك للى تحقيق المركز األفريقي لتنمية المعادن ع

يزانية مبند وهو ما يتجلى في إدراج الحكومة  ،المركز األفريقي لتنمية المعادنلتمويل  جاهزيتهاكينيا و

يادة الميزانية لتلبية ، فضال عن االستعداد لز2016في عام  لهذا الغرض منذ بعثة التقييم األول معتمد

 اإلضافية. متطلباتال
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نيا قد أکدت کي حكومة ، إال أنلتنمية المعادنللمركز األفريقي  قائمةمبان  أية األفريقيوفد االتحاد  لم يشاهد  .14

إذا  ادنعالمركز األفريقي لتنمية الم أمانة رئيسلسكن  وكذلكللمكاتب، مؤقتة  األموال الستئجار مبان توافر

 .تنمية المعادنلمقر المركز األفريقي لدائم مبنى کينيا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن كينيا مستعدة لبناء  اختيارتم 

  

يع أو التصديق على لتوقيتعلق بالشرط المتعلق بالتصديق، لم تقم كينيا، حتى وقت إجراء هذا التقييم، بافيما  .15

قصارى جهدها أنها ستبذل ، غير أن الحكومة أكدت للمركز األفريقي لتنمية المعادن األساسينظام ال

 العملية. استكمالبلإلسراع 

 

لمركز األفريقي بوضع ميزانية معتمدة ل 2016قامت كينيا منذ عام فيما يتعلق بالميزانية لدعم الفترة المؤقتة،  .16

دوالر أمريكي(  300,000مليون شلن كيني ) 30وتتوفر حاليا ميزانية معتمدة قدرها  ،لتنمية المعادن

ندا بفي دورة ميزانيتها  عادنافة إلى ذلك، أدرجت وزارة الموباإلض .للمركز األفريقي لتنمية المعادن

 وحيثما اقتضى األمر.  متىللحصول على أموال إضافية  مركز األفريقي لتنمية المعادنلاميزانية ل

 سادسا. جمهورية غينيا  

 رية،رئيس الجمهواالتحاد األفريقي مع رئيس وزراء غينيا ووزراء الدولة في مكتب مفوضية اجتمع وفد  .17

كفة رجح ت. وقد عرضوا أسبابا مختلفة بالنيابة عن الحكومة عادنشؤون الخارجية ونائب وزير المووزير ال

ر من الطموح يغينيا بلد غني بالمعادن ولديه الكثمنها أن ، تنمية المعادنالمركز األفريقي لالستضافة  غينيا

ينيا ال تستضيف ن غالتأكيد أيضا على أوتم لتعدين. لإقليمي امتياز تقوم حاليا بتطوير مركز في هذا القطاع، و

لالتحاد األفريقي على الرغم من كونها أحد األعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة  ةمؤسسأو  جهازحاليا أي 

 المعادنتنمية ي لاألفريقمركز الاألفريقية / االتحاد األفريقي. وواصلت الحكومة تأكيد التزام غينيا باستضافة 

 اإلضافية للدعم المالي. متطلباتوسائل الداخلية لتلبية المع تأكيد النظر في ال

 

المركز األفريقي لتنمية  مقرمحتملة ل كمبانحددتهما الحكومة الغينية ( 2موقعين )ال تقييم الوفد أجرى .18

 على النحو التالي:، المعادن

من عدة غرف في ثالثة  ، ويتكون هذا العقارالحكوميالسكني داخل المجمع  يقع – 1الخيار  .أ

، رميميحتاج المبنى إلى التلمكاتب. ولإلى مبنى  ولكن يمكن تحويله كسكن ا  أساس بني وقد طوابق،

تنمية األفريقي ل سيبدأ في حالة اختيار غينيا الستضافة المركزالترميم  الحكومة أن تكدحيث أ

 .المعادن

مجمع  مبنىمن الرابع طابق الالمكاتب في منطقة كامايين في كوناكري، وتقع تقع في  - 2الخيار  .ب

 أماكنمع ( غرفة 12اثني عشر ) يمكن تقسيمها إلىكبيرة،  تبيةثالث مساحات مك ، ويضمغصن

 ،ونظام تكييفمصاعد وساللم، و، دورتي مياهو ،األمانة مكتب منفصل لرئيسوعمل مفتوحة، 

دقائق عن وزارة  10ويبعد  .ياف البصرية، وحراسة أمنية على مدار الساعةلباألاإلنترنيت و

 لمركزارئيس لسكن هناك مقترح آخر ورئيسيين في المدينة. المستشفيين الوقريب من  عادنالم

 . عند الحاجةمجمع المبنى نفسه  داخلاألفريقي لتنمية المعادن 

م خارج كوناكري، ك 60ورية على بعد حوالي كوفد االتحاد االفريقي قطعة أرض تقع في  عاينكما  .ج

 .دنلمركز األفريقي لتنمية المعال الدائم المقرلبناء  خصيصهاتم ت

لمركز لي األساسنظام الرسميا على ولم تصدق غينيا  توقع، لم فيما يتعلق بالشرط المتعلق بالتصديق .19

ديق أكدت أن العمليات الداخلية للتص الغينيةحكومة الغير أن وقت إجراء التقييم،  األفريقي لتنمية المعادن

 ن قبلمالنسخة األصلية يتم إيداع أنه سو  نسخة من صكوك التصديق، مفوضيةمت إلى القد اكتملت وقد

. وفي هذا يمفوضية االتحاد األفريقل مكتب المستشار القانوني إلىلغينيا لدى االتحاد األفريقي  لممثل الدائما
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كتب م لدى المعادنتنمية األفريقي لمركز الالتصديق على بإيداع وثائق يناير  16في غينيا قامت الصدد، 

 المستشار القانوني، وبذلك أكملت عملية التصديق. 

فيما يتعلق بميزانية الفترة المؤقتة، أبلغ وفد االتحاد األفريقي بأن الحكومة مستعدة لتوفير تمويل ال يزيد عن  .20

 مليوني دوالر سنويا لفترة مؤقتة مدتها سنتان أو أكثر. 
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 التعليقاتالمالحظات/ الدرجة  القوائم المرجعية 

 األولية: المتطلبات لفالقسم أ 

ازات متعلقة باالمتيالتصديق على االتفاقيات العامة ال 1

 ( %10والحصانة )

تفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الا -

 منظمة الوحدة األفريقية

  ١٩٦١قات الدبلوماسية لعام الاتفاقية فيينا للع -

 القنصلية.اتفاقية فيينا للعالقات  -

انضمت جمهورية السودان إلى االتفاقية العامة لمنظمة الوحدة األفريقية،  10

 .1961أبريل  18في ضا على اتفاقيتي فيينا وصدقت أي

  الحصانة واالمتيازات الدبلوماسية 2

(10٪) 

 تتعهد الحكومة بتوفير الحصانة واالمتيازات الدبلوماسية ألعضاء المركز 10

، واألشخاص الذين يحضرون اجتماع ، وموظفي األمانةاألفريقي لتنمية المعادن

 خالل فترة العمل. المركز األفريقي لتنمية المعادن

ومفروشة بالكامل  وسهل الوصول مكتبية آمنة مبان 3

(10٪) 

بالكامل بالقرب من شارع نهر النيل حيث مجهز ودائم  قرتتعهد الحكومة بتوفير م 10

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارات حكومية عديدة. وزار الفريق مقر يوجد 

المبنى المذكور ووجد أنه يفي بالمتطلبات من حيث إمكانية الوصول واألمن. 

ترميم المبنى كومة تضمن تجديد ووإذا ما تم اختيارها لالستضافة، فإن الح

ة إلى باإلضافشهرين. و ال تتجاوز وتركيب المعدات الالزمة للمكاتب في فترة
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قاعة مؤتمرات مجهزة على المرفق أيضا يحتوي  المساحة المكتبية القياسية،

 مقعدا ومنطقة بنيت لخدمة المكتبة.  150تبلغ  استيعاب تجهيزا كامال مع قدرة

المركز انة اإلعفاء الجمركي والضريبي لموظفي أممنح تتعهد الحكومة ب 10 (٪10) جمركيةاإلعفاءات الضريبية وال 4

 وأسرهم.األفريقي لتنمية المعادن 

 جمهورية السودان سلمية وآمنة.  10 (٪10) واتيةم ةسياسي بيئة 5

مرافق لوجستية كافية بما في ذلك النقل من وإلى البلد  6

(10٪) 

تتوفر المرافق العامة مثل السكن بأسعار معقولة، والنقل المحلي والمدارس  10

وعدد من مراكز مراكز العبادة والترفيهية مرافق والفنادق والمحلية والدولية 

 تقوم برحالتالتسوق. وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من شركات الطيران 

الخرطوم بما في ذلك الخطوط الجوية اإلثيوبية، الخطوط الجوية  إلىمن ويومية 

لخطوط الكينية، طيران اإلمارات، لوفتهانزا، الخطوط الجوية السودانية وا

 الجوية التركية.

البنية التحتية الحديثة، وخاصة مرافق االتصاالت  7

(10٪،) 

 توجد مرافق اتصاالت وخدمات تكنولوجيا معلومات مالئمة وفعالة. 10

 تتوفر في الخرطوم مرافق طبية كافية وحديثة ومجهزة. 10 (٪10المرافق الصحية ) 8

مطلوبة لجميع األشخاص بمن فيهم أولئك الذين يحملون وثائق تأشيرات الدخول  5 (٪10متطلبات تأشيرات الدخول ) 9

 السفر الرسمية لالتحاد االفريقي.

لوحظ أن هناك تحديات في ، التجارية المختلفة تعمل في البلدالبنوك رغم أن  5 (٪10القطاع المصرفي والتحويالت المالية ) 10

 .التحويالت المالية الدولية

 إضافية: متطلبات اءالقسم ب 
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 ز األفريقي لتنمية المعادن الستضافة أمانة المرك ورقة التقييم

 البلد: جمهورية السودان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمركز األفريقي الدعم المالي واإلضافي المباشر ل 11

 (٪10) لتنمية المعادن

ة مؤقتة لفتر مركز األفريقي لتنمية المعادنالتمويل  بحثفي إرادة الحكومة لدى  6

 إلى أن يتم تحديد الموارد المالية المناسبة، وعلى أي حال لمدة سنتين.

نمية لمركز األفريقي لتاألساسي لعلى النظام التصديق  12

 (٪5)المعادن 

  

لمركز األفريقي لتنمية ساسي لأللم توقع جمهورية السودان بعد على النظام ا 0

 . أيضا تصدق عليهلم والمعادن 

المركز تضمن الحكومة توفير مقر إقامة مناسب ومجهز لرئيس مركز تنمية  5 (٪5رئيس األمانة )لسكن  13

 . المعادن األفريقي لتنمية

 

 مجموع النقاط
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 الستضافة أمانة المركز األفريقي لتنمية المعادن  التقييمورقة 

 زامبيا البلد: جمهورية 

 التعليقاتالمالحظات/ الدرجة  القوائم المرجعية 

 األوليةالقسم أ: المتطلبات  

التصديق على االتفاقيات العامة المتعلقة باالمتيازات  1

 ( % 10والحصانة )

شأن بلمنظمة الوحدة األفريقية االتفاقية العامة  -

حصانات منظمة الوحدة المتيازات والا

 األفريقية

  ١٩٦١الدبلوماسية لعام  القاتاتفاقية فيينا للع -

 القنصلية. اتفاقية فيينا للعالقات -

 .وصدقت على جميع االتفاقيات الثالثة و/أو انضمت إليها زامبياجمهورية  وقعت 10

 (% 10الحصانة واالمتيازات الدبلوماسية ) 2

  

االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها منح واحترام بالتزمت حكومة زامبيا  10

 .الدوليةجميع موظفي المركز ومدعويه وفقا للقانون والمعايير 
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ل ومفروشة بالكامالوصول  ةسهلمكتبية آمنة و مباني  3

(10٪) 

لمقر المركز األفريقي لتنمية محتملة كمبان  ( خيارات3ثالثة ) الحكومة حددت 10

 ةالستضافتم اختيار زامبيا دائم إذا  مقرلبناء  أرضقطعة ، وحددت المعادن

. تعتبر جميع العقارات آمنة، ويمكن الوصول إليها بسهولة مع االلتزام المركز

 .لمعايير الحديثةفرشه باوبتجهيز كامل 

المركز  اإلعفاء الجمركي والضريبي لموظفي أمانة منحبالتزمت الحكومة  10 (٪10) جمركيةاإلعفاءات الضريبية وال 4

 .وأسرهم على النحو المتفق عليه في اتفاق البلد المضيف األفريقي لتنمية المعادن

 .مستقرة سياسياسلمية و زامبياتؤكد الحكومة أن جمهورية  10 (٪10) بيئة سياسية مواتية 5

مرافق لوجستية كافية بما في ذلك النقل من وإلى البلد  6

(10٪) 

حكومة زامبيا بما يكفي من المرافق اللوجستية بما في ذلك النقل البري تفخر  10

ل داخ يومية قوم برحالت جويةشركات الطيران المختلفة التي توالجوي مع 

بما في ذلك الخطوط الجوية اإلثيوبية والخطوط الجوية الكينية  وخارج زامبيا

. هاوغيراإلمارات طيران جنوب أفريقيا والخطوط الجوية البريطانية و طيرانو

 ياجات.حتناسب مختلف الميزانيات واالوهناك أيضا عدد من الفنادق في زامبيا ت

البنية التحتية الحديثة، وخاصة مرافق االتصاالت  7

(10٪،) 

مرافق الحديثة والكافية المزودة بالبنية التحتية تؤكد الحكومة قدرتها على توفير  10

بما في ذلك االتصال باإلنترنت والهاتف االتصاالت السلكية والالسلكية، 

 .لالتصال داخل زامبيا وخارجها

 .لمحليةوالعيادات االمستشفيات  العديد من المباني التي تمت معاينتها قريبة من 10 (٪10المرافق الصحية ) 8

 لىإخرى األالتحاد االفريقي والجوازات الدبلوماسية جواز يحتاج حاملو  ال 10 (٪10متطلبات تأشيرات الدخول ) 9

عفى بعض البلدان األفريقية أيضا من متطلبات لى زامبيا. وتُ إدخول التأشيرة 

 المركز لمدعوي التأشيراتمنح بتلتزم الحكومة والحصول على التأشيرة. 

 .للشروط المتفق عليها طبقاو لتنمية المعادن بناء على الطلب ياألفريق

 تتحويالإجراء الالعاملة في زامبيا ويمكن البنوك هناك مجموعة متنوعة من  10 (٪10القطاع المصرفي والتحويالت المالية ) 10

 .بسهولة داخل وخارج البالدالمالية الدولية 

 إضافية: متطلبات اءالقسم ب 
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 الستضافة أمانة المركز األفريقي لتنمية المعادن  التقييمورقة 

 كينياالبلد: جمهورية 

لمركز األفريقي الدعم المالي واإلضافي المباشر ل 11

 (٪10)لتنمية المعادن 

 فترةل مركز األفريقي لتنمية المعادنال لتمويل استعدادها عن زامبيا حكومة أعلنت 10

 الفريق يزال ال التقرير، هذا كتابة وقت وحتى. أكثر أو سنتين تبلغ أن يتوقع مؤقتة

 .التأكيد ينتظر

نمية لمركز األفريقي لتعلى النظام األساسي ل التصديق 12

 (٪5) المعادن

  

 للمركز األفريقي لتنمية المعادن األساسي النظام على زامبيا جمهورية وقعت 2

 .بعد عليه تصدق لم ولكنها

 ،لمعادنالمركز األفريقي لتنمية امناسب لرئيس أمانة  سكنتلتزم الحكومة بتوفير  5 (٪5رئيس األمانة )ل سكن 13

 .على مستوى المعايير االتحاد األفريقيوفد اللذان زارهما  السكنانوكان 

 

 مجموع النقاط
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 التعليقاتالمالحظات/ الدرجة  القوائم المرجعية 

 األولية: المتطلبات لفالقسم أ 

التصديق على االتفاقيات العامة المتعلقة باالمتيازات  1

 ( % 10والحصانة )

شأن بحدة األفريقية لمنظمة الواالتفاقية العامة  -

 حصانات المتيازات والا

  ١٩٦١الدبلوماسية لعام القات اتفاقية فيينا للع -

 اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية. -

على جميع االتفاقيات الثالث و/أو انضمت وصدقت وقعت جمهورية كينيا  10

 .إليها

ت من مؤسسات المنظما اعدد احاليحيث تستضيف تفهم حكومة كينيا هذا الشرط  10  (% 10)الحصانة واالمتيازات الدبلوماسية  2

المتيازات والحصانات التي يتمتع بها جميع ااحترام مراعاة والدولية وتلتزم ب

 .موظفي المركز ومدعويه وفقا للقانون والمعايير الدولية
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ومفروشة بالكامل  سهل الوصولمكتبية آمنة و مبان 3

(10٪) 

 مية المعادنلتن قياألفري لمركزل مبانوفير مخصصة لتلدى حكومة كينيا ميزانية  10

ضافة الست كينيا دائم إذا اختيرت مقرناسب، وهي على استعداد لبناء في مكان م

 المركز.

المركز اإلعفاء الجمركي والضريبي لموظفي أمانة  منحبتلتزم الحكومة  10 (٪10) جمركيةاإلعفاءات الضريبية وال 4

لبلد المضيف ا يةوأسرهم على النحو المتفق عليه في اتفاق األفريقي لتنمية المعادن

 .وكما هو الحال مع المؤسسات الدولية القائمة التي تستضيفها كينيا

 .وآمنتؤكد الحكومة أن جمهورية كينيا بلد سلمي  10 (٪10) بيئة سياسية مواتية 5

مرافق لوجستية كافية بما في ذلك النقل من وإلى البلد  6

(10٪) 

لفة لى وجهات مختقوم برحالت إتيوجد في كينيا شركة طيران وطنية خاصة بها  10

عدد من شركات الطيران األخرى يقوم في جميع أنحاء العالم. باإلضافة إلى ذلك، 

داخل وخارج كينيا بما في ذلك الخطوط الجوية اإلثيوبية، يومية برحالت 

اإلمارات وطيران الخطوط الجوية البريطانية، وجنوب أفريقيا، وطيران 

عدة عند الضرورة. هناك المالئم  وهناك أيضا النقل البري والبحري. وغيرها

 .لفنادق في كينيا تتناسب مع مختلف الميزانيات والمتطلباتخيارات ل

ية التحتية الحديثة، وخاصة مرافق االتصاالت البن 7

(10٪،) 

تفخر كينيا بأنها بلد رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  10

واالتصاالت السلكية والالسلكية. وتؤكد الحكومة قدرتها على توفير بنية تحتية 

 حديثة وكافية مجهزة بمرافق االتصاالت السلكية والالسلكية، بما في ذلك

 .االتصال باإلنترنت والهاتف لالتصال داخل كينيا وخارجها

هناك عدد من المستشفيات والعيادات العامة والخاصة في جميع أنحاء كينيا  10 (٪10المرافق الصحية ) 8

 .تستوفي المعاييرالتي يمكن الوصول إليها بسهولة و

ى خراألوالجوازات الدبلوماسية  األفريقىاالتحاد جواز سفر ال يحتاج حاملو  10 (٪10متطلبات تأشيرات الدخول ) 9

ومة تلتزم الحكوكينيا.  إلى دخولاللى تأشيرة إخرى أفريقية أمن دول  ومواطنو

ئات هذه الفز األفريقي لتنمية المعادن من غير لمدعوي المركالتأشيرات منح ب

 ي خطابهفقد أعلن الرئيس الكيني للشروط المتفق عليها. ووطبقا  الطلبعلى  بناء  

 .األفريقيين عجميلوصول التأشيرة لدى عن منح ال االفتتاحي لفترة رئاسته الثانية
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 الستضافة أمانة المركز األفريقي لتنمية المعادن  التقييمورقة 

 غينياالبلد: جمهورية 

ني الدول األعضاء في جماعة شرق مواطشرق أفريقيا )يمكن لمواطني  في حين

 .( السفر إلى كينيا باستخدام بطاقات الهوية الوطنيةأفريقيا

إجراء التحوالت هناك مجموعة متنوعة من البنوك العاملة في كينيا، ويمكن  10 (٪10والتحويالت المالية )القطاع المصرفي  10

 .الدولية بسهولة داخل وخارج البالدالمالية 

 إضافية: متطلبات اءالقسم ب 

مركز األفريقي لالدعم المالي واإلضافي المباشر ل 11

 (٪10)لتنمية المعادن 

لمركز األفريقي مليون شلن كيني ل 30ميزانية معتمدة قدرها حكومة كينيا لدى  9

مجلس الوزراء والبرلمان منذ عام ة عليها من قبل الموافق لتنمية المعادن تمت

في ن المركز األفريقي لتنمية المعادميزانية لتشغيل بند  تم تخصيص . كما2016

ة األموال اإلضافي توفيرتلتزم كينيا بو، ما بعدهف 2018تخطيط الميزانية لعام 

 .الالزمة الستدامة األمانة لفترة مؤقتة يتوقع أن تكون سنتين أو أكثر

نمية لمركز األفريقي لتلعلى النظام األساسي  التصديق 12

 (٪5)المعادن 

تنمية للمركز األفريقي لعلى النظام األساسي ولم تصدق لم توقع جمهورية كينيا  0

 المعادن.

 لمعادنالمركز األفريقي لتنمية ا مناسب لرئيس أمانة سكنتلتزم الحكومة بتوفير  5 (٪5) رئيس األمانةل سكن 13

 114 مجموع النقاط
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 التعليقاتالمالحظات/ الدرجة  القوائم المرجعية 

 األولية: المتطلبات لفالقسم أ 
التصديق على االتفاقيات العامة المتعلقة باالمتيازات  1

 ( % 10والحصانة )

شأن بلمنظمة الوحدة األفريقية  االتفاقية العامة -

 حصانات المتيازات والا

  ١٩٦١الدبلوماسية لعام  القاتاتفاقية فيينا للع -

 اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية. -

االتفاقيات الثالث وصدقت عليها و/أو انضمت  وقعت جمهورية غينيا على جميع 10

 .إليها

المتيازات والحصانات التي يتمتع بها جميع ااحترام ومراعاة تلتزم حكومة غينيا ب 10  (% 10الحصانة واالمتيازات الدبلوماسية ) 2

 .ومدعويه وفقا للقانون والمعايير الدوليةاألفريقي لتنمية المعادن موظفي المركز 

ومفروشة بالكامل  الوصول ةسهلمكتبية آمنة وبنية  3

(10٪) 

 ،نى لمقر المركز األفريقي لتنمية المعادنبكمالحكومة خيارين مناسبين حددت  10

جميع بر . تعتة المركزالستضافتم اختيار غينيا دائم إذا  مقرأرضا لبناء خصصت و

ها زكامل، وتجهيبالفرشها بآمنة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، مع االلتزام  المباني

 .الالزمة رميماتالتالمعايير الحديثة بما في ذلك إجراء وفق 

ي المركز األفريقاإلعفاء الجمركي والضريبي لموظفي أمانة منح تتعهد الحكومة ب 10 (٪10) جمركيةاإلعفاءات الضريبية وال 4

 .المضيف البلد يةاتفاق في عليه المتفق النحو على ،وأسرهم لتنمية المعادن

تؤكد الحكومة أن جمهورية غينيا مستقرة سياسيا واجتماعيا وتستمر في االستثمار  10 (٪10) بيئة سياسية مواتية 5

 .في األمن والدفاع لكفالة استمرار ذلك

مرافق لوجستية كافية بما في ذلك النقل من وإلى البلد  6

(10٪) 

مع شركات النقل البري والجوي جمهورية غينيا عن طريق يمكن الوصول إلى  10

داخل وخارج غينيا بما في ذلك الخطوط قوم برحالت يومية تالطيران المختلفة التي 

وية الخطوط الجوكوت ديفوار، وطيران الجوية اإلثيوبية والخطوط الجوية الكينية، 

مارات اإل والخطوط الجوية التونسية، وطيرانالخطوط الجوية المغربية، والفرنسية، 



EX.CL/1075(XXXII) Rev.1 
Page 16 

 

 

 

  

نجوم  5إلى  3بين ما الفنادق بأسعار معقولة تتراوح من د يعدالوهناك أيضا . رهايوغ

 .في غينيا لتلبية االحتياجات المختلفة

البنية التحتية الحديثة، وخاصة مرافق االتصاالت  7

(10٪،) 

مرافق المزودة ب مالئمةوالالحديثة البنية التحتية تؤكد الحكومة قدرتها على توفير  10

لبصرية األلياف ااإلنترنت عبر بما في ذلك شبكة  ،االتصاالت السلكية والالسلكية

 .واالتصال الهاتفي داخل غينيا وخارجها

اينتهما تمت مع ركز األفريقي لتنمية المعادن اللذانالن لمقر الممالموقعان المحتيوجد  10 (٪10المرافق الصحية ) 8

، مع التخصصات والعيادات الخاصة المستشفيات الوطنيةعلى مقربة من أكبر 

 .الجراحية

لى إخرى األفريقي والجوازات الدبلوماسية األاالتحاد جواز سفر يحتاج حاملو ال  10 (٪10متطلبات تأشيرات الدخول ) 9

غينيا. وتعفى بعض البلدان األفريقية أيضا من متطلبات الحصول إلى  دخول تأشيرة

 لمدعوي المركز األفريقي لتنميةالتأشيرات  منحبتلتزم الحكومة وعلى التأشيرة. 

 .للشروط المتفق عليها طبقاالطلب بناء على المعادن 

الدولية واإلقليمية البنوك مصرفا خاصا يعمل في غينيا، بما في ذلك  15هناك  10 (٪10القطاع المصرفي والتحويالت المالية ) 10

 .مالية داخل البلد وخارجهالتحويالت الوالمحلية. ويمكن إجراء 

 إضافية: متطلبات اءالقسم ب 

لمركز األفريقي لالدعم المالي واإلضافي المباشر  11

 (٪10) لتنمية المعادن

رة مؤقتة لفت المركز األفريقي لتنمية المعادنأعلنت حكومة غينيا استعدادها لتمويل  6

يتوقع أن تبلغ سنتين أو أكثر، وستنظر في العمليات الداخلية في هذا الصدد. وحتى 

 .وقت كتابة هذا التقرير، لم يحصل الفريق بعد على تأكيد هذا العرض

لمركز األفريقي على النظام األساسي ل التصديق  12

 (٪5) لتنمية المعادن

  

لم و للمركز األفريقي لتنمية المعادناألساسي  لم توقع جمهورية غينيا على النظام 5

لممثل اوسيقوم تصديقها، وثائق نسخة من مفوضية العليه، ولكنها قدمت إلى تصدق 

التصديق ثائق وتم إيداع  وقد لدى االتحاد األفريقي بإيداع النسخة األصلية.لغينيا الدائم 

 .2016يناير  16لدى مكتب المستشار القانوني في 

، نالمركز األفريقي لتنمية المعادمناسب لرئيس أمانة  سكنتلتزم الحكومة بتوفير  5 (٪5رئيس األمانة )سكن  13

 .على مستوى المعايير هماوفد االتحاد األفريقي اللذان عاينهما  المبنيان

 116 مجموع النقاط
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 خالصةسابعا. ال

 بلدان هاكما أن جميع .المعادن لتنمية األفريقي المركز باستضافة االلتزام من عاليا مستوى التقييم، إعادةأثناء و األول التقييم البلدان، أثناء جميع أبدت .21

الموارد  من المثل العليا والقيم األفريقية، وتفهم جميعا أهمية ياجميعها مستوى عالى قد أبدو .األفريقية التعدين رؤية بمبادئ تلتزمو ،ذات ثروات معدنية

اسا من قبل وممولة أسلكا أن تكون منبغي التحاد االفريقي يلكمؤسسة المركز األفريقي لتنمية المعادن  . وتدرك جميعها أنالمعدنية ودورها التحويلي

لبلد ل قطاالجتماعي واالقتصادي ليس فالموارد المعدنية في النمو الشامل والتنمية المستدامة من خالل التحول الهيكلي إسهام البلدان األفريقية لضمان 

الدول األعضاء مع  وفرهاجميعها على أن الميزانية األساسية للمؤسسة ينبغي أن تيتفق و. 2063 على النحو المتوخى في أجندة لقارةلالمضيف ولكن 

 .في الميزانية البرنامجية فقطويساهم  ليمو يك إنمائيأي شر

 :كانت النتيجة على النحو التاليلبلدان، ل التقييموكما هو مبين في أوراق  .22

 

 

 

 :توصيةالثامنا. 

 ث.للبحوصى بتقديم هذا التقرير إلى المجلس التنفيذي . ي23

 الترتيب التقاط البلد

 1 117 غينيا
 2 116 كينيا

 3 114  زامبيا
 4 101  السودان
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