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 لمهجر األفريقيالتراث العالمية مشاريع التنفيذ 

 ب أفريقيا()بند اقترحته جمهورية جنو 
 

 :المقدمة والخمفية -أوال
 

مايو  62استضافت حكومة جنوب أفريقيا ىذه القمة العالمية لمميجر األفريقي في  -0
 .، في ساندتون، جنوب أفريقيا6106

 :فيما يمي اإلنجازات الرئيسية لمقمة -6

 حوار بإقامةة األفريقي الدول وحكومات رؤساء ُيمزم الذي القمة إعالن اعتماد أ(
 األفريقي؛ الميجر مع رمستم

 .بالتراث المتعمقة الخمسة المشاريع اعتماد ب(
 

لقمة التاسعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي إلى ا عقب ذلك، قدمت جنوب أفريقيا تقريراً  -2
 ASSEMBLY/AU/DEC.443(XIX)المقرر كما أجاز ، 6106المنعقدة في أديس أبابا، في يوليو 

 .رنتائج قمة الميجو المنبثق عن
إلى التنفيذ العاجل  ون من خالل ىذا المقرر، دعا رؤساء الدول والحكومات األفريقي -4

تحاد لبرنامج اال لمشاريع التراث الخمسة باعتبار ذلك وسيمة إلعطاء مغزى وحافزاً 
 .األفريقي العام حول الميجر

ث من قبل في إطار عممية تنفيذ ىذا المقرر، تود جنوب أفريقيا أن تقترح بندا ُيطرح لمبح -2
مايو  67إلى  66المؤتمر خالل قمة االتحاد األفريقي الحادية عشرة المقرر عقدىا من 

خبراء لملجنة فنية ، ويرمي البند إلى الحصول عمى دعم الدول األعضاء إلنشاء 6102
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وسُتسند إلى ىذه المجنة الفنية ميمة تنسيق ممولة ذاتيا لتنفيذ برامج المهجر األفريقي. 
مشاريع التراث الخمسة المعتمدة خالل القمة العالمية لمميجر األفريقي في  ورصد تنفيذ

 . 6106المؤتمر في يوليو  اأجازىالتي ، و 6106مايو 

 :الدوافع والسياق -ثانيا
يرمي االقتراح إلى ضمان التقدم السريع في تنفيذ مشاريع التراث الخمسة التي حددتيا  -2

 . وىي:6106نتائج قمة الميجر األخيرة في مايو 
 
 بيانات بالميارات ةوضع قاعد (0)
 إنشاء فريق المتطوعين لمميجر األفريقي (6)
 صندوق الميجر األفريقي لالستثمار (2)
 تطوير سوق الميجر (4)
 المعيد األفريقي لمتحويالت (2)

 
ب المشاريع المشار إلييا أعاله متنوعة وواسعة النطاق لمغاية ويتطمن من المسمم بو أ -7

 .مةتنفيذىا قدرات وخبرة فنية ىا
التفاصيل المحددة لكل مشروع، وأن تقوم مخبراء ل الفنية مجنةال، ُيقترح أن توضح ومن ثم -8

بوضع المعممات، االختصاصات، خطط المشاريع، طرق التمويل، آليات الرصد 
والتقييم، ورسم معالم التنفيذ العام ليذه المشاريع المحددة. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن 

 تحدد لجنة الخبراء الفنية ىوية وكاالت التنفيذ لكل مشروع عمى حدة. 
مخبراء استخدام القدرات المتوفرة في الدول األعضاء ل الفنية مجنةالأيضا عمى تعين ي -9

 والمجموعات االقتصادية  اإلقميمية.
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 :تكوين المجنة -ثالثا
مخبراء من أفراد ذوي الخبرة الطويمة والميارات الرفيعة ل مجنة الفنية الُيقترح أن تتكون  -01

التنفيذيين الذين يرأسون المؤسسات أو المستوى، ويفضل أن يكونوا من كبار المسؤولين 
المنظمات أو الكيانات التي يعممون فييا، ويتمتعون بالصالحيات الكافية. وال تضم 

 المجنة إال عضوا واحدا من المؤسسة أو المنظمة أو الكيان المحدد.
 وفيما يمي المؤسسات التي تمت التوصية بيا: -00

 مفوضية االتحاد األفريقي (0)
 تنسيق لمنيبادوكالة التخطيط وال (6)
 البنك األفريقي لمتنمية (2)
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (4)
 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا (2)
 المجموعات االقتصادية األفريقية (2)
 المؤسسة األفريقية لبناء الدرات (7)
 من القطاع الخاص ونممثم (8)
 من الميجرون ممثم (9)
 الحقا(م رؤساء وكاالت التنفيذ )يتعين تحديدى (01)

 
توظيف الميارات والقدرات القيمة في القارة، المتوفرة فعال في المؤسسات المذكورة،  يمكن -06

من التآزر  مزيداً  مثل ىذا التعاون أيضاً وسيضمن من خالل التعاون فيما بينيا. 
 والتماسك في تنفيذ ىذه المشاريع. 
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 :رفع التقارير واإلشراف -رابعا
الحكومات من خالل لجنة الممثمين تعمل ىذه المجنة تحت إشراف رؤساء الدول و  -02

االتحاد الدائمين والمجمس التنفيذي. وفي الفترة الفاصمة بين دورتين عاديتين لقمة 
إلى لجنة الممثمين الدائمين لتمكين المنتظمة ، ينبغي تقديم التقارير المرحمية األفريقي

 الدول األعضاء من تقييم التطورات عمى نحو كامل.

 :يق المضي قدما  الخاتمة وطر  -خامسا
ينبغي إنشاء ىذه المجنة في أسرع وقت ممكن بعد القمة الحادية والعشرين، ورفع تقرير  -04

 .6104عن ذلك إلى القمة القادمة في يناير 
يزيد س إن دعم جميع الدول األعضاء مطموب بموجب ىذا االقتراح حيث ُيعتقد أن ذلك -02

 إلنمائية لالتحاد األفريقي.تعزيز األهداف العامة لقمة المهجر واألجندة افي 
نظرًا ألن المؤسسات المحددة والمخصصة لتنفيذ مشاريع التراث الخمسة موجودة، فمن  -02

 تكون ثمة أية آثار قانونية أو مالية أو ىيكمية.

- 
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