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 مقدمة -أوال

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية للجنة الفنية المتخصصصصصصصصصصصصصصة اري جتماع الوزالقد اع   .1

 .2021يناير  12في افتراضياً  والطاقة والسياحة

 

 الحضور -ثانيا

: الجزائر، ، وهيفي االتحاد األفريقي في االجتماع ا( دولة عضصصصو41شصصصارإح ىحدأ وعرن و     .2

، جزر ننين، نوتسصصصوا ا، نورإينا فا صصصو، نورو دي، النا يرو ، جمإورية ىفريقيا الو صصصط ، ت صصصاد

، جمإورية النو غو الديمقراطية، جمإورية النو غو، إوت ديفوار، جيبوتي،  صر، ىثيونيا، القمر

، انو ، غا ا، غينيا، غينيا نيسصصصصصاو، إينيا، ليسصصصصصوتو، ليبيا،  دغ صصصصصقر،  اليج، الا اال صصصصصتوائيةغيني

،  وري صصصصيول، المغرل، النيجر،  يجيريا، روا دا، السصصصصنغاي،  صصصصيراليو ، الصصصصصو اي،  وريتا يا

 .و، عوغندا، الجمإورية ال رنية الصحراوية، زا بياج، توجنول ىفريقيا، جنول السودا ، السودا 

 

عيضصا المجموعات االقتصصادية القليمية، والمس صسصات القليمية والقارية  شصار  في هاا االجتماع  .3

التحاد األفريقي االتالية، وهي:  فوضصصصصصصية االتحاد األفريقي، وإالة  األفريقية والمنظمات الدولية

االقتصصصصصصادية  مجموعةالبنك األفريقي للتنمية، الاالقتصصصصصصادية ألفريقيا،  األ م المتحدة ، لجنةلتنميةل

 االقتصصصادية لدوي غرل ىفريقيا مجموعةال ا،شصصرإ ىفريقي  جموعة،  الينال( لدوي و صصإ ىفريقيا

 ، اتحاد المغرل ال رني، السوإ الم ترإة ساد (ال تنمية الجنول األفريقي  جموعة،   الينوال(

انطة  نظمي الطاقة ل صصرإ ، نر ا ج األ م المتحدة للبيئة، ر النو يسصصا( فريقياألجنول الو لل صصرإ

يا،  رإز  يا فيالتميّز لىفريق قة المتجددة و  جاي  صصصصصصرإ ىفريق ماي  ،نفاءةالالطا  غرل ظام شصصصصصص

والبر ا ج الدولي ، االتحاد األوروني ، الوإالة األلما ية للت او  الدولي،للمياه الجوفية الصصصصصصصحراء

 .لتقييم الطرإ

 

 .1الملحق قائمة الم ارإين  رفقة نإاا التقرير في  ترد .4

 

 االفتتاحمراسم  -ثالثا

، وزير النإرناء والطاقة المتجددة المرقبي  حمد شصصصاإر الدإتور  االفتتاح الر صصصمي   الي حضصصصر .5

اللجنة الفنية المتخصصصصصصصصصصصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية  رئيسوجمإورية  صصصصصصر ال رنية، ل

 فوضصصصصصصية االتحاد األفريقي ن زم ، ةاالفتتاحي إلمته في ، عقرّ . وواألقاليمية والطاقة والسصصصصصصياحة

أجندة تطوير البنية التحتية في ىفريقيا عل  الرغم  ن نوعصصصصصصحال المصصصصصصلحة عل  المضصصصصصي قدً ا 

إ الضصصصصصصوء عل  ع  . إما  صصصصصصلّ 19- رض فيرول إورو ا جائحة ا صصصصصصتمرار مثلإايالتحديات التي 

وعهداف  2063الواردة في عجندة  ال مائية تطوير البنية التحتية هو المفتاح لتحقيق تطل ات عفريقيا

 .هاه األهداف القارية وال الميةتتوافق  ع لل قد المقبل المحددة  األولوياتوعّ   التنمية المستدا ة

فوضصصية االتحاد األفريقي، في في   عإدت الدإتورة ع ا ي عنو زيد،  فوضصصة البنية التحتية والطاقة  .6

تإا االفتتاحية، عل  عهمية البنية التحتية في عفريقيا في ال قد المقبل ناعتبارها ال مود الفقري إلم

لتحقيق التنا ل وتسصصصإيل التجارة التي ت صصصتد الحاجة ىليإا في عفريقيا. ولفتح اال تباه ىل  ع  الت افي 

ىفريقيا لتحسصصصصين البنية التحتية في  الت جيل نتطوير يتطلب  19- رض فيرول إورو ا  ن جائحة

عدت  19- رض فيرول إورو ا المرو ة و صصبل ال يو واالقتصصصادات. إما عشصصارت ىل  ع  جائحة

ا ىل  الت جيل  الضصصصوء  حطعن فجوات الطاقة في المناطق الريفية، و صصصلّ  حالرقمنة، وإ صصصفنعيضصصصً

 .تطوير ننية تحتية ذإية وشا لة و ستدا ةضرورة عل  

 التصصصاعدي والم صصاورات القليمية التي تم ىجراوها والتي عدت ىل  ىعدادوذّإرت اللجنة نالنإج الت صصارإي 

السصصصصصصوإ األفريقية الموحدة ولخطة  ال مل  الثا ية ذات األولوية لبر ا ج تطوير البنية التحتية في عفريقيا 



STC-TTIIET /Min/Final/Rpt 
Page 2 

، ودعح الدوي األعضصصصصصصصاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصصصصصصصصادية القليمية وعصصصصصصصحال للطاقة

 .تطوير البنية التحتية في عفريقياالجإود  ن عجل تحقيق طموحات  تنثيف حة ىل المصل

إلمته ، الممثل السا ي لالتحاد األفريقي لتطوير البنية التحتية، في رايال عودينجاعنرز   الي السيد  .7

يل البنيصة التحتيصةهنصا   االفتتصاحيصة، ع  ً  فجوة في تمو يا   ليصار دوالر 90و 60تتراوح نين   صصصصصصنو

 م صصصصصصاريعال. لالك، لفح اال تباه ىل  الحاجة ىل  خطإ ف الة وإفسة لت بئة الموارد لتمويل رينيع 

ى  صصصصصصاء   يتمثل في األ د طويل الالحل  ورعأ ع ّ  .بر ا ج تطوير البنية التحتية في عفريقيال محددةال

الموارد.  يرإز  ثل صندوإ البنية التحتية القارية األفريقية تحح رعاية االتحاد األفريقي لتجميع 

 .هاا الصندوإ عل   جموعة  ن المصادر المحلية و مولي القطاع الخاص

، ىل  ع  البنك األفريقي للتنمية،  دير قسصصم البنية التحتية وال صصراإات في عشصصار السصصيد  ايك  صصاالو  .8

دوالر   اليير  7ىفريقيا  ن خالي توفير  البنك إا  المموي الرئيسصصصصصي لم صصصصصاريع البنية التحتية في

ف الية خطة ال مل األول  ر ىل  ع  البنك إا  يدعم نع ريني في السصصنوات ال  صصر الماضصصية. وعشصصا

ذات  خطة ال مل الثا ية  و صصصصيواصصصصصل دعم بر ا ج تطوير البنية التحتية في عفريقيالل ذات األولوية

لخطة  ن تأثير نما  صصصصصصينو  ل ،  ع االعتراف األولوية لبر ا ج تطوير البنية التحتية في عفريقيا

 .تحفيز التقدم االقتصادي للقارة في   طويل  األ د

،  دير قسم تنمية القطاع الخاص وال سو  المالية في لجنة األ م المتحدة دعا السيد وليام لوجيموا  .9

لبر ا ج تطوير البنية  خطة ال مل الثا ية ذات األولوية  ، ىل   لنية   صصصصاريعتصصصصصادية ألفريقيااالق

 تنفيا نجاح القيادة األفريقية  ن ععل  المسصصتويات السصصيا صصية ل عهمية ،   صصيًرا ىل  عفريقياالتحتية في 

 .لبر ا ج تطوير البنية التحتية في عفريقيا خطة ال مل الثا ية ذات األولوية

 

 المسائل اإلجرائية -رابعا

 :مد   روع جدوي األعماي التالي ندو  ت ديالتاعت   .10

 :مقدماتال -لفع

  االفتتاح را م 

 المسائل الجرائية 

 جدوي األعماي ونر ا ج ال مل اعتماد -

 :جلسات العمل-ناء

 تقديم تقرير اجتماع الخبراء 

 اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية   نتب هيئة عرض تقرير اجتماع
 واألقاليمية والطاقة والسياحة 

  19-ول إورو ا رض فير تنفيا خطة عمل الت افي  ن وضع 

 درا ة واعتماد ىعال  الوزراء 

 

 ختاميةالكلمات ال –جيم 

 جلسات العمل -خامسا

 تقرير اجتماع الخبراءبحث  الجلسة األولى:

اللجنة الفنية المتخصصصصصصصصة  ر قروو، جرة األشصصصغاي ال ا ة في جمإورية تووزال األ ين الدائم قدم  .11

، تقرير اجتماع الخبراء الاي عقد والطاقة والسصصصصصصياحة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية

 .2020ديسمبر  14في 

 

 ملخص المناقشات
جنول عفريقيا الضصصوء عل  الدور الحا صصم لموارد المياه والحصصصوي عل  خد ات  ة ندون حط صصلّ   .12

. ودعح االتحاد الجائحةالمياه والصرف الصحي األ ا ية ناعتبارها خإ الدفاع األوي في  ياإ 

 غير المرتبإ ن صصصصصبنات الصصصصصصرف الصصصصصصرف الصصصصصصحي  ي ىل  النظر في اعتماد تننولوجيايقاألفر
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المنظمة الدولية  وعشصصصارت ىل  ى نا ية الت او   ع  س صصصسصصصات جنول ىفريقيا التي اعتمدت   ايير

ضصصصرورة  . إما عشصصصارت ىل المرتبإ ن صصصبنات الصصصصرف للصصصصرف الصصصصحي غير لتوحيد المقاييس 

 .ناء الخاصة نالنساء وال بال في القارةتخصيص حد عد   ل رإات الب

خطة ال مل    ضصصصصصرورة ىعداد إ الضصصصصصوء علعالوة عل  ذلك، عقر االجتماع نال مل الجيد و صصصصصلّ   .13

ة ولويصصذات األ ال مصصل  ع خطإلبر صصا ج تطوير البنيصصة التحتيصصة في عفريقيصصا  الثصصا يصصة ذات األولويصصة

إما شصصصصصصنر  .الدوي األعضصصصصصصاء إافة جميع وثائق ال مل  ع  تقا صصصصصصم التآزر وطلب تحقيقالوطنية ل

 .لنل دولة جزرية اواحد ا  روع إااالجتماع  فوضية االتحاد األفريقي عل  تخصيص

 ظر  ةطية الخبراء عل  الت بير عن وجإشصصصصصصنر وفد الجمإورية ال رنية الصصصصصصصحراوية الديمقرا  .14

  روعين،  حوي إان أ  عدم الت اور   الجمإورية ال رنية الصحراوية الديمقراطية في التقرير 

أللياف الضصصصصوئية نين نلدا  اتحاد المغرل ال رني" ل فائق السصصصصرعةالبحري النانل الوهما "ى جاز 

يا ". طلبح  تا  ية واالقتصصصصصصصصادية للرنإ النإرنائي نين المغرل و وري و"درا صصصصصصصات الجدوأ الفن

 ع ، إماعو تأجيل الماإورين ععاله الجمإورية ال رنية الصصصحراوية الديمقراطية حاف الم صصروعين

ماععقد  اقتراح لديمقراطية  نين اجت ية الصصصصصصصحراوية ا حاد المغرل ال رني والجمإورية ال رن  ات

 .ىل   فوضية االتحاد األفريقي الرجوعو لمناق ة المسألة

 

التحتية عبر للنقل والبنية  لجنة الفنية المتخصصةلا هيئة مكتب ر اجتماعالجلسة األولى: تقديم تقري

 القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة
اللجنة الفنية المتخصصصصصصة ر  قرو، وجوزارة األشصصغاي ال ا ة في جمإورية تواأل ين الدائم  ل  قدم  .15

المنتب الاي  هيئة ، تقرير اجتماعللنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسصصصصصصياحة

 .2020ديسمبر  15عقد في 

 

 :ملخص المناقشات

فائق السرعة  ن األلياف الضوئية البحري النانل ال  اريع، وهي "ى جاز  4عإد وفد الجزائر ع    .16

و"درا صصصصات الجدوأ الفنية واالقتصصصصصادية للرنإ النإرنائي نين  ؛نين نلدا  اتحاد المغرل ال رني"

جل ت بئة إبيرة للمياه الجوفية "البنية التحتية للتنفيا  الطاقة والمياه  ن عوالمغرل و وريتا يا"، 

وتأثير تغير المناخ في حوض  ظام الخزا   المياه وقدرة الزراعة عل  الصصصصصصمود في  صصصصصياإ  درة

ماي الصصصصصصصحراء في توديني تا زروفح: الدارة المتنا لة  ةالجوفي مياهو" ظام ال"؛ الجوفي ل صصصصصص

الجمإورية قد اعترضصصح عليإا إل  ن إا ح ، " ننإر النيجر ورنطإالموارد المائية لوالمتضصصافرة 

المنتب  هيئة وع  ،ال رنية الصصصصحراوية الديمقراطية والجمإورية الجزائرية الديمقراطية ال صصص بية

ذات األولوية لبر ا ج تطوير  لخطة ال مل الثا ية  قائمة الم اريع ذات األولوية ت حت  اآل عتمدا

 هيئة  توصي يجب ع   اعتراض، ع ه  ظًرا لوجود يالوفد الجزائروذإر . البنية التحتية في عفريقيا

 .وزاري للجنة الفنية المتخصصةالجتماع الىل  ا مسألةالنإحالة المنتب 

 

عليإا الماإورة ععاله ودورها  الم ترض إ وفد المغرل الضصصوء عل  عهمية   صصاريع الطاقة  صصلّ   .17

المغرل ال رني التي وصصصلح ىل  ىقليم في  لنإرناءل الحا صصم في تنا ل عفريقيا وتنفيا  صصوإ  وحدة

قد ة و ن ثم  ية الموحدةال رحلة  ت حاد لنإرناء التي ترل سصصصصصصوإ األفريق ية االت إا  فوضصصصصصص وج ل

 ا،   صصصيرىل  ع  الم صصصاريع قد تمح الموافقة عليإا  ن قبل اتحاد المغرل ال رني األفريقي. وعشصصصار

نية التي  صصصصصصتبق  في قائمة فيما يت لق نم صصصصصصصاريع الطاقة الم  يتمسصصصصصصصك نموقفه ىل  ع  المغرل 

ن د  راج ة ععمق لتقرير ىل  هاه المسألة ال ودة  طلبإا حق األولويات. وجددت المملنة المغرنية 

 .االجتماع

ا عل  صصلّ   .18 الترإيز عل  المبادرات اال صصتراتيجية، وت بئة ضصصرورة  إ  مثل المغرل الضصصوء عيضصصً

لتجنب المزيد  ن التأخير لتحقيق األهداف ريقيا نر ا ج تطوير البنية التحتية في عفالموارد، وتنفيا 

 .جائحةقتصادي الحرج الحالي نسبب الال ليا للتنا ل األفريقي، ال  يما في السياإ اال
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عإد وفد الجمإورية ال رنية الصصصصصصحراوية الديمقراطية  ن جديد ع  الم صصصصصروعين المت لقين نبلده،   .19

أللياف الضوئية نين نلدا  اتحاد المغرل ال رني" ا ن  فائق السرعةالبحري النانل الوهما "ى جاز 

 ال يمنن لنإرنائي نين المغرل و وريتا يا"، نية واالقتصصصصصصصادية للرنإ اف"درا صصصصصصات الجدوأ الو

 .دو   وافقتإم فياهمانت

 ليسصصجتم تذّإر وفد  صصصر الم صصارإين نأ  قائمة الم صصاريع ذات األولوية قد تم اعتمادها نالف ل و  .20

غل التي عثارتإا الجمإورية ال رنية الصصصصصصصحراوية الديمقراطية والجمإورية التحفظات وال صصصصصصوا

 االمنتب ال يمننإ هيئة ع   صرورعأ   مثل  عل  النحو الواجب.  الجزائرية الديمقراطية ال  بية

ليس  للجنة الفنية المتخصصصصصصصصصصصصصصة الوزارياالجتماع ىعادة النظر في القائمة في هاه المرحلة وع  

راء. و صصصصصصو نضصصصصصرورة ىثارة  نتدأ لمناق صصصصصة الم ايير التي تم تناولإا نالف ل عل   سصصصصصتوأ الخب

ن أ  المسائل السيا ية عل   ستوأ اجتماع المجلس التنفياي وليس عل   ستوأ اللجنة   واغلال

 الفنية المتخصصة.

عل  النحو ة في عفريقيا نر ا ج تطوير البنية التحتيعوضصصحح  فوضصصية االتحاد األفريقي ع  عملية   .21

 ن قبل المجموعات االقتصادية القليمية نالت اور  ع  صديق عليإاوالت اريعم الم التالي: يتم تقدي

بر ا ج تطوير لاألرنع  مس ساتال ن  فريق ال مل المنو  الدوي األعضاء ويتم فحصإا  ن قبل 

 م المتحدة ، ولجنة األك األفريقي للتنميةالبن  فوضصصية االتحاد األفريقي، و البنية التحتية في عفريقيا

تم تقديم قائمة األولويات ىل  الدوي  .)النيباد-وإالة االتحاد األفريقي للتنمية، واالقتصصصصصادية ألفريقيا

 2020 وفمبر  12األعضصصصصاء والمجموعات االقتصصصصصادية القليمية خالي ورشصصصصة ال مل القارية في 

براء اللجنة الفنية المتخصصة. وقد تم توثيق تحفظات وتمح  ناق تإا  رة عخرأ خالي اجتماع خ

 ن تقرير الخبراء و صصوف يتم  13الدوي األعضصصاء عل  ن ا الم صصاريع ن صصنل واضصصو في الفقرة 

 .ىحالتإا ىل  المجلس التنفياي

أ ه في حين ع  نعقر الممثل السصصصصصصصا ي لالتحاد األفريقي الم ني نتطوير البنية التحتية في عفريقيا   .22

ز عل  طرإ ت بئة الموارد للبنية التحتية نما يرإالت يجبفإ ه ، عهميةقاط التي عثيرت ذات ن ا الن

ى  صصاء آليات تمويل  فيالمقترح  األ د طويل الالحل البناء والت صصغيل والنقل. ويتمثل  في ذلك آليات

 .لل مل األوا  حا ه قد د عل  ع  بتنرة  ثل صندوإ البنية التحتية ألفريقيا. وشدّ 

اللجنة الفنية المتخصصصصصصصصصصصصصصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة طمأ  رئيس   .23

 . ت حاي ىل  المجلس التنفيايع إا جميع التحفظات وه تمح الحاطة علما نأ ناألعضاء  والسياحة

شي للتقرير وطلنإالك  موطمأ إ .24 ب أ ه  يتم تسجيل جميع المناق ات والتحفظات وىضافتإا إحوا

تنفيا خطة عمل وضع  البند التالي  ن جدوي األعماي، وهو   ناق ة  ن االجتماع المضي قدً ا في

 .19-الت افي  ن فيرول إوفيد 

 

 19-مرض فيروس كورونا التعافي من جائحةتنفيذ خطة عمل  وضعالجلسة الثالثة: 
قة نخطة عمل الت افي  ن   .25 ية االتحاد األفريقي نأ  النقطة المت ل فيرول  رض عفادت  فوضصصصصصص

 .نالف ل  ن قبل المتحدثين السانقين ناولإات  قد تم 19 -إورو ا

 

 الجلسة الرابعة: بحث واعتماد إعالن الوزراء
نية المتخصصة للنقل اللجنة الف  قررو، وججمإورية تولاألشغاي ال ا ة  وزارةاأل ين الدائم ل قدم   .26

 صصصروع العال  الوزاري للجنة الفنية ،  والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسصصصياحة

 .المتخصصة

 

 :ملخص المناقشات

 اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةعإد رئيس  .27

وقائمة الم صصصصصصصاريع ذات   يثاإ لو ي(  والتنمية ينالبحري والسصصصصصصال ة لأل نع  الميثاإ األفريقي 
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قد تم ت ميمإما  ذات األولوية لبر ا ج تطوير البنية التحتية في عفريقيا لخطة ال مل الثا ية األولوية 

 .نالف ل عل  الدوي األعضاء عإثر  ن  رة

ن أ   7و  3شديدًا عل  الم روعين  عندأ وفد الجمإورية ال رنية الصحراوية الديمقراطية تحفًظا .28

الجمإورية ال رنية الصصصصصحراوية الديمقراطية وعإد ع ه ال  اعترضصصصصح عليإما الم صصصصروعين اللاين 

 .ميمنن تنفياهما دو   وافقتإ

واعتراضصصصصصصه عل   ت نس  خاوفه و  ارضصصصصصصته  طلب وفد الجزائر ىضصصصصصصافة فقرة ىل  العال    .29

 .( التي قاي ى إا ال تفي نم ايير األهلية4الم اريع األرن ة   المصادقة عل 

اللجنة الفنية المتخصصصصصصصصصصصصصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة  ص رئيسوخل    .30

 .ن د عخا جميع الت ليقات والتحفظات في االعتبار اعتماده ىل  ع  العال  يتم  والسياحة 
 



 

 

 
 

  المتخصصة للجنة الفنية االستثنائية األولىالدورة 

 والسياحة والطاقة ،عبر القارية واألقاليمية التحتية والبنية للنقل

 2021يناير  12

 عن طريق التداول بالفيديو

 
 األصل: إنجليزي

STC-TTIIET/MIN/Draft/Decl. 
 

 

 

 تحديد أولويات البنية التحتية ألفريقيا للعقد القادم  : الموضوع

 

 

 

 

 الوزاري عالنمشروع اإل
 2021يناير  12
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 للجنة الفنية المتخصصةاالستثنائية األولى إعالن الدورة مشروع 

 القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةعبر للنقل والبنية التحتية 

 2021يناير  12

 عن طريق التداول بالفيديو 

 
والسياحة والمياه  الطاقةالنقل، والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية و ، الوزراء المسسولو  عننحن

في ىطار  2021يناير  12عن طريق التداوي نالفيديو في  المجتم ين، وتننولوجيا الم لو ات واالتصاالت

 والطاقة ،عبر القارية واألقاليميةالتحتية  والبنية للنقل المتخصصة الفنية للجنة الدورة االستثنائية األولى

 ؛القادم لل قد ألفريقيا التحتية البنية عولويات تحديدلبحث  سألة  فوضية االتحاد األفريقي  نتنظيم  ن، والسياحة

 في االعتبار: إذ نأخذ 

  يجيريا؛، في عنوجا، 1991الم اهدة المن ئة للجماعة االقتصادية األفريقية الم تمدة في يو يو  .1

ال   14، ال يما المواد  ن 2000يوليو  11القا و  التأ يسي لالتحاد األفريقي الم تمد في لو ي في  .2

 الطاقة  جاالت في السيا ات تنسيقن األفريقي االتحاد  فوضيةعل  ضرورة قيام  نص، والتي ت16

 .الخصوص وجه عل  ،السياحة وقطاعات واالتصاالت والنقل

 لمستمر ع رة الثا نة ال ادية الدورة عن الصادر Assembly/AU/Decl.2 (XVIII): العال  .3

 اعتمد الاي ،2012 يناير في ىثيونيا، عنانا، عديس في المن قدة األفريقي االتحاد وحنو ات دوي رو اء

 في التحتية البنية لتطوير اال تراتيجي والطار الوحيدة السيا ة ناعتباره التحتية البنية تطوير نر ا ج

 عفريقيا؛

 المتخصصة ن أ  ىعادة ت نيل اللجا  الفنية Assembly / AU / Dec.227 (XII):  قرر المستمر .4

 القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة؛ عبر التحتية والبنية فنية  تخصصة للنقللجنة القائمة وى  اء 

 للنقل المتخصصة الفنية للجنة األول  ال ادية الدورة ن أ   EX.CL/Dec.970 (XXI): المقرر .5

 ؛2017  ارل في توجو، لو ي، في المن قدة والسياحة والطاقة واألقاليمية القارية عبر التحتية والبنية

ن أ  الدورة ال ادية الثا ية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية  EX.CL/1162 (XXV)المقرر:  .6

، في القاهرة، جمإورية 2019المن قدة في عنريل  القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة؛ عبر التحتية

  صر ال رنية؛

 األشخاص؛ تنقل وحرية األفريقية القارية الحرة التجارة  نطقة تحقيق في التحتية للبنية الحا مة األهمية .7

 للقارة؛ الجمالي المحلي جالنات  ن٪ 5 ىل  3 ننسبة المقدرة الطرقات عل  األ ن ا  دام ظاهرة .8

 ن عجل  ال مل ل قد األفريقية ال مل خطة اعتمد الاي EX.CL/Dec.682 (XX) المستمر  قرر .9

 ي لن والاي 64/255 رقم المتحدة األ م قرار  ع يتماش  نما 2020-2011 الطرقات عل  السال ة

 ؛الطرقات عل  السال ة عجل  ن لل مل عقدًا 2011-2020

 القارية عبر التحتية والبنية للنقل للجنة الفنية المتخصصة  تثنائية األول المقد ة ىل  الدورة االارير التق .10

 ؛والسياحة والطاقة واألقاليمية،

 والسياحة الطاقةو واألقاليمية القارية عبر التحتية والبنية النقل، ات سإد التزا نا نتطوير قطاعالوزراء،  نحن،

 :إما تم االتفاإ عليه هاا االجتماع  تائجلتنفيا وىرادتنا القوية 

بشأن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا )خطة العمل الثانية ذات األولوية لبرنامج 

 تطوير البنية التحتية في أفريقيا(
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، وقائمة ريقياعف في التحتية البنية تطوير لبر ا ج األولوية ذات الثا ية ال مل خطة صادإ عل  عمليات   .11

أللما ي  ن االم اريع وا تراتيجية التنفيا وا تراتيجية ال راإة، و  نر االتحاد األوروني والت او  

 ه ال ملية.خالي الوإالة األلما ية للت او  الدولي وال رإاء اآلخرين عل  دعمإم المالي والفني لإا

لصحراوية الديمقراطية والجزائر والملخصة في  حيإ علماً نالتحفظات التي عندتإا الجمإورية ال رنية ا .12

 1الحاشية.

ً  حيإ  .13  والطلب تيةالتح البنية عرض تحدد التي والطلب القارية التحتية البنية  وإ درا ة ننتائج علما

 الطاقة  األرن ة ياعفريق في التحتية البنية تطوير نر ا ج قطاعات في القليمية التحتية البنية عل  المحتمل

 .2030-2021 للفترة( واالتصاالت الم لو ات وتننولوجيا والنقل للحدود ال انرة والمياه

ً   حيإ .14  تطوير بر ا جل الثا ية األولوية ذات ال مل خطة تمويل ا تراتيجية ىعداد في المحرز نالتقدم علما

 .عفريقيا في التحتية البنية

 

 بشأن السوق األفريقية الموحدة للكهرباء 

 األفريقي البنكو النيباد،-للتنمية األفريقي االتحاد وإالة  ع نالت او  ،األفريقي االتحاد نمفوضية   يد .15

 المباولة جإودال عل  ،األخرأ القليمية والمنظمات ألفريقيا االقتصادية المتحدة األ م ولجنة للتنمية،

 .والفني المالي دعمه عل  األوروني االتحاد و  نر للنإرناء، القارية السوإ تف يل عجل  ن

 لنإرناءل الموحدة األفريقية السوإ ىدارة هينل ذلك في نما الطريق وخارطة السيا ة ورقة عل   صادإ .16

 .السوإ ى  اء عملية خالي الدارة هينل في األعضاء الدوي   ارإة ضما   ع

 

 على الطرق للسالمة 2030-2021بشأن العقد 

: طرإال عل  للسال ة 2020 ن د  ا ل قد اال تراتيجية التوجيإات"  ن الجديدة النسخة عل   صادإ .17

 2030 نحلوي٪ 50 ننسبة الطرإ عل  والصانات الوفيات  ن الحد نإدف" الموحداألفريقي  الموقف

 .عفريقيا في الطرإ عل  السال ة عجندة تنفيا في اآل ن النظام  إج ت زيز وإالك

 ل ع السال ة تحسين ن أ  A / RES / 74/299 الم تمد المتحدة لأل م ال ا ة الجم ية قرار  جيز .18

 .ال الم في الطرإ

 بشأن منظمة السياحة األفريقية

                                                 
 العمل لخطة األولوية ذات المشاريع قائمة من التالية، المشاريع على التصديقوالجزائر  الديمقراطية الصحراوية العربية الجمهورية من كل تعارض 1

بين  السرعة عالية البصرية لأللياف البحري الكابل إنشاء( "الشمال إقليم قائمة من) 3 رقم: اأفريقي في التحتية البنية تطوير لبرنامج األولوية ذات الثانية

 " وموريتانيا المغرب بين الكهربائي للربط واالقتصادية الفنية الجدوى دراسات(" الشمال إقليم قائمة من) 7 ورقم" العربي المغرب اتحاد بلدان

 الجوفية للمياه واسعة لتعبئة والمياه الطاقة) التحتية البنية تنفيذ" بعنوان( الشمال إقليم قائمة من) 8 رقم التالية، المشاريع علىالتصديق الجزائر  تعارض

( المتعددة األقاليم قائمة من) 9 ورقم الصحراء، لشمال الجوفي الخزان نظام حوض في المناخ تغير وتأثير ندرةال سياق في الصمود على الزراعة وقدرة

 ." ()جيكريسايت النيجر بنهر وعالقتها المائية للموارد والمنسقة المتكاملة اإلدارة وتنزروفت: وتواديني في المضيئة الجوفية المياه طبقة نظام" بعنوان

 في" المستفيدة البلدان اتفاق" و" االستراتيجي التوافق" األهلية لمعايير االمتثال عدم هي والجزائر الديمقراطية الصحراوية العربية الجمهورية مخاوف

 .المشاريع اختيار
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لبنية لنقل وا نلف  فوضية االتحاد األفريقي نالتنفيا النا ل والسريع لقرار اللجنة الفنية المتخصصة ل .19

اجتماعإا المن قد في القاهرة،  صر خالي التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة الصادر 

 ن إل ىقليم نالضافة ىل  هيئة  عضويندولتين ل  اء  جموعة عمل تتألف  ن  2019في عنريل 

عن  المنتب لإلشراف عل  ىعداد درا ة الجدوأ، و فوضية االتحاد األفريقي لتقديم تقرير  رحلي

الفنية المتخصصة في  القادم للجنة تماعىل  االجاألفريقية درا ة الجدوأ الخاصة نمنظمة السياحة 

 .2021عنريل 

 والتنمية في أفريقيا )ميثاق لومي( والسالمة البحريينلألمن بشأن الميثاق األفريقي 

والتنمية في عفريقيا   يثاإ لو ي(  والسال ة البحريينلأل ن األفريقي   الحق الميثاإعل    صادإ .20

 المت لقة نالنقل البحري والسياحة.

 النقل والطاقة والسياحة في قطاعات   19إعداد وتنفيذ خطة العمل للتعافي من جائحة فيروس كورونا بشأن 

ل  اش قطاعات النقل  19ا نوضع ىعداد وتنفيا خطة ال مل ن أ  جائحة فيرول إورو ا  حيإ علمً  .21

 والطاقة والسياحة.

هيئة  نتب اللجنة الفرعية للسياحة  لمقرروالسريع ف  فوضية االتحاد األفريقي نالتنفيا النا ل  نلّ  .22

 فوضية االتحاد األفريقي الدعم   ن خالي تقديم 2020عنريل  21ن قد في مالصادر عن اجتماعإا ال

الالزم لتسإيل عمل فريق ال مل األفريقي الرفيع المستوأ ن أ  ى تراتيجية ى  اش السياحة القارية 

 .19-لفترة  ا ن د جائحة فيرول إورو ا

عل  قطاع السياحة و بل ال يو التي يدعمإا في القارة،  19- نا نتأثير جائحة فيرول إورو ا عترافاا .23

اجتماع هيئة  نتب اللجنة الفرعية  والمقرر الصادر عن حة ىل  ضما  ا ت اش القطاع الحاجة الملّ ون

جية ى  اش  تراتياتأ يس فريق عمل رفيع المستوأ لعداد ن أ   2020عنريل  21للسياحة المن قد في 

، يجب عل   فوضية االتحاد األفريقي ضما  تسريع 19-السياحة القارية ن د جائحة فيرول إورو ا

للجنة الفنية  القادم عملية ىعداد ا تراتيجية ى  اش السياحة القارية نإدف اعتمادها في االجتماع

 .2021حة في عنريل المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسيا

حة لسد فجوة التوصيل الرقمي والحاجة ال المية عل  الضرورة الملّ  19-تسإد جائحة فيرول إورو ا  .24

الت ليم ىل  الخد ات   ن-ىل  ضما  وصوي هادف و يسور وآ ن ىل  الخد ات اللنترو ية األ ا ية 

 المجتم ات في جميع ع حاء ال الم. ىل -المالية والصحية 
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 ختام:في ال

 نناشد:

الت او  األفريقي البيني والقاري في قطاعات  ت زيزالقليمية والمجموعات االقتصادية  الدوي األعضاء .1

 البنية التحتية؛

 الدوي األعضاء القيام نما يلي: .2

 ت ميم  وضوع تغير المناخ والمنظور الجنسا ي في  خططات البنية التحتية وتنفياها؛ (ع

 الموحدة للنإرناء؛دعم تف يل السوإ األفريقية  (ل

 التصديق عل  الميثاإ األفريقي لأل ن والسال ة البحريين والتنمية في عفريقيا   يثاإ لو ي(؛ (ج

نالت او  والتنسيق  ع  فوضية االتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية القليمية، واللجنة  (د

لمتحدة االقتصادية ألفريقيا، األفريقية للطيرا  المد ي، والبنك األفريقي للتنمية، ولجنة األ م ا

النيباد، والبنك الدولي، والمرإز األفريقي لمنافحة األ راض -ووإالة االتحاد األفريقي للتنمية

، ورانطة جوية القليمية األفريقيةوالوقاية  نإا، و نظمة الصحة ال المية، ورانطة الخطوط ال

الوإالة الدولية للطاقة المتجددة، ، والمتجددة لطاقةلبادرة األفريقية مال، والطاقة في ىفريقيا  جم ات

 ، والمملنة المتحدة   ضيفللطاقة  راإة األفريقية األورونيةال، والطاقة المستدا ة للجميع بادرة و

اآلخرين،  وعصحال المصلحة  الدوليين وال رإاء  الدورة الساد ة وال  رين لمستمر األطراف(،

تنفيا خطإ الت افي  ن جائحة فيرول إورو ا ن للت جيلا ية في  جاالتإم األ    ناشدهم الت او 

في قطاعات النقل والطاقة والسياحة، ى ا  ن خالي تنمية القدرات الب رية، والدعم المالي،  19

 وتوفير التحليالت في الوقح المنا ب و/ عو تبادي عفضل الممار ات؛

الطاقة و قلإا، وزيادة حصة  صادر  تنفيا ا تراتيجيات للت جيل نن ر الحلوي الاإية في توليد (ه

الغاز ىل  الطاقة والغاز  تحويل نما في ذلك الطاقة،الطاقة وتسريع ا تقاي  ع واعالطاقة المتجددة في 

 وعهداف التنمية المستدا ة. 2063لمبادرات الطإي النظيف  ن عجل تحقيق عهداف عجندة 

ىل  الجإود ودعم تنفيا المرحلة الثا ية  ن نر ا ج  القاريين والدوليينالمصلحة ا ضمام جميع عصحال  .3

تطوير البنية التحتية في عفريقيا  خطة ال مل الثا ية ذات األولوية لبر ا ج تطوير البنية التحتية في 

 (؛2030-2021عفريقيا، 

( للسياحة  ن إل ىقليم لينو وا جزًءا  ن 2عل  عمداء األقاليم الخمس ترشيو خبيرين اثنين  يجب  .4

 جموعة ال مل المسسولة عن ىعداد درا ة الجدوأ ل  اء  نظمة السياحة األفريقية. 

ت زيز وتنفيا ا تراتيجية التحوي الرقمي ألفريقيا  القاريين والدوليينالمصلحة عل  جميع عصحال يجب  .5

 ( وت ميم التقنيات الرقمية في قطاعات السياحة والنقل والطاقة.2020-2030 
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 نرا ج الطإي النظيف لصالو السنا  األفريقيين. نتسريعاألفريقي  فوضية االتحاد قيام  .6

تداعيات الجائحة عل   لبحثن قد اجتماع خاص  جلس ىدارة المبادرة األفريقية للطاقة المتجددة  قيام .7

 .2030جيجاوات نحلوي  300 نما قدره التمويل المستإدف ال تثمارات الطاقة المتجددة

 نكلّف:

 نتب اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة هيئة  .8

خطة ال مل الثا ية ذات األولوية لبر ا ج تطوير البنية التحتية في نالموافقة عل  ا تراتيجية تمويل 

 في اجتماع عو عن طريق الت ميم.عفريقيا، 

 نطلب من: 
ناالشترا   ع البنك األفريقي للتنمية  ،النيباد– فوضية االتحاد األفريقي ووإالة االتحاد األفريقي للتنمية  .9

عجل الت جيل نتنفيا الم اريع ذات األولوية لخطة   ن ، الس يولجنة األ م المتحدة االقتصادية ألفريقيا

 تمعفريقيا نا تخدام اال تراتيجيات التي  ال مل الثا ية ذات األولوية لبر ا ج تطوير البنية التحتية في

 ؛عليإا التصديق

النيباد، البنك األفريقي - وإالة االتحاد األفريقي للتنمية اآلخرينوال رإاء  فوضية االتحاد األفريقي  .10

السوإ األفريقية الموحدة للنإرناء في اجتماع  ىطالإألفريقيا( للتنمية ولجنة األ م المتحدة االقتصادية 

 ؛2021االتحاد األفريقي في فبراير  ستمر 

ىل   ستمر االتحاد األفريقي حوي األداء األفريقي ل قد  ز فوضية االتحاد األفريقي نتقديم تقرير  وج .11

، نالضافة ىل    روع 2021، خالي قمة يوليو 2020-2011السال ة عل  الطرإ ال مل  ن عجل 

 ؛2030-2021المقرر وخطة ال مل األفريقية ن أ  ال قد 

تقديم هاا العال  ىل  عجإزة صنع السيا ة في االتحاد األفريقي لبحثه  ، فوضية االتحاد األفريقي .12

 واعتماده.

 

  2021يناير  12حّرر في 
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