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 الخلفية :أوال

 

 تحدةألمم الما لجنةو البنك األفريقي للتنميةحكومة جمهورية توجو، بالتعاون مع  ،االتحاد األفريقيمفوضية تنظم 

والطاقة  يةاليمواألق يةلقارعبر االتحتية  يةالبنو ،لنقللمتخصصة ال فنيةاللجنة ل ولاأل االجتماع، ألفريقيااالقتصادية 

فريقي ومنتدى االستثمار األ األفريقي لطاقةا أسبوع ويشمل، 7131 مارس 31 إلى 31من توجو ، في لومي السياحةو

 للنقل والطاقة والسياحة.

 

 المؤسسةمعاهدة المن  72لالتحاد األفريقي، بموجب المادة  هاما   نيا  ف اللجان الفنية المتخصصة التي تشكل جهازاأنشئت 

ذ اللجان الفنية يفتن تم ،تحول منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقيب صادية األفريقية )معاهدة أبوجا(.لجماعة القتل

 .31و  31المادتين بمقتضى  القانون التأسيسي لالتحاد األفريقيبموجب  المتخصصة

 

ي تقديم فمفوضية االتحاد األفريقي  مختلف إداراتوثيق مع ال عاوناللجان الفنية المتخصصة بالت عملت ومن المتوقع أن

برامج ال شارك في رصد تنفيذتعمل المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي وفي  هامجاالت تخصص ضمنإسهامات مستنيرة 

 .المجموعات االقتصادية اإلقليميةمفوضية االتحاد األفريقي ومن قبل  يةوالتنم

 

 ،التكامل القاري تسريعالمتمثل في  ، بالنظر إلى الهدف العامللجان الفنية المتخصصةا بكرمال تفعيلاللزاما صبح أ ولذلك،

 ASSEMBLY/AU/DEC.227المقرر التحاد مؤتمر ا ، اعتمدفي هذا الصدداالتحاد.  لبرامج ومشاريعوأهمية التنفيذ الفعال 

(XII)  عبر القارية  تحتيةال يةالبنولنقل، ل فنية متخصصةلجنة إنشاء وإعادة تشكيل اللجان الفنية المتخصصة القائمة، بشأن

 كل سنتين.اللجنة الفنية المتخصصة جتمع ت. ووالطاقة والسياحة واألقاليمية

 

 7102اللجنة الفنية المتخصصة لعام  وأهداف اجتماعموضوع  ثانيا:

 

 على الموضوع التالي:اللجنة الفنية المتخصصة  جلسات تتركز

 

 التحتية في أفريقيا" ية"تمويل البن
لبنية التحتية وتحقيق تقدم ملموس في تمويل ا المحرز تقييم التقدماللجنة الفنية المتخصصة في  الجتماعالهدف العام يتمثل  

 مقرراتال ن خالل، مالبنية التحتية في أفريقياتطوير  األولوية لبرنامج اتذ في خطة العملالواردة  الرئيسية، ال سيما تلك

 مخاطر خفيف منالتو هاوتنفيذ تهاوهيكلمناخ لتغير االمقاومة ل مشاريع البنية التحتيةتوافق بشأن االستثمار في إعداد الو

 .تغير المناخ

 

 :محددةال هدافاألفيما يلي 

  للجنة الفنية المتخصصةابحث واعتماد قواعد إجراءات. 

 المنبثقة عنها.جنة الفنية المتخصصة والجان الفرعية لإنشاء هيئة مكتب ال 

 االتحاد ودورات مؤتمر  المؤتمرات الوزارية السابقة الصادرة عنواإلعالنات المقررات  حالة تنفيذ دراسة

 النقل والطاقة والسياحة. حول االفريقي
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  تقييم التقدم الذي أحرزته المؤسسات واإلقليمية والدولية في تمويل مشاريع قطاعات الطاقة والنقل والسياحة، وال

من  والمشاريع اإلقليمية وغيرهاات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ذخطة اإلجراءات  سيما

 التحاد االفريقي.ل 7111 أجندةالمشاريع الرائدة لالتحاد االفريقي في إطار 

  قليمية ية الوطنية واإلتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية وزيادة مشاركة المؤسسات المال يقةطروتحليل المعوقات

 )تعبئة الموارد المالية المحلية واإلقليمية(؛ ثالثةال قطاعاتال في تمويل تطوير

 األفريقيلالتحاد  7111 الوجهة المفضلة للسياحة في إطار أجندة اعتماد استراتيجيات كفيلة بجعل أفريقيا. 

  لجنة الفنية ل حتى االجتماع المقبلبها القيام البنية التحتية وكذلك خطط العمل التي يتعين ومبادرات اعتماد برامج

 ؛لقاريةعلى المستويات الوطنية واإلقليمية وا المتخصصة

 اعتماد إعالن وزاري مع توصيات مستخلصة من تقرير الخبراء وخطط العمل؛ 

 

 الخبراء اجتماع :جدول األعمال

 

 :األولى لجلسة العامةا ألف

 :مقدمات
 حفل االفتتاح .3

 المسائل اإلجرائية: .7

 مكتب االجتماع هيئة  تشكيل 

 العمل  جاعتماد جدول األعمال وبرنام 

 

 العامة جلسات العمل

 ؛بحث قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة .3

 ؛المحليةالموارد  تعبئة تواستراتيجيا ةالمبكرل التموي .7

 والنقل والسياحة: الفرص قطاعات الطاقة ،قاليميةألعبر القارية وامشاريع البنية التحتية الوطنية تمويل  .1

 والتحديات؛

  ؛تقوية وتعزيز القدرات الوطنية واالقليمية إلعداد مشاريع .1

 ؛اقدم المضي وطريق األفريقي البرلمان/أفريقيا في التحتية ةالبنيتطوير  برنامجتنفيذ  تحديث  .5

 فرص العمل في أفريقيا؛ توفيرالتحتية كمحفز ل يةالبن .6

 لألمم المتحدة. لالتحاد األفريقي وأهداف التنمية المستدامة 7111أجندة  .2

 

 : الطاقة والنقل والسياحةالموازية المواضيعيةجلسات ال باء

 الطاقة:  0باء 

 تنمية سوق الكهرباء وتعزيز االستثمارات  .3

 الكهرباء قطاع في المنسق القاري التنظيمي اإلطار حول األفريقي االتحاد مفوضية مبادرة 

 األرضية الحرارية المخاطر تخفيف تفعيل ومرفق اإلقليمية األرضية الحرارية الطاقة برنامج  

 التوجيهية؛ المبادئ وتنفيذ األفريقية الحيوية الطاقة سياسة إطار 

 لالنطالقة  المصداقية وذات الجديدة المبادرة الكفاءة،: األفريقية اإلقليمية الخضراء الطاقة 

  )مبادرة الطاقة الخضراء األفريقية(

 

 المتجددة الطاقة ومصادر االستراتيجيات ،الجديدة المبادرات .7

 ألفريقيا الطاقة توفير حول للتنمية األفريقي البنك من الجديدة لصفقةا  

 التشغيلية ومرحلتها ألفريقيا المتجددة الطاقة مبادرة  
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 (األفريقية الصفحة) العالمي التعقب وإطار للجميع المستدامة الطاقة 

 الريف وكهربة للشبكة البسيطة الخضراء أفريقيا استراتيجية 

 الذكية والشبكة الكهرباء. 

 رائدة؛ال مشاريعالو بياناتال قاعدة ،شراكاتال .3

 المستفادة؛ والدروسالناجحة  الرئيسية اإلقليمية الطاقة مشاريع 

 الطاقة؛ مجال في األوروبي والتحاد أفريقيابين  شراكةال 

  ألفريقيا؛ عفوالمنا االستثمارات أوجه ،للموارد جديدة استكشافات: والغاز النفط 

 البيانات؛ وقاعدة فريقياأ في الطاقة معلومات نظام 

 أفريقيا؛ في الطاقة موارد أطلس 

 أفريقيا في النظيفة الطاقة ممرات. 

 

 لنقلا

 المعتمدة والمقرراتتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع عن  ةمرحلي تقارير .0

 التحاد االفريقيل 7111أجندة  في إطارلنقل الجوي األفريقية الموحدة لسوق ال: مستقبل النقل الجوي .7

 7111 أجندة إطار في الجوي للنقل الموحدة اإلفريقية السوق مستقبل 

 التنظيمية والنصوص الجوي للنقل الموحدة اإلفريقية السوق  

 والتسهيالت الطيران أمن بشأن ويندهوك في الصادر الوزاري اإلعالن بحث 

 الجوية المالحة نظام ذلك في بما الطيران سالمة حول أبوجا أهداف استعراض  

 

 فريقيا.أل السرعة المتكاملة الفائقةشبكة السكك الحديدية ل 7111: رؤية النقل بالسكك الحديدية .1

 ممراتالو النقل البري .1

 وتسهيل التجارة ةفريقياأل الحدودالعابرة  لبنية التحتيةا تحويلل لذكيةالممرات ا 

 الطرق على السالمة بشأن العالمي العمل لعقد األفريقية العمل خطة 

 وصيانتها للطرقالتحتية  البنية تمويل تطوير  

 فيينا عمل خطة  

 : النقل البحري .5

 لومي بميثاق المرفقة المالحق من التحقق  

 االقتصادي النمو تحقيق أجل من األفريقية الموانئوكفاءة  قدرات زيادة  

 . السياحة 3باء 

 المعتمدة والمقرراتتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع تقرير مرحلي عن  .0

 الرائدة السياحية المشاريع .7

 لسياحةل تنافسيةالقدرة التعزيز  .1

 مواءمة استراتيجية السياحة في القارة .1

 واألمن في أفريقياالسياحة  .2

 في أفريقياوتمويلها االستثمار والسياحة  .1

 تحديث خطة عمل السياحة .1

 الثانية الجلسة العامة جيم

 اعتماد تقرير الخبراء 

 اجتماع الخبراءمراسم افتتاح  دال.

 منتدى االستثمار األفريقي واجتماع المائدة المستديرة الوزارية
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 الموضوع: تعزيز مشاركة القطاع الخاص

 :ما يلي مناقشات علىالتتركز 

 أفريقيا؛ في والتنظيمية القانونية واألطر االستثمار مناخ 

 ؛المؤسسي االستقرار جانب 

 أفريقيا؛ في العمل فرصتوفير ل التحتية البنية في االستثمار 

 المهارات تعزيز. 

  والمتوسطة الصغيرة الشركات ذلك في بما الخاص العام القطاعين بين والشراكات االستثمارات مساهمة. 

 والمبتكرة الجديدة المالية الصكوك 

 

  7102مارس  02 وزاري:ال جتماعاال

 مقدمات-ألف
 االفتتاح مراسم 

 المسائل اإلجرائية 

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل -

 جلسات العمل:-باء

 ؛وإنشاء اللجان الفرعية اللجنة الفنية المتخصصة إجراءات دراسة واعتماد قواعد 

 ؛تقرير اجتماع الخبراء بحث 

 ؛وزاريواإلعالن الاللجنة الفنية المتخصصة  عمل خطة واعتماد ثحب 

 .مراسم االختتام -جيم

 متوقعةال نتائجال

يات مع توص إعالن وزاري ،وإنشاء اللجان الفرعية اللجنة الفنية المتخصصة إجراءات اعتماد قواعد: النتائج المتوقعة

خطط و ريروالتق الوزاري قطاعية لمشاريع البنية التحتية. ويقدم اإلعالن خطط عمل، والخبراءتقرير مستخلصة من 

 لبحثها. لمجلس التنفيذياإلى  جتماعالالعمل المنبثقة عن مداوالت ا

 

 المشاركة

نقل ال من الوزارات المسؤولة عن النقل )أي ينمشاركحضور  توقعي ،اللجنة الفنية المتخصصة تمشيا مع اجتماعات

الطاقة والسياحة في جميع الدول األعضاء في االتحاد  يقطاعو ك الحديدية(،لسكوالنقل باوالبحري والبري ، الجوي

، وبنوك التنمية والمؤسسات المالية اإلقليمية والمنظمات المتخصصة القارية والمجموعات االقتصادية اإلقليميةاألفريقي 

 شركاءال أيضا ممثلو االجتماع لك، سيحضرذباإلضافة إلى . المجتمع المدنيو واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص

 ة.والسياح الطاقة والنقل تطوير والمنظمات الدولية العاملة في مجالاإلنمائيين 

 

 انعقاد االجتماعات دموعمكان و

 في اقة والسياحةوالط ةواألقاليميعبر القارية التحتية  يةالبنو نقلللجنة الفنية المتخصصة لل عقد الدورة العادية األولىت

  .7131مارس  31إلى  31لومي، توجو من 

 


