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 أوال. الخلفية

عبر القارية  التحتية والبنية للنقل المتخصصة الفنية األفريقي التحادا للجنة األولى العادية الدورة عقدت

 للنقل المتخصصة الفنية جنةالل ووافقت .وجتو ،لومي في 7102 مارس في والسياحة والطاقة واألقاليمية

 فرعية لجان ثالث إنشاءعلى  إجراءاتها لقواعد وفقا والسياحة والطاقة عبر القارية واألقاليمية التحتية والبنية

الفنية  اللجنة اعتمدت. لسياحةل الفرعية اللجنة( ج) ؛للنقل الفرعية اللجنة( ب) لطاقة؛ل الفرعية اللجنة( أ: )هي

 للنقل المتخصصة الفنية جنةالل نتائج النظر في تمو. الفرعية القطاعات لمختلف عمل خطط أيضا المتخصصة

 يوليو في األفريقي االتحاد قمة قبل من لوميفي  والسياحة والطاقة عبر القارية واألقاليمية التحتية والبنية

 المنعقدة في المتخصصة الفنية جنةالل توصيات بتنفيذ مفوضية االتحاد األفريقيإلى  توصيةتقديم  مع ،7102

 والبنية للنقل المتخصصة الفنية جنةالل هيئة مكتب عقدت السياق، هذا وفي Ex.CL (1024(XXXI).)) لومي

 يوليو 72و  72 يومي أبابا أديس في األول اجتماعها والسياحة والطاقة عبر القارية واألقاليمية التحتية

 مفوضية وتخطط ة.للجنة الفنية المتخصص التابعة الفرعية اللجان بتفعيل أوصت لذلك، ونتيجة ،7102

 للجنة األولى العادية الدورة ستضافةال الموريتانية اإلسالميةالجمهورية  حكومة مع بالتعاون األفريقي االتحاد

 70 من والسياحة والطاقة عبر القارية واألقاليمية التحتية والبنية للنقل للجنة الفنية المتخصصة لطاقةل الفرعية

 .موريتانيا ،نواكشوط في 7102مارس  72 –

البنية  وتطوير واألنظمة والسياسات الطاقة تكنولوجيات منها رئيسية مجاالت الطاقة قطاع عمل خطط تشمل

 البنية تطوير برنامج منها واإلقليمي، القاري المستويين على الجارية المشاريع من العديد وهناك. التحتية

 أفريقيا، في النظيفة الطاقة وممر الطاقة، بشأنللبنك األفريقي للتنمية  الجديد واالتفاق أفريقيا، في التحتية

 برنامجو ،األرضية الحرارية الطاقة مخاطرمرفق التخفيف من حدة و المتجددة، للطاقة األفريقية مبادرةالو

 أفريقيا في الحيوية الطاقة سياساتبرنامج ل وإطار ،األفريقي الطاقة قطاع في التنظيمية األطر مواءمة

 رصد فيللجنة الفنية المتخصصة  طاقةلل الفرعية للجنة الرئيسي الدور يتمثل. وغيرهاالتوجيهية  ومبادئه

 الكافية والبشرية المالية الموارد توافر ضمان ذلك في بما الحيوية واإلقليمية القارية المشاريع هذه تنفيذ وتقييم

 .للتنفيذ

 عبر القارية واألقاليمية التحتية والبنية للنقل المتخصصة الفنية جنةالل اتخذتها التي الرئيسية القرارات تشمل

 المتجددة للطاقة األفريقية مبادرةال تفعيل ،الطاقة تكنولوجيات بشأنالمنعقدة في لومي  والسياحة والطاقة

 هاولوائح الطاقة سياسات حول الرئيسية القرارات وتشمل. الطاقة بشأن للبنك األفريقي للتنمية الجديد واالتفاق

 في للجميع المستدامة الطاقة ومبادرة األفريقي الطاقة طاعلق التنظيمية األطر مواءمة برنامج تنفيذ مواصلة

 .أفريقيا

 والطاقة عبر القارية واألقاليمية التحتية والبنية للنقل المتخصصة الفنية للجنة األولى العادية الدورة أنشأت

 تتكون هيئة ،وعليه. لطاقةل الفرعية اللجنةبالفعل  ،7102 مارس في توجو ،لومي في عقدت التي والسياحة

 المتخصصة الفنية جنةالل مكتبهيئة  ةتشكيل نفسمن  للجنة الفنية المتخصصة لطاقةل الفرعية اللجنة مكتب

 توجو :رئيسال: التالية البلدان من ، وتتشكلوالسياحة والطاقة عبر القارية واألقاليمية التحتية والبنية للنقل

 جنوبال) زيمبابوي :لرئيسل الثاني نائبال ،(أفريقيا شمال) موريتانيا :للرئيس األول النائب ،(أفريقيا غرب)

 (.أفريقيا وسط) الكونغو جمهورية :مقررال ،(أفريقيا شرق) إثيوبيا :للرئيس الثالث النائب ،(األفريقي
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عبر  التحتية والبنية للنقل المتخصصة الفنية للجنة للطاقة الفرعية اجتماع اللجنة أهداف ثانيا.

 والسياحة والطاقة القارية واألقاليمية

عبر القارية  التحتية والبنية للنقل المتخصصة الفنية للجنة التابعة لطاقةل الفرعية للجنة العام الهدف يتمثل

. الطاقة بشأن المعتمدة العمل وخطط 7102 يوليو قمة نتائج استعراض في والسياحة والطاقة واألقاليمية

 العمل خطط تنفيذ لمتابعة والتقييم للرصد نظام بشأن المتخصصة الفنية للجنة لطاقةل الفرعية اللجنة وستتداول

 .بالطاقة المتعلقة

 ة فيما يلي:دوتتمثل األهداف المحد

 التحتية والبنية للنقل المتخصصة الفنية للجنةلقواعد إجراءات ا وفقا الفرعية اللجنة مكتبهيئة  تشكيل 

 ؛والسياحة والطاقة القارية واألقاليميةعبر 
 العمل؛ خطط واستعراض 7102 ويولي قمة نتائج بحث 
 ؛الخبراء عمل وأفرقة عمل مجموعات إنشاء 
 الطاقة؛ قطاع في عملال خطط تنفيذ وتقييم رصد آلية اعتماد 
 وتوصياتها لطاقةل الفرعية اللجنة إعالن اعتماد. 

 

 

 ثالثا. جدول األعمال

 ووضع الفرعية اللجنة عمل اعتماد على االجتماع سيركز ،اولذ. الفرعية للجنة األول االجتماع هذا سيكون

 .7102 - 7102 للفترة عملها خطة

 1122مارس  11 – 12جلسة الخبراء: 

 تمهيديةالجراءا  اإلألف. 

 ؛مراسم االفتتاح 
 ؛المسائل اإلجرائية 

نقل والبنية التحتية عبر الفرعية للجنة الفنية المتخصصة للئة مكتب اللجنة يهبحث واعتماد  -

 الطاقة والسياحة؛القارية واألقاليمية و
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل. -

 عمل:الجلسا  باء. 

  الطاقة؛ب المتعلقة القائمة واإلقليمية القارية والمشاريع البرامج واستعراض عروضتقديم 
 بالطاقة؛ المتعلقة العمل ووثائق التقارير بحث 
 واإلقليمية القارية المؤسسات قبل من التنفيذ بشأن مقترحاتال بحث. 
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 مل:عالجيم. جلسا  

 الرصد؛ وآليات لومي عمل خطة توصيات استعراض 
 ؛لخبراءل عملال وأفرقة عملال مجموعات إنشاء 
 ؛(7102 -7102) لطاقةل الفرعية اللجنة عمل خطة بشأن التداول 
 ؛الميزانيةوالتنفيذ  خطط مشاريع عرض 
 الخبراء تقرير مشروع بحث. 

 

 دال. مراسم االختتام

 1122مارس  12االجتماع الوزاري: 

 تمهيديةالجراءا  اإل. هاء

 مراسم االفتتاح؛ 
 المسائل اإلجرائية؛ 

ئة مكتب اللجنة الفرعية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر يبحث واعتماد ه -

 القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة؛
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل. -

 عمل:الجلسا  واو. 

 عرض تقرير الخبراء واعتماده؛ 
 لجنة الفرعية.اعتماد البيان الختامي ل 

 مراسم االختتامزاي. 

 

 النتائج المتوقعة رابعا.

 اللجنة عمل يحدد الذي ،7102 ويولي فيالصادر  المؤتمر قررم نتائج نشر :فيما يلي المتوقعة النتائجتتمثل 

 الفنية جنةالل إلى لتقديمها توصيات يتضمن وزاري إعالن وإصدار ،هاخبراء عمل وأفرقة الفرعية

 .والسياحة والطاقة عبر القارية واألقاليمية التحتية والبنية للنقل المتخصصة

 المشاركةخامسا. 

عبر القارية  التحتية والبنية للنقل المتخصصة الفنية للجنة للطاقة الفرعية اللجنة اجتماع سيشارك في

( 2) واإلقليمية؛ القارية المنظمات( 7) األعضاء؛ الدول من الطاقة وزراء( 0) :والسياحة والطاقة واألقاليمية

 .المدني المجتمع ومنظمات كاديميةاأل األوساط( 2) ؛اإلنمائيون شركاءال( 4) الطاقة؛في مجال  خبراءال
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 المكان والتاريخ. سادسا

عبر  التحتية والبنية للنقل المتخصصة الفنية للجنة لطاقةل الفرعية للجنة األولى العادية الدورة اجتماع سيعقد

 .7102مارس  72 – 70 من الفترة في موريتانيا نواكشوط، في والسياحة والطاقة القارية واألقاليمية

 جها  االتصالثامنا. 

 :امسؤولين التالية أسماؤهماالتصال بال يرجىهذا االجتماع،  عنلمزيد من المعلومات 

 يتايوإا تمار

 سكرتيرة

 إدارة البنية التحتية والطاقة

 ، أديس أبابا، إثيوبيا3423صندوق بريد 

 مفوضية االتحاد األفريقي
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 شد عبد هللااالسيد ر
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