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 ررـمق
 النيباد، رؤساء الدول والحكومات لتوجيولجنة بشأن تقرير 

 ASSEMBLY/AU/7(XVIII)الوثيقة 
 

 إن المؤتمر:
الشراكة  لتوجيو رؤساء الدوؿ والحكوماتلجنة  رئيس تقريرب مع التقدير حيط عمماً ي .1

ثيوبيا إرئيس وزراء جميورية  ،ممس زيناويدولة السيد  (النيبادالجديدة لتنمية أفريقيا )
 االتحادية الديمقراطية؛

لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو  استنتاجات االجتماع السادس والعشروف يجيز .2
 ؛النيباد

 وكالة النتائج مف خالؿ لقائـ عمىاألداء ا التقدـ المطرد نحو تحقيؽ رتياحمع اال يالحظ  .3
 المقررعمى أساس  االضطالع بتفويضيافي  نيبادلمالتخطيط والتنسيؽ 

ASSEMBLY/AU/DEC.282(XIV)  شيديو مؤتمرالدورة العادية الرابعة عشرة لمالصادر عف 
وكالة  بيف المتنامية الصالتو فريقي االتحاد األ ات العمؿ مع مفوضيةعالق بتحّسف

 ؛والدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لتنسيؽ لمنيبادالتخطيط وا

لوكالة التخطيط والتنسيؽ  الييكؿ التنظيمي بشأف عدـ استكماؿ قمقو بالغ يعرب عن .4
 يطمبوالنيباد في ىياكؿ وعمميات االتحاد األفريقي عمى إدماج عاميف  مرور بعدلمنيباد 
، عمى نحو لنظراكؿ االفرعية إلصالح الييتيا جنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنمف ل

لكي  2012بحموؿ مارس وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد  ىيكؿاستكماؿ في عاجؿ، 
 مؤتمر لمموافقة عمييا؛ورة العادية التاسعة عشرة لمالدتقـو 
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لوكالة التخطيط والتنسيؽ  ييكؿ عممي وفعاؿبمتوصية لعمى األىمية الحيوية يشدد  .5
التنفيذ مف لتمكيف الوكالة تفويضو ويتطابؽ مع األخير  كس عمى نحو كاؼيعلمنيباد 

عممية تشمؿ أف  طمبيكبرنامج لالتحاد األفريقي و لمنيبادالفعاؿ لألىداؼ األساسية 
إجراء كبرنامج لالتحاد األفريقي، استكماؿ ىيكؿ وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد 

 ؛التخطيط والتنسيؽ منيباد ووكالةلالتوجييية  المجنةمفوضية و المشاورات الالزمة مع ال

كما وردت في تقرير لمنيباد الرئيسية اإلقميمية والقارية والمشاريع  برامجالتنفيذ  يجيز .6
مشيرا  2011ديسمبر  مف يوليو إلى الفترةأنشطة وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد عف 

لمدوؿ األعضاء في لمقدـ اني فبشأف الدعـ الالمحرز التقدـ  إلى عمى وجو الخصوص
لمتنمية الشامؿ  األفريقي مبرنامجلالخطط االستثمارية  بخصوصاالتحاد األفريقي 

والتوقيع عمى صندوؽ المساندة  الشراكة مف أجؿ مصايد األسماؾ في أفريقياالزراعية، و 
ـ ، وتنسيؽ النظالمستدامة لألراضي والمياهاإلدارة لتعزيز  "تيرأفريكاالمالية لمشروع "

نشاء ، وا  عمى مجموعة شرؽ افريقيا امع التركيز حاليالقانونية اإلفريقية بشأف األدوية 
اإلنمائي في إطار منياج  األمـ المتحدة لتنمية القدرات بدعـ مف برنامجمجموعة خبراء 
بالتعاوف مع المجنة ، ومبادرة التنمية بيف بمداف الجنوب فعالية التنميةعمؿ إفريقيا ل
دارة الموارد الطبيعية لممضي قدما االقتصادية أل فريقيا وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، وا 

 في رؤية التعديف األفريقية؛

الجيود المتزايدة التي تبذليا الحكومات األفريقية لتعبئة الموارد المحمية في  يالحظ .7
مبتكر ييـ تقإجراء الحاجة الماسة إلى إعادة  كررياألزمة المالية العالمية و آثارمواجية 

ذات  الوطنية والمشاريع مستداـ لدعـ تنفيذ البرامجالالتنبؤ بو و  الممكفتمويؿ الخيارات ل
 األولوية وتمؾ التابعة لمنيباد؛

شراكة بالوالمجنة االقتصادية ألفريقيا، مف وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد  يطمبوعميو،  .8
طرؽ الستراتيجيات و االاؼ إجراء دراسة معمقة الستكش، مع المؤسسات ذات الصمة



ASSEMBLY/AU/DEC.413 (XVIII)  
Page 3 

عمى أف يتـ تقديميا إلى لجنة تمويؿ التنمية للتحسيف تعبئة الموارد المحمية الممكنة 
 رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد لمنظر فييا؛

دورة العادية الثانية الصادر عف ال  ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XII)باإلعالف يذّكر  .9
العـز عمى دعـ  الذي عقد 2009 في ينايرالمنعقدة التحاد األفريقي امؤتمر عشرة ل
الوحيد  اإلطار االستراتيجي والقطاعيباعتباره  لبنية التحتية في أفريقياتطوير ابرنامج 

فضال عف  ،مقارة وتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفيةلفي أفريقيا لتعزيز التكامؿ المادي 
أحد البنية التحتية  ُتعتبردامة التي عزيز النمو والتنمية المستالنيباد بشأف تأىداؼ 

 مرتكزاتيا الرئيسية؛

 يقررو والييكؿ المؤسسي لتنفيذه  تطوير البنية التحتية في أفريقياعمى برنامج يوافق  .10
 أولوياتنا الوطنية ومختمؼ البرامج والمشاريع الواردة في خطة العمؿ ذات األولويةدمج 

والشروع اىتماـ خاص لمدوؿ الجزرية مع إيالء  لبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا
، الذي حدد وكالة المؤسسي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا لمييكؿفي التنفيذ السريع 

 ؛منفذةالوكالة التخطيط والتنفيذ لمنيباد باعتبارىا ال

سريع تبحقيقي التعزيز آليات التمويؿ المبتكرة التي تعكس التزاـ أفريقيا ضرورة عمى يؤكد  .11
 طمبيالبنية التحتية مع الحاجة الممحة لتخصيص موارد كافية إلعداد المشاريع وتطوير 

التعجيؿ بتنفيذ برنامج تطوير البنية  اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضماف المفوضيةمف 
عف وتقديـ تقرير سنوي لمنيباد التخطيط والتنسيؽ  وكالةبالتنسيؽ مع التحتية في إفريقيا  

 ؛المسألة

- يمبادرة االتحاد األفريقجيد في تنفيذ المشاريع ذات األولوية في إطار التقدـ بال يشيد .12
 رفيعة المستوىالمجنة الفرعية المف خالؿ عمؿ البنية التحتية  لمناصرةالنيباد الرئاسية 

رئيس  ،جاكوب زوما فخامة السيدبرئاسة لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد 
صيانة تحديث و الحاجة الممحة لمتصدي لتحديات ب أيضامعترفا ً ، فريقياأنوب جميورية ج
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البينية  اإلفريقية تعزيز التجارةعمى نحو فعاؿ مف أجؿ  البنية التحتية القائمة واستخداـ
 ؛وتعميؽ التكامؿ اإلقميمي الكبيرلنمو ا لتحقيؽ

النيباد - ياالتحاد األفريق مبادرة لنقاط االتصاؿ الوطنية لمشاريعساىمات الفنية المب يقر .13
مناسبة لمشراكات بيف القميمية اإلمعايير الوضع ل البنية التحتية لمناصرةالرئاسية 

البنية التحتية في القارة مع طوير تعزيز تباعتبارىا منبرا أساسيا لالقطاعيف العاـ والخاص 
المقدـ بالعرض  يرحبالبناء مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية والعمؿ التركيز عمى 

النيباد - يمبادرة االتحاد األفريقبصفتو رئيس  حكومة جميورية جنوب أفريقيامف 
جميع أصحاب المصمحة بما رفيع المستوى للعقد اجتماع  البنية التحتية لمناصرةالرئاسية 
السوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا و  (السادؾمجموعة تنمية الجنوب األفريقي )في ذلؾ 

معايير إعادة تصميـ لمشروع في رؽ افريقيا عة شاوجم (الكوميسايقي )والجنوب األفر 
 ؛ممر بيف الشماؿ والجنوبال

المبادئ المشتركة المتمثمة في االمتالؾ والشفافية والمحاسبة المتبادلة في  يؤكد مجدداً  .14
النتائج  يالحظدعما لألوليات اإلنمائية لمقارة، و 8تعزيز شراكة أفريقيا مع مجموعة الػ

في كاف، فرنسا،  2011المنعقدة في نوفمبر  20ت الصمة بالتنمية لقمة مجموعة الػذا
الرفيع المستوى لمبنية التحتية، ويدعو بنوؾ التنمية  20وخاصة فريؽ عمؿ مجموعة الػ

تعزيز االستجابات العاجمة وطويمة يدعم المتعددة األطراؼ إلى دعـ وتنفيذ المشاريع. 
ئي مف خالؿ زيادة االستثمارات في الزراعة، وتخفيؼ حدة المدى النعداـ األمف الغذا

طار نظاـ  المجموعة تقمبات األسعار، خصوصا في البمداف ذات الدخؿ المنخفض وا 
اإلقميمي لالحتياطيات الغذائية في حاالت  (اإليكواساالقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا )

 ؛الطواري

مع ، 2012في  20مجموعة الػو  8آفاؽ شراكة أفريقيا مع كؿ مف مجموعة الػيبحث  .15
أولويات أفريقيا في جدوؿ أعماؿ المنتدييف العالمييف  إبرازأىمية التأكد مف  إلى اإلشارة

المفوضية ووكالة النيباد التشاور عمى جناح السرعة مع يطمب  ،وعميو .عمى نحو مناسب
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يتولياف خالؿ حكومتي الواليات المتحدة األمريكية والمكسيؾ باعتبارىما البمديف المذيف 
 ؛عمى التوالي، بشأف تحقيؽ ىذا اليدؼ 20ومجموعة الػ 8رئاسة مجموعة الػ 2012

بالنتائج الرئيسية التي تمخض عنيا المنتدى الرفيع المستوى الرابع حوؿ  يرحب كذلك .16
كما ورد في  2011فعالية المساعدات، المنعقد في بوساف، جميورية كوريا، في ديسمبر 

ؿ السياسات مف المساعدة إلى خصوصا تحو   اوف اإلنمائي الفعاؿ"شراكة بوساف لمتع"
فعالية التنمية وااللتزاـ باستعماؿ وتعزيز النظـ القطرية كنيج افتراضي لزيادة القدرات 

 ؛المالئمة عمى تحقيؽ نتائج إنمائية أفضؿ

يمية بتضافر الجيود الواعية مف البمداف األفريقية والمؤسسات اإلقميشيد مع االرتياح  .17
وأصحاب المصمحة لالنضماـ إلى ما تـ التوصؿ إليو ألوؿ مرة في التاريخ  مف توافؽ 

التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف فعالية التنمية و وموقؼ أفريقييف يقوماف عمى أساس 
الثالثي، وتمويؿ التنمية وبناء القدرات التي تـ صياغتيا مف خالؿ التسييؿ والدعـ الفني 

ووكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، تحت مظمة منياج العمؿ األفريقي  مف المفوضية
 ؛لفعالية التنمية

أف أفريقيا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات المتابعة الالزمة لتنفيذ أجندة ما بعد بوساف يؤكد  .18
في رسـ معالـ الشراكة العالمية الجديدة  أفريقيامف خالؿ مشاورات جامعة وعمى نطاؽ 

المفوضية ووكالة النيباد إلى التعامؿ عمى نحو نشط مف   طمبيالقارة، وبناء عمى سياؽ 
مع منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

صوت أفريقيا وتمثيميا في إطار ترتيبات الشراكة العالمية الناشئة، بغية   مراعاةلضماف 
 ؛نتائج مف أجؿ تعاوف إنمائي فعاؿإقامة شراكة موجية نحو تحقيؽ ال

بحكومة جنوب أفريقيا الستضافتيا بنجاح المؤتمر السابع عشر لألطراؼ في يشيد  .19
، مع نتائج تاريخية 2011اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، في ديسمبر 

 وغير مسبوقة بناء عمى العمؿ األصيؿ الذي أنجزه دولة فخامة ميميس زيناوي، رئيس
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وزراء جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية باعتباره رئيس مؤتمر رؤساء الدوؿ 
 ؛والحكومات األفريقييف حوؿ تغير المناخ ومساىمات الدوؿ األعضاء

مف وكالة النيباد، بالتعاوف مع المفوضية والمؤسسات الشريكة، بما فييا برنامج  يطمب .20
دة االقتصادية ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية، األمـ المتحدة لمبيئة، ولجنة األمـ المتح

مواصمة دعـ المسار األفريقي ومتابعة المفاوضات حوؿ تغير المناخ، خصوصا نتائج 
مؤتمر األطراؼ السابع عشر، كما يطمب مف وكالة النيباد تسييؿ وضع وتنفيذ وتنسيؽ 

وطني واإلقميمي لتعزيز إجراءات التكيؼ، بما فييا بناء قدرات التكيؼ عمى الصعيديف ال
 ؛المرونة القطاعية والحد مف التأثر بتغير المناخ

بالتقدـ الياـ في االستجابة لإليدز عبر أفريقيا عمى مدى العقد  كما ينبغييحيط عمما  .21
مالييف  (5خمسة )الماضي، واإلنجاز التاريخي المتمثؿ في إتاحة العالج لما يزيد عمى 

% في عدد كبير مف 25جديدة بما يزيد عمى شخص، وتخفيض معدؿ اإلصابات ال
إزاء أزمة التمويؿ الحالية التي تواجو االستجابة لإليدز  يعرب عن انشغالوالبمداف، لكنو 

مع  لتعاوفمف المفوضية ووكالة النيباد، بايطمب نتيجة آلثار األزمة المالية العالمية، و
اعة البشرية اإليدز، وضع برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة فيروس نقص المن

خارطة طريؽ لممسؤولية المشتركة بغية االستفادة مف الجيود األفريقية لضماف تدفقات 
والناشئة تمويؿ قابمة لالستمرار نحو قطاع الصحة، بدعـ مف الجيات الشريكة التقميدية 

 ؛االستجابة لتبعية فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدزلمعالجة 

بالجيود الرامية إلى تعزيز الدعـ الذي تقدمو منظومة األمة لتقدير مع ا يحيط عمماً  .22
المتحدة بأكمميا لتنفيذ النيباد مف خالؿ تعاوف أوثؽ بيف وكالة النيباد ووكاالت األمـ 
المتحدة، خصوصا األدوار الرئيسية التي تمعبيا لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

ئي ومكتب األمـ المتحدة لممستشار الخاص لشؤوف أفريقيا، وبرنامج األمـ المتحدة اإلنما
الذي  2011لعاـ المراجعة المتبادلة لفعالية التنمية بتقرير  يرحب وفي ىذا الصدد، 

صدر عف لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا/منظمة التعاوف والتنمية في الميداف 
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الثانية عشرة لألمـ المتحدة )إلقميـ االقتصادي؛ واستنتاجات آلية التنسيؽ اإلقميمية 
االستدامة  – 2011لعاـ برنامج األمـ المتحدة عف التنمية البشرية أفريقيا(؛ وتقرير  

، وأسبوع الذكرى السنوية العاشرة لمنيباد خالؿ الدورة واإلنصاؼ: مستقبؿ أفضؿ لمجميع
 ؛2011كتوبر السادسة والستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ، في أ

المغزى العاـ لمنيج التطمعي لمتنفيذ السريع لمنيباد خالؿ العقد القادـ عقب  اً يؤكد مجدد .23
بما تخطط لو النيباد مف  يرحب، و2011االحتفاؿ بالذكرى السنوية العاشرة لمنيباد في 

تنظيـ منتدى وجمع أمواؿ كفعاليات رئيسية ألصحاب المصمحة المتعددي األطراؼ في 
 الختتاـ االحتفاالت.  2012مارس 

- 

 


