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 مقرر

 ،تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد بشأن
 EMBLY/AU/7 (XIX)ASSالوثيقة 

 
 :المؤتمر إن  

رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد، فخامة السيد ماكى نائب بتقرير  يرحب .1
 سال، رئيس جميورية السنغال؛

 نتائج االجتماع السابع والعشرين لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد؛ يجيز .2
لبرنامج القاري الوحيد الذي صممو األفريقيون من يؤكد من جديد عمى النيباد باعتبارىا ا .3

التكامل اإلقميمي والسياسي ممضي قدما بأجل األفريقيين بوصفو رؤية مشتركة ل
 واالقتصادي من أجل التحرر االقتصادي لمشعوب األفريقية؛

في مارس  ينأصحاب المصمحة المنعقدومؤتمر الرفيعة المستوى النيباد نتائج ندوة  الحظي .4
عمى ضرورة  المذين أكدا من جديدي أديس أبابا إلحياء الذكرى العاشرة لمنيباد ف 2012
 أفريقيا بتنفيذ النيباد من خالل تعبئة واستخدام الموارد المحمية بصورة فعالة؛تعجيل 

في سبيل بجيود التنسيق المستمر بين المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد  يرحب .5
ىياكل وعمميات  إدماج النيباد فيتمشيا مع في تنفيذ البرامج  تعزيز التنسيق والتماسك

 ؛االتحاد األفريقي
لوكالة التخطيط الييكل التنظيمي  الحظيو ،ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVIII))المقرر ب ذكري .6

يعيد و ،الذي اقترحو المجمس التنفيذي من خالل لجنة الممثمين الدائمينوالتنسيق لمنيباد 
ة الماسة إلى ىيكل أكثر مالءمة وعممية يعكس بشكل كامل الوالية عمى الحاجالتأكيد 

القارية لموكالة لتمكينيا من العمل بفعالية والمضي قدما عمى طريق األداء القائم عمى 
 النتائج لصالح الدول األعضاء؛
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بنتائج الحوار اإلقميمي لتعزيز تنسيق ىياكل النيباد ونقاط االتصال عمى المستويين  يشيد .7
خطة العمل التي تم وضعيا مع المجنة االقتصادية ألفريقيا  يجيزو ،طني واإلقميميالو 

في ىذا الصدد إلى التبادل المنتظم  يدعولالسترشاد بيا في مواءمة وتنسيق برامج النيباد و
 لمخبرات والمعارف بين األقران حول تنفيذ النيباد عمى المستوى اإلقميمي الفرعي؛

برنامجية لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد عن الفترة من يناير إلى تقرير األنشطة ال يجيز .8
ويالحظ عمى وجو الخصوص التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع النيباد  2012ديسمبر 

 اإلقميمية والقارية الرئيسية بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية؛
المشروع النيائي لقواعد إجراءات  ويعتمد ،(ASSEMBLY/AU/DEC.348(XVI)المقرر )ب ذكري .9

النيباد لتوجيو حكومات الدول و الىياكل إدارة النيباد كوسيمة لتيسير عمل لجنة رؤساء 
قواعد ونظم وممارسات االتحاد أساس بوصفيا لجنة فرعية لممؤتمر ولجنة التسيير عمى 

تصديق اليباد لذلك من وكالة التخطيط والتنسيق لمنوفقًا ويطمب األفريقي المعمول بيا. 
القواعد المعتمدة ونشرىا بالتشاور مع مكتب المستشار القانوني لممفوضية لتعميميا عمى 

 ؛لتوجيو النيباد عمى أعضاء لجنة رؤساء الدول والحكومات
العمل الجاري الذي تقوم  ويالحظ ،(ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVIII))المقرر ب أيضاً  ذكري .10

ق لمنيباد ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، إلى بو كل من وكالة التخطيط والتنسي
تعبئة الموارد المحمية والتي المتعمقة بجانب المؤسسات الشريكة، بشأن دراسة السياسات 
عمى  ويحث. 2013في يناير لمتوجيو سيتم تقديميا إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات 

لتعبئة التمويل المحمي لممشاريع اإلقميمية آليات ممموسة ومبتكرة بالدراسة النيائية  خروج
لتوجيو النيباد عقد دورة خاصة لمجنة رؤساء الدول والحكومات  ويقترح شكل فعال،لمنيباد ب

 لمعالجة ىذه المسألة؛ 2013من عام في النصف األول 
من الدول األعضاء لتمويل عمميات المقدمة مستوى المساىمات السنوية انخفاض  يستنكر .11

لتخطيط والتنسيق لمنيباد مع ما ينطوي عميو من استمرار االعتماد عمى الشركاء وكالة ا
لجنة  يأمر ،وعميوممكية أفريقيا لبرنامج النيباد. بمما يعيق أداء الوكالة ويمس  ،اإلنمائيين



ASSEMBLY/AU/DEC.442 (XIX) 

Page 3 

النيباد بعقد اجتماع استثنائي لمتداول حول تمويل وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد تسيير 
 ؛2012ل نياية عام وبرامجيا قب

حول برنامج تطوير البنية  ASSEMBLY/AU/DECL.2(XVIII)إلعالن المؤتمر  استحضاراً  .12
التحتية في أفريقيا المتعمق بالتزام الدول األعضاء بدعم الصندوق الخاص لمرفق إعداد 

بنية ميم تنفيذ برنامج تطوير التُ زال تبأن النيباد ال  يقر  مشاريع البنية التحتية لمنيباد، 
صفيا وكالة و الدور المنوط بوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ب بخصوصالتحتية في أفريقيا 

 منفذة في الييكل المؤسسي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا؛
جاكوب زوما، رئيس الرئيس مع التقدير بالتقرير المرحمي الذي قدمو فخامة  يرحب .13

نة الفرعية الرفيعة المستوى لممبادرة الرئاسية جميورية جنوب أفريقيا بصفتو رئيسًا لمج
بالتركيز عمى لتوجيو النيباد البنية التحتية لمجنة رؤساء الدول والحكومات لمناصري 

 يقرو  ،جنوب ومقترح تنظيم عرض متنقل لحشد الدعم لتنفيذ المشروع-مشروع ممر شمال
مجموعات االقتصادية بدعم كل من المفوضية، ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد، وال

اإلقميمية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي لمتنمية وبنك التنمية 
 البنية التحتية؛لمناصري لمجنوب األفريقي لممبادرة الرئاسية 

بصفة خاصة يالحظ جنوب بفعالية، ال-شمالالمشروع ممر تنفيذ من أجل البدء في  .14
إلى إزالة مرجوة ىادفة تحقيق نتائج فعال مع فير إطار تشغيمي الجيود المبذولة لتو 
مبنية للممبادرة الرئاسية  المناصرةالبمدان  ويدعو ،المشاريعلوضع االختناقات صندوق 

وزراء ترشيح توجيو النيباد من أجل اإلسراع برؤساء الدول والحكومات ل لجنةالتحتية في 
فريق العمل الوزاري اجتماع لتخطيط لعقد رئاسي بغية امناصر معنيين لدعم عمل كل 

البنية التحتية ومجموعات العمل الفنية من قبل حكومة جنوب لمناصرة لممبادرة الرئاسية 
 أفريقيا؛

بالتزامات الشراكات الحديثة ألفريقيا خالل قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين  ريق   .15
وس كابوس، المكسيك في مايو ويونيو المنعقدتين في كامب ديفيد، الواليات المتحدة ول

في أفريقيا باعتبار  بالتحالف الجديد لألمن الغذائي والتغذوي ويرحب ،عمى التوالي 2012
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ذ ،8لقمة المجموعة  بارزة ذلك نتيجة األولويات مع  المبادرة مواءمة عمى ضرورة يؤكد وا 
 ،متنمية الزراعيةشامل لاألفريقي البرنامج ال كما ىو مبين في والنظم األفريقية المحددة

 بالتزاماتيا العالقة الوفاء 8الـ البمدان األعضاء في المجموعة أنو يتعين عمى ويكرر كذلك
 ؛لكويال غميتياغمس و السيما تمك التي تم التعيد بيا في أفريقياتجاه 

زعماء الزعماء األفريقيين و  بين وزيادة مستوى التفاعل المشاركة العميقة إلى يدعو .16
جراءو وأفريقيا،  8في دورات التوعية المشتركة بين المجموعة  8وعة المجم مشاورات  ا 
 فضال عن قبل انعقاد ىذه الدورات بين الزعماء األفريقيين المدعوينفيما  مناسبة

كمنبر  قيمتيا المضافة األفريقية لضمان منتدى الشراكة من خالل المناسبة التحضيرات
 ؛8مية الشراكة مع المجموعة في عم حول أولويات القارةلمحوار 

كسب  بقيادة حممةلتوجيو النيباد رؤساء الدول والحكومات  لجنةرئيس بالتالي ، يكمف .17
 من خالل 8المجموعة مع  ىذه الشراكة الرفيعة المستوى لتنشيط المتعددة الجوانبالتأييد 

 بالتعاون مع دمنيبالتنسيق التخطيط المن وكالة  ويطمب ،ما تقدمو الوكالة من الدعم الفني
في  8رئاسة المجموعة  كبمد يتولى بغية إشراك سمطات حكومة المممكة المتحدة المفوضية
في  8المجموعة  أولويات أفريقيا قد تم إبرازىا بالكامل في أجندة ولمتأكد من أن 2013
 ؛2013عام 

سبيل في  التعاون لتعزيز ألفريقيا ىي المنبر الرئيسي 20أن المجموعة  يؤكد من جديد .18
 قمة عن الصمة الناجمة بأن النتائج ذات ويعترفالتعاون االقتصادي العالمي. توطيد 

الخاصة بنتائج  المبادرة السيما بأفريقيا من حيث عالقتيا 2012 في 20المجموعة 
 المنتجات عمى ابتكار من خالل التشجيع تحسين األمن الغذائي الزراعة اليادفة إلى

والنمو  مستوى البرنامج الخاص بالتغذية في القطاع الخاص ورفعوالنظم الزراعية الجديدة 
عمى الصعيد  والنمو ةلالتحفيز العم بموس كابوس وخطة العمل الخاصة بالوظائف الخاص
 لمعمل المستمر الذي تضطمع بو المجنة الرقيعة المستوى ويعرب عن تقديره ،العالمي

األموال  إلى النظر في تعبئة مجنةحاجة ال ويكرر ،البنية التحتية حول 20لممجموعة 
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من أجل تحقيق عوائد أعمى  العامة في شكل الفوائض المتاحة في االقتصادات الناشئة
 ؛تنمية البنية التحتية في افريقيافي  لالستثمار

المفوضية  حرزتوأبالتقدم الذي  ويحيط عمما ،ASSEMBLY/AU/7(XVIII)رقم  ر بالمقرريذك   .19
كمحاولة  فعالية التنميةلفريقي البرنامج األمنيباد تحت إشراف لط تخطيوالتنسيق الووكالة 

من أجل تحقيق تعاون  الشراكة العالمية في صوت مناسب لمحصول عمى أفريقيا من
 ومالي نحو المجموعة المؤقتة جنوب افريقيا ورواندا حكومات بمساىمات ويشيدفعال. 

طار الرصد اللتزام بوسان الحكم حول ىياكل التي قدمت اقتراحات لفترة ما بعد بوسان  ؛وا 
منصب وتحديدا في الشراكة العالمية الجديدة  ( ألفريقيا2بتخصيص مقعدين ) يحيط عمما .20

 من التعاون االنمائي والمستفيدين اآلخرين التحاد األفريقيلمثل مال الرئيس المشارك
رب عن قمقو عوي ،التعاون االنمائيمن  نمستفيديال في فئة لجنة التسيير والعضو في

تحقيق  لضمان الضروري إلى الحد األدنى يفتقر ىذا النوع من الترتيب أنب العميق
إلى تخصيص  يدعو بالتالي. و الرئيسي لمتعاون االنمائيالقطب باعتبارىا  مكاسب ألفريقيا

كما  منيبادوالتنسيق لتخطيط الووكالة  من خالل المفوضية لالتحاد األفريقي مقعد ثالث
لمحصول عمى شريك  لضرورة المطمقةإزاء اموقف االتحاد األفريقي  الوقت سيكرر في نف

 ؛عريض القاعدة وذي تأثير كاف تمثيل من خالل مفيد
االتحاد األفريقي في الشراكة العالمية من خالل في عضاء الدول األبعممية تعيين  يرحب .21

 يجيز بالتاليألفريقي، واإلجراءات المكرسة تحت رعاية عمداء السفراء اإلقميميين لالتحاد ا
كال من وزير المالية والوزير المنسق لالقتصاد في حكومة نيجيريا، واألمين العام لوزارة 
االقتصاد والتخطيط في حكومة تشاد، باعتبارىما الرئيسين المشاركين والمرشحين االثنين 

 يالحظو (، 2ين )لمجنة التسيير لتمثيل االتحاد في الفئات المناسبة، لوالية ال تتجاوز سنت
التناوب والشمولية تمشيا مع أساس أن التعيينات المقبمة ستتم عمى في نفس الوقت 

 الممارسات واإلجراءات المعمول بيا في االتحاد األفريقي؛
من كل من المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد، إضافة إلى شغل مقعد في  يطمب .22

أمانة لممثمي االتحاد األفريقي وجية اتصال كتعمال لجنة التسيير لمشراكة العالمية، أن 
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منسِّقة مع فريق الدعم المشترك لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/برنامج 
وتوجيو األمم المتحدة اإلنمائي في إضفاء الصبغة الرسمية الكاممة عمى التمثيل األفريقي، 

ة من خالل المجموعات المرجعية الوزارية المشاركة الفعالة لمقارة في الشراكة العالمي
 ؛والفنية

"بخارطة الطريق لممسؤولية  يرحبو ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVII)) مقرر المؤتمرب يذكر .23
المشتركة والتضامن العالمي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل 

التخطيط والتنسيق وضية ووكالة والمالريا في أفريقيا" التي تم وضعيا بالتعاون بين المف
عمى الحاجة  بينما يؤكد مجددمنيباد وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز، ل

لمصحة،  الممحة إلى تكثيف الجيود األفريقية لضمان تمويل أكثر تنوعا وتوازنا واستدامة
منيباد ط والتنسيق لالتخطيالمفوضية ووكالة  يدعو. الناشئينبدعم من الشركاء التقميديين و 

إلى المساىمة في التنفيذ الناجح لخارطة  وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز
 الطريق؛

استكمال لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا تقرير المراجعة  يالحظ مع التقدير .24
دعما لتنفيذ البرامج  ومبادرة تمكين المرأة في الزراعة 2012المتبادلة لفعالية التنمية لعام 

، ينالمزارعات وتشجيع وصولالنساء بناء قدرات  بيدفاألفريقي الشامل لمتنمية الزراعية، 
وكالة  يحث، إلى مدخالت األراضي والتكنولوجيا الزراعية. وفي ىذا الصدد، بإنصاف

النيباد عمى مواصمة تعاونيا المؤسسي مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
 .ية لبناء القدراتالمؤسسة األفريقو 

- 

 


