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 تقرير رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد

 14في  سابع والعشرينالـ اجتماعياتوجيو النيباد الدول والحكومات لعقدت لجنة رؤساء  .1
لالتحاد األفريقي.  تاسع عشر، قبيل انعقاد المؤتمر الـأديس أبابا، إثيوبيافي  2012 يوليو

رئيس جميورية بنين و بوني يايي، رئيس االتحاد خاطب االجتماع كل من فخامة السيد 
رؤساء الدول إلى جانب  ن بينغ، رئيس مفوضية االتحاد االفريقيالدكتور جا وسعادة
دية اإلقميمية ممجموعات االقتصالفضال عن الرؤساء التنفيذيين  ات األعضاءوالحكوم

 .والمؤسسات الشريكة
بصفتو نائب رئيس جميورية السنغال رئيس سال  ياكسيد مالفخامة ترأس االجتماع  .2

أونرابل توماس معالي السيد االجتماع بمشاركة رئيس وزراء مممكة ليسوتو، المجنة. رحب 
 .بعد انتخابو مؤخرا ألول مرة تابان

 ابرنامجالتأكيد عمى النيباد باعتبارىا  نو سابعة والعشر عادت الدورة الـوجو التحديد، أعمى  .3
يز التكامل رؤية مشتركة لتعز ريقيين و من أجل األفتم تصميمو لألفريقيين  ا وحيداقاري

 .التحرر االقتصادي لمشعوب االفريقية لضماناإلقميمي والسياسي واالقتصادي 
 :ىيو جدول األعمال  أربعة بنود أساسية فيناقش االجتماع في البداية،  .4

 2102يونيو  -وكالة النيباد: يناير البرنامجية لنطةة ال  .أ 
 نيباداللهياكل إدارة قواعد اإلجراءات اعتماد مطروع  .ب 
 البنية التحتيةالرئاسية لدعم مبادرة الوضع   .ج 
 الفريقية الستراتيجيةالتزامات الطراكة ا .د 

في  تي عقدتأصحاب المصمحة الو نيباد لمالمستوى  الرفيعة رحب االجتماع بنتائج الندوة .5
العاشرة لمنيباد والذي شدد مجدا عمى ضرورة  لمذكرىإحياء في أديس أبابا  2012مارس 
 بصورة فعالة. من خالل تعبئة واستخدام الموارد المحميةالنيباد تنفيذ بأفريقيا  إسراع
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 2102يونيو  -نيباد: يناير اللوكالة  ةالنطةة البرنامجيألف: 

إحاطة حول الدكتور ابراىيم ماياكي لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد  الرئيس التنفيذيقدم  .6
مع التركيز بشكل  النيبادتنفيذ  صوب 2012في الفترة من يناير إلى يونيو محرز لتقدم الا

عية محددة، يضارئيسي عمى التعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية في مجاالت مو 
التدابير النيباد اجتماع أجاز لذلك، . وتبعا وبالتالي تعميق التكامل اإلقميمي والقاري

 األنشطة.واألنشطة الواردة في تقرير 
وتمت اإلشادة بالجيود المستمرة لمواءمة المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد  .7

بغرض تعزيز التنسيق والتماسك في تنفيذ البرامج تماشيا مع عممية إدماج النيباد في 
ىياكل وعمميات االتحاد األفريقي. وحث االجتماع الوكالة عمى التركيز عمى التخطيط 

دة بوضوح، وعمى نواتج البحوث، وعمى آليات فعالة لرصد وتقييم المستند إلى أىداف محد
  نمو القارة وتنميتيا.

وباإلضافة إلى ذلك، أعاد االجتماع السابع والعشرون لمنيبباد تأكيد الحاجة الممحة إلى  .8
إجازة ىيكل تنظيمي لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد يكون أكثر مالءمة وعممية. وينبغي 

المنوط بالوكالة عمى نطاق القارة عمى النحو الكامل التكميف  األمر أن يعكس ذلك
من العمل بكفاءة والسير في طريق اإلنجاز القائم عمى النتائج لفائدة الدول  ياتمكينل

 األعضاء في االتحاد األفريقي.  
وعمى وجو الخصوص، رحبت لجنة التوجيو باستنتاجات الحوار اإلقميمي لتعزيز ىياكل  .9

ربان بجنوب و عمى الصعيدين الوطني و اإلقميمي، الذي جرى في دنقاط االتصال د و النيبا
. وأجازت خطة العمل التي ُوضعت بالشراكة مع لجنة األمم 2012 وأفريقيا في يوني

المتحدة االقتصادية ألفريقيا لتسترشد بيا عممية مواءمة وتنسيق برامج ومشاريع النيباد 
ة في نفس الوقت لمتفاعل وتبادل آِخر المستجدات عمى جميع المستويات مع الدعو 

 المعرفية بصورة منتظمة بشان تنفيذ النيباد في إطار التعمُّم من األقران.
 نظر أعضاء لجنة التوجيو لمنيباد في فترة ما بعد األىداف اإلنمائية لأللفية. .10
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 اعتماد قواعد إجراءات الهياكل اإلدارية لمنيباد -باء
عشرة، المشروع  ةقرر دورة المؤتمر السادسىو يذّكر بماستعرض اجتماع النيباد، و  .11

لنيباد واعتمده؛ وسيكون ىذا بمثابة وسيمة لتيسير االنيائي لقواعد إجراءات ىياكل إدارة 
باعتبارىا لجنة فرعية تابعة لممؤتمر لتوجيو النيباد عمل لجنة رؤساء الدول والحكومات 

نادا إلى قواعد االتحاد األفريقي ولوائحو وممارساتو السارية. وُطمب ولجنة التوجيو إست
من وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد إقرار القواعد المعتمدة ونشرىا بالتشاور مع مكتب 
المستشار القانوني لممفوضية  بغرض تعميميا عمى أعضاء  لجنة التوجيو لرؤساء 

 .لتوجيو النيباد الدول والحكومات

 البنية التحتيةضع المبادرة الرئاسية لدعم و  -جيم

عشرة  ةعن الدورة الثامن اإلعالن الصادربأعضاء لجنة التوجيو لمنيباد كذلك ذّكر و  .21
في أفريقيا فيما يتصل طوير البنية التحتية برنامج تحول اعتماد لمؤتمر االتحاد األفريقي 

إلعداد مشاريع اليياكل  بالتزام الدول األعضاء بدعم الصندوق الخاص لمرفق النيباد
طوير البنية األساسية. وكرر االجتماع بأن يواصل النيباد شحذ اليمم لتنفيذ برنامج ت

في أفريقيا انطالقا من الدور المنوط بوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد باعتبارىا التحتية 
 ي أفريقيا.بنية التحتية فالوكالة المنفذة لميياكل المؤسسي لتطوير ال

اجتماع لجنة توجيو النيباد مع التقدير بالتقرير المرحمي الذي قدمو فخامة السيد  رحب .13
جاكوب زوما، رئيس جميورية جنوب أفريقيا بصفتو رئيسًا لمجنة الفرعية الرفيعة المستوى 

. لتوجيو النيباد البنية التحتية لمجنة رؤساء الدول والحكومات لمناصرةلممبادرة الرئاسية 
عرض مورحب االجتماع بمقترح تنظيم  ،جنوبال -شمالالمشروع ممر  ركز العرض عمى

متنقل لحشد الدعم لتنفيذ المشروع وأقر بدعم كل من المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق 
لمنيباد والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك 

البنية التحتية.  لمناصرةلمجنوب األفريقي لممبادرة الرئاسية  األفريقي لمتنمية وبنك التنمية
وباإلضافة إلى ذلك، تمقى االجتماع معمومات مستكممة حول وضع تنفيذ مشاريع 
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األخرى من خالل عرض قدمو المسؤول التنفيذي الرئيسي لوكالة التخطيط  المناصرة
 والتنسيق لمنيباد.

جنوب، رحب اجتماع النيباد خصوصًا، ال -شمالالمن أجل البدء بفعالية في مشروع ممر  .14
إلى إزالة امية ر ذي نتائج منشودة فعال بجيود جنوب أفريقيا لتوفير إطار تشغيمي 
نشاء صندوق إعداد المشاريع.  عالوة عمى ذلك، دعا االجتماع البمدان االختناقات وا 

ترشيح  إلى النيباد البنية التحتية في لجنة توجيو لمناصرةلممبادرة الرئاسية  لمناصرة ا
العمل  قد مجموعاتعلتخطيط الرئاسي بغية  مناصرالوزراء المعنيين فورًا لدعم كل 

 الوزارية والفنية لممبادرة الرئاسية ألبطال البنية التحتية من قبل حكومة جنوب أفريقيا.
 أفريقيا االستراتيجية في سياق مجموعة الثمانية ومجموعة العطرين ةدال: التزامات طراك

أقرت لجنة توجيو النيباد بااللتزامات الحديثة لشراكة أفريقيا خالل مؤتمري قمة مجموعة  .15
الثمانية ومجموعة العشرين المنعقدتين في كامب ديفيد، الواليات المتحدة ولوس كابوس، 

عمى التوالي. ورحب بالتحالف الجديد لألمن الغذائي  2012المكسيك في مايو ويونيو 
والتغذوي في أفريقيا كنتيجة ممحوظة لقمة مجموعة الثمانية وشدد عمى األىمية البالغة 
لمواءمة المبادرة مع األلويات والنظم األفريقية المحددة عمى نحو ما تم إبرازه في البرنامج 

لتوجيو النيباد  نة رؤساء الدول والحكوماتاألفريقي الشامل لمتنمية الزراعية. أكدت لج
 مجددًا أيضًا ضرورة وفاء بمدان مجموعة الثمانية بالتزاماتيا غير المنفذة تجاه أفريقيا

 وخصوصًا تمك المعمنة خالل جمينياجمس والكيال.
التزام أعمق إلى النيباد لتوجيو حكومات الدول و الإضافة إلى ذلك، دعا لجنة توجيو رؤساء  .16

يادة مستوى التفاعل بين القادة األفريقيين وقادة مجموعة الثمانية خالل الدورات التوعوية وز 
القادة مالئمة فيما بين مشاورات إجراء المقبمة لمجموعة الثمانية/أفريقيا. وأكد عمى ضرورة 

ضرورية تتم من خالل منتدى األفريقيين المدعووين قبل انعقاد ىذه الدورات مع تحضيرات 
أفريقيا لضمان إضافة قيمتيا كمنبر لمحوار حول أولويات القارة لعممية شراكة  شراكة

 مجموعة الثمانية.
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لتوجيو النيباد وبالتالي، كمفت لجنة توجيو النيباد رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات  .17
متعددة الجوانب إلعادة تنشيط ىذه الشراكة الرفيعة المستوى مع ضغط بقيادة حممة 

طمب االجتماع من  توفير الدعم الفني في ىذا الصددلالثمانية ووكالة النيباد  مجموعة
التعامل مع حكومة المممكة المتحدة باعتباره و  وكالة توجيو النيباد، بالتعاون مع المفوضية 

في أفريقيا أولويات ومصالح إبراز لضمان  2013في  8بمدا لتولي رئاسة المجموعة الـ
 .2013 في 8الـمجموعة أجندة 

باعتبارىا منبرا رئيسيا ألفريقيا لتعزيز  20وبالمثل، تم التأكيد عمى تزايد أىمية مجموعة الـ .18
التعاضد في سبيل تطوير التعاون االقتصادي الشامل. وأقر االجتماع بالنتائج ذات الصمة 

يما يتعمق بأفريقيا، خصوصا، مبادرة ف 2012لعام  20الناشئة عن قمة المجموعة الـ
النتائج الزراعية" لتحسين األمن الغذائي من خالل االبتكار في القطاع الخاص لممنتجات "

والنظم الزراعية وتشجيع تنفيذ برنامج زيادة التغذية. ورحب كذلك بنمو لوس كابوس وخطة 
عمل فرص العمل لحفز العمالة والنمو عمى الصعيد العالمي. وقد تم تقدير العمل الدؤوب 

حول البنية األساسية، لكن  20عمل الرفيع المستوى لمجموعة الـالريق الذي يقوم بو ف
في االجتماع شدد مجددا  عمى حاجة الفريق إلى النظر في إمكانية حشد الموارد العامة 

شكل فوائض متاحة في االقتصادات الصاعدة لزيادة االستثمار في تطوير البنية التحتية 
 ألفريقيا؛

التقدم الذي أحرزتو المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد، الحظت لجنة التوجيو  .19
في المضي قدما، عمى نحو نشط، لمسعي لتنمية تحت رعاية المنبر األفريقي لفعالية ا

التنمية.  مجالإلى ضمان صوت مناسب في الشراكة العالمية لمتعاون الفعال في 
بمساىمات حكومات جنوب أفريقيا، رواندا ومالي باعتبارىا يمدان شيربا في  تداشأو 

طار الرصد اللتزام  مجموعة بوسان المؤقتة التي طرحت مقترحات حول ىياكل اإلدارة وا 
 بوسان؛
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تخصيص لتوجيو النيباد إضافة إلى ذلك، الحظت لجنة رؤساء الدول والحكومات  .20
، وتحديدا الرئيس المشارك، ممثِّال االتحاد ( لمشراكة العالمية الجديدة2مقعدين)

التعاون اإلنمائي، عضوا لمجنة التوجيو في فئة المستفيدين من األفريقي وغيره من 
التعاون اإلنمائي. وأعربت لجنة توجيو النيباد عن االنشغال البالغ بأن  المستفيدين من

سب ألفريقيا باعتبارىا ىذا الترتيب ال يرقى إلى الحد األدنى المطموب في ضمان المكا
لمتعاون اإلنمائي. وعميو، دعا إلى تخصيص مقعد ثالث لالتحاد األفريقي  ارئيسي قطباً 

من خالل المفوضية ووكالة النيباد. إضافة إلى ذلك، أكد لجنة توجيو النيباد لرؤساء 
موقف االتحاد األفريقي حول الضرورة الحتمية  لتوجيو النيباد الدول والحكومات

 من خالل تمثيل ذي قاعدة واسعة ومناسبة إلحداث التأثير؛مجدية ول في شراكة لمدخ
وتبعا لذلك، طمب االجتماع من مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة النيباد، إضافة إلى  .21

شغل مقعد في لجنة تيسير الشراكة العالمية،  لمعمل بمثابة أمانة لممثمي االتحاد 
فريق الدعم المشترك لمنظمة التعاون والتنمية في األفريقي وجية اتصال منسِّقة مع 

الميدان االقتصادي/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إضفاء الصبغة الرسمية الكاممة 
رشاد المشاركة الفعالة لمقارة في الشراكة العالمية من خالل  عمى التمثيل األفريقي، وا 

م ذلك تحت رعاية المؤتمر المجموعات المرجعية الوزارية والفنية. وينبغي أن يت
المشترك بين مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

االجتماع  أيضا االقتراح الذي  أجاز  لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛
 بموجبو يتكون الوفد الرسمي  لالتحاد األفريقي  إلى الشراكة  العالمية  من الدول

منيباد لتنسيق والتخطيط الاألعضاء المرشحة والممثمين من المفوضية ، اي وكالة 
 والمجموعات االقتصادية االقميمية .

منيباد بخارطة الطريق الخاصة لتنسيق والتخطيط الرّحب اجتماع وكالة  ،وبوجو عام .22
يدز والسل اإلمن أجل مكافحة مرض الدولي والتضامن بالمسؤولية المشتركة 
بالتعاون بين المفوضية والنيباد وبرنامج االمم وكيفية تنميتيا والمالريا في افريقيا 

الحاجة توجيو النيباد لحكومات الدول و الرؤساء  لجنةالمتحدة بشأن االيدز. كرر 
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 ة ستداماو ًا وتوازنتمويل أكثر تنوعا  لمحصول عمىالجيود األفريقية إلى تكثيف  الماسة
من . دعا الرؤساء كال والناشئينالشركاء التقميديين من وبدعٍم لتمويل الصحة 

األمم المتحدة بشأن االيدز  إلى منيباد وبرنامج لتنسيق والتخطيط الالمفوضية  ووكالة 
 التنفيذ الناجح  لخارطة الطريق .  فياالسيام  

ير المعمومات المستكممة  لتقرير توجيو النيباد مع التقد ، الحظت لجنةعالوة عمى ذلك .23
المقدم من لجنة األمم المتحدة لفعالية التنمية عن المراجعة المتبادلة  2012

برنامج الفي مجال الزراعة دعًما لتنفيذ ومبادرة تمكين المرأة االقتصادية ألفريقيا 
مجال الزراعة  إلى . تيدف مبادرة  تمكين المرأة  في الزراعيةمتنمية األفريقي الشامل ل

األرض دخالت م إلىين وتعزيز وصول عادل  لالنساء المزارعات بناء قدرات 
. وفي ىذا الصدد، والتكنولوجيا الزراعية  من  قبل  مؤسسة بناء  القدرات األفريقية

منيباد  عمى مواصمة تعاونيا المؤسسي  مع لتنسيق والتخطيط الحث االجتماع  لجنة 
 لمتحدة االقتصادية ألفريقيا ومؤسسة بناء القدرات األفريقية .لجنة األمم ا

عشية عقد القمة  لمجنة توجيو النيباد القادم ثامن والعشروناالجتماع ال سوف ينعقد .24
 .لمؤتمر االتحاد األفريقيالعشرين 
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