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 حكوماتالدول و التقرير رئيس لجنة رؤساء 

 النيبادلتوجيه 
 

يناير  95بتاريخ  93اجتماعيا الـ النيبادلتوجيو  حكوماتالدول و الرؤساء لجنة عقدت  -0
وشارك في ، في أديس أبابا عشية انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد. 9309

االجتماع سعادة أوبيانغ نغوما مباسوغو، رئيس غينيا االستوائية ورئيس االتحاد األفريقي 
ساء وسعادة الدكتور جان بينغ رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، فضال عن رؤ 

 يمية والمؤسسات الشريكة.االقم المجموعات االقتصادية
( مواضيع برامجية رئيسية، ىي 2لنيباد حول خمسة )الجنة توجيو  93الدورة الـ  تداولت -9

 بالتحديد:

 9300أ( األنشطة البرامجية لوكالة النيباد لمفترة من يوليو إلى ديسمبر  

 قياحشد موارد محمية إضافية من أجل تنمية أفريب(  

 البنية التحتية االقميمية ألفريقيا ج( تطوير 

 9309د( آفاق التزامات الشراكة األفريقية أثناء عام  

 لتنمية أفريقيا )النيباد( ةلمشراكة الجديدىـ( تعزيز دعم األمم المتحدة  

 3122أنشطة وكالة النيباد لمفترة من يوليو إلى ديسمبر 

االقميمية  والمشاريع التنفيذي لوكالة النيباد احاطة إلى االجتماع حول البرامج المديرقدم  -0
 لتخطيط والتنسيقاأنشطة وكالة عن تقرير العمى نحو ما ورد في  لمنيبادالرئيسية والقارية 
رؤساء لجنة  أحاطت ،. في أعقاب المناقشة9300مفترة من يوليو إلى ديسمبر للمنيباد 
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عمما بتنفيذ البرامج/المشاريع المحددة المتعمقة بوجو  النيبادجيو لتو  حكوماتالدول و ال
 خاص بما يمي:

خطط االستثمار لمبرنامج  فيلدعم الفني لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي ا (0
والتوقيع األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية، وشراكات مصائد األسماك األفريقية، 

مميون دوالر أمريكي  0,1 قيمتو بمبمغ "تيرأفريكا"مشروع تعزيز عمى صندوق 
  ؛ضي والمياهاألر المستدامة ل دارةاالبغرض تعزيز 

النظم القانونية لألدوية األفريقية مع التركيز عممية مواءمة االنطالقة الفعالة ل  (9
المجموعات  وتوسعيا في النياية لتشملشرق أفريقيا  جماعة الحالي عمى 

 االقميمية األخرى؛

 من خبراء تطوير القدرات بدعم من برنامج األمم المتحدة االنمائي نشاء مجموعة ا (0

 لفعالية التنمية؛ في إطار الخطة اإلفريقية  

مبادرة تنمية جنوب السودان باالشتراك مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية  (1
 برنامج االمم المتحدة االنمائي؛و ألفريقيا 

النيوض برؤية التعدين األفريقية وبرنامج آفاق ادارة الموارد البشرية من أجل  (2
 المستقبل الريفي.

 لمنيباد لتخطيط والتنسيقاحرزه وكالة تلمنيباد بالتقدم المطرد الذي  93رحب االجتماع الـ  -1
استنادا إلى مقرر الدورة  صالحيتياتحقيق األداء القائم عمى النتائج في مجال انجاز  في

االجتماع أشاد و . ASSEMBLY/AU/DEC.282(XIV)االتحاد العادية الرابعة عشرة لمؤتمر 
بين وكالة المتزايدة الروابط وبالعمل مع مفوضية االتحاد األفريقي  بتحسن عالقات

منيباد والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية االقميمية في مجال التخطيط والتنسيق ل
 د.النيبا إطارتنفيذ البرامج والمشاريع ذات األولوية في 

أعربت عما يساورىا من قمق عميق  النيبادلتوجيو  حكوماتالدول و اللجنة رؤساء غير أن  -2
مضي بعد  لمنيباد لتخطيط والتنسيقابالغ إذ لم يكتمل بعد الييكل التنظيمي لوكالة وأسف 
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دماج النيباد في ىياكل وعمميات االتحاد بشأن إصدور مقرر مؤتمر االتحاد  عامين عمى
صالح إلدعا االجتماع لجنة الممثمين الدائمين من خالل لجنتيا الفرعية  ،وعميو األفريقي.

لتخطيط والتنسيق اكل إلى النظر، عمى وجو االستعجال، في استكمال ىيكل وكالة االيي
من قبل الدورة العادية التاسعة عشرة لمؤتمر اجازتو بغرض  9309بحمول مارس لمنيباد 
 االتحاد.

بإنشاء ىيكل عممي وفعال  النيباد عمى األىمية الحيوية لمتوصيةفضال عن ذلك، أكدت  -3
واالنسجام معيا عمى  إبراز صالحيتيامن شأنو  يكون لمنيباد لتخطيط والتنسيقلوكالة ا

األساسية لمنيباد بصورة فعالة  نحو كاف من أجل تمكين الوكالة من تنفيذ األىداف
ساء دول وحكومات النيباد بأن ؤ اجتماع ر  أمر، وعميو بوصفيا برنامجا لالتحاد األفريقي.

مع مفوضية االتحاد  المناسبةالمشاورات ا عممية استكمال ىيكل الوكالة كذلك إجراء تشمل
 لنيباد والوكالة.توجيو ااألفريقي ولجنة 

 :حشد الموارد المحمية لتنمية أفريقيا

أشار االجتماع  ،لتوجيو النيباد حكوماتالدول و اللمجنة رؤساء  92لنتائج الدورة الـ تنفيذا  -4
 لمواجيةإلى الجيود المتزايدة التي تبذليا الحكومات األفريقية بغية حشد الموارد المحمية 

األثر الحالي لألزمة المالية العالمية وااللتزامات التي لم يتم الوفاء بيا عمى نطاق واسع 
عمى  اتعادة التقدير إالممحة  وكرر االجتماع الحاجة .الشركاء اإلنمائيينلمقارة من قبل 

ي يمكن التنبؤ بو دعما لتنفيذ برامج ومشاريع النيباد ذات ويل الذنحو مبتكر لخيارات التم
 األولوية.

من الوكالة ولجنة األمم  لتوجيو النيباد حكوماتالدول و الرؤساء لجنة طمبت  وعيمو، -5
دراسة معمقة إجراء المتحدة االقتصادية ألفريقيا بالشراكة مع المؤسسات ذات الصمة، 

لتنمية. وسوف موارد المحمية لتمويل ااالستراتيجيات والطرق الممكنة لتعزيز حشد ال حول
االجتماع  لخال لتوجيو النيباد حكوماتالدول و اللجنة رؤساء يتم تقديم نتائج الدراسة إلى 

 .ليا االىتمام الالزم إليالءالمقبل 
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 :التعجيل بتطوير البنية التحتية االقميمية ألفريقيا

ثر  -9 البنية التحتية في أفريقيا التي قدميا  تطوير برنامجالمستكممة حول  المعموماتوا 
إلى إعالن مؤتمر لجنة التوجيو مفوض االتحاد األفريقي لمبنية التحتية والطاقة، أشارت 

 9336في يناير الصادر  ASSEMBLY/AU/DECL.1(XII)االتحاد الثاني عشر 
والذي قرر دعم مبادرة تطوير البنية التحتية في أفريقيا بوصفيا االطار االستراتيجي 

االنمائية في أفريقيا لتعزيز التكامل المادي لمقارة وتحقيق االىداف والقطاعي الوحيد 
 لأللفية.

برنامج تطوير البنية لتوجيو النيباد رؤساء الدول والحكومات لجنة  اجتماع، أقر من ثم -03
البرامج والمشاريع المختمفة  دماجالتحتية في أفريقيا والييكل المؤسسي لمتنفيذ، وقرر إ

الواردة في خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في أولوياتنا 
يالء عناية خاصة لمدول الجزرية. تم التشديد أيضًا عمى أن االتحاد يجب الوطنية مع إ
في التنفيذ السريع لمييكل المؤسسي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا قدما أن يمضي 

 والذي تكون فيو وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد الوكالة المنفذة.
لتعكس التزام  لمبتكرةليات التمويل اضرورة تعزيز آ 93عالوة عمى ذلك، أكد االجتماع الـ -00

أفريقيا الحقيقي لإلسراع بتطوير البنية التحتية مع الحاجة الماسة إلى تخصيص موارد 
كافية إلعداد مشروع البنية التحتية. وعميو، تمت دعوة مفوضية االتحاد األفريقي إلى 

البنية التحتية في اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ العاجل لبرنامج تطوير 
 أفريقيا، بالتعاون مع وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد، وتقديم تقرير عن ذلك سنويًا.

 :المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية

البنية  لمناصرةتمقى اجتماع النيباد تقريرًا مستكماًل عن وضع تنفيذ المبادرة الرئاسية  -09
التحتية بناء عمى تحقيق مبادئ برنامج البنية التحتية في أفريقيا وخطة العمل األفريقية: 

الجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات  90وفقًا الستنتاجات الدورة الـ 9303-9302
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بالتقدم  93، أشاد االجتماع الـوفي ىذا الصددالمنعقدة في كمباال، أوغندا. لتوجيو النيباد 
يد المحرز في تنفيذ المشاريع ذات األولوية من خالل عمل المجنة الفرعية الرفيعة الج

برئاسة فخامة السيد جاكوب زوما، لتوجيو النيباد رؤساء الدول والحكومات لمجنة المستوى 
التحديات الحالية  مواجيةالحاجة الممحة إلى بأيضًا  وأقررئيس جميورية جنوب أفريقيا. 

حتية وصيانتيا واستخداميا الفعال لتعزيز التجارة األفريقية البينية لمنمو لتطوير البنية الت
 وتعميق التكامل اإلقميمي. المجدي

لنيباد بأىمية المدخالت الفنية لمراكز التنسيق الجنة توجيو  أقرتباإلضافة إلى ذلك،  -00
يير إقميمية تصميم معامن أجل البنية التحتية  لمناصرةالوطنية لمشاريع المبادرة الرئاسية 

مناسبة لمشراكات بين القطاعين العام والخاص كمنبر تأسيسي لتعزيز تطوير البنية 
بناءة مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية. المشاركة الالتحتية في أفريقيا مع التأكيد عمى 

 لمناصرةرحب االجتماع بعرض حكومة جميورية جنوب أفريقيا كرئيسة لممبادرة الرئاسية 
مجموعة عقد اجتماع رفيع المستوى لجميع أصحاب المصمحة بما في ذلك ة التحتية، البني

لجنوب األفريقي والكوميسا وجماعة شرق أفريقيا، لمدخول في حوار حول إعادة تنمية ا
 جنوب.-تصميم معايير ممر شمال

 :شراكة أفريقيا اآلفاق المستقبمية الرتباطات

أفريقيا مع  بارتباطلنيباد المسائل المتعمقة ا لتوجيو رؤساء الدول والحكوماتلجنة بحثت  -14
 حول:  التداولالشركاء اإلنمائيين من خالل ا

قمة مجموعة  وآفاق ،في دوفيل، فرنسا 2011 في 8الـاستعراض قمة مجموعة  (1
عقدىا في شيكاغو في مايو أفريقيا المقبمة المقرر / قمة شراكة 2012 لعام 8الـ

 األمريكية؛ برئاسة الواليات المتحدة
وأولويات القارة لقمة  ،في مدينة كان، فرنسا 20ـنتائج قمة قادة مجموعة ال (2

 ؛ و2012مجموعة العشرين المقبمة المقرر عقادىا في مكسيكو في يونيو 
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مشاركة أفريقيا في المنتديات اإلنمائية العالمية، والسيما خالل المنتدى الرفيع  (3
 17والدورة الـ ،في بوسان، جميورية كورياالمستوى الرابع حول فعالية المعونة 

 ربان.و لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ في د
رؤساء الدول والحكومات المبادئ لجنة اجتماع مجددا ، أكد ذكره عمى ما تقدم بناءً  -15

تعزيز شراكة  والشمولية نحو المتبادلةإلنصاف والممكية والشفافية والمساءلة لالمشتركة 
 كما ينبغي مقارة. وأحاط عممًا لاإلنمائية ولويات األة في دعم 8ـأفريقيا مع مجموعة ال

بالنتائج المتصمة بالتنمية بما في ذلك الفريق الرفيع المستوى حول البنية التحتية والدعوة 
ساند إلى دعم تنفيذ مشروع البنية التحتية من قبل البنوك اإلنمائية المتعددة األطراف. 

االجتماع أيضًا الدعوة إلى تعزيز االستجابات في حاالت الطوارئ واالستجابات البعيدة 
نعدام األمن الغذائي من خالل تعزيز االستثمارات في الزراعة وخصوصًا في األمد ال

من أثر تقمب األسعار وخصوصًا في البمدان ذات الدخل تخفيف القرن األفريقي وال
 لطوارئ.ة في حاالت االغذائيات وكذلك إنشاء نظام إقميمي لالحتياط منخفضال

آفاق شراكة أفريقيا لتوجيو النيباد ت رؤساء الدول والحكومالجنة عمى صعيد آخر، بحثت  -16
أولويات  إبراز،  وأكدت أىمية ضمان 2012في  20ـومجموعة ال 8ـمع مجموعة ال

. ومن ثم طمبت من 2012 لعام لمنتديين العالميين جدول أعمالأفريقيا بصورة كافية 
متحدة لتشاور فورًا مع حكومتي الواليات الامفوضية االتحاد األفريقي ووكالة النيباد 

 20ـومجموعة ال 8ـمجموعة الكل من األمريكية ومكسيكو بصفتيما بمدين يتوليان رئاسة 
 ىذا اليدف. لتحقيقعمى التوالي،  2012في عام 

بخصوص المنتدى الرفيع المستوى الرابع حول فعالية المعونة المنعقد في بوسان،  -17
رؤساء الدول لمجنة  26االجتماع الـ ، رحب2011في ديسمبر  ،جميورية كوريا

في "شراكة  كما وردت المذكور بالنتائج الرئيسية لممنتدى لتوجيو النيباد والحكومات 
لتوجيو النيباد رؤساء الدول والحكومات لجنة بوسان لمتعاون اإلنمائي الفعال". رحبت 

من المعونة إلى فعالية التنمية وااللتزام باستخدام النظم  اتخصوصًا بتحول السياس
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 تعزيزىا كنيج افتراضي لتحسين القدرات المالئمة لتحقيق نتائج إنمائية أفضل.القطرية و 
بالجيود الواعية والموحدة لمبمدان األفريقية،  ،خاصأشاد اجتماع النيباد بارتياح  -18

حول  أفريقي والمؤسسات اإلقميمية وأصحاب المصمحة لمساندة أول توافق أفريقي وموقف
والتعاون  بين بمدان الجنوبمتعاون لاضيع المترابطة فعالية التنمية وينبني عمى المو 

كل من المفوضية  ما قدموالثالثي األطراف، وتمويل التنمية وبناء القدرات. وأشاد ب
أفريقيا لفعالية  عملمنياج تحت مظمة من مساىمات وتسييالت ودعم فني والنيباد 

 يقيين.التنمية، في صياغة توافق أفريقي وتعبئة أصحاب المصمحة األفر 
أنو يتعين عمى أفريقيا  لتوجيو النيبادكررت  لجنة رؤساء الدول والحكومات وتبعا لذلك، -19

اتخاذ إجراءات المتابعة الضرورية  لتنفيذ أجندة ما بعد بوسان من خالل إجراء مشاورات  
 سياق  شاممة وعمى نطاق أفريقيا  حول  صياغة  الشراكة العالمية  الجديدة  القائمة عمى

لمنيباد لتخطيط والتنسيق امن مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة  القارة . وجيت المجنة كال
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم إلى العمل بنشاط مع 
في ترتيبات الشراكة صوت أفريقيا وتمثيميا   عمى ضمان مراعاةاإلنمائي المشاركة  
 النتائج والفعالية . الفعال الموجو نحو تحقيقلتعاون  اإلنمائي  العالمية  من أجل ا

ن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  بشأفي فيما يتعمق  بالمؤتمر السابع  عشر لألطراف  -20
رؤساء الدول لجنة شادت ، أ2011في  ديسمبر  نتغير المناخ  المنعقد في دوربا

يا  الستضافتيا الناجحة ليذا الحدث  وما حكومة جنوب أفريقب والحكومات لتوجيو النيباد
. أشاد االجتماع مجددا بالعمل الممتاز الذي  وغير مسبوقة من نتائج تاريخية أفر عنو

االتحادية قام  بو فخامة السيد  مميس زيناوي ، رئيس  وزراء جميورية  أثيوبيا 
مساىمات التي قدمتيا  وال لمجنة رؤساء الدول والحكوما لتوجيو النيبادالديمقراطية  كرئيس 
 األفريقي . االتحادالدول األعضاء في 

لتخطيط امن وكالة لتوجيو النيباد وبالتالي،  طمبت لجنة رؤساء الدول والحكومات   -21
برنامج  بما فيياضية والمؤسسات الشريكة أن تواصل، بالتعاون مع المفو  لمنيبادوالتنسيق 
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، متنميةلاألفريقي ينك الدة االقتصادية ألفريقيا و األمم المتحدة لمبيئة، لجنة األمم المتح
دعميا  لمعممية ومتابعة المفاوضات  حول تغير المناخ خصوًصا  نتائج المؤتمر السابع 

اتفاقية  األمم المتحدة  اإلطارية بشأن تغير المناخ . طمب االجتماع في عشر لألطراف 
التكيف وتنفيذ وتنسيق إجراءات تسييل التنمية لمنيباد لتخطيط والتنسيق اكذلك من وكالة 

بما في ذلك  بناء قدرات التكيف عمى  المستويين الوطني  واإلقميمي  من أجل تعزيز 
 لتغير المناخ . من الضعف أمام القدرة   القطاعية  والحد 

 :تعزيز دعم األمم المتحدة لتنفيذ النيباد

ي تال ة لإليدز"  : االستعانة  بالحمول األفريقية" حول "أزمة  التبعياإلحاطة استنادا  إلى ا -22
السيد/ ميشيل  سيديبي، وكيل األمين العام  والمدير التنفيذي  لبرنامج األمم  اقدمي

،  أحاطت لجنة رؤساء الدول والحكومات  خاصاالمتحدة بشأن االيدز  بصفتو ضيًفا م
بخصوص االستجابة لإليدز في  عمًما  بالتقدم  الكبير الذي  تم تحقيقولتوجيو النيباد 

بصفة خاصة االنجاز  ولوحظالسنوات العشر  الماضية .  جميع أنحاء إفريقيا طوال
شخص  والحد من معدل ماليين  5التاريخي  المتمثل في ضمان العالج  ألكثر من 

 %  في عدد كبير من  البمدان.25اإلصابات الجديدة  بحوالي  
  عن انشغالو إزاء لتوجيو النيباد ؤساء الدول والحكوماتومع ذلك،  أعرب اجتماع  لجنة ر  -23

األزمة المالية   بالنظر إلى آثارلإليدز ستجابة أزمة التمويل الحالية التي تواجو اال
تمكن  نصف مميون فقط من   ،العالمية . استناًدا إلى  برنامج األمم المتحدة بشأن االيدز

وقد تسبب  اإليدز الوصول إلى العالج .   فيروس نقص المناعة البشرية  منالمصابين ب
يشكل  اإليدزوال يزال  1998 في أفريقيا منذ مميون  شخص سنويًّافي وفاة ما يربو عمى 

بسبب   كما يتعرض تحقيق المزيد من التقدم لمخطر السبب الرئيسي لموفيات في القارة .
. تم إطالع  ة من الخارجاالعتماد المفرط عمى التمويل الخارجي  والعقاقير المنتج

  لتنميةفعالية ا حولاألخيرة فضاًل عن المداوالت عمى أن أزمة التمويل الحالية االجتماع 
 .لإليدز لمتصدي أقوى تكامٍل قاري  الحاجة إلى تحقيق  ، تبرزفي بوسان
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من مفوضية  االتحاد لتوجيو النيباد ، طمب اجتماع  لجنة رؤساء الدول والحكومات وعميو -24
بالتعاون مع  برنامج األمم المتحدة بشأن لمنيباد لتخطيط والتنسيق ااألفريقي  ووكالة 

وضع خارطة طريق حول  المسؤولية المشتركة  من أجل عمى اإليدز  أن تعمال مًعا 
.  وليذا، أشار لضمان تدفقات تمويل قابمة لالستمراراالستفادة من  حموٍل أفريقية 

  فضاًل عن أصحاب  ينن  الشركاء  التقميديين  والناشئاع  أن ىذا قد يتم بدعٍم ماالجتم
 .المصمحة  لمعالجة تبعية اإليدز

 دعم األمم المتحدة الواسع النطاق  لتنفيذ النيباد،  تحدث السيد/ عبدالي  جانيولتعزيًزا   -25
واألمين التنفيذي لمجنة األمم المتحدة االقتصادية  أمام  مم المتحدة وكيل األمين العام لأل

النقاط الرئيسية لمتقرير بشأن  وتناول لتوجيو النيبادلجنة رؤساء الدول والحكومات 
سنويًّا لجنة األمم   هوالذي يصدر  2011االستعراض المتبادل  لفعالية التنمية لعام 

ون والتنمية في الميدان االقتصادي بناًء المتحدة االقتصادية ألفريقيا وأمانة منظمة التعا
نتائج آلية  التنسيق  إلى ىذه األخيرةقدم السيد/ جانيو  .النيبادعمى طمب  لجنة توجيو 

دعًما  2011اإلقميمية الثانية عشرة  لألمم المتحدة  المنعقدة  في أديس أبابا في نوفمبر  
 األفريقي  وبرنامج النيباد التابع لو. لالتحاد

السيد/ تغيغنيووك جيتو،  مساعد األمين العام لممكتب اإلقميمي التابع لبرنامج  كذلكقدم  -26
األمم المتحدة اإلنمائي في إفريقيا  النقاط الرئيسية  لتقرير  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
حول التنمية البشرية  بعنوان:  االستدامة واإلنصاف :  مستقبل أفضل لمجميع. أحاطت 

عمما  كذلك  بالدعم الذي  قدمو مكتب   لتوجيو النيباد ساء الدول والحكوماتلجنة  رؤ 
مشترك  ألسبوع الذكرى  التنظيم الالمستشار الخاص  لألمم المتحدة حول أفريقيا في 

يورك في نيو لألمم المتحدة لمجمعية العامة العاشرة  لمنيباد  خالل  الدورة السادسة والستين 
 . 2011في أكتوبر 

األعضاء من والحكومات لتوجيو النيباد لجنة رؤساء الدول  من جديد وبوجو عاٍم، أكدت  -27
جديد  عمى األىمية الشاممة  لمنيج التطمعية  نحو  التنفيذ السريع لمنيباد  في العقد القادم  
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. رحبت  لجنة  رؤساء الدول  2011الذكرى العاشرة  لمنيباد  في االحتفال بعقب 
جمع األموال كأصحاب وعممية ندوة النيباد المخططة يو النيباد بلتوجوالحكومات 

 إلتمام  برنامج الذكرى العاشرة   2012الرئيسيين في مارس  األطرافمتعددي المصمحة ال
النيباد  رؤساء الدول والحكومات لتوجيو سيتم عقد االجتماع السابع والعشرين لمجنة   -95

 .يقيعشية  المؤتمر التاسع عشر لإلتحاد األفر 

- 


