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 مقرر

 ،بشأن تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد
 ASSEMBLY/AU/6 (XXII)الوثيقة 

 إن المؤتمر:

تقرير رئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد فخامة السيد  يالحظ بارتياح .1
 كي ساؿ، رئيس جميورية السنغاؿ؛ما

 نتائج الدورة الثبلثيف لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد؛ يجيز .2

عمى األىمية البالغة التي تكتسييا النيباد في تسريع تحقيؽ األىداؼ  يؤكد من جديد .3
طويمة باعتبارىا استراتيجية االتحاد األفريقي ال 4102اإلنمائية ألفريقيا في إطار أجندة 

األجؿ مف خبلؿ التركيز عمى التصنيع، وتوظيؼ الشباب، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية 
 والحد مف أوجو عدـ المساواة؛

المستوحاة  التخطيط والتنسيؽ لمنيبادلوكالة  4102 - 4102بالخطة االستراتيجية  يرحب .4
لممفوضية لمفترة لبلتحاد األفريقي والمبنية عمى الخطة االستراتيجية  4102مف أجندة 

الدوؿ األعضاء، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والمؤسسات ويحث . ويعتمدىاذاتيا، 
 الشريكة األفريقية اإلقميمية والعالمية عمى دعـ الوكالة في خطة التنفيذ؛ 

التخطيط والتنسيؽ لمنيباد التي اضطمعت لوكالة األنشطة والمبادرات البرامجية  يعتمد أيضاً  .5
التدابير المتخذة لتحقيؽ الصبلحيات األساسية  ويالحظ بصفة خاصة، 4102في بيا 

المتمثمة في تسييؿ وتنسيؽ البرامج الرئيسية مع التركيز عمى الزراعة واألمف الغذائي 
وكالة التخطيط والتنسيؽ جيود التنفيذ التي بذلتيا  يثني عمىوالتغذوي والبنية التحتية. و

 تحفيز إنجاز البرامج اإلقميمية والقارية؛لمنيباد، والتي أدت إلى 

المبني عمى نتائج الدورة التاسعة  ASSEMBLY/AU/DEC.488(XXI)بالمقرر  ريذكّ  .6
والعشريف لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد حوؿ تعبئة الموارد المحمية 

كالة التخطيط و ويحث  استكماؿ تقرير الدراسة. ويالحظ بارتياحلبرامج/مشاريع النيباد، 
والتنسيؽ لمنيباد ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاوف مع برنامج األمـ 
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المتحدة اإلنمائي، والبنؾ األفريقي لمتنمية، واألنكتاد عمى إشراؾ الدوؿ األعضاء وأصحاب 
تخطيط المصمحة في تعميـ استنتاجات ونتائج الدراسة المقترحة مف خبلؿ وزراء المالية وال

 والتنمية االقتصادية المعنييف، ومنظمات القطاع الخاص ومجتمع المستثمريف؛

عمى المعمومات المستحدثة المثيرة حوؿ التقدـ المحرز نحو تنفيذ المبادرة يثني بقوة  .7
الرئاسية لمناصرة البنية التحتية التي قدميا فخامة السيد جاكوب زوما، رئيس جميورية 

مجنة الفرعية الرفيعة المستوى لممبادرة الرئاسية لمناصرة البنية جنوب أفريقيا ورئيس ال
التحتية التابعة لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد، بما في ذلؾ حالة تنفيذ 

الجنوب، التي كمَّميا بإحاطات إضافية، فخامة السيد غودالؾ جوناثاف،  -محور الشماؿ 
أف أنابيب الغاز العابرة لمصحراء؛ وفخامة السيد بوؿ رئيس جميورية نيجيريا االتحادية بش

امي، رئيس جميورية رواندا بشأف مشروع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت اإلقميمي جكا
لمجتمع شرؽ أفريقيا، ودولة السيد عبد المالؾ سبلؿ، رئيس وزراء الجميورية الجزائرية 

 العابرة لمصحراء؛الديمقراطية الشعبية بشأف مشروع األلياؼ الضوئية 

امي، رئيس جميورية جنتائج قمة تحوؿ أفريقيا تحت ضيافة فخامة السيد بوؿ كا يجيز .8
فريكا" الذي يبرز أىمية وضع آ، والتي اعتمدت بياف "سمارت 4102رواندا في أكتوبر 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في محور األجندة اإلنمائية االجتماعية واالقتصادية 
 فريكا" إطارًا لمتنفيذ؛ آواعتبار تحالؼ "سمارت  الوطنية،

لرئيس المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية ورؤساء الدوؿ والحكومات  يعرب عن تقديره .9
أف المبادرة الرئاسية  ويؤكدالرواد اللتزاميـ السياسي ودعميـ االستراتيجي المستمريف، 

 فريقي لتطوير البنية التحتية؛لمناصرة البنية التحتية ىي نواة لمبرنامج األ

مف وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد تكثيؼ المشاورات مع الدوؿ األعضاء الرئيسية،  يطمب .10
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والبنؾ األفريقي لمتنمية، والمجنة االقتصادية ألفريقيا 

البنية التحتية  لدعـية مف أجؿ المضي قدمًا بالتنفيذ الكامؿ لمشاريع المبادرة الرئاس
المعتمدة، نحو توفير تشخيص معّمؽ لثغرات التمويؿ المتبقية، والعقبات السياسية 

مكانية نجاح تنفيذىا؛  والقانونية والتنظيمية التي تعترض وضع المشاريع وا 
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عرض حكومة جميورية السنغاؿ استضافة قمة رفيعة المستوى حوؿ تمويؿ  يستحضر .11
رار قمة داكار حوؿ تمويؿ البنية التحتية في أفريقيا لدفع أجندة تعبئة برامج النيباد، عمى غ

كما  4102أف القمة لـ تتمكف مف االنعقاد في ديسمبر  ويالحظ بأسىالموارد المحمية، 
عمى قياـ رئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد بالتشاور  ويوافق كاف مقررًا.

 وعد جديد لقمة التمويؿ؛أيضًا مع قادة أفريقيا حوؿ م

عمى الحاجة الممحة إلى االستثمارات المالية وتعزيز الشراكات بيف القطاعيف العاـ  يشدد .12
بدور مؤسسات  ويقروالخاص باعتبارىا مدخبلت مباشرة في عممية تطوير البنية التحتية، 
يرحب بصفة حمية. وتمويؿ التنمية األفريقية اإلقميمية والعالمية في تعبئة الموارد المالية الم

" المطروحة مف قبؿ البنؾ األفريقي لمتنمية 01فريكا آبأداة االستثمار في "برنامج  خاصة
 باعتبارىا مبادرة تمتمكيا وتقودىا أفريقيا مف أجؿ تعبئة موارد كافية لتطوير البنية التحتية؛

العاشرة  عاما لمزراعة واألمف الغذائي ليصادؼ الذكرى 4102إلطبلؽ  يعرب عن تقديره .13
العتماد البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، مع التركيز عمى "تحويؿ زراعة أفريقيا 
مف أجؿ رخاء مشترؾ وتحسيف سبؿ العيش، مف خبلؿ تسخير الفرص لنمو شامؿ وتنمية 

 مستدامة؛

 التحوؿ وآفاؽ السنوات العشريف القادمة" مف إعداد -بنشر "الزراعة في أفريقيا  يرحب .14
 وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، بناء عمى طمب رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي؛

مف الدوؿ األعضاء، والمفوضية ووكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، إلى جانب  يطمب .15
أصحاب المصمحة والشركاء اإلنمائييف، تعزيز تعاونيـ نحو إدامة زخـ البرنامج األفريقي 

مف خبلؿ التركيز عمى الصناعات واألعماؿ الزراعية، وحصوؿ  الشامؿ لمتنمية الزراعية
صغار المزارعيف عمى األراضي، والمرأة والشباب، والروابط بيف توفير فرص العمؿ واألمف 
الغذائي والتغذوي، وكذلؾ االستفادة مف الدروس المستخمصة مف إنجازات البرنامج 

 ؛األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية

عمى المساىمات اليائمة والمتواصمة التي تقدميا النيباد مف أجؿ إبراـ  يؤكد من جديد .16
شراكات مثمرة لكافة األطراؼ، تحت رعاية االتحاد األفريقي عف طريؽ الدعوة لموقؼ 
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أفريقيا ومصالحيا الموحدة في عمميات التنمية العالمية وخصوصًا مجموعة الثمانية 
آثار التزامات الشراكة  ىذا الصدد، يبحثوفي  ومجموعة العشريف ومجموعة البريكس.

ألفريقيا، وخاصة منتدى الشراكة ألفريقيا الذي أنشئ خبلؿ قمة إيفياف لمجموعة الثمانية 
في فرنسا لتحفيز الدعـ لتنمية أفريقيا مف خبلؿ النيباد ومع  4112المنعقدة في عاـ 

 لميداف االقتصادي؛شركاء مف قبيؿ مجموعة الثمانية لمنظمة التعاوف والتنمية في ا

مف الطرؽ التشغيمية األخيرة لمنتدى الشراكة ألفريقيا وخاصة خبلؿ  يعرب عن قمقو .17
أف تقييـ ىذا المنتدى بعد مضي عشر سنوات عمى إنشائو  ويالحظالسنتيف الماضيتيف 

عمى ضرورة  وافقويكما ورد في مقترحات داكار لئلصبلح، لـ تحقؽ النتائج المنشودة. 
رئيسية تضـ مختمؼ طوائؼ آليات الشراكة األفريقية القائمة والجديدة، عمى تشكيؿ ىيئة 

 ؛أف تستند إلى األىداؼ المشتركة لمقارة
وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد بالعمؿ مع الرؤساء األفريقييف المشاركيف  يكمف ،وعميو .18

حتممة في تحديد في  منتدى الشراكة ألفريقيا ولجنة توجيو النيباد إلشراؾ بمداف شريكة م
 ؛اىتماميا واستعدادىا لبلنضماـ  إلى آلية شراكة جديدة مع أفريقيا

عمى تقييـ واقعي ألثر ىيكؿ شراكة جديدة وذلؾ بالتيقف مف تحقيؽ المنافع المتوقعة  يحث .19
باستكماؿ عممية  يويناد والقيمة المضافة بالنسبة ألفريقيا لتجنب تعدد منابر الشراكة.

 لشراكات أفريقيا عمى جناح السرعة؛ االستعراض الشامؿ

أف أفريقيا يتعيف عمييا السعي إلى مواصمة التوعية بالشراكة بيف  يؤكدبالتزامف مع ذلؾ،  .20
مجموعة الثمانية وأفريقيا مف منظورىا األصمي، جنبًا إلى جنب مع إنشاء آلية التوعية 

فريؽ العمؿ المعني المقترحة بالشراكة بيف مجموعة العشريف وأفريقيا وذلؾ مف خبلؿ 
 بالتنمية استنادًا إلى أولويات القارة والنموذج العالمي المتغير؛

وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد بتطوير القدرة الفنية عمى رصد تنفيذ التزامات  فيكمّ  .21
الشراكة في ظؿ تحدي االعتماد عمى الشركاء اإلنمائييف، وذلؾ لتعقب عممية التنفيذ 

 المعمنة تجاه أفريقيا. الفعاؿ لبللتزامات

- 
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