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أوال -مقدمة
 -1عقد االجتماع التاسع لمجنة الفرعية لمجنة الممثمين حول النيباد في مقر مفوضية االتحاد
األفريقي في أديس أبابا ،إثيوبيا  ،في  9يناير . 2015
ثانيا -الحضور
 -2حضر االجتماع ممثمو الدول األعضاء التالية :الجزائر ،بنين ،بوروندي ،الكاميرون،
تشاد  ،مصر  ،إثيوبيا  ،ليسوتو ،مالي  ،موزمبيق  ،ناميبيا ،نيجيريا ،رواندا والسنغال.
 -3كما تم تمثيل مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد خالل
االجتماع.
ثالثا -اعتماد جدول األعمال
 -4تم اعتماد جدول األعمال التالي:
 )1كممة االفتتاح من قبل رئيس المجنة الفرعية؛
 )2اعتماد جدول األعمال؛
 )3التقرير السنوي القائم عمى النتائج لعام  2014لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد:
أ  -تقديم استراتيجية وكالة النيباد والخاصة بأصحاب المصمحة والشركات لمفترة
.2017- 2015
ب -تقديم إطار الرصد والتقييم لوكالة النيباد.
ج -تقديم ميزانية وكالة النيباد.
 )4عرض موجز حول شراكة أفريقيا من أجل التنمية.
أ -منبر الشراكة األفريقية العالمية؛
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ب-

نتائج قمة مجموعة الـ  20؛

ج -الشراكة العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال.
 )5ما يستجد من أعمال .
رابعا -االفتتاح
 -5في كممتو االفتتاحية ،أعرب صاحب السعادة مومر جوبي ،السفير الموقر لجميورية
السنغال ورئيس المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين حول النيباد ،عن الشكر
لممشاركين عمى حضورىم االجتماع ،كما أعرب عن التقدير لألمانة عمى عمميا وشكر
سعادة الدكتور ماياكي عمى العمل المتميز الذي يقوم بو باعتباره رئيس وكالة النيباد.
خامسا -المداوالت

أ-تقرير عام  4102القائم عمى النتائج لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد

العرض:
 -6شكر سعادة الدكتور ماياكي ،رئيس وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ،رئيس المجنة
الف رعية عمى كمماتو الودية وأعرب عن أطيب تمنياتو لجميع أعضاء المجنة الفرعية
بمناسبة حمول عام  .2015وىنأ رئيس المجنة الفرعية عمى تعيينو سفي ار لجميورية
السنغال لدى االتحاد األفريقي ولدى إثيوبيا .وقال إنو أصبح تقميدا راسخاً أن يقدم رئيس
وكالة النيباد تقرير أنشطة الوكالة بانتظام إلى المجنة الفرعية.
 -7فيما يتعمق بالنتائج الرئيسية التي تحققت خالل الفترة قيد البحث ،ركز الدكتور ماياكي
عمى النتائج التي تحققت تحت المجاالت المواضيعية الستة لمنيباد والتي تشمل الزراعة
واألمن الغذائي والتغذوي ،التكامل اإلقميمي والبنية التحتية ،تغير المناخ وادارة الموارد
الطبيعية ،التنمية البشرية (العمم والتكنولوجيا ،الصحة ،التعميم والشباب) ،الحكم والمسائل
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العامة لممساواة بين الجنسين وتنمية القدرات .ومضى رئيس الوكالة في إبراز اإلنجازات
الرئيسية لموكالة نحو تحقيق نتائج ذات آثار بعيدة المدى.
 -8شيد برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا أحداثا ىامة مثل قمة التمويل األولى من
نوعيا التي تستيدف مشاريع البنية التحتية اإلقميمية العابرة لمحدود والتي عقدت في
داكار ،السنغال .وقد كسبت قمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا الدعم لتنفيذ
المشاريع الستة عشر المحددة في خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية
التحتية في أفريقيا .وأشار إلى أنو عمى أساس نتائج قمة داكار لمتمويل  ،تم إنشاء آلية
تقديم الخدمات لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا من أجل دعم إعداد وتطوير
المشاريع في مرحمة مبكرة .كما تمت تنمية الميارات في مجال البنية التحتية لصالح
التنمية عقب توقيع مذكرة تفاىم بين حكومة أستراليا ووكالة النيباد ،بيدف رئيسي يتمثل
في تسييل تنفيذ المشاريع ذات األولوية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا من
خالل تزويد العاممين في المشاريع بالقدرات الالزمة.
 -9فيما يتعمق بالبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ،أعمن رئيس الوكالة استحداث
إطار النتائج لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية .وقال إن ىذا اإلطار يعتبر
وسيمة يتم استخداميا لتتبع وتقييم التقدم المحرز بخصوص مقرر مالبو لالتحاد األفريقي
بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعي في أفريقيا وتقديم التقارير في ىذا الشأن .وأشار
إلى أنو سيتم تقديم استراتيجية وخارطة تنفيذ اإلطار إلجازتيما خالل قمة االتحاد
األفريقي في يناير .2015
 -10بخصوص مسائل الجنسين وتغير المناخ ،قامت وكالة النيباد بوضع برنامج مبتكر
لمدعم فيما يتعمق بمسائل الجنسين وتغير المناخ والزراعة لمساندة دمج المزارعات
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ذات الحيازات الصغيرة في االقتصاد وزيادة إنتاجيتين .ويبدأ تنفيذ البرنامج في
 2015في رواندا واثيوبيا والنيجر ومالوي والكاميرون.
 -11حول الجيود المتعمقة بصندوق تغير المناخ  ،ذكر أن وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد
تقوم بالشراكة مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،بتنفيذ  11مشروعا في 10
بمدان أفريقية .ويجرى تنفيذ ىذه المشاريع في إطار مسائل المناخ والزراعة والقضاء
عمى الفقر.
 -12فيما يتعمق بالعمم والتكنولوجيا ،أشار إلى أن وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد تسيم
بدرجة كبيرة لمغاية في استراتيجية العمم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا (-2014
 ) 2024التي اعتمدت خالل الدورة الثالثة والعشرين لقمة االتحاد األفريقي في مالبو
في يونيو  .2014وتبرز ىذه االستراتيجية الحاجة إلى تعزيز المبادرات
واالستراتيجيات األفريقية حول التعجيل بتنمية رأس المال البشرى والعمم والتكنولوجيا
واالبتكار مع التركيز عمى المسائل المتعمقة باألمن الغذائي ودعم البيئة والمياه
والطاقة .وتعتبر االستراتيجية جزًء من أجندة  2063الطويمة األجل التي تؤكد ضرورة
"تعزيز المبادرات واالستراتيجيات األفريقية حول تنمية رأس المال البشرى والعمم

والتكنولوجيا واالبتكار.
 -13في إطار خطة االتحاد األفريقي لمتصنيع الصيدلي في أفريقيا ،أكد عمى أن الجيود
تبذل لتحقيق المبادرة األفريقية لمواءمة النظم الدوائية في أفريقيا التي سوف تحدد
وتحسن المعايير والمتطمبات المتعمقة بتنظيم األدوية وسيولة حصول المواطنين
األفريقيين عمى األدوية السالمة ذات الجودة .وسوف يتم الدفع لتعبئة البمدان األفريقية
من أجل تييئة البيئة المالئمة والمواتية لمقيام بالتجارب السريرية الختبار المقاحات
الجديدة.
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 -14فيما يتعمق بمسألة الحكم ،ذكر رئيس الوكالة أن اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة
بين األقران تمثل الناحية األخرى من العممة بالنسبة لمنيباد ويتمثل التحدي الذي
تواجييو اآللية في مستوى تنفيذ خطط العمل الوطنية .كما ينبغي أيضا تناول مسألة
التعاون ويمكن تحقيق ذلك إذا ما تم أخذ نتائج اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بين
األقران في الحسبان في إطار أنشطة وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد .وأشار رئيس
الوكالة أيضا إلى أن الوكالة قد وضعت إطار التنفيذ الخاص بالحكم لمنيباد (2015
 ) 2017الذي يعد بمثابة برنامج لدعم التنفيذ السريع لخطط العمل الوطنية لمبمدانالتي تمت مراجعتيا في إطار اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران.
 -15أشار رئيس الوكالة إلى أن وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد قد حددت تدخالت
واستراتيجيات مؤسسية وعامة عمى النحو التالي:
أ -استراتيجية أصحاب المصمحة والشركاء الخاصة بوكالة النيباد ()2017- 2015
في سياق الخطة االستراتيجية لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيـ ـ ــباد لمفترة - 2015
.2017
ب -إستكمال خطة التنفيذ لتنمية قدرات المجموعات االقتصادية اإلقميمية -2015
 2025التي تبرز األولويات الرئيسية وتقديرات الموارد المطموبة لتنفيذ األنشطة
البرنامجية عمى المستوى اإلقميمي,
ج -الصندوق األسباني الخاص بالنيباد لتمكين المرأة األفريقية الذي أدى إلى تسييل
تقديم  25منحة بقيمة  500,000يورو لكل منحة سددت لمييئات األفريقية من
خالل النداء الثاني لمحصول عمى مقترحات لممشاريع.
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 -16بعد ذلك أعطى رئيس الوكالة الكممة لرئيس الشراكات وتعبئة الموارد ورئيس تنسيق
وادارة البرامج ورئيس الميزانية والشؤون المالية لتقديم عروضيم حسب جدول األعمال
المعتمد.
 -17بخصوص استراتيجية الشراكات لتعبئة الموارد  ،تمكنت النيباد لممرة األولى من
التوصل إلى استراتيجية لتوجيو شؤون الوكالة خالل السنوات الثالث القادمة .وسوف
يؤدي ذلك إلى توفر آلية داخمية أفضل لمتنسيق مع الشركاء .ومن أجل نجاح ىذه
الشراكة ،يكون من الضروري بناء القدرات عمى تعبئة الموارد .وسوف يبدأ تنفيذ دورة
اإلدارة الجديدة خالل السنوات الثالث القادمة ويؤدى ذلك إلى التمكين من إظيار
إنجازات المشاريع عمى مستوى البمدان والمستوى اإلقميمي .وقد أبرز العرض األىداف
األربعة لالستراتيجية بما في ذلك األبعاد الرئيسية الخمسة والنتائج الست التي ينبغي
تحقيقيا بحمول  .2017وتم التركيز عمى ضرورة االعتراف بالقطاع الخاص كصاحب
مصمحة وشريك في تنفيذ برامج ومشاريع النيباد .وليذا الغرض ،سوف يتم وضع
خطة لتعبئة الموارد كي ترافق تنفيذ استراتيجية السنوات الثالث الخاصة بأصحاب
المصمحة والشركاء.
 -18فيما يتعمق بالرصد والتقييم ،قدم رئيس الرصد والتقييم اآلداة في إطار الرصد والتقييم
لمنيباد والتي يتم من خالليا رصد النتائج عمى أساس اإلنجازات التي تحققيا برامج
ومش اريع النيباد عمى المستويات القارية واإلقميمية والوطنية .ويتمثل اليدف في نشر
حمول ىندسية ذات قيمة صناعية متكاممة لتتبع تنفيذ البرامج وأداء الموارد والنتائج
واآلثار المحققة .وسوف تتمكن الدول األعضاء من االستفادة من النتائج ذات اآلثار
البعيدة المدى.
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 -19بخصوص ال ميزانية ،تم التوضيح ألعضاء المجنة الفرعية بأنو حتى نوفمبر  ،بمغ
إجمالي مصروفات البرامج ما قيمتو  9.5مميون دوالر أمريكي التي تمثل نسبة %36
من الميزانية المنقحة السنوية و  %40من اإليرادات المحققة خالل الفترة .والحظ أن
معدل التنفيذ المالي الذي ال يرتبط باحتياجات تقييم اآلثار يمكن توضيحو في إطار
السياق التالي )1 :تقدم الوكالة الدعم لمشركاء الوطنيين واإلقميميين الذين ينبغي
تحسين قدراتيم من أجل تحقيق استيالك أفضل لمموارد )2 .التأخير في بدء تنفيذ
المشاريع نظ ار لمعمميات المطولة لمتشاور مع أصحاب المصمحة قبل التنفيذ .و )3
العمميات الطويمة لتقديم التقارير خالل التنفيذ من قبل الممنوحين الفرعيين في تقاريرىم
الربع السنوية في الحاالت التي تقدم فييا المنح من قبل النيباد وكذلك العممية الصعبة
الستكمال مذكرات التفاىم الرفيعة الجودة مع المقاولين من الباطن والدول والحكومات.
وتشي ر ىذه المسائل إلى البعد الميم لبناء القدرات والذي أصبح يدمج بصورة أكبر
في صياغة مشاريع النيباد.
ممخص المناقشات

 -20شكرت المجنة الفرعية سعادة الدكتور ماياكي عمى عرضو المستفيض وأقرت بأىمية
النيباد بالنسبة لمتنمية والتحول االجتماعي واالقتصادي في القارة.
 -21عند بدء المناقشات أعربت المجنة الفرعية عن رغبتيا في معرفة كيفية قيام الوكالة
بمواءمة مختمف أعماليا من أجل التوصل إلى نتائج أفضل لصالح أفريقيا فيما يتعمق
بالشراكات .ورد رئيس الوكالة بأن استراتيجية الوكالة بخصوص الشراكات تتمثل في
ضمان وجود منبر يكفل لمشركاء التقميديين والعناصر الفاعمة غير الحكومية األخرى
المشاركة .ويؤدى ذلك إلى مساعدة الوكالة عمى تقييم ومراجعة الشراكات لمتأكد مما
إذا كانت مفيدة أم ال.
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 -22باإلضافة إلى ذلك ،سألت المجنة الفرعية عن مدى ما كانت عميو قمة داكار لمتمويل
من ابتكار وعما حققتو من نتائج ممموسة وواضحة في ىذا المجال لمتأكد من تنفيذ
خطة عمل داكار .وفي رده قال رئيس الوكالة إن النتائج التي حققتيا القمة تتمثل في
أجندة عمل داكار التي أصبحت نتائجيا تتحقق من خالل المشاريع الستة عشر
المحددة لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا .وأشار أيضا إلى أن منابر مثل قمة
داكار لمتمويل يجب أن تنعقد في المستقبل لتعبئة الشركاء والموارد من أجل تنفيذ
البرامج الرائدة لالتحاد األفريقي.
 -23فضال عن ذلك  ،أعربت المجنة الفرعية عن قمقيا إزاء طابع استخدام الكيانات
الخاصة لتمويل أنشطة وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد .وقالت المجنة الفرعية إنو
يتعين عمى الوكالة التأكد من أن الموارد والمساىمات المالية لمكيانات الخاصة تتفق
مع مصمحة االتحاد األفريقي.
 -24سألت المجنة الفرعية عما إذا كان من الممكن أن تتاح بيانات البرمجيات الخاصة
بالرصد والتقييم لمدول األعضاء لتمكينيا من التعرف عمى المشاريع الجارية
والمستقبمية .وأجاب رئيس الوكالة بأن العمل ىو عممية جارية وأنو سوف يتم تحسين
البرمجيات واتاحتيا لمدول األعضاء وتقاسميا مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية
ومفوضية االتحاد األفريقي.
 -25أعربت المجنة الفرعية عن رغبتيا في التعرف عمى ما تقوم بو وكالة التخطيط
والتنسيق لمنيباد من أجل تحقيق أجندة  .2063وأشار رئيس الوكالة إلى أن وكالة
النيباد تشارك في العممية التحضيرية ألجندة  2063وأنيا قد ساىمت بدرجة كبيرة في
صياغة األجندة .وصرح أيضا بأن الوكالة تساعد في تنفيذ خطة التنفيذ العشرية
لألجندة.
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 -26طمبت المجنة الفرعية معمومات حول مستوى إدماج النيباد في ىيكل وعمميات االتحاد
األفريقي .وأجاب الدكتور ماياكي بأنو قد تم بالفعل استكمال عممية الدمج.
 -27طمبت المجنة الفرعية أيضا معمومات حول مساىمة وكالة النيباد في مكافحة فيروس
اإليبوال .وأوضح رئيس الوكالة أنو في إطار خطة االتحاد األفريقي لمتصنيع الصيدلي
في أفريقيا ،تبذل الجيود من أجل تحقيق المبادرة األفريقية لمواءمة النظم الدوائية التي
سوف تؤدى إلى تحديد المعايير والمتطمبات الخاصة بالنظم وتحسينيا وزيادة فرص
حصول المواطنين األفريقيين عمى األدوية السالمة والجيدة .وسوف يتم دفع عمميات
تعبئة البمدان األفريقية لتييئة البيئة المواتية والمالئمة إلجراء التجارب السريرية
الختبار المقاحات الجديدة بما في ذلك ما يخص اإليبوال .وقد تم وضع استراتيجية
لمكافحة فيروس اإليبوال وغيره من األمراض المعدية .وعمى أساس صالحيات وكالة
النيباد ،تم تحديد مجاالت التدخل التي يمكن أن تساىم الوكالة من خالليا في الحممة
وتتناول مستقبل األمراض المعدية في أفريقيا مع نتائج داللية واضحة ،وىي :
 )1الحد من انتشار األمراض المعدية أو الوقاية منيا،
 )2تحسين فرص الحصول عمى منتجات وتقنيات الرعاية الصحية الجيدة واآلمنة
لمعالجة األمراض والوقاية منيا،
 ) 3تعزيز المنتجات والتقنيات وأفضل الممارسات الطبية المنبثة عن األبحاث المحمية
حول األمراض المعدية في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.
 )4تعزيز أنظمة تقديم خدمات الصحة العامة في الدول األعضاء في االتحاد
األفريقي.
 -28أعربت المجنة الفرعية أيضا عن قمقيا إزاء مستوى تنفيذ ميزانية النيباد .وأجاب رئيس
الوكالة بأنو حتى نياية شير نوفمبر بمغ إجمالي المصروفات البرنامجية ما قيمتو
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 9.5مميون دوالر أمريكي أو  %36من الميزانية المنقحة السنوية و  %40من
اإليرادات المحققة خالل الفترة .ويتم توضيح معدل التنفيذ المالي ىذا والذي ال يرتبط
باحتياجات تقييم اآلثار في السياق التالي )1 :تقدم الوكالة الدعم إلى الشركاء
الوطنيين واإلقميميين الذين ينبغي أن يتم تحسين قدراتيم من أجل تحقيق استيالك
أفضل لمموارد  )2التأخير في بدء تنفيذ المشاريع نتيجة لمعمميات المطولة لمتشاور مع
أصحاب المصمحة قبل التنفيذ  )3عمميات المطولة لتقديم التقارير خالل التنفيذ من
قبل الممنوحين الفرعيين في إطار تقارير األداء ربع السنوية (في الحاالت التي تقدم
فييا النيباد المنح) وكذلك العممية الصعبة الستكمال مذكرات التفاىم الجيدة مع
المق اولين من الباطن ،الدول/الحكومات .وتبرز ىذه المسائل البعد الميم لبناء القدرات
الذي أصبح مندمجا عمى نحو متزايد في صياغة مشاريع النيباد.
التوصيات:
 -29عقب المناقشات ،أوصت المجنة الفرعية بما يمي:
أ ) يجب مواءمة أنشطة الشراكات التي تضطمع بيا وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد مع
أعمال المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين حول التعاون المتعدد األطراف من أجل
تحقيق آثار وفوائد أكبر لالتحاد.
ب ) يجب تكرار منابر مثل قمة داكار لمتمويل من أجل تعبئة الموارد لمبرامج الرائدة
لمنيباد.
ج ) يجب أن تتفق المساىمات من الكيانات الخاصة مع مصمحة االتحاد األفريقي.
د ) يجب أن تعمل وكالة النيباد بالتشاور مع مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات
االقتصادية اإلقميمية من أجل تحقيق حمم أجندة  2063إلى واقع ممموس.
ىـ) يجب أن تقدم جميع الدول األعضاء مساىمات طوعية لدعم أنشطة وبرامج وكالة
النيباد.
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و ) ي جب حث وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد عمى إتاحة بيانات برمجياتيا لمدول
األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية عند استكماليا.
ز ) يجب أن تساعد الدول األعضاء في تعزيز أنظمتيا الوطنية لمصحة العامة في
البمدان المتضررة من فيروس اإليبوال والتي كانت بالفعل ىشة واآلن أصبحت أضعف
من جراء تفشي الوباء.
-2

عرض موجز حول شراكة أفريقيا من أجل التنمية
العرض:
 -30فيما يتعمق بقمة مجموعة الـ  ، 20قال رئيس الوكالة إن ثالثة بمدان قد مثمت أفريقيا
في القمة وىي جميورية موريتانيا باعتبارىا رئيس االتحاد األفريقي وجميورية السنغال
باعتبارىا رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد وجميورية جنوب أفريقيا
وىي بالفعل عضو في مجموعة الـ  .20واضافة إلى ىذه الدول الثالث حضرت القمة
أيضا رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي.
 -31أثارت نتائج القمة مسألة البنية التحتية كمسألة من بين المسائل الرئيسية .وتعيدت
مجموعة الـ 20بدعم تنفيذ خطة عمل داكار لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.
كما تعيدت بدعم البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية فيما يتعمق بالتعجيل
بالتحول الزراعي في أفريقيا كما يرد في إعالن مالبو.
 -32بخصوص الشراكات ،أشار رئيس الوكالة إلى أنو ينبغي ألفريقيا أال تستمر في
االعتماد عمى المعونات فقط بل يجب عمييا تعبئة مواردىا المحمية من أجل تحقيق
تنميتيا .وصرح بأن الشراكة العالمية لمتعاون اإلنمائي الفعال تعتبر تحوال مثاليا من
فعالية المعونات إلى فعالية التنمية مع التركيز عمى تعبئة الموارد المحمية كوسيمة
رئيسية لمتمكين من تحقيق التنمية األفريقية.
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 -33بعد ذلك  ،أعطى رئيس الوكالة الكممة لوحدة تنسيق النيباد إلطالع المجنة الفرعية
عمى آخر التطورات المتعمقة بالشراكة العالمية من أجل عممية التنمية الفعالة .وفي
عرضو ،استعرض ممثل الشراكة العالمية .وأبمغ المجنة الفرعية بأن عضوية لجنة
ومنحت أفريقيا ثالثة مقاعد ،مالوى ومصر
تسيير الشراكة العالمية قد تمت مراجعتيا ً

ووكالة مفوضية االتحاد األفريقي/النيباد .كما أبمغ المجنة الفرعية بأن الشراكة العالمية

قد عقدت اجتماعا رفيع المستوى في المكسيك في أبريل  2014وستة اجتماعات
لمجنة التسيير في لندن وبالى وأديس أبابا وواشنطن وأبوجا ونيويورك .وسوف يعقد
االجتماع السابع لمجنة تسيير الشراكة العالمية في الىاى ،ىولندا ،من  19إلى 21
يناير . 2015
ممخص المناقشات
 -34لم تجر مناقشات حول ىذا الموضوع.
التوصيات
 -35لم تقدم توصيات حول الموضوع المذكور.
سادسا -ما يستجد من أعمال
 -36أبدت المجنة الفرعية رغبتيا في التعرف عمى توقعات وكالة النيباد من القمة المقبمة
لالتحاد األفريقي .وفي رده أشار رئيس الوكالة إلى أن التوقع األول يتمثل في تعزيز
تنفيذ خطة عمل داكار ودعم الوكالة لتنفيذ إطار البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية
الزراعية بمساندة من جميع البمدان.
 -5الخاتمة
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 -37شكر الرئيس المشاركين عمى حضورىم المكثف وعمى ما أجروه من مناقشات مثمرة.
وشكر أيضا األمانة عمى دورىا في تنظيم االجتماع .وأخيرا ،شكر المترجمين عمى
صمودىم حتى نياية االجتماع.
-
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