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االفتتاح:
.3

عقدت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد دورتيا الثانية والثبلثين في أديس أبابا،

.5

ترأس الجمسة فخامة السيد مكي سال ،رئيس جميورية السنغال ورئيس لجنة رؤساء الدول

إثيوبيا في  59يناير  5332تمييدا لممؤتمر الرابع والعشرين لبلتحاد األفريقي.

والحكومات لتوجيو النيباد .في كممتو ،أكد رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد

أن النيباد تمثل ممكية شاممة لبرامج التنمية في أفريقيا وتحظى باعتراف دولي وىي بمثابة نموذج

تنفيذ قوي في حل التحديات المتعددة األبعاد التي تواجو أفريقيا .ألقت سعادة الدكتورة نكوسازانا
دالميني زوما ،رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي أيضا كممة أمام الجمسة.

.0

يضم المشاركون الرفيعو المستوى في الدورة ال ـحادية والثبلثين :رؤساء الدول والحكومات

األعضاء في لجنة توجيو النيباد والرؤساء التنفيذيين لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد

والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،رئيس وأعضاء فريق الشخصيات البارزة لآللية األفريقية

لممراجعة المتبادلة بين األقران ومفوضي االتحاد األفريقي وأعضاء لجنة توجيو النيباد ووكيل
األمين العام واألمين التنفيذي لمجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ونائب رئيس البنك

األفريقي لمتنمية ووكيل األمين العام لؤلمم المتحدة والمستشار الخاص لشؤون أفريقيا ورؤساء

المؤسسات الشريكة.
.4

ناقشت الدورة الـثانية والثبلثون لمنيباد أربعة ( )4بنود مواضعية مدرجة في جدول األعمال:
أ) تقرير األداء السنوي لوكالة النيباد لعام .5334
ب) تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.
ج) معمومات مستجدة التزامات الشراكة األفريقية.
د) الشمولية في ىياكل إدارة النيباد :انتخاب أعضاء لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو
النيباد.
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تقرير األداء السنوي لوكالة النيباد لعام :4102
 .2عمبل بتفويض وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد التي تعتبر الييئة الفنية لبلتحاد األفريقي ،بحثت
الدورة الثانية والثبلثون لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد تقرير األداء السنوي لموكالة
الذي قدمو المدير التنفيذي ،الدكتور إبراىيم مياكي .يسمط التقرير الضوء عمى التدابير والنيج
الذي تم تبنيو من أجل تنفيذ برامج ومشاريع النيباد الرئيسية في الفترة من يناير إلى ديسمبر

.5334
.6

أجازت الدورة الثانية والثبلثون لمنيباد تقرير أداء الوكالة القائم عمى النتائج لعام  5334ورحبت

بالجيود التي تبذليا الوكالة من أجل تحقيق أثر متكامل وشامل في سياق تعزيز التكامل

اإلقميمي .وحثت الدورة عمى مواصمة تبادل الدروس والخبرات بشأن تنفيذ النيباد بين الوكالة

والمكاتب الوطنية التابعة ليا والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والشركاء تحت إشراف وتنسيق
ىياكل النيباد ومنتدى مراكز االتصال لمنيباد.

.7

عمى وجو التحديد ،الحظت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد وضع وصياغة

االستراتيجية وخارطة الطريق بشأن تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية في مبلبو

وذلك لترجمة رؤية وأىداف أفريقيا  5352المتمثمة في التعجيل بالنمو والتحول الزراعي في
أفريقيا إلى نتائج وآثار ممموسة استجابةً إلعبلن المؤتمر رقم

)ASSEMBLY/AU/1(XXIII

الصادر في يونيو  .5334رحبت الدورة بالتركيز عمى تعزيز الدعم لصغار المزارعين والنساء
والشباب ،وتعزيز سبلسل القيمة وتفضيل األسواق اإلقميمية وادارة الموارد الطبيعية.

.8

عبلوة عمى ذلك ،طمبت لجنة رؤساء الدول والحكومات من وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد،
بالتنسيق مع مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،إعداد برنامج عمل
متماسك لتفعيل استراتيجية وخارطة تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ورصد أداء
التنفيذ بما يتماشى مع إطار النتائج الخاص بالبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية .وفي

ىذا الصدد ،طمبت من الوكالة إيبلء أىمية أكبر لمتحول االقتصادي والييكمي في أفريقيا ،وبناء
المعرفة وتوفير الدعم الفني لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي وذلك لتوفير قدرة تحميمية قوية
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قائمة عمى األدلة والتخطيط لممؤسسات األفريقية لتمكينيا من تعزيز االندماج المكاني والنمو
االقتصادي.

.9

أشارت

لجنة

رؤساء

الدول

)DECISION/AU/DEC.540(XXIII

والحكومات

لتوجيو

النيباد

إلى

مقرر

المؤتمر

ورحبت بإنشاء صندوق النيباد لتغير المناخ كآلية مبتكرة

لتسريع العمل في دعم الدول األعضاء لبناء المرونة والقدرة عمى التكيف مع تغير المناخ.

وعميو ،طمبت من الوكالة تعبئة موارد جديدة واضافية من أجل تحويل الصندوق الحالي إلى
صندوق مشترك ومتعدد الشركاء.

 .33أحاطت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد عمما بمقرر المؤتمر رقم
)ASSEMBLY/AU/2(XXIII

الذي أكد من جديد دعم إعبلن أبوجا حول األعمال الزراعية

والصناعات الزراعية في أفريقيا ،ورحبت بمنتدى المرأة في األعمال التجارية الزراعية الذي
عقدتو وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد في دوربان ،جنوب أفريقيا ،في أكتوبر  5334وحثت

الوكالة عمى دعم استمرار تبادل الخبرات وجيود بناء القدرات بين النساء األفريقيات صاحبات
المشاريع الزراعية.

 .33في إطار تنفيذ استراتيجية العموم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لمفترة  5354-5334التي
اعتمدتيا الدورة العادية الـثالثة والعشرون لمؤتمر االتحاد األفريقي ،أشادت لجنة رؤساء الدول
والحكومات لتوجيو النيباد بالجيود البرنامجية لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد لزيادة الدعم الفني

لمبحوث الصحية كوسيمة لمتصدي لمتحديات الصحية التي تواجو القارة والمساعدة في ترجمة
االلتزامات السياسية التي أعمنيا قادة إفريقيا ،إلى نيج تحولية لتوفير الرعاية الصحية الفعالة.
 .35بناء عمى ذلك ،طمبت لجنة رؤساء الدول والحكومات من وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد،
بالشراكة مع األكاديمية األفريقية لمعموم ،إنشاء وتشغيل التحالف من أجل تسريع التميز في
العموم في أفريقيا الذي من المتوقع أن يكون بمثابة منتدى لتحفيز االبتكارات التي تتسم

باالختراق في مجال الصحة وصوال إلى تحسين سبل عيش المجتمعات التي تتعرض لمتيميش
والوصم .وشجعت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء اإلقميميين والعالميين وكذلك
المؤسسات الخاصة عمى دعم التحالف لتعزيز البحوث الصحية واالبتكار في أفريقيا.
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 .30أحاطت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد عمما بمساىمة وكالة التخطيط والتنسيق
لمنيباد في مكافحة فيروس اإليبوال تحت رعاية مفوضية االتحاد األفريقي وكمفتيا بدعم تسريع
تقييم خيارات العبلج الواعدة والمقاحات المرشحة لموقاية من فيروس اإليبوال .وسيتم ذلك استنادا

إلى المبادرة األفريقية لمواءمة النظم القانونية المتعمقة باألدوية باعتبارىا منب ار إلنشاء مجموعات
عمل إقميمية لمخبراء معنية بالتجارب السريرية باستخدام لقاحات فيروس اإليبوال والعبلجات

األخرى ككاشفة مسار وذلك لرفع مستوى قدرات الرقابة التنظيمية عمى تغطية تيديدات الصحة
العامة الحالية والمستقبمية.

 .34بغية التعجيل بالتكامل اإلقميمي في أفريقيا ،أشادت المجنة بجيود المجموعات االقتصادية
اإلقميمية ،ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ومفوضية االتحاد األفريقي بالشراكة مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات ،من
أجل ضمان االتساق والتنسيق فيما يخص تعزيز قدرات المجموعات االقتصادية اإلقميمية

القائمة عمى النتائج في إطار برنامج االتحاد األفريقي المتعدد الوكاالت لتنمية قدرات

المجموعات االقتصادية اإلقميمية .وفي ىذا السياق ،رحبت الدورة بخطة االتحاد األفريقي لتنفيذ
تنمية قدرات المجموعات االقتصادية اإلقميمية 5352-5332 :القائمة عمى إطار النيباد

االستراتيجي لتنمية القدرات الناجم عن تحديد نطاق عممية تقييم القدرات التي تم القيام بيا في

كافة المجموعات االقتصادية اإلقميمية الثماني المعترف بيا.

 .32أكدت الدورة الثانية والثبلثون لمنيباد من جديد عمى أىمية مواءمة خطة تنفيذ تنمية القدرات مع
الخطط االستراتيجية المتوسطة األمد لممجموعات االقتصادية اإلقميمية ،وأجندة  5360لبلتحاد
والموقف األفريقي الموحد من أجندة التنمية لما بعد  .5332وحثت وكالة التخطيط والتنسيق

لمنيباد والمفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات والشركاء

المحتممين لخطة االتحاد األفريقي لتنفيذ تنمية القدرات ،عمى تنفيذ الخطة من أجل دعم تحقيق
الفعالية المؤسسية لممجموعات االقتصادية اإلقميمية والتنفيذ المتسق والسريع لمبرامج والمشاريع

اإلقميمية.
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تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (بيدا)
 .36من خبلل المائدة المستديرة الرفيعة المستوى حول تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا،
الحظت المجنة ورحبت بارتياح بالتقدم المحرز في سياق مبادرة النيباد الرئاسية لدعم البنية

التحتية الذي قدمو فخامة السيد جاكوب .ج .زوما ،رئيس جميورية جنوب أفريقيا ورئيس المجنة
الفرعية الرفيعة المستوى لممبادرة الرئاسية لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد .وأعربت
الدورة عن تقديرىا وترحيبيا بنتائج االجتماعين الوزاري والفني لممبادرة الرئاسية المنعقدين في

بريتوريا ،جنوب أفريقيا في يناير .5332

 .37في سياق المبادرة الرئاسية ،الحظت المجنة نجاح تنفيذ المشروع اإلقميمي لتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت لجماعة شرق أفريقيا بقيادة فخامة السيد بول كاجامي ،رئيس جميورية رواندا

واطبلق عممية بناء الوصمة المفقودة لمطريق السريع العابر لمصحراء في نوفمبر  .5334واتفقت

عمى استكمال مشاريع الطاقة ذات األثر العالي التي تم تحديدىا حديثا في إطار حقيبة المبادرة

الرئاسية .وفي ىذا الصدد ،اعتمدت الدورة تصنيع قاطرات السكك الحديدية بقيادة فخامة السيد
جاكوب .ج .زوما ،رئيس جميورية جنوب أفريقيا لدعم الزخم الكبير نحو التصنيع ،وميناء
المو ،جنوب السودان ،وممر النقل اإلثيوبي في شرق أفريقيا بقيادة فخامة السيد أوىورو كينياتا،

رئيس جميورية كينيا.

 .38أقّرت المجنة بالتقدم المحرز في إطار البرنامج التدريبي ألفريقيا (سمارت أفريكا) بقيادة فخامة
السيد بول كاجامي ،رئيس جميورية رواندا في إطار المبادرة الرئاسية .وعمى وجو الخصوص،
رحبت المجنة بمبادرة الشبكة األفريقية الوحيدة الرامية إلى خفض تكاليف االتصاالت اإللكترونية

داخل األقاليم وفي نياية المطاف في القارة ككل .وفي ىذا الصدد ،أوصت المجنة بأن تقوم
الدول األعضاء باعتماد وتنفيذ ىذه المبادرة بغية تحقيق التكامل االجتماعي واالقتصادي

ألفريقيا.

 .39أثنت الدورة الثانية والثبلثون لمجنة بالغ الثناء عمى فخامة السيد جاكوب .ج .زوما ،رئيس
جميورية جنوب أفريقيا وقادة المبادرة اللتزاميم التام بتعزيز مشاريع المبادرة الرئاسية إلى جانب
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وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد والمفوضية والبنك األفريقي لمتنمية والمجنة االقتصادية ألفريقيا

والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لدعميم الفني لممبادرة.

 .53لتعزيز نتائج قمة داكار المالية في يونيو  5334حول البنية التحتية األفريقية ،أجازت المجنة
استراتيجية برنامج "بيدا" الخاصة بالتعجيل بعممية التنفيذ وآلية برنامج "بيدا" الخاصة بتوفير
الخدمات والتي أعدتيا وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد والمفوضية بالتعاون مع البنك األفريقي
لمتنمية والمجنة االقتصادية ألفريقيا والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،من أجل تنفيذ أجندة

داكار لمعمل ،مع التركيز عمى التحضير المبكر لمشروع البنية التحتية وزيادة إمكانية نجاح
خطة عمل "بيدا" ذات األولوية :مشاريع  .5353وأشارت المجنة أيضا إلى مبادرة تطوير
الميارات في البنية التحتية التي تيدف إلى تعزيز قدرات المجموعات االقتصادية اإلقميمية

والوكاالت ذات الصمة لتنفيذ مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.
 .53استحضرت دورة المجنة مقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/540(XXIII

بشأن التصديق عمى

نتائج دراسة النيباد-المجنة االقتصادية ألفريقيا حول تعبئة الموارد المحمية والنتائج ذات الصمة
لقمة داكار المالية الواردة في أجندة داكار لمعمل .والحظت الخطوات البرنامجية التي اتخذتيا
وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا لتحسين البيئة المبلئمة
لتمويل مشروع البنية التحتية في أفريقيا وعميو ،طمبت من وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد

والمجنة االقتصادية ألفريقيا والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمنظمات ذات الصمة إعداد

إطار إقميمي موحد لمواءمة السياسات والقوانين والنظم بغية تعزيز تمويل القطاع الخاص
المحدد لمشاريع برنامج "بيدا" الستة عشر ( )36التي تم تحديدىا .وفي ىذا الصدد ،تمت

توصية وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد بتقديم اإلطار المقترح إلى المجنة بحمول يناير 5336

لمبحث.

 .55عبلوة عمى ذلك ،رحبت المجنة باستكمال "رؤية الطاقة األفريقية" :من الرؤية إلى العمل" وخطة
تنفيذىا التي اعتمدتيا وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ،والمفوضية ولجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألفريقيا والحكومة النيجيرية من خبلل مبادرة توفير الطاقة ألفريقيا التي أطمقتيا

الواليات المتحدة .اعتبرت رؤية الطاقة األفريقية قوة محركة قارية لتعزيز الموقف األفريقي من
زيادة الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة والموثوق بيا والميسورة التكمفة وتعزيز أثر الطاقة

الوطنية واإلقميمية عمى أساس خطة العمل ذات األولوية لبرنامج "بيدا" .وحثت الدورة وكالة
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التخطيط والتنسيق لمنيباد عمى تعبئة الدعم السياسية وامكانيات تنفيذ المشاريع واقفال الحسابات
المالية والتنفيذ الكامل لممشاريع ذات األولوية لرؤية الطاقة األفريقية.

إحاطة حول التزامات أفريقيا بالشراكات
 .50استحضرت الدورة الثانية والثبلثون لمجنة مقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.450(XXIII

الذي وافق عمى إنشاء المنبر األفريقي لممشراكات العالمية كمظمة جديدة في سياق النظام
العالمي المتغير .والحظت المجنة بارتياح الخطوة المتخذة لئلطبلق الفعال لممنبر تحت قيادة

فخامة السيد مكي سال ،رئيس جميورية السنغال ورئيس المجنة ،من خبلل الدعوة الرسمية
الموجية إلى قادة البمدان الشريكة المحتممة لممنبر.

 .54رحبت الدورة باالستجابة المتزايدة لممنبر من البمدان الشريكة والجيود المشتركة لعقد الدورة
األولى لممنبر خبلل الفصل األول من عام  .5332وعميو ،طمبت من وكالة التخطيط والتنسيق
لمنيباد ،بالتشاور مع لجنة توجيو النيباد ،إعداد موقف موحد من توعية أفريقيا في  5332في
سياق المنبر ،عمى أساس تعزيز التعاون مع ألمانيا وتركيا باعتبارىما رئيس مجموعة السبعة

ورئيس مجموعة العشرين عمى التوالي.

 .52وعميو ،أشادت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد بحكومات جميورية السنغال
والجميورية اإلسبلمية الموريتانية وجميورية جنوب أفريقيا إلى جانب لجنة توجيو النيباد ،ووكالة
التخطيط والتنسيق لمنيباد ومفوضية االتحاد األفريقي لجيودىا الدؤوبة في ضمان انطبلق

المنياج الجديد.

 .56الحظت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد أيضاً أىم نتائج قمة مجموعة العشرين في
بريسبان وأسبوع أفريقيا -النيباد خبلل الدورة التاسعة والستين لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة عمى
النحو الذي قدمو وفد جميورية السنغال ووكيل األمين العام والمستشار الخاص لؤلمين العام
لؤلمم المتحدة لشؤون أفريقيا ،عمى التوالي .وبعد ذلك أكدت المجنة عمى الحاجة إلى التزام

أفريقيا بمبادئيا وقيميا المحددة في تحقيق شراكات مجدية لتحقيق أىدافيا اإلنمائية.

 .57في ىذا السياق ،رحبت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد باستكمال استراتيجية
أصحاب المصمحة والشراكات لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد كإطار مؤسسي يوجو بناء
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شراكات وتعبئة الموارد لتنفيذ برامج ومشاريع النيباد .وصادقت الجمسة بصفة خاصة عمى مبادرة
سفراء النوايا الحسنة لمنيباد والتي تعتبر جزءاً ال يتج أز من االستراتيجية .والحظت كذلك التعاون

بين وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ومؤسسة مو إبراىيم حول مؤشر إبراىيم لمحكم األفريقي في

حين تم حث وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد أيضاً عمى اإلسراع بعممية الرصد والتقييم حول

شراكات أفريقيا وتقديم تقرير إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد عن ذلك في

الوقت المناسب.

الشمولية في ىياكل إدارة النيباد :انتخاب أعضاء لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد:
 .58باإلشارة إلى قواعد إجراءات ىياكل إدارة النيباد المعتمدة بموجب مقرر المؤتمر
) ، Assembly/AU/Dec.442(XIXأكدت الجمسة مجدداً عمى استمرار الحاجة إلى تعزيز
الشمولية في عممية النيباد لتعزيز مستويات أعمى من الممكية والقيادة من قبل الدول األعضاء

في االتحاد األفريقي.

 .59بعد المشاورات البلزمة من قبل قادة لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد ،اتفقت المجنة
عمى تقديم فخامة السيد مكي سال ،رئيس جميورية السنغال ،إلجازة إعادة انتخابو رئيساً لمجنة

رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد ،وانتخاب فخامة السيد عبد الفتاح السيسي ،رئيس
جميورية مصر العربية وفخامة السيد عبد العزيز بوتفميقة ،رئيس الجميورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية كنائبين لرئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لوالية لتوجيو النيباد مدتيا

سنتان .واتفق كذلك عمى ضرورة إجازة عضوية بمدان المبادرة الخمسة ( )2واعادة انتخاب

األعضاء الخمسة عشرة بالتناوب في لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد وخبلل الدورة

الثانية والثبلثين لمجنة عمى النحو التالي:
وسط أفريقيا

شرق افريقيا

شمال أفريقيا

الجنوب األفريقي

غرب أفريقيا

الكاميرون

إثيوبيا

الجزائر

جنوب أفريقيا

نيجيريا

الجابون

رواندا

مصر

مبلوي

السنغال

ليبيا

زامبيا

بنين

موريتانيا

زيمبابوي

مالي

جميورية الكونغو تنزانيا
تشاد

أوغندا

*ممحوظة :يشمل السودان

)ASSEMBLY/AU/10 (XXIV
Page 9

 .03اعترفت الدورة الحادية والثبلثون باستمرار القيادة االستراتيجية وتوجيو قادة أفريقيا نحو التعجيل
بتنفيذ النيباد .وفي ىذا السياق ،ىنأ االجتماع تينئة حارة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

التي تمت إعادة انتخابيا في لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد وأشاد بصفة خاصة
بفخامة السيد مكي سال ،رئيس جميورية السنغال إلعادة انتخابو رئيساً لمجنة رؤساء الدول

والحكومات لتوجيو النيباد ونائبي الرئيس لقيادتيم في ريادة التوجيو االستراتيجي لتعزيز عممية
تنفيذ النيباد.

االختتام:
 .03عموما ،أعربت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد عن عميق شكرىا لرئيس االتحاد،
ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد ورئيسة المفوضية إلى جانب الرئيس
التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد عمى دعميم الثابت لتنفيذ النيباد بوصفيا استراتيجية

التنمية لبلتحاد األفريقي .وأثنت الدورة بالمثل عمى التعاون السميم من المجموعات االقتصادية

االجتماعية ،والمؤسسات األفريقية والشركاء اإلنمائيين في مجال المضي قدما بتنفيذ النيباد.

 .05سوف تنعقد الدورة الثالثة والثبلثون المقبمة لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد عشية
انعقاد الدورة الـخامسة والعشرين لمؤتمر االتحاد األفريقي في يونيو .5332
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مشروع
مقرر بشأن تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد
(XXIV) ASSEMBLY/AU/10الوثيقة،
إن المؤتمر،
.3

يحيط عمما مع التقدير بتقرير رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد ،فخامة مكي
سال ،رئيس جميورية السنغال.

.5

يجيز نتائج الدورة الثانية والثبلثين لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد.

.0

يؤكد من جديد عمى أن النيباد تمثل الممكية الشاممة لبرامج التنمية في أفريقيا التي تنال

.2

يقدر ويجيز تقرير األداء القائم عمى النتائج لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد لمفترة من يناير

االعتراف الدولي وتقوم كنموذج متين لمتنفيذ في حل التحديات المتعددة األبعاد ألفريقيا.

إلى ديسمبر  5334عن وضع برامج النيباد التي يجري تنفيذىا من أجل تحقيق أثر متكامل
وشامل في سياق تعزيز التكامل اإلقميمي .ويشجع استمرار تبادل الدروس والخبرات بشأن تنفيذ
النيباد فيما بين وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ،والمكاتب الوطنية لمنيباد ،والمجموعات

االقتصادية اإلقميمية ،والشركاء تحت إشراف منبر ىياكل التنسيق ونقاط االتصال لمنيباد.
.2

يحيط عمما بوجو خاص بوضع إستراتيجية وخارطة طريق مبلبو لتنفيذ البرنامج األفريقي
الشامل لمتنمية الزراعية لترجمة رؤية وأىداف  5352لتسريع النمو والتحول الزراعي ألفريقيا

إلى نتائج وآثار ممموسة استجابة إلعبلن مؤتمر االتحاد

)ASSEMBLY/AU/1(XXIII

الصادر

في يونيو  .5334ويطمب من وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد وضع برنامج عمل متماسك
لتفعيل استراتيجية وخارطة طريق التنفيذ ورصد أداء التنفيذ استنادا إلى إطار نتائج البرنامج

األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ،مع التركيز عمى تعزيز دعم صغار المزارعين والنساء

والشباب ،وتعزيز سبلسل القيمة الزراعية الشاممة ،ومنح األفضمية لؤلسواق اإلقميمية وتعزيز

إدارة الموارد الطبيعية
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.6

يدعو وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد إلى إيبلء مزيد من االىتمام لمتحول االقتصادي والييكمي
في أفريقيا بجمع المعمومات وتوسيع مجال الدعم الفني المقدم لمدول األعضاء حتى تعد
مخططات قوية وقدرات تحميمية مستندة إلى األدلة داخل المؤسسات األفريقية بيدف تعزيز

إدماج سائر الفضاءات والنمو االقتصادي.
.7

يستحضر مقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.540(XXIII

ويرحب بإنشاء صندوق تغير

المناخ لمنيباد كآلية مبتكرة لتعزيز العمل الرامي إلى دعم الدول األعضاء في بناء مقومات
المناعة والقدرة عمى التكيف مع تغير المناخ .ويطمب من وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد أيضا

مجمع متعدد
حشد موارد إضافية جديدة بيدف تحويل الصندوق القائم حاليا إلى صندوق
ّ
الشركاء.
.8

يحيط عمما بمقرر المؤتمر ) Assembly/AU/2(XXIIIالذي جدد تأكيد دعم إعبلن أبوجا
حول األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية في أفريقيا ،ويرحب أيضا باالجتماع الذي
عقدتو وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد حول المرأة في منياج األعمال التجارية الزراعية

لدوربان ،جنوب أفريقيا في أكتوبر  ،5334ويحث وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد عمى دعم

جيود التقاسم المستمر لمخبرات وبناء القدرات الخاصة بسيدات األعمال األفريقيات في المجال

الزراعي.
.9

في إطار تنفيذ استراتيجية العموم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل أفريقيا، 5354 – 5334 :

يشيد بالجيود البرنامجية لـوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد الرامية إلى زيادة الدعم الفني
لمبحوث في المجال الصحي كأداة لمتصدي لمتحديات التي تواجو القارة في المجال الصحي
وترجمة االلتزامات السياسية لقادة أفريقيا إلى نيج لمتحول لمتوفير الفعال لمرعاية الصحية.

 .33في ىذا الصدد ،يطمب وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد القيام ،بالتعاون مع األكاديمية األفريقية
لمعموم ،بإنشاء وتفعيل التحالف لئلسراع بالتميز في العموم في أفريقيا كمنيج لتحفيز االبتكارات

في المجال الصحي لتحسين ظروف عيش المجموعات التي تتعرض لمتيميش والوصم .ويوجو

نداء إلى الدول األعضاء والشركاء اإلقميميين والدوليين باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة
لدعم ىذا التحالف بيدف تعزيز البحوث واالبتكار في المجال الصحي في أفريقيا.
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 .33يسجل مساىمات وكالة التخطيط والتنسيق لنيباد في مكافحة فيروس مرض اإليبوال بالتعاون
مع مفوضية االتحاد األفريقي ،ويكمف وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد بدعم التعجيل بتقييم
خيارات العبلج الواعدة والمقاحات المرشحة لمكافحة فيروس مرض اإليبوال باالعتماد عمى
مبادرة التنسيق النظامي لؤلدوية في أفريقيا باعتبارىا منياجا لتشكيل فرق العمل لمخبراء

اإلقميميين لمتجارب السريرية باستخدام لقاحات اإليبوال وغيرىا من العبلجات إليجاد سبل زيادة

القدرة عمى اإلشراف التنظيمي لتغطية التيديدات الحالية والمستقبمية لمصحة العامة.

 .35يشيد بالجيود التي تبذليا المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد،
مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والمجنة االقتصادية
ألفريقيا ،والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات في إطار البرنامج المتعدد الوكاالت لتنمية القدرات
الخاصة بالمجموعات اإلقميمية االقتصادية لبلتحاد األفريقي بيدف تعزيز التنسيق والتبلحم عند

دعم القدرات القائمة عمى النتائج الخاصة بالمجموعات اإلقميمية االقتصادية من أجل التعجيل
بالتكامل اإلقميمي في أفريقيا.

 .30يرحب ويجيز عمى خطة تنفيذ تنمية قدرات المجموعات اإلقميمية االقتصادية – 5332 :
االسترتيجي لتنمية القدرات لمنيباد انطبلقا من تحديد وتقييم
ا
 5352باالعتماد عمى اإلطار
االحتياجات والقدرات داخل المجموعات اإلقميمية االقتصادية الثماني لبلتحاد األفريقي .ويجدد

التأكيد عمى أىمية المواءمة بين خطة التنفيذ والخطط االستراتيجية المتوسطة األجل
لممجموعات االقتصادية اإلقميمية ،وأجندة  5360والموقف األفريقي الموحد من أجندة التنمية

لما بعد  .5332تكمف وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ،ومفوضية االتحاد األفريقي،
والمجموعات اإلقميمية االقتصادية بيدف تعزيز خطة التنفيذ بيدف تحقيق الفعالية المؤسسية

لممجموعات اإلقميمية االقتصادية والتعجيل بتنفيذ البرامج والمشاريع اإلقميمية عمى نحو متسق.

 .34يالحظ بارتياح التقدم الكبير المحرز في تنفيذ أجندة داكار لمعمل والمبادرة الرئاسية لمناصرة
البنية التحتية ويحيط عمما بالتقرير الذي قدمو فخامة الرئيس جاكوب زوما  ،رئيس جميورية
جنوب أفريقيا ورئيس المجنة الفرعية الرفيعة المستوى لممبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية

لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد ،بما في ذلك النتائج الرئيسية لبلجتماعات

الو ازرية والفنية لممبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية التي استضافتيا حكومة جنوب أفريقيا

في بريتوريا في يناير .5332
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 .32في سياق المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية ،يسمط الضوء عمى االستكمال الناجح
لمشروع تكنموجيا المعمومات واالتصاالت اإلقميمي لجماعة شرق أفريقيا والشروع في بناء
الحمقة المفقودة لمطريق السريع العابر لمصحراء في نوفمبر  .5334يوافق عمى إدراج مشاريع

جديدة لمطاقة العالية األثر في سياق حقيبة المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية ويعتمد

عممية تصنيع مواد السكك الحديدية التي تقودىا جميورية جنوب أفريقيا دعما لمتوجو العميق

نحو التصنيع ،وميناء المو ،جنوب السودان ،و ممر النقل اإلثيوبي الذى يناصره فخامة السيد

أىورو كنياتا ،رئس جميورية كينيا.

 .36يقر بالمثل ،بالتقدم المحرز في نطاق أفريقيا الذكية لمناصرة فخامة السيد بول كيجامي ،رئيس
جميورية رواندا في إطار المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية ويرحب بمبادرة الشبكة
األفريقية الواحدة الرامية إلى تخفيض نفقات االتصاالت اإللكترونية داخل األقاليم وعمى نطاق

القارة في نياية المطاف .وفي ىذا الصدد ،يوصي الدول األعضاء باعتماد ىذه المبادرة
وتنفيذىا تعزي از لمتكامل االجتماعي واالقتصادي ألفريقيا.

 .37يشيد بشدة بفخامة السيد جاكوب زوما ،رئيس جميورية جنوب أفريقيا والقادة المناصرين عمى
التزاميم الثابت بتعزيز مشاريع المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية وكذلك وكالة التخطيط
والتنسيق لمنيباد ،ومفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي لمتنمية والمجنة االقتصادية ألفريقيا

والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لدعميا الفني لممبادرة

 .38يجيز في سياق أجندة داكار لمعمل استراتيجية التعجيل بتنفيذ البرنامج األفريقي لتطوير البنية
التحتية وآلية تنفيذ خدمات البرنامج األفريقي لتطوير البنية التحتية الذي وضعتو وكالة

التخطيط والتنسيق لمنيباد ومفوضية االتحاد األفريقي باالشتراك مع البنك األفريقي لمتنمية

والمجنة االقتصادية األفريقية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لتنفيذ أجندة داكار لمعمل،
والتركيز عمى االعداد المبكر لمشروع البنية التحتية وزيادة قابمية التمويل المصرفي لخطة

العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية :مشاريع  . 5353يحيط عمما كذلك،
بميارات البنية التحتية من أجل مبادرة التنمية بغية تعزيز قدرات المجموعات االقتصادية
اإلقميمية والوكاالت ذات الصمة لتنفيذ مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.
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 .39يذكر بمقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.540(XXIII

الذي تم بموجبو تصديق نتائج

دراسة النيباد والمجنة االقتصادية ألفريقيا حول تعبئة الموارد المحمية والنتائج ذات الصمة

بتمويل قمة داكار .يطمب من وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد والمجنة االقتصادية ألفريقيا
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمنظمات ذات الصمة ،وضع إطار إقميمي مشترك لتنسيق
السياسات والقوانين والموائح لتعزيز تمويل القطاع الخاص السيما المشاريع ال ـ ـ ـ ـ  36لبرنامج
تطوير البنية التحتية في أفريقيا التي تم تحديدىا ،ويكمف وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد

بتقديم اإلطار المقترح إلى رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد بحمول يناير
 5336لمبحث .

 .53يرحب باستكمال رؤية الطاقة ألفريقيا :من الرؤية إلى العمل مع خطة التنفيذ من قبل وكالة
التخطيط والتنسيق لمنيباد ،ومفوضية االتحاد األفريقي ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا
وحكومة نيجيريا من خبلل مبادرة الواليات المتحدة األمريكية إلضاءة أفريقيا ،باعتبارىا وسيمة

قارية لممضي قدما نحو موقع أفريقي متقدم في زيادة فرص الوصول إلى مصادر الطاقة
النظيفة والموثوق بيا والميسورة التكمفة ،وتعزيز أثر الطاقة عمى الصعيدين الوطني واإلقميمي،
عمى أساس برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والبرلمان األفريقي .يحث وكالة التخطيط

والتنسيق لمنيباد عمى حشد الدعم السياسي وقابمية المشاريع لمتمويل المصرفي  ،اإلقفال المالي
والتنفيذ الشامل لممشاريع ذات األولوية لرؤية إضاءة أفريقيا .

 .53يذكر أيضا بالمقرر

(ASSEMBLY/AU/DEC.540(XXIII

الذي تمت بموجبو المصادقة عمى

إنشاء منبر الشراكة األفريقية العالمية كمظمة جديدة ،ويالحظ بشكل خاص المسيرة من خبلل
الدعوات الرسمية الموجية إلى رؤساء دول وحكومات البمدان والشركاء المحتممين نحو إنشاء
منبر الشراكة األفريقية العالمية ،تحت إشراف فخامة السيد مكي سال رئيس جميورية السنغال،
ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد من أجل المضي قدما بالمنبر وانطبلقو.
 .55يعرب عن تقديره لبلستجابة المتزايدة والفعالة من البمدان الشريكة لمنبر الشراكة األفريقية
العالمية ،والجيود المشتركة لعقد الجمسة العامة األولى لممنبر خبلل  .5332ويطمب من وكالة

التخطيط والتنسيق لمنيباد التشاور مع لجنة توجيو النيباد ،واعداد موقف موحد من التوعية
األفريقية بشأن عام  5332في سياق منبر الشراكة األفريقية العالمية  ،عمى أساس شراكة أقوى
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مع ألمانيا وتركيا المتين ترأسان حاليا مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة ال ـ ـ ـ ،53عمى
التوالي.

 .50يشيد في ىذا الصدد  ،بحكومات السنغال وموريتانيا وجنوب أفريقيا إلى جانب لجنة توجيو
وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ،ومفوضية االتحاد األفريقي عمى جيودىا والتزاميا بالمنبر.
 .54يالحظ كذلك النتائج الرئيسية لقمة مجموعة ال ـ ـ ـ ـ ـ  20فى بريسبان في نوفمبر عام ،5334
وأسبوع إفريقيا-النيباد خبلل انعقاد الدورة التاسعة والستين لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة في

أكتوبر  ،5334مع التأكيد مجددا عمى االلتزام المتجدد بالمبادئ المشتركة ،والشفافية،
والمساءلة المتبادلة والممكية األفريقية من أجل تعزيز الشراكات ذات المغزى لتحقيق األىداف
اإلنمائية لمقارة.
 .52يرحب باستكمال استراتيجية الشركاء وأصحاب المصمحة لوكالة التخطيط والتنسيق باعتبارىا
اإلطار المؤسسي لتوجيو بناء الشراكات وتعبئة الموارد لبرامج النيباد .يوافق عمى مبادرة سفراء

النوايا الحسنة لمنيباد كجزء ال يتج أز من االستراتيجية ويحيط عمما بالتعاون بين وكالة التخطيط
والتنسيق لمنيباد ومؤسسة مو إبراىيم عمى مؤشر إبراىيم لمحكم األفريقي ويشير كذلك إلى مقرر
المؤتمر )ASSEMBLY/AU/DEC.508(XXII

ويحث وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد عمى رصد

وتقييم الشراكات الرئيسية ألفريقيا ورفع تقرير إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد

فى الوقت المناسب .

 .56إذ يذكر بقواعد إجراءات منظومة النيباد لمحكم الرشيد المعتمدة بموجب مقرر مؤتمر االتحاد
رقم ) ،ASSEMBLY/AU/DEC.442(XIXويؤكد من جديد عمى الحاجة الممحة إلى االستمرار
في تشجيع الشمولية والممكية الوطنية في إطار عممية النيباد من أجل التسريع بتنفيذ النيباد من

قبل الدول األعضاء.

 .57تمشيا مع قواعد اإلجراءات المذكورة وبعد إجراء المشاورات البلزمة من قبل قادة لجنة رؤساء
الدول والحكومات لتوجيو النيبادُ ،يقر بإعادة انتخاب فخامة السيد مكي سال ،رئيس جميورية
السنغال رئيسا لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد ،وكل من فخامة السيد عبد الفتاح
السيسي ،رئيس جميورية مصر العربية ،وفخامة السيد عبد العزيز بوتفميقة ،رئيس الجميورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،كنائبين لمرئيس لوالية ثانية مدتيا سنتان.
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ُ .58يقر أيضا بعضوية الدول الخمس صاحبة المبادرة واألعضاء الدوريين الخمسة عشرة المعاد
انتخابيم من قبل الدورة الثانية والثبلثين لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد عمى
النحو التالي:

شمال أفريقيا

الجنوب األفريقي

غرب أفريقيا

وسط أفريقيا

شرق أفريقيا

الكاميرون

إثيوبيا

الجزائر

جنوب أفريقيا

نيجيريا

تشاد

روندا

مصر

مبلوي

السنغال

جميورية الكونغو

تنزانيا

ليبيا

زامبيا

بنين

الجابون

أوغندا

موريتانيا

زيمبابوي

مالي

 .59يينئ رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد المعاد انتخابو ،ونائبي الرئيس والدول
األعضاء عمى دعميم السياسي الثابت والتزاميم بريادة التوجو االستراتيجي نحو تعزيز تنفيذ
النيباد.
 .03يثني عموما عمى الجودة العالية لمعمل الفني الذي قامت بو وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد
بقيادة مديرىا الرئيس التنفيذي ،الدكتور إبراىيم مياكي.
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