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1.
O Comité de Implementação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD
reuniu-se no dia 31 de Janeiro de 2009, em Adis Abeba, Etiópia, na véspera da 12ª
Conferência da União Africana. Como Presidente do HSGIC, aproveitei a ocasião
para formalmente dar as boas-vindas aos novos Estados Membros, que participam
no HSGIC pela primeira vez, após a sua eleição na 11ª Conferência da União
Africana realizada em Sharm El Sheikh, Egipto, em Julho de 2008.
2.
Os importantes pontos da agenda discutidos pela 20ª Cimeira do HSGIC da
NEPAD foram os seguintes:
•

Informe sobre a Integração da NEPAD nas estruturas e processos da
União Africana;

•

Implementação do Acordo de Sede para o Secretariado da NEPAD
assinado pelo Governo da África do Sul e a Comissão da União Africana
em Outubro de 2008;

•

Nomeação do novo Director Executivo do Secretariado da NEPAD;

•

Financiamento do Secretariado da NEPAD no período de transição;

•

O engajamento de África no Processo do G-8; e

•

O Relatório sobre a Avaliação Mútua da Eficácia do Desenvolvimento
(MRDE) apresentado pela UNECA e OECD;

3.
A Cimeira tomou nota das informações sobre as principais actividades
programáticas do Secretariado da NEPAD para o período de Julho de 2008 –
Janeiro de 2009 contidas no Relatório de Actividades, apresentado pelo Embaixador
Olukorede Willoughby, Director Executivo Interino do Secretariado.
4.
O HSGIC saudou os contínuos esforços do Secretariado da NEPAD na
implementação dos principais objectivos e prioridades sectoriais do Programa da
NEPAD, com o apoio dos Parceiros de Desenvolvimento e Intervenientes Africanos.
Particularmente, o Comité de Implementação da NEPAD destacou:
•

Progresso nos trabalhos da Grupo de Trabalho da UA/NEPAD sobre a
resposta de África à subida dos preços dos alimentos;

•

A colaboração tripartida em curso entre a Comissão da União Africana, o
Secretariado da NEPAD e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
na implementação do “Programa sobre o Desenvolvimento de InfraEstruturas em África (PDIA)” como uma nova iniciativa coesa de
promoção das Infra-Estruturas Regionais de África;

•

Manter parcerias estratégicas e mobilização de mais recursos de várias
fontes bilaterais e multilaterais para apoiar a agenda de desenvolvimento
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de África em áreas como a Capacitação da Mulher, Pescas,
Investimentos no Sector Privado e Integração da NEPAD nos Planos
Nacionais de Desenvolvimento como instrumento para a promoção do
sentido de propriedade nacional e a transformação.
5.
Relativamente à integração da NEPAD nas estruturas e processos da União
Africana, a 20ª Cimeira da NEPAD foi informada sobre o trabalho da Unidade de
Coordenação UA/NEPAD através do Comissário para os Assuntos Económicos, Dr.
Maxwell Mkwezalamba. A Cimeira do HSGIC manifestou a sua preocupação em
relação ao debilitado processo, desde a Decisão da Conferência de Maputo de
2003. Contudo, a Cimeira saudou o início do Estudo sobre a estrutura e perfil da
nova Autoridade da NEPAD e Integração UA/NEPAD com a indicação de um
Consultor em Dezembro de 2008.
6.
O Comité de Implementação da NEPAD reiterou que a visão da NEPAD e o
seu programa, desde o início, foram parte intrínseca do Sistema da UA e devem
continuar a sê-lo. Apelou à Comissão da UA e ao Secretariado da NEPAD no
sentido de harmonizar os seus programas de trabalho e normalizar as relações de
trabalho no período provisório que levará à integração. Nesse sentido, a Cimeira da
NEPAD decidiu que, o Secretariado da NEPAD irá, daqui em diante, utilizar o
emblema da UA conjuntamente com o logótipo da NEPAD em toda a
documentação, de modo a manter a identidade da NEPAD e as estruturas
existentes de informação do Secretariado da NEPAD devem ser mantidas até a
determinação final sobre a nova Autoridade da NEPAD.
7.
O Comité de implementação reafirmou as conclusões de 13 pontos da
Cimeira de Reflexão da NEPAD de Argel, em Março de 2007, reforçadas,
subsequentemente pelos resultados da Cimeira de Avaliação da NEPAD de Dacar,
em Abril de 2008. A Cimeira sublinhou que os Resultados tanto de Argel como de
Dacar constituem a base e roteiro para a Integração UA/NEPAD, com as
necessárias flexibilidades, conforme destacado na Decisão de Maputo de 2003.
8.
O HSGIC destacou mais uma vez a necessidade de uma Consultoria-Estudo,
a ser orientado com base nos Resultados de Argel e Dacar. Além disso, foi
acordado que o Projecto do Relatório e Recomendações do Consultor sobre a
Integração da UA/NEPAD deve ser enviado à todas as estruturas de governação da
UA/NEPAD, especialmente o Comité de Representantes Permanentes (CRP), o
Conselho Executivo e o Comité Directivo da NEPAD, para apreciação, antes da
submissão ao HSGIC para decisão final. Isto garantirá consultas mais alargadas e
apropriadas.
9.
A 20ª Cimeira da NEPAD realçou também a necessidade urgente de se concluir
mais cedo o processo de integração. A Cimeira concordou, portanto, que todo o processo
de Integração da NEPAD nas Estruturas e Processos da UA deve ser concluído antes da
13ª Conferência da UA a ter lugar em Junho/Julho de 2009. Apelou a todos os Estados
Membros da UA que não submeteram ainda os seus comentários sobre a estrutura e perfil
da Autoridade da NEPAD à Comissão da UA, a fazê-lo o mais cedo possível.
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10.
O Comité de Implementação da NEPAD saudou a assinatura, em Outubro de 2008,
do Acordo de Sede entre o Governo da África do Sul e a Comissão da UA para o
Secretariado da NEPAD. A Cimeira louvou o Governo da África do Sul e a Comissão da UA
pela facilitação da conclusão do Acordo, que confere o estatuto jurídico ao Secretariado
como uma organização internacional na África do Sul. O HSGIC exortou também a
implementação diligente e normal do Acordo.
11.
O Presidente da Comissão da UA, Dr. Jean Ping, durante a Cimeira, anunciou a
nomeação do Dr. Ibrahim Hassan Mayaki, da República do Níger, como o novo Director
Executivo do Secretariado da NEPAD. O HSGIC saudou e endossou a nomeação,
afirmando que o seu recrutamento está em conformidade com a Decisão da 10ª
Conferência da UA, de Janeiro de 2008. A Cimeira da NEPAD confiou ao Secretariado da
NEPAD o mandato para liderar o processo de transformação do Secretariado da NEPAD na
nova Autoridade de Planificação e Coordenação da NEPAD.
12.
Relativamente ao financiamento do Secretariado da NEPAD no período de
transição, os Chefes de Estado e de Governo da NEPAD agradeceram os Estados
Membros da UA que prometeram e fizeram as suas contribuições para o Secretariado da
NEPAD para o ano fiscal 2008/2009. A Cimeira apelou para o cumprimento das promessas
feitas pelos países que ainda não fizeram as suas contribuições. Foi feito um apelo aos
Estados Membros para continuarem a contribuir de forma generosa para o orçamento do
Secretariado. Assim, a Cimeira da NEPAD exortou também o Secretariado da NEPAD a
continuar a desenvolver estratégias de mobilização de recursos para a implementação
efectiva dos programas, assegurando ao mesmo tempo a aplicação eficiente e prudente dos
referidos recursos.
13.
A 20ª Cimeira da NEPAD reflectiu de forma abrangente sobre a dinâmica do
envolvimento de África no Processo do G8 tomando em consideração o seguinte cenário:
•

Garantia da representação adequada de África a nível global, incluindo as Reuniões
do G8 e do G20;

•

Cumprimento dos compromissos
desenvolvimento de África;

•

Implementação dos Resultados da Reunião dos Ministros Africanos das Finanças,
realizada em Novembro de 2008, em Tunis, em face do impacto da actual crise
financeira global sobre a agenda de reforma de África e sobre as suas prioridades,
em particular a recente alta taxa de crescimento económico registado em África.
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14.
O HSGIC concordou com a necessidade de uma interacção contínua e coordenação
com os Países do G8 e da OCDE. Realçou o reforço da parceria através da
institucionalização do Mecanismo de Seguimento entre a representação da África e os
Parceiros de Desenvolvimento, que foi acordada na Cimeira do G8 de Hokkaido Toyoda,
realizada em 2008, no Japão. Este Mecanismo promoverá efectivamente a
responsabilidade mútua na nova parceria que está a ser desenvolvida entre África e os
Parceiros Internacionais.
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15.
O Sr. Abdoulie Janneh, Secretário Executivo da Comissão Económica para África
(CEA) da ONU apresentou o Relatório de 2008 sobre a Avaliação Mútua da Eficácia de
Desenvolvimento (MRDE) à Cimeira da NEPAD. Ele notou que o exercício de avaliação foi
levado a cabo conjuntamente pela UN-ECA e a OCDE em resposta à directiva do HSGIC. O
Comité de Implementação apelou os Estados Membros da UA a analisar o Relatório da
MRDE de 2008 e a apresentar os seus pontos de vista à Comissão da UA e ao
Secretariado da NEPAD, que apresentarão um Documento Informativo na próxima Cimeira
para apreciação pelos Estados Membros.
16.
A 20ª Cimeira da NEPAD expressou gratidão ao Director Executivo Interino, S.E.
Embaixador Olukorede Willoughby e ao Dr. Hesphina Rukato, Director Executivo Adjunto,
que integravam a equipa de Gestão Interina, pelos seus serviços prestados à NEPAD, antes
da nomeação do novo Director Executivo.
17.
Finalmente, decidiu-se que a 21ª Cimeira do Comité de Implementação dos Chefes
de Estado e de Governo da NEPAD será realizada em Antananarivo, Madagáscar, na
véspera da 13ª Cimeira da União Africana a ter lugar em Junho/Julho de 2009.
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