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 لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادتقرير الدورة السابعة والثالثين ل

 

فبراير  8دورتها السابعة والثالثين في  والحكومات لتوجيه النيبادلجنة رؤساء الدول عقدت  .1

التحاد لمؤتمر ا الثالثة والثالثينالدورة العادية ثيوبيا عشية انعقاد إ، في أديس أبابا 0101

 ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال والرئيس المنتهية واليته، برئاسة فخامة السيد األفريقي

 .والحكومات لتوجيه النيبادلجنة رؤساء الدول ل

وزراء  نائب رئيسأيضا وحضرها رواندا وزيمبابوي. كل من  رئيس دولة دورةحضر ال .2

وزارية الوفود األخرى على المستويات التم تمثيل بينما ، إثيوبيا االتحادية الديمقراطية جمهورية

التنفيذية للجنة األمم وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمينة االجتماع  وغيرها. كما حضر

وكيل األمين العام لألمم المتحدة المتحدة االقتصادية ألفريقيا، الدكتورة فيرا سونغوي، و

وبعض نيباد لل لجنة التوجيه أعضاءووالمستشار الخاص المعني بأفريقيا، بينس غاواناس، 

 واكي، وممثلماي ، الدكتور إبراهيم أسانيلنيبادوالرئيس التنفيذي ل األفريقيحاد مفوضي االت

 المؤسسات الشريكة.

 

 االفتتاحمراسم 

عملية ب ةبحرار لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادرئيس شاد أ ة التي ألقاها،كلمالفي  .3

 فريقياألاالتحاد لى وكالة ( إللنيباداإلصالح التي شهدت تحول )وكالة التخطيط والتنسيق 

 حظيتالتي  ،أفريقياشاملة لبرامج التنمية في جسد الملكية الالنيباد ت . وأكد من جديد أنتنميةلل

عددة األبعاد المتتحديات لل التصديبمثابة نموذج قوي للتنفيذ في  عملت، واالعتراف الدوليب

صادية االقتالجديد للتنمية  قدميأعرب عن تفاؤله بشأن الطريق التو. أفريقياالتي تواجهها 

الة االتحاد كالجديدة المتمثلة في ومؤسسة ال بدعم من وضعهسيتم ذي ال أفريقيافي واالجتماعية 

 .النيباد –للتنمية  األفريقي

ام منذ عوُمثُلها نيباد ال يخدم أنه لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادرئيس أشار  .4

دعم . وأعرب عن عميق امتنانه لرؤساء الدول والحكومات األفريقية على البشغف 0102

هما البنية ، والمجالين ذي األولوية، مع التركيز بشكل خاص على تلقاه خالل فترة واليتهالذي 

 ،التحتية والزراعة، حيث تم تسجيل تقدم كبير. كما أشار إلى أهمية إصالح االتحاد األفريقي

صالح إل قائداالرئيس بول كاجامي بصفته  اضطلع بهالدور الذي إلى وعلى وجه الخصوص، 

 تنميةألفريقي للاالتحاد اوكالة  إلى وكالة التخطيط والتنسيق للنيبادفريقي، في تحويل االتحاد األ

 .النيباد –

وكالة ليذي ، الرئيس التنفلإلشادة بالدكتور إبراهيم ماياكيواغتنم الفرصة التي أتاحتها الجلسة  .5

 اللجنة التوجيهية لجهودهم في خدمة فضال عنوفريقه،  النيباد – تنميةاالتحاد األفريقي لل

رؤية اآلباء  لتجسيدنيباد النبيلة. وناشد الدول األعضاء مواصلة العمل سوية الأهداف 

 ، أعلن الرئيس افتتاح االجتماع.الرخاء. في هذه المذكرةتحقيق  من أجلالمؤسسين 
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م، وسلط دع بيانراعية، الدكتور جيلبرت هونغبو، ألقى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الز .6

في التنمية ودعمه  راعيةالصندوق الدولي للتنمية الز به اضطلعالضوء على الدور الذي 

 تنميةقي للاالتحاد األفريوكالة واالتحاد األفريقي. وتعهد باالستعداد لمواصلة العمل مع  ألفريقيا

 لتمكينه من االضطالع بواليته. النيباد –

 

 المغلقة الجلسة

 ، وتضمن البنود التالية:مقترحال على النحوجدول األعمال  اعتمادتم  .7

 ؛لمناصرة البنية التحتيةالرئاسية مبادرة الحالة  (أ

قواعد و، والنظام األساسي النيباد -للتنمية  األفريقيوكالة االتحاد جديدة لالهياكل العرض  (ب

 ؛النيبادإدارة هياكل ب الخاصة جراءاتاإل

 ؛النيباد -للتنمية  األفريقيوكالة االتحاد لتنفيذي جديد رئيس تعيين  (ج

 ؛ لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادتناوب عضوية  (د

 .لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادمكتب  هيئة انتخاب (ه

 

 لمناصرة البنية التحتيةالرئاسية مبادرة لالمرحلي عن اتقرير ال

 معاليقدم ، ، رئيسة جمهورية جنوب إفريقياماتاميال سيريل رامافوسا فخامةنيابة عن  .8

 رةمناصمبادرة  عن المرحلي الرئاسيوزير الرئاسة، تقريًرا عن التقدم ، جاكسون مثيمبو

مت ت، حيث سلط الضوء على اإلنجازات الرائعة التي تحققت والتحديات التي البنية التحتية

مختلف المشاريع، مؤكدا على األهمية التي توليها جنوب واجهتها. وقدم لمحة عامة عن م

 أفريقيا لهذه المبادرة.

، النيباد – يةتنماالتحاد األفريقي للوكالة ماياكي، الرئيس التنفيذي  حسنأكد الدكتور إبراهيم  .9

ين ، مشيًرا أوالً إلى الترابط بالبنية التحتية الرئاسية لمناصرةمبادرة التعلق تنقاط  4على 

 ؛لبنية التحتيةا الرئاسية لمناصرةمبادرة الو برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيامشروعي 

ن اين أساسأن هناك مجاال ثالثًاو ؛المناصرون يضطلع بهاألهمية والدور المحوري الذي  اثانيو

م ممرات استخدا وهما، تية في أفريقيابرنامج تطوير البنية التحالمرحلة الثانية من  يميزان

 تنظم بانتظام النيباد – تنميةاالتحاد األفريقي للوكالة أن  ارابعو ؛التطوير والتركيز على الطاقة

 لمشاريع.لوزارية من أجل ضمان متابعة وثيقة للغاية فنية و اجتماعات

ر لتطويبالغة ال على األهميةمجددا  لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادأكدت  .11

طوير البنية التحتية تنفيذ برنامج تفي  بها النيباد تسترشد تيال، ةالبنية التحتية الوطنية واإلقليمي

البنية  ؤسسي لتطويرالميكل ، الدور الرئيسي المنوط بها كوكالة منفذة للهةخاصوفريقيا أفي 

لرئاسية امبادرة الفي تنفيذ المشاريع في إطار المحرز كان التقدم وقد . فريقياأالتحتية في 

، ال لنشطاللتزامهم اسيين بالمناصرين الرئا أشاد االجتماعحيث . مذهال لمناصرة البنية التحتية

ي تنسيق ف فذة، لقيادته الأفريقياجنوب رئيس  ،سيريل رامافوسا ماتاميال السيدفخامة  سيما

 .التحتيةلمناصرة البنية المبادرة الرئاسية 



ASSEMBLY/AU/9 (XXXIII)Rev.1 

Page 3 

 

 جنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيهللوالثالثون  ةالسابع الدورة ت، أقرباإلضافة إلى ذلك .11

بين  الربط تعزيزل لمناصرة البنية التحتيةالمبادرة الرئاسية بالحاجة الماسة لمشاريع  النيباد

 ةاألفريقي في البنية التحتية وتعزيز التجارة سد العجزالفرعية من أجل  قاليمة واألاألفريقيالبلدان 

راتيجي في توفير الزخم االست لمناصرة البنية التحتيةالمبادرة الرئاسية . كما أكد ميزة البنية

 .في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لالتصال والتنسيق الواضح والفعال

 

 النيبادحوكمة لهياكل  ءاتعرض النظام األساسي وقواعد اإلجرا

 النظام األساسي عرضا مفصال عن، ، الدكتور إبراهيم أسان ماياكيالتنفيذي الرئيس قدم .12

حدد و .النيباد -للتنمية  األفريقيوكالة االتحاد  إدارةلهياكل  المعتمدينوقواعد اإلجراءات 

لذي انموذج التسليم المتكامل والهيكل الجديد المعتمد مؤقتًا، بها  سترشديالتي  00الـ المهام

 نهج متعدد القطاعات.باآلن يسترشد 

 :ي، وهيهانظر فتل ثالث مجاالتعضاء إلى ، لفت انتباه الدول األءاتقواعد اإلجراب فيما يتعلق .13

( التي تحدد 0) 2 المادة: لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد قواعد إجراءات .أ

( التي تنص على أنه يجب أن يكون 2) 2 المادة" ال تتفق مع صاحبة المبادرة"البلدان 

، مما لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادفي  02هناك تناوب بين األعضاء الـ

 ؛مالئم المبادرة غير صاحبة ن يجعل تحديد البلدا

 المادةمع  2 المادة: تتعارض لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد قواعد إجراءات .ب

البلدان  بين لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباداسة ( التي تحدد تناوب رئ2) 02

 ؛ المبادرةوالبلدان غير صاحبة المبادرة 

، حيث يتم تعيين الرئيس المشارك كممثل لرئيس 02لجنة التوجيه: المادة قواعد إجراءات   .ج

 المفوضية )على عكس ممثل رئيس االتحاد(.

 

 ،ضايا التي أثارتها الدول األعضاءعلى الق االمستشار القانوني لالتحاد اإلفريقي رد قدم .14

 مقرر المؤتمرمباشرة من  تنبثقجراءات اإلقواعد من  02صياغة المادة ن إ: توضيح التاليال

 .المؤتمرجديدًا من  مقرراوأن أي تعديل سيتطلب  190

 لجنة رؤساءعضو من أعضاء دولة رأس فيها تالتي  بالحاالتكما أوضحت أنه فيما يتعلق  .15

 تشكيل) 2، تحدد القاعدة أيًضا مجموعة اقتصادية إقليمية الدول والحكومات لتوجيه النيباد

ئيسا رالحكومة  وأرئيس الدولة  يكون(: "حيث لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد

 الدول والحكومات لتوجيه النيباد لجنة رؤساءعضًوا بالفعل في  مجموعة اقتصادية إقليميةل

 نائب الرئيس أو أي يمثل المجموعة االقتصادية اإلقليمية المذكورة ة دولته،عضويبموجب 

 التشاور". عن طريقممثل آخر يتم تعيينه 

معدّل  رمقرتقديم ، بعد المداوالت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباداجتماع  اقترح .16

، ة، كممارسة عرفي، والمحافظةبمبدأ عدم تناوب األعضاء البادئين االحتفاظمع  المؤتمرإلى 

 .ياألفريقرئيس االتحاد ل ممثل من قبل للنيباد للجنة التوجيه المشتركة على الرئاسة
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 النيباد-تنفيذي جديد لوكالة االتحاد األفريقي للتنميةرئيس تعيين 

التنفيذي  رئيسالأن عقد  النيباد دورة لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيهالحظت  .17

نظًرا ألن  ولكن. 0202مارس  13سينتهي في  النيباد-للتنميةلوكالة االتحاد األفريقي الحالي 

يه لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجدورة  فإنتنفيذي جديد لم تبدأ بعد،  رئيس عملية تعيين

تمديد بالمؤتمَر  ت، أوصالعالية تهءكفاو الفذة ماياكي حسنإبراهيم بقيادة  ، إقرارا منهاالنيباد

اء الدول لجنة رؤسلفي الدورة الثامنة والثالثين  تنفيذي جديدرئيس تعيين يتم حتى  هعقد

ديد في تنفيذي جرئيس على ضرورة تعيين  الدورة ت. ومع ذلك، أكدوالحكومات لتوجيه النيباد

ير إلى . وأشن في االتحاد األفريقيوفقا للنظام األساسي ونظم ولوائح العاملي أقرب وقت ممكن

والشركاء الخارجيين التزام أفريقيا  األفريقيينألصحاب المصلحة  يؤكدأن  ذلك أن من شأن

 .النيباد القوي بعملية
 قد صادقت علىاللجنة التوجيهية  إلى أن لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد تأشار .18

يجب أن واالختصاصات وطلبت من رئيس المفوضية إطالق عملية تعيين مدير تنفيذي جديد. 

 تشمل هذه العملية تمثيل اللجنة التوجيهية في فريق الشخصيات البارزة.

 

 لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد عضوية

لجنة  ةعضوي توسيعأوسع نطاق، تم على  تهانيباد وشموليال أجندةتعزيز ملكية ل سعيا .19

، بمن فيهم رؤساء الدول 11 ليصبح عدد األعضاء رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد

 بعد ذلك، انتخابات تُجرى،ثم والحكومات الذين يرأسون المجموعات االقتصادية اإلقليمية. 

بناًء على نتائج المشاورات  لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد عضويةلتناوب في ل

ي أديس السفراء العمداء فومفوضية االتحاد األفريقي تقوم اإلقليمية بين الدول األعضاء، التي 

(. 0لمدة عامين )المتناوبون مهامهم األعضاء الخمسة والعشرون  يباشرو. بتسهيلها أبابا

كس الذي يعجيه النيباد للجنة رؤساء الدول والحكومات لتووبالتالي، فإن التكوين الحالي 

والدول األعضاء  ( في االتحاد2) ةالخمس لألقاليم، وفقًا (02)  األعضاء الخمسة والعشرين

 :هو كما يلي ( التي ترأس المجموعات االقتصادية اإلقليمية،8الثماني )
 

 غرب افريقيا جنوب افريقيا شمال افريقيا شرق افريقيا وسط افريقيا

 بنين .00 * ليسوتو. 01 الجزائر. 00 * كينيا .1 الكاميرون .0

 .7 تشاد .0

 * يوسشموري

 مالي .00 مالوي. 07 مصر .00

جمهورية الكونغو  .2

 الديمقراطية

 نيجيريا. 02 جنوب افريقيا .08 . موريتانيا02 رواندا .8

 المغرب .04 السودان. 9 * غينيا االستوائية .4

* 

 السنغال .04 زامبيا. 09

 *وجتو. 02 زيمبابوي. 01 * تونس 02. أوغندا. 01 الجابون .2
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 خبة حديثاتالمناألعضاء الدول مالحظة: * 

 
   المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإلكواس( .02

  المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا .02

  الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية )اإليجاد( .08

  اتحاد المغرب العربي .02

المشتركة لدول شرق أفريقيا والجنوب األفريقي السوق  .12
 (الكوميسا)

 

  الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )السادك( .13

  جماعة شرق أفريقيا .10

   دول الساحل والصحراء تجمع .11

  
 لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد مكتبهيئة نتخاب الرئيس وا

أجرت الدورة السابعة والثالثون  لنيباد،ا حوكمة هياكللالمعتمدة  اتءاإلجراقواعد بموجب  .21

( نواب رئيس باإلضافة 4وأربعة ) اتضم رئيسها التي مكتبهيئة انتخابات ل النيبادللجنة توجيه 

جمهورية  رئيس بول كاجامي تم انتخاب فخامةوقد . لوالية واحدة مدتها سنتان إلى المقرر

سيشغل منصَب  رئيًسا جديدًا للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد.باإلجماع رواندا 

رهنا  خريناآلة ثالثالنواب ال الرئيُس المنتهية واليته للجنة وسيتم تعيين نائب الرئيس والمقرر

 تائج المشاورات اإلقليمية.بن
ف مشاورات بهدالمكتب اآلخرين، تم االتفاق على ضرورة إجراء هيئة فيما يتعلق بأعضاء  .21

 تحديد األعضاء.

 

 المنتخب حديثا النيباد لتوجيه والحكومات الدول رؤساء لجنةخطاب قبول رئيس 
المنتخب حديثًا عن خالص شكره  لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادأعرب رئيس  .22

للثقة التي وضعت فيه لقيادة هذه الهيئة. وأعرب عن تعهده ببذل قصارى جهده لدعم المبادئ 

س ماكي الرئي فخامة. كما أعرب عن امتنانه للرئيس السابق، المؤسسينالتأسيسية لألعضاء 

 دكومات لتوجيه النيبالجنة رؤساء الدول والحبه  سيّرالذي  والتوجه الدؤوبسال، على العمل 

 .تهاوتنميالقارة األفريقية لصالح 

افة . باإلضماياكي وفريقه على العمل الممتازحسن امي الدكتور إبراهيم جشكر الرئيس كا  .23

رؤية لجميع رؤساء الدول والحكومات على الدعم الذي قدموه إلى ذلك، أعرب عن تقديره ل

 على وجه الخصوصشكر وجل تنفيذ واليته. من أ سيطلب مشورتهموأشار إلى أنه  لنيبادا

وثقة  ميةأهجنوب إفريقيا من  تهإفريقيا سيريل رامافوسا لما أبدرئيس جمهورية جنوب  فخامة

 .النيبادعملية لدعم 

، الالرئيس ماكي س لفخامة اعن امتنانه لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد تأعرب .24

 .0231 فيمنذ انتخابه  النيبادرئيس السنغال، لقيادته الممتازة في قيادة عملية 
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شية ع عقد الدورة الثامنة والثالثون القادمة للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادستُ  .25

 اير/ فبرايريناالتحاد األفريقي وفي نفس المكان في لمؤتمر الرابعة والثالثين  الدورة انعقاد

0203. 
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 مقرر مشروع

 وجيه النيبادلتالدول والحكومات رؤساء لجنة بشأن تقرير  

 ASSEMBLY/AU/9(XXXIII) الوثيقة

 إن المؤتمر،

ً مع التقدير يحيط .1 ، النيباد لتوجيه حكوماتالدول والؤساء رلجنة المنتهية واليته لرئيس البتقرير  علما

 ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال؛فخامة السيد 

 للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد؛القمة السابعة والثالثين وتوصيات نتائج يجيز  .2

ي االتحاد األفريقي وينبغمنظومة ، منذ البداية، جزًءا ال يتجزأ من كاناوبرنامجها النيباد أن رؤية  يشير .3

ة إلى مواصلوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة يدعوأن يظال كذلك و

 ا لمنع ازدواجية األدوار؛متنسيق برامج عمله

 ماتاميال سيريل رامافوسا، رئيس جمهوريةالسيد  فخامةباسم التقرير المرحلي المقدم  يالحظ مع التقدير .4

ات التابعة للجنة رؤساء الدول والحكومرفيعة المستوى الرئيس للجنة الفرعية بصفته جنوب إفريقيا 

لرؤساء على لمناصرين من ابينما يشيد با. والبنية التحتيةالرئاسية لمناصرة مبادرة لتوجيه النيباد عن ال

لتواصل االمبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية  مشاريعضرورة أن تعزز على ا أيض يشددالتزامهم، 

جارة بين العجز في البنية التحتية وتعزيز التسد الفرعية من أجل قاليم المتبادل بين البلدان األفريقية واأل

ً والبلدان األفريقية.  مليار  91بلغ من عجر يعاني أفريقيا يفي بأن التمويل في البنية التحتية  يحيط علما

 إلى دعويفي هذا الصدد، ودوالر أمريكي، مما يعوق قدرة القارة على تحقيق األهداف اإلنمائية الهامة. 

العمل  وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد من ويطلب .الوصول إلى التمويل تضمنتدابير عاجلة  تنفيذ

التمويل  بهدف زيادة حجم ألفريقياالضمان المشترك منهاج لدعم للتنمية بنك األفريقي المع بشكل وثيق 

 لبنية التحتية والتجارة من خالل زيادة تخفيف المخاطر؛ألفريقيا في مجال االمتاح 

5.  ً لوكالة اعتمد الصكوك القانونية الذي  EX.CL/Dec.1063(XXXV) بمقرر المجلس التنفيذي يحيط علما

ؤساء رالقضايا التي أثارتها بعض الدول األعضاء في لجنة  ويالحظالنيباد -االتحاد األفريقي للتنمية

احبة صلدول األعضاء الخمسة لتناوب ال اإلبقاء على مبدأ عدميقرر و لتوجيه النيباد حكوماتالدول وال

 ؛ المبادرة

 رالتسييجنة لل رئيسا مشاركائيس المفوضية ر يعينذي ال  (XXXI) 691مقرر المؤتمر  يالحظ كذلك .6

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي؛محل رئيس االتحاد  إحاللويقرر 

النيباد؛ -وكالة االتحاد األفريقي للتنميةللمفوضية تعديل جميع الصكوك القانونية ذات الصلة ا من يطلب .7

 ؛أعاله 6و 5بما فيها المقرران في الفقرتين 

إشراف تحت ا هأداءاستمرار تحسن وتها وكفاء النيباد-للتنميةوكالة االتحاد األفريقي ل الفذةالقيادة  إذ يدرك .8

مفوضية  يحثوتعيين مدير تنفيذي جديد إلى أن يتم  تعيينهعلى تمديد  يوافقالدكتور إبراهيم أسان ماياكي، 
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بحلول النيباد -لوكالة االتحاد األفريقي للتنميةالتنفيذي مدير االتحاد األفريقي على إكمال عملية تعيين ال

 0112على غرار إعالن مابوتو الصادر في يوليو  0100 مة االتحاد األفريقي القادمة في يناير/فبرايرق

لنظم ولوائح عاملي االتحاد األفريقي،  وفقا 0118الصادر في يناير االتحاد األفريقي مقرر مؤتمر و

 لهذا المنصب؛الترشح الدول األعضاء إلى تشجيع مواطنيها على  دعويو

رئيسا للجنة رؤساء الدول  رواندا،رئيس جمهورية  فخامة السيد بول كاجامي،على انتخاب  يوافق .9

 سيشغل منصبَ  واحدة مدتها سنتان.والية ل (4) األربعةالرئيس  نوابكذلك والحكومات لتوجيه النيباد، و

 تعيينويتم  دالنيباللجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه المنتهية واليته  المقرر الرئيسُ نائب الرئيس و

 فخامة الرئيس ماكي سال على على ويثنينواب الرئيس الثالثة اآلخرين بعد المشاورات اإلقليمية؛ 

نة رؤساء الدول للجكرئيس  الفذةامتنانه لقيادته بالغ النتائج التي تحققت خالل فترة واليته ويعرب عن 

 ؛والحكومات لتوجيه النيباد

لوكالة االتحاد من النظام األساسي  7والمادة  AU / Dec.691 (XXXI) مقرر المؤتمريشير إلى  .11

( دولة عضو على النحو التالي: 22بشأن العضوية الجديدة في ثالث وثالثين )النيباد -األفريقي للتنمية

( دول أعضاء 2االقتصادية اإلقليمية وخمس ) المجموعات( رؤساء دول وحكومات يمثلون 8ثمانية )

 إقليم:في كل 
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