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 تقرير رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد

 مقدمة: 

نة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد دورتيا الحادية والثالثيف في عقدت لج .1
تمييدًا لممؤتمر الثالث والعشريف  2014يونيو  25مالبو، غينيا االستوائية  في 

 لالتحاد األفريقي.

ترأس الجمسة فخامة السيد مكي ساؿ، رئيس جميورية السنغاؿ ورئيس لجنة  .2
مصر ، مالوي، جنوب ؤساء ينأ ر ف. نيبادرؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو ال

أماـ . تحدث عمى اإلجراء الناجح لؤلنتخابات الوطنية األخيرة أفريقيا وموريتانيا
فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز ، رئيس الجميورية الموريتانية الدورة أيضا 

،  اإلسالمية ورئيس االتحاد األفريقي وسعادة الدكتورة إنكوازانا دالميني زوما
 مفوضية االتحاد األفريقي.  ةرئيس

فخامة السيد جوف شاركت في الدورة الحادية والثالثيف عمى أعمى مستوى  .3
كوفور، الرئيس السابؽ لجميورية غانا والمندوب الخاص لؤلميف العاـ لؤلمـ 
المتحدة بشأف تغير المناخ ، الرؤساء التنفيذيوف لممجموعات االقتصادية 

اء فريؽ الشخصيات البارزة لآللية األفريقية لممراجعة اإلقميمية، رئيس وأعض
النيباد، سيير المتبادلة بيف األقراف ، مفوضو االتحاد األفريقي، أعضاء لجنة ت

مساعد األميف العاـ واألميف التنفيذي لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 
ريقيا واألميف العاـ ومستشاره الخاص حوؿ أفمساعد األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

 لمنظمة األغذية والزراعة ورؤساء المؤسسات الشريكة.

دارت مناقشات دورة النيباد الحادية والثالثيف أساسًا حوؿ ثالث مسائؿ رئيسية  .4
 األجندة : في 

 التعجيؿ بنتائج وأثر البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية؛ أ (
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 التحتية األفريقية ؛نتائج قمة داكار لتمويؿ البنية  ب(

 إنشاء منتدى أفريقيا لمشراكة العالمية. ج (

 ألفريقي الشامل لمتنمية الزراعيةالتعجيل بنتائج وأثر البرنامج ا  

لالتحاد األفريقي وىو "تحويؿ الزراعة األفريقية  2014قمة في سياؽ موضوع   .5
تنمية مف أجؿ النمو الشامؿ واللتحقيؽ اإلزدىار المشترؾ: تسخير الفرص 

ف مف خالؿ مائدة مستديرة يالمستدامة"، تركزت مناقشة الدورة الحادية والثالث
لمتعجيؿ بنتائج وأثر البرنامج األفريقي رفيعة المستوى عمى الوسائؿ اإلستراتيجية 

الشامؿ لمتنمية الزراعية. والحظت مساىمات النيباد في ىذا البرنامج خالؿ عقد 
مج قد تحوؿ إلى أجندة لمتحوؿ االجتماعي مف وجوده مشيرة إلى أف البرنا

 بو عالميًا يؤثر عمى تنمية القارة. اً واالقتصادي وأصبحت نموذجًا معترف

موضوع قدـ إبراىيـ مياكي، المدير التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد  .6
المائدة المستديرة باإلشارة إلى ىدؼ تحقيؽ السيادة الغذائية التامة بحموؿ 

أولويات المبادرات المستقبمية لمبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية و  2035
لمرأة ا لصالح اإليجابيالعمؿ تشمؿ التي األولويات اإلستراتيجية القائمة عمى 

في مجاؿ الزراعة، التحوؿ الريفي وتعزيز سالسؿ القيمة لؤلسواؽ اإلقميمية 
فظ االستثمارات المالية المحمية والدعـ المكثؼ لصغار المزارعيف األفريقييف وح

قامة الصمة بيف الزراعة والتصنيع.   وا 

تحدث  ،بوصفيـ ضيوفًا خاصيف لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد .7
إلى الدورة فخامة السيد جوف كوفور ، الرئيس السابؽ لجميورية غانا والمندوب 

خ والسيد جوسيو كرازيانو دا الخاص لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة بشأف تغير المنا
أعمف الرئيس كوفور أف القارة قد  .سيمفا، المدير العاـ لمنظمة األغذية والزراعة

أىمية الزراعة ومعالجة تغير المناخ لتحسيف واستدامة معايير  أكدت عمى
الزراعة مقبولة لكسب العيش بالنسبة لسكاف أفريقيا. ودعا إلى العمؿ مف أجؿ 
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فقد وصؼ  ،لمنظمة األغذية والزراعةالعاـ ي أفريقيا. أما المدير فالذكية مناخيًا 
البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية بأنو الوجو المتغير لمزراعة األفريقية 

نتاجية ومعالجة الخسارة بعد الحصاد وكذلؾ إلقائاًل إف ىناؾ حاجة إلى زيادة ا
. أعمف المدير العاـ أيضا الجنوب في مجاؿ الزراعة -تعزيز تعاوف الجنوب 

مالييف دوالر أمريكي لدعـ وكالة النيباد وتسييؿ  ةأنو قد تـ تخصيص أربع
تنفيذىا لبرنامجيا لتوفير فرص العمؿ لمشباب في قطاع الزراعة. رحبت الدورة 

 بذلؾ ترحيبًا حارًا.

 الخبرات تركزت مناقشة لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد عمى تبادؿ .8
القطرية واإلقميمية بيف األقراف حوؿ أفضؿ السبؿ لتسخير فرص النمو في 
الزراعة واألمف الغذائي والتغذوي مف خالؿ البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية 

أكدت لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد  ،الزراعية. في ىذا الصدد
ت الجنساني في تنفيذ عمى الحاجة إلدماج القطاع الخاص ومعالجة التفاو 

 بشأفالبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية ووضع السياسات المواتية 
فير فرص الوصوؿ وتو عالقات سوؽ العمؿ لتوظيؼ الشباب، وتحديث الزراعة 

إلى الزراعة كمجاؿ ذي الشباب والمرأة  جتذاباإلى األرض والتمويؿ حتى يتـ 
لموارد المالية المحمية لتعزيز االستثمارات أولوية وتنمية الميارات وتعبئة ا

 . 2063وتعزيز خبرة النيباد كقوة محركة لتنفيذ أجندة الزراعية 

وعميو، اعتمدت الدورة إطار نتائج البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية  .9
ـ لمدوؿ األعضاء لتعزيز التخطيط القائـ عمى األدلة والرصد والتعم  كأداة صالحة 

وراء تحقيؽ النمو االقتصادي القائـ عمى الزراعة والتنمية الشاممة. وطمبت سعيا 
استيعاب  مف وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد دعـ قدرة الدوؿ األعضاء عمى

واستخداـ إطار النتائج ووضع البرامج الضرورية حوؿ غرس األشجار والري 
 ومعالجة الخسارة بعد الحصاد. 
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دورة أنو في ضوء العولمة وأثرىا عمى األمف الغذائي إضافة إلى ذلؾ الحظت ال .10
والتغذوي وعمى كسب المعيشة، يتعيف عمى أفريقيا أف تتبنى استراتيجيات 

كتفاء الغذائي الذاتي االالسيادة الغذائية وأفضميات التجارة اإلقميمية لتحقيؽ 
ثوف والثال يدعا االجتماع الحاد ،وتعزيز التعاوف اإلقميمي. في ىذا االتجاه

وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد ومفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات 
االقتصادية اإلقميمية إلى العمؿ مع الدوؿ األعضاء عمى صوغ اإلستراتيجيات 

بوجو خاص رحبت بجيود والسياسات والبرامج الوطنية واإلقميمية الضرورية. 
ناخ في خطط االستثمار إلدماج تغير الموكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد 

الوطنية لمبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية وتوجيو الوكالة نحو زيادة 
الدعـ الفني التنسيقي لمدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي لبناء قدرة التحمؿ 

 امناخيثار تغير المناخ وتقمباتو وتصميـ برامج  ذكية آلوالتكيؼ في االستجابة 
الزراعة وكذلؾ تقاسـ أفضؿ الممارسات والدروس الخاصة بيذه لالستثمار في 

 البرامج. 

سيمكف المنتدى وكالة النيباد مف التعاوف مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية  .11
مميوف أسرة  25والشركاء والمنظمات غير الحكومية مف خالؿ استيداؼ 

و النيباد وجيلت. رحبت لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات 2025معيشية بحموؿ 
الشراكة المبتكرة بيف وكالة النيباد والمنظمات غير الحكومية العالمية الرئيسية ب

لتعزيز القدرات الشعبية عمى التكيؼ مع تغير المناخ وزيادة اإلنتاجية الزراعية. 
طمب االجتماع مف وكالة النيباد، بالتعاوف مع منظمة األمـ المتحدة لؤلغذية 

عاجمة لمدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي الفنية الدة مساعالوالزراعة، تقديـ 
ف البنؾ األفريقي لمتنمية والشركاء تقديـ ملتنفيذ برنامج الزراعة الذكية مناخيا، و 

 . اً الدعـ لمبمداف األفريقية حوؿ االستثمارات في مجاؿ الزراعة الذكية مناخي

ص لمشباب ويعزز عند التأكد مف أف مسار نمو أفريقيا يتيح مزيدا مف الفر  .12
رفع مستوى إجراءات تنفيذ البرنامج بالدورة الوكالة كمفت التحوؿ الزراعي، و 
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العمؿ لمشباب. تـ فرص أقوى عمى توفير بصورة تركيز الالمستقبمي الزراعي 
اإلقرار أيضا بالطابع المتعدد القطاعات لمزراعة ودورىا المركزي في قيادة 

نيباد بتوفير الدعـ الفني لتعزيز المطابقة بيف التحوؿ الزراعي مع تكميؼ وكالة ال
السياسات اإلنمائية الزراعية والوطنية والبرامج اإلنمائية الزراعية مف خالؿ 

  .المستقبميالزراعي البرنامج 

لمتعجيؿ بالبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، أعمنت الدورة الحادية  .13
، وذلؾ إقرارا باستمرار الحاجة إلى دعـ التزاميا بمقرر مابوتوأيضا ف و والثالث

% مف الميزانيات لمزراعة. 10يدؼ تخصيص لفعاؿ المترصد لالدوؿ األعضاء 
في ىذا الصدد، كمفت وكالَة النيباد، بالتعاوف مع منظمة األمـ المتحدة لؤلغذية 
والزراعة، بإجراء دراسة ووضع مبادئ توجييية لمساعدة الدوؿ األعضاء عمى 

ية تخصيص الموارد لمزراعة لتحديد قيمتيا الحقيقية وحصتيا في تحسيف نوع
 حجـ الناتج المحمي اإلجمالي.

 نتائج قمة دكار حول تمويل البنية التحتية ألفريقيا

المقررات الصادرة عف  توجيو النيبادل استحضرت لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات .14
نية والعشريف،  دورتي مؤتمر االتحاد األفريقي الحادية والعشريف والثا

Assembly/AU/Dec.488(XXI و Assembly/AU/Dec.508(XXII) . التنفيذي  األميفقدـ
لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، الدكتور كارلوس لوبيس، نتائج قمة 

 13دكار حوؿ تمويؿ البنية التحتية ألفريقيا، المنعقدة في دكار، السنغاؿ، يومي 
ماكي ساؿ، رئيس السيد القيادة الموقرة لفخامة ، تحت 2014يونيو  14و

 .توجيو النيبادل جميورية السنغاؿ ورئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات

الحظت الدورة بارتياح نتائج القمة الرامية إلى تعزيز حاالت التآزر المبتكرة بيف  .15
العاـ والخاص بغية تعبئة االستثمارات المالية األفريقية والعالمية  فالقطاعي

لتطوير البنية التحتية. وتبعا لذلؾ، أجازت لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات 
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أجندة عمؿ دكار التي اعتمدتيا  القمة لممضي قدما بتمويؿ البنية توجيو النيباد ل
دراسة المشتركة بيف النيباد استنتاجات السياسة لماعتمدت التحتية األفريقية، و 

ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا حوؿ تعبئة الموارد المحمية نحو تنفيذ 
 ليذه القمة. اأساساستخدمت برامج ومشاريع النيباد الذي 

عمى أنو  أيضابالتأكيد  وفعمى وجو الخصوص، رحبت الدورة الحادية والثالث .16
مالية الموارد الالداخؿ بنية وحـز أكبر لتعبئة إلى ينبغي ألفريقيا أف تنظر اآلف 

 سياسي مف قبؿ قادة أفريقيا. والحظتالتصميـ الضافية واستمرار الحاجة إلى اإل
األولوية لتمويؿ مشاريع البنية التحتية المحددة المعروضة في  ضرورة منح

يف  خطة العمؿ ذات األولوية لبرنامج سدكار، باعتبار ذلؾ خطوة أولى لتح
، مع مباشرة القطاع العاـ العمؿ 2020ير البنية التحتية في أفريقيا بحموؿ تطو 

 الستثمار.ا اتضمانتوفير المخاطر ل الحد مفلتحقيؽ جاىزية المشاريع و 

ف لمجنة رؤساء الدوؿ و في سياؽ أجندة عمؿ دكار، رحبت الدورة الحادية والثالث .17
التي أطمقيا البنؾ  50أفريقيا ،  عمى وجو خاص، توجيو النيباد ل والحكومات

رمي، بشكؿ ىاـ، إلى تضييؽ الفجوة في تاستثمار  براألفريقي لمتنمية كمن
تمويؿ البنية التحتية، إنشاء شبكة األعماؿ القارية حوؿ تمويؿ البنية التحتية 
تحت تنسيؽ وكالة النيباد والشركاء في تنظيـ القمة، وتحسيف السياسة التمكينية 

كؿ ذلؾ لدعـ تنفيذ مشاريع البنية  –جتذاب االستثمارات والبيئة القانونية ال
التحتية الوطنية والعابرة لمحدود ذات اآلثار العالية. أكدت الدورة الصمة الوثيقة 

بيف المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية لمنيباد والمشاريع المقدمة كذلؾ 
يذ برنامج تطوير البنية خالؿ القمة باعتبارىا متداعمة ومتكاممة لمتعجيؿ بتنف

 التحتية.

مف وكالة النيباد أف توجيو النيباد لوالحكومات  رؤساءتبعا لذلؾ، طمبت لجنة  .18
عداد طرؽ العمؿ المالئمة لتنفذ أجندة عمؿ دكار عمى نحو  تقـو بتصميـ وا 

إلى لجنة توجيو النيباد عف التقدـ الذي يتـ بعد ذلؾ رفع تقارير منتظمة و كامؿ 
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االتصاؿ ذا الصدد. إضافة إلى ذلؾ، حثت وكالة النيباد، عمى إحرازه في ى
بالمجموعات االقتصادية اإلقميمية، البنؾ األفريقي لمتنمية، لجنة األمـ المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، البنؾ الدولي مجموعات 

المضي طريؽ حوؿ أعماؿ/مؤسسة النيباد لتعزيز التعامؿ مع القطاع الخاص 
قدما بأجندة دكار. بناء عمى مداخمة مف رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، 

ة بيف تنمية الميارات والبنية التحتية التي يقودىا ميمال مةأشارت الدورة إلى الص
األولوية  منحالعمـ والتكنولوجيا واالبتكار، ومف ثـَ حثت لجنَة توجيو النيباد عمى 

والمبادرة الرئاسية  فيذ برنامج تطوير البنية التحتية ألفريقياليذا العامؿ في تن
 لمناصرة البنية التحتية لمنيباد.

توجيو لوالحكومات  دوؿ لرؤساء اف لمجنة و إجماال، أشادت الدورة الحادية والثالث .19
ماكي ساؿ وحكومتو لنجاح استضافة القمة. عمى  وجو  السيد بفخامةالنيباد 

لمعنييف لمشاركتيـ الرفيعة المستوى، وتحديدا، فخامة الخصوص، شكرت القادة ا
جودلوؾ إيبيمي جونثاف، السيد يايي بوني، رئيس جميورية بنيف؛  فخامة السيد 

إبراىميا بوبكر كايتا، رئيس السيد رئيس جميورية نيجيريا االتحادية؛ فخامة 
ية نكوسازانا دالميني زوما، رئيسة مفوضاجميورية مالي وسعادة الدكتورة 

االتحاد األفريقي. أقرت المجنة أيضا بالدعـ القوي الذي حظيت بو الدورة مف 
التنفيذي لوكالة النيباد، الدكتورة إلياـ إبراىيـ، دير الدكتور إبراىيـ ماياكي، الم

مفوضة البنية التحتية والطاقة لالتحاد األفريقي، الدكتور دونالد كابيروكا، رئيس 
التنفيذي لمجنة األمـ األميف لدكتور كارلوس لوبييس، البنؾ األفريقي لمتنمية، ا

المتحدة االقتصادية ألفريقيا والسيد مختار جوب، نائب رئيس البنؾ الدولي 
 ألفريقيا.

نتائج قمة دكار لمنظر بإضافة إلى ذلؾ، وافقت الدورة عمى أىمية االستترشاد  .20
ريقيا عمى وجو في إمكانية عقد قمة خاصة رفيعة المستوى حوؿ تمويؿ تنمية أف

، بغية تنفيذ مقرر المؤتمر  المنعقد  (Assembly/AU/Dec488(XXI))العمـو
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. وينبغي أف يرمي الحدث الرفيع المستوى المقترح إلى الجمع 2013في مايو 
بيف سائر أجزاء العمؿ الذي تـ القياـ بو في مجاؿ تعبئة الموارد لبرامج االتحاد 

سؽ وموحد. وعميو، ستأخذ مثؿ ىذه العممية األفريقي والنيباد مف خالؿ نيج من
في االعتبار الدراسة المجازة المشتركة بيف النيباد ولجنة األمـ المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا حوؿ تعبئة الموارد المحمية، عمؿ أفرقة العمؿ الرفيعة 

التحاد األفريقي والتدفقات المالية غير لتمويؿ امصادر البديمة ال المستوى حوؿ
ف أوباسانجو، والرئيس و جيرعية برئاسة الرئيس النيجيري األسبؽ أولوسالش

السابؽ لجنوب أفريقيا تابو مبيكي، وكذلؾ آلية ابتكار الموارد المحمية لمنيباد 
 . 2012واقتراحات لجنة تيسير النيباد المجتمعة في كوتونو في ديسمبر 

 لمشراكة العالمية اإنشاء منتدى أفريقي

مقرر المؤتمر إلى  النيبادو أشارت لجنة توجي .21
Assembly/AU/Dec.508(XXII)  وأشادت بجيود أعضاء لجنة تسيير

النيباد ووكالة النيباد إلصالح المنتدى األفريقي لمشراكة مف أجؿ إحداث مزيد 
توجيو لمف اآلثار والفوائد لمقارة. قدـ رئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات 

نة لممنتدى األفريقي لمشراكة العالمية عرضا حوؿ العناصر الرئيالنيباد  سية المكوِّ
 المقترحة.

نتدى أفريقيا لمشراكة العالمية لمنيباد عمى إقامة م الحادية والثالثوفوافقت الدورة  .22
كآلية  شراكة جديدة مبنية عمى أجندة التكامؿ اإلقميمي األفريقي ومنتدى  بناء 

الممثمة  في لجنة رؤساء يتكوف  المنتدى مف الدوؿ األعضاء و   اتالتحالف
، وكالة تنسيؽ النيباد، مفوضية االتحاد مات لتوجيو النيبادالدوؿ والحكو 

الرائدة  1األفريقي، المجموعات االقتصادية االقميمية، المؤسسات اإلقميمية

                                                           
1
، لجنة المتحدة اإلنمائي، برنامج األمـ لممراجعة المتبادلة بيف األقراف  األفريقيةاآللية  أمانة ،لمتنمية األفريقي البنؾ  

 .بأفريقيا الخاص المعني المتحدة لممستشارمكتب األمـ و  فريقيا المتحدة االقتصادية ألاألمـ 
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 تي والبمداف األفريقية الرئيسية  في التجارة واالستثمار وبمداف الشراكة مف مجموع
 ة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي .ومنظم 20ػوال 8ػال

 مبررات أكدت لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد مف جديد  عمى  .23
ىيكؿ الشراكة  مف حيث  التأثير عمى اليندسة السياسية واالقتصادية العالمية 

رج المتغيرة  كما رحبت  بيذا المنتدى الجديد  باعتباره ممكية أفريقية ومظمة  تند
تحتيا الشراكات القائمة في القارة والشراكات الدولية الرئيسية وذلؾ لتعزيز 

تحقيؽ  قدر أكبر مف اتساؽ  فيالتحوؿ برعاية االتحاد األفريقي  والمساىمة 
تعاقدات الشراكة في القارة والتوقعات المتعمقة بيا . أكدت الدورة مف جديد  عمى 

وال ينبغي أف تكوف بديمة  لترتيبات  أف الشراكة  الجديدة  عممية تكميمية 
 الشراكة الثنائية القائمة .

مجددا  عمى الصالحيات التي أعدتيا  وكالة الحادية والثالثوف صدقت الدورة  .24
تنسيؽ النيباد  وقدمتيا  مف خالؿ  لجنة توجيو النيباد والتي تعكس األساس  

 حظت  أف اآللية المنطقي المقترح ، األىداؼ ، الشكؿ وعضوية المنتدى .  ال
ستراتيجي  إلالجديدة سوؼ تركز عمى مسائؿ التعاوف االقتصادي ذات الطابع ا

ألفريقيا، العولمة  وأولويات التنمية  المحددة  كما ينص عميو كؿ مف االتحاد 
 .  2063األفريقي ، النيباد وأجندة 

د بدعـٍ فوضت الدورة كذلؾ  رئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيبا .25
مف الرئيس التنفيذي  لوكالة تنسيؽ النيباد  ولجنة  توجيو النيباد  بالتقارب  إلى 

  ـسات مف أجؿ تحديد مستويات مصمحتيوالمؤس  يفالمحدد يفالشركاء الحكومي
لالنضماـ إلى  منتدى أفريقيا  لمشراكة العالمية  وترشيح  كبار  ـواستعدادى

التنفيذي  لوكالة  المديردورة مف جديد  مف المسؤوليف المالئميف  .  طمبت ال
س الحالي  لمجموعة السبع  يلمانيا  باعتبارىا الرئاالتصاؿ بأتنسيؽ النيباد 

حوؿ امكانية  تنشيط الشراكة بيف مجموعة السبع وأفريقيا  خالؿ فترة  والية  
 )بصفتيما البمديف  المذيف يرأساف حاليا  االتحاد مف موريتانيا والسنغاؿكؿ 
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(  20األفريقي والنيباد  عمى التوالي(  وجنوب أفريقيا )كعضو مجموعة اؿ
س الحالي  لممنتدى المقترح بيف أفريقيا يستراليا  باعتبارىا  الرئاالتصاؿ بأ

 . 20ومجموعة اؿ 

عالوة عمى ذلؾ، رحبت لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد  إطالؽ   .26
ا  كما طمبت مف  الدوؿ األعضاء، مفوضية فريقيأتقرير الدوؿ األعضاء في 

االتحاد األفريقي ووكالة تنسيؽ النيباد العمؿ مع  القطاع الخاص والشركاء 
تغطي جميع البمداف  التيعمميات المسح  اإلنمائييف اإلسراع بالبدء في

 األفريقية.

 : الجمسة الختامية

والتوجيو مف  المتواصمةستراتيجية إلبالقيادة ا الحادية والثالثوفاعترفت الدورة  .27
االتحاد األفريقي   رئيسب تنحو التعجيؿ بتنفيذ النيباد كما أشاد اأفريقيقادة 

المدير ولجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد والمفوضية وكذلؾ 
التنفيذي لوكالة النيباد لجيودىـ الخاصة في ىذا الصدد. أعربت الدورة كذلؾ 

تصادية اإلقميمية، المؤسسات األفريقية  والشركاء عف شكرىا لممجموعات االق
 نحو تنفيذ النيباد في عقدىا الثاني .اإلنمائييف 

لمنيباد القادمة لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات  الثانية والثالثوفستنعقد الدورة  .28
أديس لمؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات في  24ػلتوجيو النيباد عشية  الدورة ال

 .2015يناير   ،اثيوبيإأبابا، 

- 
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