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  تقریر رئیس لجنة رؤساء الدول

  والحكومات لتوجیه النیباد

  

ء الدول والحكومات لتوجیه النیباد اجتماعها الخامس والعشرین عقدت لجنة رؤسا -1

في مالبو، غینیا االستوائیة تمهیدا للدورة العادیة السابعة  2011یونیو  29في 

حضر االجتماع فخامة السید أبیانج نجیما . عشرة لمؤتمر االتحاد اإلفریقي

عادة الدكتور جان مباسوجو، رئیس غینیا االستوائیة ورئیس االتحاد اإلفریقي وس

بینج، رئیس مفوضیة االتحاد اإلفریقي فضال عن رؤساء المجموعات 

 .االقتصادیة اإلقلیمیة والمؤسسات الشریكة

على وجه التحدید، كانت الجلسة الخامسة والعشرین للجنة توجیه النیباد بمثابة  -2

 في 2001احتفال خاص بالذكرى السنویة العاشرة العتماد النیباد في یولیو 

 .لوساكا
 :مسائل رئیسیة مدرجة في جدول األعمال وهي) 4(ناقش اجتماع النیباد أربع  -3

استراتیجیة تعبئة الموارد المحلیة إلفریقیا لدعم تنفیذ برامج ومشاریع   .أ 

 النیباد؛

 ؛2011األنشطة البرنامجیة لوكالة النیباد للفترة من ینایر إلى یونیو   .ب 

فریقي الرئاسیة لمناصرة البنیة االتحاد اإل/إحاطة حول مبادرة النیباد  .ج 

 التحتیة 
 التزامات شراكة إفریقیا في إطار مجموعة الثمانیة ومجموعة العشرین  .د 

 
توضیحا لسیاق مسیرة رؤیة النیباد حتى اآلن، ركز االحتفال على موضوع  -4

ذكرت الدورة باعتماد النیباد ". تعبئة الموارد المحلیة لتنفیذ النیباد: "المناقشة

لالتحاد اإلفریقي ومقرر المؤتمر الثاني الصادر في یولیو  یسيالرئكالبرنامج 

 .في مابوتو بشأن دمج النیباد في هیاكل وعملیات االتحاد اإلفریقي 2003

ُتّوج ذلك بالنتیجة النهائیة لعملیة الدمج من خالل مقرر المؤتمر الرابع عشر  -5

نشاء وكالة التخطیط و  2010لالتحاد اإلفریقي في فبرایر  التنسیق للنیباد الحقا وإ
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تعمل وكالة النیباد الیوم بكامل قواها كأداة تنمیة . كالهیئة الفنیة لالتحاد اإلفریقي

وقد ساعد . نشطة خاضعة لإلشراف المباشر لرئیس مفوضیة االتحاد اإلفریقي

 .ذلك على إحیاء تنفیذ برنامج النیباد

م رئیسي وفرصة فریدة رحب االجتماع بالذكرى السنویة العاشرة للنیباد كمعل -6

ة لإلنجازات والتحدیات المتبقیة والدروس لطتخللتفكیر بعمق في النتائج الم

المستخلصة على مدى عقد من الزمن والمستقبل في إطار ممارسة إفریقیا في 

مجال التنمیة، مع التأكید على الطابع الهام والفردي للرؤیة واألولویات القطاعیة 

ص علیها في النیباد باعتباره البرنامج الرئیسي لالتحاد والقیم األساسیة المنصو 

اإلفریقي للمساعدة على تحقیق األهداف اإلنمائیة إلفریقیا وتقدیر القیادة الملهمة 

إفریقیا مكانتها الحقیقیة في النظام ء ونافذة البصیرة لصانعي النیباد لضمان تبو 

 .الدولي

ز في دمج النیباد في هیاكل ارتیاح التقدم الكبیر المحر بالحظ االجتماع  -7

 Assembly/AU/Dec.282(XIV)وعملیات االتحاد اإلفریقي وفقا للمقرر 

الصادر عن الدورة العادیة الرابعة عشرة للمؤتمر بشأن إنشاء وكالة النیباد 

للتخطیط والتنسیق باعتبارها الهیئة الفنیة لالتحاد األفریقي، وأشاد برئیس 

لمسؤول التنفیذي لوكالة النیباد للعمل بحزم في سبیل مفوضیة االتحاد األفریقي وا

  .هامهامتعزیز القدرة المؤسسیة للوكالة على أداء 

استمرار التعاون والتآزر بین مفوضیة االتحاد  25إجماال، سجل االجتماع الـ -8

األفریقي ووكالة النیباد، وأكد مجددا الحاجة الملحة للدول األعضاء إلى تقدیم 

في هذا الصدد، . هامهامیة للوكالة وبرامجها لتمكینها من أداء موارد مالیة كاف

دعا اجتماع لجنة توجیه النیباد لجنة الممثلین الدائمین، بالتعاون مع مفوضیة 

االتحاد ألفریقي، إلى التعجیل بالتصدیق على الهیكل التنظیمي المقترح للوكالة 

ورة القادمة للمؤتمر بغیة ه العتماده من قبل المجلس التنفیذي خالل الدستكمالوا

 .االنطالق الفعلي للعملیات الكاملة للوكالةمن تمكین ال
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م تنفیذ برامج ومشاریع استراتیجیة تعبئة الموارد المحلیة األفریقیة في دع –ألف

 :النیباد

تسلیط الضوء على تم خالل الدورة الخاصة الجتماع لجنة توجیه النیباد،  -9

ألفریقیة والمؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة لتعبئة إستراتیجیات وجهود البلدان ا

وتم، مجددا، تأكید أهمیة الموارد . الموارد المحلیة من أجل تمویل التنمیة

وقد تحدث إلى الدورة الخاصة . المحلیة في تمویل المشاریع اإلنمائیة في أفریقیا

امبیا المسألة رؤساء الجزائر وجنوب أفریقیا ونیجیریا ورئیس وزراء ن هحول هذ

 .واألمین التنفیذي للجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا

أشارت لجنة توجیه النیباد إلى الفرصة التاریخیة المتاحة ألفریقیا لتقوم، فردیا  -10

وجماعیا، بتكثیف عملیة تعبئة الموارد المحلیة اإلضافیة في دعم تنفیذ النیباد 

فعالیة الجهود اإلنمائیة، للمضي قدما باالمتالك واالعتماد على الذات و 

مالحظة، على وجه الخصوص، األشكال المبتكرة والعملیة لتمویل التنمیة، بما 

العامة ل العام من خالل توسیع القاعدة الضریبیة والشراكات ویمتفیها تعزیز ال

، والتصدي للتدفقات غیر المشروعة لرؤوس األموال، والضرائب والخاصة

ع المتعددة األقطار، وخیارات أسواق رؤوس األموال، اإلقلیمیة الفرعیة للمشاری

 عائداتوتمویل المناخ واالستعمال األفضل لموارد صنادیق المعاش التقاعدي و 

 .الموارد الطبیعیة

تم، على وجه الخصوص، تقدیم الخطوط العریضة، إلجراءات السیاسة الرامیة  -11

ذه اإلجراءات وشملت بعض ه. إلى تحسین تعبئة الموارد المحلیة ألفریقیا

صالح النظم الضریبیة، وتقدیم  الوفورات التعاقدیة، وتوسیع القاعدة الضریبیة وإ

تبعا لذلك، . الدعم لنمو وتوسع الشبكات مع القطاع الخاص والمحتمع المدني

أكدت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجیه النیباد ضرورة استمرار التعامل مع 

المؤسسات األفریقیة ذات الصلة والقطاع الخاص البلدان والهیئات اإلقلیمیة و 

وشدد . من أجل المضي قدما بتنفیذ المشاریع اإلقلیمیة التي تم تحدیدها

االجتماع على ضرورة تحویل اإلرادة السیاسیة المتوفرة حالیا بشأن التمویل 
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جراءات محددة في مجال السیاسة وعلیه، . المحلي للتنمیة إلى استجابات وإ

ضیة االتحاد األفریقي ووكالة النیباد، بالتعاون مع لجنة األمم طلب من مفو 

المتحدة االقتصادیة ألفریقیا وغیرها من المؤسسات الشریكة، العمل على إنشاء 

ترشید عملیات تعبئة الموارد المحلیة مع توصیات  من شأنهاآلیات مناسبة 

حكومات لتوجیه محددة، وتقدیمها إلى االجتماع القادم للجنة روساء الدول وال

  .النیباد لبحثها واعتمادها

  

  :2011األنشطة البرنامجیة لوكالة النیباد للفترة من ینایر حتى یونیو  -باء

اعتمد اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجیه النیباد التقریر عن  -12

وأجاز  2011ة البرنامجیة لوكالة النیباد للفترة من ینایر حتى یونیو األنشط

تنفیذ أهم برامج ومشاریع النیباد اإلقلیمیة والقاریة والحظ بوجه خاص التقدم 

المحرز في المؤشرات األفریقیة للعلم والتكنولوجیا واالبتكار؛ والمشاركة 

جموعات االقتصادیة االستراتیجیة في المستقبل الریفي؛ والدعم الفني للم

اإلقلیمیة في إطار الشراكة في مجال مصائد األسماك؛ وخطط االستثمار في 

الزراعة الوطنیة واألمن الغذائي في إطار البرنامج األفریقي الشامل للتنمیة 

الزراعیة؛ مبادرة المحاصیل غیر المدعومة؛ ودعم الرؤیة األفریقیة للتعدین 

دعم التنمیة المؤسسیة للمجموعات االقتصادیة حول إدارة الموارد الطبیعیة؛ و 

اإلقلیمیة ضمن اإلطار االستراتیجي لتنمیة القدرات؛ والمبادرة األفریقیة 

طالق  منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي -لالسثمار للنیباد ؛ وإ

 .المرحلة الثانیة لصندوق النیباد اإلسباني حول تمكین المرأة األفریقیة

النیباد الرئاسیة الرائدة حول - مبادرة االتحاد األفریقيحول اطة خاصة إح-جیم

 :البنیة التحتیة

بصفتها رئیس الفریق الرفیع المستوى للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجیه  -13

النیباد، أحاطت جنوب أفریقیا االجتماع حول وضع المبادرة الرئاسیة الرائدة 

ى مشروع الممر بین الشمال والجنوب حول البنیة التحتیة مع تركیز خاص عل
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وأكد االجتماع من . الذي یحتاج إلى دعم جنوب أفریقیا حتى یصبح حقیقة

جدید على حاجة البلدان األفریقیة إلى إقامة شراكات أقوى مع القطاع الخاص 

وأصحاب المصلحة الرئیسیین من أجل تنفیذ المبادرة الرئاسیة الرائدة حول البنیة 

 .التحتیة
ت نیجیریا االجتماع علما بالتقدم المحرز في مشروع أنبوب الغاز بین أحاط -14

نیجیریا وشّددت على التعاون بین نیجیریا والجزائر والنیجر لتنفیذ -الجزائر

ورحب االجتماع بالتزام نیجیریا مؤكدا على الحاجة إلى إرادة سیاسیة . المشروع

ؤساء الدول والحكومات وأعربت لجنة ر . قویة لریادة مشاریع البنیة التحتیة

لتوجیه النیباد عن تقدیرها للتقدم الذي أحرزته اللجنة الفرعیة الرفیعة المستوى 

للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجیه النیباد تحت قیادة جنوب أفریقیا لتنفیذ 

المبادرة الرئاسیة الرائدة حول البنیة التحتیة مع اإلشارة إلى التنسیق الفني الذي 

كل من مفوضیة االتحاد األفریقي ووكالة النیباد بشأن المشاریع الیًا حتقوده 

وسلطت اللجنة الضوء أیضا على . ذات األولویة التي تمت إجازتها) 7(السبعة 

ضرورة تعزیز التنسیق والتعاون المستدام مع البلدان والمجموعات االقتصادیة 

نشاء قدرا ت تنفیذ مناسبة الستدامة اإلقیلمیة المعنیة لضمان تحقیق نمو شامل وإ

 .تنمیة البنیة التحتیة في أفریقیا

بناًء على ذلك، طلب اجتماع النیباد من مفوضیة االتحاد األفریقي ووكالة  -15
التخطیط والتنسیق للنیباد مواصلة تقدیم التنسیق والدعم الفنیین للمبادرة الرئاسیة 

فریقي للتنمیة ولجنة بالتعاون مع المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة والبنك األ

األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا، نظرا للدور الهام الذي تلعبه البنیة التحتیة 

 .في النهوض بأجندة التكامل اإلقلیمي ألفریقیا

نظرة أفریقیا المستقبلیة للشراكات في إطار مجموعة الثماني ومجموعة -دال

 :العشرین
أفریقیا المنعقدة في -بین مجموعة الثمانيرحبت قمة النیباد بنتائج قمة الشراكة  -16

حول القیم والمسؤولیات المشتركة لتعزیز التقدم  2011دوفیل، فرنسا في مایو 
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الجید للقارة في مجاالت السلم واألمن والنمو االقتصادي مع المساءلة المتبادلة 

كدعائم رئیسیة للشراكة، وأشادت باستكمال تقریر التقییم األفریقي األول 

أفریقیا الناجمة عن التعاون الوثیق بین -تزامات الشراكة بین مجموعة الثمانيالل

وكالة التخطیط والتنسیق للنیباد ووالممارسة الجدیدة  -مفوضیة االتحاد األفریقي

المتعلقة بالتفاوض على اإلعالن المشترك لمجموعة الثماني حول أفریقیا بقیادة 

  .فرنسا بوصفها رئیس مجموعة الثماني

د اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجیه النیباد مجددًا دعمه الكامل أك -17

تبادل كنموذج جدید حول النمو الم 20لتوافق سول بشأن التنمیة لمجموعة ال

مع رؤیة النیباد وكرر نداء أفریقیا لكي یكون لها تمثیل كاٍف  اً للتنمیة وتمشی

ة األكیدة في إشراك وأعرب من جدید عن الرغب. 20وفعال في مجموعة ال

على نحو مستمر  20الفریق الرفیع المستوى للبنیة التحتیة التابع لمجموعة ال

وبناء في خیارات التمویل واالستثمار المبتكرة لمشاریع البنیة التحتیة في القارة 

في تطویر  اً رئیسی اً مع الموقف الواضح إزاء ضرورة بقاء القطاع العام العب

 . البنیة التحتیة

 20المقبلة في فرنسا لمجموعة ال" كان"االجتماع نظرة مستقبلیة على قمة  ىقأل -18

ومع . والتحضیرات األفریقیة المتخذة بشأنها 2011المقرر عقدها في نوفمبر 

اإلشارة إلى مشاركة رؤساء كل من االتحاد األفریقي ولجنة توجیه النیباد 

ب به، تم التأكید كتطور مرح 20والمفوضیة في مؤتمرات القمة لمجموعة ال

 8بمن فیهم مجموعة ال اإلنمائیینشركاء أفریقیا  اءفو مجددًا على ضرورة 

 . بالتزاماتهم بالكامل

 :العملیات اإلنمائیة العالمیة المقبلة

أطلعت جنوب أفریقیا لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجیه النیباد على  -19

لألطراف في اتفاقیة األمم التحضیرات والنتائج المحتملة للدورة السابعة عشرة 

المتحدة اإلطاریة حول تغیر المناخ مع تذكیر االجتماع بأن الدورة السابعة 
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عشرة قد تنتهي بدون التوصل إلى اتفاق ملزم حول تغیر المناخ ولكنها سوف 

 . تسجل تقدمًا جدیرًا بالثناء فیما یتعلق بنظام ما بعد كیوتو

صوت  سماعا العملیات العالمیة القادمة إلاعترافًا بالفرصة القیمة التي تتیحه -20

أفریقیا وتوافقها حول مسائل سیاسات التنمیة، رحب االجتماع باستضافة حكومة 

جنوب أفریقیا للدورة السابعة عشرة لألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 

ر حول تغیر المناخ مما یؤكد الدور المهم ألفریقیا في الحوار العالمي حول تغی

وباإلضافة إلى ذلك، رحب اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات . المناخ

لتوجیه النیباد بالتنسیق المشترك للتحضیرات األفریقیة المتخذة تمهیدًا للمنتدى 

في بوسان، كوریا، الذي تقوم به  ةالرفیع المستوى الرابع حول فعالیة المعون

تنسیق للنیباد من خالل المنبر مفوضیة االتحاد األفریقي ووكالة التخطیط وال

باالتصال مع أصحاب  2011األفریقي لفاعلیة التنمیة الذي أطلق في مارس 

المصلحة األفریقیین والهیئات اإلقلیمیة بما فیها المؤسسة األفریقیة لبناء 

م أفریقیا مواقف موحدة خالل یوعلیه، أكد االجتماع مجددًا أهمیة تقد. القدرات

 . میةهذه األحداث العال

أخیرًا، أكدت لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجیه النیباد مرة أخرى على و  -21

لبرنامج النیباد، وأكدت اللجنة على دعمها للنیباد  أهمیة توفیر تمویل كافٍ 

رحبت . وطلبت من الدول األعضاء أن تساهم بالموارد الالزمة نحو تنفیذ النیباد

لتنفیذ النیباد خالل العقد الماضي إجراء مراجعة ب الخاصةاللجنة بالتوصیة 

 . 2011لى األعضاء بحلول سبتمبر إوتقدیم نتائجها 

سوف یعقد االجتماع السادس والعشرون القادم للجنة توجیه النیباد عشیة الدورة  -22

 .العادیة الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد األفریقي في أدیس أبابا، إثیوبیا

-  
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