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 ليبيريا تقرير فخامة السيدة إلين جونسون سيرليف ، رئيسة جمهورية
 5102لما بعد  المعنية بأجندة التنمية ورئيسة المجنة الرفيعة المستوى

 

 :الخمفية –أوال 

اعتمدت الدورة العادية الثانية والعشرون لمؤتمر االتحاد المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا  .0
 6102الموقف األفريقي الموحد من أجندة التنمية لما بعد  6102يناير  00و 01يومي 

التي تستند إلى تطمعات شرائح واسعة من أصحاب المصمحة األفريقيين وطمبت من 
بما لتنقيح الوثيقة  6102أن تجتمع في انجمينا؛ تشاد قبل فبراير  المجنة الرفيعة المستوى

عداد استراتيجية  بدال من عنصر تمكين ةضوع السمم واألمن دعاماعتبار مو في ذلك  وا 
قامة   تحالفات.اللمدعوة والتفاوض وا 

كأمانتيا منح المؤتمر المجنة الرفيعة المستوى مدعومة من قبل مفوضية االتحاد األفريقي  .6
الشروع  (0) صالحية، وممثمييا في المحافل ذات الصمة وبالتعاون مع  الدول األعضاء
إقامة تحالفات إقميمية وقارية مشتركة حول ( 6)دول العالم  في عممية التفاوض مع بقية

ذات  ىذه المجاالتإدراج  ضمان( 0)لمموقف األفريقي الموحد والمجاالت ذات األولوية 
لما  والشاممة أجندة التنمية المستدامةفي المحددة في الموقف األفريقي الموحد  األولوية
ة بما في ذلك مداوالت مجموعة العمل في المداوالت الحكومية المشترك  6102بعد 

المفتوحة المعنية بأىداف التنمية المستدامة وأعمال المجنة الحكومية المشتركة لمخبراء 
 .6102حول تمويل التنمية المستدامة واألجندة العالمية النيائية لمتنمية لما بعد 

 أجندةبق مع أن تتطا)أ(أكد المؤتمر أيضا أن وثيقة الموقف األفريقي الموحد يجب  .0
يتم تحقيقيا وأن تتضمن أىدافا محددة ( 6لمسنوات الخمس عشرة األولى ) 6120أفريقيا 

 في ىذا اإلطار الزمني وذلك باستخدام العمل الفني الذي قد قامت بو المفوضية.
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 :التقدم المحرز في تنفيذ مقرر القمة –ثانيا

-62معت في انجمينا، تشاد من الرفيعة المستوى قد اجتالمجنة أن  كبار المسؤولين ذكر .2
وتنقيح واستكمال موضوع السمم واألمن دعامة اعتبار وقامت ب 6102فبراير  62

الموقف األفريقي الموحد واستعرضت مشروع استراتيجية التفاوض والدعوة التي أعدتيا 
 .6102مجموعة العمل الفنية ووضعت خارطة طريق لمفترة من فبراير إلي يونيو 

( 0) 6102فبراير  62ة الرفيعة المستوى في نجمينا ، تشاد في اجتمعت المجن .2
( 0)قامت بإطالق الموقف األفريقي الموحد ( و 6)واستعرضت دعامة السمم واألمن 

ر االتحاد األفريقي وذلك الستعراض التقدم وقررت أن تجتمع عشية الدورة العادية لمؤتم
 . 6102المحرز منذ انعقاد قمة يناير 

لمجنة الرفيعة المستوى بعرض الموقف األفريقي خالل المؤتمر المشترك قامت رئيسة ا .2
ووزراء المالية والتخطيط االقتصادي لمجنة األمم السابع لوزراء المالية لالتحاد األفريقي 

 . 6102مارس  62المتحدة االقتصادية ألفريقيا المنعقد في أبوجا، نيجيريا في 

 .6102أبريل  62و62المتحدة األمريكية يومي تم تنظيم خموة في نيويورك، الواليات  .2
بناء ممكية ( 0)في نيويورك بيدف مجموعة السفراء األفريقيين والممثمين الدائمين ل

ووضع ( 6)أعضاء المجموعة األفريقية في نيويورك الموقف األفريقي الموحد بين 
قامة تحالفات (0) استراتيجيات لممفاوضات عممية  بين الشركاء في استراتيجية وا 

مثل جنيف ،  ىأخر في عواصم استراتيجية التفاوض. من المقرر تنظيم  أحداث مماثمة 
 .بروكسل وواشنطن

الموقف األفريقي الموحد بشأن أجندة التنمية لما  قدمت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي .2
 62عمى ىامش المؤتمر الوزاري لحركة عدم االنحياز في الجزائر في  6102بعد 

 مارس.
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 المؤتمر الرفيع المستوى األول دمت المفوضية أيضا الموقف األفريقي الموحد خاللق .2
في ياوندي، الكاميرون،  مدورة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيال

 01إلى  02مايو ومؤتمر معالجة التفاوتات في أفريقيا، في أكرا، غانا من  2و 2يمي 
يع المستوى لمشراكة العالمية من أجل التعاون الفعال في مجال أبريل؛واالجتماع الرف

أبريل؛ واجتماع الشراكة العالمية لؤلمم  02و 02التنمية في مدينة مكسيكو يومي 
 2المتحدة حول النيوض بالشراكة وقيادة األعمال المسؤولة في أديس أبابا، إثيوبيا، من 

 يونيو. 00إلى 

باإلطالق الوطني لمموقف األفريقي الموحد من ستوى قامت رئيسة المجنة الرفيعة الم .01
مايو  62في منروفيا ، ليبيريا في عمى المستوى الوطني  6102أجندة التنمية لما بعد 

إلبالغ أصحاب المصمحة الميبيريين بمن فييم القطاع الخاص ومنظمة المجتمع  6102
الذي قالت إن أىدافو  واألوساط األكاديمية بأولويات الموقفالمدني ووسائل اإلعالم 

مبادرات التي تصدر من الخارج، نحو العمل من الاألفريقيين  انتقالالشاممة تتمثل في 
المحمي ودعت جميع الميبيريين وصناع القرار إلى إلقاء نظرة جادة عمى محتويات 

 الموقف األفريقي الموحد واستخدامو كخارطة طريق تؤدى إلى التنمية.

تحاد األفريقي بإطالق الموقف األفريقي الموحد في أديس أبابا، قامت رئيسة مفوضية اال .00
بحضور كافة أعضاء المجتمع الدبموماسي األفريقي وغير  6102يونيو  0إثيوبيا في 

األفريقي والمنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وكافة 
 ، إثيوبيا. أصحاب المصمحة اآلخرين المقيمين في أديس أبابا

قدمت رئيسة المجنة الرفيعة المستوى الموقف األفريقي إلى المؤتمر االقتصادي  .06
 . 6102يونيو  06إلى  2لؤلمريكتين المنعقد في مونتلاير، كندا من 

أىداف وغايات ومؤشرات الموقف  ورقة حول قامت مجموعة العمل الفنية بإعداد مشروع .00
يونيو  0و  6في أديس أبابا، إثيوبيا يومي لين كبار المسؤو  . اجتمعاألفريقي الموحد 
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الستعراض المشروع واتفقوا عمى استكمالو خالل اجتماعيم في  مالبو ، غينيا االستوائية 
 . 6102يونيو  60في 

قامت المجنة الرفيعة المستوى أيضا وبدعم من األمانة بإعداد استراتيجية الدعوة  .02
من خالل الموقف األفريقي  األفريقية تطمعاتلاوالتفاوض التي يمكن استخداميا لتعزيز 

ومن أدوات الدعوة الرسائل الرئيسية المستمدة من الموقف األفريقي الموحد الموحد. 
لالستخدام من قبل كافة رؤساء الدول والحكومات في جميع المناسبات لنشر ما تريده 

 أجندة التنمية القادمة.  فيأفريقيا 

 :من الموقف األفريقي الموحدالرسائل الرئيسية المستمدة 

: إن الموقف األفريقي الموحد ىو عبارة عن التصميم عمى تنفيذ مختمف إعالناتنا الديباجة
والتزاماتنا بتكامل القارة اجتماعيا واقتصاديا والتحول الزراعي وتوفير فرص العمل والتنمية 

ء عمى الفقر بجميع أشكالو البشرية واالجتماعية وأجندة االستدامة. وىدفو الرئيسي ىو القضا
. وييدف أيضا إلى إعادة توجيو نظام التنمية  6101السريع من التفاوض بحمول االنتياء و 

 بعيدا من المبادرات التي تصدر من الخارج إلى المبادرات التي تصدر وتمول محميًا . 

ي، النمو : التحول االقتصادي الييكمتشمل يستند الموقف األفريقي الموحد إلى ست دعائم
، الموارد الطبيعية ودىا اإلنسان، االستدامة البيئيةالشامل، التكنولوجيا واالبتكار، التنمية التي يق

دارة الكوارث ، السمم واألمن والتمويل والشراكات.  إن ىذه العناصر ىي التي تدفع رؤية التنمية وا 
ممثمة قوة دينامية في الساحة  لبناء أفريقيا متكاممة مزدىرة ومسالمة يقودىا ويديرىا مواطنوىا

وتييئة الظروف اإلنتاجية الدولية. إننا ممتزمون بحفظ كرامة وشرف أفريقيا مدفوعة بالقدرة 
 ستدامة.التنمية القوية والشاممة والمرنة والملتنمية البشرية و والمتحول االقتصادي 

تدرك أفريقيا أن تنميتها المستدامة والمتوازنة يمكن ضمانها فقط عندما تكون  (0)
. إن أفريقيا ممتزمة والتنمية الشعوب وسيمة وليست غاية لعممية النمو االقتصادي
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بمواصمة التركيز عمى مسائل التنمية ذات الصمة وذلك بتحقيق ما تبقى من 
ة توفير الخدمات ذات النوعية في األىداف اإلنمائية لؤللفية وذلك بتعزيز عممي

وباالستجابة لآلثار  وغيرىما من المجاالت االجتماعية مجالي التعميم والصحة
ويعد الحد من حاالت االجتماعية واالقتصادية لمييكل الديموغرافي األفريقي المتغير 

التفاوت بين المجموعات والمجتمعات واألقاليم في الوصول إلى الخدمات 
وكذلك تعزيز واالقتصادية األساسية أمرًا ضروريا بالنسبة ألفريقيا. االجتماعية 

والميني والثانوي وبعد الثانوي، رفع مستوى أنظمة  التعميم قبل اإلبتدائي واإلبتدائي
والقضاء عمى التمييز القائم عمى نوع الجنس في المجالين الصحة األساسية، 

 شطة السياسية .حة اإلنجابية واألنلصاالقتصادي واالجتماعي وا

إننا ممتزمون بعكس اعتماد أفريقيا عمى السمع األولية وتوفير فرص عمل الئقة   (6)
. تحتاج أفريقيا إلى التعجيل بالنمو تحمل الصدمات الخارجيةعمى قدرة الوتعزيز 

الزراعية والتصنيع، اإلنتاجية الشامل استنادًا إلى المعجل، المستقر، المستدام و 
بين القطاع ي امل اإلقميمي، قطاع خدمات الدعم والربط القو إضافة القيمة، التك

االستخراجي وبقية قطاعات االقتصاد. يتطمب ىذا تحول البنية التحتية في مجاالت 
دارة موارد المياه. من شأن سياسات  الطاقة، النقل، االتصاالت السمكية والالسمكية وا 

كعنصر أساسي إضافي لمتحول  الزراعيةاإلنتاجية الصناعة القوية أيضا تعزيز نمو 
ضافة القيمة إلى توفير العمالة وزيادة التجارة  .الييكمي في القارة سيؤدي التنويع وا 

 .والمرونة

يتعين عمينا تعميق واستدامة األداء االجتماعي واالقتصادي لمقارة بتسخير العمم  (0)
في  ويتحقيق ذلك فقط  بتدريب األشخاص واالستثمار والتكنولوجيا واالبتكار

االبتكار التكنولوجي، تسييل نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وسد الفجوة بين 
 الميارات التي ينتجيا نظام التعميم والميارات التي يحتاجيا القطاع الخاص.
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إننا ممتزمون بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ألفريقيا في سياق مبدأ المسئوليات  (2)
االستخدام الكفؤ لمموارد البشرية )المعادن، المياه، شمل ذلك ي. المشتركة والمتباينة

األرض والغابات( االستثمار في تخفيف وتكييف أثار تغير المناخ، الطاقات 
جددة ، االنتاج الكفؤ لمطاقة ، تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والطاقة المت

ابة لمكوارث المستدامة لمجميع. ويشمل أيضا تعزيز القدرة عمى المشاركة في االستج
 .وتنفيذ مبادرة التضامن األفريقي الطبيعية

يقر قادة أفريقيا بأنه لتحقيق أهداف التنمية ، البد من تعزيز السمم واألمن  (2)
ومعالجة األسباب الجذرية لمنزاعات بما في ذلك أوجه التفاوت االقتصادي 

ض النظر . من الميم أن نضمن السالمة األساسية والعدالة لمجميع بغواالجتماعي
التزم القادة عن المركز االقتصادي واالجتماعي لؤلفراد أو انتمائيم السياسي. 

األفريقيون أيضا بتشجيع الحكم الفعال والمفتوح والتشاركي عمى المستويات الوطنية 
واإلقميمية والدولية.إن االلتزام بالسمم واألمن والحكم السياسي واالقتصادي وسياسات 

دارة الموارد المحمية أمور االقتصادي الكمي ال حذرة ومكافح الفساد وتحسين تعبئة وا 
 لتحول أفريقيا وأجندة التنمية. بالغة األىمية

 ليب التمويل المبتكرة أمرا بالغ األهميةاوأستعتبر تعبئة الموارد والشراكات الفعالة  (2)
يا أن تنظم أفريق فمن الضرورة المحتمة في ىذا الصدد،. التمويل أولويات أفريقي

عمى نحو أكثر الدعائم والسياقات اإلستراتيجية لتعامالتيا مع االقتصادات الصاعدة. 
يمكن أن يشمل ذلك توجيو االستثمار األجنبي المباشر من مجمل بمدان الجنوب 
نحو زيادة القدرات اإلنتاجية، مثل تطوير البنية التحتية وورفع مستوى التعاون بغية 

ذات القيمة المضافة العالية. ومن شأن ذلك أن يساعد  تعزيز إنتاج السمع الزراعية
عمى تعميق الفرص لتعاون بين بمدان الجنوب يعود بالفائدة عمى جميع األطراف، 
األمر الذي يمضي قدما بأىداف تنويع السوق األفريقية، وكذلك بسد الفجوات 

ت والتعاون من المطموب تعزيز الشراكات المتعددة القطاعاالتجارية واالستثمارية. 
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بين بمدان الجنوب لدعم التقدم. وفي ىذا الصدد، ندعو شركاءنا اإلنمائيين إلى 
% من إجمالي ناتجيا المحمي لدعم نوعية 1.2الوفاء بالتزاماتيم بتخصيص 

مكانية التنبؤ بيا وصياغة منظومة لمحكم العالمي تعزز مبادئ التجارة  المساعدات وا 
عداد السياسات.  المنصفة وا 

 :الختام –ا ثالث

من الدول األعضاء واألصول سيعتمد نجاح الموقف األفريقي الموحد عمى االلتزام القوي  .02
 األفريقية وأصحاب المصمحة والشراكات ذات المنفعة المتبادلة.

تعبئة الدعم  نيابة عن زمالئي أعضاء المجنة الرفيعة المستوى، أدعوكم جميعا إلى .02
ومن األىمية بمكان أن تخبروا ممثميكم الدائمين  الفعال لممموقف األفريقي الموحد. 

وسفراءكم في نيويورك، جنيبف والعواصم اإلستراتيجية األخرى، بوجوب دعم الموقف 
األفريقي الموحد وكسب التأييد لو. تمثل نيويورك خط المواجية في المفاوضات العالمية 

ضمان تبوؤ الموقف الجارية، وينبغي أن نستفيد من جميع أصولنا وجيات اتصالنا ل
يمثل  .6102األفريقي الموحد المكانة التي تميق بو في األجندة اإلنمائية لما بعد 

التحدث بصوت واحد المفتاح لمنجا في التأثير عمى محتوى أجندة التنمية لما بعد 
6102. 

حفل وطني رسمي إلطالق الموقف األفريقي الموحد أود أن أقترح عمى كل منكم تنظيم  .02
عميمو عمى نطاق واسع لتمكين الشعوب عمى المستويات المحمية من معرفة ما لضمان ت

نتحدث عنو. وعمى سبيل المثال، عقدنا حفل إطالق في منروفيا حيث جمعنا بين  
الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية لمدة يومين 

 شة كل من الدعائم.لممشاورة حول الموقف األفريقي الموحد ومناق
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وأخيرا، نود، أنا وزمالئي، أن نطمب من كل واحد منكم مناصرة ودعم الموقف األفريقي  .02
الموحد والتحدث بصوت واحد خالل المنقشات في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة وكسب 
ز التأييد لمرسائل الرئيسية. يتعين عمينا أيضا إجراء مشاورات محمية، إقميمية ودولية لتعزي

 موقفنا.

 :5102المطموب من قمة يونيو  وما ه –رابعا

 :المؤتمرإن 

بتقرير رئيس المجنة الرفيعة المستوى عن األجندة اإلنمائية لما بعد  يحيط عمما ( أ)
، بما في ذلك النيوض بالسمم واألمن كركيزة ووضع استراتيجية لمدعوة 6102

قامة تحالفات والعمل الجاري حول إعداد رسائ ل أساسية ووضع والتفاوض وا 
 ؛أىداف وغايات ومؤشرات

رؤساء الدول والحكومات وأعضاء المجنة الرفيعة المستوى لما أبدوا عمى  يثني ( ب)
من االلتزام والتفاني والقيادة في صياغة الموقف األفريقي الموحد انطالقا من 
 تطمعات الشعوب األفريقية، والشروع في أنشطة كسب التأييد والتفاوض والترويج؛

، بدعم من األمانة بتنسيق الدول األعضاء المجنة الرفيعة المستوى فيكم ( ج)
المشاركة في وأصحاب المصمحة األفريقيين في إطار وبالتعاون مع الوكاالت 

الموقف األفريقي الموحد. سيكون عممية التفاوض مع بقية العالم من خالل 
عيد العالمي في أساس لمساىمة أفريقيا عمى الصالموقف األفريقي الموحد بمثابة 

، 6102المداوالت الحكومية المشتركة الجارية حول التنمية المستدامة لما بعد 
بما في ذلك عمل فريق العمل المفتوح  بشأن أىداف التنمية المستدامة والمجنة 

والمرحمة النيائية  الحكومية المشتركة المعنية بتمويل التنمية المستدامة
 ؛6102ول أجندة التنمية لما بعد لممفاوضات الحكومية الدولية ح
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مناصرة اآلخرين  األفريقيين الدول األعضاء وأصحاب المصمحة من جميع يطمب ( د)
بصوت واحد  الموقف األفريقي الموحد والتحدثودعم المسائل المطروحة في 

وفي أي محفل آخر ذي  خالل المناقشات في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة
 صمة.

- 


