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  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية المستدامة

  االجتماع الثاين
  ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩- ١٧القاهرة، 

  
بشأن أصحاب المصلحة اآلخرين بيان المجموعات الرئيسية و 

نمية لتخطة ال ومتكاملالتنفيذ والمتابعة على نحو شامل ضمان 
 ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠لعام المستدامة 

 القاهرة يوم يفالتقينا وقد املصلحة اآلخرين، أصحاب الرئيسية و حنن، ممثلي اجملموعات 
مي للتنمية اإلقليأفريقيا ملنتدى يف إطار التحضري لعقد االجتماع الثاين  ٢٠١٦مايو أيار/ ١٧

 التنمية ةخلط ومتكامل شامل حنو على واملتابعة التنفيذ ضمان’’الذي كان موضوعه  املستدامة
  ‘‘. ٢٠٦٣ عام وخطة ٢٠٣٠ لعام املستدامة

ن خالل ماألمم املتحدة واالحتاد األفريقي الذي تقدمه الدعم  عالياً  نقدر تقديراً إننا 
ع به الذي تضطل دورالب ا، وإقرارمهاملصلحة اآلخرينأصحاب و مع اجملموعات الرئيسية لعمل ا

 ، وهو ما يشكل مبعث تشجيع لنا.اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين

وى، ومنتدى الرفيع املستالسياسي ملنتدى ميكن أن يقوم به اوفيما يتعلق بالدور الذي 
املتابعة و اإلقليمي للتنمية املستدامة، واحلكومات وشركاء أفريقيا لدعم وحتقيق التنفيذ أفريقيا 

، فإننا ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠خلطة التنمية املستدامة لعام شامل ومتكامل الفعالني على حنو 
 :صي مبا يلينو 

اعلة، ضمان مشاركة مجيع اجلهات الفلينبغي للحكومات األفريقية توفري القيادة  •
دامة ربط تنفيذ األهداف اإلمنائية املستويف الفئات املهمشة والضعيفة، السيما 

يئة بيئة مواتية (مبا يف ذلك اتساق سموتطلعا واقع املواطننيب ياسات ، فضال عن 
موعات جملحىت تتمكن اختصيص املوارد واألطر املؤسسية) التنمية املستدامة و 
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وى مستينبغي رفع و دور مؤثر. من أداء  املصلحة اآلخرينأصحاب و الرئيسية 
املواطنني لدى  مهاوفوائد ٢٠٦٣خطة عام و  ٢٠٣٠خطة الوعي مببادئ 

الوطنية عد صُّ لمزيد من فرص التعاون على الفتح اجملال ل، فضال عن يقينياألفر 
ة يف املبادر متكني السلطات الوطنية من أخذ زمام واإلقليمية والعاملية من خالل 

  .هذا اجملال

 الفاعلةلجهات ل رباً اإلقليمي للتنمية املستدامة منأفريقيا منتدى نبغي أن يكون ي •
تنسيق و تبادل اخلربات يف جمال التنفيذ واملتابعة والرصد؛ ل الدول غريمن و  الدول من

رفعها و املواقف اإلقليمية املوحدة صياغة على بعض  اجلهود اإلقليمية والعمل مع
هداف اإلمنائية ع التقدم احملرز يف تنفيذ األوتتبُّ ؛ السياسي الرفيع املستوىلمنتدى ل

ب أي الركعن خلف يتأال لضمان  واإلقليمي الوطينصعيدين املستدامة على ال
نمية اإلقليمي للتأفريقيا ملنتدى نبغي يو . املصاحلمن البلدان أو من أصحاب 

مشاركة  بشأنطرائق املنتدى السياسي الرفيع املستوى اعتماد املستدامة أيضا 
 .أصحاب املصلحة اآلخرين يف املنتدىو جملموعات الرئيسية ا

ة العامة جلمعيا رارإىل قن و أصحاب املصلحة اآلخر و جملموعات الرئيسية تشري اإذ و  •
 رسى، الذي أ‘‘صبو إليهاملستقبل الذي ن’’بعنوان  ٦٦/٢٨٨ لألمم املتحدة 

صادية أمهية إدماج اجلوانب االجتماعية واالقتوأقر املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
ا  ٦٧/٢٩٠والبيئية للتنمية، والقرار  عتقد تاملتعلق بشكله وجوانبه التنظيمية، فإ

يذ األهداف اإلمنائية تنفلرصد  شامالربا املنتدى ينبغي أن يكون منأن هذا 
املستدامة، وتبادل الدروس املستفادة واخلربات بني الدول األعضاء وأصحاب 

املشرتكة  الفرص والتحدياتعلى أساس سبل التنفيذ وتعزيز استعراض و املصلحة، 
 جمال يف يف تنفيذ األهداف اإلمنائية املستدامة، وتلبية احتياجات الدول األعضاء

 .القدرات

ين واملايل والتكنولوجيا املناسبة، والدعم التق ، القدراتريشركاء أفريقيا توفينبغي ل •
إحراز وا لُيكمِ لأصحاب املصلحة اآلخرين للدول األعضاء، واجملموعات الرئيسية و 

نمية تنفيذ هداف التسبيل اليت ميكن أن تعرتض املخاطر  واتجاوز يالتقدم و 
 .على حنو فعال وكفء املستدامة

م وحتقيق يف دعاملصلحة اآلخرين دور اجملموعات الرئيسية وأصحاب يتعلق بأما فيما 
فإن ، ٢٠٦٣خطة عام و  ٢٠٣٠خلطة عام ومتكامل واملتابعة الفعالني على حنو شامل التنفيذ 

خطة ة و القوي يف حتقيق األهداف اإلمنائية املستدامو احملفز  ناعملنا احلايل يؤكد بالفعل دور ُجلَّ 
 :ل ما يليمن خال ٢٠٦٣عام 
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 ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠خطة عام كل من لالوعي رفع لللقدرات قوية التعبئة ال •
 االمساك بزمام األمور؛و الزخم ، وبالتايل تعزيز يقينيبني املواطنني األفر 

تلف رف واملمارسات اجليدة بني خمااالبتكار واملعاخلربات يف جمال تبادل يسري ت •
، مبا يف ذلك ٢٠٦٣خطة عام و  ٢٠٣٠خطة عام أصحاب املصلحة بشأن تنفيذ 

اص اخلمنظمات اجملتمع املدين والدول األعضاء والشركاء من القطاع فيما بني 
ن التضارب م، وبالتايل احلد بشأن العمل اجملدي وغري اجملدي، الشركاء اإلمنائينيو 

 مها؛املوارد الشحيحة لتنفيذمن القصوى االستفادة و بني اخلطتني 

حمللي اوهلا أمهية على صعيده  املواطن حمورهااليت يكون  اناتاالستفادة من البي •
ملستدامة من اللتنمية لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية  ومصنفة

 ،خالل املشاركة الفعالة يف أنظمة اإلحصاءات الوطنية ومجع البيانات اإلدارية
 ؛البيانات تلكوتعزيز استخدام 

الفرص من أجل توسيع نطاق املبادرات مع احلكومات حملية وتوفري حلول إجياد  •
 .منحىن التعلُّ يقلل من مُ وهو ما ، اإلمنائينيوالشركاء 

ملصلحة مجيع أصحاب اعلى نطاق ( نييَّ الرأسِ الستعراض واملتابعة اتعزيز فرص  •
الرئيسيني املشاركني يف تنفيذ األهداف اإلمنائية املستدامة، مبا يف ذلك احلكومات 

فيما قي (األفستعراض قتصار على االاالوالقطاع اخلاص واجملتمع املدين) بدال من 
 )؛بني احلكومات

لفئات امن خالل الوصول إىل ‘‘ يتخلف عن الركب أحدال أ’’جتسيد شعار  •
(مبا يف ذلك مجاعات السكان األصليني، وإنشاء منابر هلا شة والضعيفة املهم

من تتمكن واألطفال) حىت  ،والشباب ،والنساء ،األشخاص ذوي اإلعاقةو 
ااملشاركة الفعالة و   ؛إمساع أصوا

تابعة والرصد ملاتنفيذ و اللة من غري الدول فيما يتعلق بتنسيق جهود اجلهات الفاعِ  •
دين، اجملتمع املعمل ومنابر  واإلقليمي من خالل آليات على الصعيدين الوطين

الوطنية واإلقليمية والعاملية بشأن دور اجملموعات الرئيسية الصُّعد واإلبالغ على 
 .االستعراضو تنفيذ واملتابعة عمليات الوأصحاب املصلحة اآلخرين يف 

بات تنظيمية ترتياآلخرون إىل ما يلي من اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة تاج حتو 
 ٢٠٣٠ خلطة عامشامل ومتكامل الفعال على حنو ودعم من أجل أداء دورهم يف حتقيق التنفيذ 

  :٢٠٦٣خطة عام و 
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 :، ندعوالوطينصعيد العلى وبناء عليه فإننا، 

جع تشاركية تش نظمتوفري إرادة سياسية قوية و اإلعراب عن الدول األعضاء إىل  •
ديد حتعملية جزءا من  واكونيلأصحاب املصلحة اآلخرين ات الرئيسية و اجملموع
 اخلطتني وتنفيذمها؛ أولويات

رئيسية، روابط قوية بني اجملموعات الإقامة تيسري إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا  •
 .لضمان استمرار التزامهم السياساتواضعي و  ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 يفدمج اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل الدول األعضاء  •
من ين دتعدذات أصحاب املصلحة املالوطنية تنسيق آليات وجلان ومفوضيات ال

 مها؛ورصدتهما ومتابع ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠خطة عام تنفيذ أجل 

التنمية مج خطة دلتنمية و إىل تعزيز املنابر الوطنية املعنية بتنسيق االدول األعضاء  •
 ؛هااملستدامة في

نمية اإلقليمي للتأفريقيا منتدى  إصالحفإنه البد من على الصعيد اإلقليمي، أما 
 العمل خنراط يفاالباملستدامة بغية السماح للمجموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين 

واإلدالء انبية، جعاليات فاملشاركة يف جمرد بنشاط وبشكل مستمر طوال فرتة االجتماع، بدال من 
لى ع. كما ندعو إىل إضفاء الطابع املؤسسي الحظني هلذه العملياتدور املببيان واالكتفاء ب

مستدام عمل من أجل القيام بجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف اهلياكل اإلقليمية ا
 .أمهية يوذ

ة ألفريقيا، جنة االقتصاديينبغي للفإنه األمم املتحدة، صعيد صعيد اإلقليمي و العلى و 
أصحاب وصول اجملموعات الرئيسية و يسري وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ت

يف ملها عبناء القدرات والتمويل لتعزيز احلصول على التقنيات و املصلحة اآلخرين إىل فرص 
مارسات اجليدة هود وتبادل املاجلهلما كذلك تعزيز منابر التنسيق وفرص توحيد . وينبغي امليدان
شبكات  إنشاءاملوضوعات، مبا يف ذلك عن طريق طاق نعلى بني اجملموعات الرئيسية فيما 

 املمارسني.

التنمية  مصرفلحكومات، ومفوضية االحتاد األفريقي و ينبغي ل، عدوعلى مجيع الصُّ 
وإدارة األمم  ،قيااالقتصادية ألفرياإلقليمي للتنمية املستدامة، واللجنة أفريقيا األفريقي، ومنتدى 

اجلهات كافة مفتوحة لللعمل املستمر تكون آلية إنشاء املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 ٢٠٦٣خطة عام يذ يف تنفبفعالية من املشاركة واملسامهة تتمكن اجملتمع املدين حىت يف الفاعلة 
 صُّعد.التلف نتائجها على خماالستفادة من يف ، و ٢٠٣٠عام وخطة 
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على العمل  إىلاإلقليمي للتنمية املستدامة أفريقيا يف اخلتام، ندعو منظمي منتدى و 
لوثائق ايف إدراجها كذلك  ، بل ينبغياملذكورة أعالهالقضايا ال نكتفي بنقل صدى أضمان 

 ٢٠٦٣طة عام خلتنمية املستدامة و ا أهدافالتزامنا املستمر بتساهم يف خارطة طريق اخلتامية وأن 
إىل أداء لع قدما نتطفإننا القوة املذكورة أعاله، نقاط ىل استنادا إو القاهرة. اجتماع ما بعد فرتة يف 

من أجل حتسني أحوال  مهاوتنفيذ ٢٠٦٣خطة عام و  ٢٠٣٠خطة عام إدماج دورنا يف تعزيز 
 .يقينياملواطنني األفر 

 

 


