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 االتحاد األفريقي 
 لجنة الخبراء
  االجتماع الثاين

للجنة االتحاد األفريقي  التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
ة والنقدية والتخطيط ـؤون الماليــالفنية المتخصصة للش

وزراء لادي ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـوالتكامل االقتص
  ة األفريقيينوالتنمية االقتصادي المالية والتخطيط

   اجتماع لجنة الخبراء
  ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢- آذار/مارس ٣١أديس أبابا، 

    

  

  مذكرة إعالمية

  األطر العالمية والقارية وانعكاساتها على أفريقيا

  السياق

فقد املرجعية ألفريقيا مقارنة بغريها من املناطق، التدين النسيب لألرقام على الرغم من   -١
جناحها يف يف ذلك  ، مباكبريًا حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  أحرزت القارة تقدماً 

إحلاق املزيد من األطفال مبرحلة التعليم االبتدائي وسد الفجوة اجلنسانية يف جمال القيد يف 
املدارس االبتدائية وزيادة متثيل املرأة يف الربملانات الوطنية واحلّد من انتشار فريوس نقص 

التعهد بالتزامات وطنية وإقامة وقد أبرزت هذه اإلجنازات أمهية  .اإليدز/ةاملناعة البشري
 ٢٠١٥يف عام أفريقيا  سارتوبوجه عام،  .أجل حتقيق أهداف التنميةشراكات عاملية من 

على الدرب الصحيح يف مساعيها لتحقيق ثالثة من األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية 
تعزيز املساواة بني املتعلق ب ٣ واهلدفتعليم االبتدائي؛ عميم الاملتعلق بت ٢هي: اهلدف 
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٢  

 اإليدز/كافحة فريوس نقص املناعة البشريةاملتعلق مب ٦دف اجلنسني ومتكني املرأة؛ واهل
   ١ى.أخر  وأمراض

ومع ذلك، كان التقدم الذي أحرزته أفريقيا يف جمال احلّد من الفقر بطيئاً إذا   -  ٢
قللت أفريقيا، باستثناء مشال القارة، فقد  .املناطق النامية ما قورن بالتقدم الذي أحرزته

 يف املائة يف عام ٤٨,٤ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عام ٥٦,٥ مستويات الفقر فيها من
يف املائة)، وهو معدل يقل بكثري عن اهلدف املتمثل يف  ١٤,٣٣ (اخنفاض بنسبة ٢٠١٠

. وتتباين اجلهود املبذولة ٢٠١٥عام  يف املائة حبلول ٢٨,٢٥ تقليل مستويات الفقر بنسبة
على الصعيد القطري، حيث جنحت بعض البلدان يف احلّد من الفقر مبعدالت أسرع بكثري 

فقّللت تونس ومصر وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وغينيا وناميبيا وسوازيلند من  .من غريها
إىل  ١٩٩٠ من عام يف املائة) يف الفرتة ٥٠ الفقر فيها مبعدل يزيد على النصف (أكثر من

اهلدف خالل الفرتة نفسها، هذا واقرتب عدد من البلدان كثريًا من حتقيق  .٢٠١١عام 
  .بلدان مثانية فيما زادت معدالت الفقر يف

يف جمال حتقيق األهداف اإلمنائية اإلجيابية االجتاهات  وعلى الرغم من     -٣
مل اجلميع ويقوم على عملية لأللفية، فإن تطلعات أفريقيا إىل إحداث حتول هيكلي يش

فعلى الصعيد  .تصنيع تكون السلع األساسية قوامها ال تزال تطلعاٍت غري ملباة يف أغلبها
االقتصادي، يهيمن قطاعا اخلدمات والزراعة على الناتج احمللي اإلمجايل ملعظم البلدان 

، تعتمد غالبية ونتيجة لذلك .األفريقية، مع مسامهات هامشية من قطاع الصناعة التحويلية
عة يف مواجهة ااالقتصادات األفريقية على املعونة وتتسم بعدم التنوع، مما جيعلها قليلة املن

كان موجباً، إذ بلغ متوسطه   احلقيقي الصدمات ورغم أن النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل
على كونه ضرورياً  يف املائة املتفق عموماً  الـسبعة ستوىم دونيف املائة، فإنه ال يزال  ٥ نسبة

 خيفي وراءه سجل النمو املوجبفإن وعالوة على ذلك،  .للقضاء على الفقر املدقع
  ٢.االستنفاَد املستمر لقاعدة املوارد الطبيعية املقاس مبؤشر صايف الوفورات املعدلة

الوصول إىل التعليم  فرصوعلى الرغم من حتسن  ،ومن الناحية االجتماعية    -٤
 كما يتبنيباعثًا على القلق   املقدمة اخلدمات نوعيةمات الصحية، ال تزال االبتدائي واخلد

                                                            
Economic Commission for Africa, African Union, African Development Bank and United Nations  ١

Development Programme,  MDG Report 2015:Lessons Learned in Implementing the MDGS — Assessing 
Progress in Africa toward the Millennium Development Goals (2015, Addis Ababa).  

      مطروحاً منه استنفاد الطاقة واملعادن و  اإلنفاق على التعليم يهإل مضافاً  ةالوطني الوفوراتساوي صايف الوفورات املعدلة صايف ي ٢
األضرار النامجة  من البيانات ل هذه السلسلةال تشمو  .انبعاثات ثاين أكسيد الكربونفضال عن وصايف استنفاد موارد الغابات 
 ,Economic Commission for Africa, United Nations Environment Programmeانظر:  .عن انبعاثات اجلسيمات

Food and agricultural Organization of the United Nations and Convention on Biological Diversity secretariat, 
Managing Africa’s Natural Resource Base for Sustainable Growth and Development: Sustainable 
Development Report on Africa IV (2013, Addis Ababa). 

Structural Transformation for Inclusive Development in Africa: The Bartholomew Armah and others ,انظر:  ٣
Role of Active Government Policies (S2015, Society for International Development). 
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إىل جانب و  .ستوياُت وفيات األمهات واألطفال املرتفعة نسبياً من االرتفاع النسيب ملجزئيًا 
 فإناحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية،  تدين سبل
كبري يف األداء بني مشال ال تفاوتبالبني الريف واحلضر و  ؤبعدم التكاف ات تتسمهذه اخلدم

ال يزال يشكل ويُذكر عالوة على ذلك أن اإلقصاء االجتماعي  .أفريقيا وباقي أحناء القارة
متناقصة، من أوجه عدم املساواة املكانية  إن كانتمرتفعة، و  يف مستوياتحتديا إذ ينعكس 

 .٣الوصول إىل اخلدمات االجتماعية األساسيةالدخل ويف إمكانية  توليد واألفقية يف
اخلطر واإلجهاد تزايد حدة ويضاف إىل هذه التحديات ضعُف مناعة القارة يف مواجهة 

  .تغري املناخ بفعلالبيئة ين تعاين منهما ذالل

حول يتمحور األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا فإن ما مل ينجز من وهكذا     -٥
اخلدمات االجتماعية؛ وتضييق الفجوة النامجة عن أوجه  مستوىسني املسائل التالية: حت

عدم املساواة؛ وتعزيز اقتصادات البلدان األفريقية لكي تتمكن من خلق فرص العمل مبا يف 
ذلك عن طريق إحداث حتول هيكلي وحتقيق تنمية صناعية؛ وحتسني القدرات وإمكانية 

  .لك تلك النامجة عن تغري املناخالصمود يف وجه املخاطر البيئية، مبا يف ذ

 من خطة عام كلّ اعتماد   ٢٠١٥ يف عاممت  اخللفيةهذه انطالقًا من و     -٦
املستدامة (اخلطة العاملية  للتنمية ٢٠٣٠ (اإلطار القاري للتنمية)، وخطة عام ٢٠٦٣
   ).٢٠٣٠ اليت تدعم تنفيذ خطة عام(، وخطة عمل أديس أبابا للتنمية)

اليت ( ٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعاموخطة  ٢٠٦٣٤ ماخطة عيذكر أن و     -٧
االستجابة العاملية للتحديات إطار ، تشكالن معاً  ٥أهداف التنمية املستدامة)تتضمن 

 ل مننتقااال :ذات شقنيببدء عملية انتقالية  وتؤذناناجلوهرية اليت يواجهها العامل اليوم، 
نتقال من الشراكة ال؛ واالنسبة للعاملب ٢٠٣٠األهداف اإلمنائية لأللفية إىل خطة عام 

وخطة تنفيذ السنوات العشر  ٢٠٦٣ اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد) إىل خطة عام
ا من أجل ضمان  فعاالً ًا تنسيقبالنسبة للقارة. وتقتضي عمليتا االنتقال كلتامها  املتصلة 

   .االتساق يف التنفيذ واملتابعة واالستعراض

  تفادة من تجربة األهداف اإلنمائية لأللفيةالدروس المس

حول ه اجملتمع الدويل ومواردجهود حشدت األهداف اإلمنائية لأللفية     -٨
الفقر، واجلوع، وانتشار فريوس نقص املناعة  تشملجمموعة أساسية من القضايا العاملية 

                                                            
 

عاما يُنفذ من خالل مخس خطط للتنفيذ يستغرق كل منها عشر   50مدته أفريقيا تحويللهي إطار ٢٠٦٣ خطة عام ٤
  .٢٠٢٣ إىل ٢٠١٤من الفرتة  هاالو سنوات ويغطي أ

أن  بالتايل ويعين ذلك .لعاملية للتحديات اإلمنائية اليت تواجهها أفريقياللتصدي لألبعاد ا هي حماولةٌ  ٢٠٣٠ام خطة ع ٥
ا ، ٢٠٦٣ أهداف التنمية املستدامة ميكن اعتبارها جمموعة فرعية من أهداف خطة عام عاما  15 نفذ على مدىستُ مبا أ

   .٢٠٣٠ معاتنتهي يف 
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عا غري عاما، شِهد العامل تراج ١٥ وعلى مدى .اإليدز، وصحة األم والطفل/البشرية
مسبوق يف مستويات الفقر، واخنفاضا كبريا يف وفيات األمهات واألطفال، وحتسنًا يف 

املالريا والسل  النامجة عنمعدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي، واحنسارا يف معدل الوفيات 
وبصرف النظر عن أداء البلدان األفريقية، فإن الدروس  .وفريوس نقص املناعة البشرية

  .من جتربة األهداف اإلمنائية لأللفية ال تُقّدر بثمن املستفادة

  قياس الجهود المبذولة

غفل تُ ما  الأللفية، كثري عند تقييم أداء البلدان فيما يتصل باألهداف اإلمنائية     -٩
 وترية التقدم الذيو طابع  احلالة اليت كانت عليها البلدان يف مستهل العملية وتأثريها على

  اليتوفيما يتعلق بالبلدان األفريقية خصوصا،  .بلد يف حتقيق الغاياتل كحيرزه   أوال حيرزه
الرتكيز حصرًا على إخفاق  شأنمن ، سريةامل عند بدءكانت األبعد عن الغايات املرجوة 

احملرز التقدم و الكبرية اليت بذلتها  اجلهودأن يبخس هذه البلدان يف حتقيق الغايات املنشودة 
فقط يف  يتمثلال أن  ينبغي يف حقيقة األمر معيار تقييم األداءف .يةاألصل باألوضاعمقارنًة 

أيضًا وترية التقدم احملرز مقارنة أخذ يف االعتبار من حتقيق غايٍة ما، بل يقياس االقرتاب 
  .خبطوط األساس القطرية

  االتصال أساليب الرسائل و عرض 

فاالتصال  .ل واملتابعةأبرزت جتربة األهداف اإلمنائية لأللفية أمهية االتصا  -   ١٠
 على املستويني الفعال على الصُعد الوطنية والقارية والعاملية، مبا يف ذلك من خالل اإلبالغ

حتت ضغط  احلكوماتعلى إبقاء  اإلقليمي والوطين، حيشد جهود اجملتمع املدين ويساعد
تشجع دون قصد  البلدان ذات األداء اجليدف .من أجل الوفاء باملواثيق االجتماعية املنافسة
  .روح املنافسة اإلجيابية إذكاء ات األداء األضعف من خاللو ذمن ا مثيال

  الطلب على البيانات

كانت احتياجات األهداف اإلمنائية لأللفية من البيانات كبريًة أثناء مرحلة   - ١١
ز فيما التنفيذ، ومل يُدر يف خلد الكثريين أن احلكومات ستكون قادرة على تتبع التقدم احملر 

 يف سعيهاتوافر حسن النية لدى احلكومات  غري أن .يتعلق باألهداف والغايات واملؤشرات
حافزا  دوماتتبع األداء كان ل يف سعيهابراز النتائج احملققة ولدى اجلهات صاحبة املصلحة إل

االستثمار يف على للطلب على البيانات، وهو ما شجع بدوره احلكومات وشركاء التنمية 
  .ونشر البيانات مجعجمال 
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إتاحة سبل الحصول على الخدمات من ناحية الموازنة بين  :الخدمات االجتماعية
  وجودتها من ناحية أخرى

الوصول إىل  فرصأفضت األهداف اإلمنائية لأللفية إىل حتسٍن كبري يف   - ١٢
ومرافق  ،واملياه ،والصحة ،اخلدمات االجتماعية األساسية، مبا يف ذلك التعليم االبتدائي

فرص الوصول إىل زيادة بيد أن هذه األهداف برهنت أيضا على أن  .الصرف الصحي
مقدمي مهارات استثماٌر يف اهلياكل األساسية ويف رافقها اخلدمات االجتماعية دون أن ي

على زاد االلتحاق باملدارس االبتدائية فقد  .من جودة اخلدمات تقصاخلدمات ميكن أن ين
معدالت اإلملام كما أن من املدارس   ونكبرية، غري أن ثلث التالميذ يتسرب  زيادةسبيل املثال 

 بالقراءة والكتابة يف أفريقيا تقل عن املتوسط العاملي، وهو ما يعكس جزئيا وجود معوقات
  .ودة تقدمي اخلدماتتتعلق جي

 )يإريرتيا وغينيا االستوائية وكابو فريد( ومل حيقق سوى ثالثة بلدان أفريقية هي  - ١٣
 .يف املائة أو أكثر ٧٥ يف خفض وفيات األمهات بنسبة املتمثلاهلدف اإلمنائي لأللفية 

وهذا األداء املتدين ميكن أن يعزى جزئيا إىل حمدودية القدرة على االستعانة بقابالت 
االستعانة  مميكنهيف املتوسط يف املائة من سكان القارة  ٦٨ أنويُقدر  .ماهرات يف أفريقيا

يف املائة يف جنوب شرق آسيا  ٧٩تبلغ يف املتوسط ماهرات، وذلك مقارنًة بنسبة بقابالت 
   .)٢٠١٥ ،جهات أخرى(اللجنة االقتصادية ألفريقيا و 

  تخلف الالتصدي ألسباب 

على التدخالت  يصر احلكشفت األهداف اإلمنائية لأللفية عيوب الرتكيز   - ١٤
الرتكيز احملدود على األسباب ف .تخلف األخرىالاالجتماعية دون التصدي ألبعاد 

تخلف، مثل االعتماد على السلع األساسية األولية وضعف اهلياكل لاالقتصادية والبيئية ل
مناعتها املبادرة  أفقد هذهاألساسية وحمدودية القدرة على االبتكار العلمي والتكنولوجي، 

مما أفقدها عونة على املاعتمادا مفرطا يف مواجهة الصدمات واالنتكاسات وجعلها تعتمد 
  .مقومات االستدامة

  تزويد واضعي السياسات بوسائل للتنفيذ

الوعي بضرورة استناد إىل رفع مستوى دت األهداف اإلمنائية لأللفية أيضا أ  - ١٥
 تضعففي غياب مثل هذه الرتتيبات املؤسسية، ف .اخلطط العاملية إىل وسائل تنفيذ موثوقة

   .نقص املوارد خاطراملساءلة ويتعرض التنفيذ مل
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  الخروج من الجزر المنعزلة واالستفادة من أوجه التآزر

ال ميكن أن تؤدي إىل النجاح برهنت التجارب القطرية على أن الُنهج املنعزلة   - ١٦
فأن ، األهدافأوجه التآزر القائمة بني بالنظر إىل و  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف
يف أن الرتكيز على  يتمثل ربة األهداف اإلمنائية لأللفيةالدروس املستفادة من جتأهم حد أ

  .األثر املنشود ضاعفأكرب قدر من األثر التعاقيب ي تنطوي على اليت مبادرات التنمية

والفعالة إعطاء األولوية للتدخالت املنخفضة التكلفة  فأنويف هذا السياق،   - ١٧
ميكن لنساء وسكان الريف يف ذلك امبن تركز على الفئات الضعيفة واملعرضة للخطر  اليت

  .هداف اإلمنائية لأللفيةأن تؤدي إىل إحراز تقدم يف جمال حتقيق األ

وخطة عمل أديس أبابا وخطة عام  ٢٠٣٠ عامالتنمية المستدامة لخطة 
  قضايا التحول الهيكلي في أفريقيا وتحدياته وفرصه :٢٠٦٣

 تدعمقليمي إىل توافر بيئة على الصعيدين العاملي واإل اتاملستجد آخرتشري   - ١٨
 ٢٠٣٠ خطة عام دفعتفعلى الصعيد العاملي،  .لتنمية املستدامة يف أفريقيا بشكل متزايدا

 إىل إبداء املزيد من االلتزام للتنمية املستدامة وخطة عمل أديس أبابا اجملتمع الدويل
سامهت وباملثل،  .مبجموعة من التدخالت العاملية الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة

احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  االتفاقات اليت جرى التوصل إليها خالل الدورة
ُعقدت يف باريس يف كانون األول/ديسمرب  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت

راهن وحشد الوعي بشأن املضار البيئية النامجة عن مسار النمو العاملي ال يف زيادة ٢٠١٥
دف إىل تعزيز القدرة على الصمود  اجملتمع الدويل حول جمموعة من التدابري امللموسة اليت 

  .يف مواجهة تغري املناخ ومن مث دعم برنامج التحول اهليكلي يف القارة

  القضايا والنتائج الرئيسية لخطة عمل أديس أبابا

م يف ثالثة أبعاد املهمة املأديس أبابا  حدد املوقعون على خطة عمل  - ١٩ نوطة 
املنبثق  وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ توافق آراء مونتريي اليت ُقطعتمتابعة االلتزامات هي: 

تعزيز إطار زيادة ؛ و بشأن متويل التنمية وإعالن الدوحةعن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 
؛ وتنشيط ٢٠١٥ ملا بعد عام ة العامليمتويل التنمية املستدامة ووسائل تنفيذ خطة التنمية 
وااللتزامات يف اإلجراءات واستعراض وتوطيد عملية متابعة متويل التنمية لضمان تنفيذ 

من مرفق قرار اجلمعية  ٢انظر الفقرة بطريقة مالئمة وشاملة وشفافة (الوقت املناسب و 
خطة اد وقد استغرقت املفاوضات احلكومية الدولية اليت سبقت اعتم .)٦٩/٣١٣العامة 
بني البلدان املتقدمة والبلدان أديس أبابا وقتا طويال، وشهدت اختالفا يف اآلراء  عمل

التدابري املناسبة لتعزيز تعبئة املوارد احمللية؛ وكيفية زيادة الرئيسية التالية: سائل النامية حول امل
حلد من التدفقات املالية تدفقات التحويالت املالية إىل البلدان النامية؛ والتدابري الرامية إىل ا

غري املشروعة؛ وكيفية معاجلة الفجوة املاثلة يف متويل اهلياكل األساسية، مبا يف ذلك اهلياكل 
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بالطاقة؛ والتدابري الرامية إىل تعزيز العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف ذات الصلة األساسية 
لرمسية القائمة وزيادة هذا النوع من البلدان النامية؛ والوفاء بالتزامات املساعدة اإلمنائية ا

املساعدة وال سيما لفائدة أقل البلدان منوا؛ وفصل املساعدة اإلمنائية الرمسية عن التمويل 
إمكانية احلصول على ويف املتعلق باملناخ؛ وتعزيز االستثمار يف اخلدمات االجتماعية، 

  .الضمان االجتماعي

من االلتزامات امللموسة الرئيسية  على عددخطة عمل أديس أبابا توي حتو   - ٢٠
الطاقة، تتعلق ب( أربعة  هناك هذه االلتزاماتمن بني و  .احليوية بالنسبة ألفريقيا ذات األمهية

والتدفقات املالية غري املشروعة، والتحويالت املالية، وآلية تيسري التكنولوجيا) هلا غايات 
فضفاضا ممثل كل منها  التزاما ١٢ ومثة .متابعتها بشكل فعال مما يتيحوأطر زمنية حمددة، 

مها الضرائب (بالنسبة ألفريقيا هامتان وهناك أيضا مسألتان  .كاد خيلو من األطر الزمنيةي
تناوهلما دون مستوى التوقعات من حيث نطاق االلتزامات  جاء )واملساعدة اإلمنائية الرمسية

املساعدة اإلمنائية الرمسية،  مسألتان رئيسيتان أخريان (ختضريكما أن هناك ومستواها؛  
  .تتناوهلما الوثيقة مل املتباينة)ومبدأ املسؤولية املشرتكة ولكن 

  تهم أفريقيامحددة التي النتائج ال 

  وغريها من املبادرات األفريقية الرئيسية أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة الشراكة دعم

 ٢٠٦٣ خلطة عامعن دعمهم أديس أبابا  أعرب املوقعون على خطة عمل  - ٢١
ا ربنامج تطوير ب . وعالوة على ذلك، أحاطوا علماً وخلطة تنفيذ السنوات العشر املتصلة 

اهلياكل األساسية يف أفريقيا يف سياق تقدمي الدعم إىل البلدان من أجل ترمجة اخلطط إىل 
ا دوى اجلدراسات وتنفيذها، وإجراء ، هاإعدادعرب مراحل  ددةمشاريع حم اخلاصة 

اها أيا كان تفاوض على عقودلوا  ٨تان الفقر املرجع نفسه، ( مستوى تعقيدها وإدار
  ). ٤٧و

بدعم مبادرات من قبيل مبادرة التزم املوقعون وفيما يتعلق باالستدامة البيئية،   - ٢٢
دف النهوض باجلهود الرامية إىل  السور األخضر العظيم اليت أطلقها االحتاد األفريقي 

ا إىل حفظ النظم اإليكو  برؤية النيباد ملستقبل الطاقة يف  رحبواو حالتها األوىل، لوجية وإعاد
دٍة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة ومضاعفة املعدل العاملي والتزموا بتحقيق زياأفريقيا، 

دف كفالة صول على خدمات طاقة ميسورة التكلفة تعميم احل لكفاءة الطاقة وحفظها، 
   .)٦٣و ٤٩تان الفقر املرجع نفسه، ( ٢٠٣٠ حبلول عام وموثوقة وحديثة ومستدامة
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  دعم آليات تيسري التكنولوجيا

أديس أبابا إنشاء آلية لتيسري التكنولوجيا  قرر املوقعون على خطة عمل  - ٢٣
 يف ٢٠١٥ أثناء انعقاد مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عاموإطالقها 
ستند آلية تيسري التكنولوجيا إىل كما قرروا أن ت .٢٠١٥بتمرب س/شهر أيلول نيويورك يف

الدول األعضاء واجملتمع املدين والقطاع بني أصحاب املصلحة املتعددين املمثلني يف التعاون 
 تتألف، وأن اخلاص واألوساط العلمية وهيئات األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة

ألمم املتحدة معين بتسخري العلم والتكنولوجيا فريق عمل مشرتك بني وكاالت ااآللية من 
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة؛ ومنتدى تعاوين متعدد أصحاب املصلحة 
معين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة؛ ومنرب 

املقرتح   مصرف التكنولوجياتقدمي الدعم إىل بيد أن .)١٢٣الفقرة املرجع نفسه، إلكرتوين (
بالنتائج والتوصيات اليت يتوصل إليها فريق العمل  يبقى رهناإنشاؤه لفائدة أقل البلدان منوا 

  .الذي شّكله األمني العام لتناول هذه املسألة

  احلد من التدفقات املالية غري املشروعة

دفقات تقليص التعن نيتهم أديس أبابا  أعرب املوقعون على خطة عمل  - ٢٤
اية املطاف القضاء عليها بغية ، ٢٠٣٠املالية غري املشروعة بدرجة كبرية حبلول عام  يف 

وتشمل التدابري الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف تعزيز اللوائح  .)٢٣ الفقرةاملرجع نفسه، (
وميكن يف  .التنظيمية الوطنية وتكثيف التعاون الدويل من أجل مكافحة التهرب الضرييب

ذا املوضوع   ستخدامأفريقيا احالة  خَط أساٍس كالتقديرات املنبثقة عن الدراسات املتعلقة 
بيد أن االفتقار إىل آلية تتبع مؤسسية جيعل متابعة التقدم احملرز  .ُيستند إليه يف املتابعة

 يطرح إحجام صندوق النقد الدويلوعالوة على ذلك،  .بشأن هذه املسألة أمرا عسريا
تتبع هذه التدفقات ونشر املعلومات عنها  ةعن االضطالع مبسؤولي البنك الدويلو 

املتعلق ، من خالل مشروعها للجنة االقتصادية ألفريقياتقوم اوينبغي أن  .إشكالية
  .تويل تلك املسؤولية نيابة عن أفريقيا، يف بالتدفقات املالية غري املشروعة

  باملسائل الضريبية نيةاملتحدة املعجلنة خرباء األمم  رفع مستوىالفشل يف 

 التشجيع على والصني من أجل ٧٧ بالرغم من اجلهود اليت بذلتها جمموعة الـ  - ٢٥
جلنة  رفع مستوىوضع القواعد الضريبية الدولية، مل جير  يف عمليةتوسيع مشاركة الدول 

غبة يف ر و  .املسائل الضريبية إىل هيئة حكومية دوليةبالتعاون الدويل يف خرباء األمم املعنية 
ا إىل دورتني التوصل إىل حل توفيقي، سيجري تعزي ز اللجنة من خالل زيادة تواتر اجتماعا

يف السنة، مدة كل منهما أربعة أيام عمل؛ وتكثيف مشاركة اللجنة يف أعمال اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي عن طريق االجتماع اخلاص بشأن التعاون الدويل يف املسائل 

الفقرة املرجع نفسه، عزيز نظر اهليئات احلكومية الدولية يف املسائل الضريبية (الضريبية بغية ت
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عدد من االلتزامات تعهد املوقعون بوفيما يتعلق بالتهرب الضرييب وجتنب الضرائب،  .)٢٩
على سبيل املثال بضمان قيام مجيع فقد تعهدوا  .دون حتديد غايات أو وضع جداول زمنية

ركات املتعددة اجلنسيات، بدفع الضرائب إىل حكومات البلدان اليت الشركات، مبا فيها الش
والسياسات  ، وفقا للقواننيقيمةوتوّلد تضطلع فيها تلك الشركات بنشاط اقتصادي 

   .)٢٣املرجع نفسه، الفقرة الوطنية والدولية (

  الدور اإلجيايب للمهاجرينوالتأكيد على خفض تكلفة التحويالت املالية 

أديس أبابا خبفض متوسط تكلفة التحويالت  ملوقعون على خطة عملالتزم ا  - ٢٦
يف املائة من املبلغ احملول، وضمان أال تتجاوز  ٣ إىل أقل من ٢٠٣٠ املالية حبلول عام

املرجع يف املائة يف ممرات التحويل ذات التكلفة الباهظة ( ٥ تكلفة التحويالت املالية نسبة
من تدفق التحويالت املالية إىل  قرتحيزيد هذا امل ومن املرجح أن .)٤٠ الفقرةنفسه، 

حمدد هلذا اهلدف جيعل متابعة إطار زمين وضع ويُذكر عالوة على ذلك أن  .البلدان النامية
  .تنفيذه أمرا ممكناً 

  للجميع  واملستدام دعم تطوير اهلياكل األساسية والتصنيع الشامل

ألساسية من سد فجوة اهلياكل ابإنشاء منتدى عاملي يُعىن بتعهد املوقعون   - ٢٧
غري أن  .االتساق فيما بني مبادرات اهلياكل األساسية القائمةحتقيق خالل التنسيق وكفالة 

ويضاف إىل  .عدم حتديد إطار زمين لتفعيل هذه املبادرة يشكل حتديا يعوق عملية املتابعة
نتدى سيكفي لسد ما إذا كان الدور التنسيقي الذي يقوم به امل ذلك أنه مل يتضح بعد

بتوظيف كما التزم املوقعون  .)١٤املرجع نفسه، الفقرة الفجوة يف اهلياكل األساسية (
للجميع كوسيلة حلفز النمو واملستدامة االستثمارات يف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة 

  .موارد حمددة لتنفيذ هذا االلتزامبتخصيص ومل جيِر التعهد  .والعمالة

ا فرص الوصول االلتزام بتحسني   إىل اخلدمات االجتماعية وجود

  القضاء على الفقر وضمان الحق في التنمية 

القضاء على الفقر وعدم االكتفاء بقضاء على الفقر املوقعون التزامًا بال قطع  - ٢٨
على اعتماد اهلدف األخري ضت اعرت ، وهو ما يُعترب انتصارا للبلدان النامية اليت فقط املدقع

احلق يف التنمية على لتزاما غري طموح مبا فيه الكفاية. والتزم املوقعون باحرتام باعتباره ا
  .)١املرجع نفسه، الفقرة ( ٧٧ النحو الذي اقرتحته جمموعة الـ
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  الحصول على الحماية االجتماعية سبلتحسين 

بدعم توفري ُنظم وتدابري للحماية االجتماعية للجميع تكون ملوقعون ا التزم  - ٢٩
على أفقر بصفة خاصة ة من الناحية املالية ومالئمة للظروف الوطنية، مع الرتكيز مستدام

طرائق متويل متماسكة  استكشافق ذلك من خالل يتحقبو ، فئات اجملتمع وأشدها ضعفا
  ين.إطار زمبااللتزام اليرتبط هذا و  .)١٢ الفقرةاملرجع نفسه، حلشد موارد إضافية (

  القضاء على الجوع وسوء التغذية

بتشجيع زيادة قضاء على اجلوع وسوء التغذية، التزم املوقعون يهدف إىل ال  - ٣٠
االستثمارات اخلاصة والعامة يف جماالت متويل البحوث واهلياكل األساسية واملبادرات 

وستستهدف مبادرات األمن الغذائي  .)١٣الفقرة املرجع نفسه، املراعية ملصاحل الفقراء (
  .فضال عن التعاونيات وشبكات املزارعني من النساء املزارِعاتالصغرية و  األمالكأصحاب 

  تعزيز التعليم

بتحسني املرافق التعليمية اليت تراعي االعتبارات املتصلة بالطفل التزم املوقعون   - ٣١
اإلعاقة واالعتبارات اجلنسانية، وبزيادة النسبة املئوية للمدرسني املؤهلني يف البلدان بو 

ك من خالل التعاون الدويل، والسيما يف أقل البلدان منوا والدول اجلزرية النامية، مبا يف ذل
ومل ُحتدد هلذا االلتزام موارد أو أطر زمنية  .)٧٨ الفقرةاملرجع نفسه، ( الصغرية النامية

  .حمددة

  اإللمام باألمور المالية وتعميم الخدمات المالية مستوى تحسين

لى حتسني اإلملام باألمور املالية وتعميم إىل العمل عدعا املوقعون الشركاء   - ٣٢
منها اعتماد أو استعراض اسرتاتيجيات تعميم اخلدمات  اخلدمات املالية للجميع، بسبل

املالية بالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني وإدماج تعميم اخلدمات املالية ضمن أهداف 
  .)٣٩رة الفقاملرجع نفسه، السياسة العامة يف النظام املايل (

  االلتزام بتحسني اإلطار السياسايت للمساعدة اإلمنائية الرمسية 

م   - ٣٣ املتعلقة باملساعدة القائمة اكتفى شركاء التنمية بإعادة تأكيد التزاما
يف املائة من الدخل القومي  ٠,٧ بتخصيص نسبة هماإلمنائية الرمسية، مبا يف ذلك التزام

يف املائة من الدخل  ٠,٢٠ يف املائة و ٠,١٥ ختصيص نسبة ترتاوح بنياإلمجايل هلا و 
، مل حيدد أي من شركاء األورويب ي. وباستثناء االحتادقل البلدان منواألالقومي اإلمجايل 

ويؤكد االحتاد األورويب جمددا التزامه اجلماعي بتحقيق هدف التنمية أطرا زمنية هلذا اهلدف. 
ايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية ضمن يف املائة من الدخل القومي اإلمج ٠,٧ ختصيص نسبة

هدف ختصيص  لبية، ويتعهد على حنو مجاعي بت٢٠١٥ اإلطار الزمين خلطة ما بعد عام 
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يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة  ٠,٢٠ يف املائة و ٠,١٥ نسبة ترتاوح بني
 هدف ختصيص نسبة ةتلبياإلمنائية الرمسية لفائدة أقل البلدان منوا يف األجل القصري و 

يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية لفائدة أقل البلدان  ٠,٢٠
ويطرح  ).٥١(املرجع نفسه، الفقرة  ٢٠١٥منوا ضمن اإلطار الزمين خلطة ما بعد عام 

دامة يف ل ألهداف التنمية املستاإشكاليًة واضحة إذ أن التنفيذ الفع اإلطار الزمين األخري
  .الرمسيةملساعدة اإلمنائية توقيت سداد ا سيتوقف علىأقل البلدان منوا 

ورغم عدم حتديد أطر زمنية لاللتزامات يف هذا اجملال، مثة التزام سياسايت   - ٣٤
ا عن طريق تزويد البلدان النامية مبعلومات إرشادية ل تحسني فعالية املعونة وإمكانية التنبؤ 

املرجع نفسه، وقيت بشأن الدعم املقرر تقدميه يف األجل املتوسط (منتظمة ومناسبة الت
  .)٥٧الفقرة 

  تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منوا

اليت هي يف طور أمهية مواصلة تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منوا ملوقعون بقر اأ  - ٣٥
  .)٧٣و ٧٢ الفقرتاناملرجع نفسه، من هذه الفئة ( اخلروج

  ساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموالمالمنحى التراجعي ل

ظلت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا ترتاجع طوال    - ٣٦
 حيددوا ملم إال أشركاء التنمية بعكس اجتاه الرتاجع ويف حني التزم  .السنوات األخرية

أقل البلدان منوا،  لمقرتح املقدم منالفًا لوخوعالوة على ذلك  .إطارا زمنيا إرشاديا لذلك
تلك يف املائة من املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل  ٥٠ بتخصيص نسبة صارمالتزام يوجد ال 

 ٥٠إزاء أولئك الذين خيصصون  همارتياحواكتفى املوقعون باإلعراب عن  .الفئة من البلدان
م اإلمنائية الرمسيعلى األقل يف املائة                    ة ألقل البلدان منوا من مساعدا

  .)٥٢ الفقرةاملرجع نفسه، (

  تعزيز القدرة على التجارة

بدعم بناء القدرات بسبل منها القنوات الثنائية واملتعددة التزم املوقعون   - ٣٧
االستفادة من  حىت يتسىن هلااألطراف، خاصة تلك املوجهة إىل أقل البلدان منوا، وذلك 

  .)٩١الفقرة املرجع نفسه، يف التجارة الدولية واتفاقات االستثمار ( الفرص املتاحة

  فصل املساعدة اإلمنائية الرمسية عن التمويل املتعلق باملناخ

فصل التمويل املتعلق إىل البلدان النامية أثناء العملية احلكومية الدولية دعت   - ٣٨
يل املتعلق باملناخ يُعترب، على ودفعت بأن التمو  .باملناخ عن املساعدة اإلمنائية الرمسية

املتقدمة نظرا ملسامهتها  كاهل البلدانالنقيض من املساعدة اإلمنائية الرمسية، التزاما يقع على  
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مل ختضع للمناقشة يف خطة عمل  ومع ذلك .بدرجة كبرية يف انبعاثات غازات الدفيئة
من املساعدة اإلمنائية  أديس أبابا مسألة احلساب املزدوج لتمويل املناخ باعتباره جزءا

  الرمسية.

  تباينةاملشرتكة ولكن املسؤوليات امل

والصني إىل تطبيق أوسع نطاقا ملفهوم املسؤوليات  ٧٧ دعت جمموعة الـ  - ٣٩
ودفعت اجملموعة والصني بأن هذا املفهوم ينبغي أال يُقصر على  .املشرتكة ولكن املتباينة

 للتنمية املتحدة األمم نداًء ُوجه يف مؤمترأن البعد البيئي للتنمية املستدامة، خاصة و 
إىل تعريف متعدد األبعاد لالستدامة يشمل البعدين يدعوا  ٢٠١٢املستدامة املعقود يف عام 
ن  .االقتصادي واالجتماعي وترتتب على اختاذ اجملموعة هذا املوقف ضرورة أن تر

ا على توفري خطة عمل أديس أبابا مبستويات الت تنفيذبمسامهات البلدان  نمية فيها وبقدر
تقاسم املسؤوليات قائم لأما البلدان املتقدمة النمو، فقد نادت مبفهوم  .القدرات واملوارد

فجوة الذي يقول بوجود   قد تغري إىل حد بعيد وأن املفهوم التقليديملعلى فكرة أن العا
   .بني الشمال واجلنوب مل يعد ميثل واقع احلال

أديس أبابا مفهوم املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة ة عمل تتناول خطومل   - ٤٠
 والصني ٧٧ جمموعة الـ مقرتحال يرقى إىل تناول إال يف سياق االستدامة البيئية، وهو 

  .الثالثة كافةالداعي إىل إدماج هذا املبدأ يف أبعاد التنمية املستدامة 

  تقدمي الدعم من أجل ختفيف عبء الديون

املبادرات الرامية إىل مساعدة البلدان النامية على اكتساب وقعون شجع امل  - ٤١
لفقرية املثقلة إىل البلدان االقدرة على حتمل الديون يف األجل الطويل وتقدمي املساعدة 

ا وذلك استنادا إبالديون  ذكر و  بكل منها. اخلاصة ظروفالىل املؤهلة لتخفيف عبء ديو
البلدان الفقرية املثقلة خارج فئة من ت لدعم البلدان املوقعون أنه ميكنهم حبث مبادرا

بالديون اليت تطبق سياسات اقتصادية سليمة على أساس كل حالة على حدة وذلك 
على النظر كما شجع املوقعون  .لتصدي ملسألة القدرة على حتمل الديونلتمكينها من ا

ن املتضررة من الصدمات من زيد من تدابري ختفيف أعباء الديون لفائدة البلداامليف اختاذ 
استحداث أدوات مالية جديدة لفائدة البلدان النامية،  النظر يفو  قبيل فريوس اإليبوال

وخاصة أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية اليت 
   .)١٠٢و ٩٤ رتانالفقاملرجع نفسه، ( اإلجهاد جراء حتمل أعباء الديونتعاين من 
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  التعاون بني بلدان اجلنوب

أعربت البلدان النامية عن قلقها إزاء موقف البلدان املتقدمة املتمثل يف   - ٤٢
والصني  ٧٧الـمساواة املساعدة اإلمنائية الرمسية بالتعاون بني بلدان اجلنوب. ورأت جمموعة 

ية اليت تنطوي على التزامات أن التعاون بني بلدان اجلنوب، خالفا للمساعدة اإلمنائية الرمس
وتعهدات حمددة، هو مسألة طوعية حمضة تقوم على التضامن وختتلف بالتايل اختالفاً 

بالطابع املتميز يف خطة عمل أديس أبابا هناك إقرار جوهرياً عن املساعدة اإلمنائية الرمسية. و 
  للتعاون بني بلدان اجلنوب. 

، على الرغم مما يعرتيها من قصور، وباختصار، تشكل خطة عمل أديس أبابا  - ٤٣
يف تنمية أفريقيا، ال سيما يف جماالت التكنولوجيا والتدفقات املالية غري  مهمةً  مسامهةً 

مل ذلك أنه  . بيد أن املشكالت تكمن يف التفاصيلالنقدية املشروعة والطاقة والتحويالت
املتصلة  ء بااللتزاماتيف املاضي. وعليه فإن الوفا يتحقق كثري من الوعود اليت ُقطعت

 ةوطنية و أهداف إقليمي تستند إىل وضع معززةآلية متابعة قوية  وجود سوف يتطلبباخلطة 
يُذكر وجداول زمنية لتتبع التقدم احملرز، وخباصة فيما يتعلق بإعالنات النوايا بشكل عام. و 

يف   املشروعةلتدفقات املالية غريعلى سبيل املثال أنه بالنظر إىل وجود تقديرات بشأن ا
االستناد إىل تقديرات غري أن . احملرز مها كأساس لتتبع التقدماتخدفمن املمكن اس، أفريقيا

 بالنسبة إىل جمالتوفري املوارد وتعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية. و يتطلب األساس 
اإلمنائية املساعدة ما يتعلق بالضرائب البالغ األمهية، ويف ظل عدم وجود تعهدات جديدة في

تعزيز من أجل البلدان األفريقية مواصلة العمل مع شركاء التنمية سوف يتحتم على الرمسية، 
ا يف جمال إدارة الضرائب وكبح مجاح التدفقات املالية غري املشروعة حنو اخلارج.    قدرا

   ٢٠٣٠عام التنمية المستدامة لالقضايا والنتائج الرئيسية لخطة 

الفريق العامل املقرتح املقدم من  ٧٠/١قرارها العامة يف اعتمدت اجلمعية   - ٤٤
 .٢٠١٥ عام ملا بعداملستدامة بشأن خطة التنمية التنمية بأهداف  املعيناملفتوح العضوية 

بشأن عددا من القضايا املفاوضات احلكومية الدولية  تبرز أ، ورغم اختاذ اجلمعية هذا القرار
 ). أدناه انظر( ٢٠١٥ عام خطة التنمية ملا بعد

 ألهداف اإلنمائية لأللفيةا مؤشرات طرائق وضع

جرى املؤشرات،  يف وضع دول األعضاءللضمان املشاركة الواسعة سعيا ل  - ٤٥
أهداف التنمية املستدامة، ويضم ؤشرات فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مب إنشاء

ن افريقية متثل املناطق دون سبعة بلدا ومن ضمن أعضائهبلداً.  ٢٨ممثلني عن الفريق 
 وكابو ،والسنغال ،املتحدة تنزانيا ومجهورية ،واجلزائر ،وبوتسوانا ،أوغندااخلمس ( اإلقليمية
). ويشارك يف الفريق بصفة مراقب ممثلون عن اللجان اإلقليمية والكامريون ،فريدي
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ن أهداف التنمية دولية، مبا فيها تلك املسؤولة عن اإلبالغ بشأالقليمية و اإلكاالت الو و 
 قتضاء.دف تقدمي ما يلزم من مشورة فنية ودعم عند اال، على الصعيد العاملي املستدامة

ا فئة املؤشرات اليت : فئات ثالثيف وُصنفت املؤشرات   - ٤٦ تتوفر بيانات بشأ
ا ولكن دون تلك اليت جلمع البيانات؛ و  راسخة وجود منهجية دولية مع تتوفر بيانات بشأ

منهجية إىل تفتقر إىل البيانات و أخرياً املؤشرات اليت منهجية راسخة جلمع البيانات؛ و  وجود
قاعدة بيانات عاملية ألهداف التنمية املستدامة كما هو احلال توضع مجع البيانات. وسوف 

املقارنة بني البلدان واإلبالغ على الصعيد ا يتيح بالنسبة لألهداف اإلمنائية لأللفية، مم
  عن التقدم احملرز. العاملي 

  محتوى اإلعالن السياسي

املعين بأهداف الفريق العامل املفتوح العضوية املقدم من  قرتحيتضمن امل  - ٤٧
إشارات إىل عدة يف مقدمته  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام التنمية املستدامة بشأن 

إزالة  ضرورة إشارة إىلفمثًال هناك للجدل.  قضايا تعتربها بعض الدول األعضاء مثريةً 
وضرورة جتنب التحديات اليت تعاين منها الشعوب اليت تعيش حتت االحتالل األجنيب 

 إجراءات أحادية اجلانب على حنو يشكل انتهاكا للقانون الدويلاختاذ الدول األعضاء 
والصني  ٧٧ــ أصرت جمموعة القد . و )١٥اجلزء رابعاً، الفقرة  ،A/68/970(أنظر الوثيقة 

يف اجلزء املتعلق باإلعالن السياسي من املفتوح العضوية الفريق العامل مقرتح  جعلى إدرا 
 ، مماهذا الرأيعلى  اعرتضت لكن الدول املتقدمة النمو. ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

اية املطاف، أ النص املتفق عليه اإلشارة إىل  أبقىسهم يف إطالة أمد املفاوضات. ويف 
 حتت الرازحة للشعوب بالنسبة املصري تقرير حق إعمال متام دون حتول اليت العقبات إزالة
. كما )٧٠/١من قرار اجلمعية العامة  ٣٥األجنيب (انظر الفقرة  واالحتالل االستعمار نري

دابري اقتصادية االمتناع عن سن وتطبيق تاحتفظ النص بالعبارات اليت حتث البلدان على 
  .)٣٠(املرجع نفسه، الفقرة  بأو مالية أو جتارية أحادية اجلان

 ٢٠١٥العالقة بين خطة عمل أديس أبابا وخطة التنمية لما بعد عام 

ا خطة حول الرئيسية  اتاخلالفمتحورت   - ٤٨ الكيفية اليت ينبغي أن تنعكس 
، وما إذا كان ينبغي أن تشكل خطة ٢٠١٥عمل أديس أبابا يف خطة التنمية ملا بعد عام 

ويف قرار اجلمعية العامة  .٢٠١٥لتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  عمل أديس أبابا وسيلة
جزء ال يتجزأ من خطة التنمية املستدامة أديس أبابا أقرت الدول بأن خطة عمل  ٧٠/١

وبأن تنفيذها تنفيذًا كامًال يكتسي أمهية بالغة لتحقيق أهداف التنمية  ٢٠٣٠لعام 
وثيقة خطة التنمية ملا بعد  يس أبابا يفخطة عمل أد بإدراجوفيما يتعلق املستدامة. 

ثالثة خيارات هي وضع خطة عمل يف املناقشات احلكومية الدولية  نظرت ،٢٠١٥عام
وسائل التنفيذ، أو اإلشارة اجلزء املخصص ل أديس أبابا يف مرفق، أو دجمها بالكامل يف
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نفسه، احلاشية (املرجع هو اإلشارة إليها كحاشية  التوفيقيإليها يف النص. وكان احلل 
١٠ .( 

  ٢٠١٥ربط عملية متابعة المؤتمر الثالث لتمويل التنمية بعملية ما بعد عام 

 ملا التنمية خطة متابعة آلية فصل ينبغي كان إذا ما تناولت مناقشات جرت  -  ٤٩
 ها.عم دجمها أو التنمية لتمويل الثالث الدويل املؤمتر متابعة عملية عن ٢٠١٥ عام بعد

 السياسي املنتدى كاهل يثقل أن ذلك شأن من أن من قلقه عن البلدان من عدد وأعرب
    .العمليتني رصد مبهمة بتكليفه املستدامة بالتنمية املعين املستوى الرفيع

والصني على إنشاء آلية متابعة متكاملة على أساس  ٧٧ــ اعرتضت جمموعة ال  -  ٥٠
ها خماوفتركيزها. وأعربت الدول عن أن من شأن ذلك أن يثقل املناقشات ويقلل بالتايل من 

املعين بالتنمية املستدامة، وهو اهليئة  لمنتدى السياسي الرفيع املستوىال يتوفر ل من أن
الوقت ما يكفي من ، ٢٠١٥إلشراف على خطة التنمية ملا بعد عام املعنية با العاملية

واتر اجتماعات زيادة تبلدان ، طلبت بعض الهذه املخاوف تبديدإلجراء مداوالته. ول
ا املنتدى  .ومد

ومتعددة  صاحبة املصلحة ووافقت الدول على عملية متابعة متعددة اجلهات  - ٥١
. كما وافقت على فصل توجيههااملنتدى السياسي الرفيع املستوى توىل املستويات حبيث ي

ل الثالث لتمويالدويل ملؤمتر العمليات ذات الصلة با مسارات املتابعة ولكن مع توحيد
وتقرر أن على مستوى املنتدى الرفيع املستوى. . ٢٠١٥ا بعد عام التنمية ملالتنمية وخطة 

للجان اإلقليمية كليف تتوىل البلدان زمام عملية املتابعة وتقودها بشكل طوعي مع ت
   بدورهم يف هذا اإلطار.

 إىل تعزيز التنسيق وجتنب االزدواجية. وسوفيت املتابعة يهدف توحيد عمليو   - ٥٢
 ،الرتتيبات املؤسسية القائمةلتمويل التنمية املؤمتر الدويل الثالث نتائج تستخدم آلية متابعة 

عين بتمويل التنمية؛ يسنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي  منتدى عقد مبا يف ذلك
متويل التنمية، عملية ص أربعة من أيام مداوالت املنتدى اخلمسة الستعراض نتائج يوختص
ستخدم املنتدى ي. وسوف ٢٠١٥وسائل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  على عالوة

تائج هذه املنتديات يف مداوالت بدوره نالتنمية املستدامة املعين بالسياسي الرفيع املستوى 
 .٢٠١٥عملية املتابعة ملا بعد عام 

، وهو املعين بتمويل التنمية احلوار الرفيع املستوىسوف تعقد اجتماعات و   - ٥٣
املنتدى السياسي الرفيع اجتماعات ى اآلليات القائمة التابعة للجمعية العامة، عقب إحد

 تآزراالستفادة من أوجه الرعاية اجلمعية العامة لضمان املعين بالتنمية املستدامة وباملستوى 
بإنشاء فرقة أوصى املوقعون على برنامج عمل أديس ابابا ، ذلكاملسارين. وعالوة على  بني
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من أجل تقدمي  ،كة بني الوكاالت تضم عدة جهات منها كيانات األمم املتحدةعمل مشرت 
 .برنامج العملتقرير سنوي عن التقدم احملرز يف تنفيذ 

، ُقدمت إىل املنتدى السياسي ٢٠١٥وفيما يتعلق مبسار التنمية ملا بعد عام   - ٥٤
املقدمة  وجزةض التقارير املمقرتحات من أجل استعرااملعين بالتنمية املستدامة الرفيع املستوى 

من آليات املساءلة القائمة اليت تتعامل مع خمتلف األبعاد املتعلقة بأهداف التنمية 
خدم يف تمبدخالت تسالتقرير العاملي للتنمية املستدامة يساهم املستدامة. كما ميكن أن 

 إىل جمموعات حسباألهداف  تقسيمعملية االستعراض. وتشمل املقرتحات األخرى 
املنتدى  مثة صيغة مغايرة هلذا تقضي بأن يركزمن أجل تبسيط عملية املتابعة. و  موضوعها

استعراض كل  عوضا عنالستدامة الثالثة اعلى أبعاد  عامالسياسي الرفيع املستوى بشكل 
  واحد من األهداف والغايات.

المعني ة التدقيق الفني لألهداف الواردة في مقترح الفريق العامل المفتوح العضوي
 بأهداف التنمية المستدامة

إعادة النظر يف األهداف الواردة يف ن ينبغي اما إذا كمتحور النقاش حول   - ٥٥
. وكانت املعين بأهداف التنمية املستدامة الفريق العامل املفتوح العضوية املقرتح املقدم من

بشكل عام، يف  والصني، باستثناء أقل البلدان منوا، تعارض هذه الفكرة ٧٧ـ جمموعة ال
 لتعدي’’ إىل النمو متقدمةوبلدان أخرى حني دعت الواليات املتحدة واالحتاد األورويب 

أقل  وأيدتمع االتفاقيات الدولية القائمة.  بغرض مواءمتها‘‘األهداف بصورة طفيفة 
 امنو  البلدان أقل لصاحل العمل برنامجواءمته مع مل ٢- ١٧دف اهلالبلدان منوا إعادة النظر يف 

الذي يدعو إىل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل  ٢٠٢٠- ٢٠١١ للعقد
عوضا عن النسبة يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل  ٠,٢٥إىل  ٠,٢٠البلدان منوا من 
 وحظي هدف واحد. ٢٠٣٠خطة الواردة يف يف املائة  ٠,٢٠و ٠,١٥ املرتاوحة بني

قانون البحار باهتمام خاص، حيث رأت بعض تعلق بيج) -١٤(هو اهلدف  حتديداً 
ا ليست طرفًا يف اتفاقيةال داعي لذكره الدول األعضاء أن اهلدف  األمم املتحدة  أل

اية املطاف، لقانون البحار  لالستعاضة عنتعديل عدد من األهداف  جرى. ويف 
. ويف معظم دولياً  يهايم معلومة أو مواءمتها مع أهداف متفق علقِّ بددة احملهداف غري اال

حتقيق زيادة  ’’ ةددة القيمة بعبار احملاستبدال األهداف غري  ل احلل التوفيقي يفمتثَّ احلاالت 
  . ‘‘كبرية

  ٢٠١٥التعريف بخطة ما بعد عام 

غية ببأهداف التنمية املستدامة ي باإلمجاع تأييد مبدأ التعريف القو  جرى  - ٥٦
حدث تباين يف اآلراء بشأن كيفية اجناز هذا  الوعي واستقطاب الدعم. ومع ذلك،تعزيز 

تقرير الالعناصر الستة الواردة يف تركيز الرسائل على العمل. فقد كانت البلدان املتقدمة تؤيد 
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: القضاء على ٢٠٣٠الطريق إىل العيش بكرامة حبلول عام ’’ املعنون  ألمني العاملتوليفي لا
ة ــــــجمموعأيدت و  .)A/69/700(‘‘٢٠٣٠ رضاأل الفقر، وتغيري حياة اجلميع ومحاية كوكب

والصني توجيه رسائل تتمحور حول املفاهيم املتصلة بالشعوب والرخاء وكوكب  ٧٧ـ ال
هي وسيلة كات (اليت ، عالوة على الشرا )وهي العناصر الثالثة لالستدامة(األرض 
  .)التنفيذ

  وخطة تنفيذ السنوات العشر ٢٠٦٣خطة عام 

تنمية أفريقيا ليت حلت حمل الشراكة اجلديدة من أجل ، ا٢٠٦٣خطة عام   - ٥٧
ملة ومزدهرة تعيش يف متكاأفريقيا  بناء، هي إطار للتنمية الطويلة األجل يرمي إىل (النيباد)
 ومتثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية. زمام أمورها مواطنوهايتوىل سالم 

الذكرى ب ٢٠١٣يف عام االحتفال  إىل ٢٠٦٣خطة عام جذور عود تو   - ٥٨
األفريقية يف هذه املناسبة الحتاد األفريقي، حيث جدد رؤساء الدول إلنشاء امسني اخل
لفت مفوضية االحتاد األفريقي بأن تقوم، . وكُ أفريقانيةحتقيق رؤية إىل عهدهم بالسعي ت

ية لجنة االقتصادية ألفريقيا، بوضع رؤ نيباد والبدعم من وكالة التخطيط والتنسيق التابعة لل
 . ٦ج قائم على الشعوبتستند إىل  طويلة األجل

من ثالثة عناصر رئيسية هي الرؤية وإطار التحول  ٢٠٦٣وتتألف خطة عام   - ٥٩
 هاـــــل منـــــــــــــيدعم كتطلعات  إىل سبعةوخطة تنفيذ السنوات العشر األوىل. وترتكز اخلطة 

هدفاً يف الوقت الراهن تنطبق  ٢٠ك أهداف وأولويات واسرتاتيجيات. وهناما يتناسب من 
اخلطة إىل جرى تقسيم على خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل. ولضمان التنفيذ الفعال، 

. ٢٠٢٣-٢٠١٣تغطي األوىل الفرتة  ،مخس فرتات تنفيذ مدة كل منها عشر سنوات
لالحتاد : القانون التأسيسي هي خطة تنفيذ السنوات العشر األوىلاألسس اليت تقوم عليها و 

 اإلعالن الرمسي الواردة يفاألفريقي، ورؤية االحتاد األفريقي، واجملاالت الثمانية ذات األولوية 
حتديدها من خالل عملية  (اليت جرى ٢٠٦٣، والتطلعات األفريقية لعام للذكرى اخلمسني

 واألطر اإلقليمية والقارية، واخلطط والرؤى الوطنية. )تشاورية

على أساس األوىل تنفيذ السنوات العشر خطة ف وغايات أهدا حتديد وجرى  - ٦٠
من واألفكار املستقاة  ؛صادرة عن مؤمتر االحتاد عرب مقرراته: التوجيهات المعايري منها

ألطر القارية التوجه العام لأولويات التنمية للدول واجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ 
 .٢٠٦٣خطة عام يف  الرئيسية الواردةربامج الالقائمة؛ واملشاريع و 

                                                            
year Implementation -Ten First –Agenda 2063:  The Africa We Want African Union Commission, ٦

Plan 2013 - 2023  
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/Agenda%202063%20Final%20revised%20First%20Ten%20Year
%20Implementation%20Plan%2012%2010%2015_0.pdf  
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فكلتامها . ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣ومثة تداخل كبري بني خطة عام   - ٦١
النطاق وتطمحان إىل حتقيق  تشاورية واسعة تتسمان بالشمول وتستندان إىل عملية

دف كل تطلعات مشرتكة تتعلق تا بالتحول اهليكلي والتنمية املستدامة. وعلى سبيل املثال، 
املعيشية من خالل عملية منو شاملة ومستدامة. ويركز اهلدف  حوالاألإىل حتسني  تنيطاخل
عال ونوعية حياة جيدة وحتقيق الرفاه  يعلى توفري مستوى معيش ٢٠٦٣من خطة عام  ١

تعطي األولوية يف كافة أبعادها للقضاء على الفقر  ٢٠٣٠للجميع. وباملثل، فإن خطة عام 
إىل القضاء على  تنيطتا اخلة. كما تدعو كلوحتسني فرص احلصول على احلماية االجتماعي

إدخال الفقر وزيادة اإلنصاف يف توزيع األصول االقتصادية واالجتماعية إىل جانب 
جلميع الفئات االجتماعية بغض النظر  املقدمة اخلدمات االجتماعيةحتسنات كبرية على 

ني اخلطتني فرصة عن نوع اجلنس أو العرق أو السن أو اجلغرافيا. وتتيح أوجه التآزر ب
صناع القرار بأطر متعددة  دومنا حاجة إىل إلقاء أعباء غري مربرة على عاتقلتنفيذمها 
  للتنمية. 

  أهداف التنمية المستدامة: الفرص والتحديات بدء

وخطة عام  ٢٠٣٠على خطة عام  هااألفريقية من خالل توقيع الدول ثبتتأ  - ٦٢
متابعة اخلطتني. وسوف يؤدي التقارب الكبري بني بتنفيذ و  الذي ال يتزعزعالتزامها  ٢٠٦٣

اخلطتني على مستوى األهداف والغايات إىل التقليل من بعض حتديات التنسيق املتصلة 
 بتنفيذ اخلطتني.

 جاء بل صدفةً  ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣التقارب بني خطة عام  أتومل ي  - ٦٣
ى وجه التحديد، يّسرت صياغة اليت بذلتها الدول األعضاء. وعل الـُمَتأنيةللجهود  مثرة

. وبالنظر إىل أن خطة ٢٠٣٠املوقف األفريقي املوحد دمج أولويات أفريقيا يف خطة عام 
تقوم على املوقف األفريقي املوحد وعلى األولويات والربامج القائمة األخرى  ٢٠٦٣عام 

الشامل لتنمية يف أفريقيا والربنامج ياكل األساسية يف أفريقيا من قبيل برنامج تطوير اهل
كذلك يف   درجتن ٢٠٣٠الزراعة يف أفريقيا، فإن العديد من األولويات الواردة يف خطة عام 

ا خطة عمل أديس أبابا فإن . ويف الواقع، ومثلما ورد أعاله، ٢٠٣٠خطة عام  هي قصد 
 .٢٠٦٣دعم تنفيذ خطة عام  أيضا

فعلى ، ثلتنيماليستا مت ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣طة عام ومع ذلك فإن خ  - ٦٤
اوخطة  ٢٠٦٣تشتمل خطة عام سبيل املثال،  على  تنفيذ السنوات العشر اخلاصة 

: بناء أفريقيا موحدة؛ وإنشاء مؤسسات ٢٠٣٠العناصر التالية اليت ال ترد يف خطة عام 
ضمان أن و  ؛ضمان تفعيل وعمل منظومة السلم واألمن األفريقيةمالية ونقدية قارية؛ و 

  كاً رئيسياً يف الشؤون العاملية والتعايش السلمي.تكون أفريقيا شري
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افة كأن تؤخذ يف االعتبار   لضمان حيوياً  وعليه، سوف يكون التنسيق أمراً   - ٦٥
جرى جماالت التقارب والقضايا اليت إىل جانب  عند تنفيذمها ومتابعتهما، أبعاد املبادرتني

 نسبة لتنمية القارة.بال يتهاأمه رغمبشكل منفصل يف إطار كل مبادرة  تناوهلا

 التنفيذ المتكامل والمتسق

 اً إطار  ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠سوف توفر خطة عام بالنظر إىل املستقبل،   - ٦٦
ن التحدي الرئيسي الذي يواجه الدول متحول اهليكلي املستدام يف أفريقيا. وسوف يكلل
اس هذا التحدي أسويقدم . ة لديهاأطر التخطيط الوطني ضمنلخطتني املتسق لالتنفيذ  يف

اليت تربط  التوعية بالعالقة بني اخلطتني وأوجه التآزرعلى نوعية الرسائل املصاحبة لضمان 
هي حماولة لالستجابة لألبعاد  ٢٠٣٠وأمهيتهما املتبادلة للتنمية الوطنية. فخطة عام  بينهما

لبعد ة لتشكل استجاب ٢٠٦٣العاملية لتحديات التنمية يف أفريقيا، يف حني أن خطة عام 
رفع مستوى ة و يدعو االضطالع بأنشطة اإلقليمي. وعليه، سوف يتطلب تنفيذ اخلطتني 

بطريقة متسقة تني بتفاصيل كل من اإلطارين؛ وتعزيز القدرات لكي يتم دمج املبادر الوعي 
السياسات القائمة على  وضعيف أطر التخطيط الوطنية؛ وإجراء البحوث من أجل دعم 

  األدلة.

  المتابعة واالستعراض تساق بين التكامل واال

يف جمال  دول عبئًا كبرياً فيما يتعلق باملتابعة واالستعراض، سوف تتحمل ال  - ٦٧
اإلبالغ إذا كان عليها إعداد تقارير بشأن جمموعة من املؤشرات اإلقليمية خلطة عام 

طار تتعلق بأهداف التنمية املستدامة. وميكن وضع إمن املؤشرات وجمموعة أخرى  ٢٠٦٣
 .لكل من اخلطتنيرصد التقدم احملرز يؤدي مهمة بالغ مشرتك لإل

جموعة أدوات الرصد املوحدة. وجتنبًا إلثقال  مبوترتبط مسألة منظومة املتابعة   - ٦٨
برامج وآليات إبالغ وضع ، سيكون من الضروري بأعباء إضافية كاهل صناع القرار

ريقي سنوي لتحقيق مجلة أمور منها تنظيم منتدى أف ٢٠٦٣خطة عام يف  يقرتح. و شرتكةم
 يف تنفيذريقيني وترسيخ فهم دور املواطنني األف عرب خمتلف القطاعات بناء الوعي الشامل

 املعدة يف إطار إجراءات استنادا إىل التقارير املرحليةما يلزم من ؛ واختاذ ٢٠٦٣خطة عام 
؛ ٢٠٦٣عام  التعجيل بتنفيذ خطة علىأصحاب املصلحة تشجيع ؛ و ٢٠٦٣خطة عام 

لتسريع التنفيذ. ويف الوقت  تفوقة يف األداءأفضل املمارسات واجلهات امل الوقوف علىو 
إلنشاء اللجان اإلقليمية إىل دعم الدول األعضاء  ٢٠٣٠نفسه، تدعو خطة عام 

، كلف وزراء املالية والتخطيط ٢٠١٥للمتابعة. ويف آذار/مارس منتديات مناسبة 
. ٢٠٣٠ليمي األفريقي املعين بالتنمية املستدامة مبتابعة خطة عام املنتدى اإلقريقيون األف

  .بينهما لضمان االتساقاخلطتني ضرورة لتنسيق آليات متابعة  مثةوبالتايل، 
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 تعزيز القدرات من أجل التنفيذ الفعال  

اخلطتني يستوجب تعزيز اجلهود من أجل  تاالتعقيد املتعلق بتنفيذ كلإن   - ٦٩
يستلزم تنفيذ وتتبع التقدم احملرز بشأن اخلطط و  .السياسات يف أفريقيا وضعتعضيد قدرات 

املزيد من الدقة  وخطة عمل أديس أبابا) ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠(خطة عام  الثالث
على فا كان عليه احلال بالنسبة لألهداف اإلمنائية لأللفية. قارنة مبالتحليلية والعلمية م

أكرب من األهداف والغايات  اعدد تضمن اخلطتان، تعكس األهداف اإلمنائية لأللفية
وتتضمن خطة عام  غاية١٦٩هدفًا و ١٧على  ٢٠٣٠واملؤشرات. وتشتمل خطة عام 

، أما يف حالة األهداف غاية ١٧٢أولوية و اجماال ذ ٣٤هدفًا و ٢٠بدورها  ٢٠٦٣
ا.  ١٨اإلمنائية لأللفية فهناك مثانية أهداف فقط و لى عتان اخلطوترتكز غاية مرتبطة 

جتماعي. االبيئي و القتصادي و ، وهي: البعد االثالثة للتنمية املستدامةال تكاملةاملبعاد األ
م الفنية من أجل تقييم املوازنات املرتبطة واضعي السياسات وسوف يتعني على  بناء قدرا

سألة على الرغم من أمهية ماحلق أنه بتحقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية. و 
يضيف درجة أخرى من التعقيد إىل عملية حتقيقها التنمية املستدامة يف هذا السياق، فإن 

ب الكتفاء بتصميم برامج تيّسر النمو فحسب، بل جيل لصناع القرار تنفيذ السياسات
التأكد من أن النمو يستويف شروط االستدامة االقتصادية والبيئية  كذلك  همعلي

   واالجتماعية.

 ى األمامالطريق إل

ج متكامل لتنفيذ خطة   - ٧٠ وخطة  ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة للضمان اتباع 
 اختاذ القرارات التالية:صناع القرار األفريقيني سوف يتعني على  ،٢٠٦٣عام 

ريقيني بوضع جمموعة األفشركاءها قرار يكلف مفوضية االحتاد األفريقي و  •
ا أن أهداف وغايات تشكل أساسًا لدمج  ومؤشرات مشرتكة من شأ

. ةيف أطر التخطيط الوطني ٢٠٦٣وخطة عام التنمية املستدامة  أهداف
وسوف متثل هذه القاعدة املشرتكة األساس ملتابعة واستعراض كل من 

 األطر القارية واإلقليمية.

بوضع صيغة مشرتكة شركاءها قرار يكلف مفوضية االحتاد األفريقي و  •
. والغرض من ذلك ٢٠٣٠عام وخطة  ٢٠٦٣خطة عام  عنلإلبالغ 

 هو تقليل عبء اإلبالغ على الدول األعضاء واهليئات اإلقليمية.

بتنسيق عملية  هاقرار يكلف مفوضية االحتاد األفريقي وشركاء •
ملثل هذا القرار هو واملسوغ االستعراض لضمان اتساق عملية املتابعة. 

اض خطة عام وجود آليتني متنافستني يف الوقت الراهن ملتابعة واستعر 
لتنمية املعين با، مها املنتدى اإلقليمي األفريقي ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠
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املستدامة ومنتدى أفريقيا السنوي الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة 
 .٢٠٦٣عام 

قرار يطلب من مفوضية االحتاد األفريقي وشركاء االستثمار يف تعزيز  •
وخطة  ٢٠٦٣خطة عام  تنفيذواضعي السياسات فيما يتعلق ب اتقدر 

 .٢٠٣٠عام 

 االستنتاجات

 وكانتوخطة عمل أديس أبابا.  ٢٠٣٠باعتماد خطة عام  ٢٠١٥عام  تـُوِّج  - ٧١
ة ــــــمجيعها، متسقة مع موقف جمموع وإن مل تكنالعديد من العناصر الواردة يف الوثيقتني، 

 .وهي اجملموعة اليت تنتمي إليها الدول األفريقية والصني ٧٧ـ ال

خطة عمل أديس أبابا،  ها، اليت تدعم٢٠٣٠خطة عام  أنواقع الو   - ٧٢
اخلطة تستجيب ألولويات التنمية يف أفريقيا. ويشكل املوقف األفريقي املوحد جسرًا بني 

اخلطة العاملية حبيث تتالءم مع يف تطويع هذا املوقف وقد ساعد العاملية واخلطة اإلقليمية 
وإذا شاء تكمِّل كل منهما األخرى وتؤازرها. بل  نافرتنيا متأولويات القارة. واخلطتان ليست

يتعني عليهم سوف التآزر بني اخلطتني، فهذا االستفادة الكاملة من األفريقيون الزعماء 
ج متكامل إزاء  وضع  ات معززة يف جمالقدر واملتابعة يستند إىل توافر  تنفيذالاعتماد 

  .السياسات وتنفيذها
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التنمية. النص النهائي  لتمويل الثالث الدويل املؤمتر عن الصادرة أبابا أديس عمل أ) خطة٢٠١٥األمم املتحدة (
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