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 مقرر
 ،0200جندة التنمية لما بعد أمن بشأن الموقف األفريقي الموحد 

 ASSEMBLY/AU/9(XXII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

والذي طمب تشكيؿ لجنة رفيعة المستوى  2013بمقرر المؤتمر الصادر في مايو  يذّكر -1
رفيع المستوى اللرؤساء الدوؿ والحكومات لتنسيؽ أنشطة قادة أفريقيا وأعضاء الفريؽ 

لمموقؼ األفريقي الموحد مف أجندة  المشتركة وبناء التحالفات اإلقميمية والقاريةبيا والتوعية 
 ؛2015د التنمية لما بع

بالتقرير الذي قدمتو رئيسة المجنة الرفيعة المستوى، فخامة السيدة إيميف  يحيط عمما -2
 جونسوف سيرليؼ، رئيسة جميورية ليبيريا؛

ستكماؿ الموقؼ الأعضاء المجنة الرفيعة المستوى عمى التزاميـ وقيادتيـ  عمى يثني -3
 ؛2015األفريقي الموحد مف أجندة التنمية لما بعد 

عمى الدور التنسيقي الذي تضطمع بو مفوضية االتحاد األفريقي، والدعـ الفني  ايثني أيض -4
الذي يقدمو البنؾ األفريقي لمتنمية، ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والمكتب 

 اإلقميمي ألفريقيا لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي وصندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف؛
التي تستند إلى  2015فريقي الموحد مف أجندة التنمية لما بعد الموقؼ األوثيقة  يعتمد -5

خبلؿ مجموعة مف المشاورات تطمعات مجموعة واسعة مف أصحاب المصمحة األفريقييف 
 لمتشاور اإلقميمي بشأف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية؛  األفريقيجتماع االبما في ذلؾ 

في نجامينا، تشاد،  2014ياية فبراير قبؿ ن االجتماع المجنة الرفيعة المستوىمف  يطمب -6
لمواءمة الوثيقة بما في ذلؾ دعامة خاصة بالسمـ واألمف، وصياغة استراتيجية لكسب 

 التأييد والتفاوض وبناء التحالفات؛ 
عمى ضماف أف تتوافؽ وثيقة الموقؼ األفريقي الموحد حوؿ أجندة التنمية لما بعد يؤكد  -7

ينبغي أف تتضمف أىدافا محددة يتـ تحقيقيا في ىذا و  2063مع الرؤية األفريقية  2015
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اإلطار مع استخداـ العمؿ الفني الذي شرعت فيو المفوضية مسبقا، بالتعاوف مع الشركاء 
 االستراتيجييف.

مف الدوؿ األعضاء التحدث بصوت واحد خبلؿ المناقشات في الجمعية  أيضا يطمب  -8
 ؛2015ة التنمية لما بعد العامة لؤلمـ المتحدة الرامية إلى تعريؼ أجند

المجنة الرفيعة المستوى بدعـ مف المفوضية وبالتعاوف مع الدوؿ األعضاء، إلى  يدعو  -9
ضماف إدراج المجاالت ذات األولوية المحددة في الموقؼ األفريقي الموحد في المداوالت 

مؿ ، بما في ذلؾ ع2015الحكومية المشتركة الجارية حوؿ التنمية المستدامة لما بعد 
فريؽ العمؿ المفتوح بشأف األىداؼ اإلنمائية المستدامة، ولجنة الخبراء الحكومية المشتركة 

 ؛2015حوؿ التنمية المستدامة، وتمويؿ أجندة التنمية الشاممة النيائية لما بعد 
 2014مف المجنة الرفيعة المستوى والمفوضية تعبئة األمواؿ خبلؿ السنة المالية  يطمب  -10

 ؛2015األنشطة المتعمقة بأجندة التنمية لما بعد لتمويؿ تنفيذ 
- 
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