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 :مقدمة أكال:

 Assembly/AU/Dec.400(XVIII)االتحاد األفريقي  مؤتمرعمال بمقرر ىذا التقرير  تـ إعداد .1
لتنمية المستدامة حكؿ امؤتمر األمـ المتحدة المقدـ إلى التكافقي األفريقي البياف بشأف 
 .البرازيؿ ،جانيركفي ريك دم  2012يكنيك  22إلى  13عقد في الفترة مف الذم  (20+)ريك

 المنعقدة فريقيرؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األلمؤتمر عشرة الثامنة  الدكرة العاديةاعتمدت  .2
األفريقي  البياف التكافقي"بشأف مقررا  2012يناير  30إلى  23 مف في أديس أبابا، إثيكبيا،

 (20+لتنمية المستدامة )ريك حكؿ امؤتمر األمـ المتحدة المقدـ إلى 

(Assembly/AU/Dec.400(XVIII)). 

 20ريك + مؤتمرالمقدـ إلى األفريقي  عمى البياف التكافقيىذا المقرر بمكجب  كافؽ المؤتمر  .3
، كحث المجمكعة األفريقية، بما في ذلؾ 20المكقؼ األفريقي المكحد في ريك + باعتباره
خالؿ بصكت كاحد تحدث المكاصمة ف لمبمداف األفريقية في نيكيكرؾ، عمى ك ف الدائمك الممثم

 20ريك دم جانيرك، البرازيؿ، مف الذم سيعقد في  20مؤتمر ريك + المفاكضات المؤدية إلى
عمى اتخاذ تدابير مممكسة مرفقة بكسائؿ  20. حث المقرر مؤتمر ريك+2012يكنيك  22إلى 

كطمب مف  ةالتنمية المستدام لصالحتحقيؽ االلتزامات التنفيذ المناسبة التي تسمح بالتعجيؿ ب
األمـ كبرنامج متنمية البنؾ األفريقي لالمجنة االقتصادية ألفريقيا ك مفكضية االتحاد األفريقي ك 

جميع ك  األمـ المتحدة لمتدريب كالبحث معيدك برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ك  المتحدة لمبيئة
ريقييف في األف المفاكضيفبرنامج لمتدريب ييدؼ إلى تعزيز قدرات الشركاء المعنييف تنظيـ 

دعـ بكطمب كذلؾ إلى جميكرية الككنغك،  يافي ـمشاركتيتعزيز ل 20ريك +مفاكضات عممية 
الشركاء، إعداد تقرير عف  سائرمف مفكضية االتحاد األفريقي كالمجنة االقتصادية ألفريقيا ك 

كنيك مؤتمر في يلعرضو عمى الدكرة العادية المقبمة لم 20قرر كنتائج ريك +متنفيذ ىذا ال
2012. 

تجديد االلتزاـ السياسي مف أجؿ التنمية تتمثؿ في ضماف  20أىداؼ مؤتمر ريك +كانت  .4
المستدامة كتقييـ التقدـ المحرز حتى اآلف كالفجكات المتبقية في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة 

تمر عمى كركز المؤ . الرئيسية المتعمقة بالتنمية المستدامة كالتصدم لمتحديات الجديدة كالناشئة
: )أ( االقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة كالقضاء عمى الفقر فنييف مكضكعيف

في ريك دم جانيرك، الذم عقد مؤتمر كخالؿ ال. ك)ب( اإلطار المؤسسي لمتنمية المستدامة
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 رفيعة المستكلمكائد مستديرة  أربعتـ عقد ، 2012يكنيك  22إلى  20في الفترة مف  ،البرازيؿ
المضي قدما في طريؽ بحث في المكضكع مشترؾ: " حكؿلرؤساء الدكؿ كالحككمات ية مكاز 

 .الجمسات العامة: إلى جانب تنفيذ النتائج المتكقعة لممؤتمر
دكلة  191مف رؤساء الدكؿ كالحككمات/رؤساء كفكد مف  100نحك  20يك +حضر مؤتمر ر  .5

المنظمات غير الحككمية كالقطاع الؼ مف ممثمي كاآلف ك في األمـ المتحدة كمراقب اعضك 
صياغة سياسات جديدة لتعزيز عمى ممساعدة ل كفسع. ككاف الجميع يالخاص كالمجتمع المدني

المؤتمر بيانات شيد . الرخاء العالمي كالحد مف الفقر كتعزيز العدالة االجتماعية كحماية البيئة
في مجاؿ  التعميـك  ية المستدامةارات التنمكحك مستديرة رفيعة المستكل كمنتدل شركاء، مكائد ك 

 جانبي كمعارض استقطبت أكثر مفحدث  500ب رما يقد إضافة إلى ،التنمية المستدامة
بعنكاف  20نتائج ريك +حكؿ كثيقة لمفاكضات اة يكفكد الحككمالاختتمت  .شخص 40.000

 ."المستقبل الذي ننشده"
األفريقي  لبياف التكافقياعف بشكؿ جماعي  تصكت كاحد كمكحد كدافعت أفريقيا بتحدث .6

 كأساس لمتفاكض عمى جميع المستكيات فيمتو كاستخد كحدفريقي الماأللمكقؼ باعتباره ا
 .20ريك + مؤتمر

؛ أفريقيا في ريك 20لى ريك +إالطريؽ المؤدم  التحضير األفريقي عمىتقرير يغطي ىذا ال .7
وتحميل  ؛(20ريك +) المستدامةلتنمية حكؿ ؛ النتائج الرئيسية لمؤتمر األمـ المتحدة 20+
، واالستنتاجات والطريق 20ريو + توقعات أفريقيا منب مقارنة 20ريو + مؤتمر نتائج

 عمى المؤتمر لمنظر فيو.يقترح التقرير أيضا مشركع مقرر المضي قدما. 
 20عمى طريؽ مؤتمر ريك +التحضير األفريقي ثانيا: 

 :يكرية الككنغك في أداء كاليتياكالمبادرات التي اتخذتيا جم ألؼ. التدابير
، كفقا لمتفكيض الصادر عف 20لريك +بذليا المنسؽ األفريقي  التيالدبمكماسية شممت الجيكد  .8

 ي ما يمي:التحاد األفريقمؤتمر ا
محمدك إيسكفك، رئيس  فخامة السيد مشاركة رئيس جميكرية الككنغك، جنبا إلى جنب مع (1

، الذم عقد في 20لفرنككفكنية التحضيرية لمؤتمر ريك +امنتدل  فيجميكرية النيجر، 
مكقؼ األفريقي م، مما ساعد عمى تكسيع نطاؽ التأييد ل2012فبراير  9ك 8يكمي ليكف 
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المؤسسي لمتنمية اإلطار حكؿ االقتصاد األخضر ك حيث تـ تضميف مكاقؼ أفريقيا  المكحد،
 ؛20ريك +بشأف مفرانككفكنية المستدامة عمى نطاؽ كاسع في تكصيات المنظمة الدكلية ل

ىنرم جكمبك، كزير التنمية المستدامة كاقتصاد معالي السيد  بيف 2012لقاء في فبراير  (2
، مفكض االتحاد باتكشيؾ يانيزمعالي السيد الغابات كالبيئة في جميكرية الككنغك ك 

زت يحث بر ، 20ريك +بشأف األكركبي لشؤكف البيئة، لمناقشة المكقؼ األفريقي المكحد 
 بيف مكاقؼ كؿ مف أكركبا كأفريقيا؛عديدة نقاط تقارب منو 

في رئيس جميكرية كينيا،  ،كام كيباكيكفخامة السيد م كمشاركة رئيس جميكرية الككنغ (3
األمـ المتحدة لمبيئة كالمنتدل البيئي برنامج مجمس إدارة الثانية عشرة ل الدكرة االستثنائية
مما مكف مف  في نيركبي، كينيا، 2012 فبراير 22ى إل 20في الفترة مف  الكزارم العالمي

آخر اجتماع كزارم . كباعتباره متنمية المستدامةل ةالبيئيالدعامة تعزيز لدعـ أفريقيا إبداء 
تكافؽ تـ تكجيو نداء مف أجؿ جيكد أكثر طمكحا لمتكصؿ إلى ، 20عالمي قبؿ ريك +

 ؛20ريك + بشأفمزيد مف الدعـ لممكقؼ األفريقي المكحد مف أجؿ لؾ كذك 
كاقتصاد  المستدامةكفد كزارم رفيع المستكل برئاسة كزير التنمية  زارعالكة عمى ذلؾ،  (4

مارس الغابات كالبيئة في جميكرية الككنغك معظـ بمداف أمريكا الالتينية كآسيا كأفريقيا في 
 قبؿ كاألقاليـ األخرللحشد الدعـ كمزيد مف تحفيز الشراكات بيف أفريقيا  2012 كأبريؿ
 .20ريك + مؤتمر

عنكاف: "أية شراكة إستراتيجية ال، كتحت بأقؿ مف أسبكعيف 20قمة ريك + قبؿ انعقاد مف  .9
ألفريقيا بعد مركر عشريف عاما عمى ريك؟"، اجتمع حكلي مائة صحفي مستقؿ مف جميع 

و مؤتمر نظمت البمداف األفريقية، ككذلؾ مف أكركبا كآسيا، في برازافيؿ، الككنغك، بمناسبة
كعضك منتسب الشبكة األفريقية لمصحفييف البيئييف، كىي أكبر شبكة إعالمية في القارة 

افيؿ"، أكد الصحفيكف مجددا ز برا بيافُأطمؽ عميو اسـ "بياف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة. كفي ل
 فالبياتصميميـ عمى دعـ القارة كقادتيا في النضاؿ مف أجؿ التنمية المستدامة. كقد تـ تكزيع 

تكزيعا كاسعا في ريك عمى الكفكد مف النصؼ الشمالي مف الكرة األرضية، ككذلؾ عمى بعض 
 المجمكعات ذات النفكذ الكبير النشطة في مجاؿ البيئة.

مكصكؿ لجميع المفاكضيف األفريقييف، السيما الممثميف الدائميف في نيكيكرؾ،  االمتنافإف  .10
الذيف، تحت قيادة سفير كينيا، بصفتو رئيسا لمفاكضي المجمكعة األفريقية، قامكا بعمؿ جميؿ 
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برازىا عمى نحك كامؿ  77لمتعريؼ بمصالح أفريقيا، خصكصا داخؿ مجمكعة الػ + الصيف، كا 
كقد تمّكنت القارة، بفضؿ ىذا العمؿ، كعمؿ الحككمات األفريقية في كثيقة المفاكضات. 

كالمؤسسات الشريكة، مف التحدث بصكت كاحد لمدفاع عف مكقفيا المكحد طكاؿ المفاكضات. 
كبالجممة، يمكف ألفريقيا أف تنكه بما أبدتو مف االلتزاـ كالتضامف طكاؿ الجكالت الثالث 

الذم مكف القارة مف ك الث المعقكد بيف الجمسات لممفاكضات غير الرسمية كاالجتماع الث
 الكصكؿ إلى ريك بجبية قكية كمكحدة.

 :اإلجراءات والمبادرات المتخذة بإرشاد من لجنة التسيير –باء 
، أنشئت لجنة تسيير لتكفير اإلرشادات العامة لمشاركة فعمية 2012تمشيا مع مؤتمر يناير  .11

المجنة، عمى نحك مشترؾ، مفكَّضة االقتصاد الريفي  ت. كقد ترأس20ألفريقيا في ريك +
كالزراعة كنائب األميف التنفيذم لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، كضمت مسؤكليف 
مف كؿ مف سفارة جميكرية الككنغك في أديس أبابا، مفكضية االتحاد األفريقي، لجنة األمـ 

قي لمتنمية، برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، برنامج األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، البنؾ األفري
مكتب المستشار الخاص المعني بأفريقيا التابع لألمـ المتحدة. ككانت المتحدة اإلنمائي ك 

االتصاالت كتعبئة المكارد. كقد عقدت المجنة ك ثالث لجاف فرعية حكؿ المسائؿ الفنية بمدعكمة 
ماف التخطيط كالتحضيرات الفعالة لمشاركة أفريقيا في كلجانيا الفرعية اجتماعات منتظمة لض

، ككذلؾ لتكفير الدعـ الفني المطمكب لمسفراء كالمفاكضيف األفريقييف في نيكيكرؾ. 20ريك + 
كتعاممت المجنة كذلؾ مع السفارة البرازيمية في أديس أبابا. كخصصت ثالث مؤسسات، ىي 

ة االقتصادية ألفريقيا، البنؾ األفريقي لمتنمية، مفكضية االتحاد األفريقي، لجنة األمـ المتحد
 .20مكاقعيا/صفحاتيا اإللكتركنية لريك + 

، نظمت مفكضية االتحاد األفريقي، لجنة األمـ المتحدة االقتصادية 2015مارس  15في  .12
ألفريقيا، البنؾ األفريقي لمتنمية، برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

لمتشاكر كبناء القدرات، عمى ىامش الجكلة اجتماعا كمعيد األمـ المتحدة لمتدريب كالبحث، 
 فاألكلى مف المفاكضات "غير الرسمية" حكؿ المسكدة األكلى مف الكثيقة النيائية. ككا

رمي إلى تكممة معارؼ كخبرات المفاكضيف األفريقييف مف خالؿ التأسيس عمى االجتماع ي
أفريقيا. كما  استراتيجياتية كدعـ تنظيـ السمؾ الديبمكماسي األفريقي لتعزيز مياراتيـ التفاكض
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تقديـ التحميالت السياقية لممكقؼ األفريقي المكحد بغية تحقيؽ تعريؼ أكثر يستيدؼ كاف 
 .20فعالية كتقديـ أكلكيات كتطمعات أفريقيا في ريك + 

ألفريقية تحضيرا الجتماع ممثمي استجابة لطمب قدمتو جميكرية الككنغك باسـ المجمكعة ا .13
في نيكيكرؾ، كالجكلة الثانية  2012أيريؿ  20في  20كمفاكضي ريك +  البرلماف األفريقي
، قامت لجنة األمـ المتحدة 2012مايك  4أبريؿ إلى  23 فيالرسمية لممناقشات غير 

ائي بإعداد كرقات االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ األفريقي لمتنمية كبرنامج األمـ المتحدة اإلنم
كسائؿ التنفيذ كأىداؼ التنمية المستدامة. ك  تحميمية حكؿ اإلطار المؤسسي لمتنمية المستدامة،
تـ تكزيع جميع الكرقات الثالث تكزيعا فيما كقد تـ تقديـ الكرقتيف األكلييف خالؿ االجتماع 

المتحدة االقتصادية كاسعا عمى المفاكضيف األفريقييف. إضافة إلى ذلؾ، أجرت لجنة األمـ 
ألفريقيا تحميال آلخر نص مف نصكص التفاكض آنذاؾ كتقاسمتو مع المفاكضيف األفريقييف 

قد مكنت مختمؼ التحميالت التي أجريت المفاكضيف مف إعداد ك  الرئيسييف في نيكيكرؾ.
في إرشاد  ة+ الصيف بفعالية، مما ساىـ مساىمة كبير  77اجتماعات التنسيؽ لمجمكعة الػ

 ستراتيجية التفاكضية لممجمكعة كمكاقفيا.اإل
، طمب سفير كينيا في 2012خالؿ الجكلة الثالثة لممفاكضات "غير الرسمية" في مايك/يكنيك  .14

نيكيكرؾ، بصفتو كبير المفاكضيف األفريقييف عمى مستكل الخبراء، مف لجنة األمـ المتحدة 
مكارد المالية المطمكبة لتحقيؽ األجندة االقتصادية ألفريقيا تزكيد المفاكضيف بتقدير لمستكل ال

األفريقية لمتنمية المستدامة. في ىذا الصدد، أجرت لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
مميار  200مميار دكالر أمريكي )تقريبا  198.40تحميال "سريعا" أظير أف تمكيال سنكيا بقيمة 

المستدامة في أفريقيا. كقد تـ تقديـ مذكرة  دكالر أمريكي( مطمكب لجميع عناصر/أبعاد التنمية
يضاحات حكؿ الرقـ اإلرشادم.  مكجزة مع تفاصيؿ كا 

 
 :20أفريقيا في ريو +  –ثالثا 
 :العممية التفاوضية –ألؼ 
المكقؼ  المجسِّدبياف التكافؽ األفريقي الجماعيا عف  تتحدثت أفريقيا بصكت مكحد كدافع .15

 :20عمى جميع المستكيات خالؿ ريك +  تفاكضلماألفريقي المكحد باعتباره أساسا 
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اجتمع الخبراء تحت رئاسة كينيا، منسؽ المجمكعة األفريقية )الخبراء( كجميكرية الككنغك  (1)
مبياف التكافؽ األفريقي الذم ل)المنسؽ السياسي( خالؿ المفاكضات لمكاءمة المكاقؼ كفقا 

  ؛2012اعتمدتو قمة االتحاد األفريقي في يناير 
الكزراء كذلؾ تحت قيادة جميكرية الككنغك بمشاركة مفكَّضة االتحاد األفريقي اجتمع  (2)

لالقتصاد الريفي كالزراعة. كقد تداكؿ الكزراء حكؿ المسائؿ الناشئة كناقشكا طريؽ المضي 
قدما في تقديـ النتائج التي تـ التفاكض بشأنيا كالحصكؿ عمى اإلرشادات السياسية مف 

 كرؤساء الكفكد؛رؤساء الدكؿ كالحككمات 
ف في ريك تحت ك كرؤساء الكفكد األفريقي اتكفي كقت الحؽ، اجتمع رؤساء الدكؿ كالحككم (3)

قيادة الناطؽ باسـ أفريقيا كالمنسؽ السياسي لمؤتمر األمـ المتحدة حكؿ التنمية المستدامة 
 ( كرئيس جميكرية الككنغك، إلى جانب رئيس االتحاد األفريقي كرئيس جميكرية20)ريك + 

بنيف، كبمشاركة رئيس مفكضية االتحاد األفريقي، لبحث تقرير الكزراء األفريقييف كاستكماؿ 
المكقؼ األفريقي بناء عمى المسائؿ الناشئة خالؿ المؤتمر، كذلؾ قبؿ االعتماد النيائي 
لنتائج المؤتمر خالؿ الجمسة العامة الختامية. كتداكؿ االجتماع حكؿ تقرير الكزراء الذم 

مؤتمر االتحاد األفريقي بشأف ريك + مقررات ير جميكرية الككنغك، كىك يستند إلى قدمو كز 
 غير المناخكالمقررات السابقة ذات الصمة بشأف المؤتمرات الدكلية حكؿ ت 20

(Assembly/AU/Dec.236(XII)  /Assembly/AU/Dec.342(XVI)  كالتنمية
التي  (Assembly/AU/Dec.234(XII)  /Assembly/AU/Dec.381(XVII))المستدامة 

قررت أف تتحدث أفريقيا بصكت كاحد. اخُتتـ االجتماع باستنتاج مفاده أف أفريقيا اتفقت 
عمى عدـ إعادة فتح نص النتائج المعتمد عمى مستكل الخبراء في ركح مف المركنة التي 

اىنة كالضغط أبدتيا مختمؼ المجمكعات التي تفاكضت حكؿ النص؛ التجارب السياسية الر 
مف بعض المجمكعات إلعادة فتح أجزاء أخرل مف النصكص إذا كاف سيعاد فتح جزء مف 

 النص.
 :األحداث المشتركة باء:
، اشتركت المؤسسات الشريكة في تنظيـ األحداث التالية خالؿ مؤتمر سييرمف لجنة الت بتكجيو .16

 : 20ريك+
 ثالث؛اإلطار المؤسسي لمتنمية المستدامة: دمج الركائز ال (1
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 تمكيؿ التنمية المستدامة: االنتقاؿ صكب االقتصاد األخضر في أفريقيا؛ (2
كبناء االقتصاد األخضر ككسيمة لتحقيؽ التنمية الشامؿ تركيج النمك األخضر  (3

 المستدامة؛
 يحتكم عمى مائدة مستديرة رفيعة المستكل، مؤتمر صحفي كاستقباؿ؛ –يـك أفريقيا  (4
 االقتصاد األخضر؛حكار القطاع الخاص في سياؽ  (5
كدكرىـ في برنامج األىداؼ اإلنمائية لأللفية لمرحمة ما بعد  يفمشاركة الشباب األفريقي (6

 ؛2015
 النيباد كالتنمية المستدامة في أفريقيا؛ (7

تـ تكفير مطكيات عف مشاركة أفريقيا، بما في ذلؾ الكممة التي ألقاىا المنسؽ السياسي  .17
، ككذلؾ نسخ إلكتركنية لمقررات االتحاد األفريقي، 20ريك+ألفريقيا كالناطؽ باسـ مؤتمر 

، كتكزيعيا عمى نطاؽ 20فريقي، كمنشكرات حكؿ ىدؼ كمكاضيع ريك+األ يتكافقالبياف الك 
كاسع خالؿ المؤتمر. تـ أيضان تأميف فضاء معرض مشترؾ لعرض مختمؼ منتجات 

 تحضيرات أفريقيا لممؤتمر.
دعمان فنيا كلكجستيان الجتماعات المجمكعة األفريقية  رسييعالكة عمى ذلؾ، قدمت لجنة الت .18

 خالؿ المؤتمر.
مف قبؿ كؿ مف أنغكال، تشاد،  20أحداث جانبية أفريقية أخرل خالؿ مؤتمر ريك+ تنظيـتـ  .19

إثيكبيا، كينيا، ناميبيا، مكزامبيؽ، السنغاؿ، نيجيريا، النيجر، جميكرية الككنغك، جنكب أفريقيا، 
االقتصادية اإلقميمية )المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا  كما نظمت المجمكعات

شرؽ أفريقيا( كالمنظمات اإلقميمية، مثؿ: لجنة حكض بحيرة تشاد كلجنة غابات  مجمكعةك 
 كسط أفريقيا عددان مف األحداث الجانبية عمى ىكامش المؤتمر.

كالحككمات األفريقييف،  شمؿ المتحدثكف كالحضكر خالؿ ىذه األحداث الجانبية: رؤساء الدكؿ .20
رؤساء الكفكد، الكزراء، البرلمانييف، الخبراء، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، الدكؿ 

يف ياألعضاء، ممثمي المؤسسات األفريقية، ككاالت األمـ المتحدة، الشركاء اإلنمائييف الثنائ
ككمية، منظمات كالمتعددم األطراؼ، القطاع الخاص، كسائؿ اإلعالـ، المنظمات غير الح

 المجتمع المدني كالمجمكعات الرئيسية.
 (20النتائج الرئيسية لمؤتمر األمـ المتحدة حكؿ التنمية المستدامة )مؤتمر ريك+رابعان: 
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المؤتمَر االجتماُع الثالث كاألخير لمجنتو التحضيرية كالمشاكراُت غير الرسمية السابقة  سبؽ .21
 يؼ.لممؤتمر التي قاـ بتيسيرىا البمد المض

، اعتماد تدابير عممية كاضحة كمركزة لتنفيذ 20مف الحككمات، خالؿ مؤتمر ريك+ يتكقع .22
التنمية المستدامة التي بإمكانيا الحد مف الفقر مع تعزيز النمك األخضر كالجامع، كاالستغالؿ 

 العادؿ كاألكثر استدامة لممكارد.
"، )كثيقة األمـ لمستقبؿ الذم ننشدهاباعتماد كثيقة النتائج، المعنكنة " 20مؤتمر ريك+ اخُتتـ .23

( دكف معارضة. بيد أف بضعة بمداف أعربت عف A/CONF.216/L.1المتحدة المرجع: 
تحفظاتيا حكؿ بعض أجزاء الكثيقة خالؿ االجتماع العاـ الختامي: كتحديدان، بكليفيا، إككادكر، 

( 2( رؤيتنا المشتركة؛ )1ـ: )فنزكيال كالكاليات المتحدة األمريكية. تنقسـ الكثيقة إلى ستة أقسا
الفقر؛  استئصاؿ( االقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة ك 3تجديد االلتزاـ السياسي؛ )

( ككسائؿ التنفيذ. 6) ( إطار اإلجراء كالمتابعة؛5( اإلطار المؤسسي لمتنمية المستدامة؛ )4)
النقاط الرئيسية لكؿ قسـ كممحؽ بيذا التقرير؛ كترد رفقو خالصة  1ترد كثيقة النتائج كممحؽ 

 .20كتكقعات أفريقيا مف مؤتمر ريك+ 2
أقؿ مف التكقعات، إال أنيا كضعت مرحمة لممقاصد  20في حيف أف كثيقة نتائج مؤتمر ريك+
، بانتياء األىداؼ اإلنمائية لأللفية ككذلؾ إلطار 2015كالغايات المستقبمية في مرحمة ما بعد 

 ية المستدامة.مؤسسي بعد إصالحو لمتنم
" الجمعية العامة لألمـ المتحدة، خالؿ دكرتيا المقبمة في سبتمبر المستقبؿ الذم ننشدهيدعك " .24

 ، إلى اتخاذ مقررات حكؿ عدد مف المسائؿ اليامة، بما في ذلؾ:2012
 سنكات لبرنامج االستيالؾ كاإلنتاج المستداـ؛ 10تحديد جياز لتفعيؿ إطار الػ (1
التنظيمية لممنتدل الرفيع المستكل، كالذم يراد أف يحؿ محؿ  تحديد الصيغة كالجكانب (2

 لجنة التنمية المستدامة؛
 تعزيز كتطكير برنامج األمـ المتحدة لمبيئة؛ (3
تشكيؿ فريؽ عمؿ لكضع أىداؼ عالمية لمتنمية المستدامة تكافؽ عمييا الجمعية العامة  (4

 لألمـ المتحدة؛ 
لعامة لألمـ المتحدة إلعداد تقرير يقترح إنشاء عممية حككمية مشتركة تحت الجمعية ا (5

 خيارات حكؿ استراتيجية فعالة لتمكيؿ التنمية المستدامة؛
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بحث مجمكعة مف التكصيات الصادرة مف األميف العاـ آللية التيسير التي تعزز  (6
 التنمية كنقؿ كنشر التكنكلكجيا النقية كالسميمة بيئيان؛

األمـ المتحدة حكؿ قانكف البحار بخصكص كضع أداة دكلية في سنتيف تحت اتفاقية  (7
 التنكع البيكلكجي البحرم في مناطؽ خارج الكالية الكطنية.

إطالؽ برنامج عمؿ حكؿ إجراءات أكسع نطاقنا لتكممة الناتج المحمي االجمالي،  (8
 كما يحث عمى دعـ ىذه الصناعة بشكؿ مناسب لنظاـ منظكمة األمـا كيشجع

 فضؿبرامج أل كضععمى صمحة ذكم الصمة الميتمة كأصحاب الم الحككمات
 عنصر االستدامة في االبالغ . العمؿ مف أجؿ دمج كتسييؿ الممارسات

 الكثيقة الختامية حكؿ االعانات المشكىة لمتجارة كاالعانات الخاصةضمف النص  بحث (9
 بصيد األسماؾ كالكقكد األحفكرم .

  في كجو التكقعات األفريقية نتيجة 20ريك+خامسا: 
 إلي ريك ي األفريقي المقدـتكافقالبياف الفي  20االشارة إلى التكقعات األفريقية مف ريك+ متت .25

 عمى مستكل 20حكؿ أىداؼ كمكاضيع ريك+ األفريقي المكحدالمكقؼ باعتباره اعتمد  الذمك 
 رؤساء الدكؿ كالحككمات .

 محددا فصالن  الختامية يجدر بالذكر أف افريقيا ىي االقميـ الكحيد في العالـ حيث تكّرس الكثيقة .26
"" مف حيث المستقبؿ الذم ننشدهلممكضكع. كفيما يمي ممخص لمعناصر الرئيسية لمكضكع" 

  أىميتو ألفريقيا.
 إف الكثيقة الختامية :ف كتجديد االلتزاـ السياسي، النسبة لمرؤية المشتركةب (1

 
تباينة كخطط تؤكد مف جديد عمى مبادئ ريك، كخاصة المبدأ المشترؾ بؿ المسؤكلية الم (أ )

بتنفيذ األىداؼ االنمائية المتفؽ عمييا دكليًّا بما  كالحاجة إلى التعجيؿ العمؿ السابقة
 في ذلؾ االىداؼ اإلنمائية لأللفية.

دماجك تعترؼ بضركرة تعميـ التنمية المستدامة عمى جميع المستكيات  (ب )  ا 
بالركابط المتبادلة عف االعتراؼ  فضالن  ،االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية الجكانب
 بينيما ؛
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أكبر التحديات العالمية كاليدؼ الرئيسي يمثؿ ف القضاء عمى الفقر أبعترؼ ت  (ج )
 كالشامؿ فضال عف الحاجة إلى تعزيز النمك المستداـ ،الشامؿ لمتنمية المستدامة

 كالعادؿ ؛
معالجة إنجازات األىداؼ االنمائية لأللفية ك بتسريع تؤكد عمى التزاـ المجتمع الدكلي  (د )

 التحديات الجديدة كالناشئة؛
تؤكد عمى الدعـ الذم يقدمو المجتمع الدكلي لجيكد التنمية المستدامة في  (ق )

لنيباد إزاء االتزاميا مف جديد   أفريقيا باعتباره األكلكية الرئيسية. كتؤكد في ىذا السياؽ
كاممة ال سيما  كتجدد تعيدىا لتنفيذ االلتزامات الدكلية ذات الصمة المتفؽ عمييا بصكرة

بشأف النيباد،  كالكاردة في اعالف األمـ المتحدة تممؾ المتعمقة باألىداؼ االنمائية لأللفية
فضالن عف  2005 لعاـ لمتنفيذ، نتائج القمة العالمية جتكافؽ مكنتيرم، خطة جكىانسبكر 

 حكؿ االحتياجات االنمائية ألفريقيا؛ 2008السياسي لعاـ  البياف
جاؿ تنفيذ الشراكة مفي  لتعزيز التعاكفاإلنمائيكف تي يبذليا الشركاء ترحب بالجيكد ال (ك )

 الجديدة لتنمية أفريقيا " النيباد" 
 

 كالقضاء عمى الفقر  االقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة (2
 

االقتصادم في  ىذا النمكذج يتمشى ىذا القسـ حكؿ االقتصاد األخضر المتعمؽ بدكر (أ )
 أف النمكذج ما ىك يركز عمى بدليؿ أنو يتدامة، مع التفكير األفريقتعزيز التنمية المس

 .لتحقيؽ التنمية المستدامة كسيمة أداة كاحدة/إال 
تعترؼ الكثيقة الختامية بالعناصر الرئيسية لالقتصاد األخضر كما أكضحتيا  (ب )

في  أفريقيا عمى سبيؿ المثاؿ؛ الحاجة إلى أف يككف االقتصاد األخضر متأصالن 
األكلكيات كالخطط الكطنية لمتأكد مف أف االقتصاد األخضر ال يشكؿ حاجزنا أماـ 

 كاالستيالؾ المستداميف . االنتاج طالتجارة، تكفير الكسائؿ المناسبة لتنفيذ كتعزيز أنما
إدارة األراضي بشكؿ مباشر في سياؽ االقتصاد كضع تدعك افريقيا إلى  (ج )

نحك تدىكر األراضي مع نظر العالـ المحايد  بكجيةفي ىذا الصدد االلتزاـ ك ألخضر ا
غير أف الكثيقة الختامية ال ترتقي إلى  .أىداؼ تحقيؽ صافي صفر تدىكر األراضي
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بالحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجؿ لكقؼ تدىكر  المستكل المذككر بالرغـ مف اعترافيا
سياسة  عمى السعي نحك تحقيؽ تشجع فقط البمداف األراضي لـ تشر إلى األىداؼ، بؿ

 العالـ المحايد لتدىر األراضي.
دكلية لالستثمار بغية تسييؿ التحكؿ نحك  تدعك أفريقيا كذلؾ إلى كضع استراتيجية (د )

إلى تصعيد  تعترؼ بالحاجة 20اقتصاد أخضر. بالرغـ مف أف الكثيقة الختامية لريك+
يقة التي يتـ لـ تتطرؽ إلى الطر  فإنيا الدعـ الدكلي كتكفير الكسائؿ المناسبة لمتنفيذ،

 بيا تمكيؿ االقتصاد األخضر في البمداف النامية . 
 تعتمد الكثيقة الختامية إطار السنكات العشر لمبرامج حكؿ االستيالؾ المستداـ (ق )

ىيئة إنشاء الجمعية العامة في دكرتيا السابعة كالستيف إلى  كأنماط االنتاج كتدعك
ة لمتفعيؿ الكامؿ لإلطار الذم مككنة مف الدكؿ األعضاء كاتخاذ الخطكات الضركري

 يتمشى مع المكقؼ األفريقي حكؿ نفس المكضكع .
االقتصاد  إلى النشطة لمقطاع لتسييؿ االنتقاؿ المشاركةؤكد النص عالكة عمى ذاؾ، ي (ك )

ايضا تـ التركز عميو مما  ،خاصلالشراكة بيف القطاعيف العاـ كا األخضر مف خالؿ
 البياف التكافقيفي 

 :لمتنمية المستدامة اإلطار المؤسسي (3
دعمت أفريقيا جيكد إصالح المجمس االقتصادم كاالجتماعي لألمـ المتحدة كلجنة  (أ )

األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة مف أجؿ تعزيز تكامؿ متكازف بيف الركائز الثالث 
لمتنمية المستدامة. كركزت عمى أىمية زيادة التآزر كالتماسؾ كالتناسؽ بيف كفيما بيف 

 ألمـ المتحدة، كالمؤسسات المالية الدكلية كاتفاقيات ريك.منظكمة ا
" بالدكر الحاسـ لممجمس االقتصادم المستقبؿ الذم ننشدهتقر مبادرة " بينما (ب )

كاالجتماعي باعتباره الجياز الرئيسي الستعراض السياسات كالحكار كالتكصيات 
س االقتصادم كمتابعة األىداؼ اإلنمائية لأللفية، كتمـز القادة بتقكية المجم

كاالجتماعي، كالسيما تعزيز التكامؿ المتكازف لألبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة، تنشئ 
منتدم سياسيا عالميا رفيع المستكم بيف الحككمات لتحقيؽ التكامؿ المتكازف بيف 

ؿ محميا في ك األبعاد الثالثة استنادا إلى لجنة األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة كالحم
المطاؼ. كفي ىذا الخصكص، أطمؽ المؤتمر عممية حككمية مشتركة في إطار  نياية
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الجمعية العامة لألمـ المتحدة لتحديد شكؿ المنتدم كسير عممو بغية الدعكة إلى عقد 

 لمجمعية العامة لألمـ المتحدة. 68االجتماع األكؿ لمثؿ ىذا المنتدم في بداية الدكرة 
البيئية الدكلية في سياؽ اإلطار المؤسسي دعـ االقميـ بقكة تعزيز الحككمة  (ج )

لمتنمية المستدامة، سعيا إلى تعزيز تكامؿ متكازف لمركائز االقتصادية كاالجتماعية 
كالبيئية لمتنمية المستدامة. كفي ىذا المقاـ، دعت أفريقيا إلى تدعيـ كتكطيد كتحكيؿ 

قرىا نيركبي، كينيا، برنامج األمـ المتحدة لمبيئة إلى ككالة متخصصة دكلية لمبيئة م
النفكذ السياسي ككسائؿ التنفيذ الالزمة لتمكينيا مف الكفاء بتمؾ الككالة  زكيدكمف ثـ ت

  بشكؿ فعاؿ بكاليتيا.
لـ تذىب الكثيقة الختامية إلى حد اتخاذ مقرر بشأف إنشاء ككالة دكلية متخصصة  (د )

أف تعتمد ، خالؿ دكرتيا  معنية بالبيئة، كلكنيا تدعك الجمعية العامة لألمـ المتحدة إلى
، قرارا حكؿ تعزيز برنامج األمـ المتحدة لمبيئة كترقيتو. غير أف المبادئ التي 67اؿ

سيستند إلييا مثؿ ىذا التعزيز كالترقية يجب أف تتكافؽ إلى حد كبير مع مكقؼ 
دكر  مثؿ العضكية العالمية؛ كالمكارد المالية اآلمنة كالمستقرة كالكافية؛ كتعزيز -أفريقيا

برنامج األمـ المتحدة لمبيئة في إطار منظكمة األمـ المتحدة، كتدعيـ مقره الرئيسي في 
 نيركبي، كينيا.

 :كسائؿ التنفيذ (4
كالكفيمة دعت أفريقيا إلى اعتماد تدابير مممكسة، تدعميا الكسائؿ المناسبة لمتنفيذ  (أ )

ي اعتمدت في التنفيذ المعجؿ اللتزامات التنمية المستدامة بما في ذلؾ تمؾ التب
. كدعت البمداف المتقدمة إلى الكفاء بالتزاماتيا كتعيداتيا السابقة. غير أف 20ريك+

الكثيقة الختامية يعكزىا تقديـ التزامات ثابتة بشأف تكفير مكارد مالية إضافية كبناء 
القدرات كالمساعدة الفنية كالتكنكلكجيات الخضراء لدعـ البمداف النامية في تنفيذ 

ت التنمية المستدامة. غير أف ىذا النص يؤكد مجددا االلتزامات السابقة بما في التزاما
 ذلؾ سبؿ التنفيذ.

فيما يتعمؽ بالمكارد المالية ، أنشأت الكثيقة الختامية لجنة حككمية دكلية تضـ  (ب )
خبيرا معينيف مف قبؿ المجمكعات اإلقميمية ، مع تمثيؿ جغرافي عادؿ، لتقييـ  30

كالنظر في كفاءة كتماسؾ كتآزر الصككؾ كاألطر القائمة، كتقييـ  احتياجات التمكيؿ
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المبادرات اإلضافية بغية إعداد تقرير يقترح خيارات بشأف استراتيجية فعالة لتمكيؿ 
التنمية المستدامة لتسييؿ حشد المكارد كاستخداميا الفعاؿ في انجاز األىداؼ اإلنمائية 

. كككاالت األمـ المتحدة مدعكة 2014كؿ المستدامة. كسكؼ ينتيي عمؿ المجنة بحم
إلى دعـ العممية عمى الصعيد الفني. كتجدر اإلشارة إلى أنو في الجزء الخاص 

الكثيقة الختامية بحاجة المجتمع الدكلي إلى مكاصمة الجيكد لزيادة تعترؼ بأفريقيا، 
 تدفؽ المكارد الجديدة كاإلضافية لتمكيؿ التنمية.

التكنكلكجيا، تطمب الكثيقة الختامية مف ككاالت األمـ  فيما يتعمؽ بتطكير كنقؿ (ج )
المتحدة ذات الصمة تحديد الخيارات آللية تسييؿ مف شأنيا أف تعزز تطكير كنقؿ 
كنشر التكنكلكجيات النظيفة كالسميمة بيئيا، كتطمب إلى األميف العاـ إصدار تكصيات 

 مجمعية العامة.فيما يتعمؽ بآلية التسييؿ إلى الدكرة السابعة كالستيف ل
كفيما يتعمؽ ببناء القدرات، ركزت الكثيقة الختامية عمى الحاجة إلى تعزيز الجيكد مف  (د )

أجؿ التنمية المستدامة، كدعت إلى تكثيؼ التعاكف التقني كالعممي، كسمطت الضكء 
التدريب كنقؿ المعرفة. كدعت إلى التنفيذ  يشمؿعمى أىمية تنمية المكارد البشرية، بما 

صؿ كالمرتكز عمى خطة بالي االستراتيجية لدعـ التكنكلكجيا كبناء القدرات. المتكا
ككاالت األمـ المتحدة ذات الصمة كغيرىا مف المنظمات الدكلية مساعدة يطمب مف ك 

البمداف النامية عمى بناء قدراتيا مف أجؿ تنمية اقتصادات تتسـ بالكفاءة في استخداـ 
 المكارد كالشمكؿ. 

الختامية مف جديد عمى دكر التجارة كمحرؾ لمتنمية كعمى أىمية كتؤكد الكثيقة  (ق )
إيجاد نظاـ تجارم منصؼ كغير تمييزم كقائـ عمى القكاعد ك تحقيؽ تحرير مممكس 

ـ بمعالجة مسألتي اإلعانات المشِكىة لمتجارة المتجارة. كما تشدد مف جديد عمى االلتز 
تحث الكثيقة األعضاء في منظمة  كاالتجار في السمع كالخدمات البيئية. كفي الختاـ،

 التجارة العالمية عمى تعزيز جيكدىـ الختتاـ برنامج عمؿ الدكحة اإلنمائي بنجاح،
تعترؼ في ىذا الصدد بالحاجة إلى تقديـ المساعدة لتمكيف البمداف النامية مف ك 

 المشاركة بصكرة مجدية في برنامج عمؿ منظمة التجارة العالمية. 
 :المجاالت المكاضيعية كالقضايا المشتركة بيف القطاعات –ابعة أطار العمؿ كالمت (5
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عددا مف المجاالت المكاضيعية كالقضايا  20تحدد الكثيقة الختامية لمؤتمر ريك+ (أ )
المشتركة بيف القطاعات التي ينبغي معالجتيا، كما تبيف اإلجراءات الرئيسية التي 

كالمجاالت التي تـ تحديدىا ىي: القضاء يجب القياـ بيا، كالكسائؿ المالئمة لمتنفيذ. 
كاألمف الغذائي كالتغذكم كالزراعة المستدامة؛ كالمياه كالمرافؽ الصحية؛  عمى الفقر؛

؛ كالمدف كالمستكطنات البشرية؛ كالصحة كالسكاف؛ كالعمالة؛ نقؿكالطاقة؛ كالسياحة؛ كال
د مف مخاطر الككارث؛ كالعمؿ الالئؽ كالحماية االجتماعية؛ كالمحيطات كالبحار؛ كالح

كتغير المناخ؛ كالغابات؛ كالتنكع البيكلكجي؛ كالتصحر كتدىكر األراضي كالجفاؼ؛ 
كالجباؿ؛ كالمكاد الكيمائية كالنفايات؛ كاستدامة االستيالؾ كاالنتاج؛ كالتعديف؛ كالتعميـ؛ 

 يقتكافالبياف الكالمساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة. كتتماشي ىذه المجاالت مع 
  األفريقي، بؿ كتتجاكزه.

يتناكؿ ىذا الجزء الجيكد اإلقميمية كاالحتياجات الخاصة لكؿ مجمكعة مف  (ب )
البمداف، بما في ذلؾ الدكؿ الصغيرة الجزرية النامية؛ كالبمداف األقؿ نمكا؛ كالبمداف 
النامية غير الساحمية؛ كأفريقيا. كأفريقيا ىي القارة الكحيدة التي خصص ليا جزء 

 .منفرد
 أىداؼ التنمية المستدامة (6

األفريقي إلى أىداؼ التنمية المستدامة، التي أضيفت في  يتكافقالبياف اللـ يتطرؽ  (أ )
مرحمة متأخرة مف العممية. كمع ذلؾ، طالبت المنطقة أثناء المفاكضات بأف يككف ىذا 

نيا. كما شددت عمى الحاجة مالمجاؿ مكمال لألىداؼ اإلنمائية لأللفية كليس بديال 
النتائج العممية. ككانت أفريقيا إلى النكاتج  دإلى قياـ كؿ بمد بالرصد كاإلبالغ كأف تستن

األسس لكضع أىداؼ لمتنمية المستدامة ترتبط  20تتكقع أف يرسي مؤتمر ريك+
نمائية لأللفية؛ بحيث تككف ىذه األىداؼ جزءان مف البرنامج اإلنمائي لما إلباألىداؼ ا
 .2015بعد عاـ 

كثيقة الختامية عمى أىمية األىداؼ اإلنمائية لأللفية كالتزاـ المجتمع كتشدد ال (ب )
لدكر الياـ ألىداؼ التنمية المستدامة، استنادا االدكلي بتحقيقيا. كتعترؼ الكثيقة كذلؾ ب

، في السعي لتحقيؽ جإلى برنامج عمؿ القرف الحادم كالعشريف كخطة تنفيذ جكىانسبير 



ASSEMBLY/AU/9 (XIX) 
Page 15 

كتندرج  2015مع برنامج األىداؼ اإلنمائية لما بعد عاـ  ـءالتنمية المستدامة التي تتكا
 في إطاره، دكف أف يخؿ ذلؾ بالتركيز عمى مساعي تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية.

عممية حككمية  ه" العـز عمى إرساءريدكتؤكد الكثيقة المعكنة "المستقبؿ الذم ن (ج )
مة تككف مفتكحة أماـ سائر شاممة لمجميع كشفافة بشأف أىداؼ التنمية المستدا مشتركة

أصحاب المصمحة بغرض الكصكؿ إلى كضع أىداؼ عالمية لمتنمية المستدامة تكافؽ 
 عمييا الجمعية العامة.

كتدعك في ىذا الصدد إلى تككيف فريؽ عمؿ مفتكح العضكية قبؿ الدكرة السابعة  (د )
ؿ األعضاء ممثال تعينيـ الدك  30كالستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، يتألؼ مف 

إلى الفريؽ العمؿ تقريرا  دـمف مجمكعات األمـ المتحدة اإلقميمية. كمف المقرر أف يق
لدكرة الثامنة كالستيف لمجمعية، يتضمف مقترحات بشأف أىداؼ التنمية المستدامة، كي ا

 تنظر فييا الجمعية كتتخذ إجراء ن بشأنيا.
عمى تقديـ التزامات  20ر ريك +جرل تشجيع المشاركيف في مؤتم –االلتزامات الطكعية  .27

التزاما،  70يقارب  طكعية إلجراءات تنفيذ أىداؼ المؤتمر، كبحمكؿ نياية المؤتمر تـ تمقي ما
بما في ذلؾ التزامات مالية مف بعض الحككمات كمف القطاع الخاص كالمجتمع المدني 

مف ىذه  فريقيا االستفادةألبميكف دكالر أمريكي. كيمكف  500كمجمكعات أخرل بمغت 
االلتزامات التي تتصؿ بمجاالت غرس الغابات كالطاقة كمشاريع إدارة النفايات كتخضير 
الصحراء كدعـ النساء الالئي يزاكلف األعماؿ الحرة في مجاؿ االقتصاد األخضر. ككذلؾ 

لمشاركة في ىذه العممية عمى سبيؿ استقطاب الدعـ عمى اتشجيع البمداف األفريقية ينبغي 
د الكبير مف المبادرات الكطنية كاإلقميمية التي يجرم االضطالع بيا حاليا فيما كعرض العد

 يتصؿ بالتنمية المستدامة.
 :اجات وسبل المضي قدماتاالستن –سابعا 
إلى نتائج أكثر جرأة كطمكحا، كأف تتضمف التزامات  20تكقع الكثيركف أف تفضي ريك+ .28

كأف تطمؽ عمميات جديدة كمحددة كأف تحدث تغييرا كبيرا في  تتناسب مع حجـ المشكمة،
فيي رغـ  ،مستكل التكقعاتإلى الترتقي الكثيقة  متنمية المستدامة. كفي حيف الالدكلي لطار اإل

المؤسسية  ذلؾ أحدثت حراكا في بعض العمميات الحككمية الدكلية اليادفة إلى إصالح األطر
تيسير استخداـ كسائؿ أكثر كفاءة كفعالية لمتنفيذ، ككضعت لمتنمية المستدامة، كأسست آليات ل
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فإف ، أىدافا لمتنمية المستدامة. كفضال عف ذلؾ، كرغـ أنو لـ تتـ تمبية جميع تكقعات أفريقيا
 تتعارض مع كجيات النظر كالرؤل اإلنمائية ألفريقيا. " الريدهكثيقة "المستقبؿ الذم ن

تـ كضعيا في إطار الجمعية العامة  يا في العممية التأفريقي تنخرطكمف األىمية الحيكية أف  .29
احتياجاتيا الخاصة. كفي ىذا أكلكيات أفريقيا ك بعيف االعتبار لألمـ المتحدة لضماف أف تؤخذ 

متنمية األفريقي لبنؾ المفكضية االتحاد األفريقي ك مف جانب دعـ المساعدة ك الالصدد تكتسي 
حاسمة. كمف بيف اإلجراءات األخرل التي ينبغي النظر فييا كالمجنة االقتصادية ألفريقيا أىمية 

 يمي: ما
أف تعطي األكلكية لمتنمية  اإلقميميةينبغي لمبمداف األفريقية كالمجمكعات االقتصادية  (1

 المستدامة عند تخصيص المكارد المحمية كحشد المكارد مف مختمؼ المصادر؛
اؼ التنمية المستدامة كاإلبالغ عنيا ينبغي ألفريقيا أف تكفؿ قدرة كؿ بمد عمى رصد اىد (2

بحيث يككف المخَرج مستندا إلى النتائج العممية لفريؽ العمؿ الذم سيتـ إنشاؤه في الدكرة 
 .السابعة كالستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة

- 
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