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    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1  وA/65/L.69/Rev.1( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

التقـدم احملـرز يف التنفيـذ    : الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا        - ٦٥/٢٨٤
  والدعم الدويل

  
  ،إن اجلمعية العامة  
بـإعالن األمــم   املتعلــق ٢٠٠٢سـبتمرب  / أيلـول ١٦ املــؤرخ ٥٧/٢ إىل قرارهـا  إذ تـشري   
  بشأن الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، املتحدة 
ــاين ٤ املــؤرخ ٥٧/٧ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا   ــشرين الث ــوفمرب / ت ــق ٢٠٠٢ن  املتعل

والتقييم النهائيني لربنامج األمم املتحـدة اجلديـد للتنميـة يف أفريقيـا يف التـسعينات              االستعراض  ب
 كـانون  ٢٣ املـؤرخ  ٥٨/٢٣٣جـل تنميـة أفريقيـا، وإىل قراراـا     اجلديـدة مـن أ   ودعم الـشراكة   

ــسمرب /األول ــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٩/٢٥٤و   ٢٠٠٣دي  ٦٠/٢٢٢  و٢٠٠٤دي
 كـــــــــانون ٢٢ املـــــــــؤرخ ٦١/٢٢٩  و٢٠٠٥ديـــــــــسمرب /األول  كـــــــــانون ٢٣املـــــــــؤرخ 

ــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ   ٦٢/١٧٩  و٢٠٠٦ ديــسمرب/األول  ٦٣/٢٦٧  و٢٠٠٧دي
املعنونـــــة  ٢٠١٠مـــــارس / آذار١٦ املـــــؤرخ ٦٤/٢٥٨  و٢٠٠٩مـــــارس /آذار ٣١املـــــؤرخ 

  ،“التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم الدويل: الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا”  
 يف ذلـك ، مبـا  )١(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام  وإذ تشري كذلك    
 ٦٠/٢٦٥الحتياجــات اخلاصــة ألفريقيــا، وإذ تــشري أيــضا إىل قرارهــا   بــضرورة تلبيــة ا اإلقــرار 
  ،٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠  املؤرخ 

_______________

  .٦٠/١انظر القرار  )١(
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ــسياسي  وإذ تــشري   ــق إىل اإلعــالن ال ــد   ب املتعل ــذي اعتم ــة ال ــا اإلمنائي احتياجــات أفريقي
 ٢٢احتياجــــــــات أفريقيــــــــا اإلمنائيــــــــة يف ب املعــــــــينالرفيــــــــع املــــــــستوى  االجتمــــــــاع  يف

  ،)٢(٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول
 باألهـداف  املعـين  إىل االجتماع العام الرفيع املـستوى للجمعيـة العامـة          أيضا وإذ تشري   

 االهتمــاممــن  مزيــدبــضرورة إيــالء  التــسليم، مبــا يف ذلــك )٣(ووثيقتــه اخلتاميــةاإلمنائيــة لأللفيــة 
، وخباصة للبلـدان الـيت حـادت أكثـر مـن غريهـا عـن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  ألفريقيا

  ،٢٠١٥لول عام حب
 أن البلــدان األفريقيــة مــسؤولة يف املقــام األول عــن تنميتـــها      وإذ تــضع يف اعتبارهــا    

ــه االقتـــــصادية  ــد علـــــى   الواالجتماعيـــــة، وأنـــ ــاالة يف التأكيـــ ــةمغـــ  دور الـــــسياسات  أمهيـــ
الوطنيـة، وإذ تـضع يف اعتبارهـا أيـضا ضـرورة دعـم اجلهـود اإلمنائيـة               واالستراتيجيات اإلمنائيـة    

بتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ تشري، يف هذا الصدد، إىل الدعم  تبذهلا تلك البلدان   اليت  
  ،)٤(الدويل لتمويل التنمية إىل الشراكة اجلديدة املؤمتر  املقدم من
 علــى أن يئــة بيئــة مؤاتيــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل لنمــو أفريقيــا  وإذ تــشدد  

  ،)٥(قدم يف تنفيذ الشراكة اجلديدةمهم لتحقيق ت وتنميتها أمر 
 ضـــرورة أن يفــي اتمـــع الـــدويل جبميــع التزاماتـــه فيمــا يتعلـــق بالتنميـــة    وإذ تؤكــد   

  واالجتماعية يف أفريقيا، االقتصادية 
  ؛)٦( بتقرير األمني العام املوحد الثامنترحب  - ١  
املعقـودة  ات االلتزامـ  تنفيـذ  بتقرير األمني العام عن آليـة اسـتعراض   حتيط علما   - ٢  

  ؛)٧(فيما يتعلق باحتياجات أفريقيا اإلمنائية
  ؛)٥( لتنفيذ الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيادعمها الكامل تعيد تأكيد  - ٣  

_______________

  .٦٣/١نظر القرار ا )٢(
  .٦٥/١انظر القرار  )٣(
ـــل التنميـــة، مـــونتريي، املكـــسيك،       تقريـــر  :انظـــر  )٤(  ٢٠٠٢مــــارس / آذار٢٢-١٨املـــؤمتر الـــدويل لتمويـ
   .، املرفق١، الفصل األول، القرار )  A.02.II.A.7 حدة، رقم املبيع املت األمم  منشورات(
)٥( A/57/304املرفق ،.  
)٦( A/65/167.  
)٧( A/65/165.  
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احتياجـات  ب املتعلـق  بالتنفيـذ الكامـل لإلعـالن الـسياسي      التزامهـا  تعيد تأكيد   - ٤  
تمويل التنمية الـذي اعتمـد   ب املتعلق، حسبما جرى تأكيده يف إعالن الدوحة )٢(اإلمنائية أفريقيا  
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنميـة املعـين باسـتعراض تنفيـذ توافـق آراء          بوصفه  

 كـــانون ٢نـــوفمرب إىل / تـــشرين الثـــاين٢٩يف الدوحـــة يف الفتـــرة مـــن  الـــذي عقـــدمـــونتريي  
  ؛)٨(٢٠٠٨ديسمرب /األول 

بالتقدم احملرز يف تنفيذ الـشراكة اجلديـدة وبالـدعم الـذي حتظـى بـه علـى               تقر    - ٥  
  يزال يتعني القيام بالكثري يف جمال تنفيذها؛  الوالدويل، مع التسليم بأنه الصعيدين اإلقليمي 

متالزمـة   واإلعالن السياسي بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ب حتيط علما   - ٦  
تكثيف جهودنا من أجـل القـضاء علـى فـريوس نقـص املناعـة       : )اإليدز( املكتسب نقص املناعة 

ــدز  ــشرية واإلي ــذي اعتمــد الب ــستوى   ال ــع امل ــاع الرفي ــة      يف االجتم ــص املناع ــريوس نق ــين بف املع
؛)٩(٢٠١١يونيه /حزيران ١٠يف  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

اإليـدز واملالريـا والـسل وغريهـا مـن       /شرية بأن فريوس نقص املناعـة البـ       تسلم  - ٧
حتقيـق   حتـول دون لعامل بأسره وحتديات خطـرية  على ا األمراض املعدية تشكل أخطارا جسيمة      

  األهداف اإلمنائية؛
واصـلة بـذل مجيـع اجلهـود الالزمـة لتعزيـز        مبلتـزام   ال يف هذا الـصدد إىل ا      تشري  - ٨  

الوقايــة والعــالج يف جمــاالت الــوطين  علــى الــصعيدشــاملة مــستدامة  بأنــشطة االضــطالعدعــم 
 القطاعــات، مبـشاركة كاملــة وفعالـة مــن املــصابني   العديــد مـن  يفيف أفريقيـا   والرعايـة والــدعم 

بفريوس نقص املناعة البشرية والفئات املعرضة لإلصابة وأكثر اتمعات احمللية تضررا واتمع        
ج الوقايـة الـشاملة والعـالج والرعايـة      بـرام تـوفري حتقيـق هـدف      لكفالـة املدين والقطاع اخلاص،    

ــول عــام للجميــع والــدعم  ــسياسي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة   ل وفقــا، ٢٠١٠حبل إلعــالن ال
ــشرية ــسب   /البـ ــة املكتـ ــص املناعـ ــة نقـ ــدز(متالزمـ ــد يف  ) اإليـ ــذي اعتمـ ــه/ حزيـــران٢الـ  يونيـ
مـن  الوقايـة    خـدمات    تـوفري مبـضاعفة اجلهـود الراميـة إىل         التزامها تعيد تأكيد   - ٩    ؛)١٠(٢٠٠٦

ــشرية  ــدز /فــريوس نقــص املناعــة الب ــدعم  اإلي ــة وال ــعوالعــالج والرعاي  كخطــوة أساســية  للجمي
ــق ــة   ٦اهلـــدف  لتحقيـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــن األهـ ــةوكمـــسامهة يف مـ ــق بقيـ ــداف حتقيـ  األهـ
  لأللفية؛ اإلمنائية

_______________

  .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )٨(
  .، املرفق٦٥/٢٧٧القرار  )٩(
  .، املرفق٦٠/٢٦٢القرار   )١٠(
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ــد  - ١٠   العــزم علــى تقــدمي املــساعدة يف جمــال الوقايــة مــن فــريوس نقــص   تعيــد تأكي
بغرض كفالـة خلـو أفريقيـا مـن      اإليدز واملالريا والسل وتوفري الرعاية للمصابني /البشرية ناعة  امل

احتياجـات النـساء واألطفـال      سـيما  التلك األمـراض، عـن طريـق تلبيـة احتياجـات اجلميـع، و            
 بـرامج الوقايـة الـشاملة مـن فـريوس      وفريتـ والشباب، والعمل قدر اإلمكان علـى حتقيـق هـدف           

يف البلـدان األفريقيـة، والعـزم    للجميـع  والعـالج والرعايـة والـدعم     اإليـدز   /ة البـشرية  نقص املناع 
 احلصول علـى األدويـة اجليـدة بـسعر معقـول يف      توسيع نطاقالرامية إىل   باجلهود  التعجيلعلى  

ــا فيهــا    ــا، مب ــركات       أفريقي ــشجيع ش ــها ت ــات العكوســة، بوســائل من ــضادة للفريوس ــاقري امل العق
يدالنية على إتاحة العقاقري وتكثيف تلك اجلهود، والعزم على ضـمان تعزيـز   الص املستحضرات  

العــاملي وزيــادة املــساعدة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، يف شــكل مــنح    علــى الــصعيد الــشراكة 
اإليـدز واملالريـا والـسل    /أجـل مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        حيثما أمكن ذلك، مـن      

   تعزيز النظم الصحية؛عن طريقدية يف أفريقيا املع األمراض  وغري ذلك من
، مبـا  زمـات  لألاليت ال تزال قائمة السلبية التأثريات إزاء القلق بالغعن   تعرب  - ١١  
الــشواغل وواملــواد الغذائيــة األزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة وتقلــب أســعار الطاقــة  يف ذلــك 

ــذائي، و   ــشأن األمــن الغ ــة يف   التحــديات اإزاءاملــستمرة ب ــدة املتمثل ــاخ تغــري ملتزاي ــاف املن  واجلف
وتــدهور التربــة والتــصحر ونقــص التنــوع البيولــوجي والتحــديات اخلطــرية الــيت تــشكلها هــذه  

ــأثريات يف جمــال مكافحــة الفقــر واجلــوع    ــا الت ــأنه أن ، مم ــن ش يقــوض بــشكل أكــرب حتقيــق     م
  ائية لأللفية، وخباصة يف أفريقيا؛األهداف اإلمن األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها 

آثار األزمـة    املناطق األشد تضررا منمن ألن أفريقيا    القلق شديدعن   تعرب  - ١٢  
بـد مـن مواصـلة اإلنعـاش       الوتقر بأنه على الرغم من عـودة النمـو،   واالقتصادية العاملية،    املالية  
م االحتياجـات اخلاصــة   أـا ستواصـل دعـ   تعيـد تأكيـد  ولـذلك  هـشا ومتفاوتـا،    ال يـزال الـذي  

  القارة؛ يفواختاذ إجراءات لتخفيف اآلثار املتعددة األبعاد لألزمة  ألفريقيا 
ــاأل ألن تعــرب عــن القلــق   - ١٣   ــة بغريهــا،فريقي يف التجــارة حــصة ضــئيلة   ، مقارن
الرغم من زيـادة احلجـم   على ، وتعرب عن القلق أيضا ألنه     يف املائة  ٢ نسبة   تتجاوز  الالدولية  

 ال أمـن املـرجح  نـصيبها منـها،    وزيـادة للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألفريقيا إمجاال  ي  اإلمس
 ١٣ بالقيمة احلقيقية، مقارنة مبعدل منو نـسبته   يف العام يف املائة١هذه املساعدة أكثر من    تزيد  

علـى  وتزايـد عـبء الـدين    النمـو الـسكاين   يف املائة على مدى السنوات الـثالث املاضـية، وألن    
تــدفقات رؤوس األمــوال واهلبــوط  وارتفــاع معــدالت البطالــة ونقــص  بعــض البلــدان األفريقيــة

واالقتـصادية العامليـة، وهـي عوامـل      احلاد يف التحـويالت املاليـة إىل القـارة نتيجـة لألزمـة املاليـة         
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 يف بــصعوبةالـيت حققتــها أفريقيـا    تـؤثر ســلبا يف املكاسـب االجتماعيــة واالقتـصادية والــسياسية    
  ؛أي معونة إضافية تقدم إىل البلدان األفريقيةْ  ستفوق، ذا املعدل،،السنوات األخرية

االستثمار املباشر األجنيب يشكل مـصدرا رئيـسيا لتمويـل التنميـة،        أن   تالحظ  - ١٤  
ويــب، يف هــذا الــصدد، بالبلــدان املتقدمــة النمــو أن تواصــل وضــع تــدابري يف بلــدان املــصدر    

ــدفق اال  ــات     هوتيــسريســتثمار املباشــر األجــنيب  لتــشجيع ت ــوفري ائتمان ــها ت بعــدة طــرق، مــن بين
التــصدير وغـــري ذلـــك مـــن وســـائل اإلقـــراض والـــضمانات ضـــد األخطـــار وخـــدمات تنميـــة   

  التجارية؛ عمالاأل
  بالبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة أن تواصـل                يب - ١٥  

ة بيئـة داخليـة مؤاتيـة الجتـذاب االسـتثمارات بعـدة طـرق، مـن بينـها          تبذله من جهود لتهيئـ    ما
يئة الظروف إلفساح اال لالستثمار على حنو يتسم بالشفافية واالسـتقرار وميكـن التنبـؤ بـه              

  وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وحتترم فيه حقوق امللكية؛
تثمارات من مجيـع املـصادر يف     أمهية تعزيز اجلهود الرامية إىل تعبئة االس       دؤكت  - ١٦  

  املوارد البشرية واهلياكل األساسية املادية والبيئية واملؤسسية واالجتماعية؛
ضرورة تعزيز دور البلدان النامية، مبا يف ذلـك البلـدان األفريقيـة،           تعيد تأكيد   - ١٧  

حـظ اخلطـوات   يف عملية اختاذ القـرارات وحتديـد املعـايري االقتـصادية الدوليـة، وتال       ومشاركتها  
 اجلهـود  تـؤدي  الأضـرورة   مؤخرا يف هذا الصدد، وتشدد، يف هـذا الـسياق، علـى      اليت اختذت   

 زيـادة مـيش   إىلاالقتصادية واملالية العامليـة   ألزمة ل اليت ال تزال قائمة   ة التأثريات   املبذولة ملعاجل 
  القارة األفريقية؛

  
  أوال

  ألفريقيةإلجراءات اليت اختذا البلدان واملنظمات اا
 بالتقدم الذي أحرزته البلدان األفريقية يف الوفاء بالتزاماا لدى تنفيـذ     ترحب  - ١٨  

ــشراكة  ــدة  ال ترســيخ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنــسان واحلكــم الرشــيد واإلدارة     يف جمــال اجلدي
ــسليمة،  ــى أن    االقتــصادية ال ــة عل ــدان األفريقي ، جهودهــا يف هــذا الــصدد  تواصــلوتــشجع البل

املـدين والقطـاع اخلـاص، عـن طريـق إنـشاء        ، مبـا يف ذلـك اتمـع    اجلهـات املعنيـة   مـن   مبشاركة
مؤســسات احلكــم ويئــة بيئـة مؤاتيــة إلشــراك القطــاع اخلـاص، مبــا يف ذلــك املــشاريع     وتعزيـز  

واملتوسـطة احلجــم، يف عمليـة تنفيــذ الـشراكة اجلديـدة والجتــذاب االسـتثمار املباشــر       الـصغرية  
  قيق التنمية يف املنطقة؛بغرض حت األجنيب 
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 بـدمج الـشراكة اجلديـدة يف هياكـل االحتـاد األفريقـي وعملياتـه         ترحب أيـضا    - ١٩  
ــسيق التابعـــة   ــة تقنيـــة مـــن هيئـــات   للـــشراكة اجلديـــدةوبإنـــشاء وكالـــة التخطـــيط والتنـ كهيئـ

  األفريقي؛ االحتاد
ــدير   - ٢٠   ــع التقـ ــظ مـ ــي واجلما  تالحـ ــاد األفريقـ ــذهلا االحتـ ــيت يبـ ــود الـ ــات  اجلهـ عـ

التكامل االقتصادي واجلهود اجلاريـة الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي         االقتصادية اإلقليمية يف جمال     
كــانون  ٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢١٣األحكــام الــواردة يف قــرارات اجلمعيــة العامــة   ســبيل إعمــال  يف

ــسمرب /األول ــول١٧ املــؤرخ ٦١/٢٩٦و   ٢٠٠٤دي ــؤرخ ٦٣/٣١٠  و٢٠٠٧ســبتمرب / أيل  امل
وتؤكــد الــدور الرئيــسي ملنظومــة األمــم املتحــدة يف دعــم االحتــاد    ، ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول١٤

  واألمن؛  السالمواالقتصادية والسياسية ويف جمايل األفريقي يف امليادين االجتماعية 
ــة الســتعراض     ترحــب  - ٢١   ــذ اآلليــة األفريقي ــاء احملــرز يف تنفي ــدم اجلــدير بالثن  بالتق

بلدا، وترحـب بالتقـدم احملـرز يف     ثالثة عشر استعراض األقران يف عملية األقران، وخباصة إجناز  
تسفر عنها عمليات االستعراض هذه، وحتث، يف هذا الـصدد،   تنفيذ برامج العمل الوطنية اليت   

إىل العملية اليت تضطلع ا اآللية على أن تنظـر يف االنـضمام    الدول األفريقية اليت مل تنضم بعد     
  ا اآللية توخيا للكفاءة يف أدائها؛ ية اليت تضطلع إليها وأن تعزز العمل

 بــاجلهود املتواصــلة واملتزايــدة الــيت تبــذهلا البلــدان األفريقيــة مــن أجــل   ترحــب  - ٢٢  
تنفيذ الشراكة اجلديـدة، وتعـرب عـن تقـديرها      يفاجلنساين ومتكني املرأة    تعميم مراعاة املنظور    

  لتلك اجلهود؛
لبلدان األفريقيـة، وفقـا لالسـتراتيجيات واألولويـات          بضرورة أن تواصل ا    تقر  - ٢٣  

  بغية إدماج هذه املـساعدة بفعاليـة يف   جبميع أشكالهمنها، تنسيق الدعم اخلارجي الوطنية لكل   
  ؛اليت تضطلع ا من أجل التنمية العمليات
ــى  تــشجع  - ٢٤   ــة عل ــدان األفريقي ــل البل ــذائي يف  ب التعجي ــن الغ ــق هــدف األم  تحقي
رحب بالتعهد الذي أعلنه القادة األفارقة بزيـادة حـصة النفقـات املخصـصة للزراعـة      وت أفريقيا،  
دعمهـا ألمـور شـىت، مـن بينـها      تأكيـد  ، يف هـذا الـصدد،      وتعيـد الريفية يف ميزانيـام،      والتنمية  
بعـد    مـا اجتمـاع يف توصـل إليهـا   مت الالشامل لتنميـة الزراعـة يف أفريقيـا والنتـائج الـيت             الربنامج  

اللجنة التقنية الدولية التابعة ملؤمتر القمـة املعـين بـاألمن الغـذائي الـذي عقـد        الذي عقدته أبوجا  
  ؛٢٠٠٧مايو /أيار يف أديس أبابا يف 

 بأمهية الدور الذي ميكـن أن تـضطلع بـه اجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة              تقر  - ٢٥  
ــشجع، يف هــذا الــصدد، ال   األفريقيــة يف  ــشراكة اجلديــدة، وت ــدان األفريقيــة واتمــع  تنفيــذ ال بل
  لتعزيز قدرا؛ الالزملجماعات االقتصادية اإلقليمية الدعم ل أن تقدمالدويل على 
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بالتعاون بني منتدى القطاع اخلاص األفريقي واالتفـاق العـاملي لألمـم          ترحب    - ٢٦  
لتنميـة  وتشجع على تعزيز هذه الشراكة بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقـي دعمـا    املتحدة،  
اخلــاص األفريقــي والنــهوض مبــشاريع الــشراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص وحتقيــق    القطــاع 

 اإلمنائية لأللفيـة، مبـا يتماشـى والقـرارات التنفيذيـة الـيت يتخـذها االحتـاد األفريقـي يف              األهداف  
  هذا الصدد؛

  البلــدان األفريقيــة علــى وضــع اســتراتيجية منــسقة وشــاملة لالتــصال   تــشجع  - ٢٧  
ــام بأهـــداف الـــشراكة      ــز الـــوعي العـ ــلة تعزيـ ــن أجـــل مواصـ ــارة مـ ــاق القـ ــى نطـ ــة علـ والتوعيـ

  ؛اوغايا اجلديدة
 البلدان األفريقيـة علـى تعزيـز اهلياكـل األساسـية احملليـة وهياكـل            تشجع أيضا   - ٢٨  

على مواصلة تبادل أفـضل املمارسـات ـدف تعزيـز التكامـل       وهاوتوسيع نطاق  األساسية النقل  
 اللجنـة الفرعيـة الرفيعـة املـستوى     مـا تـضطلع بـه   يف هذا الصدد     مع التقدير    تالحظو ،اإلقليمي

 مـن عمـل مـن أجـل    لـدعم اهلياكـل األساسـية        الرؤسـاء  مببـادرة التابعة لالحتـاد األفريقـي املعنيـة        
تعـاون مـع املعنـيني مـن الـشركاء      يف القـارة األفريقيـة بال     تعزيز إنشاء اهلياكل األساسـية      مواصلة  

  ؛التنمية يف
  

  ثانيا
  ستجابة اتمع الدويلا

املعنــيني مــع   بــاجلهود الــيت يبــذهلا الــشركاء يف التنميــة لتعزيــز التعــاون ترحــب  - ٢٩  
  اجلديدة؛ الشراكةب

 ب بأمهيــة الــدور الــذي ميكــن أن يؤديــه التعــاون بــني الــشمال واجلنــو       تقــر  - ٣٠  
اجلهـود اإلمنائيـة ألفريقيـا، مبـا يف      والتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يف دعـم           

لـيس   أن التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     األخذ يف االعتبارذلك تنفيذ الشراكة اجلديدة، مع     
  ؛، بل هو مكمل لهلتعاون بني الشمال واجلنوبل بديال

 مة اليت قامت ـا البلـدان األفريقيـة وشـركاؤها يف     بشىت املبادرات امله   ترحب  - ٣١  
 تلك املبـادرات  التنمية، وغريها من املبادرات، وتشدد، يف هذا الصدد، على أمهية التنسيق بني     

  بشأن أفريقيا وضرورة تنفيذها على حنو فعال؛
  علــى مواصــلة دعــم التــدابري الراميــة إىل مواجهــة التحــديات املتمثلــة يف حتــث  - ٣٢  

وحتقيـق التنميـة املـستدامة يف أفريقيـا، بوسـائل       ء على الفقر واجلوع وإجيـاد فـرص العمـل      القضا
وحتـسني فـرص الوصـول إىل األسـواق ودعـم       تشمل، حسب االقتضاء، ختفيـف عـبء الـديون     
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فيمــا يتعلــق باملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة   القطــاع اخلــاص واملــشاريع احلــرة والوفــاء بااللتزامــات  
  ونقل التكنولوجيا؛  االستثمار املباشر األجنيب وزيادة تدفقات

 بأن أفريقيا اليت تـسهم بأقـل قـدر يف تغـري املنـاخ مـن أشـد املنـاطق ضـعفا            تقر  - ٣٣  
الـضارة، ويـب، يف هـذا الـصدد، بـاتمع الـدويل، وخباصـة البلـدان              لتأثرياتـه وأكثرها تعرضا   

ــدعم   ــة النمــو، أن ي ــيت   املتقدم ــود ال ــا يف اجله ــة    أفريقي ــق التنمي ــف وحتقي ــن أجــل التكي ــذهلا م تب
التكنولوجيــا ونــشرها وبنــاء القــدرات وتــوفري مــوارد جديــدة   املــستدامة، بوســائل تــشمل نقــل 

  كافية وميكن التنبؤ ا؛
ــة       تكــرر تأكيــد   - ٣٤   ــو والتنمي  أمهيــة الــدور الــذي تؤديــه التجــارة كمحــرك للنم

ــة، و    ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــسامهتها يف حتقي ــشدد وم ــة االجتاهــات   ت ــى ضــرورة مقاوم عل
احلمائية وتصحيح أي تدابري خملة بالتجارة اختذت بالفعل وتتعارض مع قواعد منظمـة التجـارة    

 البلدان النامية، يف االسـتفادة بالكامـل   سيما الو حبق البلدان، يف الوقت الذي تسلم فيهالعاملية  
 ،التزاماا يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة    لديها من مرونة مبا يتوافق مع تعهداا و     ما من كل 

ــأن  و ــر ب ــة الدوحــة    تق ــر والنــاجح جلول ــائج متوازنــة   للمفاوضــات التجاريــة االختتــام املبك  بنت
يـسهم  سيوفر زمخا تـشتد حاجـة التجـارة الدوليـة إليـه و     س التنمية  تركز على وطموحة وشاملة   
  ؛نياالقتصادي يف النمو والتنمية

ــدأيــضا تكــرر   - ٣٥    املتعــددة  مجيــع البلــدان واملؤســسات ضــرورة أن تواصــل تأكي
 وتـسلم  ،إزاء البلـدان األفريقيـة  ا التجاريـة    سياسـا  اتـساق زيـادة   بذل اجلهـود ل    األطراف املعنية 

 وبنــاء دمــج البلــدان األفريقيــة بالكامــل يف النظــام التجــاري الــدويل  الراميــة إىل هــود اجلبأمهيــة 
القيـام، بـالنظر إىل   ومبادرة املعونة لصاحل التجـارة  ت مثل من خالل مبادراقدرا على املنافسة    

ــة،  ــة العامليـ ــة االقتـــصادية واملاليـ ــديات التكيـــف   ب األزمـ ــة حتـ ــدمي املـــساعدة ملواجهـ ــة تقـ املرتبطـ
  ؛التجارة تحريرب

حل شامل ومستدام ملشاكل الديون اخلارجية املـستحقة علـى     إجياد  إىل  تدعو    - ٣٦  
 لك إلغاؤها أو إعادة جدولتها، حـسب االقتـضاء وعلـى أسـاس كـل       ذ البلدان األفريقية، مبا يف     
تنطبـق عليهـا مبـادرة البلـدان       الالبلـدان األفريقيـة املثقلـة بالـديون الـيت      حالة على حدة، لصاحل   

تقدر على حتملها، وتشدد علـى أمهيـة القـدرة      التعاين أعباء ديون الفقرية املثقلة بالديون واليت   
  على حتمل الدين؛

تـزال تـؤثر سـلبا يف التنميـة وأن         ال  بأن األزمة املاليـة واالقتـصادية العامليـة        تقر  - ٣٧  
 وأن ٢٠١٥التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلـول عـام     ذلك ميكن أن يقوض     

 الناميـة علـى حتمـل الـدين، بطـرق مـن بينـها تأثريهـا يف         يشكل خطرا على قدرة بعض البلـدان       
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االقتـراض مـن أجـل التخفيـف مـن اآلثـار الـسلبية املترتبـة          حلقيقي واللجوء إىل زيـادة  االقتصاد ا 
  على األزمة؛

 بـااللتزام مبـضاعفة املعونـة املقدمـة إىل      التـام  لعدم الوفاءعن بالغ قلقها  تعرب  - ٣٨  
القمـة الـذي    مـؤمتر الثمانيـة يف  البلـدان  أعلنتـه جمموعـة     ما، على حنو  ٢٠١٠أفريقيا حبلول عام    

 ضـرورة  تؤكـد ، يف هذا الـصدد و ،٢٠٠٥يوليه /متوز ٨ إىل ٦عقدته يف غلينيغلز يف الفترة من    
ــيت    إحــراز ــاء بااللتزامــات الكــبرية ال ــز  مت ال تقــدم ســريع للوف مــن وغريهــا  تعهــد ــا يف غلينيغل

  ؛عدةوسائل ببزيادة املعونة اجلهات املاحنة االلتزامات اليت تعهدت ا 
يت تبذهلا البلدان املتقدمة النمو من أجل زيادة املوارد ألغـراض    باجلهود ال  تنوه  - ٣٩  

االلتزامـات الـيت تعهـد ــا بعـض البلـدان املتقدمـة النمـو بزيـادة املــساعدة          التنميـة، مبـا يف ذلـك    
الوفـاء جبميـع االلتزامـات فيمـا يتعلـق باملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،          اإلمنائية الرمسيـة، وتـدعو إىل       

 ـا كـثري مـن البلـدان املتقدمـة النمـو بـأن حتقـق، حبلـول عـام           اللتزامات اليت تعهـد    يف ذلك ا   مبا
ــدخل القــومي اإلمجــايل   ٠,٧  ، اهلــدف املتمثــل يف ختــصيص  ٢٠١٥ لمــساعدة ل يف املائــة مــن ال

 يف املائــة علــى األقــل مــن الــدخل  ٠,٥الناميــة وختــصيص  اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل البلــدان  
 واهلـدف املتمثـل يف ختـصيص    ٢٠١٠الرمسيـة حبلـول عـام        لمـساعدة اإلمنائيـة     ل  القومي اإلمجـايل  

الدخل القومي اإلمجـايل للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل        يف املائة من   ٠,٢٠ إىل   ٠,١٥
هذا الـصدد   املتقدمة النمو اليت مل تبذل بعد جهودا ملموسة يف  أقل البلدان منوا، وحتث البلدان      

  تأكيدها؛ فعل ذلك وفقا اللتزاماا اليت أعادت على أن ت
 باجلهود اليت تبذهلا بعض البلدان املتقدمـة النمـو والـيت هـي يف سـبيلها            ترحب  - ٤٠  

  بااللتزامات اليت مت التعهد ا فيما يتعلق بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية؛ إىل الوفاء 
لراميــة إىل حتــسني نوعيــة املعونــة  بــاجلهود واملبــادرات األخــرية اأيــضا ترحــب  - ٤١  

ــامج عمــل أكــرا     وزيــادة تأثريهــا،  ــة وبرن ــة املعون ــاريس بــشأن فعالي ــك إعــالن ب ،  )١١(مبــا يف ذل
إجراءات ملموسة وفعالة ويف الوقت املناسب يف تنفيذ مجيع االلتزامـات        وبالتصميم على اختاذ    

 حمـددة، بطـرق منـها زيــادة    املعونــة، يف ظـل رصـد واضـح ومواعيــد    املتفـق عليهـا بـشأن فعاليـة     
االســتراتيجيات القطريــة وبنــاء القــدرات املؤســسية وخفــض تكــاليف        توافــق املــساعدة مــع   

املعونـة    عـدم ربـط  املعامالت التجارية والقضاء على اإلجراءات البريوقراطيـة وإحـراز تقـدم يف              
وتعزيـز التركيـز علـى     عونـة  لبلدان املتلقية للمل وتعزيز القدرة االستيعابية واإلدارة املالية  بشروط
  ؛يف جمال التنميةالنتائج حتقيق 

_______________

)١١( A/63/539املرفق ،.  
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دعـم   علىاتمع الدويل جهوده على حنو أكثر حتديدا   يركز بضرورة أن    تقر  - ٤٢  
مـؤمتر القمـة   لتنمية الزراعة يف أفريقيا، وحتيط علما، يف هـذا الـصدد، بـإعالن        الربنامج الشامل   

  ؛)١٢(ألمن الغذائيابشأن  العاملي
 بضرورة أن يبذل اتمـع الـدويل جهـودا متواصـلة مـن أجـل زيـادة            أيضا تقر  - ٤٣  

واإلضــافية لتمويــل التنميــة مــن مجيــع املــصادر، العامــة واخلاصــة، احملليــة   تــدفق املــوارد اجلديــدة 
  البلدان األفريقية؛ واألجنبية، لدعم تنمية 

تقدمــة النمــو، إىل  مجيــع شـركاء أفريقيــا يف التنميـة، وخباصــة البلـدان امل   تـدعو   - ٤٤  
يف تعزيـز ودعـم اسـتقرار االقتـصاد الكلـي، ومـساعدة البلـدان األفريقيـة               دعم البلدان األفريقية    

وتــشجيع الـــسياسات املفــضية إىل اجتـــذاب االســتثمار احمللـــي     علــى اجتــذاب االســـتثمارات   
ه القطاعـات  املالية اخلاصة، وتعزيز االسـتثمار الـذي تقـوم بـ     واألجنيب، مثال بتشجيع التدفقات     

وتشجيع وتيسري نقـل التكنولوجيـا الـيت حتتاجهـا البلـدان األفريقيـة بـشروط         اخلاصة يف أفريقيا،  
بـشروط تـساهلية وتفـضيلية، حـسبما يـتم االتفـاق عليـه بـشكل متبـادل،           ميسرة، مبـا يف ذلـك    

ا يتـسق  تنفيذ الشراكة اجلديدة، مبـ   من أجل القدرات البشرية واملؤسسية     واملساعدة على تعزيز    
  الشراكة والنهوض بتنمية أفريقيا على مجيع الصعد؛ مع أولويات وأهداف تلك 

زاعات وإدارـا وحلـها وتوطيـد الـسالم بعـد انتـهاء         ـ أن منع نشوب الن    تؤكد  - ٤٥  
ــشراكة اجلديــدة، وترحــب، يف هــذا الــصدد،    غــىن   الالــرتاع مــسائل عنــها لتحقيــق أهــداف ال

  املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة األفريقيــة   مـع ء يف التنميــة والـشركا   األمـم املتحـدة   بتعـاون 
  الشراكة اجلديدة؛  يف تنفيذ ودعمهم هلا

  باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا جلنة بناء السالم التابعة لألمم املتحـدة يف       ترحب  - ٤٦  
القـة بـني جلنـة بنـاء     بعد انتهاء الرتاع ويف تعزيـز الع   مااألفريقية اليت متر مبرحلةمساعدة البلدان  

هـذا الـصدد، عـن تقـديرها للزيـارة الـيت قـام ـا رئـيس            السالم واالحتاد األفريقي، وتعرب، يف      
ــاء الــسالم ورؤســاء    ــة للجنــة بن ــة التنظيمي التــشكيالت اخلاصــة القطريــة إىل مقــر االحتــاد    اللجن

  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٩األفريقي يف 
املتحــدة أن تواصــل تقــدمي املــساعدة إىل وكالــة      إىل منظومــة األمــم   تطلــب  - ٤٧  

التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة وإىل البلدان األفريقيـة يف وضـع املـشاريع والـربامج        
ــة     ضــمن نطــاق أولويــات   ــى رصــد مــدى فعالي ــشراكة اجلديــدة، وأن تــشدد بقــدر أكــرب عل  ال

  نطاقها؛  الفعالية وتوسيعللشراكة اجلديدة وتقييم تلك تقوم به من أنشطة دعما  ما
_______________

  .WSFS 2009/2 والزراعة، الوثيقة  منظمة األمم املتحدة لألغذية :انظر )١٢(
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 بربنـامج منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة بـشأن التعلـيم                ترحب  - ٤٨  
 إعطاء األولوية للتعليم ويدعم االضطالع بعملية إصالح    إىل الذي يهدف  األساسي يف أفريقيا    

   كلية وشاملة؛
منـائي، يف إطـار متابعـة     األمني العام إىل أن حيث جهاز األمم املتحدة اإل         تدعو  - ٤٩  

، علــى تقــدمي املــساعدة إىل البلــدان األفريقيــة يف جمــال تنفيــذ  ٢٠٠٥لعــام  مــؤمتر القمــة العــاملي 
بطرق منها مشروع قـرى األلفيـة، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يـدرج            مبادرات سريعة األثر،    
  املبادرات السريعة األثر؛ يف تقريره تقييما لتلك 

ألمني العـام أن يعمـل علـى زيـادة اتـساق األعمـال الـيت تقـوم ـا                إىل ا  تطلب  - ٥٠  
 آلليـة التنـسيق   موعات املتفـق عليهـا  ا يف ضوءدعما للشراكة اجلديدة،  منظومة األمم املتحدة  

مبنظومة األمم املتحدة أن تواصل تعميم مراعـاة     ويب، يف هذا الصدد،      ،)١٣(فريقياألاإلقليمي  
  املعيارية والتنفيذية؛ يقيا يف مجيع أنشطتها االحتياجات اخلاصة ألفر

ــد  - ٥١   التــزام مجيــع الــدول بإنــشاء آليــة رصــد ملتابعــة مجيــع االلتزامــات   تعيــد تأكي
 مــن اإلعــالن الــسياسي بــشأن  ٣٩املتــصلة بالتنميــة يف أفريقيــا، علــى النحــو الــوارد يف الفقــرة  

، وتطلب، يف هـذا الـصدد، إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة أن يواصـل           )٢(احتياجات أفريقيا اإلمنائية  
 بـشأن آليـة   اجلهـات املعنيـة  املشاورات غري الرمسية اليت جتري بقيادة الدول األعضاء ومبـشاركة       

اآلليـات القائمـة   يف ضـوء    الالزمـة هلـا   الترتيبات املؤسـسية  و ونطاقها وأولوياا    وطابعهارصد  ال
بـدء تـشغيلها حبلـول ايـة الـدورة      لكـي يتـسىن   ، )٦( تقريـر األمـني العـام      التوصيات الـواردة يف   و

  السادسة والستني للجمعية العامة؛
تدابري لتعزيز مكتب املستشار اخلـاص  يواصل اختاذ إىل األمني العام أن  تطلب    - ٥٢  

رز بغرض متكينـه مـن االضـطالع بواليتـه بفعاليـة، مبـا يف ذلـك رصـد التقـدم احملـ           املعين بأفريقيا   
  االحتياجات اخلاصة ألفريقيا وتقدمي تقارير عنه؛ فيما يتصل بتلبية 

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الـسادسة     أيضاتطلب    - ٥٣  
 املالحظـات الـيت تـرد مـن احلكومـات      يف ضـوء شـامال عـن تنفيـذ هـذا القـرار،            والستني تقريرا   

  . الشراكة اجلديدةيف واجلهات املعنية األخرىة األمم املتحد ومؤسسات منظومة 
  ١٠٢اجللسة العامة 

  ٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٢

_______________

ــسع  )١٣( ــا يلــي تــشمل اموعــات الت ــسكان    :  م ــة وال ؛ والتوســع احلــضري تطــوير اهلياكــل األساســية؛ والبيئ
ــسالم      والتنميــة االجتماعيــة والبــشرية؛ والعلــوم والتكنولوجيــا؛ وأنــشطة الــدعوة واالتــصاالت؛ واحلوكمــة؛ وال

  .؛ والصناعة والتجارة والنفاذ إىل األسواقالريفيةة واألمن؛ والزراعة واألمن الغذائي والتنمي




