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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  جلنة خرباء مؤمتر وزراء

 والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينياملالية 
 االجتماع التاسع والثالثون

 2020آذار/مارس  20-18أديس أبابا، 
 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 املسائل النظامية

لالحتاد األفريقي تقرير عن الدعم املقدم من منظومة األمم املتحدة 
 التابع لهوبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

 مقدمة -أواًل
منظومة األمم املنضوية يف وكاالت ال الذي قدمتهيتضمن هذا التقرير موجزًا للدعم  -1

وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا لالحتاد األفريقي املتحدة العاملة يف أفريقيا 
. وهو 2019ديسمرب من شباط/فرباير إىل كانون األول/املمتدة فترة يف الالتابع له )نيباد(، 

يشمل دعم تنفيذ أولويات االحتاد األفريقي على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، مبا 
. ويف ذلك 2030لعام ، وخطة التنمية املستدامة 2063يف خطة عام املبينة فيها تلك 
لية التنسيق اإلقليمي حملة عامة عن املساعدة املقدمة من خالل آالتقرير  عرضالسياق، ي

دون اإلقليمي التابعة هلا يف إطار جتديد الشراكة بني األمم املتحدة  التنسيق اتألفريقيا وآلي
 واالحتاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية. 

 فريقياألملشتركة آللية التنسيق اإلقليمي الدعم املقدم من األمانة ا -ثانيًا
السالم واألمن إطار للتكامل والتنمية وحتليل الشراكة بشأن خطة أفريقيا  -ألف

 اإلمنائي إلطاروا
فريقيا، اليت عقدت يف ألسعة عشرة آللية التنسيق اإلقليمي أوصت الدورة التا -2

ألمم املتحدة واالحتاد لعملها مع اإلطار املشترك بأن توائم ، اآللية 2018أيار/مايو 

                                                      
*E/ECA/COE/39/1. 

 



E/ECA/COE/39/12 

20-00050   2/16 

األفريقي واألمم األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمايل السالم واألمن، وإطار عمل االحتاد 
. ويف هذا 2030عام ل لتنمية املستدامةاوخطة  2063فيذ خطة عام تناملتحدة من أجل 

بني األمم املتحدة واالحتاد السياق، أجرت األمانة حتلياًل لإلطارين فيما يتعلق بالشراكة 
 خطة أفريقيا للتكامل والتنمية، وهو ما يوفر إطارًا واسعًا لعمل اآللية.  بشأناألفريقي 

فريقيا والدورة أليف معتكف آلية التنسيق اإلقليمي  وتشري النتائج، اليت ُعرضت -3
عمل التدخل ونقاط ال مساحات حيددان بالتفصيلالعشرين لآللية، إىل أن اإلطارين اللذين 

بني األمم الشراكة يف اجملاالت املترابطة للسالم واألمن واخلطط اإلمنائية، يكمالن بدقة 
. وميكن حتقيق املواءمة مع بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنميةاملتحدة واالحتاد األفريقي 

من اآللية، اليت تتمثل جماالت تركيزها  9إطار السالم واألمن أساسًا من خالل اجملموعة 
، اليت تركز على املسائل اإلنسانية وإدارة 6 جمموعتهاو ،حلوكمة والسالم واألمنا لىع

 من خاللبصفة أساسية فيمكن حتقيقها املواءمة مع اإلطار اإلمنائي  أماخماطر الكوارث. 
صناعة، النمو االقتصادي املستدام والشامل، والمن اآللية اليت تركز على  1 اجملموعة

 تانية، والتكامل اإلقليمي. واجملموعة، ومعاجلة املنتجات الزراعوالتجارة، والزراع
الدعوة واملعلومات واالتصاالت  اليت تركز على 8اجملموعة  امه ياناألخر تانالرئيسي

تعميق وميكن هبما والسالم واألمن،  وكمةاحلاليت تركز على  9والثقافة؛ واجملموعة 
  السالم.  بينهما وبنيو والتنميةبني العمل اإلنساين  تالصال

 معتكف آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا  -باء
آلية فريقيا معتكفًا جملموعات ألاملشتركة آللية التنسيق اإلقليمي نظمت األمانة  -4

إثيوبيا، يف الفترة ، دبرزيتيق دون اإلقليمي التابعة هلا يف وآليات التنس التنسيق اإلقليمي
. وكان اهلدف الرئيسي هو توفري منرب 2019آذار/مارس  1شباط/فرباير إىل  26من 

راعاة مب، ايسية، مبا يف ذلك تنقيح خطة عملهقضايا التنفيذ الرئ للتباحث يفللمشاركني 
 إصالحات األمم املتحدة وإصالحات االحتاد األفريقي وأولوياته االستراتيجية. 

عن أولويات االحتاد املعتكف، هذا يف  قيرئيس مفوضية االحتاد األفري أعلن نائبو -5
لهيئة القارية. وهذه األولويات هي: لالذي تقدمه  دعمالعمل اآللية يف اليت توجه األفريقي 

)أ( التكامل اإلقليمي مع التركيز على منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، والسوق 
تدابري اجلوي، وحرية تنقل األشخاص والسلع واخلدمات؛ )ب( األفريقية املوحدة للنقل 
نوع اجلنس املسائل املتعلقة بتغري املناخ؛ )د( التصدي آلثار إسكات املدافع؛ )ج( 

والشباب؛ )هـ( بناء القدرات؛ )و( تقسيم العمل بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
الحتاد ل السنةوالدول األعضاء واجلهات الفاعلة الدولية األخرى؛ )ز( تناول موضوع 

 األفريقي. 
 فريقيا وآليات التنسيق دون اإلقليميألت جمموعات آلية التنسيق اإلقليمي وأعد -6

األولويات االستراتيجية ب مسترشدًة، 2020-2019مشتركة لفترة السنتني  ٍلعم خطَط
التنسيق دون  لياتآ. وعملت اإلطار اإلمنائيالسالم واألمن وإطار األفريقي ولالحتاد 
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مع أمانات األفرقة اإلقليمية التابعة جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لشرق  اإلقليمي
. وهكذا، إعداد خطط عملها من أجل أفريقيا واجلنوب األفريقي وغرب ووسط أفريقيا

أيضًا باملبادرات  ركة آلليات التنسيق دون اإلقليمياسترشدت خطط العمل املشت
ية التابعة جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة أال وهي: )أ( االستراتيجية لألفرقة اإلقليم

استراتيجية دعم البلدان متوسطة الدخل؛ )ب( اإلطار االستراتيجي لدعم التنمية القادرة 
على الصمود يف أفريقيا؛ )ج( اإلطار االستراتيجي اإلقليمي ملنطقة البحريات الكربى؛ )د( 

استراتيجية دعم الدول اجلزرية الصغرية النامية وبلدان  (ھ)استراتيجية منطقة الساحل؛ 
  احمليط اهلندي؛ )و( مبادرة القرن األفريقي؛ )ز( مبادرة رسم خرائط اهلجرة. 

 الدورة العشرون آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا -جيم
 24و 23ُعقدت الدورة العشرون آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا يف مراكش يومي  -7

. واشتركت يف تنظيم الدورة أمانات اآللية واألفرقة اإلقليمية التابعة 2019مارس /آذار
جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وغرب ووسط 

لالحتاد املقدم من منظومة األمم املتحدة  مالدع ’’حول موضوع  رةأفريقيا. وعقدت الدو
: حنو بوصفها سنة الالجئني والعائدين واملشردين داخليًا 2019 إلحياء سنةاألفريقي 

  .‘‘حلول دائمة للتشرد القسري يف أفريقيا
املوارد  ومفوضةواشتركت يف رئاسة االجتماع نائبة األمني العام لألمم املتحدة،  -8

 نائب رئيس اليت كانت متثل البشرية والعلم والتكنولوجيا يف مفوضية االحتاد األفريقي
وكالة ومشارك من مفوضية االحتاد األفريقي؛  300وحضر االجتماع أكثر من . لجنةال

اآللية األفريقية والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا؛  -التنمية لالحتاد األفريقي 
والسوق املشتركة  ؛احتاد املغرب العريبوومصرف التنمية األفريقي؛  ؛الستعراض األقران

اجلماعة االقتصادية لدول وسط ومجاعة شرق أفريقيا؛ ولشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ 
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية؛ اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ ووأفريقيا؛ 

حلكومية؛ املنظمات غري او ؛لدول األعضاءاواجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛ و
 كيانات األمم املتحدة.ووسائط اإلعالم؛ واألوساط األكادميية؛ و
وجرت املداوالت يف شكل حلقات نقاش رفيعة املستوى، أسفرت عن تبادل آراء  -9

ىل توصيات وثيقة الصلة ثري بشأن طائفة واسعة من املسائل املتصلة باملوضوع، وأفضت إ
يقية اإلقليمية ودون اإلقليمية، وكذلك املنظمات األفر تنفذها ضعت لكيُوباملوضوع 

الدول األعضاء، بدعم مجاعي ومتسق من منظومة األمم املتحدة. واعتمدت الدورة خطط 
العمل املشتركة جملموعات آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا وآليات التنسيق دون اإلقليمي 

 التابعة هلا.
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بتعزيز التنسيق اإلقليمي ودون اإلقليمي وضع الصيغة النهائية للتقرير املتعلق  -دال
 لالحتاد األفريقي. دعمًا

 زتعزي ’’انتهت األمانة املشتركة آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا من التقرير املعنون  -10
ذي مت التوصل ويبحث التقرير ال. ‘‘التنسيق اإلقليمي ودون اإلقليمي دعمًا لالحتاد األفريقي

علها أكثر مالءمة جلترمي ، ويقدم توصيات آللياتالفعال لداء باألاملسائل املتصلة إليه 
وغريها من آليات  فعالة مع آليات التنسيق الوطنيةللغرض، مبا يف ذلك كفالة إقامة روابط 

ويشكل التقرير منطلقًا مفيدًا لعمل  التابعة لألمم املتحدة على املستوى اإلقليمي. التنسيق
 املنرب التعاوين اإلقليمي. 

جتماع الحة يف آلية التنسيق اإلقليمي واصحاب املصلألعمل الحلقة  -هاء
 لتوجيهية آللية التنسيق اإلقليميطار الرصد والتقييم واملبادئ اإلستهاليل الا

 ألفريقيا وآليات التنسيق دون اإلقليمي التابعة هلا

نظمت األمانة املشتركة آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا حلقة عمل ألصحاب  -11
آللية التنسيق واملبادئ التوجيهية املصلحة واجتماعًا استهالليًا إلطار الرصد والتقييم 

أيلول/سبتمرب  26و 25اإلقليمي ألفريقيا وآليات التنسيق دون اإلقليمي التابعة هلا يومي 
أتاح اجتماع أصحاب املصلحة منربًا لتبادل املعلومات والتفكري ، على التوايل. و2019

اإلصالحات اجلارية يف األمم املتحدة، وتنفيذ األنشطة االنتقالية، والدورة االنتقالية  بشأن
. وأتاح االجتماع لية التنسيق اإلقليمي ألفريقياللمنرب التعاوين اإلقليمي آل 2020لعام 

التنسيق دون اإلقليمي وآليات  آلية التنسيق اإلقليميصلحة يف االستهاليل منربًا ألصحاب امل
خرج يل. وحدد االجتماع الثغرات، والتابعة هلا للتداول بشأن مشروع التقرير األو

 النهائية.  ة التقريرصيغ لدى وضع، واقترح توصيات لالسترشاد هبا إسهاماتليقات وتعب

 أنشطة أخرى -واو
كتـب األمم مل ًافنيدعمًا قدمت األمانة املشتركة آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا  -12

الدعم الذي تقدمه األمم اخلاص ب 9لربنامج تقييم ااملتحدة خلدمات الرقابة الداخلية ل
مدى لشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا. وكان اهلدف من التقييم هو حتديد لاملتحدة 

مسؤولية  ندرج ضمنيف إطار الربامج الفرعية اليت تذي يقدم فاءة الدعم الية وفعالية وكأمه
مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا يف األمم املتحدة، واللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 دورًا 9وإدارة األمم املتحدة للتواصل العاملي. وتشري نتائج التقييم األولية أن للربنامج 
على املنظمة لدعم أفريقيا. ومع ذلك، ويف حشد خمتلف أجزاء يؤديه يف الدعوة  هامًا

حيقق نواتج ، ووأن يثبت فعاليتهالرئيسية،  والياته األساسية تركيزه على يعيدأن  الربنامج
يف تنمية أفريقيا. وتؤكد النتائج ضرورة إعادة تنشيط آليات التنسيق يف سياق  حتدث فرقًا

 إصالحات االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتعزيز االتساق والكفاءة.
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 آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقياموعات جملأنشطة خمتارة  -ثالثًا
والصناعة والتجارة والزراعة  النمو االقتصادي املستدام والشامل :1اجملموعة  -ألف

 وجتهيز املنتجات الزراعية والتكامل اإلقليمي
منظمة األغذية واللجنة االقتصادية ألفريقيا، و أجرت مفوضية االحتاد األفريقي، -13

ملواءمة إطار اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة والتزامها  والزراعة لألمم املتحدة تقييمًا
التعجيل بالنمو والتحول الزراعيني من أجل الرخاء املشترك  مبوجب إعالن ماالبو بشأن

إىل إنشاء فريق عمل ثالثي األطراف معين مبواءمة  هذا التقييموحتسني سبل املعيشة. وأدى 
املنهجيات ومصادر البيانات ملؤشرات سجل إجناز إعالن ماالبو ومؤشرات أهداف التنمية 

عراضي الثاين الذي يصدر كل سنتني عن التقدم املستدامة. وسيفيد ذلك يف التقرير االست
 وضعتالتزام ماالبو، كجزء من إطار املساءلة املتبادلة. ويف أيار/مايو، ب الوفاءاحملرز حنو 

مراعاة  تعميم’’موضوع تنمية القدرات بشأن ل هونفذتاملؤسسات الثالث برناجما تدريبيًا 
عكف وت. ‘‘ستدامة يف إعالن ماالبواألغذية والزراعة املستدامتني يف تنفيذ أهداف التنمية امل

االستعراض اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية ’’إعداد تقرير مشترك عن على املؤسسات 
 .2020، من املقرر إطالقه يف أوائل عام ‘‘2019يف أفريقيا لعام 

ة واإلقليمية لبناء شراكات قوية من أجل القضاء على اجلوع احلركة العاملي ويف إطار -14
وسوء التغذية، عملت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي، 

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، بدعم و
وااللتزام السياسي  ،على األدلة املبنيةالدعوة أنشطة تعزيز  من برنامج األغذية العاملي على

واألطر التشريعية من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذوي يف شرق أفريقيا. ويف هذا 
بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومجاعة  ،منظمة األغذية والزراعة باشرتالسياق، 

الرامية من برامج التعاون التقين  عددًا ،املعنية بالتنميةلية شرق أفريقيا واهليئة احلكومية الدو
كل  ي والتغذية يف شرق أفريقيا. وقدمدعم إنشاء وتوجيه التحالف الربملاين لألمن الغذائل

فوضية االحتاد األفريقي يف مل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي الدعَممن 
ة يف أفريقيا. وباإلضافة إىل ذلك، أقامت اللجنة االقتصادية جمال تعزيز برامج التغذية املدرسي

ومنظمة األمم املتحدة للتنمية  ،ألفريقيا، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية
مع مفوضية االحتاد األفريقي لتنظيم مؤمتر يف كيغايل بشأن الصناعية )اليونيدو( شراكةَ 

وتبادل . ‘‘تني للقضاء على اجلوع والفقر يف أفريقياالشباب يف الزراعة كحل م’’موضوع 
بني  الصالت القائمةأصحاب املصلحة اخلربات واملعارف وأفضل املمارسات بشأن 

الزراعة، وعمالة الشباب، وتنظيم املشاريع، وابتكارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
األغذية والزراعة واليونيدو  وعالوة على ذلك، أطلقت مفوضية االحتاد األفريقي، ومنظمة

مبادرة رئيسية مشتركة بشأن استراتيجية تشغيل الشباب يف أفريقيا خالل مؤمتر طوكيو 
اليابان، يف تشرين بيف يوكوهاما، الذي عقد الدويل السابع املعين بالتنمية يف أفريقيا 

 . 2019األول/أكتوبر 
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فريقي برناجمًا للتعاون التقين وبدأت منظمة األغذية والزراعة ومفوضية االحتاد األ -15
دعم تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية يف السلع األساسية الزراعية من أجل ’’بشأن 

الربنامج تسخري  لتمسوي. ‘‘يقيةالنهوض بتنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفر
الفرص السوقية والتجارية على الصعد احمللي واإلقليمي والدويل، عن طريق إنشاء وتعزيز 
النظم والسياسات واألطر املؤسسية املناسبة، هبدف زيادة حجم التجارة فيما بني البلدان 

ادية . وقدمت اللجنة االقتص2025األفريقية يف جمال السلع واخلدمات الزراعية حبلول عام 
نطقة املتعلقة مبفاوضات إطار املفوضية االحتاد األفريقي والدول األعضاء يف مل ألفريقيا الدعَم

التجارة احلرة القارية األفريقية بالتعاون مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 
لتأثري احملتمل شركاء تقنيني آخرين. ومشل ذلك نشر نتائج منذجتها االقتصادية بشأن امع و

بالتعاون مع  ،صدرت اللجنةاملتغريات االقتصادية الرئيسية. وأ يفملنطقة التجارة احلرة 
التقرير : بعنوان منشورًا ،مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي واألونكتاد

 احلرة القاريةالتقييمي التاسع للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا: اخلطوات املقبلة ملنطقة التجارة 
ويقدم املنشور حملة عامة عن القضايا اليت ستناقش يف اجلولة الثانية من  ( 1) األفريقية.

، وهي حقوق امللكية الفكرية وسياسة املنافسة نطقة التجارة احلرةاملتعلقة مبفاوضات امل
 أساسًاُأعدت مشاريع بروتوكوالت ميكن للدول األعضاء أن تستخدمها وواالستثمار. 

اجلولة الثانية. وأصدرت اللجنة االقتصادية  قضايا حولللمفاوضات القائمة على النصوص 
دليل  تقريَر مشترك على حنوألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي 

حملة عامة عن التكامل اإلقليمي التقرير يقدم حيث ، 2019لعام التكامل اإلقليمي ألفريقيا 
األبعاد ب فيما يتعلقة ويقي ِّم أداء اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء يف القار

الرئيسية للتكامل اإلقليمي. وبالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومركز التجارة الدولية، 
بلدًا أفريقيًا على إعداد استراتيجيات التنفيذ  14ساعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. الوطنية 

 تطوير اهلياكل األساسية :2اجملموعة  -باء
يف آب/أغسطس، نظمت مفوضية االحتاد األفريقي، ووكالة التنمية لالحتاد  -16

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وبرنامج  -األفريقي
األمم املتحدة اإلمنائي/مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، اجتماعًا 

بشأن شراكات اهلياكل األساسية االستراتيجية ألفريقيا. ريا يف بريتوألصحاب املصلحة 
يف آب/أغسطس الذي عقد االجتماع يف اجتماع أصحاب املصلحة هذا  حصيلةوُعرضت 

ذات األولوية لربنامج تطوير اهلياكل الثانية خطة العمل مسار بشأن يف كيغايل  2019
ربنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا ب املتعلقاحلوار الثاين ُعقد ، وسية يف أفريقيااألسا

املناقشات اليت جرت يف هذه أتاحت يف ماالبو يف وقت الحق من ذلك الشهر. و
العناصر الرئيسية لالستراتيجية األفريقية املشتركة املقترحة. ويف هذا  إبرازاالجتماعات 

                                                      
 ..II.K.19E.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (1)
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 ،مية األفريقيبالتعاون مع مصرف التن، نظمت اللجنة االقتصادية ألفريقياالسياق، 
الشراكة اجلديدة من أجل -ومفوضية االحتاد األفريقي ووكالة التنمية لالحتاد األفريقي

االستراتيجية األفريقية املشتركة لشراكات اهلياكل ’’فعالية جانبية بشأن  ،تنمية أفريقيا
خالل أسبوع برنامج تطوير اهلياكل  ‘‘األساسية مع البلدان واملنظمات غري األفريقية

 انصب تركيز. و2019الثاين/نوفمرب  يف القاهرة يف تشرينُعقد األساسية يف أفريقيا الذي 
حسينها. بت الكفيلة سهاماتواإل ألفريقية املشتركة الناشئة،االستراتيجية ا علىهذه الفعالية 

وعملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من أعضاء اللجنة التوجيهية لربنامج تطوير 
 -األساسية يف أفريقيا )مصرف التنمية األفريقي، ووكالة التنمية لالحتاد األفريقي  اهلياكل

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية(، بشكل وثيق 
مع مفوضية االحتاد األفريقي يف التحضري للمرحلة الثانية من الربنامج )برنامج تطوير 

 . 2030و 2021بني عامي  يف الفترة ما ( املقرر تنفيذها2ا يف أفريقي اهلياكل األساسية
تفعيل األفرقة على قيا مع مفوضية االحتاد األفريقي وتعاونت اللجنة االقتصادية ألفري -17

يف أفريقيا (2)‘‘الذكيةمرات امل’’أسلوب العاملة املعنية بالطرق السريعة العابرة ألفريقيا، و
فيما يتعلق بالسالمة . و(وإدارة حركة املرور آليًا يف الوقت احلقيقياألمان وسهولة التنقل )

مفوضية االحتاد األفريقي يف تنظيم املؤمتر األفريقي الرابع مع اللجنة تعاونت على الطرق، 
، الذي جرى خالله 2019أيلول/سبتمرب  1آب/أغسطس و 31للسالمة على الطرق يف 

للقارة فيما يتعلق بالسالمة على الطرق ملا بعد  ستراتيجيةاال االجتاهاتالتحقق من صحة 
هذه  أيّدقد ومفوضية االحتاد األفريقي. واشتركت يف إعدادها اللجنة حيث ، 2020عام 

املتخصصة املعنية  الفنية الحتاد األفريقياجلنة وزراء مكتب  االجتاهات االستراتيجية اجتماُع
، الذي عقد يف القاهرة يف ، والطاقة والسياحةواألقاليمية القاريةبالنقل واهلياكل األساسية 

. ويف جمال النقل اجلوي، فإن اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 2019تشرين الثاين/نوفمرب 
اليت تتألف  -بصفتها أمانة هيئة رصد قرار ياموسوكرو بشأن حترير النقل اجلوي يف أفريقيا 

اإلقليمية، وجلنة الطريان املدين من مفوضية االحتاد األفريقي، واجلماعات االقتصادية 
على مفوضية االحتاد األفريقي  ساعدت -األفريقية وغريها من شركات الطريان األفريقية 

قرار ياموسوكرو. وتعاونت اللجنة أيضًا مع مفوضية يف إطار إعداد آلية تسوية املنازعات 
إصدار طبعة جديدة من قرار ياموسوكرو تتضمن النصوص املؤسسية  علىاالحتاد األفريقي 

يف مؤمتر قمة االحتاد األفريقي الثالثني يف كانون  اليت اعتمدتوالتنظيمية الرئيسية للقرار 
تنفيذ السوق ل. وتتصدر هيئة رصد قرار ياموسوكرو اجلهود الرامية 2018الثاين/يناير 

 األفريقية املوحدة للنقل اجلوي. 
  

                                                      
 .احلقيقية للحركة يف الزمن ليواإلدارة اآل، تنقلهذا السياق إىل السالمة، واليف  “الذكية” مصطلحيشري  )2)
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تنمية رأس املال البشري والصحة والتغذية والعلم والتكنولوجيا  :3اجملموعة  -جيم
 واالبتكار

بالشراكة  ،2019 يف تشرين األول/أكتوبر استضافت مفوضية االحتاد األفريقي -18
أول حفل لتسليم ، )اليونسكو( مع اليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

جائزة االحتاد األفريقي للمعلمني يف القارة. وكرم احلفل املعلمني ألدائهم املتميز ومسامهتهم 
أغسطس، استضافت حكومة لطالب. ويف آب/ليف تنمية أفريقيا من خالل نقل املعرفة 

لق تعفعالية ت ،واليونسكو واليونيسيف ،بالشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي، بوتسوانا
تسخري قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان اإلدماج ’’موضوع  بشأن بالتعليم

االستفادة من  وأقّر املعرض بضرورة. ‘‘واجلودة واألثر يف التعليم والتدريب يف أفريقيا
نااًل. وأوصى بإنشاء مرافق تعزز تعليم الفتيات والنساء الثورة الرقمية جلعل التعليم أيسر َم

يع املستويات، مع التركيز على تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات على مج
تعزيز إىل فرص عمل للمرأة يف العلوم التطبيقية. ودعا إلجياد وتوفري التوجيه الوظيفي 

إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناهج الدراسية إلعداد الشباب للعامل الرقمي 
 ية الرابعة.والثورة الصناع

ويف إطار آلية تيسري التكنولوجيا، ُشكل فريق عمل مشترك بني وكاالت األمم  -19
شترك يف إدارته يذي فريق الهذا اليركز . وامنظمة من منظماهت 30املتحدة يضم أكثر من 

 ،والبنك الدويل ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدةكل من 
علم والتكنولوجيا المن شأهنا أن تسخر على وضع خرائط طريق  كوواليونس ،واألونكتاد
خطيط. والتعامة السياسة أدوات للأهداف التنمية املستدامة، بوصفها  ألغراضواالبتكار 

عن إعداد خرائط الطريق املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا  دلياًل فريقالأعد ويف هذا السياق، 
رائط الطريق خب اخلاصوىل من الربنامج التجرييب العاملي املرحلة األقام بإطالق واالبتكار، و

ر العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة سخمن شأهنا أن ت اليت
. 2019خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى، الذي عقد يف نيويورك يف متوز/يوليه 

أفريقية بلدان رائدة، من بينها ثالثة بلدان  وتستهدف املرحلة األوىل جمموعة أولية من مخسة
إثيوبيا وغانا وكينيا. وستقدم النتائج األوىل للربنامج التجرييب خالل املنتدى السنوي  هي

املتعدد أصحاب املصلحة املعين بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، املقرر عقده يف نيويورك 
 .2020يف أيار/مايو 

 واهلجرة، والتنقل فرص العمل واحلماية االجتماعية إجيادالعمالة و :4اجملموعة  -دال
االحتاد  مفوضية ذي تشارك فيهملشترك هلجرة اليد العاملة اليف إطار الربنامج ا -20

األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة، تدير 
يني دوالر بشأن إجراءات التنفيذ ذات مال 9 بقيمة املنظمة الدولية للهجرة مشروعًا

واجلماعات  ،فوضية االحتاد األفريقيمليف إطار هذا املشروع ُقدم الدعم واألولوية. 
االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء لتعزيز قدراهتا وقيادهتا يف جمال إدارة هجرة اليد 



E/ECA/COE/39/12 

9/16   20-00050 

 تدرييب وبناء القدرات يف أفريقياالعاملة ومحاية العمال املهاجرين. ومشل ذلك وضع برنامج 
وتنظيم حلقة عمل تدريبية لبناء القدرات بشأن البيانات  ،يف جمال هجرة اليد العاملة

 ،اإلدارية ملوظفي العمل واهلجرة واإلحصاءات يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
يف جمال اهلجرة سياستها الستعراض ماعة شرق أفريقيا جلالدعم التقين واملايل تقدمي و

 اإللكترونية. 
فوضية االحتاد األفريقي للدخول يف حوار ملهذا املشروع،  يف إطاردم الدعم وُق -21

مع بلدان الشرق األوسط ومنظمة املؤمتر اإلسالمي بشأن هجرة  تديره الدول سياسايت
أيضًا عملية كولومبو وحوار أبو ظيب. وُقدم الدعم ب مبادرات شبيهةاليد العاملة، ولتكرار 

تفعيل اللجنة االستشارية املعنية هبجرة اليد العاملة التابعة جمال فوضية االحتاد األفريقي يف مل
لالحتاد. وأوفدت اللجنة بعثات إىل السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، 

دول االقتصادية ل اجلماعةاالقتصادية لدول وسط أفريقيا، و ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واحتاد املغرب العريب من أجل حتسني غرب أفريقيا، و

الصعيد دون اإلقليمي. وكانت التوصيات الرئيسية  فهم ديناميات هجرة اليد العاملة على
حرية  زيادةالتعاون داخل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من أجل أواصر هي: )أ( تعزيز 

عن بيانات وإحصاءات غراض وضع القدرات أل)ب( دعم وتنقل األشخاص والعمال؛ 
التوظيف واجملتمع  قطاعمع الشركاء االجتماعيني و العمل)ج( تعزيز وهجرة اليد العاملة؛ 

)د( تعبئة املوارد لتوسيع نطاق الربنامج املشترك واملدين بشأن إدارة هجرة اليد العاملة؛ 
. املالئمعلى النحو اجلماعات االقتصادية اإلقليمية كافة  دعملاأليدي العاملة املتعلق هبجرة 

فوضية االحتاد األفريقي لتمكني األخصائيني االجتماعيني وأرباب مل وُقد ِّم الدعم أيضًا
تنفيذ االتفاق العاملي بشأن اهلجرة وبروتوكول االحتاد  عنالعمل من املشاركة يف حوار 

 التنقل. األفريقي بشأن حرية 

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والشباب :5اجملموعة  -هاء
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع ’’حتقيق من اجملموعة يف  1يتمثل اهلدف  -22

املتعلقة واصل األعضاء دعم تفعيل استراتيجية االحتاد األفريقي قد و. ‘‘جماالت احلياة
، وإطار أسفر تنفيذها عن ثالث نتائج رئيسية هي: خطة العملاجلنسانية، اليت باملسائل 

لجماعات االقتصادية اإلقليمية. وعمل األعضاء عن كثب مع لالنتائج، ووثيقة مواءمة 
زواج األطفال ملمارسات  ترمي إىل وضع حدمحالت  لتنظيممفوضية االحتاد األفريقي 

تسريع التصديق ل املنظمةدعوة الت نثوية. وشاركوا يف محالوتشويه األعضاء التناسلية األ
على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا 

االحتاد للجنة املساعدة وقدموا يف التشريعات احمللية.  إدماجهول مابوتو( وتنفيذه و)بروتوك
إجراء و تنظيممن أجل املتخصصة املعنية مبسائل اجلنسني ومتكني املرأة فنية ال األفريقي

منهاج عمل بيجني كجزء من االحتفال بالذكرى السنوية عالن واستعراض قاري إل
املوقف املشترك اخلامسة والعشرين ملنهاج عمل بيجني. وجرى التوصل إىل اتفاق بشأن 

 . 2020جلنة وضع املرأة لعام دورة  يف تخذالذي سُي
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متكني الشباب من خالل تسخري العائدات ’’من اجملموعة يف  2ويتمثل اهلدف  -23
من برنامج متطوعي الشباب  2019عام نسخة عدة أعضاء إصدار  وأيّد. ‘‘الدميغرافية

التابع لالحتاد األفريقي وإنشاء مكتب للشباب يف مفوضية االحتاد األفريقي يركز على 
الشباب والسالم واألمن. وشاركوا يف وضع إطار للرصد والتقييم لتنفيذ خريطة طريق 

اب األفريقي. رشد هبا يف إعداد تقرير حالة الشبالعائدات الدميغرافية، اليت اسُتبشأن 
وحظيت مفوضية االحتاد األفريقي بالدعم يف وضع الصيغة النهائية خلطة عمل العقد 

التقين واملهين وتدريب الشباب على تنظيم وعمالة الشباب يف اجملاالت األفريقي للتدريب 
األعضاء أيضًا وضع وتنفيذ خطة العمل األفريقية  (. وأيّد2028-2019) املشاريع

من أجل تفعيل ميثاق الشباب األفريقي. وقدم  2023-2019للفترة  لتمكني الشباب
تنظيم منتدى الشباب األفريقي الثاين يف نيسان/أبريل، لعدة أعضاء الدعم التقين واملايل 

 . 2021الذي ُأطلقت خالله مبادرة املليون حبلول عام 

 املسائل اإلنسانية وإدارة خماطر الكوارث: 6 اجملموعة -واو
يت خريطة الطريق ال تطبيقهو  2019مجموعة يف عام للالنشاط الرئيسي  كان -24

سنة الالجئني ’’ املعنون: 2019 سنةه لموضوع نفيذتمن أجل وضعها االحتاد األفريقي 
 طبيقوتوج ت. ‘‘أفريقيا: حنو حلول دائمة للتشرد القسري يف والعائدين واملشردين داخليًا

ملتعلقة باتفاقية االحتاد األفريقي بشأن محاية ومساعدة خريطة الطريق باملشاورة القارية ا
مبوضوع السنة  واحلوار الرفيع املستوى املتعلق املشردين داخليًا يف أفريقيا )اتفاقية كمباال(،

يف إطار هيكل احلوكمة يف أفريقيا التابع لالحتاد األفريقي، واالحتفال بالذكرى السنوية 
 . 2019 نون األول/ديسمربالعاشرة التفاقية كمباال، يف كا

نظمها اليت  2019وشارك األعضاء بنشاط يف سلسلة احلوار بشأن أفريقيا لعام  -25
موضوع  بشأن 2019 نيويورك يف أيار/مايويف مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا 

 وضوعامل بشأناجملموعة فعالية جانبية . ونظمت 2019 سنةاالحتاد األفريقي ل
يف آب/أغسطس  ‘‘يف أفريقيا تعزيز الشراكة والتضامن لدعم املشردين قسرًا حنو’’ املعنون

على هامش مؤمتر طوكيو الدويل السابع املعين بالتنمية يف أفريقيا، الذي عقد يف  2019
اليابان. ودعمت اجملموعة تنظيم االحتفال التذكاري الرفيع املستوى بيوكوهاما، 

تنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم ب املتعلقواالجتماع التذكاري القاري 
واإلشراف عليها يف  1969املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا لعام 

يف مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا. وكان اهلدف من االحتفال  2019 يونيةحزيران/
وتعزيز  1969فريقية لعام هو إحياء الذكرى السنوية اخلمسني التفاقية منظمة الوحدة األ
الدول التسع األعضاء قبل اإلرادة السياسية جتاه تنفيذها بفعالية، وكذا التصديق عليها من 

 . فيها بعد أعضاء مل تصبحاألفريقي اليت يف االحتاد 
أداة مفيدة يف إعادة توطني األفريقيني املشردين يف ليبيا. متثل والتزال هذه اجملموعة  -26

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مكتب و ،املنظمة الدولية للهجرة نقلتو
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وقامت واللجنة الثالثية التابعة لالحتاد األفريقي مئات املشردين من ليبيا إىل النيجر ورواندا. 
 املعنية بليبيا بني االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واألمم املتحدةاملشتركة فرقة العمل 

. وكان اهلدف هو تيسري تبادل اخلربات بني حكوميت 2019 بعثة إىل نيامي يف متوز/يوليهب
د األعضاء النيجر ورواندا بشأن تفعيل آلية املرور العابر لإلجالء يف حاالت الطوارئ. وأّي

تنظيم معتكف شبكة القيادات النسائية األفريقية املشترك بني األجيال يف جمال القيادة يف 
د األعضاء أيضًا االجتماع . وأّي2019 ، الذي عقد يف نريويب يف آب/أغسطسأفريقيا

تبادل ب املتعلقاالستشاري اإلقليمي الثاين عشر للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 
الذي اخلربات على الصعيد اإلقليمي يف جمال دعم املرونة واحللول الدائمة للتشرد الداخلي 

 . 2019 يف تشرين األول/أكتوبريف أديس أبابا عقد 

 البيئة والتوسع احلضري والسكان :7اجملموعة  -زاي
وبرنامج األمم  ،بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا -وضعت اليونسكو  -27

جتميع مياه ’’تطبيقني متنقلني، مها  -واملؤمتر الوزاري األفريقي املعين باملياه  ،املتحدة للبيئة
، لتعزيز اعتماد (Know Water و Rainwater Harvesting) ‘‘املياهتعرف على “و ”األمطار
جتميع مياه األمطار على نطاق واسع وحتسني املعارف املتعلقة باستخدام املياه بني ممارسة 

طالب املدارس الثانوية. ونظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا واليونسكو وآلية األمم املتحدة 
فعالية جانبية بشأن احلصول على املياه اآلمنة واملرافق الصحية والنظافة الصحية املعنية باملياه 

اليت يف املدارس، على هامش الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة، 
تنفيذ نظام لالدعم  . وقدم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية2019 يف نيسان/أبريلعقدت 

 ومنظمة التنوع البيولوجيبالتعاون مع التحالف من أجل ثورة خضراء،  ،الغذاء املرن
ركز العاملي للحراجة ومنظمة األغذية والزراعة، وامل ،ومؤسسة احلفظ الدوليةالدولية، 

منظمة األمم وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الزراعية، و
والصندوق  ،. وأنشأت منظمة األغذية والزراعةالبنك الدويللصناعية، واملتحدة للتنمية ا

ًا للربط بني العلوم والسياسات وبرنامج األمم املتحدة للبيئة منرب ،الدويل للتنمية الزراعية
دعم صنع القرار من خالل التوعية وبناء القدرات يف جمال صنع القرارات املبنية على بغية 

 األدلة.
ومكتب تنسيق األنشطة اإلمنائية لألمم املتحدة  ،دة للبيئةونظم برنامج األمم املتح -28

الذي دعم البشأن  عضوًادولة أفريقية  54حوارا مع املنسقني املقيمني لألمم املتحدة يف 
عمل املتكامل بشأن حتديات البيئة وتغري املناخ يف أفريقيا. لل لبلدانلاألمم املتحدة تقدمه 

حلقات عمل إقليمية بشأن إدماج القطاع البحري يف  املنظمة البحرية الدولية نظمتو
بالتعاون مع اللجنة االقتصادية  ،الدورة الربناجمية إلطار األمم املتحدة للتعاون يف أفريقيا

 . اغرهبو هاووسطأفريقيا رق شلبلدان املقيمني  منسقي األمم املتحدةألفريقيا و
ومكتب املستشار  ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،نظمت مفوضية االحتاد األفريقيو -29

وإدارة الشؤون االقتصادية  ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،اخلاص لشؤون أفريقيا
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تعزيز االستعراض الوطين ”واالجتماعية باألمم املتحدة حلقة عمل لتنمية القدرات بعنوان 
يف  “عنهماتقارير وطنية  وإعداد 2063وخطة عام  2030طة عام خلاملتكامل والطوعي 

األفريقية بلدان اليف سياق  اتقدرال على تعزيز ت حلقة العملركز. و2019نيسان/أبريل 
إعداد وتقدمي  بغرض املساعدة يفوطنية طوعية  السبعة عشر اليت تقوم باستعراضات

مفوضية االحتاد  نظمتاستعراضاهتا الوطنية الطوعية يف منتديات سياسية رفيعة املستوى. و
ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا وبرنامج ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،يقياألفر

على هامش املنتدى السياسي  2019متوز/يوليه  17األمم املتحدة اإلمنائي يوم أفريقيا يف 
الشراكات من أجل التعجيل  زتعزي ’’. وكان املوضوع هو 2019الرفيع املستوى لعام 

 .‘‘يف أفريقيا 2063وخطة عام  2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ب
بالتعاون  ،ت البشرية )موئل األمم املتحدة(عقد برنامج األمم املتحدة للمستوطناو -30

حلقيت عمل لبناء القدرات لبلدان قي واللجنة االقتصادية ألفريقيا مع مفوضية االحتاد األفري
يف داكار، ولبلدان شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي يف لوساكا  هاووسطأفريقيا غرب 

ية املستدامة يف من أهداف التنم 11بشأن رصد تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واهلدف 
عنهما. ويف الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لربنامج عمل املؤمتر  أفريقيا وإعداد تقارير

مم املتحدة للسكان، باالشتراك مع مفوضية الدويل للسكان والتنمية، نظم صندوق األ
نريويب لتوفري منرب ملختلف يف مؤمتر قمة عامليًا االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

 بربنامج العمل. االدول األعضاء، لتجديد التزامههات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اجل

 ت والثقافةالدعوة واملعلومات واالتصاال :8اجملموعة  -حاء
مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق و ،اللجنة االقتصادية ألفريقيام كل من نظ -31

وبرنامج األمم املتحدة  ،ومكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي ،واليونسكو ،اإلنسان
اإلمنائي، بالشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي وحكومة إثيوبيا، املؤمتر العاملي لليوم العاملي 

اإلعالم من أجل الدميقراطية: ’’يف إطار موضوع يف أديس أبابا،  2019حلرية الصحافة لعام 
ز الشراكات بني عدة وساعد ذلك على تعزي. ‘‘الصحافة واالنتخابات يف أوقات التضليل

الدول األعضاء يف  األفريقي لزيادة الوعي على صعيد مؤسسات لألمم املتحدة واالحتاد
الصحافة وسالمة االحتاد األفريقي وعلى الصعيد العاملي، بأمهية وسائط اإلعالم وحرية 

هذا العمل  وكانت حصيلة. 2063وخطة عام  2030عام الصحفيني يف تنفيذ وخطة 
ووكاالت األمم  ،حتديد مشاريع استراتيجية مع مفوضية االحتاد األفريقي هياملشترك 

املتحدة الشريكة واألعضاء اآلخرين يف اللجنة التوجيهية لليوم العاملي حلرية الصحافة لعام 
املشتركة اخلمسة على ما يلي: )أ( بناء قدرات املقترحة . وركزت املشاريع 2019

)ب( تعزيز حرية وسائط واإلبالغ عن االنتخابات؛ الصحفيني يف جمال الدميقراطية و
)ج( التثقيف يف جمايل واإلعالم واحلصول على املعلومات وسالمة الصحفيني يف أفريقيا؛ 

)د( متكني الشابات األفريقيات يف جمال بناء السالم ووسائط اإلعالم واإلعالم يف أفريقيا؛ 
واحلوار يف أفريقيا من خالل التعبري الثقايف تعزيز احلرية ( ھ)ووتسوية النزاعات يف أفريقيا؛ 

 والفين.
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 احلوكمة والسالم واألمن :9اجملموعة  -طاء
املشاركة الفعالة لعدد كبري من  2019ئيسية للمجموعة يف عام من اإلجنازات الر -32

التشاورية  جتماعاتلالالدورة الثانية عشرة  مكاتب األمم املتحدة، ووكاالهتا وبراجمها يف
اليت عقدت  ،“اجتماعات النظراء”، املشار إليها باسم ألمم املتحدة واالحتاد األفريقيابني 

وإدارهتا وحلها.  ،منع نشوب النزاعات حول موضوع آذار/مارس 12و 11يف يومي 
ويلتقي يف إطار هذه االجتماعات السنوية ممثلني لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي وممثلني 

عالقات العمل وحتديد تعزيز غراض ألاإلقليمية واآلليات  االقتصادية اإلمنائيةمن اجلماعات 
املشتركة. وتعقد هذه االجتماعات برعاية اإلطار املشترك بني األمم املتحدة  الربامج

، نظمت إدارة السلم واألمن 2019 السالم واألمن. ويف آذار/مارسواالحتاد األفريقي 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة لدى لالحتاد األفريقي، و التابعة

االحتاد األفريقي، وسفارة السويد لدى االحتاد األفريقي، معرضا للصور الفوتوغرافية مدته 
نع ملترمي جزءًا من استراتيجية  ويشكل هذا املعرض. ‘‘قصص الناجني’’أسبوعان بعنوان 

ئي، وتسليط الضوء على الناجني من التطرف التطرف العنيف والتصدي له من منظور إمنا
 ،وكوت ديفوار ،ريونوالكام ،وبوركينا فاسومخسة بلدان أفريقية هي: أوغندا،  العنيف يف

 .ونيجرييا وإمساع صوهتم
ويف حزيران/يونيه، عقد برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة  -33

مم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، اجتماعًا تشاوريًا البشرية/اإليدز، بالتعاون مع مكتب األ
تعزيز ’’م واألمن التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي، يف إطار موضوع  مع إدارة السلمشتركًا

الشراكة بشأن القضاء على فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والعنف اجلنسي واجلنساين 
بشأن استراتيجيات مباحثات االجتماع  أجرىو. ‘‘اإلنسانية اتاألزمالنزاع و ت حااليف

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف ل وضع حّدلترمي أصحاب املصلحة املتعددين 
واملبعوثة اخلاصة لالحتاد  حاالت النزاع. ويف تشرين األول/أكتوبر، قادت نائبة األمني العام

ركة بني األمم املتحدة واالحتاد بعثة تضامن مشتاملعنية باملرأة والسالم واألمن األفريقي 
األفريقي بشأن دور املرأة وقيادهتا يف جماالت السالم واألمن والعالقة بني السالم والتنمية 

تشرين  24يف القرن األفريقي. وكجزء من هذه البعثة، أطلقت نائبة األمني العام يف 
ن هذه مبادرة م يف أديس أبابا. وكانت ‘‘محلة القلب األزرق  ‘‘2019األول/أكتوبر 

هيئة األمم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، و
، ومكتب املنسق (هيئة األمم املتحدة للمرأةاملتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )

كتب األمم املقيم يف إثيوبيا، ومكتب مبعوث األمم املتحدة اخلاص للقرن األفريقي، وم
قدم املبادرة الدعم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، نفذت بالتعاون مع احلكومة اإلثيوبية. وت

كتب املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي من أجل التصدي لالجتار بالبشر وتأثريه يف النساء مل
 والفتيات. وخالل البعثة نفسها، ُأطلقت شبكة القيادات النسائية األفريقية.
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 آليات التنسيق دون اإلقليمي -رابعًا
 آلية التنسيق دون اإلقليمي لوسط أفريقيا  -ألف

اجلماعات االقتصادية  من كيانات األمم املتحدة للعمل مع كيانًا 17مجعت اآللية  -34
لتنمية املستدامة والتحول يف املنطقة املناسبة لتحقيق احتديد املشاريع اإلقليمية من أجل 

مشروعًا. وُعر ضت  15جرى حتديد أربعة وعشرين مشروعًا، اختري منها دون اإلقليمية. و
ها احملتمل وجاهزيتها سبعة مشاريع أخرى على اجلهات املاحنة على أساس أمهيتها وأثر

منظومتا استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل مبادرة رئيسية تنفذها للتنفيذ. و
هذه تنفيذ  سفرريقي يف وسط أفريقيا. ومن املتوقع أن ياالحتاد األفاألمم املتحدة و

التنمية فرص إجيايب جديد عن منطقة الساحل، ال سيما يف ضوء  خطاب عناالستراتيجية 
إمكانات املوارد الطبيعية يف املنطقة. وتدعم اآللية بلدان الستغالل املستدامة اليت تتيحها 

ترمي تنويع االقتصادي خاصة بالاستراتيجيات وتنفيذ املنطقة دون اإلقليمية يف عملية وضع 
 حتول هيكلي شامل ومستدام. إىل حتقيق

 آلية التنسيق دون اإلقليمي لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي  -باء
على مساعدة مفوضية االحتاد األفريقي يف وضع استراتيجية  تعملاآللية،  التزال -35

املضطلع هبا ريقية. وتسترشد األنشطة الرئيسية سياحية قارية وإنشاء منظمة السياحة األف
قي حتقيق هاتني املبادرتني خبطة العمل املتعلقة بالسياحة اليت أقرها وزراء االحتاد األفري لدعم

 القاريةاملتخصصة املعنية بالنقل واهلياكل األساسية  الفنيةخالل االجتماع األول للجنة 
. ووفقًا لإلعالن 2017 يف عامالذي ُعق د يف لومي  واألقاليمية، والطاقة والسياحة

ي، بدأت اآللية وضع االستراتيجية القارية وصياغة نظام أساسي ملنظمة السياحة الوزار
يف جمال  جلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقياطريق  خريطةاألفريقية. ويف سياق استراتيجية و

(، أجرت 2030 – 2015يذ )التنفاخلاصة بعمل الوخطة  ،(2063-2015) التصنيع
اآللية دراسة وعقدت مشاورات خمتلفة بشأن دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم 

ملساعدة اجلماعة  سياساتيةيف عملية التصنيع يف اجلنوب األفريقي. ووضعت أيضًا أدوات 
املؤسسات الصغرية  اتتحسني قدرلاإلمنائية للجنوب األفريقي يف خططها الرامية 

 توسطة احلجم، يف سياق خطة التصنيع اإلقليمي. وامل

 آلية التنسيق دون اإلقليمي لشمال أفريقيا  -جيم
يف املنطقة دون  2030عام ة جهودها على التعجيل بتنفيذ خطة تركز هذه اآللي -36

تشمل  2019 – 2018اإلقليمية. وهلذا الغرض، اعُتم دت خريطة طريق إقليمية للفترة 
بزمام هي: )أ( فهم أهداف التنمية املستدامة واإلمساك شاملة لعدة قطاعات أربعة جماالت 

)ج( بناء القدرات الوطنية يف جماالت وتكامل السياسات العامة واتساقها؛  )ب(و؛ أمورها
)د( تفعيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. واستخدمت واإلحصاء والرصد واإلبالغ؛ 

الصالت القائمة بينها وأظهرت ، 2063تنفيذ خطة عام لعوة اآللية أيضًا خمتلف املنابر للد
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عملت كيانات منظومة األمم املتحدة بلدان. وعدد من اليف  2030عام  تنفيذ خطةوبني 
مع البلدان لدعم عملية االستعراض الوطين الطوعي  بشكل وثيقمن خالل هذه اآلليات، 

 املتكامل. السريع ليل التحأداة التعميم والتسريع ودعم السياسات، ووتطبيق 

 آلية التنسيق دون اإلقليمي لغرب أفريقيا  -دال
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من  دعملبذل جهودها الرامية هذه اآللية  واصلت -37

تعبئة مؤسسات األمم املتحدة حول مصاحل مشتركة، مثل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ أجل 
برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية من خالل 
إجنازات جمموعتها األساسية واستراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل. وتشارك 

. وجيري استخدام نتائج 2043نطقة الساحل لعام اخلاصة مباسة املرتقبة اآللية أيضًا يف الدر
املشاورة اإلقليمية الرفيعة املستوى بشأن التوقعات اإلقليمية ملنطقة الساحل لالسترشاد هبا 

 يف العملية. 

 التحديات والدروس املستفادة -خامسًا
بإعادة  تلك املتصلة إصالحات األمم املتحدة، ال سيما هذا التقرير يف ضوء عّدأُ -38

هيكلتها يف األجل الطويل. ويف هذا الصدد، أثرت معاودة األصول اإلقليمية و وصيفت
أنشطة آلية التنسيق اإلقليمي  يفأوجه عدم اليقني اليت أحاطت باإلصالحات تأثريًا سلبيًا 

ألفريقيا. وواجهت آليات التنسيق دون اإلقليمي أيضًا حتديات مماثلة. فعلى سبيل املثال، 
اليت كان من  اوغرهبأفريقيا تعني إلغاء دورات آليات التنسيق دون اإلقليمي يف وسط 

 قرب إنشاءببسبب الديناميات املرتبطة  2019املقرر عقدها يف كانون األول/ديسمرب 
آليات التنسيق اإلقليمي و آلية واجهتاملنرب التعاوين اإلقليمي. وإىل جانب اإلصالحات، 

، يف املستقبل، مبثابة دروس لتفعيل عتربدون اإلقليمي وأماناهتا حتديات ميكن أن تالتنسيق 
 املنرب التعاوين اإلقليمي يف أفريقيا.

ة، وعدم وجود إطار للرصد ومشلت التحديات ضعف تنفيذ خطط العمل املشترك -39
البشرية واملالية على السواء لموارد لوالتقييم على أساس النتائج العملية، واالفتقار 

التنسيق والتعاون يف جمال تبادل املعلومات داخل اآلليات  قلةواملخصصة للتنفيذ الفعال، 
ضرورة فريقيا، اعُتربت . وفيما يتعلق باألمانة املشتركة آللية التنسيق اإلقليمي ألفيما بينهاو

 واضح للعمل أمرًا حامسًا. التقسيم البوضوح و اومسؤولياهت هاأدوارحتديد 
رحت مسألة تعزيز األمانات يف الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر واستجابة لذلك، ُط -40

واختذ  وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني ،لللجنة االقتصادية ألفريقيا ا
 املشتركة آللية التنسيق اإلقليميقرار هلذا الغرض. وعالوة على ذلك، أعدت األمانة 

ارية ألفريقيا مذكرة مفاهيمية تتعلق بوضع إطار ومبادئ توجيهية بشأن اإلجراءات اإلد
ًا إطار اإلطارالتنسيق دون اإلقليمي التابعة هلا. وسيشمل تصميم والتنفيذية لآللية وآليات 

 لتمويل املستدام. لكفاءة املؤسسية وآلية الرصد ا
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فريقيا يف وضع إطار للرصد ألوقد شرعت األمانة املشتركة آللية التنسيق اإلقليمي   -41
وآليات التنسيق دون  التنسيق اإلقليمي آلليةائم على النتائج ومبادئ توجيهية والتقييم ق

. واإلبالغ عن ذلك بفعالية جة واألثرالتقدم احملرز والنتيبتعقب ، للسماح اإلقليمي التابعة هلا
ولتعزيز تبادل املعلومات والتنسيق والتعاون، كثفت األمانة العمل على تفعيل بوابة ومنصة 

تبادل املعلومات والتعاون على اإلنترنت. وباإلضافة إىل ذلك، أعدت األمانة مذكرة ل
عمل صلب ة يف القضايا الشامل إلدماج وضع إطار ومبادئ توجيهيةمفاهيمية بشأن 

اآلليات. وكان البد من وقف العمل بشأن هذه األنشطة وغريها من األنشطة املربجمة 
 بسبب اإلصالحات.

إبرازها أعاله، هناك توصية هامة تتعلق جرى اليت  حاالت االستجابةوعطفًا على  -42
بضرورة ترشيد اجملموعات. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تراعي األنشطة الواردة يف 

طط العمل املشتركة أولويات االحتاد األفريقي واملوارد البشرية واملالية املتاحة. وتتيح خ
التحالفات القائمة على القضايا اليت جتري مناقشتها يف سياق إصالحات األمم املتحدة 
فرصة لتقدمي دعم أكثر تركيزًا واستهدافًا. وعلى الرغم من أن اإلصالحات أسفرت عن 

دعم التوقع أن تعيد تنشيط االلتزام بلتنفيذ بالنسبة لآلليات، فإن من املحتديات يف جمال ا
، وأن تعزز الشراكات والروابط الحتاد األفريقيلاملقدم على نطاق منظومة األمم املتحدة 

 املستوى الوطين، مع التركيز على النتيجة والتأثري. وانتهاء بمن املستوى اإلقليمي  بدءًا
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