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 متابعة مؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات القمة في أفريقيا

 
ى الصعيد      - 1 ق اآلراء عل ناء تواف ير ب م لتيس بٍر منهجي دائ اء من ى إنش ية إل ا الرام ن جهوده زٍء م آج

يا االض            طالع باألنشطة التحضيرية وأنشطة المتابعة لمؤتمرات      اإلقليمي، واصلت اللجنة االقتصادية ألفريق
ية ية والبيئ ية بالقضايا االقتصادية واالجتماع ة المعن رات القم تحدة ومؤتم م الم ر . األم ك مؤتم ثلة ذل ومن أم

تدامة في            ية المس ة العالمي للتنم ، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ومؤتمر األمم المتحدة        2007 -2006القم
بلدان نموًا، ومؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، والمؤتمر العالمي الرابع           الثالث ا   أقل ال ي ب لمعن

ية في                ي للسكان والتنم رأة والمؤتمر الدول ي بالم ى أهمية الهجرة الدولية            1994المعن ذي سّلط الضوء عل  ال
 .2005 ومتابعتها في عام 2000للتنمية وقمة األلفية لعام 

 
م - 2 ية        ويتض يط والتنم ية والتخط ر وزراء المال ى دورة مؤتم دم إل ي، المق تقرير المرحل ذا ال ن ه

ام              يا في ع بلدان األفريقية في عام            2007االقتصادية للجنة االقتصادية ألفريق ذي أحرزته ال تقدم ال يمًا لل ، تقي
ا                            2006 رات، بم ذه المؤتم ا في ه تعهد به م ال تزامات التي ت يذ مختلف االل في ذلك الدعم الذي     في سبيل تنف

يذ هذه االلتزامات             ا األعضاء في تنف يا لدوله ة اللجنة االقتصادية ألفريق ته أمان واستهدف الكثير من هذه . قدم
ات الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا                  يق أولوي ى تحق دول األعضاء عل باعتبار ) نيباد(األنشطة أيضًا مساعدة ال

ير م               ى حد آب توافق إل ات ت ذه األولوي ية        أن ه تحدة اإلنمائ م الم رفع إلى الدورة الحالية       . ع خطة األم وسوف ُي
 .للجنة أيضًا تقرير منفصل بشأن دعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا لنيباد

 
تائج    - 3 ى ن ي تشكل المدخل إل ية الت نقاط الرئيس تقرير ال دد ال يه أعاله، يح ار إل نهج المش ي إطار ال وف

ر، ويستخدمها آأدوات         يق المؤتم وبصفة عامة، يمكن أن نستنتج من . الستعراض التقدم في عملية التنفيذ    تحق
ذه          تائج ه يذ ن ال تنف ي مج نطقة ف ي الم ًا ف ًا ملحوظ ناك تقدم د أن ه ذا المجل ي ه واردة ف تقارير ال تلف ال مخ

ة فجواٍت في التنفيذ من الضروري معالجتها           . المؤتمرات  يد أن ثم  ولهذا الغرض، يقدم آال التقريرين عددا     . ب
ويؤمل . من التوصيات لكي تتدارسها الحكومات ومنظومة األمم المتحدة والمجتمع الدولي األوسع وتبت فيها             

ي الرصد والتقييم لمدى تنفيذ خطط األمم المتحدة اإلنمائية             ية عمليت ز فعال ى تعزي ي إل تقرير الحال ؤدي ال أن ي
 . على الصعيدين الوطني واإلقليمي
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 ة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في أفريقيامتابعة مؤتمر القم -أوال
 

 معلومات أساسية -ألف 
 
تابعة تنفيذ قرارات مؤتمر                   - 4 ا لم يام به ى الق يا عل ترتكز األنشطة التي دأبت اللجنة االقتصادية ألفريق

ا ورد في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، التي توآل صر                      ى م تدامة عل ية المس ي بالتنم ة العالمي المعن احة إلى  القم
اللجان اإلقليمية مهمة تيسير وتعزيز إدماٍج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بصورة             

يرها   ية وغ ية ودون اإلقليم ئات اإلقليم ل الهي ي عم ا وف ي عمله توازنة ف ن  . م ل يمك ذا العم ى أن ه ير إل وُأش
ا      برات، بم بادل الخ ز ت ير وتعزي ريق تيس ن ط ازه ع ات    إنج ية، وأفضل الممارس برات الوطن ك الخ ي ذل ف

 .21ودراسات الحاالت اإلفرادية وفي مجال الشراآات المبرمة لتنفيذ جدول أعمال القرن 
 
ارة إلى البعد اإلقليمي للتنمية المستدامة في عدٍد من قرارات الجمعية العامة التي طلبت         - 5 تكرر اإلش وت

يمها          ٍل في أقال ية، آ تائج مؤتمر القمة         من اللجان اإلقليم ة لن تابعة الفعال يذ والم ل التنف تخذ إجراءات تكف ، أن ت
تدامة        ية المس ي بالتنم ذا الصدد، ُدعيت اللجان اإلقليمية إلى النظر في تنظيم اجتماعات              . العالمي المعن وفي ه

تدامة آخذة في الحسبان المجموعات المو                ية المس ة لجنة التنم تعاون مع أمان يذ بال ية للتنف اضيعية الواردة إقليم
 .في برنامج عمل اللجنة

 
ية بقضايا التنمية                         - 6 يا المعن ية للجنة االقتصادية ألفريق زة التداول إن األجه ية، ف ذه الخلف ى ضوء ه وعل

ة            يذ مكرس ية للتنف تماعات إقليم من اآلن اج تدامة تتض ية المس ية بالتنم ية المعن نة األفريق تدامة، واللج المس
تائج مؤ يذ ن راعاة المجاالت الستعراض تنف ع م نطقة م ي الم تدامة ف ية المس ي بالتنم ة العالمي المعن ر القم تم

تدامة                  ية المس رنامج العمل العالمي للجنة التنم ناولها ب د تحدد اآلن موعد اجتماعات        . المواضيعية التي يت وق
ى نحو يكفل إدراج النتائج ذات الصلة با             تدامة عل ية المس ية بالتنم ية المعن جتماعاتها في دورات اللجنة األفريق

تدامة      ية المس وفي هذا السياق، قامت اللجنة في إطار التحضير للدورتين الرابعة عشرة والخامسة       . لجنة التنم
 28 إلى 26عشرة للجنة التنمية المستدامة بتنظيم اجتماع إقليمي للتنفيذ في أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من               

رين األول توبر / تش د جم. 2005أآ نظمات   وق دول األعضاء والم ن ال ير م ي الكث ن ممثل تعراض بي ع االس
ال     نظمات األعم ي وم تمع المدن نظمات المج ي وم ي ودون اإلقليم ى الصعيدين اإلقليم ية عل ية الدول الحكوم
ة العالمي المعني بالتنمية                            تزامات مؤتمر القم يذ ال تقدم المحرز في سبيل تنف تجارية من أجل استعراض ال ال

تدامة،    ة ألغراض التنمية المستدامة، والتنمية الصناعية، وتلوث الهواء                المس ى تسخير الطاق يز عل / مع الترآ
ناخ ير الم و، وتغ ي دورة عامي  -الج يها ف نظر ف ي يجري ال  2007-2006 وهي المجاالت الموضوعية الت

 .لبرنامج لجنة التنمية المستدامة المتعدد السنوات
 
ق من أن           - 7 يذ جدول أعمال القرن                وأعرب االجتماع عن القل تقدم المحدود في سبيل تنف  وخطة  21 ال

يذ      و ومونتيري                (جوهانسبرغ للتنف ا في ري د به تزامات التي تعه يذ االل ي بتنف اء المجتمع الدول يجة عدم وف نت
د يعيق تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية، والسيما في أفريقيا           ) وجوهانسبرغ  آما تم اإلعراب عن    . ق

ق بشأن   ال ام تغير المناخ الذي                   ‘ 1’: قل ثة والضعف المتناهي أم ة الحدي ن للطاق تاج واالستهالك المحدودي اإلن
يا؛                   ية االقتصادية واالجتماعية في أفريق يد التنم ى حد بع يق إل ة مساهمة القطاع الصناعي،    ‘ 2’يع عدم آفاي

ية            تدامة البيئ زات، في االس ادن والفل ن والمع د   . وخاصة التعدي د أآ االستعراض مجددًا أن تحقيق األهداف وق
الج        ية وتع بلدان النام روعة لل ية المش ات اإلنمائ ي األولوي ية، تراع يٍة موات ئٍة دول ود بي ن بوج ية رهي اإلنمائ
تحديات األساسية، في مجال تمويل التنمية، والعولمة، وفرص الوصول إلى األسواق في قطاعات التصدير                ال

 .التي تهم هذه البلدان
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 برنامج التوافق األفريقي للدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية المستدامة -باء 

 
ية للمشارآة في الدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية المستدامة للسياسات                    - 8 بلدان األفريق داد ال ية إع بغ

ار ي أي ا ف رر عقده ايو / المق رنامج ت 2007م ي صوغ ب يا ف نة االقتصادية ألفريق ة اللج اعدت أمان ق ، س واف
ة مجاالت                          ة في أربع ة وخيارات السياسات العام ى القضايا ذات األولوي اآلراء األفريقي مسلطة الضوء عل
ة ألغراض التنمية المستدامة، والتنمية الصناعية،                       يذ، وهي تسخير الطاق محددة في االجتماع اإلقليمي للتنف

ناخ، وتلوث الهواء      ير الم قة من المشاورات الحكومية الدولية وروعيت  وقد استفيد عند إعداد الوثي    . الجو/ وتغ
رابعة عشرة                          دورة ال يون بشأن مجموعة القضايا لل ادة األفريق تمدها الق ثة للسياسات التي اع رارات الحدي الق

تدامة   ية المس رة للتنم ية عش ي     . والثان ي المعن ي األفريق اوري اإلقليم تماع التش ي االج ة ف تكَمل الورق وسُتس
 . في نيروبي، آينيا2007مارس / لجنة التنمية المستدامة المقرر عقدها في آذاربالدورة الخامسة عشرة ل

 
ى خيارات السياسات واالستراتيجيات المقترحة لمنطقة أفريقيا في                      - 9 ي تسليط الضوء عل يما يل تم ف وي

 : آل مجال من المجاالت األربعة
 
 الطاقة ألغراض التنمية المستدامةتسخير  - 1
 

ي      • يذ آل ناطق الريفية والحضرية عن طريق         تصميم وتنف ة في الم تفادة من الطاق ات توسيع نطاق االس
ر األنشطة اإلنتاجية والمولدة للدخل والهادفة إلى الحد من                     ة التي تعزز تطوي داد بالطاق مشاريع اإلم
ة، واالرتقاء بمستوى                 ى استهالك الطاق درات عل ادة الق ال الحرة، وزي ز مباشرة األعم ر، وتعزي الفق

 ام مصادر الطاقة المحلية؛استخد
 
ية                • ة األحيائ تطوير الطاق بطة ب درات المؤسسات المرت ز ق وري السائل والصلب     (تعزي ود األحف ) الوق

إلحصاء وتخطيط الكتلة األحيائية دعمًا لسياسات من شأنها تعزيز خدمات وموارد مالئمة وميسورة              
  من الفقر واألمن الوطني في مجال الطاقة؛التكلفة للطاقة األحيائية وهادفة في المقام األول إلى الحد

 
ات     • ة السياس ل مواءم ن أج ية م ات االقتصادية اإلقليم درات الضرورية للجماع وارد والق ير الم توف

ن   د م ى الح ة إل برامج الهادف يذ ال ى الصعيد اإلقليمي وتنف ة عل ي الطاق تجارة ف نهوض بال ية لل الوطن
  قطاع الطاقة على الصعيد الوطني؛االفتقار إلى مصادر الطاقة وتعزيز األمن في

 
تعلقة       • اريع الم ناعية والمش اريع الص تطوير المش ة ل رنة ومعجل تثمارات م اريع اس اء مش م إنش ودع

ميم       ية الضرورية لتص درات الفن ية الق ية وتنم ة الكهرومائ ة الطاق ثل أنظم ة م ة ذات األولوي بالطاق
 .وتنفيذ ورصد هذه المشاريع

 
 التنمية الصناعية - 2
 

بر على تمويل ونقل واآتساب التكنولوجيا، وبناء القدرات لتطوير         تي • سير فرص الحصول بدرجة أآ
الشرآات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو النمو وذات القدرة التنافسية، وزيادة تمكين             
رأة مما يؤدي إلى إنشاء الصناعات الزراعية والشرآات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتعزيز           الم

 التنمية الريفية؛
 
بار   • هادات، واالخت ير، وإصدار الش ة، والمعاي ز األرصاد الجوي ية، وتعزي درات التكنولوج ادة الق زي

 ومؤسسات ضمان الجودة في جميع البلدان؛
 

بادئ التوجيهية التي تشمل اعتماد قواعد المسؤولية                   • نظم والم ية الصناعية، وال صوغ السياسات البيئ
  جميع البلدان؛االجتماعية للشرآات في

 
معالجة أوجه القصور في الهياآل األساسية المادية وإزالة القيود التي تؤثر على العرض الصناعي                    •

 وضمان امتثال المعايير الفنية المقررة؛
 

ناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعزيز                   • ية للمعلومات الصناعية، وب إنشاء شبكات وطن
 .التطوير والصناعاتالصالت بين مؤسسات البحث و

 
 تغير المناخ - 3
 

ي للتكيف من أجل  • رامج العمل الوطن داد ب ناخ، وإع ير الم ار تغ يم آث ى تقي بلدان عل درات ال ادة ق زي
اريع   ات ومؤسسات القطاع الخاص لتصميم مش م الحكوم رطة ودع ية المف داث المناخ بة األح مواآ

 تعالج انبعاثات الكربون؛
 
يات   • ادة التكنولوج ر وزي اف       تطوي ة للجف يل المقاوم ثل المحاص تكرة م تجات المب يات والمن  والعمل

زراعة وحفظ المياه وتكنولوجيات الحصاد،                 ة للتصحر وتحسين تكنولوجيات ال والمحاصيل المقاوم
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ة والناموسيات لمكافحة المالريا والتكيف مع التحديات                   ة وغير الملوث ة الفعال وارد الطاق واستخدام م
 حوال المناخية وتغير المناخ؛الناجمة عن تقلبات األ

 
ز ودعم اتساق السياسات وإدماج الشواغل المتعلقة بالحد من آثار تغير المناخ والتكيف مع هذه                   • تعزي

يها ورقات استراتيجية الحد من الفقر                       ا ف ة بم ية ذات األولوي برامج اإلنمائ الظاهرة في السياسات وال
 ل؛حتى يتسنى التأهب لتغير المناخ على نحٍو متكام

 
تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن المناخ واإلنذار المبكر وتحسين مستوى تقاسم                  • تديات مناخية ل إنشاء من

يل من األخطار المرتبطة بالمناخ على قطاع الزراعة والقطاعات األخرى الضعيفة                 المعلومات للتقل
 .أمام تقلبات األحوال الجوية وتغير المناخ في المنطقة وإدارة تلك األخطار

 
 تلوث الهواء والجو  - 4
 

ية للعلماء والمؤسسات المعنية بتلوث الهواء والجو في البلدان النامية من            • ز شبكات إقليم ة وتعزي إقام
يل والبحث والتدريب وتلوث                       نظام المعلومات للتحل ي ب ي المعن ثل المشروع الدول بادرات م خالل م

 الهواء في أفريقيا؛
 
ي للغالف األر        • برنامج الدول يذ ال ضي والمحيط الحيوي وإقامة محطة دولية لرصد الغالف الجوي         تنف

تفاعالت      وي وال باء الج ياس اله ئة وق ازات الدفي ياس غ يلٍة لق ير وس نوب الصحراء لتوف يا ج ألفريق
دة التي تحدد نضوب هذه الغازات والجسيمات وتحوُّلها ومدة بقائها وانتقالها                   ة المعق ية الجوي الكيميائ

 ي تساهم في تغير المناخ؛على المدى الطويل والت
 

 تطوير القدرات على جمع البيانات بشأن تلوث الهواء والقدرات على رصده في الدول األفريقية؛ •
 

 .تشجيع زيادة استخدام مدافئ الحطب المحّسنة ومصادر الطاقة األنظف للطبخ والتدفئة •
 

اآلها                    - 10 تكرة لمش ول مب يذ حل ر وتنف ى تطوي يا عل درة أفريق  إلى عدم آفاية قدراتها في      ويعزى ضعف ق
ية     ة وطن ود أنظم دم وج تمويل وع ى ال تقرة إل ية المف رافق البحث ك الم ي ذل ا ف يا، بم م والتكنولوج ي العل مجال

 .لالبتكار
 

برنامج          - 11 د ال ية الشراآة، يؤآ ية والبشرية اإلضافية وأهم وارد المال ى الم ترافًا بالحاجة الماسة إل واع
ئة        ى الضرورة الملحة لتعب ى حد سواء، وتعزيز الشراآات لتنفيذ                  عل ية والخارجية عل ية المحل وارد الكاف  الم

ة      رامج ومشاريع الطاق وثمة حاجة أيضًا إلى وضع . وتلوث الهواء والجو وتغير المناخ    . والتنمية الصناعية . ب
م          ل دع ن أج ة م ية القوي ر اإلرادة السياس ن تواف ًال ع ية فض ية ومؤسس ٍر قانون ة وُأط ات مالئم يذ سياس تنف

 .االلتزامات
 

 اإلنجازات األخرى في مجال التنمية المستدامة -جيم 
 

تدامة، تجري   - 12 ية المس ة العالمي للتنم تائج مؤتمر القم تابعة ن ه من عمل لم ا تضطلع ب ى م إضافة إل
يا تحليالت للسياسات وتقوم بالدعوة التي تسلط الضوء على الصالت وأوجه التآ                 زر اللجنة االقتصادية ألفريق

تدامة           ية المس ية للتنم اد االجتماعية واالقتصادية والبيئ ن األبع ة بي ويشكل وضع األدوات والمؤشرات   . القائم
ات       بادل أفضل الممارس ات وت أن السياس وار بش جيع الح ك تش ي ذل ا ف تكامل، بم ي الم نهج التحليل باع ال وات

ذه ال                   ا من ه تدامة، جزءًا هام ية المس تمدة لمعالجة قضايا التنم ية المع وتشمل األنشطة الرئيسية األخرى    . عمل
اج            اء وإدم دول األعض ي ال تدامة ف ية المس تراتيجية للتنم ية واالس ر المؤسس يم اُألط ي تقي برنامج الفرع لل

آما تتضمن المنشورات الحديثة المرتبطة بهذه األنشطة تقريرًا رئيسيًا عن          . الشواغل البيئية في عملية التنمية    
تدامة في أ       ية المس ر البيئي في دول أعضاء مختارة وإنشاء وتشغيل المجالس                  التنم يم األث يق تقي يا، وتطب فريق

تدامة في الدول األعضاء         ية المس ية للتنم وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية    : وتشمل المنشورات المقبلة  . الوطن
 .رة تهم أفريقياقضايا مختا: للتنمية المستدامة في الدول األعضاء، والسلسلة المترابطة للتجارة والبيئة

 
ية   - 13 بطة بالتنم ا المرت يذ والياته ي تنف يا ف ًا تعاون يد نهج د بع ى ح يا إل نة االقتصادية ألفريق تهج اللج وتن

تدامة  نهج في تعزيز تنسيق األنشطة بين مختلف الكيانات على آل من الصعيد الدولي                . المس ذا ال د أسهم ه وق
 .قق البرامج النتائج المتوخاة من تنفيذهاواإلقليمي ودون اإلقليمي، آما أسهم في أن تح
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 )توافق آراء مونتيري(متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في أفريقيا  -ثانيا
 

 معلومات أساسية -ألف 
 

ام      - 14 ي ع ية ف تمويل التنم ي ل ر الدول تمده المؤتم ذي اع يري ال ق آراء مونت ثل تواف ة 2002م  المحاول
ي  عيد العالم ى الص ى عل وغ      األول ياق بل ي س يما ف ية، الس ل التنم تحديات تموي امل ل ٍو ش ى نح  للتصدي عل

ية      ية لأللف بلدان المتقدمة النمو والبلدان                  . األهداف اإلنمائ ن ال دة بي ة شراآٍة جدي ى إقام ويدعو توافق اآلراء إل
ية، وهي          ية تغطي ستة مجاالت عمل رئيس ية؛ و    ‘ 1’: النام ية المحل وارد المال ئة الم تذا ‘ 2’تعب ب تدفقات اج

ي؛ و      ال الدول رويج التجارة الدولية آمحرٍك للتنمية؛ و      ‘ 3’رأس الم زيادة التعاون المالي والتقني الدولي   ‘ 4’ت
ية؛ و     يف عبء الدين الخارجي؛ و             ‘ 5’ألغراض التنم ه وتخف ن الممكن تحمُُّل ل الدي تعزيز االنسجام ‘ 6’تموي

تجار   ية وال نقدية والمال ة ال ال األنظم ي أعم اق ف يةواالتس راض التنم ية ألغ ذه  . ية الدول ن ه رغم م ى ال وعل
 . التعهدات، فإن التقدم المحرز في مجال التقيد بأحكام هذا التوافق وتنفيذها غير آاف

 
 االتجاهات الحديثة في أفريقيا والبلدان المانحة -باء 

 
و                        - 15 يق الجه تمويل يع نًا في ال ية تواجه نقصًا مزم بلدان األفريق ا برحت معظم ال ية إلى النمو     م د الرام

ر ن الفق د م ام . االقتصادي والح نذ ع دأ م د ب ك، فق ع ذل تعلق  2005وم ا ي ي م يما ف تقدم الس تحقق بعض ال  ي
 .بتدفقات االستثمار األجنبي المباشر وزيادة المعونة وتخفيف عبء الديون

 
 تعبئة الموارد المحلية - 1
 

يًا في             - 16 ية دورًا رئيس وارد المحل ئة الم ؤدي تعب  تمويل االستثمارات التي تعد هي بدورها أمرًا حاسمًا         ت
ق الوظائف وحفز النمو االقتصادي       غير أن المدخرات المحلية اإلجمالية في أفريقيا جنوب الصحراء . في خل

وارد                   ى الم بات عل ذه الطل ية ه ية لتلب زال غير آاف برى ال ت ا يبعث على المزيد من القلق أن معدالت        . الك ومم
ى حد سواء آانت أآثر انخفاضًا في المنطقة طوال فترة ما بعد توافق آراء مونتيري،         االدخار واالس    تثمار عل

ي                21.0 و   22.0 (2006 -2002 ى التوال ي عل ي اإلجمال ناتج المحل ة من ال ا آانت عليه أثناء      )  في المائ عم
الحات،     بل اإلص ا ق ترة م ي اإلج    25.4 و 24.5 (1985 -1974ف ناتج المحل ن ال ة م ي المائ ى   ف ي عل مال

ي  تثمار في أفريقيا جنوب                             ). التوال دل االس بلغ مع توقع أن ي ه من الم رغم من أن ى ال ك، وعل ى ذل وعالوًة عل
بة   برى نس ام  22الصحراء الك ي ع ة ف ي المائ بر ضروريًا   2007 ف ذي يعت توى ال ا زال دون المس و م ، فه

 . 1 2015لتخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول 
 

ية أن تطور أسواق رأس المال                   ولتحسين مستوى ت     - 17 ية، ينبغي للحكومات األفريق وارد المحل ئة الم عب
اٍم في زيادة نوعية                              دوٍر ه ية، التي يمكن أن تضطلع ب ك أسواق السندات واألوراق المال ا في ذل ية، بم المحل

واء د س ى ح تها عل تثمارات وإنتاجي يًا . االس د حال ي21ويوج يا، ب ي أفريق ية ف ألوراق المال وقًا ل د أن السمة  س
ية والعالمية، وآثرة                           باط مع األسواق اإلقليم يولة، وعدم االرت ى مستويات الس ذه األسواق هي تدن بة له الغال

يا              درات والتكنولوج ى مستوى الق يقها عل بات التي تع ال على             . العق امل أسواق رأس الم ويمكن أن يساعد تك
 .القتصادات األصغرالصعيد اإلقليمي في التغلب على هذه العقبات، السيما في ا

 
 تدفقات رأس المال الخارجي الخاص - 2
 

نظرًا الرتفاع أرباح الشرآات وأسعار السلع األساسية، بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى        - 18
يا    ات المتحدة في     30.7أفريق يار دوالر من دوالرات الوالي  في المائة 78.5، مما يمثل زيادًة بنسبة 2005 مل

ى  ام عل يه ع ا آانت عل نوب الصحراء  . 2004م يا ج ى أفريق ي المباشر إل تثمار األجنب ات االس ا أن تدفق آم
برى بلغت نحو        ات المتحدة في    18الك يار دوالر من دوالرات الوالي  58.8، مما يمثل زيادة بنسبة 2005 مل

ابقة    نة الس يه الس ت عل ا آان ى م ة عل ي المائ ت حصة   . ف تطور، ارتفع ذا ال يجة له تدفقات  وآنت ن ال ارة م الق
ية من    ام     0.6اإلجمال ة في ع ى  2000 في المائ ام     3.4 إل ة في ع تثمار    . 2004 في المائ ات االس يد أن تدفق ب

ا في الصناعات االستخراجية، وبالتالي لم تساهم                         د ترآزت بمعظمه رًا ق ي المباشر التي وردت مؤخ األجنب
ر           يرة في الحد من الفق ن    . مساهمة آب رغم من أن ج ى ال ذي تلقى أآبر نسبٍة من     وعل بلد ال ان ال يا، آ وب أفريق

ام   ي ع ر ف ي المباش تثمار األجنب تحدة أي  6.4 (2005االس ات الم ن دوالرات الوالي يار دوالر م ي 21 مل  ف
تدفقات        ي ال ة من إجمال نفط             )المائ تجة لل بلدان الستة المن غ نصيب ال د بل ر، السودان، غينيا    (، فق اد، الجزائ تش

 .قرابة نصف التدفقات اإلجمالية من االستثمار األجنبي الواردة إلى القارة) نيجيريااالستوائية، مصر، و
 

ية تشكل مصدرًا هامًا لتمويل التنمية                       - 19 تحويالت المال برى، باتت ال يا جنوب الصحراء الك وفي أفريق
ث بلغت  ام  6.7حي ي ع تحدة ف ات الم ن دوالرات الوالي يار دوالر م بلدان  (2005 مل بة لل ـ بالنس ي 34ال  الت

أما البلدان المتلقية الرئيسية من حيث القيمة المطلقة فهي جنوب أفريقيا، السنغال،            ). قدمت تقارير في المنطقة   
توائية وليسوتو              يا االس رأس األخضر وغين ثل ال داٍن أخرى م ى بل ية إل تحويالت المال نما آانت ال نيجيريا، بي

 . آبيرة آنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
 

                                                           
ان من المقدر أن يبلغ هذا المعدل    1  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي آما ورد في التقرير االقتصادي عن أفريقيا 34.2  آ

 .تحديات الحد من الفقر واالستدامة، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، أديس أبابا): 1999(للجنة االقتصادية ألفريقيا 
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 التجارة الدولية - 3
 

ارة        - 20 ع الق إن موق ي، ف اد العالم ي االقتص يرة ف ة آب نخرطة بدرج ية م بلدان األفريق ن أن ال رغم م بال
ام                     ية في ع يًا، فنصيبها من الصادرات العالم زال هامش تجاري ال ي تجاوز نسبة       2005ال م ي  في المائة   2.8 ل

ام                  تها في ع يه قيم ا آانت عل ادل م ل عن قيمتها القصوى التي بلغت     1991وهي نسبة تع ا تق يد إنه  في 6، ب
ام        ة في ع بلدان األفريقية المصدرة للنفط                     . 1980المائ د حدث في ال رًا ق جل مؤخ ذي ُس يف ال والتحسن الطف

برى            يا جنوب الصحراء الك ة في أفريق د حققت هذه البلدان نسبة نمو في صادراتها بلغ متوسطها           . والواقع وق
ة طوا      22.4 ترة     في المائ ذه الف ازال األداء التجاري للقارة معرضًا للتأثر بالصدمات الدولية           . ل ه ي، م وبالتال

 .الناجمة عن أسعار السلع األساسية
 

ثل في العمل على صون مصالحها عند                        - 21 ة ضخمة تتم نهض بمهم ية أن ت بلدان األفريق ى ال ن عل ويتعي
ة   ة الدوح ات جول ية محادث تجارة العالم نظمة ال تئناف م دة  .اس تى اآلن ع تجارية ح ات ال هدت المحادث د ش  فق

ا حال دون استفادة البلدان النامية من نظاٍم تجاري متعدد                          دة سبعة شهور، مم يقها لم نها تعل انتكاسات، من بي
ثر إنصافاً      ك، يكتسي التعجيل بوضع آلياٍت لتنفيذ مبادرة المعونة مقابل التجارة                  . األطراف أآ وفي ضوء ذل

ة بالنس   يًة خاص ية أهم بلدان األفريق ا       . بة لل نة وراءه ع الكام ث الدواف ن حي بادرة، م ذه الم ن ه رض م والغ
ا، هو مساعدة النامية على القيام، بين أمور أخرى، بتطوير قدراتها التجارية المتصلة بجانب العرض                 ونطاقه

 .التي ستتيح لها االستفادة من االتفاقات التجارية الدولية
 

ة الدوح  -22 ى جول اد   وإضافة إل ع االتح ًا م ية أيض بلدان األفريق تفاوض ال ية، ت تجارة العالم نظمة ال ة لم
افذًة في عام                    توقع أن تصبح ن يات الشراآة االقتصادية الم ي بشأن اتفاق ويتبين من استعراٍض . 2008األورب

يات الشراآة التجارية اشترآت في إجرائه مؤخرًا اللجنُة االقتصادية ألفريقيا        واالتحاد شامل لمفاوضات اتفاق
تعلقة        ي المفاوضات الم تقدم ف ادئ، أن ال يط اله ي والمح بحر الكاريب يا وال دان أفريق ة بل ي ومجموع األفريق
يات الشراآة االقتصادية بطيء ومتفاوت في مختلف المناطق دون اإلقليمية، وأنه ال يزال يوجد الكثير                 باتفاق

 . اتفاقيات الشراآة االقتصادية أدوات إنمائية حقيقيةمن القضايا العالقة التي ينبغي معالجتها لضمان أن تكون
 
  التعاون الدولي - 4
 

تداد           -23 ى ام برى عل حراء الك نوب الص يا ج ى أفريق ة إل مية المقدم ية الرس اعدة اإلنمائ زايدت المس ت
ام                32السنوات األخيرة حيث تجاوزت          تحدة في ع ات الم يار دوالر من دوالرات الوالي غير أن  . 2005 مل

ذه  ام ه ي ع يرة ف زيادة الكب ة23.8 (2004ال ي المائ يريا )  ف نوح لنيج ن المم يف عبء الدي  5.5(تعكس تخف
تحدة          ات الم يار دوالر من دوالرات الوالي فباستثناء . ، أآثر من آونها زيادة حقيقية في التدفقات إلى القارة    )مل

ات المساعدة                     ادة تدفق تجاوز زي م ت اهل نيجيريا، ل ن عن آ يف عبء الدي  في 2.5اإلنمائية الرسمية نسبة تخف
 .المائة

 
ة    -24 ات المانح تقديمها الجه دت ب ي تعه ية الت بالغ المال تعلق بالم ا ي ي م نة  (وف ي لج بلدان األعضاء ف ال

نظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي      تابعة لم ية ال فإن إجمالي التدفقات العالمية من ) المساعدة اإلنمائ
ية اعدة اإلنمائ بة  المس ن نس ع م ي ارتف ن الدخل القومي اإلجمال بة م مية آنس ام 0.26 الرس ي ع ة ف ي المائ  ف

بة  2004 ى نس ام    0.33 إل ي ع ة ف ي المائ بة     2005 ف ن نس يدة ع زال بع بة ال ت ي نس ة  0.7، وه ي المائ  ف
تهدفة  ي أن الدانمرك والسويد ولكسمبرغ والنرويج وهولندا قدمت                    . المس رقم الكل ن من تخطي حدود ال  ويتبي

برتغال وبلجيكا وسويسرا وفرنسا تقدمًا هامًا نحو تحقيق الهدف            نما حققت ال تهدفة بي ذه النسبة المس الفعل ه . ب
ا يدعو إلى التفاؤل الشديد هو ارتفاع نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية من الدخل القومي                      ك، م وفضًال عن ذل

ي في الواليات المتحدة        (وإيطاليا  )  في المائة  0.28 إلى   0.17( واليابان   ) في المائة  0.22 إلى   0.17(اإلجمال
ى    0.15 ة    0.29 إل ية الرسمية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو                ).  في المائ ا زالت نسبة المساعدة اإلنمائ وم

 .2005 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي في عام 0.08إلى أقل البلدان نموًا تبلغ 
 

ات          -25 ادة تدفق ى جانب زي ية المعونة         وإل تقدم في فعال ية الرسمية، ُأحرز بعض ال فقد . المساعدة اإلنمائ
 2004 في المائة في عام     68ارتفعت نسبة المساعدة غير المشروطة المقدمة إلى أقل البلدان نموًا إلى نسبة                  

طه   ان متوس ا آ ترة   55مم ي الف ة ف ي المائ اعدة    . 2001 -1999 ف ي المس ن إجمال بات م دار اله ا أن مق آم
بة  ا اوز نس نوات، إذ تج رور الس زايد أيضًا بم د ت مية ق ية الرس ام 90إلنمائ ي ع ة ف ي المائ ذا . 2004 ف إن ه

 .التخفيض اإلضافي من نسبة القروض سيساعد على الحيلولة دون مزيٍد من تراآم الديون
 
 الدين الخارجي - 5
 

توفية للش  -26 ية المس بلدان األفريق ن الخارجي لل يض عبء الدي نح تخف بادرة ُم ي إطار خطة الم روط ف
بلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون             ززة لل فحتى شهر آانون  . المع

ان    2006ديسمبر   / األول د تأهل لالستفادة من تخفيف عبء                    40، آ ا ق الديون أم ثقلة ب يرة الم بلدان الفق  من ال
تأهل أو عل           نظر لل يد ال ون، أو ق  21 بلدًا من البلدان الـ      17وتضم أفريقيا   . ى طريق استيفاء شروط التأهل      الدي

يع الشروط        بادرة المتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون المعلنة في قمة              . 2التي استوفت جم د منحت الم وق
                                                           

ي     2 نقد الدول ون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون     ) " أ2006( صندوق ال يف عبء الدي  –صحيفة الحقائق " تخف
 .2006سبتمبر / أيلول
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ي  ز ف ن إيغل ي غلي ية ف ـ2005مجموعة الثمان ون ل يف عبء الدي زيدًا من تخف يا جنوب 13 م ي أفريق دًا ف  بل
برى ا حراء الك ة        . لص ن المؤسس لٌّ م تقدم آ ن س بء الدي يف ع راف لتخف تعددة األط بادرة الم ب الم وبموج

ية األفريقي نسبة              ي ومصرف التنم نقد الدول ية وصندوق ال ية الدول يف عن     100اإلنمائ ة من التخف  في المائ
 .  بالديونالدين المستحق على البلدان التي استكملت عملية مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة

 
وز -27 يه / وحتى منتصف تم بادرة 2006يول ية بموجب م بلدان األفريق ا لل تعهَّد به اعدة الم  بلغت المس

بادرة المتعددة األطراف                   ا بمقتضى الم توقع تقديمه ة أو الم الديون، والمساعدة المقدم ثقلة ب يرة الم بلدان الفق ال
دار          ن مق يف عبء الدي يار دور من دوالرات الو       50لتخف ات المتحدة     مل  مليار دوالر بموجب مبادرة  34(الي

الديون و   ثقلة ب يرة الم بلدان الفق بء     15.9ال يف ع راف لتخف تعددة األط بادرة الم ار الم ي إط يار دوالر ف  مل
ن  بلدان الفقيرة المثقلة بالديون، جاء مبلغ             . 3)الدي بادرة ال نوحة بموجب م  21.6وفي إطار المخصصات المم

 بلدًا أفريقيًا استوفت جميع شروط هذه المبادرة في         15 الواليات المتحدة آمساعدة لـ    مليار دوالر من دوالرات   
يه   / منتصف تموز    نما ُقدم مبلغ      2006يول  مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة آمساعدة إلى         12.5 بي

 . بلدان أفريقية بلغت مرحلة اتخاذ القرار بشأن تخفيف عبء ديونها10
 

يجة لهات -28 ي  وآنت ن الخارج وع الدي ض مجم ن، انخف بء الدي يف ع ن بتخف ن المتعلقتي ن المبادرتي ي
برى من             يا جنوب الصحراء الك ي ألفريق  مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة في عام         241.2اإلجمال

ى    2005 ام         202.1 إل يار دوالر في ع ئوية للناتج المحلي اإلجمالي، يمثل هذا أآثر م          . 2006 مل ن وآنسبة م
ئوية    10 اط م ا انخفض أيضًا إجمالي مدفوعات خدمة الدين من نسبة             .  نق  في المائة من الناتج المحلي     3.8آم

ام        ي في ع ى نسبة      2005اإلجمال ام          3.2 إل ة في ع نخفض رصيد الدين          . 2006 في المائ توقع أن ي ومن الم
ن أيضًا في عام             ة الدي شهد زيادًة في اإلنفاق على    ومن المشجع في هذا السياق أن ن      . 20074ومدفوعات خدم

يف عبء الدين                           تعددة األطراف لتخف بادرة الم تفيدة من الم بلدان المس ر في ال دة الفق يف ح رامج تخف ووفقًا . ب
اق في هذه البلدان في عام                    ذا اإلنف ع ه ي، ارتف نقد الدول  بنسبة نقطة مئوية واحدة من الناتج   2006لصندوق ال

 5.المحلي اإلجمالي
 
 جام واالتساق تعزيز االنس - 6
 

ام        - 29 تعددة األطراف التي تناولت قضايا جوهرية مثل           2006أجري خالل ع  عدد من الحوارات الم
تمويل الرسمي لألسواق الناشئة                   ية وتوضيح دور ال ية الدول يكل إدارة المؤسسات المال فعلى سبيل . تحسين ه

ثال، ولتعزيز تنسيق السياسات على المستوى الدولي، اتفقت الب          لدان األعضاء في صندوق النقد الدولي في      الم
ام    دة من المشاورات المتعددة األطراف بشأن القضايا ذات األهمية العامة         2006ع ية جدي ى إنشاء عمل . 6 عل

ى ذلك، وعلى نحو ما ورد في الجزء باء    ، فإن استئناف منظمة التجارة العالمية لمحادثات جولة 3 -عالوة عل
ا           ية إذا م د إزالة التفاوتات في النظام التجاري المتعدد األطراف وافتقاره إلى التماسك            الدوحة يكتسي أهم ُأري

 .واالتساق
 

  مساهمة اللجنة االقتصادية ألفريقيا في تنفيذ توافق آراء مونتيري-االستمرار في المشارآة -جيم 
 

ام      - 30 نذ ع يا م ادية ألفريق نة االقتص ت اللج يا   2005قدم يذ توص يرة لتنف اهمات آب ق آراء  مس ت تواف
 : وفيما يلي المجاالت التي اضُطلع فيها باألنشطة الرئيسية. مونتيري

 
 المفاوضات التجارية؛ •
 تدفقات رأس المال الخاص، وتعبئة الموارد المحلية وتنمية أسواق رأس المال؛ •
ون       • تويات الدي ن وإدارة مس بء الدي يف ع مية، وتخف ية الرس اعدة اإلنمائ ات المس تدفق

 ي يمكن تحمُُّلها؛الخارجية الت
 شؤون الحكم وإدارة القطاع الخاص لإلنفاق؛ •
 .البحوث المتعلقة بالتمويل ألغراض التنمية •

 
 المفاوضات التجارية - 1
 

اضطلعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا طوال السنوات األخيرة بطائفة من األنشطة سعيًا منها لتحسين                - 31
درات البلدان األفريقية على المشارآة      وقد آان .  بفعالية في المفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة األطراف     ق

راء        ى إج ية عل ية واإلقليم ئات الوطن درات الهي ز ق طة،  تعزي ذه األنش نها ه ي تمخضت ع تائج الت رز الن أب
ة آما تشهد عليه مشارآة أفريقيا في المفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة األطراف، مثل                  مفاوضات تجاري

                                                           
مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة األطراف   ) "2006( المؤسسة اإلنمائية الدولية وصندوق النقد الدولي         3

 . مخطوط غير مطبوع، المؤسسة اإلنمائية الدولية وصندوق النقد الدولي" نفيذ وحالة الت-لتخفيف عبء الدين
 .2006سبتمبر / قاعدة اآلفاق المستقبلية لالقتصاد العالمي، أيلول) ج2006( صندوق النقد الدولي  4
2006سبتمبر  /  أيلول  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،    -اآلفاق المستقبلية لالقتصاد العالمي   ) ب2006( صندوق النقد الدولي     5

 .، صندوق النقد الدولي، واشنطن
تحدة  6 م الم ية     ) 2006( األم تمويل التنم ي ل ر الدول تائج المؤتم يذ ن تابعة وتنف م       -م ة لألم ة العام ام، األمان ن الع ر األمي  تقري

 . المتحدة، نيويورك
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نظمة التجارة العالمية المعقود في هونغ آونغ في عام              وزاري السادس لم آما تزايد أيضًا . 2005االجتماع ال
تراتيجيات   دد المواقف واالس ع ع يون، وارتف ها سفراء أفريق ي يرأس ية الت تجارة العالم نظمة ال ئات م عدد هي

ية خالل السنوات األخيرة                بلدان األفريق تمدتها ال  وقدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا آذلك      .المشترآة التي اع
يًا في مجال استخدام أدوات وضع النماذج االقتصادية لتحليل أثر المفاوضات على الصعيد القطري،                   ًا فن دعم
ترحات التي من المرجح أن يكون لها تداعياٍت هامة على االقتصادات                    بعض المق نها ب تعلق م ا ي يما في م الس

 .األفريقية
 

ات     وواصلت ا - 32 ي مفاوضات اتفاق ا األعضاء ف ا لدوله م دعمه ًا تقدي يا أيض ادية ألفريق نة االقتص للج
ة مع االتحاد األوربي خالل الفترة المشمولة بالتقرير              وفي هذا الصدد، اشترآت    . الشراآة االقتصادية الجاري

م المتحدة اإلنمائي وأمانة نيباد في تنظيم اجتماع إقليمي في                   رنامج األم سبتمبر / القاهرة في أيلول  اللجنة مع ب
راآة   2006 ات الش يذ اتفاق يف لتنف ات التك ة تحدي تعداد لمواجه ى االس ية عل بلدان األفريق اعدة ال  بغرض مس

دروس المستخلصة من بلدان                      . االقتصادية  ى أساس ال بادل الخبرات عل بلدان فرصة ت اح االجتماع لل د أت وق
 . اتفاقات للتجارة الحرة باالتحاد األوربيشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا التي تربطها بالفعل

 
ك، قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا خالل الربع األخير من عام                 - 33 ى ذل  وباالشتراك  2006وعالوًة عل

تعراٍض    راء اس ادئ بإج يط اله ي والمح بحر الكاريب يا وال دان أفريق ة بل ة مجموع ي وأمان اد األفريق ع االتح م
تعلقة  امل للمفاوضات الم تقدم   ش تعراض أن ال ر االس اله، أظه ر أع ا ُذآ راآة االقتصادية، وآم ات الش باتفاق

تفاوتًا في مختلف المناطق دون اإلقليمية األفريقية                    ئًا وم ان بطي ذه المفاوضات آ فهناك قضايا  . المحرز في ه
د التفاقيات الشراآة                        ا ُأري تها في المفاوضات إذا م ن معالج زال يتعي ية ال ي ديدة األهم ة ش  االقتصادية أن   عالق

ية     ثابة أدوات إنمائ ون بم ي وتك تكامل اإلقليم ق ال ات     . تعم ي المفاوض ية ف الح األفريق ون المص عيًا لص وس
ل المفاوضات   راءاٌت لضمان أن تكلُّ تعراض إج ناء االس ات الشراآة االقتصادية، اقُترحت أث تعلقة باتفاق الم

نجاح  تثنائي ا            . بال ى المؤتمر االس ترحات إل د ُقدمت مق وزراء التجارة لالتحاد األفريقي المعقود في         وق لثالث ل
انون الثاني          ا في آ ناير   / أديس أباب ، اسُتخدمت الحقًا آإسهاماٍت في االجتماع المشترك بين مجموعة         2007ي

تابعة لالتحاد األوربي الوزارية المعقود               تجارية ال ادئ واللجنة ال بحر الكاريبي والمحيط اله يا وال دان أفريق بل
 .2007مارس / سيل في آذارفي بروآ

 
ام      - 34  أيضًا، واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع اللجان اإلقليمية األخرى،              2006وفي ع

في سياق حساب التنمية لألمم المتحدة،      " بناء القدرات في مجالي التجارة والبيئة     "تنفيذها للمشروع المتعلق بـ     
ز قدرات الدول          ى تعزي ذي يهدف إل ويتمثل الهدف  .  األعضاء على صوغ سياساٍت تجارية وبيئية متناسقة       وال

ى أسواق البلدان المتقدمة النمو والعمل في الوقت                         تجات إل ادة فرص وصول المن المزدوج للمشروع في زي
 .نفسه على تعزيز االستدامة البيئية

 
تعلق باألنشطة البحثية األخرى، نظمت اللجنة االقتصادية أل              - 35 ا ي  المؤتمر 2006فريقيا في عام    وفي م

نماذج التجارية               اقش وضع ال ذي ن يل االقتصادي ال  شخص من  100وجمع هذا المؤتمر قرابة     . العالمي للتحل
ن      ن األفريقيي ن والباحثي رًا للنجاح الذي أحرزه المؤتمر، أنشأت جامعة بوردو صندوقًا لتقديم    . األآاديميي وتقدي

ي الت  ن لتلق اء األفريقيي نح للعلم راتالم ب وحضور المؤتم الل   . دري ن خ نة االقتصادية، م ارك اللج ا تش آم
تعلقة       يالت الم اث والتحل داد األبح ي إع يوية ف ارآة ح ا، مش تابع له تجارية ال ات ال ي للسياس ز األفريق المرآ

 .بالمسائل ذات الصلة بالتجارة وتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال
 
  الموارد المحلية وتنمية أسواق رأس المالتدفقات رأس المال الخاص، وتعبئة - 2
 

ال، نظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا عددًا من                   - 36 ية ألسواق رأس الم آجزٍء من مشروع حساب التنم
ا        ن به ية والمعنيي ال األفريق واق رأس الم ي أس الح منظم درات لص ناء الق ل لب ات العم ذا   . حلق ان له د آ وق

در   ز ق ى تعزي ير عل ٌر آب روع أث ال   المش واق رأس الم ى أس تقر إل ي تف ية الت بلدان األفريق اعد  . ات ال ا س آم
 .البرنامج في تيسير التكامل والتعاون على الصعيد اإلقليمي في مجال تنمية أسواق رأس المال

 
تحدة للمشاريع اإلنتاجية في مجال               - 37 م الم ك مع صندوق األم يا آذل تعاون اللجنة االقتصادية ألفريق وت

تموي  م ال غيرتقدي يذ        . ل الص تخذ لتنف ي ت بادرات الت يا الم ادية ألفريق نة االقتص م اللج ياق، تدع ذا الس ي ه وف
تاب األزرق"توصيات  ة   " الك تمويل الصغير وطائف ى ال ية عل بلدان األفريق ز فرص حصول ال دف تعزي به

 أفريقيا لعام   واسعة من الخدمات المالية األخرى، وهي قضية تمت معالجتها أيضًا في التقرير االقتصادي عن             
2005. 

 
تقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام         - 38 تدفقات رأس المال وتمويل التنمية "،  المعنون 2006ويتضمن ال

يا    بلدان في مجال تعبئة                         "في أفريق ا ال تحديات التي تواجهه يا وال ى أفريق ال إل تدفقات رأس الم يقًا ل يًال دق ، تحل
وارد  تقرير االستراتيجيا       . الم ا يحدد ال ال على حد                آم ات رأس الم د تدفق ادة حجم وفوائ ى زي ؤدي إل ت التي ت

 .سواء، ويستخلص الدروس من تجارب بلدان نامية أخرى في مجال إدارة تدفقات رأس المال
 
ية     - 3 ون الخارج تويات الدي ن وإدارة مس بء الدي يف ع مية، وتخف ية الرس اعدة اإلنمائ ات المس تدفق

 الممكن تحمُُّلها
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نة االقتصادية ألفريقيا من الجهات التي رفعت صوتها عاليًا لمناصرة قضية رفع المساعدة             آانت اللج  - 39
اً          ا ونوع يا، آم ى أفريق ة إل ية األفريقي وحكومة               . المقدم ثال، نظمت اللجنة مع مصرف التنم ى سبيل الم فعل

ود في نيجيريا في أيار                    ية المعق تمويل التنم وزاري األفريقي ل ، الذي قام فيه 2006ايو م/ نيجيريا المؤتمر ال
اعدة   توى المس ع مس ى رف ة إل ات المانح وة الجه رة أخرى بدع يا م نة االقتصادية ألفريق يذي للج ن التنف األمي

ية            وارد المحل ن الم زيد م ئة الم ى تعب ية إل بلدان األفريق ا ال ن، ودع بء الدي يف ع نة   . وتخف تعاون اللج وت
ترات            يا أيضًا مع الشراآة االس يا      االقتصادية ألفريق إلشراك الجهات المانحة في تصميم     ) نيباد(يجية مع أفريق

 .هيكٍل للمساعدة يقلل إلى الحد األدنى من تكاليف المعامالت وينسجم مع أولويات الدول األفريقية األعضاء
 

ترة            - 40 ، لبرنامج عمل بروآسيل لصالح أقل البلدان       2005 -2001وآجزٍء من استعراض منتصف الف
واً    ية نم ، أعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقريرًا عن االتجاهات الحديثة في أقل البلدان األفريقية نموًا    األفريق

وارد لتمويل التنمية              ئة الم تزامات، ومن ضمنها مجال تعب ى ال تملة عل ى مستوى المجاالت السبعة المش . عل
تماعات التحضيرية الوزاري   ي االج هاٍم رئيسي ف ثابة إس تقرير بم ذا ال ان ه ام وآ ي ع ودة ف ية المعق ة اإلقليم

2006. 
 
 شؤون الحكم وإدارة القطاع العام للنفقات  - 4
 

تزامًا غير مسبوق من جانب الدول األفريقية األعضاء           - 41 ران ال ية الستعراض األق ية األفريق ثل اآلل تم
ليم        كل س م بش ؤون الحك وب إدارة ش رز ص تقدم المح تعراض ال ي واس د الذات نة االق. بالرص ادية واللج تص

ية اآللية األفريقية الستعراض             ة لعمل يا، بصفتها، واحدة من المؤسسات االستراتيجية الشريكة الداعم ألفريق
ا االستشارية لبعض البلدان التي في سيبلها إلى االنضمام إلى هذه                     م خدماته ران، واصلت تقدي ممارسات األق

وتو        و وليس دا، الكونغ و، روان نا فاص ن، بورآي ثل بن ية م ية      اآلل ية األفريق ية اآلل بدء بعمل ياق ال ي س ا ف إم
يذ خطة عمل هذه اآللية               ران أو سياق تنف آما واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا     . الستعراض ممارسات األق

 .إعداد بيانات عن الحكم قطرية تسلط الضوء على قضايا الحكم الهامة في عدٍد من البلدان األفريقية
 

با        - 42 ذه الم ى ه دول األعضاء لتحسين         وإضافة إل ى ال درات، قدمت اللجنة االقتصادية أيضًا مساعدة إل
ة      ية العام ا المال م الخدمات في أفريقيا، في                . إدارته ام وتقدي اق الع تماٌع بشأن اإلنف د اج ثال، ُعق ى سبيل الم فعل

يا في تشرين األول         اآا، زامب توبر   / لوس م الرشيد وال             2006أآ يه في دور الحك مساءلة، ، بحث المشارآون ف
فافية والمؤسسات              نة لتحسين مستوى الش ترحوا إجراءات معي ا أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا، دعمًا        . واق آم

نوان       رًا بع دت تقري ام، أع اق الع ال اإلنف ي مج ات ف نها للحكوم اق    "م ار اإلنف ية إط ي عمل برلمان ف دور ال
ل د " المتوسط األج ناء الق أن ب ل بش ة عم د حلق اٍس لعق ُتخدم آأس ذه  . راتاس تائج ه ت ن ٍت الحق ُنقل ي وق وف

ية                      ية المشترآة إلصالح الميزان بادرة األفريق ثل الم ية، م ية الدول ى االجتماعات الحكوم وعالوة . األنشطة إل
تعاون اللجنة االقتصادية ألفريقيا حاليًا مع المرآز البرلماني الستكمال الوحدات التدريبية ونشر                   ك، ت ى ذل عل

 .إلنفاق المتوسط األجلُآتيب عن عملية إطار ا
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 األنشطة البحثية بشأن التمويل ألغراض التنمية - 5
 

ق آراء    - 43 يذ تواف اء لتنف دول األعض ى ال يا إل ادية ألفريق نة االقتص ه اللج ذي تقدم م ال اندة الدع لمس
د من القضايا التي يشملها توافق اآلراء                  يرة حول العدي يري، ُأعدت بحوث آث جريت وفي هذا الصدد، أ   . مونت

بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، وتدفقات                       تمويل ل ياجات من ال ر االحت ثل تقري نة م بحوٌث بشأن مواضيع معي
تثمار األجنبي المباشر على التنمية، وتحليل الوضع العام                     ر االس تدامة الحساب الجاري، وأث ال واس رأس الم

وقد ساهمت هذه البحوث في تعزيز      .  مؤخراً في أفريقيا من حيث تمويل التنمية ورصد االتجاهات التي سلكها         
دول األعضاء في تحليل أبرز قضايا تمويل                   اندة ال ذا المجال وفي مس يا في ه درة اللجنة االقتصادية ألفريق ق

 .التنمية التي ما برحت تواجهها
 

 آفاق المستقبل -دال 
 

تقدم في المجاالت الستة المشمولة بتوافق آراء مو       -44 نما ُأحرز بعض ال نتيري، يتعين أن تتخذ البلدان بي
ية     ي تقتضيها تنم وارد الت ئة الم و تعب تقدم نح ريع ال ة لتس وات الالزم يون الخط رآاؤها اإلنمائ ية وش األفريق

 .القارة
 

ية جهودها على تعبئة الموارد المحلية باإلفادة من التحسن                    - 45 بلدان األفريق ومن الضروري أن ترآز ال
ذي شهدته مؤخرًا أوضاع اال      قتصاد الكلي والحكم وبيئة القطاع الخاص؛ وعلى تعزيز تنمية أسواق رؤوس           ال

ة المعاشات التقاعدية؛ ودعم مؤسسات التمويل                      تكامل اإلقليمي؛ ووضع أنظم يما من خالل ال وال، والس األم
م  طة الحج ال الصغيرة والمتوس ل األعم ى تموي ي  . الصغير؛ وعل ية، ينبغ وارد المحل ئة الم ن تعب وفضًال ع

ال الخاص الخارجي من خالل مواصلة  للح ات رأس الم تذاب تدفق ود الج ن الجه زيد م بذل الم ات أن ت كوم
ي المباشر في القطاعات التي تترك أآبر أثر في                       تثمار األجنب ترويج لضخ االس تثمار؛ وال ن االس تبسيط قواني

بطة ب        ون مرت ب تك يم والتدري رامج للتعل ير ب ر؛ وتوف دة الفق يف ح ة وتخف ال العمال تماد  مج ائف؛ واع الوظ
ال            ى الحكومات أيضًا أن توجه الموارد المتأتية           . االستراتيجيات التي تحول دون هروب رأس الم زم عل ويل

ات المساعدة وتخفيف عبء الدين نحو قطاعات معينة مثل قطاعات التعليم والصحة والهياآل                   ادة تدفق من زي
 .األساسية

 
ات المانحة - 46 يا، ينبغي للجه م أفريق ق آراء ولدع ي تواف دات ف ها من تعه ى نفس ته عل ا قطع ي بم  أن تف

ات       زيادة تدفق ية ل ة الثمان ي وضعتها مجموع ية الت ل األفريق ة العم ي خط ددًا ف يدها مج يد تأآ يري، ُأع مونت
ي    تهدفة، وه بة المس ى النس ي تصل إل اعدات لك اعدات   0.7المس تقديم المس تفاء ب ن االآ دًال م ة، ب ي المائ  ف

يف      ة وتخف انية         الطارئ م المساعدة اإلنس ن وتقدي ا أن تواصل االهتمام بتحسين تناغم    . عبء الدي ا ينبغي له آم
م المساعدات، وذلك عن طريق ما يلي                اتها في مجال تقدي ية سياس زيادة الترآيز على المساعدات التي     : وفعال

نمو وتساعد على الحد من الفقر؛ واالستمرار في تخفيض نسبة المساعدات المشرو               ز ال طة وزيادة المنح؛   تحف
درة الدول األعضاء على تخطيط االحتياجات من           ز ق ن الجهات المانحة، وتعزي وتحسين مستوى التنسيق بي

ا  ة له ية الالزم د الميزان وارد وتحدي بلدان المانحة توسيع   . الم ى ال ن الخارجي، يجب عل تعلق بالدي ا ي وفي م
راف   تعددة األط بادرات الم اق الم بلدان الف(نط بادرة ال راف   م تعددة األط بادرة الم الديون والم ثقلة ب يرة الم ق

ون      يف عبء الدي ن لتشمل مزيدًا من البلدان األفريقية، على أن           ) لتخف يف عبء الدي ية لتخف بادرات الثنائ والم
 . تدعم في الوقت نفسه جميع الحكومات في المحافظة على مستويات الديون الممكن تحُمُلها

 
 



E/ECA/COE/26/4 
 10صفحة 

 
 

 

  عمل  برنامج ( نمواً  البلدان بأقل  المعني الثالث المتحدة مماأل مؤتمر  متابعة -ثالثًا 
  )لبروآسي

 
  معلومات أساسية -ألف 

 
 أهدافاً    2010-2001 سنوات العشر  لفترة  نمواً  البلدان ألقل ليبروآس  عمل برنامج  شمل   -47

 لعدة  ةشامل  مجاالت  سبعة  في المنحى المشمولة    العملية  االلتزامات   إلى باإلضافة   محددة   وغايات
تحسين  ) 2(و  البشري؛  العنصر   محوره  يكون العامة  سياسة  للإطار   اعتماد )1( :وهي .قطاعات  
) 4( ووالمؤسسية؛  البشرية  القدرات بناء) 3(و والدولي؛  الوطني  الصعيدين واإلدارة على الحكمشؤون 
 التنمية؛  في  التجارة  ردو تعزيز) 5(و نموًا؛ البلدان  قلصبح العولمة مجدية أل  تل اإلنتاجية  القدرات  بناء
  .المالية   الموارد  تعبئة ) 7(و البيئة؛   وحماية أوجه الضعف     من  الحد) 6(و

 
 أهداف   بتحقيق  نموًا البلدان  أقل  في مجموعة  المصنفة   األفريقية  من البلدان  العديد التزم  وقد   -48

 تعزيز  إلى  الرامية   يةواإلقليم   العالمية    المبادرات   في  النشطة    المشارآة   طريق  عن بروآسل  عمل برنامج
 الجنسين،    بين المساواة  وتحقيق   المنازعات،   وتسوية الصالح   الحكم  وانتهاج والتنمية االقتصادي   النمو

 بعض  في عامة بصورة   ارتفعت  ،لذلك  ونتيجة .القدرات   وبناء العام  القطاع   وإصالح   االستثمار وترويج
تفاوتًا     هناك  أن غير .الفقر   من الحد  و اإلجمالي  المحلي   لناتجا  ونمو البشرية،  التنمية  مستويات البلدان 
 اهذ عزىيو .اآلن حتى  تحققت  التي  واإلنجازات  بروآسل عمل برنامج في  المحددة  الغايات  بين ًاآبير

 المالية   القدرة  نقصو القارة،  أنحاء  من الكثير في  الصراعات  استمرار تشمل عوامل عدة إلى  التفاوت 
 وفاء   وعدم  اإلصالحات،    تنفيذ  في مجال    المؤسسية   القدرات   وضعف  الخارجي،    الدعم وقصور   المحلية،  
  .بها تعهدوا التي  بااللتزامات   الدوليين  الشرآاء 

  
العالم توجد في    في نموًا األقلالمصنفة في مجموعة البلدان      بلدًا خمسينال بين من 34   ونظرًا ألن      -49

إن      يا، ف ية أفريق ياجات  تلب ذه  الخاصة  االحت بلدان  من  المجموعة  له زال   ال بر   ال ت  عملإحدى أولويات    تعت
يا  االقتصادية  اللجنة  ع  .ألفريق تزامات  وتق واردة  والمؤشرات  االل رنامج  في  ال  ضمن  بروآسل  عمل  ب
 عام في ليبروآس عمل برنامج اعتماد ومنذ .ألفريقيا االقتصادية اللجنة لعمل الرئيسية  المجاالت  نطاق 

نةو ،2001 ادية اللج يا االقتص ع تعاونت ألفريق تلف م االت مخ نظومة وآ م م تحدة األم دول الم  وال
تعزيز  األعضاء  ية  األنشطة  ل  اجتماعات تنظيم طريق عن ذلك تحقق وقد .العمل برنامج تنفيذ إلى الرام
ى  تهدف  المصلحة  ألصحاب  ناء  إل  الشبكي والربط التحليلية، الدراسات نتائج ونشر  اآلراء،في   توافق  ب
تعاون  ز  أجل  من  التقني  وال درة  تعزي ى  الق ية  عل رنامج  أهداف  تلب  المثال، سبيل فعلى .بروآسل  عمل  ب

يا  االقتصادية  اللجنة  نظمت  براير /شباط  في  ألفريق  للممثل المتحدة األمم مكتب مع  باالشتراك  2006 ف
 ياأفريق ومكتب النامية، الصغيرة الجزرية والدول الساحلية غير النامية والبلدان نموًا البلدان ألقل السامي
تابع برنامج ال م ل تحدة األم ي الم تماع اإلنمائ يري االج ي التحض ي اإلقليم ي األفريق تعراض المعن  باس

د  منتصف  برنامج  العق  حتىو 2006 عامطيلة  ألفريقيا االقتصادية اللجنة واستمرت .ليبروآس عمل  ل
ام  يذ  تدعم  التي  باألنشطة  االضطالع  في  2007 ع رنامج  تنف  .إلقليميا  على الصعيدبروآسل عمل ب

ذا  ويسلط  تقرير  ه ى  الضوء  ال  في الواردة بااللتزامات الوفاء صوب الماضية السنة في المحرز التقدم عل
   .بروآسل عمل برنامج

 

 

 

 االلتزامات الواردة في برنامج عمل بروآسل    -باء  

  يرآز على السكان عامةال سياسةلل إطار اعتماد -1 االلتزام

 في  ملحوظاً  تحسناً  نموًا البلدان  أقل  في مجموعة   المصنفة  األفريقية   بلدان لل االقتصادي  األداء تحسن  -50
 في  1.65 نسبة من  السنوي  اإلجمالي    المحلي   الناتج  نمو معدل متوسط  وارتفع  .األخيرة   السنوات 

 نمو متوسط وبلغ. 2005-2003 الفترة  في المائة  في  5.2 نسبة إلى 1994-1990 الفترة   في المائة 
 .عقدين  خالل  تحققت  نسبة  أعلى وهي المائة،   في   5.2 نسبة  2006 عام في اإلجمالي  المحلي   الناتج

 
 آاف    غير النمو يزال  ال األخيرة،  السنوات  في  نموًا البلدان  أقل  في  النمو  أداء  تحسن  ورغم    -51

 يقية األفر البلدان  من العديد  في  مرتفعة  تزال   ال الفقر   فمستويات   .الفقر   من الحد   مجال   في  أثر  إلحداث 
 البلدان هذه تحقق  أن المحتمل  غير من  أنه  إلى األخيرة   التقييمات  وتشير   . في هذه المجموعة  المصنفة 
 النصف بمعدل  الفقر مستوى  تخفيض المتمثل في   لأللفية  اإلنمائية  األهداف في   الوارد الفرعي  الهدف
 اللجنة   ألنشطة   الكبرى داف األه أحد يعتبرما زال   الفقر  من الحد هذا ما يفسر أن   و. 2015 عام  بحلول

 . نموًا البلدان  أقل  في مجموعة   المصنفة  األفريقية  البلدان  في  التنمية  دعم إلى  الرامية   ألفريقيا  االقتصادية 
 من  الحد  استراتيجية   ورقات   إعداد مجال   في  نمواً  البلدان  ألقل  الدعم ألفريقيا    االقتصادية   اللجنة   وتقدم
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 تراعي  نمو  واستراتيجيات   لسياسات    البلدان  اعتماد  ضمانل  آبيرة  بأهمية   الورقات   هذه وتتسم .الفقر 
 من الحد  باستراتيجيات    المعني   الدراسي   الفريق   ألفريقيا   االقتصادية   اللجنة   أنشأت   وقد .الفقراء   مصلحة  

 ورقات    مجال   في  الخبرات    وتبادل  األفريقية   البلدان  في  األقران  من والتعلم  للحوار   محفالً  بوصفه   الفقر 
  تكفل عملية  بأن  الفريق هذا    مناقشات  عن انبثق  الذي  اآلراء  توافق   ويقضي  .الفقر  من الحد   جية استراتي

 التحول  ومعالجة   للنمو   أآبر إمكانيات   إتاحة   الفقر   من الحد  استراتيجيات   من الثاني  الجيل  تصميم 
 .القطرية   النهج  بشأن الشراآات   وتعميق االقتصادي 
 

 تعزيز  إلى  ألفريقيا  االقتصادية   اللجنة   سعت ،والدعوة  ستشارية اال والخدمات    البحث   طريق  وعن    -52
 تراعي آلي  اقتصاد  سياسات   وضع على نموًا البلدان  أقل بين  من المصنفة  األفريقية البلدان  قدرات

 وليبيريا   إثيوبيا  بينها من البلدان  هذه  من لعدد الدعم   ألفريقيا   االقتصادية   اللجنة    وقدمت  .الفقراء   مصلحة  
 .لأللفية   اإلنمائية  األهداف  على المرتكزة  الفقر  من الحد  استراتيجيات  ورقات  وتنفيذ إعداد  مجال   في

 وتضعه  لأللفية   اإلنمائية األهداف عن تقريرها تستكمل أن دعم من  لها ُقدم ما  بفضل ،ليبيريا  واستطاعت
 .ليبيريا  في لمؤقتة ا الفقر من الحد  استراتيجية  وضع في التقرير  نتائج سهمتأ وقد .النهائية  صيغته في
 تصميم على   القطري المتحدة  األمم فريق مع بالتعاون   ألفريقيا االقتصادية  اللجنة   عملت إثيوبيا، وفي

  .اإلنمائية  للمساعدة  المتحدة األمم  عمل إطار   في  إثيوبيانمو   استراتيجية 
 

 نظمت   الفقر  من حدال  باستراتيجيات   المعني  الدراسي  الفريق   إطار   في  عملها من وباالستفادة     -53
 مع  بالتعاون  ، وذلك2005 أآتوبر/األول تشرين في  مصر، القاهرة،  ألفريقيا في   االقتصادية   اللجنة 
 الوطنية   باالستراتيجيات    المعني  العام األفريقي  االجتماع  اإلنمائي  المتحدة األمم  وبرنامج األفريقي   االتحاد
 من   الحد استراتيجيات  ورقات   إزاء  موحد  أفريقي  موقف  تحديد إلى  المجتمعون  سعى  وقد. الفقر   من للحد
 االجتماع   ودعا .الوطنية  الخطط    من  الثاني   الجيل  في  والتنفيذ التصميم   عوامل  بعض  أثر وتحديد  الفقر 
 أقل   في مجموعة    المصنفة   األفريقية   البلدان  في  الرصد   عملية  دعم  إلى  ألفريقيا    االقتصادية   اللجنة    أيضاً 
 من  بها  موثوق  إحصاءات   األمر ويتطلب هذا  .لأللفية   اإلنمائية  األهداف  قيق تح  مجال   في  نموًا البلدان
 .الوقائع  إلى  استناداً  هاوتنفيذ السياسات  صوغ  تيسير أجل
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 اإلحصاءات   
 

 في أفريقيا   في اإلحصاءات    تنمية  إلى  الرامية  ألفريقيا  االقتصادية   اللجنة  أنشطة تعزيز  أجل  من    -54
 المرآز  وهي  لإلحصاءات    جديدة شعبة  ُأنشئت  ،ألفريقيا   االقتصادية  نةاللج  مسار  تصحيح  عملية إطار 

 للتنمية     اإلحصاءات   أهمية بشأن  الوعي إلذآاء  أنشطة بعدة المرآز واضطلع    .لإلحصاءات   األفريقي
 .الوطنية  اإلحصائية   النظم  وتعزيز

 
 في  األفريقي   اإلحصاء  ومبي السنوي  االحتفال   ألفريقيا   االقتصادية  اللجنة   نظمت  الدعوة مجال   وفي   -55
 للمكاتب   فرصة   الحدث  هذا وهيأ .األفريقية  البلدان  جميع في   2006 نوفمبر /الثاني تشرين 18

 أحدث  لتقديم  األخرى  التنفيذية  والوزارات   المالية  ووزارات   المرآزية،   والمصارف   الوطنية،   اإلحصائية  
 ورصد   والتخطيط    القرارات   صنع  يف  اإلحصاءات    أهمية  وتوضيح  ،والتعدادات   االستقصائية   الدراسات 

  .والدولي الوطني  الصعيدين  على عليها المتفق  اإلنمائية  األهداف تحقيق    صوب المحرز   التقدم
 

 عام  جولة  دعُم ألفريقيا    االقتصادية   اللجنة    حققتها   التي  األخرى  الكبيرة اإلنجازات   ومن  -56
 ، المتحدة   األمم في  اإلحصائية   الشعبة  مع  وثيق نحو  على وبالتشاور .والمساآن  السكان  لتعدادات  2010

 آانون   30 من  الفترة  في   تاون  آيب في  ُعقد اجتماعاً   أفريقيا   جنوب  جمهورية حكومة  استضافت  
 عن 2006 لعام األفريقية  الندوة "االجتماع  موضوع   وآان. 2006 فبراير /شباط  2 إلى   يناير /الثاني
نتيجة    آثيرة أفريقية   بلدان بدأتو . "والمساآن انالسك  لتعدادات  2010 عام  جولة  :اإلحصائية   التنمية

 جولة   إطار   في  والمساآن  للسكان  اتتعداد إلجراء  التحضير   فيلما أصبحت تدرآه بفضل هذه األنشطة،        
  .والمساآن السكان   اتلتعداد  2010 عام

 
 الجنسين  قضايا 

 
 المرأة شؤون تعميم  طريق  عن نالجنسي  بين المساواة   تحقيق   أجل  من نمواً  البلدان  أقل  دعم  يزال  ال    -57

 ولهذه   .ألفريقيا  االقتصادية   اللجنة   لعمل الرئيسية  األهداف أحد  وتمكينها الرئيسية  األنشطة  في جميع 
 رصد  على القدرات  تعزيز أجل ومن  .نموًا البلدان  أقل لدعم األنشطة من بعدد  اللجنة  اضطلعت    ،الغاية 
التنمية     دليل  اللجنة   استحدثت  ،بالمرأة   والنهوض نسينالج بين  المساواة  تحقيق  صوب  المحرز   التقدم

 الوطني  الصعيد   على  المعلومات   وجمع   البحوث  إجراء    في  وشرعت  ،الجنس  المرتبط بنوع   األفريقي 
 بينها  من نموًا البلدان أقل من عدد استفاد  2006 عام وفي. 2005 عام في بلدًا 12 في الدليل  لتصميم
 مجال    في أيضًا  و الدليل  هذا استخدام على   القدرات  بناء  أنشطة  من) ريآوناآ  (وغينيا غامبيا  والسنغال

 الحكومات   جهود لتقييمالذي سيستخدم    األساس سيكون  الذي الدليل  تصميم أجل  من المعلومات  جمع طرق 
 األنشطة  وشملت .المرأة  تمكين على والعمل الجنسين  بين المساواة  عدم أوجه   معالجة  إلى الرامية
 اإلنسان    حقوق  وإدماج  الجنسين المساواة بين    قضايا   معالجة   إلى  الرامية  الستراتيجيات ا تعزيز  األخرى
 .اإلنمائية والبرامج  السياسات    في للمرأة
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 والدولي الوطني الصعيدين على  تحسين شؤون الحكم واإلدارة-2 االلتزام

 
 
 الحكم
 
 األهداف  تحقيق  أجل  منارة تحسين شؤون الحكم واإلد  أهمية  إلى  لبروآسي عمل برنامجيشير  -58

بعض    نموًا البلدان  أقل  في مجموعة  المصنفة  األفريقية  البلدان  بعض استحدثت  اإلطار  هذا وفي  .اإلنمائية
 ألفريقيا    االقتصادية  اللجنة  تقرير ويوضح .فيها دارةاإل الحكم و مؤسسات تعزيز  إلى الرامية  التدابير
 الحكم   شؤون إدارة  أن" أفريقيا   في   واإلدارةالحكم  ين شؤون تحس إلى  السعي " المعنون  الحكم  عن الرئيسي

 زيادة من ذلك  يتضح آما  ،نموًا البلدان  أقل  في مجموعة   المصنفة  األفريقية البلدان  من العديد في  تحسنت قد
    .مؤسسات تقوية ال و االقتصادية   اإلدارة وتحسن  للمساءلة   الخضوع  توطيد مبدأ  و الشعبية  المشارآة 

 
 أقل   في مجموعة   بلدًا أفريقيًا من البلدان المصنفة       17 انضم  2007يناير  /نون الثاني   آاوحتى -59

 عملية تطوعية ترمي إلى تحسين إدارة الشؤون     وهي ، البلدان نموًا إلى اآللية األفريقية الستعراض األقران    
ألفريقيا وغيرها     اللجنة االقتصادية     وواصلت . وإدارة المؤسسات في الدول األعضاء   السياسية واالقتصادية  

 أقل البلدان نموًا التي تشارك      في مجموعة من الشرآاء االستراتيجيين تقديم الدعم للبلدان األفريقية المصنفة    
 عن وضع  في اآللية األفريقية الستعراض األقران في سياق تحضيرها إلجراء التقييم الذاتي القطري فضالًُ           

  ،ية ألفريقيا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي         اللجنة االقتصاد      ونظمت .برامج عملها الوطنية  
 المنتدى فرصة للبلدان       وهيأ . في أفريقيا في آيغالي، رواندا       واإلدارة لحكم  لشؤون االمنتدى السادس 

 الخبرات وتحديد أفضل الممارسات في مجال تنفيذ              بادل المشارآة في اآللية األفريقية الستعراض األقران لت       
 ساهمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا        ، دعمها لعملية اآللية األفريقية الستعراض األقران        وبفضل  .هذه اآللية

في تعزيز الشراآات ودعم الربط الشبكي بين الحكومات األفريقية ومنظمات المجتمع المدني فضال عن                   
 .القطاع الخاص    
 

 والمؤسسية البشرية القدرات بناء  -3 االلتزام
 

ناء  يتسم  -60 د  ب ية  والمؤسسية  البشرية  راتالق ة  بأهم ية بالنسبة   بالغ  فاالفتقار .نموًا البلدان أقل في للتنم
ى  درات  إل ود  يعوق  والمؤسسية  البشرية  الق ية  الجه  بما دوليًا عليها المتفق اإلنمائية األهداف تحقيق إلى الرام
يها  ية  األهداف  ف ية  اإلنمائ واردة  واألهداف  لأللف رنامج  في  ال  الذي األآبر الخطر أن غير .ليبروآس  عمل  ب
دد  ية  يه ناء  عمل  التنمية تحقيق أمام عقبة يشكل الذي واأليدز البشرية المناعة نقص فيروس هو القدرات هذه ب
يما  ال بلدان  من  عدد  في  س ية  ال االقتصادية  الداء هذاعواقب ف .نموًا البلدان أقل في مجموعة المصنفة األفريق

ة  ضخمة واالجتماعية   فبادرت إلى تقديم الدعم  ،التحدي هذا جسامة ألفريقيا االقتصادية اللجنة وتدرك .للغاي
ناء ل درات  ب ز  بهدف  الق درات  تعزي ل  في  والمؤسسية  البشرية  الق بلدان  أق واً  ال  .الخطر هذا درء أجل من  نم
يا  االقتصادية  اللجنة  أنشطة ساعدت   و  على يةفريقاأل بلدانالكثير من ال   اإلنمائية الوآاالت من وغيرها ألفريق

م  يعة  فه ذا  طب اذ   و الخطر  ه م اتخ ير  من ث ة  التداب  ترصد ألفريقيا االقتصادية اللجنة وظلت .لمكافحته  الالزم
يذ      تزامات مدى تنف د  التي  االل ا  تعه ادة  به يون  الق تحديات  بمعالجة  األفريق ثلة في انتشار      ال  نقص فيروسالمتم

 .والسل والمالريا واأليدز البشرية المناعة
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 نموًا البلدان ألقل  مجدية العولمة  لتصبح اإلنتاجية  القدرات بناء  -4 االلتزام
 

 التي   العرض  مجال   في  والقيود  الهيكلية  القيود  مختلف  معالجة   إلى  بروآسل عمل برنامج  يسعى -61
 ترآيزاً   ليبروآس عمل برنامج في الوارد  4 االلتزام ويرآز .المستدامة  والتنمية  االقتصادي  النمو تعوق
 )والموانئ والمطارات    الحديدية  والسكك الطرق   (المادية   األساسية  الهياآل نطاق    توسيع على  ًاخاص 

 ؛ والطاقة   ، األعمال الحرة   وتطوير ، ونقلها   التكنولوجيا  وتطبيق واالتصاالت    وتكنولوجيا المعلومات 
 السياحة     وتنمية  ؛الغذائي  األمن وآفالة   الريفية  والتنمية التصنيع الزراعي؛ والصناعات التحويلية؛         و والزراعة 
  .المستدامة

 
 السلع بعض تصدير  على البلدان هذه ، وتعتمد  بالمحدودية نمواً  البلدان أقل   في  اإلنتاج  قاعدة وتتسم -62

 الفرص  زيادة من االستفادة  على  قدرتها  من األمر  و يحد هذا  .متذبذبة تجاري  تبادل   شروط وفق   الزراعية 
 ملموسة   فوائد جني  أرادت  ما  إذا  إنتاجها  قاعدة  هيكلة بإعادة   البلدان هذه تقوم أن المهم  من ،ولذلك .التجارية  

 البحوث   تجري   ولذلك  ،اإلنتاج   قاعدة هيكلة  إعادة  أهمية  ألفريقيا   االقتصادية   اللجنة   وتدرك  .العولمة  من
 من األفريقية  االقتصادات    تنويع ضرورة بشأن الوعي  إذآاء بهدف العامة   السياسات    مجال  في  بالدعوة وتقوم
 اللجنة   آرست  ،اإلنتاجية   القدرات تعزيز  أهمية إلى   ونظرًا  .األفريقية  البلدان  في النمو آفاق   تعزيز أجل

 أفريقيا   في التنمية   آفاق  تعزيز "لموضوع 2007 لعام  أفريقيا  في التنمية عن تقريرها   ألفريقيا  االقتصادية 
فوضية االتحاد األفريقي ومنظمة األمم           وتعاونت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع م          ".التنويع  طريق  عن

لتنظيم االجتماع السابع عشر لمؤتمر وزراء الصناعة األفريقيين في        ) اليونيدو(المتحدة للتنمية الصناعية   
التحدي الذي يواجه أفريقيا في مجال            : بناء القدرات اإلنتاجية     " الذي آان موضوعه    2006يونيه  /حزيران

جتماع إعالنًا التزمت بموجبه الدول األعضاء بتعزيز قدراتها اإلنتاجية             واعتمد اال ". التجارة العالمية   
  .وتنويعها عن طريق معالجة القيود في مجال العرض وزيادة القدرة التنافسية القتصاداتها             

 
 الهياآل األساسية المادية والهياآل األساسية للنقل        

 
 

حجم التجارة فيما بين البلدان األفريقية وإدماج             األساسية المادية بأهمية آبيرة لزيادة          تتسم الهياآل  -63
 البلدان األقل نموًا    في مجموعة  فثلثا البلدان األفريقية المصنفة        .اقتصادات هذه البلدان في االقتصاد العالمي        

ترتب على االفتقار إلى هذه الهياآل        يو .تفتقر إلى الطرق والمواني وغيرها من الهياآل األساسية للنقل           
 تبلغ تكلفة     ،فعلى سبيل المثال    .آلثار وبصفة خاصة بالنسبة للبلدان غير الساحلية األقل نموًا               الكثير من ا 

 في المائة     32 أقل البلدان نموًا    في مجموعة  النقل والتأمين لصادرات البلدان األفريقية غير الساحلية المصنفة             
وتساهم اللجنة االقتصادية          .لساحلية   في المائة بالنسبة لكل البلدان غير ا      13من قيمة حجم تجارتها مقابل      

ألفريقيا في السعي إلى تحسين الهياآل األساسية للنقل في أفريقيا عن طريق مشارآتها في تنفيذ برنامج عمل                 
 وهو برنامج مشترك شرع في    ،ألماتي وبرنامج النقل في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى              

 من أجل تحسين أداء قطاع النقل عن طريق      1987قتصادية ألفريقيا في عام    تنفيذه البنك الدولي واللجنة اال   
  .إصالحات السياسات العامة واإلصالحات المؤسسية          

 
وقد أفضى التعاون بين اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج النقل في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب                -64

. 2005فبراير  /ماعات االقتصادية اإلقليمية في شباط       الصحراء الكبرى إلى بدء عمل لجنة تنسيق النقل للج          
وبرنامج النقل في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى خطة               ووضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا    

والهدف من الخطة      .عمل ألنشطة الجماعات االقتصادية اإلقليمية في مجال النقل التي يمولها برنامج النقل                    
وتشمل  .عمليات النقل في ممرات العبور لتيسير حرآة التجارة في البلدان غير الساحلية             هو زيادة آفاءة  

 األمن في    ومراقبة  األنشطة من جملة أمور إنشاء مراصد ألفضل الممارسات أو الممارسات غير السليمة،               
ز الحدودية،     المواني، وإنشاء لجان لممرات العبور، وموءامة الترتيبات القانونية والتنظيمية في المراآ                  

 .وتقديم المساعدة التقنية  
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

تمع       -65 ي لمج ة العالم ر القم رارات مؤتم يذ ق ي وتنف ات األفريق تمع المعلوم بادرة مج ار م ي إط ف
ا األعضاء في عدة مجاالت تشمل وضع                 يا الدعم لدوله دم اللجنة االقتصادية ألفريق ات، تق سياسات الالمعلوم

ر    تراتيجياتس الوا ية تطوي ياآل األساسية    الخاصة بآل ية  اله يا المعلومات واالتصاالت   الوطن  .  لتكنولوج
يا الدعم لعدد من أقل البلدان نموًا في مجال وضع خطط قطاعية لتكنولوجيا          وقدمت اللجنة االقتصادية ألفريق

ي    ياآل األساس ية اله ية لتنم ط الوطن يذ الخط دف تنف االت به ات واالتص ات المعلوم يا المعلوم ة لتكنولوج
 أقل في مجموعةوساعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضًا بعض البلدان األفريقية المصنفة     . واالتصاالت 

وًا   بلدان نم ل ال ن أج ات         م يا المعلوم اع تكنولوج ية قط ي تنم رز ف تقدم المح ياس ال ى ق ا عل ز قدراته  تعزي
  .لوماتواالتصاالت في إطار برنامج مسح تكنولوجيا المع

 
 قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم لعدد من أقل البلدان نموًا في            ،وفي مجال العلم والتكنولوجيا     -66

  .تحديثها  لعلم والتكنولوجيا واالبتكار وإعادة هيكلتها و    با   الخاصة   مجال استعراض نظمها   
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 تعزيز دور التجارة في التنمية    -5االلتزام 
 

كل  -67 امتش تجارة ع ية المصنفة    ًا مهمًالال بلدان األفريق ي ال نمو االقتصادي ف ز ال ل حف ن عوام ي  م ف
واً   مجموعة   بلدان نم ل ال ثل سوى نسبة ضئيلة من             .أق وًا ال يم بلدان نم ل ال ورغم أن نصيب اقتصادات أق

تمادًا آبيرًا على التجارة الخارجية         تمد اع ذه االقتصادات تع إن ه ية، ف تجارة العالم ات ال م اللجنة وتقد  .تدفق
وًا في المجاالت التجارية                   بلدان نم ل ال ية المصنفة في مجموعة أق بلدان األفريق يا الدعم لل االقتصادية ألفريق

ية   بالغة األهم ذا المجال هو تعزيز مشارآة أفريقيا بفعالية في المفاوضات       .ال وأحد األهداف الرئيسية في ه
  .وائدها من التجارة إلى أقصى درجةالتجارية الثنائية والمتعددة األطراف بهدف زيادة ف

 
ا الشامل ل         -68 ية   لوفي إطار دعمه نظمة التجارة العالمية        مجموعة األفريق دى م جنيف قدمت اللجنة   في  ل

ة          فة خاص ا بص ي تهمه ائل الت تها بالمس يق معرف وًا لتعم بلدان نم ل ال ددًا ألق ًا مح يا دعم ادية ألفريق االقتص
  .االقتصاديةطار جولة الدوحة فضًال عن مفاوضات اتفاقات الشراآة بالمفاوضات الجارية في إالمشمولة 

 
ه اللجنة االقتصادية ألفريقيا في تعزيز قدرات أقل البلدان نموًا على            توساهم الدعم الذي قدم -69

المفاوضات التجارية آما يتضح ذلك من مشارآتها االستباقية والبناءة في المفاوضات التجارية الثنائية                       
 تشارك على نحو متزايد في         ، بما فيها أقل البلدان نمواً      ، وما برحت البلدان األفريقية      .دة األطرافوالمتعد

ونتيجة لمشارآتها االستباقية،        .منظمة التجارة العالمية     لفي إطار جولة الدوحة       الجارية    المفاوضات التجارية      
 في المؤتمر    ، آمجموعة نجازات البارزة،      اإلحققت البلدان األفريقية المصنفة في مجموعة أقل البلدان نموًا              

 ال سيما في      2006ديسمبر /منظمة التجارة العالمية في هونغ آونغ في آانون األول          الذي عقدته الوزاري  
دخول صادرات أقل البلدان نموًا من القطن إلى       يتيح  اتفاق  ُأبرم و. المفاوضات على الدعم المالي للقطن      

  .ع لنظام الحصص     األسواق دون رسوم جمرآية أو الخضو   
 

لدى منظمة أفريقيا و اللجنة االقتصادية ألفريقيا باإلضافة إلى الدعم التقني الذي تقدمه لمجموعة  -70
، تعمل على بناء قدرات عدد من البلدان األفريقية المصنفة في مجموعة أقل  في جنيفالتجارة العالمية

نماذج االتزان /لمتكاملة والتحديث المستدام للزراعةالبلدان نموًا في مجال تطبيق الحل العالمي للتجارة ا
وساعد هذا الدعم البلدان األفريقية المصنفة في مجموعة أقل . التجاريةالجزئي لنظام التحليالت والمعلومات 

تجارية من قبيل اتفاقات الشراآة التفاقات اال علىالبلدان نموًا على اتخاذ قرارات مستنيرة في سياق تفاوضها 
   .صادية مع االتحاد األوروبياالقت

 
 البيئة وحماية الضعف أوجه من الحد  -6 االلتزام

 
تعاني البلدان األفريقية المصنفة في مجموعة أقل البلدان نموًا بصورة خاصة من الضعف أمام             -71

رها على    وإدراآًا منها لتواتر الكوارث الطبيعية وآثا     .الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والتصحر والفيضانات       
هذه البلدان، تضطلع اللجنة االقتصادية ألفريقيا بأنشطة ترمي إلى تعزيز تدابير حماية البيئة والتخفيف من                

  .آثار هذه الكوارث  
 

يا عن طريق شعب           -72 تعاون اللجنة االقتصادية ألفريق   التابعة لها،ألمن الغذائي والتنمية المستدامة ا ةوت
نطقة    ي الم رى ف نظمات األخ ع الم لم ن أج وارث    م ة الك ى مكافح ية إل ير الرام يذ التداب د تنف ز ورص  تعزي

ية وبصفة خاصة التصحر       اآلن بصدد إعداد تقرير عن تقييم التقدم المحرز في مجال مكافحة             واللجنة .الطبيع
يا     اف في أفريق دورة الخامسة للجنة األفريقية للتنمية المستدامة        .التصحر والجف تقرير ال ذا ال وستنظر في ه

  .2007أآتوبر /مقرر انعقادها في تشرين األولال
 

 مشروعًا ، نفذت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالتعاون مع اللجان اإلقليمية األخرى،عالوة على ذلك -73
وساهم هذا المشروع في تعزيز قدرات الدول األعضاء على  .لبناء القدرات في مجالي التجارة والبيئة

متماسكة على نحو يتيح لمنتجاتها المزيد من فرص الوصول إلى أسواق صوغ سياسات تجارية وبيئية 
  .البلدان المتقدمة النمو مع تعزيز االستدامة البيئية في نفس الوقت

 
 تعبئة الموارد المالية  -7االلتزام 

 
تعبئة الموارد  مجال   تواجه البلدان األفريقية المصنفة في مجموعة أقل البلدان نموًا مصاعب في         -74

وقد اضطلعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بعدد من األنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات أقل                     .الكافية للتنمية    
 األنشطة التي تضطلع بها        رآزوت .البلدان نموًا على تعبئة الموارد المحلية لتحقيق التنمية في هذه البلدان             

للتنمية في البلدان األفريقية المصنفة في           سبة بالن اللجنة االقتصادية ألفريقيا على أهمية الموارد المحلية           
   .مجموعة أقل البلدان نمواً  

 
تحدة لتنمية أسواق رأس المال من بين األنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها                    -75 م الم ان مشروع األم وآ

ذا المجال       يا في ه ى  ونظرًا   .اللجنة االقتصادية ألفريق بلدان عدم وجود أسواق رأس مال في العديد من ال  إل
ذا المشروع إلى إذآاء الوعي بشأن                       وًا، يسعى ه بلدان نم ل ال ية المصنفة في مجموعة أق الدور الذي باألفريق

ذه األسواق في       ه ه وارد  مجال  يمكن أن تؤدي ئة الم ياآل         .تعب ز اله ى تعزي ان المشروع يرمي أيضًا إل وآ
ية في البلدان األفريقية التي لديها أسواق رأس م            ال عاملة ، وتعزيز الربط الشبكي والتعاون       األساسية التنظيم

ية  ية األفريق واق األوراق المال ن أس يما بي روع .ف ذا المش يا  ،وبفضل ه نة االقتصادية ألفريق رت اللج  وف
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 21 مشارآًا من    235التدريب على بناء القدرات في المجاالت الحاسمة لتنمية أسواق رأس المال ألآثر من              
ن     ة م ة عريض ثلون طائف دًا يم ية      بل ئات التنظيم ال والهي واق رأس الم يها أس ا ف ات بم ات والمؤسس القطاع

وآانت حلقات العمل المكرسة للتدريب مفيدة فيما يتعلق بتعميق  .والشرآات الخاصة والمصارف المرآزية  
م بشأن أسواق رأس المال ودورها في عملية التنمية     رفة والفه  اتخذت ،الوعيارتفاع مستوى وبفضل  .المع

ب    ة                  ،لدانبعض ال ال عامل ا أسواق رأس م بلدان التي ليست له ى تيسير    ، وبصفة خاصة ال ية إل ير الرام  التداب
  .إنشاء أسواق أوراق مالية وطنية
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 أجرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا عددًا من الدراسات التحليلية والبحثية ذات                   ،عالوة على ذلك  -76
 ُآرس التقرير    ،فعلى سبيل المثال   .الصلة بتمويل التنمية   التوجه نحو السياسات العامة بشأن المسائل ذات          

وتناول    . لموضوع تدفقات رؤوس األموال ومشكلة التمويل اإلنمائي        2006االقتصادي عن أفريقيا لعام      
مؤسسات في تعبئة الموارد المالية ألغراض التنمية          ال التقرير مسائل من قبيل دور سياسات االقتصاد الكلي و        

 .تواجه اإلدارة االقتصادية في مجال تدفقات رؤوس األموال         والتحديات التي    
 

 الشروط الالزمة لتحقيق المزيد من التقدم -جيم 
 

أعاله إلى تحقيق بعض التقدم صوب تحقيق أهداف برنامج عمل        تشير االتجاهات العامة المذآورة      -77
ة أعلى من متوسط معدل     وآان معدل النمو االقتصادي بصفة خاص      .ل في الفترة قيد االستعراض   يبروآس

وقد طرأ  بعض التحسن في مجال اإلدارة السياسية        .النمو بالنسبة ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى      
عالوة على ذلك شهدت مجاالت     .واالقتصادية في البلدان األفريقية المصنفة في مجموعة أقل البلدان نموًا            

غير  . في المدارس االبتدائية تقدمًا بطيئًا ولكنه مطرد        المساواة بين الجنسين ومعدالت وفيات األطفال والقيد     
 .نموًاأنه ال يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه البلدان األفريقية المصنفة في مجموعة أقل البلدان            

، واستئثار قطاعات         للنمو االقتصادي   المتقلبة  هي المستويات غير الكافية و      في هذا الصدد،    والمسائل الرئيسية   
 والتمويل الخارجي غير الكافي        ، والمستويات المتدنية للتنمية البشرية     ، والصراعات  دة بفوائد النمو،محدو

ومن الواضح أنه إذا استمرت االتجاهات الحالية فمن غير المحتمل أن تحقق                     .الديونوالتخفيف من عبء   
ل بحلول    يامج عمل بروآس  وغايات برن نمواًً أهدافالبلدان األفريقية المصنفة في مجموعة أقل البلدان        

 .2010الموعد المحدد وهو عام  
 

ل    -78 ة عوام ى خمس ل بروآسل عل رنامج عم داف ب يق أه ن أجل تحق ين األداء م ية تحس تمد إمكان وتع
ية؛     ) أ( :هي رئيسية   ة االقتصادية العالم ية، و  ) ب(وتحسن الحال الحكم تحسين شؤون اإلصالحات المؤسس
ية؛  واإلدارة يخ الديمقراط ة      ) ج(و وترس ئة السياس ي والبي ي ودون اإلقليم عيدين الداخل ى الص ن عل األم

تقرة؛  ام دور          ) د(و المس اف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية؛           اتالحد من أوجه الضعف أم  الجف
  . بنجاحنيباد وتنفيذهاولويات  ألالدعم الدولي) هـ(و

 
ز التنم            سياق وفي    -79 ى تعزي ية إل املة الرام تها الش ية االقتصادية واالجتماعية في أفريقيا في إطار        والي

باد،    ية المصنفة في مجموعة أقل البلدان نموًا                    ني بلدان األفريق ا لل يا دعمه ستواصل اللجنة االقتصادية ألفريق
داً     ذا الدعم بع ية خاصة بالنسبة بوصف ه بفضل  تعزيز هذه الجهود الجديدة سيزدادو .برنامج عملهال  ذا أهم

توى  ع مس ادية     التررف نة االقتص ار اللج يجة لتصحيح مس رى آنت نظمات األخ ع الم تعاون م ز ال يز وتعزي آ
   .ألفريقيا
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 المعلومات  بمجتمع  المعني  العالمي القمة مؤتمر  متابعة   - رابعا 
 
 

 أساسية معلومات -ألف 
 
 
 لمؤتمر   التحضير   مجال  في  اإلفريقية  البلدان  مع بالتعاون  ألفريقيا  االقتصادية   اللجنة   أمانة  عملت -80
 ديسمبر/األول آانون جنيف،  مرحلة (مرحلتين  على انعقد  الذي المعلومات  بمجتمع   المعني العالمي   القمة 

 إقليمية   وبرامج  استراتيجيات  اعتماد لتيسير) 2005 نوفمبر/الثاني   تشرين تونس،   ومرحلة   ،2003
 في   السكان  على  المرتكز معلومات  ال ومجتمع  الشامل  والنمو  المستدامة  التنمية  تحقيق   أجل  من مشترآة
 على   المصلحة   أصحاب   مساعدة إلى  المعلومات   بمجتمع  المعني  العالمي   القمة   مؤتمر  عملية  وترمي .أفريقيا 

 تنمية   في الشرآاء   مختلف  وأدوار الدولي  المجتمع  على  وأثره العالمي  المعلومات  لمجتمع همفهم رفع مستوى 
 على  ألفريقيا  االقتصادية   اللجنة   بها  اضطلعت    التي  التحضيرية   شطةلألن  ونتيجة .العالمي  المعلومات   مجتمع
 المعرفة    على  القائم  باالقتصاد   المعنية  األفريقية   اإلقليمية   الخطة    اإلفريقية  البلدان اعتمدت اإلقليمي،  الصعيد

 خطة   إلى وتستند  للقياس  قابلة   ًاوأهداف ملموسة  وأنشطة  مبادرات تتضمن التي 2005 سبتمبر /أيلول في
 . جنيف  في  المعلومات  بمجتمع  المعني   العالمي   القمة  مؤتمر من ىاألول  المرحلة   في  اعتمدت التي  العمل
 في السودان،   الخرطوم،  في األفريقي االتحاد  وحكومات  دول رؤساء   قمة مؤتمرُ  الحقاً  ةالخط   واعتمد
 .2006 يوليه/تموز
 
 إعالن  اعتماد  إلى   المعلومات  بمجتمع  المعني  العالمي   القمة   مؤتمر من  األولى  حلة ر الم  وأفضت  -81

 مرحلة  منذ  المحرز  التقدم  وتقييم اإلنمائية  المواضيع  على  الثانية  المرحلة   ورآزت . العمل  وخطة   المبادئ
 .  المعلومات   لمجتمع  تونس  برنامج اعتماد إلى أفضت  آما  جنيف

 
يا  االقتصادية  اللجنة  وأدت -82  وتنظيم الخمس اإلقليمية اللجان جميع أنشطة تنسيق في مهمًا دورًا ألفريق

ات  يعة  مناقشة  حلق ائدة  واجتماع  المستوى  رف تديرة  م يع  مس  .تونس في الثانية المرحلة أثناء في  المستوى  رف
ن تجابة أجل وم تحديات االس ي لل رزها الت ية تف ر عمل ة مؤتم ي العالمي القم تمع المعن ات بمج ى المعلوم  عل

 عملها برامج في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إدماج والية ميةاإلقلي للجان  ُأوآلت  اإلقليمي،  الصعيد 
 .القمة هذه وقرارات أهدافتنفيذ  لدعم
 
 

 المعني العالمي القمة مؤتمر متابعة اإلقليمية لعمليةال في ألفريقيا االقتصادية اللجنة مساهمة -باء 
 المعلومات بمجتمع

 
 تعزيز  على وأنشطتها عملها ترآيز  في الوالية  بهذه للوفاء  قيا ألفري  االقتصادية   اللجنة  استجابة   تمثلت -83

 على  خاصة   بصفة   الترآيز  مع  األفريقية،   العمل  وخطة   تونس  برنامج  تنفيذ مجال  في  األعضاء  الدول  قدرات 
 الصعيد   على واالتصاالت  المعلومات   تكنولوجيا   أثر  وقياس   اإلنترنت  بإدارة  المتعلقة   المسائل  معالجة 

  .القطري 
 

 اإلنترنت  إدارة -1
 

تابعة  إطار  في  -84  عقد ،المعلومات بمجتمع المعني العالمي القمة مؤتمر من تونس لمرحلة المباشرة  الم
ن  ام  األمي م  الع تحدة  لألم  بالحوار الخاص للمنتدى الجديد  األول االجتماع 2006نوفمبر  /في تشرين الثاني    الم

ن  ُعقد االجتماع تحت   و. التنمية ألغراض اإلنترنت دارةإمسائل   عن اليونان، أثينا، في  المصلحة  أصحاب  بي
ية        "شعار    ناول " إدارة اإلنترنت ألغراض التنم تعلقة  المسائل  ت تاح  الم نويع  باالنف ير و والت  إلى الوصول توف
ذه المسائل في       و اإلنترنت  شبكة  ية، ودور آل ه بها األمن  اللجنة ونظمت  .القدرات وبناء التنمية تعزيزجوان

 موقف على لالتفاق األفريقية المجموعة اجتماع وهو المنتدى هامش على جانبيًااجتماعًا   ألفريقيا االقتصادية 
تعلقة  المسائل  بشأن  أفريقي  إدارة  الم اق  ومناقشة  اإلنترنت  ب تقبل  آف  المنتدى أهمية على االجتماع وأآد .المس
ية ت إدارة لعمل تعاون وضرورة اإلنترن تمر ال ن المس يع بي ي ةالمصلح أصحاب جم ارة ف أن الق ة بش  معالج

تعلقة  المسائل   القارة رؤية تحدد طريق خارطة وضع على المجتمعون وافق الغاية ولهذه .اإلنترنت بإدارة الم
تدى  وإنشاء  اإلنترنت  إدارة بشأن  ي  إقليمي  من  مسؤولة ألفريقيا االقتصادية اللجنة تكون اإلنترنت بإدارة معن
يقه عن ي .تنس ذا وف ياق ه نةال أنشأت الس يا االقتصادية لج تدى ألفريق ي من وار ًاإلكترون تعاون للح أن وال  بش

 للمؤتمر ستقدم خالصة في المنتدى عن المنبثقة المناقشات نتائج وسُتجمع   .اإلنترنت بإدارة المتعلقة المسائل
  .المعلومات بتكنولوجيا المعني األفريقي لالتحاد الوزاري

 راسمي   قدرات  لبناء  تدريبية دورة ،2006 يوليه /تموز في  ابا أب  أديس  في   ُنظمت   ،ذلك  على عالوة -85
 بلداً   19 من مشارآًا 40 من  أآثر واستفاد . اإلنترنت بإدارة  المتعلقة  المسائل  مجال   في األفريقيين   السياسات 

 المعلومات  تكنولوجيا  مجال   في العامة  بالسياسات   المتعلقة   المسائل بشأن الوعي أذآى  الذي التدريب هذا من
  .واإلقليمية   اإلقليمية  ودون الوطنية  الُصعد  على التصاالت وا

  المعلومات واالتصاالت ألغراض التنميةتسخير تكنولوجياقياس أثر  -2
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ية  اتسمت  -86 تابعة  عمل ة  مؤتمر  م ي  العالمي  القم زيد  المعلومات  بمجتمع  المعن  بين فيما التعاون من  بم
االت  يذ  مجال  في  الوآ تزامات  بعض  تنف ة  لمؤتمر  يسية الرئ االل ى   .القم ثال  سبيل  فعل  أنشطة في تشارك  الم
تابعة  ية  الشراآة  بشأن  الم ياس  المعن ر  بق يا  تسخير  أث  التي التنمية ألغراض واالتصاالت المعلومات تكنولوج

دأت  ناء  في  ب ة  مؤتمر  من  تونس  مرحلة  أث ي  العالمي  القم  ومنظمات وآاالت عشر المعلومات بمجتمع المعن
ية  اد  هي  دول ي  االتح  ،االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة ،والالسلكية السلكية لالتصاالت  الدول

 للجماعة اإلحصائي والمكتب ،الدولي والبنك ،واليونسكو ،)األونكتاد (والتنمية للتجارة المتحدة األمم ومؤتمر 
ية  ية  لجان  خمس  عن  فضالً  األوروب  لتكنولوجيا األساسية المؤشرات من مجموعة الشراآة  ووضعت  .إقليم
ات االت المعلوم بة واالتص ر بالنس ية لألس ال المعيش تجارية واألعم اس ال ة آأس ع لمواءم اءات جم  إحص
يا   للشراآة الرئيسية األهداف وأحد .والدولية واإلقليمية الوطنية الُصعد على واالتصاالت المعلومات تكنولوج

ز  هو  درات  تعزي نظمات  ق ية  اإلحصائية  الم ية  بلدانال  في  الوطن ناء  النام درات  وب  جمع برامج وضع على الق
يا  مجال  في  اإلحصاءات   والقابلة دوليًا عليها المتفق المؤشرات أساس على واالتصاالت المعلومات تكنولوج

ة  ذا  وفي   .للمقارن ياق،  ه يا  االقتصادية  اللجنة  تواصل  الس م  ألفريق ا  المساعدة  تقدي  أجل  من  األعضاء  لدوله
ر  مؤشرات  وضع  يا ت ألث ى  واالتصاالت  المعلومات  كنولوج ك  ،القطري  الصعيد  عل  برنامجها إطار في  وذل
ومن األمثلة الجيدة في هذا الشأن حلقة العمل اإلقليمية التي نظمتها  .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لمسح 

ا في آذار             يا في أديس أباب نظمات غير الحكومية بش  2007مارس  /اللجنة االقتصادية ألفريق أن قياس أثر  للم
 .مجتمع المعلومات

 
 بعض التوصيات - 3

 
كل  -87 ات      تش يا المعلوم خير تكنولوج تعلقة بتس ية الم ثر أهم ائل األآ دى المس وارد إح ئة الم ألة تعب مس

ية واالتصاالت ألغراض    يرة أمام نمو           .التنم بة آب ية والبشرية تشكل عق وارد المال ى صعيد الم يود عل فالق
ي   ات ف تمع المعلوم ياأفريمج نة    . ق ارآة اللج ا بمش ن ُنظم ي مؤتمري ألة ف ذه المس ى ه لط الضوء عل د ُس  وق

يا  ام االقتصادية ألفريق ي ع راآش2006ف ي م ى8 وتونس7 ف ية إل تراتيجيات الرام أن السياسات واالس  بش

                                                           
 .2006مارس / آذار3 – 1لمعلومات واالتصاالت، مراآش، المغرب،  المنتدى الدولي المعني باالستراتيجيات واالستثمار في مجال تكنولوجيا ا 7
 تشرين 27-26االستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، تونس العاصمة، تونس، : 1+  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجميع، تونس  8

 .2006أآتوبر/ األول
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ية واألجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              تثمارات المحل رويج االس  و ال يزال يتعين على     . ت
ه         يق أهداف د ُأنش  . صندوق التضامن الرقمي تحق ذا الصندوق في أثناء مرحلة جنيف من مؤتمر القمة    ئ وق ه

ية              ي بمجتمع المعلومات بوصفه آل ية   العالمي المعن بلدان النامية، وبصفة           لدعم تنم  مجتمع المعلومات في ال
ية     بلدان األفريق ابير عاجلة لبدء تشغيل هذه وفي هذا الشأن من الضروري اتخاذ خطوات وتد  .خاصة في ال

لحة             حاب المص تلف أص ا مخ د به ي تعه تزامات الت اء باالل ل الوف ن أج ية م أن اآلل يا  بش ل تكنولوج  تموي
 .واالتصاالتالمعلومات 
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 ) إعالن ومنهاج عمل بيجين (  متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة –خامسًا 
 

ية والطر        - 88 يقة الختام يق إلى المستقبل، منذ أن اعتمدها المؤتمر اإلقليمي األفريقي السابع  أصبحت الوث
ي تشرين األول  رأة ف ي بالم توبر / المعن يا 2004أآ نة االقتصادية ألفريق ة اللج ًا من عمل أمان  ، جزءًا هام

االت األمم المتحدة األخرى في المنطقة           رجمة وما زالت اللجنة تقدم دعمها إلى دولها األعضاء لت        . وعمل وآ
تمد لرصد تنفيذ االلتزامات العالمية واإلقليمية لتحقيق المساواة بين                     ة ُتع ى استراتيجية فعال ية إل يقة الختام الوث

 . الجنسين وتمكين المرأة
 

دول   - 89 درة ال تعزيز ق ة ل ال األنشطُة المعمم ذا المج ي ه يرة ف ية آب ي تكتسي أهم ور الت ن األم ن بي وم
 األدوات والوسائل الالزمة لرصد مدى التقدم المحرز في مجال تحقيق هدف            األعضاء على اعتماد واستخدام   

اج المنظور الجنساني في صلب                    ية، وإلدم ية واإلقليم ناهج العمل العالم درج في م ن الجنسين الم اواة بي المس
ية للتخطيط ية األف. األدوات الوطن يل التنم داف دل ذه األه يق ه تمدة لتحق ية المع ي وتشمل األدوات الرئيس ريق

ق في عام              ذي أطل نوع الجنس، ال بط ب  ليستخدم آأداة لقياس أداء الدول األعضاء في مجال إزالة          2002المرت
ي  تقارير الت داد ال ى تبسيط إع اعدة عل رأة والمس اعة الوعي السياسي بقضايا الم ن الجنسين وإش تفاوت بي ال

رأة وا                     وق اإلنسان من حيث صلتها بقضايا الم ائل حق ناول مختلف مس ألهداف اإلنمائية لأللفية والشراآة  تت
يا          ية أفريق دة لتنم باد (االقتصادية الجدي ذي اضُطلع به إلعداد هذا الدليل بعدة مراحل بالغة               ). ني ومر العمل ال

ى وشك دخول مرحلة جديدة متسعة النطاق في عام                 ية ، وهو عل ، إذ تنفذ مع تجارب ميدانية في       2007األهم
دان إضافية        ة بل رأس   (أربع يا       ال يا وناميب راحل هذا           ). األخضر والسنغال وغامب ابقة من م وشملت مرحلة س

 .  بلدًا12المشروع ما مجموعه 
 

ام                - 90 يا، أيضًا في ع ادة أنشطة التدريب التي تنفذها       2006وعمدت اللجنة االقتصادية ألفريق ى زي ، إل
ائل الرصد ومؤشراته الرئ                   ى استخدام وس ية عل درات الوطن تعزيز الق ًا ل ا فيها منهجيات جمع        دعم يسية ، بم

وع الجنس            بوبة بحسب ن يانات الم وتلقت عدة دول أعضاء أيضًا العون على إعداد خطط عملها الوطنية           . الب
تقدم في مجال تنفيذ اإللتزامات الواردة في                + لبيجين  الختامية وطريق المستقبل   الوثيقةللتسـريع من خطى ال

10 . 
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  برنامج العمل –المؤتمر الدولي للسكان والتنمية   متابعة -سادسًا 

 
ية في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في                        - 91 ية الهجرة الدول ى أهم م التشديد عل ت

، وتحظى مسألة الهجرة الدولية منذ ذلك الحين باهتمام صانعي السياسات في البلدان التي يغادرها               1994عام  
رون وا تقبلهم المهاج ي تس بلدان الت يع      . ل وار رف يم ح ى تنظ تحدة إل م الم ة لألم ية العام ع بالجمع ا دف ذا م وه

 . 2006سبتمبر / المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في أيلول
 

 أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 

يا، آمعلومات أساسية للحوار الرفيع ا                 - 92 ة اللجنة االقتصادية ألفريق لمستوى، تقريرًا إقليميًا   أعدت أمان
نوان    ية     " بع ية والتنم يا           : الهجرة الدول ك بالنسبة ألفريق ى ذل بة عل ار المترت وبحث هذا التقرير الطبيعة     ". اآلث

ا مسألة الهجرة وأثرها على تنمية أفريقيا                اد التي تتسم به تعددة األبع وشارآت اللجنة االقتصادية ألفريقيا    . الم
ية إقليمية وعالمية بشأن الهجرة الدولية والتنمية، أجريت لتهيئة الدول األعضاء          أيضًا في عدة عمليات تشاور     

وار   ذا الح ي ه ارآة ف ى المش ية     . عل رة الدول ألة الهج ت مس ية تناول دوة دول ى ن يات عل ذه العمل تملت ه واش
نو، إيطاليا، في حزيران               ية، شارآت في تنظيمها في توري دة للشؤون  ، إدارُة األمم المتح   2006يونيه  / والتنم

 . االقتصادية واالجتماعية وحكومُة إيطاليا
 

وجمعت هذه الندوة جنبًا إلى جنب ممثلين من عدة بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية      - 93
ا   ة م ي، لمناقش تمع المدن يات المج تحدة وجمع م الم ة لألم نظمات تابع ن لم ية، وممثلي دان أفريق من ضمنها بل

ي    نطوي عل ية، مع الترآيز الخاص على تبيان السبل والوسائل الالزم                     ت ية وسياس اد فن ألة الهجرة من أبع ه مس
ادة إلى الحد األقصى من مكاسبها اإلنمائية والتخفيف إلى الحد األدنى من آثارها السلبية                 تمادها لإلف وأثناء . اع

ألة    ة عالجت مس يا جلس نة االقتصادية ألفريق ندوة، نظمت اللج رة ال ية  الهج داف اإلنمائ وغ األه ية وبل الدول
 .  لتعزيز مستوى فهم مسائل الهجرة الدولية وصلتها بالتنميةلأللفية في أفريقيا

 
ناء الحوار الرفيع المستوى الذي أجري في نيويورك، شارآت اللجنة أيضًا في عدد من الفعاليات                 - 94 وأث

ية والجلسات التي رآزت بشكل خاص على األبعاد اإلق           ليمية للهجرة الدولية والتنمية وعلى مدى أهمية       الجانب
 . الشراآات وبناء القدرات من أجل استغالل الهجرة الدولية لتحقيق التنمية

 
ثل  - 95 ن م ع شرآاء آخري يا تواصل العمل م نة االقتصادية ألفريق يع المستوى واللج نذ الحوار الرف وم

ية أخرى مثل االتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية        إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنظمات إقليم        
ادة مما تنطوي عليه الهجرة الدولية               ى اإلف ية األعضاء عل دول األفريق ية للهجرة، لمساعدة ال نظمة الدول والم

 . من إمكانيات لتحقيق التنمية
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ية ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام     متابعة إعالن األلفية، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللف       - سابعًا  
 . في أفريقيا " باألهداف اإلنمائية لأللفية  "  فيما يتعلق 2005

 
  معلومات أساسية  –ألف 

 
 التابعة لألمم المتحدة      اللجنة االقتصادية ألفريقيا     يتضمن هذا التقرير آخر المعلومات التي قدمتها         - 96

، وهو يعتمد على التقرير األول     "األهداف اإلنمائية لأللفية   " تنفيذ بشأن التقدم الذي تحرزه أفريقيا في مجال      
 في إطار اإلعداد لمؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة، وعلى استعراض منتصف               2005الذي ُوضع في عام   

تقرير   المدة للتقدم نحو تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، آما أن مضمونه مستمد من المادة التي يوفرها حاليًا                  
 تشارك في إعداده مفوضية االتحاد األفريقي لرفعه إلى مؤتمر قمة االتحاد األفريقي في                       9أآثر اآتماًال   

 . ويشكل التقرير أيضًا تكمِّلة لورقة المواضيع التي ُأعدت لهذا المؤتمر          . 2007يوليو /تموز
 

، على    2005المتحدة في عام   وقد أآد المجتمع الدولي من جديد خالل مؤتمر القمة العالمي لألمم        - 97
 منتصف الطريق نحو الموعد     2007سبتمبر عام / ويوافق شهر أيلول   " . باألهداف اإلنمائية لأللفية   " التزامه  

 سنوات بقليل قد تبقى لتحقيق       7وهذا تذآير واضح للبلدان األفريقية بأن ما يزيد عن        . المحدد لتحقيق األهداف   
 البيانات اإلجمالية والمصنفة بشأن التقدم المحرز نحو تنفيذ األهداف               وما زالت آخر   ". األهداف "جميع هذه 

على آل من الصعيد العالمي واإلقليمي والقطري توحي بأن أفريقيا باستثناء منطقة شمال أفريقيا، قد ال            
تتمكن من بلوغ جميع األهداف، ومع ذلك فإن هنالك أيضًا تطورات إيجابية في السنوات األخيرة تشير إلى              
أن التغلب على تحدي تحقيق هذه األهداف ليس أمرًا مستحيًال إذا ما اتخذت اإلجراءات الوطنية والدولية            

 . المعززة بشأن السياسات العامة في عدد من المجاالت الجوهرية         
 

بادئ ذي بدء، ثمة تطورات مشجعة بالنسبة لعنصر حاسم في هذا الصدد تتمثل في وجود التزام             - 98
أظهرت    . يض ومطرد ببرنامج األهداف اإلنمائية وال سيما على أعلى مستويات صنع القرار           على نطاق عر   

وجعل االتحاد األفريقي هذه      . طوال السنوات الثالث الماضية التزامًا متزايدًا باألهداف اإلنمائية لأللفية            
ه بتيسير تسريع التقدم نحو   ، وأعرب عن التزام )نيباد(األهداف محورًا لرؤية الشراآة الجديد لتنمية أفريقيا،        

وفي وقت    .  2005األهداف بصورة عملية عن طريق تبني موقف مشترك ُقدِّم إلى مؤتمره المعقود في عام            
الحق عرض االتحاد األفريقي هذا الموقف الموحد على مجموعة الثمانية في قمة غلينيغلز، وعلى المجتمع            

وأعاد االتحاد األفريقي تأآيد التزامه، بهذه     . 2005د في عام الدولي في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المعقو     
، ودعا أيضا الدول األعضاء إلى      2006األهداف في مؤتمر القمة الذي عقد في بانجول ، غامبيا في عام        

وأخيرًا، دأب وزراء المالية والتخطيط والتنمية            . اعتماد تدابير ملموسة لزيادة التدخالت التي أثبتت فعاليتها       
قتصادية األفريقيين وآذلك وزراء القطاعات الرئيسية على وضع هذه األهداف في صدر جداول أعمال           اال

 .2005مؤتمراتهم واجتماعاتهم، خصوصًا منذ عام    
 

. وحدث تحسن أيضًا في المناخ السياسي واالقتصادي، وهذا شرط ال بد من توفره لتحقيق األهداف                  - 99
وتم تحقيق     . ترسخ، آما ثابر معظم البلدان على اإلصالحات االقتصادية           وما فتئت الديمقراطية التشارآية ت      

وانخفض عدد البلدان التي تعاني من نزاعات           . إنجازات ملموسة في احتواء تفشي النزاعات في القارة             
وفضًال عن ذلك، فإلى         . نشطة، انخفاضًا بصورة ملموسة من المستوى الذي آان عليه قبل عقد من الزمان               

 البيئة الشاملة الالزمة لتحقيق التقدم المطلوب نحو تنفيذ األهداف، استمرت اإلنجازات الكبيرة                     جانب تعزيز  
وحينما نضع أداء النمو األخير ألفريقيا       . 2000التي ما برحت تتحقق على جبهة النمو االقتصادي منذ عام           

بيرًا من مستواه الذي آان يقل     في إطار طويل المدى نجد أنه آان مثيرًا لإلعجاب، إذ أنه ارتفع ارتفاعًا آ          
، ثم  2006 في المائة في عام      5.6، و2004 في المائة في عام      5.4 إلى  1999 في المائة في عام    3-قليًال عن  

، وهذا األداء القوي   2007 في المائة في عام     6، وأخيرًا إلى نسبة متوقعة تبلغ    2006 في المائة في عام   5.2
نوات الخمس أو الست الماضية لم تسجله البلدان المنتجة للنفط فقط، بل                       الذي تم الحفاظ عليه على مدى الس      

 . حققه أيضًا عدد آبير من البلدان المستوردة للنفط     
 

 في المائة في     3وقد تجسد هذا النمو في نمو موات لنصيب الفرد من الدخل السنوي بلغ نسبة          -100
بقيت معدالت     : ئيسية لالقتصاد الكلي قوية أيضاً       آما ظلت اإلنجازات فيما يتعلق بالمؤشرات الر          . المتوسط

 في المائة وتم احتواء أوجه العجز في الميزانية بصورة آبيرة في معظم         10التضخم في المتوسط دون نسبة    
وباإلضافة إلى ذلك، فإن أوجه العجز في الحسابات الجارية أصبح من الممكن السيطرة عليها أآثر،                             . البلدان

 على تحمل أعباء الديون بصورة ملحوظة نتيجة الستفادة عدد متزايد من البلدان من                 بينما تحسنت القدرة   
ومن الواضح أن مثابرة القارة في بعض األحيان بإصالحات في              " . البلدان الفقيرة المثقلة بالديون    " مبادرة 

 باالنتباه في العديد    فقد أحرز تقدم جدير  . االقتصاد الكلي خالل فترة العقد والنصف األخيرة، بدأ يؤتي ثماره     
فيروس نقص المناعة     من البلدان نحو تحقيق بعض هذه األهداف، منها على سبيل المثال، أهداف التعليم و         

ومع ذلك، ال يزال العديد من البلدان خارج    . ، والتكافؤ بين الجنسين في تولي القيادة السياسية    اإليدز ة والبشري
 . 2015حلول عام   المسار المؤدي إلى تحقيق جميع األهداف ب     

 
واعترافًا بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود من أجل تعجيل وتيرة التقدم نحو بلوغ األهداف، قرَّر              -101

اعتماد وتنفيذ " أنه ينبغي على البلدان التي يوجد فيها فقر مدقع      2005قادة العالم في القمة العالمية لعام       
ألهداف والغايات المتفق عليها دوليًا، بما في ذلك األهداف            استراتيجيات إنمائية وطنية شاملة لتحقيق ا       

                                                           
  2007اإلنمائية لأللفية ـ  تقييم التقدم الذي أحرزته أفريقيا نحو تنفيذ األهداف  9
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بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المحددة األجل في سياق أطر التخطيط الوطني يستوجب                 . 10"اإلنمائية لأللفية  
إعداد استراتيجيات طموحة وشاملة بالقدر الكافي لمعالجة جميع المتطلبات والمجاالت، تدعمها استراتيجيٍة                     

ويليٍة راسخة وأطر قوية لالقتصاد الكلي، ومستندة إلى استراتيجية تنفيذ تتضمن إجراءات آفيلة بإزالة               تم
 . العوائق المتعلقة بالقدرات    

 
يذ االستراتيجيات                       -102 دم ملموس نحو صياغة وتنف يق تق م تحق تاريخ، ت ك ال ى ذل ن عل د مضي عامي وبع

ية         ية لأللف ى األهداف اإلنمائ ة عل  ، والحقًا 11لزخم األوَّلي الناجم عن مشروع ألفية األمم المتحدةومع ا . القائم
ي من توسيع للشراآة بحيث تشمل الشرآاء اإلنمائيين، ووآاالت                     تحدة اإلنمائ م الم رنامج األم ه ب ام ب ا ق عم

ون          ة وثالث رع خمس تون وودز، ش ات بري يا ومؤسس ادية ألفريق نة االقتص تحدة واللج م الم دًا ) 35(األم بل
ياً  يذ استراتجيات وخطط عمل وطنية مستندة إلى األهداف اإلنمائية لأللفية                 12أفريق داد وتنف ية إع وقد .  في عمل

بلدان إيجاد القدرات الالزمة، رغم اختالف نوعيتها، إلجراء عمليات التقييم الضرورية،                     ذه ال يع ه م في جم ت
دات رفيعة المستوى بضمان أن تستجيب الخطط المستمدة من عمل               يات التقييم بالفعل لمتطلبات    مع وجود تعه

ية ية لأللف داف اإلنمائ ا،  . األه يات ضد المالري ع الناموس ية توزي ثل مجان ريع م ر الس بادرات ذات األث إن الم
تحا          ة لتشجيع االل ية المقدم ى آخره، تلقى رواجًا متزايدًا إذ إنها تتيح للبلدان    قوالمساعدات الغذائ  بالمدرسة إل

يق        ناها فرصًا لتحق دم على تنفيذ العديد من األهداف اإلنمائية لأللفية         التي تتب ومع ذلك، توحي القرائن بأن     .  تق
األداء االقتصادي اإليجابي الذي تحقق مؤخرًا لم يترتب عليه أثر ملموس على حالة الفقر واألهداف اإلنمائية                

ية    رات صدرت حديثًا بأن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خ             . األخرى لأللف ط الفقر ارتفعت من    وتشير تقدي
 . 2006 في المائة عام 47 إلى 2000 في المائة عام 45

 
ية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وصحة األمهات، فهو أمٌر مثير                    -103 ية لأللف وغ األهداف اإلنمائ ا بل  أم

ق بصفة خاصة      ية التحسن في نتائج قضايا الجنسين لكفالة تحقيق سائر األهداف اإلنمائ            . للقل ية األخرى  وأهم
ائق            ير من الوث ا الكث ألة تدعمه ية مس ومن المعروف أن التقدم في قضايا الفقر والصحة والتعليم والبيئة           . لأللف

يات                  ياة النساء والفت ى مدى تحسن ح يرة عل توقف بدرجة آب بلدان حققت بعض          . ي د من ال ن أن العدي ففي حي
ثل                  ية المتم ي الرسمي لأللف وغ الهدف اإلنمائ تقدم نحو بل في تحسين المساواة بين الجنسين في التعليم، فإن         ال

ي يم العال ى مستوى التعل يما عل زال منخفضة الس ة ال ت تويات العام اد األخرى المتصلة . المس ر األبع وتظه
اواة بين الجنسين، مثل الوصول المتكافئ إلى المرافق الصحية، وإلى الهياآل األساسية الرئيسية         المياه (بالمس

ة، الطرق    ر، والمشارآة السياسية واالقتصادية للنساء والفتيات قدرًا أقل                  )الطاق ي للفق  للحد من العبء الزمن
تقدم    ية في المنطقة يسير بخطى                       . من ال يق أهداف األلف تقدم نحو تحق أن ال ذه ب اواة ه وتظهر أوجه عدم المس

 .بطيئة
 

  رصد التقدم المحرز  –باء  
 

لقرائن التي تشير إلى ما أحرزته البلدان األفريقية من تقدم              ويستعرض هذا الجزء من التقرير بعض ا       -104
.  13والبيانات الخاصة بهذا التقرير صادرة عن قسم األمم المتحدة لإلحصاءات            ". أهداف األلفية  "نحو بلوغ 

وثمة بلدان لم يتم الحصول على أية بيانات بصورة مباشرة منها ، رغم احتمال وجود بيانات أحدث بكثير                
ومن ثم، فربما اختلفت البيانات الواردة أدناه عن              . ا يتصل بأهداف األلفية ومؤشرات تحقيقها          لديها فيم 

وتشير الخرائط المرفقة بهذا التقرير إلى تباين أداء البلدان بشأن            . الحقائق التي تعكسها البيانات األحدث        
رز من بلد لبلد ومن منطقة      ويوضح التحليل بصورة جلية مدى التفاوت في التقدم المح          . 14مؤشرات مختارة 

 . فرعية إلى أخرى في القارة      
 

  القضاء على الفقر المدقع والجوع  - 1الهدف 
 

 بخفض نسبة المواطنين الذين يعانون من الجوع، إلى     2015 و عام 1990 القيام ما بين عام -2الهدف 
 . النصف

 
البيانات بشأن قياس الدخل         . يةهدف الدخل وهدف التغذ  : يشتمل هذا الهدف على هدفين فرعيين    -105

وال تتوفر دراسات خاصة باألسر المعيشية     . شحيحة وغير آافية أو غير متوفرة أصال في عدد من البلدان   
سوى لدى القليل من البلدان، وحتى في هذه الحالة فان الدراسات القليلة الموجودة أقدم من أن تكون مفيدة           

وبناء على ما تقدم فإن ما يرد أدناه         . ذية فهي آاملة على نحو أآثر       ألي تحليل؛ أما البيانات الخاصة بالتغ        
 . يخص التقدم المحرز فيما يتعلق بالجوع       

 

يا، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاصو، بوروندي، توغو، تشاد، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية                  12 .2006ديسمبر /  توقف مشروع األلفية لألمم المتحدة في آانون األول11 .2005  لعام1/60 أ من قرار الجمعية العامة 22 البند 10                                                             إثيوب
يا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، الكاميرون،                 ا ابون، غامب نغال، سيراليون، غ دا، الس رأس األخضر، روان و الديمقراطية،  ال لكونغ

 . آوت ديفوار، الكونغو برازافيل، آينيا، ليبيريا، مالي،  مدغشقر، مالوي، موزامبيق، النيجر، نيجريا
 http:/mdgs.un.org/unsd/mdg/aspx:  أنظر  13
ن اإلطالع على المجموعة الكاملة للخرائط، والبيانات التي تستند إليها الجداول، في الموقع اإللكتروني         يمك14

http://geoinfo.uneca.org 
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، التي     ) في المائة من مجموع بلدان أفريقيا      62وتمثل نسبة (معظم البلدان األفريقية الستة واألربعين       -106
وقد . 2002 – 1991 في حالة الجوع خالل الفترة         شهدت تحسناً ) 1انظر الشكل  ( تتوفر بالنسبة لها البيانات      

 هدف األلفية القاضي بخفض عدد السكان الذين يعانون        2002حققت غانا وجيبوتي وغابون بالفعل في عام       
بينما تسير آل من تونس، سيشيل، ليبيا، مصر، موريتانيا والنيجر في               . من سوء التغذية، إلى النصف      

وازدادت نسبة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية في     . 2015ول عام  الطريق نحو تحقيق هذا الهدف بحل     
 بلدًا بما فيها بوتسوانا، بوروندي، تنزانيا،  جزر القمر، سوازيلند، سيراليون، غامبيا، غينيا بيساو،                  11

وازدادت معدالت الجوع على وجه الخصوص في      . جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، ومدغشقر    
 . الخارجة من الصراعات مثل بوروندي، ليبيريا، غينيا بيساو وجمهورية الكونغو الديمقراطية             البلدان 

 
ومع ذلك، فقد أصابت بلدان أخرى خارجة من صراعات نجاحًا مقدرًا في هذا الصدد مثل أنغوال                    -107

يما يتعلق بسوء      ولم تشهد خمسة عشر في المائة من البلدان أي تغيير يذآر ف         . وموزامبيق الثريتان بالنفط    
التغذية، هي، على وجه التحديد، الجزائر، ليبيا، موريشيوس، المغرب، السنغال، تونس، وزمبابوي، ويرجع                    

ومن منظور إقليمي     . السبب في هذا إلى أن معظم بلدان شمال أفريقيا آانت لديها ظروف مبدئية جيدة للغاية                 
 مرَّ، في المجمل، بزيادة في حدوث سوء التغذية خالل        فرعي، فقد آانت شرق أفريقيا هي اإلقليم الوحيد الذي      

ولم   .، ومن المحتمل أن يكون هذا قد حدث نتيجة لجفاف دام لثالث سنوات في اإلقليم               2002 – 1991الفترة 
وسجلت وسط أفريقيا أعلى نسبة من التحسن فيما يتعلق           . تتم اإلشارة إلى أية بيانات عن القرن اإلفريقي     

ويبقى االفتقار إلى المزيد من البيانات الحديثة           . ها غرب وشمال أفريقيا والجنوب األفريقي     بسوء التغذية تلي 
 . عقبة آبرى أمام رصد التقدم   

 
  تعميم التعليم االبتدائي    - 2الهدف

  
 ضمان أن يتمكن األطفال في آل مكان، ذآورًا وإناثًا، من إآمال دورة تامة من التعليم            - 3الهدف الفرعي 

  ،2015 بحلول عام  االبتدائي 
 

" األهداف اإلنمائية لأللفية   "  من  2 لقد أحرزت العديد من البلدان تقدمًا هائًال نحو تحقيق الهدف            -108
وسيحقق عدد آبير من البلدان، بالمعدل الحالي، جميع المؤشرات بينما سيحقق عدد أآبر على األقل المؤشر               

أن آل التأثيرات الجانبية لتعميم التعليم االبتدائي تتجلى اآلن في         بيد . المتعلق بااللتحاق بالمدارس االبتدائية      
 . عدم توفر أماآن آافية في المدارس الثانوية، وارتفاع معدالت التالميذ إلى المدرسين، وتدني مستوى التعليم          

 
تعليم أطفالها     سجلت القارة تقدمًا هامًا في        :  تحسُّن آبير في صافي معدل االلتحاق بالمرحلة االبتدائية           -109 

، ولكن معدل التقدم ليس آافيًا لتحقيق الهدف المتعلق بتعميم التعليم            2004 إلى 1990خالل الفترة من    
 في المائة      53وبصورة عامة ازداد صافي معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي من            . 2015االبتدائي بحلول عام    

 . فاوتات واسعة وفقًا للبلدان وبعض حاالت النجاح          وهنالك ت. 2004 في المائة في عام      64 إلى 1990في عام 
 

 التي تتوفر عنها بيانات يمكن االعتماد عليها، سجلت ثمانية بلدان بالفعل معدل        31وفي البلدان الـ     -110
وتشمل هذه المجموعة الجزائر، الرأس      ). بالنسبة للجنسين  ( في المائة   90تسجيل بالمرحلة االبتدائية يتجاوز   

 وهي إريتريا،   -ولكن ستة بلدان     .  تومي وبرنسيبي، سيشيل، مصر، مالوي، وموريشيوس     األخضر، سان   
 في المائة، وقد سجلت         50 بلغ معدل التسجيل فيها أقل من      –مالي، إثيوبيا، بورآينا فاصو، النيجر وجيبوتي           

ثة عشر سجلت    زيادة في صافي معدالت التسجيل، ومنها ثال   31 في المائة من هذه البلدان الـ   80أآثر من 
وما زالت أوجه التباين        .  في المائة أو أآثر؛ وسجلت أربعة بلدان نقصًا عبر فترة االستعراض           20زيادة تبلغ 

 . في التسجيل في المدارس االبتدائية بين المناطق الريفية والحضرية آبيرة             
 

ائي، حسب مؤشرات     حققت الجزائر وموريشيوس بصورة تامة الهدف المتعلق بتعميم التعليم االبتد       -111
وتشمل البلدان التي هي على المسار المطلوب لتلبية المؤشر المتعلق بااللتحاق بالتعليم االبتدائي                   . موثوق بها

لألوالد والبنات على السواء، بورآينا فاصو، بوروندي، تنزانيا، توغو، جيبوتي، الرأس األخضر، غامبيا،                    
ويبدو أن عددًا آبيرًا من البلدان لم تلحق بالرآب         . وموزامبيقغينيا، ليبيا، ليسوتو، مدغشقر، مصر، مالوي      

حتى اآلن؛ ومن بينها، بورآينا فاصو، بوروندي، جيبوتي والنيجر، التي آانت الظروف السائدة فيها في                
 .بادئ األمر صعبة للغاية   

  
 التي تتوفر   31الـ  من بين البلدان : معدالت إتمام المرحلة االبتدائية متخلفة عن معدالت التسجيل     -112

 في المائة من التالميذ في      50البيانات بشأنها يتوقف عن الدراسة االبتدائية في ثمانية منها ما يزيد عن        
ومشكلة التوقف عن التعليم خطيرة على وجه الخصوص        . المرحلة االبتدائية قبل وصولهم الصف الخامس     

ويبدو أن هنالك عالقة بين       . فاسو، النيجر وجيبوتي   في آوت ديفوار، تشاد، إرتريا، إثيوبيا، مالي، بورآينا          
ففي البلدان التي حققت بالفعل هدف التعميم، يكمل أغلبية          : تعميم التعليم االبتدائي ومعدل التوقف عن الدراسة 

وأما في البلدان التي يكون فيها معدل التسجيل منخفضًا، فيتوقف أغلبية            . التالميذ مرحلة التعليم االبتدائي    
 . ميذ عن الدراسة قبل وصولهم الصف الخامس آما هو الحال في جيبوتي والنيجر وبورآينا فاصو              التال

 
:  في المائة من هذه البلدان    75، قد تحسن في      ) عامًا24 – 15(اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب،          -113

 بالفعل اإللمام بالقراءة        15يا حققت جنوب أفريقيا، زمبابوي، سيشيل، غينيا االستوائية، موريشيوس، وناميب            
                                                           

 1990 بالنسبة لزمبابوي فإن البيانات تعود إلى عام   15
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  75 في المائة ، فقد تحسن اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب في                90والكتابة لدى الشباب بنسبة تزيد عن       
ومن هذه البلدان، سجلت بوروندي، توغو، السودان، غينيا، موريتانيا، مالوي،              . في المائة من البلدان    

 في المائة خالل الفترة بين عام    10والكتابة لدى الشباب بما يزيد عن     النيجر، تحسنا في اإللمام بالقراءة     
غير أن معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب تناقصت في ، تنزانيا، تشاد،               . 2004 وعام 1990

وتشمل البلدان التي لديها مستويات منخفضة من اإللمام بالقراءة            . زامبيا، غانا، آينيا، مدغشقر، ومالي      
 في المائة آال من بنين، بورآينا فاصو، تشاد، سيراليون، غينيا، مالي            50الكتابة للشباب بنسبة تقل عن      و

 . والنيجر
 

 :  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   -3الهدف 
 

 إزالة التفاوتات القائمة على نوع الجنس في التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن      -4الهدف الفرعي 
   2015، وفي جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام        2005ون ذلك بحلول عام   يك
 

،  "األهداف اإلنمائية لأللفية    " من  3إن منطقة الجنوب األفريقي هي األفضل أداًء بشأن هذا الهدف             -114
ووسط أفريقيا      ) الرابعة (ومن الضروري أن تبذل غرب أفريقيا     . ويليها شمال أفريقيا، وبعد ذلك شرق أفريقيا     

 . جهودًا أآبر فيما يخص هذا الهدف     ) الخامسة (
 

من المرجح أن تحقق معظم البلدان األفريقية الهدف المتمثل في المساواة بين           : التعليم االبتدائي   -115
 وهي أوغندا، رواندا، سيشيل، غامبيا، ليبيا،          -فقد حققت تسعة بلدان بالفعل         : 2015الجنسين بحلول عام    

وفي   . 2005 المساواة بين الجنسين في التعليم االبتدائي منذ عام    -، مالوي، موريشيوس، وناميبيا  ليسوتو
بعض البلدان تتجاوز معدالت تسجيل البنات في المدارس تسجيل المعدالت الخاصة باألوالد؛ ولمعالجة هذه               

وتعتبر . ختالل في التوازن   المشكلة يبدو أن ليسوتو وناميبيا قد أدخلتا برامج استباقية لمعالجة هذا اال       
 . جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا بيساو أآثر البلدان تباطؤًا في تحقيق هذا الهدف              

 
تم  : التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين يعتبر أبطأ فيما يتصل بالتعليم الثانوي             :التعليم الثانوي   -116

 في إثنى عشر بلدًا، وهي       2004التعليم الثانوي في عام     تحقيق الهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين في           
الجزائر، بوتسوانا، الرأس األخضر، ليسوتو، ليبيا، ناميبيا، سان تومي وبرنسيبي، سيشيل، سيراليون،           

ومن المرجح أن تحقق سبعة عشر بلدًا هذا الهدف؛ وتعتبر ستة من بين              . جنوب أفريقيا، سوازيلند وتونس    
. مامًا من تحقيق الهدف، وهي مصر، آينيا، مدغشقر، موريشيوس، السودان وزمبابوي          هذه البلدان قريبة ت  

 على التوالي، ولكن     2004 و 2003ولقد توصلت آينيا وموريشيوس بالفعل إلى تحقيق الهدف في عامي            
وتتوفر للبلدان األحد عشر التالية فرصة جيدة لتحقيق       . 2004أداءهما  تناقص بصورة طفيفة في عام      

الكونغو، غابون، غامبيا، غانا، مالوي، غانا، موريتانيا،        : ، وهي2015اواة بين الجنسين بحلول عام   المس
آما أن رواندا، التي حققت المساواة بين        . المغرب، نيجيريا، رواندا، أوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة      

 . ، قد تراجعت منذ ذلك الوقت    1 مع مؤشر 1999الجنسين في عام   
 

وما زال توفير البيانات المصنفة  حسب نوع          : ما يخص التعليم الجامعي فإن الصورة قاتمة         وفي  -117
وعلى الرغم من  . الجنس حول التعليم الجامعي يشكل تحديًا حيث تنعدم تلك البيانات بالنسبة للعديد من البلدان          

ضر، ليسوتو، ليبيا،     ذلك فإن البيانات المتوفرة تشير إلى أن تسعة بلدان، وهي الجزائر، الرأس األخ              
موريشيوس، ناميبيا، جنوب أفريقيا، سوازيلند وتونس، قد حققت الهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين في                   

آما أن مدغشقر والسودان قريبان من الوفاء بهذا المؤشر، ومن المرجح أن تحقق ثالثة             . التعليم الجامعي   
2015اواة بين الجنسين في التعليم الجامعي بحلول عام           بلدان إضافية هي بوتسوانا، جيبوتي والمغرب، المس         

 . 2015ومن غير المرجح أن تحقق جميع البلدان األخرى الهدف بحلول عام          . 
 

: اإلتجاهات فيها تبعث على التفاؤل        :  سنًة24 – 15معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرية           -118
 إما حققت بالفعل المساواة بين الجنسين في مجال        24نها البيانات، فإن      من بين البلدان الثالثين التي تتوفر بشأ 

فالبلدان التي وصلت       . 2015اإللمام بالقراءة والكتابة، وإما تتوفر لديها اإلمكانية للقيام بذلك بحلول عام            
 24 – 15ن  بالفعل إلى الهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال اإللمام بالقراءة والكتابة لفئة الس              

بوتسوانا، غينيا االستوائية، آينيا، موريشيوس، ناميبيا، سيشيل، جنوب أفريقيا               : ، هي 2004بحلول عام   
وسوازيلند وهناك بلدان قليلة أخرى قريبة من تحقيق هذا الهدف وهي الجزائر، بوروندي ، مدغشقر،             

مرجح أن تبلغ هذا الهدف بحلول عام    آما أن هناك سبعة بلدان من ال    . رواندا، تونس ، تنزانيا ، وزامبيا   
ومن غير . جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، مالي، موريتانيا، السودان وأوغندا           :  وهي2015

 . المحتمل أن تحقق هذا الهدف جميع البلدان األخرى التي تتوفر بشأنها البيانات            
 

من بين  :  ولكن التقدم يجري على قدم وساق      وما زال تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية منخفضاً              -119
 التالية بأآثر من       12، قامت البلدان الـ    2005 و 1990 التي تتوفر بشأنها البيانات لعامي       32البلدان الـ  

الجزائر، بنين، بوتسوانا،    : مضاعفة النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية             
موقراطية، آينيا، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، رواندا، سوازيلند، جنوب أفريقيا          جمهورية الكونغو الدي 

أوغندا، زامبيا، سيشيل، السنغال، مالوي،         : وقد أحرزت ثمانية بلدان أخرى تقدمًا آبيرًا للغاية وهي          . وتونس
 من رواندا بنسبة  وقد حققت أعلى أداء آل  . توغو ومدغشقر وأنغوال . غامبيا، غينيا االستوائية، آوت ديفوار  

 في المائة،      34.8 في المائة فوصلت بذلك تقريبًا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وموزامبيق بنسبة                   48.8
آما سجلت     .  في المائة من النساء البرلمانيات    29.4 في المائة، وسيشيل بنسبة   32.8وجنوب أفريقيا بنسبة   
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وقد  . 2005في عام   )  في المائة   10أقل من   (انية النسائية     تسعة عشر بلدًا أدنى مستويات من المقاعد البرلم       
وانتخبت ليبريا أول        . اتسعت أوجه التفاوت بين الجنسين في التمثيل في البرلمانات الوطنية في عشرة بلدان                  

. إمرأة على اإلطالق آرئيسة دولة في أفريقيا، ويتم بصورة متزايدة تعيين النساء لرئاسة وزارات هامة             
ان منصب نائب رئيس الجمهورية في غامبيا وزمبابوي؛ وفي جنوب أفريقيا تتولى امرأة            وتحتل إمرأت 

آما أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية في موزامبيق من النساء، وفي                  . منصب نائب رئيس الجمهورية     
الرأس األخضر تشغل النساء مناصب وزيرة رئاسة مجلس الوزراء، واإلصالح الحكومي والدفاع الوطني،                    

في آل من نيجيريا وليبريا تتقلد المرأة منصب وزيرة المالية، وفي نيجيريا والنيجر تتولى المرأة أيضًا                و
 . منصب وزيرة الخارجية    

 
ير الحكومي منخفضة -120 ي القطاع غ ابل األجر ف ي التوظيف مق رأة ف بقى حصة الم ن : ت اس التمكي يق

رأة عن طريق حصتها في التوظيف مقابل ا       ولم يصل أي بلد . ألجر في القطاع غير الزراعياالقتصادي للم
أنها بيانات حديثة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في التوظيف مقابل األجر         توفر بش بلدان التي ت  50(من ال

ة    يهما وسط أفريقيا الذي أحرز تقدمًا                      ). المائ يا، يل ناطق أداًء هي الجنوب األفريقي وشرق أفريق وأفضل الم
ة      يرًا للغاي ن عامي       آب يما بي وفي المقابل عانى غرب وشمال أفريقيا من انتكاسات أحدثت          . 2004 و   1990ف
 . تغييرات سلبية

 
 المتصلة بالصحة " األهداف اإلنمائية لأللفية " 
 

  خفض معدل وفيات األطفال   -4الهدف 
 

2015 و1990 خفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين بين عامي      -5الهدف الفرعي 
 

  تحسين الصحة النفاسية  -5الهدف 
 

  2015 و 1990 خفض معدالت الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع بين عامي    -6الهدف الفرعي 
 

 ، والمالريا غيرهما من األمراض  اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشري مكافحة -6الهدف 
 

 والبدء في عكس    2015 بحلول عام  اإليدز/شريفيروس نقص المناعة الب وقف انتشار -7الهدف الفرعي 
   مساره 

 
  والبدء في عكس مسارها  2015 وقف المالريا وغيرها من األمراض الرئيسية بحلول عام     -8الهدف 

 
ومعظم    . خالل الفترة قيد االستعراض ُسجل تقدم محدود في مجال تنفيذ األهداف اإلنمائية للصحة               -121

بيد أن البيانات     .  الكبرى، بعيدة إلى حد آبير عن تحقيقها      جنوب الصحراء    البلدان، وخاصة في أفريقيا     
المصنفة حسب البلدان أو المناطق دون اإلقليمية تكشف عن بعض التقدم حسب البلد والمنطقة ولكن المعدل                 

 . اإلجمالي للتقدم غير آاف لتمكين المنطقة آكل من تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة                
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آان لشمال أفريقيا وضع أولى جيد للغاية بشأن معدل وفيات األطفال واألمهات، فهي بالتالي على                       -122

 بلدًا من بلدان  21وقد أحرز   . المسار المؤدي إلى تحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة                   
ل وفيات األطفال دون سن الخامسة        أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقدمًا ذا شأن في مجال خفض معد             

عن هذا  . ، وأن آان ذلك انطالقًا من مستوى أولي عال         )  في المائة أو يزيد    30 – 10تحسن ما بين نسبة   (
فمعدل وفيات األطفال دون سن     . التقدم الذي أحرز ال يزال غير آاف لسلوك درب تنفيذ الهدف المحدد      

 في   10اء الكبرى لم ينخفض إال بنسبة تتراوح بين صفر و     من بلدان أفريقيا جنوب الصحر   6الخامسة في    
وظل معدل وفيات األمهات على وجه العموم عاليًا للغاية في جميع                .  بلدًا آخر  11المائة ، وارتفع في     

المناطق دون اإلقليمية ما عدا شمال أفريقيا، على الرغم من أن البيانات بشأن هذا الهدف ضئيلة للغاية في                        
 من البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي انطلقت من معدل                   10غير أن  . تها المنطقة برم 

، ولكنها ال تزال بعيدة  2000، قد حققت تقدمًا ملحوظًا بحلول عام      1990أولى عال لوفيات األمهات في عام      
 الواقعة في أفريقيا         من البلدان 18ولقد هبط معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري في           . عن المسار

ويستمر الجنوب األفريقي في االحتفاظ بأعلى            .  بلدان أخرى  8جنوب الصحراء الكبرى ولكنه ارتفع في         
 والوفيات    ا وتعاني غرب أفريقيا من أعلى معدالت اإلصابة بالمال ري         . معدل من معدالت انتشار الفيروس  

منه في جميع المناطق دون اإلقليمية ما عدا              وازدادت حاالت مرض السل ومعدالت الوفيات         . الناجمة عنها  
آما ازدادت نسبة عالج داء السل عن طريق استراتيجية العالج القصير الدورة الخاضع                   . شمال أفريقيا  

 . 2004 في المائة في عام    47 إلى  1990 في المائة في عام    36لإلشراف المباشر من   
 

  آفالة االستدامة البيئية   -7الهدف 
 

 إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وتالفي انحسار فقدان       -9 الهدف الفرعي
 الموارد البيئية  

 
 تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة       -10الهدف الفرعي 

  2015والمرافق الصحية،  إلى النصف بحلول عام   
 

 مليون من سكان األحياء الفقيرة عام     100ن آبير لمعيشة ما ال يقل عن      تحقيق تحسي -11الهدف الفرعي 
2020  

 
 

تعتبر المنطقة بأسرها متخلفة في مجال تنفيذ هذا الهدف اإلنمائي لأللفية، ولكن البيانات المصنفة                            -123
 . أو انتكاسات على مستوى البلدان   / حسب البلدان تظهر تحسنا و    

 
 في المائة      9لتي تغطيها الغابات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة              لقد تقلصت األراضي ا      -124

. وقد عانى غرب أفريقيا من أعلى معدل من معدالت إزالة األحراج   . 2005 و 1990خالل الفترة بين عامي  
دان    في المائة، واحتفظ بلدان من بل   25غير أن أربعة بلدان أفريقية زادت مساحة الغابات فيها بما يزيد عن      

. من مساحة البالد المغطاة بالغابات       )  في المائة   85(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة مئوية عالية          
وزادت جميع المناطق دون اإلقليمية في القارة في مساحة مناطقها المحمية ذات التنوع اإلحيائي؛ ولكن ما                

آما أن فعالية الطاقة لم تتحسن            . حيائي  من البلدان لم تزد المناطق المحمية ذات التنوع اإل            20يزيد على 
وعلى الرغم من أن أفريقيا تكاد ال تسهم في انبعاثات غازات الدفيئة، فإن تأثير التغيير                  . بصورة آبيرة

وقد خفضت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انبعاثات ثاني أآسيد الكربون للفرد                    . المناخي فيها تأثير بالغ     
 بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذه االنبعاثات        11 وخفض  خالل الفترة قيد االستعراض؛  

ولم يطرأ    .  في المائة    50 بلدًا من البلدان األفريقية بنسبة      13 في المائة، بينما ارتفعت النسبة في         25بنسبة 
لكبرى،     اجنوب الصحراء    أي تغيير على حياة سكان الحضر الذين يعيشون في األحياء الفقيرة في أفريقيا                 

وارتفعت خالل الفترة قيد االستعراض نسبة المواطنين الذين          . ولكن ُسجِّل بعض التقدم في شمال أفريقيا     
ونظرًا ألن بلدان   ..  في المائة  56 إلى 49أصبحت لديهم إمكانية الحصول على إمدادات المياه المحسَّنة من        
اإلمدادات فهي في طريقها إلى توفيرها          شمال أفريقيا انطلقت من معدل أولي عاٍل في مجال توفير هذه           

 . للجميع
 

ل تغطية من مياه الشرب المحّسنة والمرافق الصحية          -125 يا أق دى غرب أفريق وفي نيجيريا هناك نسبة . ل
يجر، ال تتعدى                48 نة، وفي الن ياه الشرب المحسَّ ى م ية الحصول عل م إمكان ة فقط من السكان لديه  في المائ

بتهم  ة46نس ي المائ يرة .  ف يفة آب ياه النظ تعلق بالم يما ي ريف والحضر ف ن ال وة بي ن قامت وسط . والفج ولك
ى المياه النظيفة في المناطق الريفية لتشمل ما يزيد على             يا  بتحسين سبل الحصول عل  في المائة من 70أفريق

ى المياه المحسنة    بلدًا إمكانية الحصول عل    15لقد زاد   .  في المائة  27السكان انطالقًا من نسبة منخفضة قدرها       
ية بنسبة          ناطق الريف ة ولكن إمكانيات الحصول هذه تناقصت بما يزيد على       25في الم  في المائة 10 في المائ

دان  6في    تعلق بالتغطية في مجال المرافق الصحية غير آاف              .  بل يما ي تقدم ف بقى ال وشهدت أفريقيا جنوب . وي
برى زيادة متواضعة في التغطية في مجال           في المائة في عام 32 المرافق الصحية أي من نسبة  الصحراء الك

ى نسبة      1990 ة    37 إل ى الصعيد دون اإلقليمي ، أحرزت جميع المناطق دون اإلقليمية تقدمًا               .  في المائ وعل
ادة من المرافق الصحية في المناطق الريفية والحضرية عدا منطقتي                      يات اإلف يًا في مجال تحسين إمكان إيجاب

يا اللتين عانتا انخفاضًا في إمكانيات الحصول المحسنة على المرافق الصحية        الجنوب األفريقي و     وسط أفريق
ولدى شمال أفريقيا أعلى تغطية في مجال المرافق الصحية في آل من المناطق   . في المناطق الحضرية فيهما    
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يها الجنوب األفريقي وغرب أفريقيا             ية يل رافق الصحية في   وال تزال التغطية في مجال الم     . الحضرية والريف
رافق               ى الم تقرون إل يم يف ذه األقال ي ه زيد عن نصف السكان ف ا ي ة، وم يا منخفضة للغاي وسط وشرق أفريق

 . الصحية
 

دى المناطق الحضرية إمدادات أفضل من المياه ، وقد تسبب ذلك بتوسيع الفجوة في توفر المرافق       -126 ول
ريف والحضر        ن ال دة       . الصحية بي ن ح ذا المجال موجودة في بورآينا فاسو وليبيريا      وأشد أوجه التباي  في ه

 في المائة   11 في المائة في الحضر و     81(والنيجر آما أن أوجه التباين بين الحضر والريف آبيرة في إثيوبيا            
 .2015، ولكن ناميبيا ومالوي قد تجاوزتا أهدافهما لعام )في الريف

 
يا على وجه             -127 ية في أفريق دان األصول البيئ  العموم، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بصفة     إن فق

ر   ديدًا بالفق باطًا ش بط ارت ية  . خاصة ، مرت ة األحيائ تخدام الطاق ود الرخيص  ) الحطب(واس بارها الوق باعت
تدهور البيئة، وفي أخطار صحية بفعل ازدياد التلوث في األماآن المغلقة                  تاح يتسبب ب يد الم وباإلضافة . الوح

إن اال       ك، ف ى ذل ير من وقت األسر المعيشية والسيما                إل دار الكث ود يتسبب في إه نشغال في جلب حطب الوق
يات      رافق الصحية المحسَّنة ، بصفة خاصة في                    . النساء والفت ياه والم ى الم يات الحصول عل ا زالت إمكان وم

اً         ثل تحدي ية ، تم ناطق الريف زيد األمراض المحمولة بالمياه ت             . الم رًا ي ذا األمر أث فاقمًا ، ويؤدي إلى    ويخلف ه
 .تدهور الحالة الصحية
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 العوائق التي تحول دون تسريع خطى التقدم  -جيم

 
ى      -128 ة وعل ات العام ى صعيد السياس يرًا عل ًا آب كل تحدي ية يش ية لأللف داف اإلنمائ يق األه زال تحق ال ي

يا        يذ في أفريق ناقش   . صعيد التنف  عددًا من هذه التحديات من حيث       المعَّدة لهذا المؤتمر  " ورقة المواضيع   " وت
والتحدي الرئيسي هو رصد التقدم المحرز في تنفيذ        . صلتها بتعجيل النمو والتنمية بغية تحقيق أهداف األلفية          

بعه  داف وتت الهدف الفرعي . األه تعلق ب تحديات ي دف 1وأضخم ال ي اله بة – 1 ف ى النصف نس  الخفض إل
ن يعيشون في فقر مدقع، وذل        إن تقييم التقدم باستخدام مقياس الدخل أمر . 2015ك بحلول عام األشخاص الذي

ية ى استقصاءات األسر المعيش تقار إل ن ضعف . صعب بسبب االف تكلفة ولك ذه االستقصاءات باهظة ال وه
درات اإلحصائية في الدول األعضاء يزيد من هذه الصعوبة          أصدقاء "وتعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا و. الق

يا   اللجنة االق   ذا القصور         " تصادية ألفريق ة لعالج ه وسيكون مقياس النجاح في هذه النقطة هو       . بصورة دؤوب
ومعالجة البعد  .  لتعداد السكان والمساآن   2010عدد البلدان األفريقية التي تجري تعدادًا سكانيًا في جولة عام             

يع     ي جم ات ف دة قطاع امل لع ين والش ؤون الجنس تعلق بش ية "الم داف اإلنمائ ًا إذ أن  األه بقى تحدي ية ت  لأللف
ًا ألنظمة الرصد                         يابًا تام ناك غ ا أن ه ية، آم تجلى في السياسات القطاع ن الجنسين ال ي اواة بي تمام بالمس االه

 . الفعالة المستندة إلى المساواة بين الجنسين والمصنفة حسب نوع الجنس 
 

ت    -129 ادي ال رز وتف تقدم المح ى ال ة عل هل المحافظ ن الس ون م ن يك ي األداءول يانات . ذبذب ف ير الب وتش
ن           ي م دأت تعان رات ب بعض المؤش بة ل ريعًا بالنس ًا س ت نجاح ي حقق بلدان الت ى أن بعض ال ائية إل اإلحص

ام ينبغي إدراك المخاطر الفعلية التي تنطوي                        .إنتكاسات    تثمار في القطاع الع ع مستوى االس ند رف يه فع وعل
ات   ذه االنتكاس يها ه ب . عل كل عق تمويل يش تمادات   وال ا أن االع تثمار ، آم توى االس ع مس ام رف ية أم ة رئيس

 .المخصصة للقطاعات االجتماعية الهامة ال زالت متدنية 
 
 

ا زال الضعف هو السمة المميزة لقدرات البلدان األفريقية في مجال تصميم وتنفيذ السياسات التي                 -130 وم
ضعف للقدرات البشرية في ما يتصل بإدارة       : انوالضعف نوع . من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق أهداف األلفية        

ذه المؤسسات نفسها          ة، وضعف ه والمؤسسات قد تكون ضعيفة لضعف القدرات البشرية،       . المؤسسات القائم
وِّم اعوجاجها أو األطر التنظيمية العامة أو بسبب ردود أفعال مجموعات الضغط      أو لضعف األدوات التي تق

 .    وهناك حاجة لمعالجة هذه العوائق معالجة آاملة.  بصفة عامةأو لتدني مستوى الحكم واإلدارة
 
 

د من األهداف يتصف بالضعف والغموض              -131 إن العدي خذ، على سبيل المثال، هدف التعليم      . وأخيرًا، ف
ي     ( والترآيز هنا  . يتمثل هذا الهدف في آفالة إآمال جميع األطفال مرحلة التعليم االبتدائي           ). 2الهدف اإلنمائ

يم  ية التعل ر أي شئ عن نوع دون ذآ تحاق ب دالت االل ادة مع ى زي ن . منصب عل دد الملتحقي ادة ع يد أن زي ب
ية التعليم ومعدالت اإلآمال لدى التالميذ وإلى توزيع الموارد الشحيحة            ى نوع بعات بالنسبة إل يها ت تترتب عل

ية والثانوية والجامعية      ثالث االبتدائ راحل ال ى الم  اإلآمال انخفاضًا ملموسًا في بعض وانخفضت معدالت. عل
ية، آما حدث انخفاض أيضًا في النوعية بسبب ارتفاع              تغذية المدرسية المجان يها نظام ال بلدان التي أدخل ف ال

يذ إلى المعلمين      إضافة إلى ذلك، نظرًا لعدم آفاية الترآيز على التعليم الثانوي والجامعي، فقد بدأ             . نسبة التالم
تفاخ   " يحدث    ادة عدد الطالب في المرحلتين الثانوية والجامعية لم تواآب                  في " ان بلدان حيث أن زي  بعض ال

 . زيادة عدد التالميذ التي حدثت في المرحلة االبتدائية
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  االستنتاجات والتوصيات –دال 

 
ذو  -132 يا ال تح ية، أّال أن أفريق ية لأللف داف اإلنمائ وغ األه ى بل ؤدي إل ي الطريق الم الم ف ير الع  نفس يس

فنحن . واآلن ونحن قد بلغنا منتصف الطريق بالنسبة لتنفيذ برنامج األلفية فهناك دروس قيمة تعلمناها         . الحذو 
م اآلن أن النمو االقتصادي ال يكفي وحده لبلوغ هذه األهداف            فال بد أيضًا من انتهاج سياسات تكميلية من     . نعل

ل وتو  ع الدخ ادة توزي ية وإع تحويالت االجتماع يل ال ية  قب ة اإلقليم نافع العام ية والم ياآل األساس ير اله ف
اِعدة  روفًا أآلن أيضًا إن أي جهود لتعزيز عدد من التدخالت سوف تتطلب في آن معًا تعبئة                . المس وأصبح مع

ية وزيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية          وارد إضافية محل وينبغي أن يضطلع القطاع الخاص بدور أيضًا في        . م
وغ األهداف اإل     تظام وفي الوقت المحدد لها، وتعزيز            بل يه بان ديد الضرائب المفروضة عل ية بتس ية لأللف نمائ

 . تقديم التعليم والخدمات الصحية األساسية
 

يرًا ، من المعروف أن القيادة السياسية وااللتزام السياسي ضروريان لضمان النجاح                  -133 والمؤمل . وأخ
ت            ى استمرار ال تقرير عل ذا ال ية      أن يساعد ه بلوغ األهداف اإلنمائ يا ب يادة في أفريق والقضية األساسية . زام الق

ًا                     نها أن تصبح بلدان ية هي آيف يمك بلدان األفريق في مجال تحقيق أهداف   " رفيعة األداًء   " بالنسبة لمعظم ال
ية  رد في الجدول     . األلف ومما ال شك   .  أدناه عدٌد من التوصيات مصنفة وفقًا ألهداف األلفية المراد بلوغها          1وي

ية الرسمية                        ية والمساعدة اإلنمائ يات الوطن وارد إضافية من الميزان وغ األهداف يقتضي م يه أن بل ويوفر . ف
وارد وتوسيع حرية الحرآة المالية بغية تعزيز التدخالت                       تعزيز حشد الم يدًا ل يري إطارًا مف توافق أراء مونت

بلوغ أهداف األلفية        التوصيات الخاصة بما ينبغي اتخاذه من       1ز المرفق   ويوج. فالتعزيز هو مربط الفرس   . ل
 . إجراءات بالنسبة لكل هدف على حدة

 
يد االستعراض، عززت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أنشطتها لتقديم دعم فاعل للبلدان                  -134 ترة ق وخالل الف

دول األعضا                       دم لل ا المق رفع مستوى دعمه ية ول يق أهداف األلف ية في سعيها لتحق وفي إطار عملية   . ءاألفريق
، داخل المرآز األفريقي لقضايا الجنسين والتنمية       2006أغسطس  / تصحيح مسارها، أنشأت اللجنة في آب           

يل معلومات الفقر، ليكون بمثابة المسؤول                    ية وتحل ية لأللف دًا هو قسم األهداف اإلنمائ ية، قسما جدي االجتماع
ذا المجال              ة مراجعة معرفية تهدف إلى تقييم مدى عمق واتساع         وأجرت اللجن . عن تنسيق عمل اللجنة في ه

ات استراتيجية الحد من الفقر بمسألة الحد من الفقر بغرض مساعدتهم في سد الثغرات                    ن بورق رفة المهتمي مع
ى نحو أفضل ية عل ع طاوالت  . المعرف رفة ، أرب بكات المع بادل ش زز لت برنامج المع ي إطار ال وُنظِّمت ، ف

ية تنا     تديرة الكترون ات استراتيجية الحد من الفقر           مس األهداف اإلنمائية / ولت مختلف األدوات الخاصة بورق
ية  ية،        .  لأللف ية لأللف داف اإلنمائ ر واأله ن الفق د م تراتيجية الح ات اس ن بورق ن المهتمي ة م ّكَلت جماع وُش

ى صعيد تحقيق   استحدثت أداة لتبيان هذه األهداف بشكل واضح، بغرض المساهمة في تتبع التقدم المحرز عل              
ية   داف الفرع د األه ر          . ورص ن الفق د م تراتيجية الح ات اس ي بورق ي المعن ي األفريق ريق الدراس ام الف وق

درات فيما بين الدول األعضاء                ناء واآتساب الق ية بتيسير ب وعلى الصعيد القطري، قدمت    . واألهداف اإلنمائ
ى إثيوب                يا أيضًا خدمات استشارية إل يريا لمساعدة صانعي السياسات          اللجنة االقتصادية ألفريق ا وليب يا وغان

 .  على وضع وتنفيذ ورقات الستراتيجية الحد من الفقر تستند إلى أهداف األلفية
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  التوصيات المحددة لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية بالنسبة لكل هدف على حدة- 1المرفق 
 الهدف مجموعة اإلجراءات الموصى بتنفيذها لتسريع خطى التقدم

 تعميم أنظمة الري وتطويرها؛  •
 تقديم الدعم المالي لتوفير المدخالت األخرى مثل األسمدة والمعلومات المتعلقة باألحوال الجوية؛      •
 زيادة األموال المخصصة لتنمية الزراعة؛    •
 والتخفيف من آثارهما في الجهود   اإليدز و فيروس نقص المناعة البشريةإدماج وسائل الوقاية من   •

 ي تبذل لزيادة اإلنتاج الزراعي وتقديم اإلغاثات الغذائية؛  الت
 تحسين هياآل التسويق والنقل األساسية لتحقيق تكامل أسواق األغذية؛     •
تحسين سياسات األمن الغذائي التي تشمل زيادة االحتياطي االستراتيجي الوطني من الحبوب   •

 ومعالجة مشاآل حيازة األراضي وتوزيعها؛
 التي ترفع اإلنتاج الزراعي وتعزز القدرات وتبنيها؛اعتماد التقنيات  •
 التخفيف من تدهور البيئة وعالج آثاره والتقليص إلى الحد األدنى من تبعات االحترار العالمي؛     •
 تحسين اإلحصاءات المتعلقة بالزراعة واألغذية؛  •

 استراتيجية للحد من    اإلقرار بأن أآثر الوسائل فعالية لتحقيق هذا الهدف هو االلتزام إما بإطار ورقة     �
الفقر تتمحور حول األهداف اإلنمائية لأللفية وتتولى زماَمها البلداُن نفسها، أو بإطار خطة إنمائية   

       . وطنية تتمحور حول األهداف اإلنمائية لأللفية  

  القضاء على الفقر المدقع والجوع -1الهدف 
 

 الهدف الفرعي الخاضع للتقييم
 

 نسبة السكان الذين يعانون من     ـ خفض2الهدف الفرعي 
  2015 و 1990الجوع إلى النصف بين عامي   

ال ينبغي أن ترمي التدخالت إلى رفع معدالت التسجيل بالمدارس فحسب، بل أيضًا إلى رفع معدالت إآمال   
 .المرحلة االبتدائية 

ت التدخُّل التي  الكشف عن األسباب الكامنة وراء ارتفاع معدالت التسرب من المدرسة وتصميم عمليا  •
ترمي إلى تشجيع األطفال على متابعة دراستهم؛ علمًا بأن إلغاء الرسوم المدرسية وتوفير وسائل     

وبرامج التغذية في المدارس و تخصيص ) السيما في المناطق الحضرية(النقل المجانية إلى المدرسة  
 مراحيض منفصلة لإلناث، أمور أثبتت نجاحها في عدة بلدان أفريقية؛  

دريب المزيد من المدرسين لضمان توفير التعليم الجيد عبر خفض التفاوت بين نسبة المدرسين إلى   ت •
 التالميذ؛ 

 
 
 
يلزم تنفيذ برامج تستهدف بصفة خاصة األطفال المستبعدين اجتماعيًا، مثل يتامى اإليدز، بغية رفع   •

 معدالت التسجيل واإلآمال؛
النائية أو تحسين وسائل النقل لرفع معدالت االلتحاق   زيادة عدد المدارس المتوافرة في المناطق     •

 بالمدارس في المناطق الريفية؛ 
زيادة فرص االلتحاق بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي وتحسين نوعيتهما عبر زيادة االستثمارات    •

 ومؤسسات التعليم الخاصة؛  
؛  وهي بلدان انطلقت في    رآبالمتخلفة عن ال استخدام أسلوب التعلم من األقران، خاصة في البلدان       •

 معظمها من أوضاع أولية رديئة أو خرجت لتوها من الصراع؛    
 تحسين اإلحصاءات المتعلقة بالتعليم؛  •

اإلقرار بأن أآثر الوسائل فعالية لتحقيق هذا الهدف هو االلتزام إما بإطار ورقة استراتيجية للحد من         �
تولى زماَمها البلداُن نفسها، أو بإطار خطة إنمائية  الفقر تتمحور حول األهداف اإلنمائية لأللفية وت 

 . وطنية تتمحور حول األهداف اإلنمائية لأللفية  

  تعميم التعليم االبتدائي    - 2الهدف 
 
 

 الهدف الفرعي الخاضع للتقييم 
 

 آفالة تمّكن األطفال في آل مكان، سواء - 3الهدف الفرعي 
تمام مرحلة ، من إ 2015الذآور أو اإلناث، و بحلول عام      

 التعليم االبتدائي 

ينبغي أن تتخذ شمال أفريقيا التدابير الالزمة لرفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان، فضًال عن تحسين   •  ن وتمكين المرأة  ـ تعزيز المساواة بين الجنسي3الهدف 



E/ECA/COE/26/4 
 2صفحة 

 
 

 

 الهدف مجموعة اإلجراءات الموصى بتنفيذها لتسريع خطى التقدم
 عامًا من حيث اإللمام بالقراءة والكتابة، وتعزيز نصيب 24-15التكافؤ بين الجنسين في الفئة العمرية 

 اع غير الزراعي؛النساء من فرص العمل المأجور في القط 
ينبغي أن تكثف شرق وغرب ووسط أفريقيا جهودها لتحقيق تقدم على صعيد   جميع المؤشرات     •

 الستة ذات الصلة بالمرأة؛   
زيادة األنشطة التي ثبت أنها تؤدي إلى رفع معدل اإلناث المسجالت في المدرسة والبقاء فيها، مثل     •

لفتيات في المدارس المختلطة، وتقديم منح   فتح مدارس غير مختلطة، وتخصيص مراحيض منفصلة ل 
وينبغي للحكومات، حيثما يقل معّدل تسجيل   . دراسية خاصة إلى اإلناث، وغير ذلك من األنشطة   

الذآور في المدرسة عن معدل الفتيات، أن تزيد أنشطتها مثل توفير منح دراسية وبرامج تغذية    
 مجانية في المدارس؛ 

 بالمدرسة والقضاء  قاالجتماعي بين الذآور واإلناث من حيث االلتحا ينبغي للبلدان وضع حد للتمييز   •
 على المواقف السلبية إزاء تعلم اإلناث ؛  

في ما يتعلق بتمثيل النساء في البرلمان، ينبغي لجميع البلدان تعزيز فرص النساء للمشارآة في     •
لمناصب التي ُتشغل   وينبغي بذل جهود خاصة لتشجيع النساء على الترشح ل   . العملية االنتخابية

 باالنتخاب وعلى الفوز في االنتخابات؛   
بالنسبة لتباين أجور الجنسين في العمل، ينبغي للدول األعضاء التشجيع على المساواة بين الجنسين      �

 في مجال التوظيف، وذلك عبر التمييز اإليجابي لدى توظيف الموظفين المدنيين؛    

 
 الهدف الفرعي الخاضع للتقييم 

 
 ـ إزالة التفاوت بين الجنسين في مرحلتي     4الهدف الفرعي  

التعليم االبتدائي والثانوي ، ويفضل أن يكون ذلك بحلول      
 ، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد ال  2005عام 

 2015يتجاوز عام 

 الهدف قدممجموعة التوصيات المقترحة لتسريع الت 
 تحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء؛  •
 العمل على آفالة مساواة النساء بالرجال من حيث فرص التدريب العالي الجودة؛     •
 اتخاذ التدابير التي تسمح للمرأة بالجمع بين دورها اإلنجابي وعملها المأجور؛     •
االلتزام إما بإطار ورقة استراتيجية للحد من  اإلقرار بأن أآثر الوسائل فعالية لتحقيق هذا الهدف هي     •

الفقر يكون محورها األهداف اإلنمائية لأللفية وتتولى زمامها البلدان نفسها، وأما بإطار خطة إنمائية       
 .  وطنية يكون محورها حول األهداف اإلنمائية لأللفية 

 

 

موع النفقات على النحو   في المائة من مج15رفع االعتمادات المخصصة في الميزانية إلى نسبة  •
  والسل والمالريا؛  اإليدز و  نقص المناعة البشريةبفيروس المعتمد في إعالن أبوجا المتعلق ب  

زيادة األنشطة التي أثبتت فعاليتها مثل التحصين التجاني وتوفير الناموسيات وخدمات الرعاية قبل   •
 الوالدة والتوعية بالنظافة الصحية وأهمية مرافق الصرف الصحي؛    

 تعزيز حشد الموارد المحلية، بما في ذلك توفير الجهات غير الحكومية لخدمات الرعاية؛    •
سن تشريعات تجيز منح حوافز ضريبية خاصة يمكن استخدامها لتشجيع القطاع الخاص على تقديم    •

 المساعدات الضرورية في مجال الصحة العامة مثل عمليات التحصين؛    
ينها وتعزيزها، بما يشمل تحسين الهياآل األساسية للرعاية  إصالح أنظمة الرعاية الصحية وتحس •

 الصحية؛ 
مواءمة وتنسيق البرامج الرأسية العديدة التي ُتنفذ في مجال الصحة ورفع مستوى تنسيقها لخفض     •

 تكاليف المعامالت؛
ر تعزيز السمات اإلدارية والقيادية البارزة التي تضمن اعتماد نهج متعدد القطاعات في مجال توفي   •

 الرعاية الصحية، مع العمل على إزالة الحواجز االجتماعية والثقافية واالقتصادية األوسع نطاقًا؛      
تحسين قدرة القوة العاملة في مجال الرعاية الصحية واالحتفاظ بها، ومعالجة مشكلة هجرة األدمغة       •

 على نحو عاجل؛ 
 تحسين اإلحصاءات المتعلقة بالصحة؛ •

فعالية لتحقيق هذا الهدف هو االلتزام إما بإطار ورقة استراتيجية للحد من        اإلقرار بأن أآثر الوسائل  �
الفقر يكون محورها األهداف اإلنمائية لأللفية وتتولى زماَمها البلداُن نفسها و إما بإطار خطة إنمائية 

 .    وطنية يكون محورها حول األهداف اإلنمائية لأللفية 

 قة بالصحة األهداف اإلنمائية لأللفية المتعل 
 

  تخفيض معدالت وفيات األطفال-4الهدف 
 

  تحسين صحة األم - 5الهدف 
 

 اإليدز  و فيروس نقص المناعة البشرية  مكافحة -6الهدف 
 والمالريا وغيرها من األمراض  

 
 األهداف الفرعية المقيَّمة 

 
 تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن   -5الهدف الفرعي 

 ؛2015 و 1990ن عامي الخامسة بمقدار الثلثين بي 
 تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار -6الهدف الفرعي 

 ؛ 2015و 1990ثالثة أرباع، بين عامي 
 

فيروس نقص المناعة    وقف انتشار -7الهدف الفرعي  
 ؛2015 بحلول عام  اإليدز والبشرية
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 المرفق األول
 3صفحة 

 

 

 الهدف مجموعة اإلجراءات الموصى بتنفيذها لتسريع خطى التقدم
 
 
 
 رفع االعتمادات المخصصة في الميزانية للمياه والمرافق الصحية؛    •
 طة السريعة األثر التي أثبتت فعاليتها ـ مثل توفير مضخات المياه العامة؛   زيادة األنش •
توفير مصادر طاقة بديلة ومنخفضة التكلفة مثل الكيروسين والفحم المضغوط للحد من إزالة الغابات           •

 ووقف زحف الصحراء؛
 التوعية بمسائل الصحة العامة لتحسين مستوى المرافق الصحية؛      •
 عبر منح الحوافز؛تشجيع األمن المائي   •
معالجة مواطن الضعف السياسية العامة والمؤسسية، التي تعاني منها على سبيل المثال، الوآاالت       •

 المسؤولة عن تنظيم المرافق العامة، التي ال بد من تزويدها بالمعارف الفنية؛    
 تحسين اإلحصاءات في هذا المجال؛   •
هدف هو االلتزام إما بإطار ورقة استراتيجية للحد من     اإلقرار بأن أآثر الوسائل فعالية لتحقيق هذا ال    •

الفقر يكون محورها األهداف اإلنمائية لأللفية وتتولى زماَمها البلداُن نفسها، وإما بإطار خطة إنمائية       
 . وطنية يكون محورها األهداف اإلنمائية لأللفية 

  

  آفالة االستدامة البيئية  - 7الهدف 
 

  انالهدفان الفرعيان المقّيم
 

 إدماج مبادئ التنمية المستدامة في  -9الهدف الفرعي  
 السياسات والبرامج القطرية ووقف فقدان الموارد البيئية     

 
 تخفيض نسبة األشخاص الذين ال   -10الهدف الفرعي  

يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصف،  
 2015بحلول عام 

 

 





 
 

 

 المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ي تشغلها النساء في البرلمان         : 557شريحة مصورة      اعد الت المق
 آسنة أساس وسنة 1990سنة باستخدام ( الوطني ، النسبة المئوية 

 )  آسنة مرجعية 2005
 
 

 بناءًا على التغيير الذي 2015مقدرَّة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة 
 ية لوحظ بين السنة األساس والسنة المرجع

 
 وحدة المعلومات الجغرافية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

http://geoinfo.uneca.org/mdg 

  
 

2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

)19= عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

 
 إخالء المسؤولية 

 
م ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس الب
ية     ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس
م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال
ن د م ل بل ن آ يانات ع دث الب ي أح ذه ه ون ه د ال تك تحدة ، ق الم
ي يجوز أال تعكس الحالة السائدة في الوقت الراهن بلدان ، وبالتال ال

 . في البلد
 

واردة في هذه الخريطة ال تعني              أنالحدود واألسماء والتسميات ال
 .  األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 
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 المرفق الثاني 

 1صفحة 
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 2صفحة 

 
 

 

 المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ريحة مصورة  ن  : 566ش انون م ن يع كان الذي تغذية، الس وء ال  س
ئوية  بة الم نة ( النس تخدام س نة 1991باس نة أساس وس  2002 آس
 ) آسنة مرجعية 

 

إخالء المسؤولية
ُتمدت م  رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس مالب ع األم ن موق

ية      ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس

م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال
المتحدة ، قد ال تكون هذه هي أحدث البيانات عن آل بلد من البلدان

وز أال ي يج ي، وبالتال ن ف ت الراه ي الوق ائدة ف ة الس  تعكس الحال
 . البلد

واردة في هذه الخريطة ال تعني أن الحدود واألسماء والتسميات ال
 .  األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

 2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

)7 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

درَّة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة           بناءًا على التغيير الذي2015مق
 لوحظ بين السنة األساس والسنة المرجعية 

 
ية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا           وحدة    المعلومات الجغراف

http://geoinfo.uneca.org/mdg 
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 فق الثاني المر

 2صفحة 
 



 
 

 

 المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ن الجنسين في مجال        : 611شريحة مصورة      اواة بي مؤشر المس
 آسنة 1991باستخدام سنة (التسجيل في مرحلة التعليم االبتدائي         

 )  آسنة مرجعية2004أساس وسنة 
 

إخالء المسؤولية
 

ي مالب ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس انات المس
ية     ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس
م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال

يانا    دث الب ي أح ذه ه ون ه د ال تك تحدة ، ق نالم د م ل بل ن آ ت ع
ي يجوز أال تعكس الحالة السائدة في الوقت الراهن بلدان ، وبالتال ال

 . في البلد
 

واردة في هذه الخريطة ال تعني أن الحدود واألسماء والتسميات ال
 .  األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

)16 =عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

تقراء الخطي حتى سنة            درَّة بطريقة االس  بناءًا على التغيير الذي2015مق
  السنة األساس والسنة المرجعية لوحظ بين

 
تحدة االقتصادية ألفريقيا                م الم ية في لجنة األم وحدة المعلومات الجغراف

http://geoinfo.uneca.org/mdg 
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 المرفق الثاني 

  3صفحة 
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 4صفحة 

 
 

 

ذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية المتوقع بلوغه من ه
 

ورة   ريحة مص ال : 613ش ي مج ين ف ن الجنس اواة بي ر المس مؤش
ثانوي      يم ال رحلة التعل ي م جيل ف نة  (التس تخدام س نة1991باس  آس

 )  آسنة مرجعية2004أساس وسنة 
 

إخالء المسؤولية
 

م ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس الب
ية      ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس
م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال

لمتحدة ، قد ال تكون هذه هي أحدث البيانات عن آل بلد من البلدانا
ي ن ف ت الراه ي الوق ائدة ف ة الس وز أال تعكس الحال ي يج ، وبالتال

 . البلد
 

واردة في هذه الخريطة ال تعني أن الحدود واألسماء والتسميات ال
 .  األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

2015 في عام النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف
)

)23 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

درَّة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة          بناءًا على التغيير الذي2015مق
 لوحظ بين السنة األساس والسنة المرجعية 

 
ية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا              وحدة المعلومات الجغراف

http://geoinfo.uneca.org/mdg 
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 المرفق الثاني 

 4صفحة 



 
 

 

المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

مؤشر المساواة بين الجنسين في التسجيل في : 614شريحة مصورة   
ي    يم العال رحلة التعل نة  ( م تخدام س نة1999باس اس وس نة أس  آس

 )  آسنة مرجعية 2004
 

إخالء المسؤولية
 

م ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس الب
ية      ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس
يان   ي ورود الب تأخر ف مال تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش ات إل

المتحدة ، قد ال تكون هذه هي أحدث البيانات عن آل بلد من البلدان
ي ن ف ت الراه ي الوق ائدة ف ة الس وز أال تعكس الحال ي يج ، وبالتال

 . البلد
 

واردة في هذه الخريطة ال تعني أن الحدود واألسماء والتسميات ال
 .  فق عليها رسميا األمم المتحدة تؤيدها أو توا

 

2015نسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام ال

)38 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

درَّة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة           بناءًا على التغيير الذي2015مق
 لوحظ بين السنة األساس والسنة المرجعية 

 
ية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا              وحدة المعلومات الجغراف

http://geoinfo.uneca.org/mdg 
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 المرفق الثاني 

  5صفحة 
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 6صفحة 

 
 

 

 

المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ورة    ريحة مص ل      : 617ش ل لك ار الس دل انتش مة100000مع  نس
 )  آسنة مرجعية2004 آسنة أساس وسنة 1990باستخدام سنة (

 إخالء المسؤولية 
م ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس الب

ية     ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس  (الم
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس

م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال
المتحدة ، قد ال تكون هذه هي أحدث البيانات عن آل بلد من البلدان
ي ن ف ت الراه ي الوق ائدة ف ة الس وز أال تعكس الحال ي يج ، وبالتال

 . البلد
واردة في هذه الخريطة ال تعني أنالحدود واألسماء و     التسميات ال

 .  األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

 ) 1 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

تقراء الخطي حتى سنة           درَّة بطريقة االس  بناءًا على التغيير الذي2015مق
 لوحظ بين السنة األساس والسنة المرجعية 

 
م المتحدة االقتصادية ألفريقيا               ية في لجنة األم وحدة المعلومات الجغراف

http://geoinfo.uneca.org/mdg 
 

E/ECA/COE/26/4 
 المرفق الثاني 

   6 صفحة
 



 
 

 

 المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ريحة مصورة ياه   : 667ش تخدمون مصادر م ن يس كان الذي بة الس نس
ية     شرب أفضل، في ا       ناطق الريف  آسنة أساس  1990باستخدام سنة   (لم

 )   آسنة مرجعية2004وسنة 
 

 بناءًا على التغيير الذي 2015مقدرَّة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة 
 ة األساس والسنة المرجعية لوحظ بين السن

 وحدة المعلومات الجغرافية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
http://geoinfo.uneca.org/mdg 

  

2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

)13 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

إخالء المسؤولية
م ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس الب
ية     ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس
م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال
ن د م ل بل ن آ يانات ع دث الب ي أح ذه ه ون ه د ال تك تحدة ، ق الم
ي يجوز أال تعكس الحالة السائدة في الوقت الراهن بلدان ، وبالتال ال

 . في البلد
واردة في ه          ذه الخريطة ال تعني أنالحدود واألسماء والتسميات ال
 .  األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

E/ECA/COE/26/4 
 المرفق الثاني 

  7صفحة 



E/ECA/COE/26/4 
 8صفحة 

 
 

 

 المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ن ي : 666شريحة مصورة كان الذي بة الس ياه شربنس تخدمون مصادر م س
رية    ناطق الحض ي الم نة  (أفضل ، ف تخدام س نة1990باس اس وس نة أس  آس

 )  آسنة مرجعية 2004
 

اءًا على التغيير الذي  بن2015مقدرَّة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة 
 لوحظ بين السنة األساس والسنة المرجعية 

 وحدة المعلومات الجغرافية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
http://geoinfo.uneca.org/mdg 

  2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

)11=عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

إخالء المسؤولية
م ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس الب

داف ا   رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس ية  الم ية لأللف (إلنمائ
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس

م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال
ن د م ل بل ن آ يانات ع دث الب ي أح ذه ه ون ه د ال تك تحدة ، ق الم
ي يجوز أال تعكس الحالة السائدة في الوقت الراهن بلدان ، وبالتال ال

 . في البلد
واردة في هذه الخريطة ال تعني أنا لحدود واألسماء والتسميات ال

 .  األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

E/ECA/COE/26/4 
 المرفق الثاني 

  8صفحة 
 



 
 

 

  المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية
 

ورة  ريحة مص رافق : 669ش تخدمون م ن يس كان الذي بة الس نس
 آسنة1990باستخدام سنة (صحية محسنة ، في المناطق الحضرية 

 )  آسنة مرجعية 2004أساس وسنة 
 

 بناءًا على التغيير الذي2015ة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة مقدرَّ
 لوحظ بين السنة األساس والسنة المرجعية 

 
وحدة المعلومات الجغرافية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

http://geoinfo.uneca.org/mdg 
 

2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

)12 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

إخالء المسؤولية
 

ع األم ُتمدت من موق ذه الخرائط اس م ه تخدمة لرس يانات المس مالب
ية     ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس
م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال
ن د م ل بل ن آ يانات ع دث الب ي أح ذه ه ون ه د ال تك تحدة ، ق الم

بلدان ، وبالتالي يجوز أال تعكس الحا        لة السائدة في الوقت الراهنال
 . في البلد

 
الحدود واألسماء والتسميات الواردة في هذه الخريطة ال تعني أن 

 .  األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

E/ECA/COE/26/4 
 المرفق الثاني 

  9صفحة 



E/ECA/COE/26/4 
 10صفحة 

 
 

 

 من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية المتوقع بلوغه 
 

ن يستخدمون مرافق صحية : 670شريحة مصورة      بة السكان الذي نس
نة ، في المناطق الريفية          آسنة أساس وسنة1990باستخدام سنة   (محس

 )  آسنة مرجعية2004
 

2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

 بنـاءًا على التغييـر الذي لوحظ 2015خطي حتى سـنة مقدرَّة بطـريقة االسـتقراء ال
 بين السنة األساس والسنة المرجعية 

 وحدة المعلومات الجغرافية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
http://geoinfo.uneca.org/mdg 

)12 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

إخالء المسؤولية
تخدمة ل يانات المس مالب ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه رس

ية     ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس

م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال
ن د م ل بل ن آ يانات ع دث الب ي أح ذه ه ون ه د ال تك تحدة ، ق الم

ي يجوز أال تعكس الحالة السائدة في الوقت الراهنا بلدان ، وبالتال ل
 . في البلد

الحدود واألسماء والتسميات الواردة في هذه الخريطة ال تعني أن 
 .األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

E/ECA/COE/26/4 
 المرفق الثاني 

  10صفحة 



 
 

 

E/ECA/COE/26/4 
 المرفق الثاني 

  11صفحة 

 

 المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

المصابون بفيروس نقص المناعة البشــرية : 729شريحة مصورة     
ًا ، 49 – 15،  ئوية  عام بة الم نة (النس تخدام س نة2001باس  آس

 )  آسنة مرجعية2005أساس وسنة 
 

2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

)14 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

 بناءًا على التغيير الذي 2015مقدرَّة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة 
 لوحظ بين السنة األساس والسنة المرجعية 

 وحدة المعلومات الجغرافية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
http://geoinfo.uneca.org/mdg 

خالء المسؤوليةإ
م ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس الب
ية     ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس
م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال

و  د ال تك تحدة ، ق نالم د م ل بل ن آ يانات ع دث الب ي أح ذه ه ن ه
ي يجوز أال تعكس الحالة السائدة في الوقت الراهن بلدان ، وبالتال ال

 . في البلد
الحدود واألسماء والتسميات الواردة في هذه الخريطة ال تعني أن 

 .األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

E/ECA/COE/26/4 
 المرفق الثاني 

  11صفحة 



E/ECA/COE/26/4 
 12صفحة 

 
 

 

 المتوقع بلوغه من هذا الهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ورة  ريحة مص ي ، : 743ش يم االبتدائ رحلة التعل ال م دل إآم مع
ان  نة  (الجنس تخدام س نة   1991باس اس وس نة أس نة2004 آس  آس
 ) مرجعية

 

إخالء المسؤولية
م ع األم ن موق ُتمدت م رائط اس ذه الخ م ه تخدمة لرس يانات المس الب
ية     ية لأللف داف اإلنمائ رات األه اص بمؤش مي الخ تحدة الرس (الم

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx . (بب وبس
م تابعة لألم ائية ال عبة اإلحص ى الش يانات إل ي ورود الب تأخر ف ال
ن د م ل بل ن آ يانات ع دث الب ي أح ذه ه ون ه د ال تك تحدة ، ق الم
ي يجوز أال تعكس الحالة السائدة في الوقت الراهن بلدان ، وبالتال ال

 . في البلد
واردة في هذه الخريطة ال تعني أن الحدود واألسماء والتسميات ال

 .األمم المتحدة تؤيدها أو توافق عليها رسميا 

 بناءًا على التغيير الذي 2015مقدرَّة بطريقة االستقراء الخطي حتى سنة 
 سنة المرجعية لوحظ بين السنة األساس وال

 وحدة المعلومات الجغرافية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
http://geoinfo.uneca.org/mdg 

)29 = عدد البلدان(بيانات  ناقصة / ال بيانات

2015النسبة المئوية المقدر عدم تحقيقها من الهدف في عام 

E/ECA/COE/26/4 
 المرفق الثاني 

  12صفحة 



 
 

 



E/ECA/COE/26/4 
 14صفحة 

 
 

 

 


