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  التوجه العام

ادية واالجتماعية االقتصـــــاهلدف العام للخطة الربناجمية لفرتة الســـــنتني هو تعزيز التنمية  ١-١٥
الشــــــاملة للجميع واملســــــتدامة دعماً لإلســــــراع بوترية التحول اهليكلي يف أفريقيا. ويتســــــق ذلك مع 

، وبرنــامج الشـــــــــــــــراكة اجلديدة من ٢٠٦٣األولويــات والرؤيــة املبينــة يف خطــة االحتــاد األفريقي لعــام 
الواردة يف  هــا دوليــاً مبــا فيهــا األهــدافأجــل تنميــة أفريقيــا (النيبــاد)، واألهــداف اإلمنــائيــة املتفق علي

، وخطة عمل أديس أبابا املنبثقة عن املؤمتر الدويل الثالث ٢٠٣٠خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لعام 
لتمويـــل التنميـــة، والوثـــائق اخلتـــاميـــة ملؤمترات األمم املتحـــدة الرئيســـــــــــــــيـــة األخرى ومـــا مت عقـــده من 

 .١٩٩٢اتفاقات دولية منذ عام 

 ٢٠٦٣خطة االحتاد األفريقي لعام األفريقيون رؤســـــــــــــاء الدول واحلكومات قد اعتمد و   ٢-١٥
. ٢٠١٥الــدورة العــاديــة الرابعــة والعشـــــــــــــــرين ملؤمتر االحتاد اليت ُعقدت يف كانون الثاين/يناير خالل 

 ار قاريإطهي و  ،مســــــــاَر التنمية يف أفريقيا على مدى الســــــــنوات اخلمســــــــني القادمة وحتدد اخلطةُ 
أفريقيا  اليت يراد من خالهلا بناءاألفريقي تقبل ويقوم على رؤية االحتاد يســـــــــــــتشـــــــــــــرف آفاق املســـــــــــــ

متكاملة ومزدهرة تنعم بالســـــــــــالم ويتوىل مواطنوها زمام أمورها ومتثل قوة ديناميكية على الســـــــــــاحة 
 الدولية. 

اإلطار التوجيهي الذي تعتمده املنطقة لتنفيذ خطة التنمية  ٢٠٦٣وتشــكل خطة عام   ٣-١٥
ذلك  ،.  وإضــــــافة إىل)٢٠١٥أيلول/ســــــبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١(القرار  ٢٠٣٠ لعام املســــــتدامة

) جزءاً ال ٢٠١٥/يوليــه متوز ٢٧املؤرخ  ٦٩/٣١٣القرار بــ ةرفقــامل(عترب خطــة عمــل أديس أبــابــا تُ 
ا تســاهم يف وسائل التنفيذ املنصوص عليها   ٢٠٣٠يتجزأ من خطة التنمية املســتدامة لعام  كما أ

 وبالتايل فإن املبادرات الثالث يدعم بعضها بعضاً.  ذكورة. طة املاخليف 

 ٦٧١والوالية الرئيســــــــية للربنامج مســــــــتمدٌة من قرار اجمللس االقتصــــــــادي واالجتماعي   ٤-١٥
مبوجبــه اللجنــة االقتصـــــــــــــــادية ألفريقيا. وهناك واليات أخرى  ) الــذي أنشـــــــــــــــأ اجمللسُ ٢٥-ألف (د

ا خلتامية للمؤمترات ومؤمترات القمة العاملية الرئيســـــــــــيانبثقت عن االحتاد األفريقي والوثائق ا ة وقرارا
 .  ٢٠١٢ومنها مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعقود يف عام 

ة يف الدورة إىل القرارات املتخذتســـــــــــتند كذلك اخلطة الربناجمية احلالية لفرتة الســـــــــــنتني و   ٥-١٥
. وتشمل قرارات اللجنة ٢٠١٥س أبابا يف آذار/مارس الثامنة واألربعني للجنة اليت ُعقدت يف أدي

: التخطيط والتعبئة والتمويل ٢٠٦٣) الصــــادر بشــــأن تنفيذ خطة عام ٤٨-(د  ٩٢٨هذه القرار 
) الصـــــــــــــادر بشـــــــــــــأن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ ٤٨-(د ٩٢٩من أجل التنمية؛ والقرار 

قليمي األفريقي املعين بالتنمية املســــــــــــتدامة؛ ) الصــــــــــــادر بشــــــــــــأن املنتدى اإل٤٨-(د  ٩٣٠والقرار 
) ٤٨-(د ٩٣٤) الصــادر بشأن ثورة البيانات والتنمية اإلحصائية؛ والقرار ٤٨-(د  ٩٣١والقرار 

؛ ٢٠٢٤-٢٠١٤الصـــــادر بشـــــأن برنامج عمل فيينا لصـــــاحل البلدان النامية غري الســـــاحلية للعقد 
 يف أفريقيا.  ) الصادر بشأن أقل البلدان منوا٤٨-(د  ٩٣٥والقرار 
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اخلمس  السنواتلقد تواصل النمو املطرد للعديد من االقتصادات األفريقية على مدى   ٦-١٥
وصــــــحب ذلك تقدٌم مشــــــهود يف النهوض بالتنمية االقتصــــــادية   من األلفية اجلديدةىلعشــــــرة األو 

 مت إحرازه صـــــــــــــــوب بلوغ بعض الغــايــات اليت تشـــــــــــــــتمــل عليهايف ذلــك مــا ا مبــفيهــا، واالجتمــاعيــة 
. وتســــــــــارعت وترية منو الناتج احمللي اإلمجايل، إذ زاد ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

وهو معــدل  ٢٠١٤يف املــائــة يف عــام  ٣,٩إىل  ٢٠١٣يف املــائــة يف عــام  ٣,٧متوســـــــــــــــط منوه من 
الزمة لإال أنه ال يزال أدىن بكثري من معدالت النمو ذات الرقمني ا العامليةجيد نســــــــــبيا باملقاييس 

 هيكلي.  حتولحداث إل

ومتثلت ركيزة النمو يف أفريقيا بصـــورة رئيســـية يف االســـتهالك اخلاص وتكوين رأس املال   ٧-١٥
االقتصــــاد الكلي؛ واســــتمرار التوســــع احلضــــري؛ والصــــعود  احلوكمة وإدارةِ  نُ حتســــّ مه ودعَّ اإلمجايل، 

مع  التجارة واالســــــــتثمار املتواصــــــــل للطبقة الوســــــــطى الذي حيفز الطلب الكلي؛ وتوطد صــــــــالت
ا املنطقة يف اآلونة األخرية يف جمال التكامل  االقتصــادات الناشــئة؛ والتطورات اإلجيابية اليت شــهد

 اإلقليمي والشراكات التجارية. 

ورغم أن آفاق املســـــــــتقبل االقتصـــــــــادي على املدى املتوســـــــــط ال تزال إجيابية بالنســـــــــبة   ٨-١٥
دد  ســــــــاســــــــيةأ توقعات النمو فيها مثل هبوط أســــــــعار النفط وســــــــلع للقارة، مثة خماطر ميكن أن 

، وبطء االنتعاش االقتصــــــادي يف البلدان املتقدمة النمو، والتشــــــدد يف الســــــياســــــات النقدية أخرى
م االســــــــتقرار الســــــــياســــــــي يف بعض البلدان اعدانالعاملية، والصــــــــدمات املتصــــــــلة بأحوال الطقس، و 

 األفريقية.

برية من شـــــــرائح كجيعلون ته وعيونالذي تشـــــــهده املنطقة حاليا  النمومنط املالحظ أن و   ٩-١٥
، وال ســــــــــيما يف املناطق الريفية ويف أطراف املدن اآلخذة يف ضــــــــــعفالو لفقر ا الســــــــــكان حبيســــــــــة

فضي تأوجه انعدام املساواة العميقة واملستحكمة واملستمرة يف مجيع أحناء القارة أن التوســع.  كما 
ميكن على املدى الطويل أن تقوض النمو االقتصــــــادي  وســــــياســــــية اقتصــــــادية واجتماعيةر آثاإىل 

ّيئ الظروف  واإلنتاجية وتطّور األســـــــــــواق. وهي ُتضـــــــــــعف الثقة يف احلكومات واملؤســـــــــــســـــــــــات و
ها بعض تالندالع النزاع ووقوع االضـــــــــــطرابات االجتماعية، على حنو ما أثبتته التجربة اليت عاشـــــــــــ

ــايــة املطــاف هو كفــالــة أن تراع البلــدان األفريقيــة يف اآلونــة األخرية. ي واهلــدف املراد حتقيقــه يف 
ختلف عن الركب وذلك حىت يتســــــــىن جىن الثمار املرتقبة  الســــــــياســــــــات العامة احتياجات كلِّ َمنْ 

مكني باملســـــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني والتض والنهو  املنطقةبشـــــــــــــــدة للعائد الدميوغرايف الذي متتاز به 
 االقتصادي للمرأة.

مو أفريقيا وتشـــــــــهد حتوال، ما من بديل عن إحداث حتول وتنويع هيكليني يف ولكي تن  ١٠-١٥
يمن عليه الســـلع  ا عن طريق التصـــنيع. فاهليكل احلايل للصـــادرات من البضـــائع، الذي  اقتصـــادا
األســــاســــية األولية وغري اجملهزة، ليس باهليكل املوايت ملســــتوى التنمية املنشــــود. وهناك توافق متزايد 

ع مصــــادر تنويعلى ضــــرورة احلاجة امللحة لضــــمان اســــتدامة النمو ومشوله للجميع و  على يف اآلراء
النمو للتخفيف من ضـــــــــــــــعف االقتصـــــــــــــــادات األفريقية إزاء الصـــــــــــــــدمات الداخلية واخلارجية مثل 

، واألزمات املالية واالقتصـــــــــــادية، وأزمات الديون، االســـــــــــتهالك العاملياالختالالت اليت تصـــــــــــيب 
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 تعزز حتقيق منو السياسات املالئمة اليت، يظل اتباع يف هذا اجملالو على تغري املناخ. واآلثار املرتتبة 
شــــــامل للجميع وحتســــــني اإلنتاجية وإحداث حتول هيكلي من خالل التصــــــنيع، وإضــــــافة القيمة، 

. وســـــــــــــــتحتـــاج مطلبـــًا على جـــانـــب عظيم من األمهيـــة وتنويع الصـــــــــــــــــادرات، والتكـــامـــل اإلقليمي
هود ذل اجلبأيضـــــــــــــا إىل حتســـــــــــــني إدارة القطاع العام وتعبئة املوارد احمللية و  االقتصـــــــــــــادات األفريقية

 الضريبية. اإصالح سياساإىل كافحة التدفقات املالية غري املشروعة و مل

 هوداجلبذل  ٢٠٦٣عام وخطة  ٢٠٣٠وســيقتضــي تنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام   ١١-١٥
 يف أطر إدمــاج هــاتني املبــادرتني منالت التخطيط وكــالتمكني قــدرات وعيــة وبنــاء اللتا يف جمــايل

ارد احمللية تمويــل والتنفيــذ، مبــا يف ذلــك تعبئة املو مبتكرة للوســـــــــــــــائــل لتوصـــــــــــــــل لالتخطيط الوطنيــة وا
تحفيز لت البيانا ليف جما، ســـــــــــــيتطلب األمر قيام ثورة التمويل اخلارجي. وأخرياً  واالســـــــــــــتفادة من

 موارد وقدرات معززة جلمع البياناتتوافر  لزم ذلكيســـــــــــتعملية املتابعة واالســـــــــــتعراض، وســـــــــــوف 
 نظم إحصائية قوية.   تستند إىلوختزينها وحتليلها 

واســــتنادا إىل التحليل اآلنف الذكر ومع إيالء االعتبار الواجب للســــياق اإلمنائي الذي   ١٢-١٥
للجنة توجَهها الواليات الرئيســــــــية للجنة االقتصــــــــادية ألفريقيا، تُِقيم املنطقة وايشــــــــكل احتياجات 

ا يف فرتة الســــنتني ها يف تنفيذ اســــتمرار  ضــــرورةالربناجمي على  -٢٠١٤األعمال اليت اضــــطلعت 
دف إىل توفري الدعم الفعال لعملية تنفيذ خطة التنمية املســــــتدامة  ٢٠١٥ مع إجراء حتســــــينات 

 .  ومتابعتها ٢٠٦٣وخطة عمل أديس أبابا وخطة عام  ٢٠٣٠لعام 

لتالية دعماً الرتكيَز على اجملاالت املرتابطة الستة ا يةالربناجم اتتحسينذه الهقتضــي توســ  ١٣-١٥
خبطة االحتاد األفريقي لعام  املتصـــــــــــلة ) ٢٠٢٣-٢٠١٣(خلطة تنفيذ الســـــــــــنوات العشـــــــــــر األوىل 

تعزيز قدرات الدول األعضـــــاء واجلماعات االقتصـــــادية اإلقليمية ومفوضـــــية االحتاد  ،أوالً : ٢٠٦٣
 ،اً ثانيو ة التجانس واالتســــــــاق والتنســــــــيق على صــــــــعيد األهداف اإلمنائية األفريقية؛ األفريقي لكفال

 ،ثــالثــاً و واألهــداف اإلمنــائيــة األفريقيــة يف أطر التخطيط واملــاليــة الوطنيــة؛  ٢٠٦٣إدمــاج خطــة عــام 
واألهداف اإلمنائية األفريقية واســـــــــــــــتعراضـــــــــــــــها؛  ٢٠٦٣تعزيز القدرات من أجل متابعة خطة عام 

ام حتديد وتعزيز طرق متويل خطة ع ،وخامســــــاً تعزيز النظم اإلحصــــــائية للدول األعضــــــاء؛  ،ورابعاً 
فقات املالية لتدملشــــكلة ا التصــــدي ل منهابُ بســــُ  تعبئة املوارد الداخلية واخلارجية خاللمن  ٢٠٦٣

التعاون  ناالســــتفادة م ،وســــابعاً تســـخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  ،وســــادســــاً غري املشـــروعة؛ 
 يما بني بلدان اجلنوب والشراكات اإلقليمية. ف

وســـــتظل االســـــرتاتيجية العامة اليت تعتمدها اللجنة لتحقيق األهداف الربناجمية تتمحور   ١٤-١٥
 ل بعضـــــــها بعضـــــــاً، هي الربامج الفرعية اآلتية: ســـــــياســـــــاتبرامج فرعية مرتابطة يكمِّ  حول تســـــــعة

طبيعية والتكنولوجيات وإدارة املوارد الاالبتكارات و التكامل اإلقليمي والتجارة؛ و االقتصــــاد الكلي؛ 
األنشـــطة و الشـــؤون اجلنســـانية ودور املرأة يف التنمية؛ و تنمية القدرات؛ و اإلحصـــاءات؛ و يف أفريقيا؛ 

ة ســـــــــــــــيـــاســـــــــــــــــات التنميـــو التخطيط واإلدارة يف جمـــال التنميـــة؛ و دون اإلقليميـــة ألغراض التنميـــة؛ 
ور اســـــرتاتيجية اللجنة الرامية إىل تعميم املنظ فالة مراعاةلكاالجتماعية. وقد بُذلت جهود خاصـــــة 

   اجلنساين يف كامل الربامج الفرعية التسعة اليت تتألف منها اخلطة الربناجمية احلالية لفرتة السنتني.
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ويتمثـــل التوجـــه االســـــــــــــــرتاتيجي للجنـــة يف بلوغ مســـــــــــــــتوى أعلى من التـــأثري عن طريق   ١٥-١٥
أفريقيا؛ وكســـــــب قدر أكرب من املصـــــــداقية والثقة من خالل يف تحول لا خلطة الســـــــياســـــــات دعماً 

 ىلنادها إتســم مبالءمتها واســتتاملعرفية دمات اخلإعداد نوعية عالية اجلودة من حبوث الســياســات و 
ا؛ وتقوية األدلة ؛ وتعزيز آليات املســـــــاءلة باللجنة وتعميق ثقافة التعلم يف مجيع مســـــــارات العمل 

وتنمية  يةملعرفاعداد املنتجات املتعلقة بإ خدماتلل هانة من أجل دعم إجناز الفعالية التشــــغيلية للج
 القدرات يف الوقت املقرر.

 وســتشمل طرائق التنفيذ مزجياً من حبوث السياسات الرامية إىل توفري املعارف، وأنشطة  ١٦-١٥
للجنة تلك ز التعاون التقين. وســـــتنجاســـــتشـــــارية وأنشـــــطة الدمات ااخلالدعوة وبناء توافق اآلراء، و 

اخلدمات من خالل حتليالت اقتصــــــــــــادية واجتماعية جتريها وتقارير تعدها لرصــــــــــــد وتتبع ما حترزه 
ا العاملية واإلقليمية؛ وعرب صـــــــــياغة توصـــــــــيات ومبادئ توجيهية  أفريقيا من تقدم يف الوفاء بالتزاما

ســــري بناء ســــياســــايت لتيللحوار الســــياســــايت؛ وتنظيم حوار  ومعايري يف جمال الســــياســــة العامة دعماً 
ية وبناء الرئيســـية؛ وتقدمي املســـاعدة التقن القضـــاياتوافق اآلراء واختاذ مواقف إقليمية موحدة بشـــأن 

القدرات يف شـــكل خدمات اســـتشـــارية وتدريب لنشـــر أفضـــل املمارســـات. وســـتســـتمر اللجنة يف  
ا املتعلقة يز عملياكفالة إجناز نواتج عالية اجلودة وعميقة األثر، وســــــــــــــتحقق ذلك من خالل تعز 

 بضمان اجلودة طبقا لسياستها يف هذا اجملال. 

شــــيا يف تنفيذ الربنامج. وتقوم اللجنة، مت حموريوســــيظل للشــــراكات االســــرتاتيجية دور   ١٧-١٥
 ،مع اســرتاتيجيتها املتعلقة بالشــراكات، باستثمار مزاياها النسبية إلشراك طائفة واسعة من الشركاء

تعظيم أثر أعماهلا. وحتقيقا هلذه  على الســـــــــــــــواء، بغيةمم املتحــدة وخــارجها من داخــل منظومــة األ
واالجتماعية الغاية، ســــــتواصــــــل اللجنة املشــــــاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية للشــــــؤون االقتصــــــادية 

اإلمنائية لألمم املتحدة على صــــعيدي الوســــيلة الرئيســــية لضــــمان اتســــاق األنشــــطة ذلك  بوصــــف
ســتمر مع كيانات جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. وســيأيضــا التعاون وثيق تول الســياســات والتنفيذ،

التنســــــــــــيق والتعاون فيما بني وكاالت األمم املتحدة العاملة يف أفريقيا، وذلك من خالل حتســــــــــــني 
الحتاد تدعوها اللجنة إىل االنعقاد لدعم ا اليتاإلقليمي ودون اإلقليمي للوكاالت نســـــــيق الت اتآلي

الشــــــراكة ن خالل مي وبرنامج النيباد التابع له على الصــــــعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، و األفريق
). ٢٠٢٧-٢٠١٧بني األمم املتحــدة واالحتــاد األفريقي بشـــــــــــــــأن خطــة أفريقيــا للتكــامــل والتنمية (

على الصــــعيد الوطين، ســــتتعاون اللجنة على حنو وثيق مع نظام املنســــقني املقيمني لألمم املتحدة و 
ا كلّ  دة مناستفالل  والربامج.  الوكاالت والصناديقمن  مواطن القوة اليت يتميز 

ا احلالية مع االحتاد األفريقي ومصــــــــرف التنمية   ١٨-١٥ وســــــــتواصــــــــل اللجنة اســــــــتثمار شــــــــراكا
ر مع اجلــامعــات وجمــامع الفككــذلــك األفريقي وغريمهــا من املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، و 

 ذلك، ىلإضـــــافة إالقطاع اخلاص.  و و اجملتمع املدين مع منظمات و  ،ة األخرىواملؤســـــســـــات البحثي
ا اللجنة واصـــــــــــــل ســـــــــــــت عن كثب مع اللجان اإلقليمية األخرى لبلورة مبادرات ومســـــــــــــامهات تعاو

 مشرتكة بغية تعزيز البعد اإلقليمي يف التنمية العاملية. 
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مؤســـــــــســـــــــة وما عزيز فعاليتها وتأثريها كويف إطار اجلهود املتواصـــــــــلة اليت تبذهلا اللجنة لت  ١٩-١٥
حتدثه من فعالية وأثر يف امليدان اإلمنائي، فقد وضــــــــعت إطارا للمســــــــاءلة املتعلقة بالربامج يشــــــــمل 
لوحَة متابعة ألداء اإلدارة التنفيذية إضــافة إىل ســياســة تقييم. وكان هذا اإلطار وتلك الســياســة قد 

قدم وإجنازات يف بيئة تركز على النتائج، وهي مما كالمها من أجل اســــــــــــتعراض ما ُحيرز من تصــــــــــــُ 
البيئة اليت أضــــــــــــــفي عليها اآلن الطابع املؤســــــــــــــســــــــــــــي بالكامل يف عمليات اللجنة املتعلقة بالربجمة 
والتقييم. وقد مت يف هذا الصــدد استعراض اإلطار املنطقي الوارد حتت كل برنامج فرعي وصقله مبا 

  ة.قياس الكمي ومبا يعكس التوجه االسرتاتيجي للجنجيعل مؤشرات اإلجناز قابلة بقدر أكرب لل

  ١البرنامج الفرعي 
    سياسات االقتصاد الكلي

  يف أفريقياوالتنمية الشاملة قتصادي االتحول التسريع وترية : هدف المنظمة
  

  مؤشرات اإلنجاز         من األمانة العامة اإلنجازات المتوقعة  

ليل التنبؤ وحتى حتســني قدرة الدول األعضــاء عل  (أ)
طط ورصــــــــد اخلتصــــــــميم وتنفيذ االقتصــــــــاد الكلي وعلى 

 للجميع تعزز النمو الشاملواالســرتاتيجيات اإلمنائية اليت 
  والتحول اهليكلي والتنمية املستدامة

همـــا تعـــدعـــدد الـــدول األعضــــــــــــــــاء اليت َتعترب  زيــادة  ‘١’(أ) 
اتو منــاذج تنبؤ وأدمن  االقتصــــــــــــــــاديــة ألفريقيــا اللجنــة

‘‘جدا امفيد’’أو  ‘‘امفيد’’ة يمعرفمنتجــات و ختطيط 
هوخطط  كليالقتصــاد االتصــميم وتنفيذ ســياســات  يف

ولوالتحللجميع لنمو الشـــــــــــــــــامـــل ا الراميـــة إىل حتقيق
  اهليكلي

ةاللجنســـاعدها لدول األعضـــاء اليت تازيادة عدد  ‘٢’    
التنمية خطةوتنفيذ إدماج على االقتصــــــــــــــادية ألفريقيا 

ضـــــــــــمن أطرها اخلاصـــــــــــة بالتخطيطيا املتفق عليها دول
  اإلمنائي ووضع السياسات 

زيادة قدرة الدول األعضـــــــــاء على تســـــــــريع وترية   (ب)
ارجيــة اخلــة و ليــاحمل وارداملتنميــة القطــاع اخلــاص وعلى تعبئــة 

للجميع اهليكلي والنمو الشـــــــــــــــــــامـــــل حـــــداث التحول إلِ 
  والتنمية املستدامة 

دعم اللجنــة تعتربعــدد الــدول األعضــــــــــــــــاء اليت  زيــادة  (ب)
ملتعلقةااالقتصــادية ألفريقيا يف جمال وضــع الســياســات 

اع اخلـــاصوتنميـــة القطـــارجيـــة اخلـــليـــة و احمل وارداملتعبئـــة ب
  ‘‘جدا اً مفيد’’أو  ‘‘اً مفيد’’ اً دعم

اعتمـــــاد  تعزيز قـــــدرة الـــــدول األعضـــــــــــــــــــاء على  (ج)
اص حتسني إدارة القطاع اخلة اجليدة، و احلوكمة االقتصــادي

  دماتوتقدمي اخل

دعم اللجنــةتعترب عــدد الــدول األعضــــــــــــــــاء اليت  زيــادة (ج) 
تعلقتســــــياســــــات االقتصــــــادية ألفريقيا يف جمال وضــــــع 

حتســــــــــــــني إدارة القطاعة اجليدة و احلوكمة االقتصــــــــــــــاديب
  ‘‘جدا اً مفيد’’أو  ‘‘اً مفيد’’ اً دعماخلاص 

  
  االستراتيجية

الكلي.  ق شــعبة ســياســات االقتصــادتقع مســؤولية تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عات  ٢٠-١٥
وســــــــــــــوف ميّكن هذا الربنامج الفرعي من توليد املعارف الكفيلة بتعزيز قدرة الدول األعضــــــــــــــاء يف 

والتنبؤ وحتليل االقتصــــــاد الكلي، واإلدارة االقتصــــــادية وشــــــؤون املالية، ائي، منتخطيط اإلالجماالت 
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ريقية زر مع املؤســـــــــســـــــــات األفآخلق الت إىلالربنامج الفرعي ؤدي وتنمية القطاع اخلاص. وسوف ي
ني لفوارق باراعي يو يشــــــــــمل اجلميع والشــــــــــركاء اآلخرين دعماً إلحداث حتول اقتصــــــــــادي ســــــــــريع 

 ٢٠٣٠وخطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام  ٢٠٦٣خطــة عــام تنفيــذ يف ســـــــــــــــيــاق وذلــك اجلنســـــــــــــــني 
-٢٠١١ واً للعقدلصـــاحل أقل البلدان من عملالومبادرات التنمية األخرى ذات الصـــلة مثل برنامج 

٢٠٢٠  .  

وســيقوم الربنامج الفرعي بتقدمي املســاعدة التقنية والدعم إىل الدول األعضــاء. وســرتكز   ٢١-١٥
االســـــــرتاتيجية على تعزيز القدرات بغية دمج اخلطة الربناجمية لفرتة الســـــــنتني ضـــــــمن أطر التخطيط 

زيز متابعة تعو األدلة؛ تعزيز حتليل الســــــــياســــــــات ووضــــــــع الســــــــياســــــــات اليت تســــــــتند إىل و الوطنية؛ 
تعزيز التنبؤ و تيســــري وضــــع هيكل مؤســــســــي فعال؛ و واســــتعراض األطر اإلمنائية اإلقليمية والعاملية؛ 

لدعم وذلك  ،باملؤشـــــــرات اإلمنائية الرئيســـــــية مثل املتغريات املتعلقة بســـــــياســـــــات االقتصـــــــاد الكلي
  اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف جمال التخطيط اإلمنائي. 

ر على تعبئة املوارد احمللية واخلارجية وعلى متتني دو  أيضـــــــــــــــاوســـــــــــــــريكز الربنــامج الفرعي   ٢٢-١٥
واة. أوجه عدم املســــــــــامن  واحلدّ  ،القطاع اخلاص من أجل تعزيز النمو االقتصــــــــــادي، وتوليد الثروة

 وسيجري الرتكيز على تشجيع االستثمارات وتعزيز القطاع املايل من خالل حتسني هيكل احلوكمة
واألطر التنظيمية واملؤســـــســــــية للمؤســــــســــــات املالية. كما ســــــيجري النظر يف ترتيبات الشــــــراكة بني 

بة احلوافز املناســــو الســــياســــات  إرســــاء علىالقطاعني العام واخلاص بغية مســــاعدة الدول األعضــــاء 
لسياسات ايف جمال بحوث الالجتذاب استثمارات القطاع اخلاص. وباإلضافة إىل ذلك، ستجرى 

لجهود املتزايــدة اليت تبذهلا الدول األعضـــــــــــــــاء لتعزيز تنمية املشـــــــــــــــاريع ل اً مــة على األدلــة دعمــالقــائ
  الصغرية واملتوسطة احلجم. 

ومن أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضــــاء لتنشــــيط العمل يف جمال التخطيط،   ٢٣-١٥
 دعمَ تهدف البحوث ستسو  .ســتضــطلع الشــعبة بأعمال معيارية وحتليلية يف جمال التخطيط للتنمية

  .وتنفيذ تلك األطر ومتابعتهالتخطيط وطنية لالبلدان األفريقية يف صياغة أطر 

وســـتكفل االســــرتاتيجية مواصـــلة أفريقيا إحراز تقدم صــــوب حتقيق احلوكمة االقتصــــادية   ٢٤-١٥
القطاع إدارة  يفكفاءة التحسني لاجليدة لدعم خطتها اإلمنائية، مبا يشــمل تعزيز سياسات وبرامج 

وكمة وســـرتكز االســـرتاتيجية على البحوث وبناء القدرات لتعزيز احل .تشـــاركيال هاطابعوتعزيز  العام
مليزانية اشـــــــــــؤون حتســـــــــــني ســـــــــــياســـــــــــات إدارة املالية العامة و ى لوعاالقتصـــــــــــادية اجليدة يف أفريقيا؛ 

يف دورة  ذاملســـــــــتويني الوطين واحمللي؛ واألخ على والســـــــــياســـــــــات التنظيميةاحلكومي واالســـــــــتثمار 
  السياسات العامة مبمارسات إدارية تقوم على أساس النتائج.
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  ٢البرنامج الفرعي 
  التكامل اإلقليمي والتجارة

حتدياتواجهة م لمن أجفيما بني الدول األعضــــــاء على حنو فعال التعاون والتكامل اإلقليميني  حتقيق: هدف المنظمة
  أفريقيا يفالتحول اهليكلي 

  
  مؤشرات اإلنجاز           من األمانة العامة المتوقعة اإلنجازات    

ـــــدول األعضـــــــــــــــــــاء واجلمـــــاعـــــات   (أ) تعزيز قـــــدرة ال
 عاالقتصادية اإلقليمية على وضع سياسات وبرامج لتسري

، دهاورص تلك الســياســات والربامج تنفيذو  وترية التصــنيع
ســــالســــل وال اإلقليمية اهلياكل األســــاســــية  مع الرتكيز على

  األمن الغذائي والزراعةعلى مية للقيمة و اإلقلي

االقتصـــاديةواجلماعات األعضــاء  الدولعدد  يادةز   ‘١’(أ) 
لجنةال قرتحهااليت ت السياساتستعني باإلقليمية اليت ت

تعلقتبرامج تصـــــــــــــميم االقتصـــــــــــــادية ألفريقيا من أجل 
باهلياكل األســاســية والسالسل اإلقليمية للقيمة واألمن

عم هذه الربامج ورصـــــــــــــــدها، وتنفيذ الغــذائي والزراعــة
  مراعاة األبعاد اجلنسانية ذات الصلة 

يف التصــــنيعاليت تدرج األعضــــاء  الدولعدد  زيادة‘٢’    
ا اإلمنائية وأطرها التخطيطية   الوطنية سياسا

واجلمـــــاعـــــات  زيـــــادة قـــــدرة الـــــدول األعضـــــــــــــــــــاء  (ب)
 ســــــياســــــات وبرامج يف وضــــــععلى  االقتصــــــادية اإلقليمية

ة لتجــارة فيمــا بني البلــدان األفريقيــة والتجارة الدوليجمــايل ا
اب يئــة بيئــة مواتية الجتذ وتنفيــذهــا ورصـــــــــــــــدهــا، وعلى

  االستثمارات  

واجلماعات االقتصاديةدول األعضاء عدد ال ةيادز  ‘١’(ب) 
ز التجارةتعزيلســـــــياســـــــات تنفذ وترصـــــــد اإلقليمية اليت 

اراتمــســـــــــــــــتثاالاألفريقيــة واجتــذاب فيمــا بني البلــدان 
عــابرةالفريقيــة األ ســـــــــــــــتثمــاراتواالجنبيــة األبــاشـــــــــــــــرة امل

 للحدود

مناطق  كة يفاملشــــــــــاِر دول األعضــــــــــاء عدد ال يادةز  ‘٢’  
، مبــــا يف ذلــــك منــــاطق التجــــارةالتجــــارة احلرة اإلقليميــــة

للجمـــــاعـــــات االقتصـــــــــــــــــــاديـــــة اإلقليميـــــة التـــــابعـــــة احلرة
اليت متكنــت من مواءمــة النقــديــةاجلمركيــة و واالحتــادات 

ا التجارية ســـــــيا مبا حيقق إنشـــــــاء منطقة التجارةســـــــا
    احلرة يف القارة

حتســــــــــني قدرة الدول األعضــــــــــاء على تصــــــــــميم   (ج)
ســـــياســـــات وبرامج لألراضـــــي تؤمن تكافؤ ورصـــــد وتنفيذ 

 األراضـــــــــي احلقوق اجلنســـــــــانية يف األراضـــــــــي واســـــــــتخدام
ـــا على حنو يتســـــــــــــــم بـــالفعـــاليـــة والكفـــاءة ألغراض  وإدار

  التنمية املستدامة

عدد الدول األعضـــــــــاء واجلماعات االقتصـــــــــادية ةيادز  (ج) 
يوترصـــــد ســـــياســـــات وبرامج لألراضـــــة اليت تنفذ ياإلقليم

متوافقة مع املبادئ التوجيهية املتعلقة بســـياســـات األراضـــي
  يةالسياساتوغريها من التوصيات 

  االستراتيجية

لتكامل اإلقليمي شعبة ا عاتقتنفيذ هذا الربنامج الفرعي على الفنية عن سؤولية املتقع   ٢٥-١٥
قر، باســــــتحداث الوظائف، والقضــــــاء على الفلتصــــــدي للتحديات املتعلقة ا ليف ســــــبيوالتجارة. و 

األمن الغذائي، والقيود من جانب العرض، وتنويع االقتصـــــاد، وتوفري اهلياكل األســـــاســـــية، حتقيق و 
جــارة اخلــارجية، التو األفريقيــة التجــارة فيمــا بني البلــدان جمــايل  القــدرات واالســـــــــــــــتثمــارات يف وتــدين
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والســياســات الفعالة املتعلقة باألراضــي، وتعميم مراعاة املنظور اجلنســاين يف إطار خطة التحول يف 
توفري لى عأفريقيــا، ســـــــــــــــريكز هــذا الربنــامج الفرعي على البحوث التحليليــة القــائمــة على األدلــة، و 

 دول األعضـــــاء، وذلك من أجل التأثري على، وبناء توافق اآلراء فيما بني الاالســـــتشـــــاريةاخلدمات 
الســــياســــات املتعلقة بالتحول اهليكلي والتنمية املســــتدامة يف أفريقيا. وســــينجز هذا العمل يف إطار 

ملســائل الناشــئة اليت تكتســي وســيتناول ا، ٢٠٣٠خطة التنمية املســتدامة لعام و  ٢٠٦٣خطة عام 
واهلياكل  ؛ي الرتكيز على األمن الغذائي والزراعةأمهية بالنســــــبة ألفريقيا. وســــــيواصــــــل الربنامج الفرع

  والسياسات املتعلقة باألراضي.  ؛واالستثمارات ؛والتجارة ؛األساسية والتصنيع

 وتعميم عوضـــــالربنامج الفرعي على ســـــيعمل ســـــاعدة يف تســـــريع عملية التصـــــنيع، وللم  ٢٦-١٥
عضــاء الدول األقدرات اء بنعلى ســاعد يو  ،ســياســاتووســائل ومبادئ توجيهية يف جمال الأدوات 

 طويرتتســـريع وترية التنمية الصـــناعية يف أفريقيا وبرنامج  لأج من خطة العمل االنضـــمام إىلعلى 
 املنبثقة عن توصـــــياتالدمج أيضـــــا على الربنامج الفرعي يعمل يف أفريقيا. وســـــ اهلياكل األســـــاســـــية

ة للدول يطر التخطيطاألســـــــــياســـــــــات اإلمنائية و الالتصـــــــــنيع يف بشـــــــــأن اللجنة االقتصـــــــــادية حبوث 
عي من التحول الزرا تشــــــجيعالرتكيز على جري يف جمال األمن الغذائي والزراعة، ســــــيو . األعضــــــاء

الزراعة الذكية واملســــــــتدامة وســــــــالســــــــل القيمة الزراعية اإلقليمية عن ة يخالل تطوير منتجات معرف
ربنامج الفرعي الوســــريكز عية. األعمال التجارية الزراعية والصــــناعات الزراب النهوضعلى قوم اليت ت

 تديرهااليت  التجاريةعمال الصــغرية واملتوســطة احلجم، مبا يف ذلك األ املشــاريعبصــفة خاصــة على 
  احلجم.  ةصغري احليازات الزراعية العلى النساء، و 

قدرة الدول األعضـــــاء واجلماعات االقتصـــــادية اإلقليمية على الربنامج الفرعي عزز وســـــي  ٢٧-١٥
ريقية والتجارة التجارة فيما بني البلدان األف ورصد السياسات والربامج املتصلة مبجايل وضع وتنفيذ

يئة بيئة مالئمة الجتذاب االســـتثمارات. وســـيواصـــل يف  الدعمب يد الدول األعضـــاءو تز  الدولية، و
ة يف ســــــــــــــياق خطط التجارة اخلاصــــــــــــــازة فّ احلاجملاالت من  ابناء القدرات وغريمهو  لتحليلا جماالت

 ة للتجارة احلرةنشاء املنطقة القاريالعملية التحضريية السابقة إلاجلماعات االقتصــادية اإلقليمية، و ب
ملتصــــــلة املســــــائل املتعلقة مبنظمة التجارة العاملية وغريها من املســــــائل ايف ، و والرتتيبات التالية لذلك

اء يف ين للدول األعضـــــــــــالدعم التقأيضـــــــــــا بالتجارة املتعددة األطراف. وســـــــــــيقدم الربنامج الفرعي 
وخطة التنمية  ٢٠٦٣لكي يكفل اتســـــــــاق الســـــــــياســـــــــات التجارية وتوافقها مع خطة عام  أفريقيا

االســـــتثمارات، ســـــيدعم الربنامج الفرعي اجلهود اليت تبذهلا ب ما يتعلق. وفي٢٠٣٠املســـــتدامة لعام 
رادية يف إف ةات حالوإجراء دراســ ،القدرات وتنميةحتليل الســياســات، ل منها بُ بسُــ الدول األعضــاء 

، وفرص التمويل واالســــــــــــتثمار من أجل حتقيق التكامل وتشــــــــــــجيعه تيســــــــــــري االســــــــــــتثمار تجماال
والنهوض بالتجارة واالســـتثمار على الصـــعيد اإلقليمي يف ســـياق املنطقة القارية للتجارة نتاجي، اإل

  .ككلسياسات االستثمار يف أفريقيا  بيئة احلرة، وحتسني 

من عضاء لدول األ اىلإدعم الالربنامج الفرعي سيقدم ، األراضــي بســياســةوفيما يتعلق   ٢٨-١٥
من وذلك ، ايف أفريقي بشــــأن املســــائل والتحديات املتعلقة باألراضــــي الصــــادر عالناإلتنفيذ  أجل
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وبرامج  اســـــرتاتيجياتوعن طريق  تنمية أفريقيا خطةاألراضـــــي يف مســـــألة خالل الدعوة إىل إدراج 
    .االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء واجلهات الفاعلة األخرىماعات اجلاملنظمات القارية و 

آزر تيف شــكل أوجه  الربنامج الفرعي تنســيق وحشــد جهود الشــركاءتم من خالل يســو   ٢٩-١٥
دف السائل امل بشأناحلوار يسري ، وتفعالة مواردو شــراكات و  جناح أمهية ب ةوعيتاملتعلقة باألراضي 

عمل الربنامج يلتنمية املســــتدامة يف أفريقيا. وســــمن أجل اتلك املســــائل ة واجهماجلهود اهلادفة إىل 
اء قدرات بن فضــــــــال عنالتواصــــــــل إقامة شــــــــبكات مجع األدلة، وتعزيز نشــــــــر املعرفة و  الفرعي على
يالء اهتمام ىل األدلة مع إإ املستندةســياســات األراضي وتنفيذ صــياغة  فاعلة على تعزيزاجلهات ال

ا األراضـــــي اســـــتخدام و األراضـــــي، ني اجلنســـــني يف احلصـــــول على ب تكافؤللخاص  لى حنو عوإدار
لرصــــــــد ل ويق أيضــــــــا تنفيذ إطارعزز ألغراض التنمية املســــــــتدامة. وســــــــياءة والكف يةالفعاليتســــــــم ب

    .ن عن الزراعة والتنمية الريفية واملياه والبيئةو املسؤول يقيونوالتقييم أقره الوزراء األفر 

 الربنامج الفرعي واالعتداد يف األبعــاد اجلنســـــــــــــــانية يف جماالت عملراج إدُيكفــل وســـــــــــــــ  ٣٠-١٥
يف جنة اليت تعتمدها اللالســـــــــرتاتيجيات واهلياكل العامة مكثف بابشـــــــــكل أنشـــــــــطة بناء القدرات 

  جمال بناء القدرات. 

  ٣البرنامج الفرعي 
  االبتكارات والتكنولوجيات وإدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا

  املنصفة يف أفريقياو اعتماد وتنفيذ مبادرات جديدة للنهوض بالتنمية املستدامة : ةهدف المنظم
  

  مؤشرات اإلنجاز          من األمانة العامة اإلنجازات المتوقعة   

تعزيز قـــــدرة الـــــدول األعضـــــــــــــــــــاء على تعزيز   (أ)
التكنولوجيـــات واالبتكـــارات اجلـــديـــدة وتســـــــــــــــخريهـــا 

  ألغراض التنمية

ة عــــــدد املبــــــادرات الوطنيــــــة ودون اإلقليميــــــةزيــــــاد  ‘١’(أ) 
واإلقــلــيــمــيــــــــة الــرامــيــــــــة إىل تســـــــــــــــخــري التكنولوجيــــــــات

  ألغراض التنمية  اجلديدة واالبتكارات

اليت تعتمد ســـــياســـــات الدول األعضـــــاءزيادة عدد   ‘٢’  
لن أجية ماناجلنســــــــــــــ لالعتبارات مراعيةأو أُطر تنظيمية 

تنادا إىلاس، اجلديدةتسخري التكنولوجيات واالبتكارات 
الوعملهـــا يف جمـــ االقتصـــــــــــــــــاديـــة ألفريقيـــا حبوث اللجنـــة

  الدعوة

يــادة عــدد املبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة والقــاريــةز  ‘ ٣’
عمليــةو  جملتمع املعلومــات ةالعــامليــ القمــةاليت تنفــذ نتــائج 

  متابعتها

زيادة عدد التوصـــــيات الســـــياســــــاتية املتعلقة بالعلم  ‘٤’
ـــــا لا والتكنولوجيـــــا واالبتكـــــار األمم مؤمتراتيت اعتمـــــد

أو قينتمت تنفيـــذهـــا نتيجـــة لـــدعم و املتحـــدة الرئيســـــــــــــــيـــة 
  استشاري قدمته اللجنة االقتصادية ألفريقيا
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  مؤشرات اإلنجاز          من األمانة العامة اإلنجازات المتوقعة   

تعزيز قدرات الدول األعضاء على صياغة   (ب)
قتصــاد خضــرنة االاتية لتشــجيع وتنفيذ إصــالحات ســياســ

  يف سياق التنمية املستدامة 

اليت صـــاغت أو نفذت ضـــاءالدول األعزيادة عدد   (ب)
تسقا ياجلنسانية، مب لالعتباراتمراعية إصالحات سياساتية 
شــــجيعمن أجل ت ،االقتصــــادية ألفريقيا مع توصــــيات اللجنة

  خضرنة االقتصاد يف سياق التنمية املستدامة 

األخرى تعزيز قدرة الدول األعضــــــــــــــاء واجلهات   (ج)
على صــــــــــياغة وتنفيذ ســــــــــياســــــــــات صــــــــــاحبة املصــــــــــلحة 

رتاتيجيات وأطر تنظيمية إلدارة املوارد املعدنية على واســـــــــــ
  حنو يتسق مع الرؤية األفريقية للتعدين

من مســــــــــاعدةقت لت اليتزيادة عدد الدول األعضــــــــــاء (ج) 
بادراتأطلقت اســـرتاتيجيات ومو  االقتصــادية ألفريقيا اللجنة

ألغراض إدارة املوارد املعدنية وغريها من املوارد ســـــــــــياســــــــــــاتية
ع الرؤيةتســــــــــــــق موت اجلنســــــــــــــانية االعتبارات، تراعي الطبيعية

  األفريقية للتعدين

 األخرىاجلهات و حتســـني قدرة الدول األعضـــاء   )د(
 على تطبيق نـُُهج للتكيف مع تغري صــــــــــــاحبة املصــــــــــــلحة

ا وبراجمها  ا واســــــــــرتاتيجيا املناخ وإدراجها يف ســــــــــياســــــــــا
عزيز من ضــــــــــــــعفها وت القطاعية والوطنية الرئيســــــــــــــية للحدّ 

ا على حتمل الصدماتقد   ر

  

أو اإطار ت يادة عدد الدول األعضـــــــاء اليت صـــــــاغز ‘ ١’(د) 
يمااجلنســــانية ف لالعتبارات امراعي اســــياســــاتي اإصــــالح

ل هذا، أو اســـــــتعرضـــــــت مثيتصـــــــل بتغري املناخ والتنمية
مقدم من اللجنة دعم اإلطار أو اإلصــــالح أو نفذته ب

  االقتصادية ألفريقيا

ثأو املبادرات املنبثقة عن حبو ائج نتاليادة عدد ز ‘ ٢’
تعــددةامليئيــة الب االتفــاقــاتتغري املنــاخ الراميــة إىل تنفيــذ 

ســـتفيدينرات املدبتغري املناخ وبناء ق املتصـــلةاألطراف 
ــــة مواتيــــة لتعميم  اخ يفتغري املنــــشـــــــــــــــواغــــل وتعزيز بيئ
مقدم منبفضــــــــــــــل دعم  ،التخطيط ويف املمارســــــــــــــات
     اللجنة االقتصادية ألفريقيا

    
  االستراتيجية

عن تنفيــذ هــذا الربنــامج الفرعي على عــاتق شـــــــــــــــعبــة املبــادرات  الفنيــة تقع املســـــــــــــــؤوليــة  ٣١-١٥
ســــوف ف، الربنامج الفرعي خمتلفة من أقســــام الذي تتســــم بهاخلاصــــة. وبالنظر إىل الطابع الشــــامل 
ســـرتشـــد التوجه يربنامج. وســـوف ال هذا تنفيذيف للجنة ا يف تتعاون الشـــعبة مع برامج فرعية أخرى

للتنمية  ٢٠٣٠، وخطة عام ٢٠٦٣االســـــــــــــرتاتيجي للربنامج الفرعي بصـــــــــــــفة رئيســـــــــــــية خبطة عام 
ألمم االدورة احلادية والعشــــــــــــــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية عتمد يف اتفاق باريس املو  املســــــــــــــتدامة،

لنامية (مسار لصغرية اإجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية او تغري املناخ، املتحدة اإلطارية بشــأن 
 جملتمع املعلومات. وســــــــــريكز الربنامج الفرعي بوجه خاص ةالقمة العاملي متابعةعملية  و  ،ســــــــــاموا)

لفائدة التنمية ين التعدقطاع واســــــتغالل  ،على االتفاقات املتصــــــلة بتســــــخري التكنولوجيا واالبتكار
 االهتمام ة. وسيوَىل يالكربونة االنبعاثات قليلمة لتغري املناخ و مسارات إمنائية مقاوِّ  وشق ،املســتدامة

من  احلدّ ىل إإدماج املنظورات اجلنســــــــــــانية يف عمل الربنامج الفرعي، و يف ســــــــــــياق متكني املرأة إىل 
  .الشراكة العاملية من أجل التنميةكذلك الفقر و 
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كي يوفر لعلى البحوث ووضع السياسات والعمل التحليلي ريكز الربنامج الفرعي و ســ  ٣٢-١٥
لدول األعضــاء يف اجملاالت التالية: تشــجيع استخدام االبتكارات االجتماعية واالقتصادية للدعم ا

 ىلإلتعــدين؛ والــدعوة لوالبيئيــة والنظم التكنولوجيــة؛ وتنميــة املوارد املعــدنيــة يف إطــار الرؤيــة األفريقيــة 
ا يف صياغةنسبة للبال أمهيةحبوث وحتليالت ذات إجراء  تنفيذ السياسات و  سياسات لالسرتشاد 

االقتصـــاد يف ســـياق التنمية املســـتدامة واالســـتفادة إىل أقصـــى حد من  تشـــجيع خضـــرنةالرامية إىل 
اخ يف مســـاعدة الدول األعضـــاء يف التصـــدي لتحديات تغري املنو ثروات املوارد الطبيعية يف أفريقيا؛ 

طنيــة التنميــة الو  تعكس أولويــات اليتالقطــاعــات الرئيســـــــــــــــيــة ووضـــــــــــــــع اخلطط واآلليــات املالئمــة 
ا وبراجمها.  ا واســـــرتاتيجيا اســـــاتية إىل التوصـــــيات الســـــيوســـــتحال  يتم نشـــــر النتائجوســـــوســـــياســـــا

  املصلحة. ةحباصغريها من اجلهات و  اإلقليميةاحلكومات واهليئات 

الربنامج الفرعي تعزيز احلوار الســــياســــايت وتبادل اخلربات وأفضــــل جري عن طريق يوســــ  ٣٣-١٥
ذلك عن و  عد اإلقليمي والوطين واحمللياملصــــلحة على الصُــــ  ةحباصــــاجلهات بني  املمارســــات فيما

يجري ســـاملؤمترات واالجتماعات واحللقات الدراســـية واملنابر اإللكرتونية. وفضـــال عن ذلك، طريق 
بغرض توليد املعارف وحتديثها ونشـــــــــرها. وســـــــــوف تشـــــــــمل شـــــــــغيلها دعم إنشـــــــــاء الشـــــــــبكات وت

مثــل الــدورات وحلقــات العمــل التــدريبيــة تقين مــات التعــاون الاالســـــــــــــــرتاتيجيــة كــذلــك تقــدمي خــد
  .املتخصصة

 البحوث األفريقية وغري منظماتوســــــــــيواصــــــــــل الربنامج الفرعي تعزيز الشــــــــــراكات مع   ٣٤-١٥
. ملختلفةا أنشطتهاز إجنيف لكي يستفيد منها والشركاء اإلمنائيني  واملؤســســات املتخصصة األفريقية

وتوســع  ،اخلرباتتســاعد على حشــد ة، و يالداخل ســرتاتيجية القدراتِ اال هذه الشــراكاتُ ســتكمل و 
  .خمتلف أرجاء القارة االفريقية يشملحبيث  امجنرب النطاق 

لى نطاق التعريف بعمله وإجنازاته الرئيسية ع إضافة إىل ذلك وسيكفل الربنامج الفرعي  ٣٥-١٥
الرئيســية  وراتهظام، وتوزيع منشــوقواعد بياناته بانت الشــبكي هواســع من خالل حتديث وتطوير موقع

على نطاق واســـــع يف إطار املناســـــبات الدولية واملؤمترات ذات الصـــــلة، واملشـــــاركة يف  واســـــتنتاجاته
املصلحة اآلخرين  أصحابو ني واألكادميي السياسات املعنيني واضعياملنتديات الرئيســية اليت تضم 

  .سواء داخل املنطقة أو خارجها

  ٤البرنامج الفرعي   
  حصاءاتاإل  

  
  ياواستخدامها يف أفريق هاونشر حصاءات جيدة النوعية البيانات واإل إنتاجحتسني : هدف المنظمة

  مؤشرات اإلنجاز                من األمانة العامة اإلنجازات المتوقعة    

تالبيانانتاج الدول األعضاء على إة قدر  تعزيز  )أ(
واإلحصاءات ونشرها واستخدامها من أجل تيسري

زيادة عدد الدول األعضاء اليت قامت بوضع  ‘١’  )أ(
نمية جزء من خطتها الوطنية للتكاسرتاتيجية إحصائية  

  املستدامة



E/ECA/COE/35/5 
AU/STC/FMEPI/EXP/5(II) 

 

١٣ 

سهيلتقائمة على األدلة و الياسات سالوضع 
  لتخطيط والتنفيذ والرصد واإلبالغا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ديف قواعوائمة (ب) حتسني توافر إحصاءات مت
  بيانات اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 

 إحصاءاتنتج زيادة عدد الدول األعضاء اليت ت ‘٢’
ا يف ثالثة جماالت على األقل من اجملاالتتبلغ و   بشأ

نفيذ رصد تكي ُتستخدم يف ل ،اإلحصائية الناشئة
 التنمية املستدامة لعام وخطة ٢٠٦٣خطة عام 

حسب  على أساس تصنيف مناسب  ٢٠٣٠
 االعتبارات اجلغرافية واجلنسانية

 تإحصاءانتج  الدول األعضاء اليت تزيادة عدد  ‘٣’
لتسجيل املديناعلى أساس نظام  عن األحوال املدنية

نظام تعتمد زيادة عدد الدول األعضاء اليت  ‘٤’
تجميع لوتطبقه  ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 

  اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية 

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تستخدم األجهزة  ‘٥’
 يسيةإحصائية رئ أنشطة  مولة جلمع البيانات يف احمل

يانيةبنقطة اليت متلك زيادة عدد الدول األعضاء  ‘١’  )ب(
ترد يف قواعد بيانات اللجنة ،واحدة على األقل
يف املائة من جمموعة ٥٠نسبة ل، االقتصادية ألفريقيا

التنمية وخطة ٢٠٦٣طة عام خلقليمية املؤشرات اإل
  ٢٠٣٠ املستدامة لعام

دونبزيادة النسبة املئوية للمستخدمني الذين ي ‘٢’
جودة البيانات الواردة يف قواعد بياناترضاهم عن 

قيتتو مدى مشوهلا و و  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  إدراجها 

 البيانات إنتاج قدرة الدول األعضـــــــــاء علىزيادة (ج) 
ة احملـــــدثـــــاجلغرافيـــــة املكـــــانيـــــة  واملعلومـــــات واخلـــــدمـــــات

قرارات مبنيـــة على األدلـــة يف امهـــا الختـــاذ واســـــــــــــــتخـــد
 أفريقيا

سياساتضع اليت تزيادة عدد الدول األعضاء  ‘١’(ج)   
واسرتاتيجيات لدمج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية

 املكانية

اليت تستخدمزيادة عدد الدول األعضاء  ‘٢’    
مجع كانية يفغرافية املاملعلومات اجل تتكنولوجيا
 ومعاجلتها وحتليلها ونشرها إلحصائيةا البيانات

عد جمموعاتاليت تزيادة عدد الدول األعضاء   ‘٣’  
 ذلكمبا يف ،بيانات اجلغرافية املكانيةأساسية من ال

الوطنية وبيانات احلدود اإلداريةاجلغرافية عاجم امل
 لمستخدمنيتتيحها لة، و الوطني
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  االستراتيجية

 على بلدانال تنمية قدرات على كبري بشــكل اتلإلحصــاء ريقياألف ســريكز عمل املركز  ٣٦-١٥
 تنفيذ يف احملرز التقدم لرصـــــــد املناســـــــب يف الوقتتُعد إحصـــــــاءات وبيانات جيدة النوعية  إنتاج

الذي  إلحصــــــاءاتا طابع إىل وبالنظر. ٢٠٣٠املســــــتدامة لعام  التنمية وخطة ٢٠٦٣خطة عام 
يف  واملكاتب عبالشـــــُّ  ســـــائر مععن كثب  ركزامل ســـــيعمل ،جيعلها جزءا من ختصـــــصـــــات متعددة

 يف البيانات مراكزع مو  مبا يف ذلك املركز األفريقي للشــؤون اجلنسانية، ألفريقيا، االقتصــادية للجنةا
 التنمية ومصــــرف األفريقي االحتاد مفوضــــية مع وتعد الشــــراكة .خصــــوصــــا اإلقليمية دون املكاتب
 .هذا الربنامج أمرا يف غاية األمهية لنجاح ناآلخري والشركاء املتحدة واألمم األفريقي

 مواســـــتخدا مجع الدول األعضـــــاء على قدرات زيادة إىل الفرعي الربنامج وســـــيســـــعى   ٣٧-١٥
 ومتوائمة على خمتلف مســـتويات التصـــنيف، مبا يف ذلك للمقارنة وقابلة النوعية جيدة إحصـــاءات

نة حملســــــــّ ات اعمليال دعما يلي: وذلك لتحقيق ماالعتبارات اجلنســــــــانية، التصــــــــنيف على أســــــــاس 
 ورصــــــــد امج؛الرب والتخطيط وتنفيذ  ات الســــــــياســــــــاتيةقرار والقائمة على األدلة يف جماالت صــــــــنع ال

 أســــــــــــاليب ةمواءم ودعم والدولية؛ واإلقليمية الوطنية اإلمنائية األهداف تنفيذ حنو احملرز التقدم
 األحوال املدنية،  إحصــــــــــاءاتو   املدين والتســـــــــجيل، التعداد تجماال يف اإلحصـــــــــائية األنشـــــــــطة
 املفاهيم عم يتماشــــى مبااالقتصــــادية،  وغري االقتصــــادية والتصــــنيفات االســــتقصــــائية، والدراســــات

 .الدولية واملعايري

 ســــــنيلتح جهود الدول األعضــــــاء من تبذله ملا كافيا دعما الفرعي الربنامج وســــــيقدم    ٣٨-١٥
ا  نتجاتم وإتاحة االســـــتقصـــــائية والدراســـــات اتالتعداد إجراء ذلك يف مبا اإلحصـــــائية، عمليا
 فاءةكتحقيق الل خاص اهتمام وســـــــــُيوىل .ســـــــــريع بشـــــــــكل للمســـــــــتخدمني واملعلومات البيانات

 انية،جنســـــــــ إلعداد إحصــــــــاءات الالزمة ، وهي البياناتاإلدارية البيانات اســــــــتخداميف فعالية الو 
 اإلمنائية افاألهد حتقيق حنو احملرز التقدم ولرصد األدلة، على القائمة اخلدمات تقدمي وإلجراءات

 لاعمن خالل أم الناشــــئة اإلحصــــائية اجملاالت يف الدعم أيضــــا تقدمي وســــيتم. دولياً  عليها املتفق
 الطلب لتلبية اءاألعضــــ الدول يف دعم الرئيســــية إحدى االســــرتاتيجياتتمثل وت. ةاملنهجيتتعلق ب
 .جمدية وبطريقة املناسب تالوق يف واإلحصاءات البياناتتوفري  على املتزايد

 رامية إىلال األعضــاء الدولجهود  دعم رائد يف القيام بدور الفرعي وســيواصــل الربنامج  ٣٩-١٥
ا تصــــميم من أجل  ملســــتدامةا للتنمية الوطنية طهاخطها يف إطار وتنفيذئية اإلحصــــا اســــرتاتيجيا
التنمية املســـــتدامة لعام  طةوخ ٢٠٦٣ عاماملتعلقة خبطة  واإلحصـــــاءات البيانات احتياجات تلبية

 واسرتاتيجية صاءاتلإلح األفريقي امليثاق تنفيذ يف بدوره القيام أيضاً الربنامج وسيواصل . ٢٠٣٠
 مقارنةلل القابلة اإلحصــــاءاتأمهية  علىذي يشــــدد ال ، وهو الدورأفريقيا يف اإلحصــــاءات مواءمة
 ابلةقســنة و حم إحصــائية بيانات مجعجري بصــورة مســتمرة اإلقليمي. وســي التكامل حتقيق أجل من

 الغرض، هلذا حتقيقاو  .ألفريقيا االقتصــادية للجنة التابعة اإلحصــائية البيانات إلثراء قاعدة للمقارنة
ب دون ومراكز البيانات التابعة للمكات الوطنية اإلحصـــــائية املكاتب مع الفرعي الربنامج ســـــيعمل
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 اليت ســــــاليبواأل األدوات باســـــتخدام البيانات مجع يف احلديثة املمارســــــات تطبيق اإلقليمية على
 البيانات. مجع لتيسري احلديثة االتصال تكنولوجيا تتيحها

 ليالتأدوات تيســــري للتح واإلحصــــاءات جلعل اجلغرافيا العاملية االجتاهات مع ومتشــــيا  ٤٠-١٥
 مســاعيها يف اءاألعضــ للدول الدعم الفرعي الربنامجدم ســيق للمعلومات، املكانية واإلدارة املكانية

ا اســـــرتاتيجي بني التنســـــيق حتســـــني ىلإ  األســـــاســـــية الوطنية لكواهليا  لتنمية اإلحصـــــاءات الوطنيةا
ا من و  اجلغرافية املعلومات أنظمة دمجإىل و  املكانية، للبيانات  مجيع يف ياتتكنولوجما يتعلق 
 بادراتامل يف شــاركتهم نطاقالربنامج الفرعي  وســعســيو ذات الصــلة.  اإلحصــائية العمليات مراحل
 اخلرائط رســــــمعنية بملا الوطنية املنظمات مع عملوســــــي ،املكانية اجلغرافية املعلومات دارةإل العاملية

 .أفريقيا موقفبلورة ل

 ادئومب كتيبات مبا يف ذلك إعداد منهجيا، عمال أيضـــــــاً  االســـــــرتاتيجية وســـــــتشـــــــمل    ٤١-١٥
 وتصــــميم ســــســــيةاملؤ  القضــــايا تتناول ةيدعو  التمحو ؛ اوتدريب ميدانية؛ مشــــاريع وتنفيذ توجيهية؛

ة؛ تقني مســــاعدةو  املمارســــات؛ وأفضــــل لمعلوماتل ونشــــرا بشــــأن اإلحصــــاءات؛ االســــرتاتيجيات
 ودعم مة،متوائ إحصــــاءات إلنتاج أدلة وضــــع على خاص بشــــكل الرتكيز وســــيتم لموارد.لوتعبئة 
 ســاباتاحل وإحصــاءات ؛األســعار اتإحصــاء مواءمة مبســائل تعىن اليت اإلحصــائية العاملة األفرقة
 وأنشــــطة ؛البيانات قواعد وتعدادات الســــكان واملســــاكن؛ وتعهد ؛العامة واملالية والتجارة ؛القومية
املكانية ة تكنولوجيا املعلومات اجلغرافياســتخدام وتعميم  ؛اجلنســاين املنظور مراعاة وتعميم ؛الدعوة

 .ساتاملؤس وبناء ؛يف املكاتب اإلحصائية الوطنية

  ٥البرنامج الفرعي 
  تنمية القدرات

  
قيق النمو االقتصــادي املستدام والشامل للجميع وتسريع التحول اهليكلي يف سياق أولويات حت: هدف المنظمة

، وأولويــات برنــامج الشـــــــــــــــراكــة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ٢٠٦٣االحتــاد األفريقي، مبــا يشـــــــــــــــمــل خطــة عــام 
    .٢٠٣٠ستدامة لعام نيباد)، وخطة التنمية املال(

  
  مؤشرات اإلنجاز         من األمانة العامة اإلنجازات المتوقعة    

ة صـــــــــــــــيـــــاغـــــتعزيز قـــــدرة االحتـــــاد األفريقي على   (أ)
 تنفيذو  أولويات وبرامج األجهزة واملؤســــــــســــــــات التابعة له

ه على وقدرت، هاوتقييم هاورصــــد هذه األولويات والربامج
  ضمان تعميم املنظور اجلنساين

املنفذة بدعمتنمية القدرات مشـــــــــــــــاريع عــدد  زيــادة  ‘١’ (أ)
ةصـــــــــــــــيــاغــ إطــارمن اللجنــة االقتصــــــــــــــــاديــة ألفريقيــا يف 

أولويات وبرامج األجهزة واملؤســــــــســــــــات التابعة لالحتاد
هــذه األولويــات والربامج ورصــــــــــــــــدهـــاتنفيــذ و  األفريقي

  واإلبالغ عنها، مع مراعاة األبعاد اجلنسانية 

حتاد األفريقي واملؤســــــــــــســــــــــــاتأجهزة االعدد  زيادة‘ ٢’  
األفريقيــــة اليت تبــــدي رضــــــــــــــــــاهــــا عن خــــدمــــات اللجنــــة

  االقتصادية ألفريقيا يف جمال تنمية القدرات 
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  مؤشرات اإلنجاز         من األمانة العامة اإلنجازات المتوقعة    

ؤســــــــــــــســــــــــــــات املتعزيز قدرة الدول األعضــــــــــــــاء و   (ب)
واجلمــاعــات االقتصـــــــــــــــاديــة اإلقليمية واملنظمات  ةيــفريقاأل

احلكومية الدولية على صياغة وتنفيذ السياسات والربامج 
  التحول اهليكلي يف أفريقيا امية إىل النهوض بالر 

ليتا ةفريقياأل ؤســســاتاملعدد الدول األعضــاء و  ةيادز (ب) 
تتلقى خدمات اللجنة االقتصـــــــــــــــادية ألفريقيا يف جمال تنمية
القدرات من أجل صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والربامج

اغ عنهيف أفريقيا واإلبالتها وخطالتنمية الداعمة ألولويات 
  

  االستراتيجية

تقع مســــــــؤولية تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عاتق شــــــــعبة تنمية القدرات. وســــــــرتكز   ٤٢-١٥
ا اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل أنشطالشــعبة على  ة ترمجة أعمال البحث والتحليل اليت تضطلع 

، فضـــــــــــــــال عن  ةت اللجندر من الفعالية يف تدخالتنفيــذيــة لتنميــة القدرات من أجل حتقيق أكرب ق
  كفالة تعميم املنظور اجلنساين.

دمات لتنمية خ إىل االحتاد األفريقي وأجهزتهالربنامج الفرعي قدم سييف هذا الصــدد، و   ٤٣-١٥
اق أوجــه التــآزر على نطــيف اجملــاالت التــاليــة:  ة االحتــاد وأجهزتــهالقــدرات مصـــــــــــــــممــة لتعزيز قــدر 

يف  اخلدمات االســـــتشـــــارية الســـــياســـــاتيةو ؛ ايتوار الســـــياســـــاحلو ســـــرتاتيجية؛ البادرات اواملاملنظومة؛ 
اجملاالت املتعلقة بســـــــــــياســـــــــــات االقتصـــــــــــاد الكلي، والتخطيط اإلمنائي، والتصـــــــــــنيع، وإدارة املوارد 

  تيسري وإدارة املعرفة. و تنمية املهارات؛ و الطبيعية؛ 

ا فيها زته، مبقــدرة االحتاد األفريقي وأجهالربنــامج الفرعي عزز ســـــــــــــــيعالوة على ذلــك، و   ٤٤-١٥
واجلماعات  ،األفريقية الســـــــــــتعراض األقرانوأمانة اآللية ، لنيبادلالتنســـــــــــيق التابعة التخطيط و وكالة 

ــا. ومع  االقتصـــــــــــــــاديــة اإلقليميــة، على تعميق خطــة االحتــاد األفريقي للتكــامــل القــاري والنهوض 
ا يف جممراعاة املســائل اجلنســانية، ســتعزز االســرتاتيجية قدرات الدول األعضــاء  ال صياغة ومنظما

أهداف التنمية املســــــــــتدامة وغريها من األهداف الدولية املتصــــــــــلة بوتنفيذ الســــــــــياســــــــــات والربامج 
  والقارية. 

ة، ألفريقياية األهداف اإلمنائإطار يف ســياق تنفيذ االســرتاتيجية، سيجري الرتكيز على و   ٤٥-١٥
خطة أهداف و  ٢٠٦٣خبطة عام ة صــــــلجيمع بني أهداف خطة تنفيذ الســــــنوات العشــــــر املت الذي

  .  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

النســـبة بللمجاالت ذات األولوية وســـيقدم الربنامج الفرعي الدعم التقين املباشـــر أيضـــا   ٤٦-١٥
ة، من أجل لدول األعضــاء املشــاركاو  وأمانتها وعملية اآللية األفريقية الســتعراض األقران لنيباد اىلإ

اتعزيز إمســـــاك أفريقيا  ســـــيزيد الربنامج  . ويف هذا الســـــياق،هلا بزمام خطة التنمية يف أفريقيا وقياد
الفرعي املســــــــــاعدة اليت يقدمها إىل الدول األعضــــــــــاء لتنفيذ أنشــــــــــطة اآللية األفريقية الســــــــــتعراض 
األقران، وخبــاصـــــــــــــــة يف جمــال بنــاء قــدرات موثوقــة لــدعم هيكــل احلوكمــة اخلــاص بــاالحتــاد األفريقي 

. أمــا التنســـــــــــــــيق والتعــاون فيمــا بني وكاالت األمم املتحدة العاملة يف لــك القــدراتواحلفــاظ على ت
أفريقيا، فســيضــطلع الربنامج الفرعي بتنســيقهما من خالل اجتماعات التنســيق اإلقليمية لوكاالت 
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بع نيباد التالااألمم املتحدة اليت تعقدها اللجنة االقتصــادية ألفريقيا دعماً لالحتاد األفريقي وبرنامج 
  له على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.        

 جمال الدعم يف أشكالوغري ذلك من أيضــا وســيقدم الربنامج الفرعي املســاعدة التقنية   ٤٧-١٥
لطلبات حمددة من الدول األعضـــــــاء واجلماعات االقتصـــــــادية اإلقليمية  اســـــــتجابةً  ،تنمية القدرات

ية على البشـــــــرية واملؤســـــــســـــــالتقنية و أجل تعزيز القدرات  واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، من
  ودون اإلقليمي واإلقليمي.  الوطيناملستويات 

  ٦البرنامج الفرعي 
  الشؤون الجنسانية ودور المرأة في التنمية

  
  يف أفريقيا بني اجلنسني ومتكني املرأة قيق املساواة حت: هدف المنظمة

  مؤشرات اإلنجاز        ةمن األمانة العام اإلنجازات المتوقعة  

أ) تعزيز قدرة الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية (
 اإلقليمية على تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملســـــــاواة بني

معاجلة  وعلى، اإلبالغ بذلكاجلنســــــني ومتكني املرأة و 
  .تياتوالف النساءالقضايا الناشئة اليت تؤثر على 

اجلمــــــاعــــــاتزيــــــادة عــــــدد الــــــدول األعضــــــــــــــــــــاء و   (أ)
يةاالقتصادية اإلقليمية اليت تبلغ عن تنفيذ االلتزامات الدول

لنســــــاءاواإلقليمية املتعلقة باملســــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني 
  والفتيات

    

ب) تعزيز قـــــدرة الـــــدول األعضـــــــــــــــــــاء واجلمـــــاعـــــات (
االعتبـــــــارات  تعميماالقتصـــــــــــــــــــــاديـــــــة اإلقليميـــــــة على 

 .اجلنسانية يف السياسات والربامج الوطنية

زيــــــادة عــــــدد الــــــدول األعضــــــــــــــــــــاء واجلمــــــاعــــــات  (ب)
ذاليت تعتمد وتنف واملؤســــــــــــــســــــــــــــات االقتصــــــــــــــادية اإلقليمية

العتباراتل مراعيةوســــــــــــياســــــــــــات وبرامج  اســــــــــــرتاتيجيات
  اجلنسانية

      
  االستراتيجية

لدول  اىلإه مالذي يقد دعمالاســــــرتاتيجية الربنامج الفرعي يف مواصــــــلة تعزيز تمثل ســــــت  ٤٨-١٥
ية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصــــادية اإلقليمية العتماد وتنفيذ ســــياســــات األعضــــاء ومفوضــــ

ني ومتكني حتقيق املســـاواة بني اجلنســـ لمن أجالعتبارات اجلنســـانية ل مراعيةواســـرتاتيجيات وبرامج 
، جملاالتجلميع ا من طابع شـــــــــامل العتبارات اجلنســـــــــانيةا تتســـــــــم به اوالفتيات. ونظرا مل النســـــــــاء

 طلعاتتكيز على اعتماد ســــياســــات ســــليمة وتشــــريعات واجبة النفاذ وتعزيزها وعلى الرت جري ســــي
ومبادرات ذات منظور جنســــــاين ومؤشــــــرات خاصــــــة للنســــــاء. وســــــيكون هناك تركيز خاص على 

. ٢٠٦٣خطة عام  من تطلعات ٦ رقم تطلعمن أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة وال ٥ رقم اهلــدف
شـــــــــــؤون املعنية بالآلليات الوطنية  اىلإســـــــــــيما  الو األعضـــــــــــاء، لدول  اىلإين تقال وســـــــــــُيقدَّم الدعمُ 

لى حنو يتواءم عخطط التنفيذ الوطنية هلذه االلتزامات العاملية واإلقليمية إعداد  لكفالةاجلنســــــــــــانية 
عـــامــا على  ٢٠ بعـــد مضـــــــــــــــي يجنيبتنفيـــذ إعالن ومنهــاج عمــل اســـــــــــــــتعراض عمليـــة  نتــائجمع 



E/ECA/COE/35/5 
AU/STC/FMEPI/EXP/5(II) 

 

١٨ 

ية بنتائج الدورة األوىل للجنة الشـــؤون اجلنســـانية والتنم أيضـــا لعمليةاه ســـرتشـــد هذت. وســـاعتمادمها
  .٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب  يفالتابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا، اليت ُعقدت االجتماعية 

كني موســـــــــــــيواصـــــــــــــل الربنامج الفرعي تعزيز البحوث القائمة على األدلة يف جماالت الت    ٤٩-١٥
ية مبا يتماشـــى مع مبادرة اللجنة االقتصـــاد ،ية االجتماعيةاحلماوحقوق املرأة و نســـاء لل االقتصـــادي

تخدم الربنامج ســــســــيحتقيقا هلذه الغاية، على نطاق القارة للمســــاواة بني اجلنســــني ومتكني املرأة. و 
يف جمال ريقي األفنســانية والتنمية وسجل األداء مســائل اجلمثل الدليل األفريقي لل القائمةاألدوات 
يقوم الربنامج ســـــ ات،وبالتعاون مع املركز األفريقي لإلحصـــــاء .ومتكني املرأة بني اجلنســـــني املســـــاواة

الفرعي أيضــا بوضــع أدوات جديدة لدعم وتعزيِز مجع البيانات واإلحصــاءات املصنفة حسب نوع 
 اجلنســــني ورصــــِد االلتزامات املتعلقة باملســــاواة بنيها، حتليلو لالعتبارات اجلنســــانية  واملراعيةاجلنس 
  والفتيات. لنساءاومتكني 

وباإلضــــافة إىل ذلك، ســــيقوم الربنامج الفرعي بتعزيز التعاون داخل اللجنة االقتصــــادية     ٥٠-١٥
لتدخالت يف اللجنة مبا يف ذلك من خالل ا نواتجألفريقيا لزيادة تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع 

عب مع ســـــتمر داخل الشـــــُ اجلنســـــني. وســـــيتم تعزيز التعاون املتكافؤ  ومؤشـــــرجمال تنمية القدرات 
 متشـــيا مع أهداف التنمية املســـتدامة املتعلقة باالندماج االجتماعي. وســـيواصـــل ٩الربنامج الفرعي 

املركز لســياســات املناخية واملركز األفريقي لتطوير قطاع املعادن و لالعمل مع املركز األفريقي  الربنامج
األبعاد اجلنســانية  معاجلة ، بغيةســات األراضــياألفريقي للســياســات التجارية واملبادرة املتعلقة بســيا

وســـــيتعّزز . التجارة وســـــياســـــات األراضـــــييف جمايل لتغري املناخ يف قطاع اســــتخراج املوارد الطبيعية و 
لدول ويد از التعاون مع شــــــــــــعبة تنمية القدرات واملعهد األفريقي للتنمية االقتصــــــــــــادية والتخطيط لت

ممة مصــــ وخدمات تنمية قدراتدمات اســــتشــــارية خبمية األعضــــاء واجلماعات االقتصــــادية اإلقلي
 وســـــــــــيعمل الربنامج الفرعي بشـــــــــــكل وثيق معية لكل بلد. قطر الحتياجات الا ةتلبيل خصـــــــــــيصـــــــــــاً 

اد اجلنسانية بشكل األبععلى كفالة إيراد للجنة االقتصادية ألفريقيا  التابعةاإلقليمية  دون املكاتب
  للجنة.القطرية اليت تصدرها ا اتواضح يف املوجز 

وســـــــيمضـــــــي الربنامج الفرعي، دعًما لتنفيذ أنشـــــــطته، يف تعزيز الشـــــــراكة مع مفوضـــــــية     ٥١-١٥
االحتــاد األفريقي ومصـــــــــــــــرف التنميــة األفريقي واجلمــاعــات االقتصـــــــــــــــاديــة اإلقليميــة ومنظومة األمم 
 عاملتحدة من خالل اآلليات التشـــاورية اإلقليمية. وســـيعمل أيضـــا على تعزيز األنشـــطة املشـــرتكة م

راكة . وســـــــيقوم بتحديد اســـــــرتاتيجية شـــــــللمســـــــاواة بني اجلنســـــــني ومتكني املرأةهيئة األمم املتحدة 
ضـــــافة واملؤســـــســـــات البحثية وتعزيزها. وباإلامعات واضـــــحة لتقوية العالقات مع اجملتمع املدين واجل

 عشـــــراكات مع شـــــركاء غري تقليديني مثل مؤســـــســـــات القطا بادر الربنامج إىل إقامة إىل ذلك، ســـــي
ا لدعم التمكني االقتصـــــــــــــادي للمرأة. وســـــــــــــي لعالقات اتني متجري اخلاص بغية تســـــــــــــخري إمكانا

 ني. جدد وناشئمع شركاء ُتقام عالقات أخرى س، و تنميةالقائمة مع شركاء ال
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  ٧البرنامج الفرعي 
  األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية

  ١العنصر 
  األنشطة دون اإلقليمية في شمال أفريقيا

  
  ريقياواملستدامة يف مشال أفللجميع من أجل حتقيق التنمية الشاملة ِإحداث حتول هيكلي : ف المنظمةهد
  
  مؤشرات اإلنجاز         من األمانة العامة اإلنجازات المتوقعة    

تعزيز قــدرة الــدول األعضــــــــــــــــاء يف منطقــة مشــال   (أ)
يــدة جبيــانــات أفريقيــا دون اإلقليميــة على إنتــاج ونشـــــــــــــــر 

ـــا ألغراض التخطيط ووضـــــــــــــــع النوعيـــة تصــــــــــــــــد ر يف أوا
 يةوحتسني اإلدارة االقتصاد األدلة استنادا إىل الســياســات

عــلى الصـــــــــــــــعيــــــــدين الوطين ودون اإلقليمي، مع إيالء 
  ةاجلنساني اتاالعتبار الواجب للمنظور 

الدول األعضـــاء واجلماعات االقتصـــاديةعدد  زيادة  ‘١’(أ) 
مبديًةائية صللدراســات االستق تســتجيباإلقليمية اليت 

  جزات القطريةاملو درجة عالية من الرضا عن 

للجنةلتــابعة ربامج االســـــــــــــــيــاســـــــــــــــات و العــدد  ةيــادز   ‘٢’
االقتصــــــــــادية ألفريقيا اليت تعزز قدرات الدول األعضــــــــــاء
واجلماعات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية
الدولية يف جماالت اإلحصـــــــــــــاء والتخطيط االقتصـــــــــــــادي

  اهليكلي لتحولل دعما

يف منطقــة مشــال  تعزيز قــدرة الــدول األعضــــــــــــــــاء  (ب)
أفريقيــــا دون اإلقليميــــة واحتــــاد املغرب العريب على تنفيــــذ 
األولويــــات اإلمنــــائيــــة دون اإلقليميــــة، مع إيالء االعتبــــار 

  ةاجلنساني اتالواجب للمنظور 

هاممصتاليت دون اإلقليمية عدد املبادرات ة يادز   ‘١’(ب) 
ظماتمنو  احتاد املغرب العريب بلدان الدول األعضاء و 

هـــذه نفـــذهـــاتأو أخرى  إقليميـــة حكوميـــة دوليـــة دون
االقتصـــــــــــاديةمبســـــــــــاعدة من اللجنة  ،الدول والكيانات
دتعزيز التعاون والتكامل على الصعي لألفريقيا، من أج
تا، مع إيالء االعتبــار الواجــب للمنظور دون اإلقليمي

  ةاجلنساني

ت واملنتديات املتعلقة بالسياساتزيادة عدد احلوارا  ‘٢’
العامة دعماً للتحول اهليكلي يف مشال أفريقيا، مع إيالء

    ةاجلنساني اتاالعتبار الواجب للمنظور 
      

  
  االستراتيجية

دول لااخلطط العاملية واإلقليمية اليت تشــــــــارك فيها ضــــــــمن  العامةتندرج االســــــــرتاتيجية   ٥٢-١٥
أجــل حتقيق األهــداف والغــايــات وخطط العمــل املتفق عليها. تلتزم بتعهــدات من اليت عضـــــــــــــــاء األ

ليبيا ومصــــــر تونس واجلزائر والســــــودان و  ،وســــــيدعم الربنامج الفرعي البلدان التالية يف مشال أفريقيا
من أجل وضــع وتنفيذ ســياســات وبرامج ومشاريع ترمي إىل  وذلك يف مســاعيها واملغرب وموريتانيا

ملتعلقة الدول األعضــاء االتزامات العمل كذلك  وســيدعم برنامجُ  .حتقيق أهداف التنمية املســتدامة
  بتمويل التنمية، على حنو ما مت االتفاق عليه يف إطار خطة عمل أديس أبابا.  
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ين ذي الصــــــــــــلة إىل الدول األعضــــــــــــاء تقوســــــــــــرتكز االســــــــــــرتاتيجية على تقدمي الدعم ال  ٥٣-١٥
ا عل االقتصـــادية اإلقليميةواجلماعات  عي ى اســـتدامة التحول االقتصـــادي واالجتمالتحســـني قدر

  .والسياسي، مع الرتكيز بشكل خاص على التكامل اإلقليمي واجلوانب اجلنسانية والتصنيع

الوطنية ة النظم اإلحصــــــائيتنمية قدرات ته املتعلقة بالربنامج الفرعي أنشــــــطيواصــــــل وســــــ  ٥٤-١٥
لك العملية اســــاتية املنبثقة عن تالســــيالتوصــــيات وضــــع تنتاج بيانات دقيقة ومنتظمة. وســــإل اً دعم

  ّدثة.إحصاءات حممستمدة من أدلة استنادا إىل 

اليت صـــــــــة به اخلا طريقالتنفيذ خارطة يف اد املغرب العريب م املســـــــــاعدة إىل احتقدتُ وســـــــــ  ٥٥-١٥
يد القاري على الصعاملستجدة مراعاة التطورات مع ، أكثر تكامالً  يةربامغمنطقة تســعى إىل إقامة 

بلدان ه ما تقوم بدعم الربنامج الفرعي كذلك يء املنطقة القارية للتجارة احلرة. وســـــــــإنشـــــــــاشـــــــــأن ب
العملية  هذهشــــــمل ســــــتحتاد اجلمركي العريب. و عملية إنشــــــاء االإطار يف من أنشــــــطة مشال أفريقيا 
الســـياســـات ســـم ر تنفيذ آليات التمويل الذايت لدعم و  تكاملةاملنطقة املســـياســـات طبيق تصـــميم وت
  .من قبل احتاد املغرب العريبوتنفيذها 

ة عليها واحملافظرف واملعلومات اخاص على بناء شــــــبكات املعبشــــــكل رتكيز تم الســــــيو   ٥٦-١٥
خلصــــــة اليت جرى تعلمها يف املنطقة أفضــــــل املمارســــــات والدروس املســــــت االســــــتفادة منمن أجل 
اتعميمها عو وخارجها  تنمية بة شــعن مع التعاو وســيتواصــل يف إطار . لى الدول األعضــاء ومنظما
تقدمي املســـــــــاعدة التقنية إىل اجلماعات االقتصـــــــــادية اإلقليمية والدول األعضـــــــــاء بشـــــــــأن  القدرات

ن  قليمي عاإلاملكتب دون عمل ســـــــــــــــيو التنمية اإلقليمية. ســـــــــــــــائل املتعلقة مبمواءمة األطر القانونية 
لعمل التدريبية اات نظيم حلقتمن أجل مع املعهد األفريقي للتنمية االقتصــــــــادية والتخطيط كثب 

  .  لدول األعضاءفائدة اذات الصلة ل

شـــــــــــراكة وثيقة مع وكاالت األمم إطار لعمل يف ااإلقليمي دون املكتب يواصـــــــــــل وســـــــــــ  ٥٧-١٥
من اإلقليمية  يف املنطقة دونمنائيني شــــــركاء اإلســــــائر الاملتحدة على املســــــتويني الوطين واإلقليمي و 

 ربامن اإلقليميدون ق التنســـــــــي آليةُ وتعترب . اريقيا وفعاليتهتعزيز وجود اللجنة االقتصـــــــــادية ألفأجل 
املتســـــق لدعم تقدمي ا بغيةالوطنية ة لعاالفواجلهات اصـــــلة تعزيز التعاون مع املؤســـــســـــات ملو  امالئم

خرى اجلهات األمع أيضـــــــا  عن كثباملكتب دون اإلقليمي عمل ســـــــيو لعملية التكامل اإلقليمي. 
ص واجلامعات ومنظمات اجملتمع املدين، وســـــــيعزز الروابط مع املصـــــــلحة مثل القطاع اخلا ةبحاصـــــــ

 عربكــات شـــــــــــــــبإقــامــة التطوير العالقــات و دف ــاملنطقــة دون اإلقليميــة يف  الفكرجمــامع خمتلف 
منـــائي نتــدى اإلامليف إطـــار  بتكراملوار احليف املــاضـــــــــــــــي من خالل عليــه احلـــال مــا كـــان مثلالقــارة، 

  .  شمال أفريقيال

جلودة مراقبة ا لمن أجظمة ضــمان اجلودة والتقييم يف جممل عمل الربنامج أن جدمَ تُ وســ  ٥٨-١٥
  .لذلك وفقاً ته اسرتاتيجيتكييف سيجري و  ،التأثريو 
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  ٢العنصر 
  األنشطة دون اإلقليمية في غرب أفريقيا

  
  أفريقيا يف غربواملستدامة  للجميع شاملةمن أجل حتقيق التنمية الِإحداث حتول هيكلي : هدف المنظمة

  
  مؤشرات اإلنجاز           من األمانة العامة اإلنجازات المتوقعة  

 غربتعزيز قــدرة الــدول األعضــــــــــــــــاء يف منطقــة   (أ)
أفريقيــا دون اإلقليميــة على إنتــاج ونشـــــــــــــــر بيــانــات جيــدة 
ـــا ألغراض التخطيط ووضـــــــــــــــع  النوعيـــة تصــــــــــــــــدر يف أوا

ية وحتسني اإلدارة االقتصاد األدلةإىل  استنادا الســياســات
ين الوطين ودون اإلقليمي، مع إيالء عــلى الصـــــــــــــــعيــــــــد

  ةاجلنساني اتاالعتبار الواجب للمنظور 

زيادة عدد الدول األعضــاء واجلماعات االقتصادية‘ ١’ (أ) 
  عن املوجزات القطرية هارضا تبدياإلقليمية اليت 

للجنةلتــابعة ربامج االســـــــــــــــيــاســـــــــــــــات و الزيــادة عــدد   ‘٢’     
ألعضــــــاءالدول ااالقتصــــــادية ألفريقيا اليت تعزز قدرات 

واجلماعات االقتصـــــــادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية
الدولية يف جماالت اإلحصـــــــــاء والتخطيط االقتصـــــــــادي

  لتحول اهليكليل دعما

 تعزيز قــدرة الــدول األعضــــــــــــــــاء يف منطقــة غرب  (ب)
ل غرب لدو االقتصـــــــــــــادية  ةأفريقيا دون اإلقليمية واجلماع

يا على ي لغرب أفريقأفريقيا واالحتاد االقتصــــــــــــادي والنقد
تنفيــــــذ األولويــــــات اإلمنــــــائيــــــة دون اإلقليميــــــة، مع إيالء 

    ةاجلنساني اتاالعتبار الواجب للمنظور 

ممهاصــــتزيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية اليت  ‘١’(ب) 
الدول األعضـــــــــــــــاء واجلماعة االقتصـــــــــــــــادية لدول غرب
أفريقيـــا واالحتـــاد االقتصـــــــــــــــــادي والنقـــدي لغرب أفريقيـــا

وأ املنظمات احلكومية الدولية دون اإلقليمية وســــــــــــــائر
مبســـــــــــــــاعدة من اللجنة ،هذه الدول والكيانات انفــذهت

كاملتعزيز التعاون والت لاالقتصــــــــادية ألفريقيا، من أج
على الصـــــــــــــــعيـــــــد دون اإلقليمي، مع إيالء االعتبـــــــار

  ةاجلنساني اتالواجب للمنظور 

زيــــــــادة عــــــــدد احلــوارات واملــنــتــــــــديــــــــات املتعلقــــــــة ‘٢’
ربغدعماً للتحول اهليكلي يف العامة لســــــــــياســــــــــات با

اتأفــريــقــيــــــــا، مــع إيــالء االعــتبــــــــار الواجــــــــب للمنظور 
  ةاجلنساني

    
  االستراتيجية

 ريقيا مســـؤوليةاالقتصـــادية ألف التابع للجنةاإلقليمي لغرب أفريقيا دون كتب املســـيتوىل   ٥٩-١٥
 الية:البلدان اخلمســـــــــة عشـــــــــر التأعمال املكتب غطي وتتنفيذ هذا العنصـــــــــر من الربنامج الفرعي، 

 ،بيســــــاو -وغينيا  ،وغينيا ،وغانا ،وغامبيا ،وســــــرياليون ،والســــــنغال ،وتوغووبوركينا فاســــــو،  ،بنن
سيعمل الربنامج الفرعي بتنسيق . و ونيجرييا ،والنيجر ،ومايل ،وليربيا ،وكوت ديفوار ،وكابو فريدي

عب واملكاتب األخرى للجنة،   املرصـــد االقتصـــادي واإلحصـــائي ألفريقيا جنوبمع و وثيق مع الشـــُ
ية على تقدمي . وســرتكز االســرتاتيجأفريقياغرب ل يةاإلقليمالفنية ملســاعدة اومركز ، الصــحراء الكربى

لدول األعضــــــــــاء واجلماعات االقتصــــــــــادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية ذي الصــــــــــلة إىل االدعم 
وخطــة التنميــة  ٢٠٦٣غــايــات الواردة يف خطــة عــام الــدوليــة اليت تســـــــــــــــعى إىل حتقيق األهــداف وال

نمية ت، وخطة اللغرب أفريقيا اإلقليمي خطــة التكــاملوتلــك الواردة يف ، ٢٠٣٠املســـــــــــــــتــدامــة لعــام 
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الحتاد ااجلماعة االقتصــــادية لدول غرب أفريقيا، والربنامج االقتصــــادي اإلقليمي اخلاص باخلاصــــة ب
تفاقية اليف ا ؤمتر األطرافاالجتماع احلادي والعشرين ملنتائج ، و االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

   .  باريستغري املناخ ومنها مثال اتفاق ب املتعلقةاإلطارية 

وســــــتعزز اســــــرتاتيجية الربنامج الفرعي مواصــــــلة اجلهود الرامية إىل تدعيم قدرات الدول   ٦٠-١٥
ذا طيط اإلمنائي. ويف هاألعضـــــــــاء واجلماعات االقتصـــــــــادية اإلقليمية يف جماالت اإلحصـــــــــاء والتخ

ليمية البيانات القطرية ودون اإلق وتعميمالصــــــــــدد، ســــــــــينصــــــــــب الرتكيز على تعزيز عمليات إنتاج 
مثل  لبياناتاعد او املســـــــاعدة على نشـــــــر تطبيقات قو ؛ ةالدولي اتومواءمتها مع املعايري والتصـــــــنيف

عدة بيانات مركزية ، ووضـــــــــــع قاPheonix قاعدة بياناتو  StatBase اإلحصـــــــــــائية بياناتال ةقاعد
بعاد ؛ وإدخال أاالحتاد االقتصـــــــــــــــادي والنقدي لغرب أفريقياو لجمــاعــات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية ل

درات يف جمال بناء القو ودون اإلقليمية؛ الوطنية يف االســـــــرتاتيجيات  يالقتصـــــــادا التحول اهليكلي
  .وتقييمها أدوات رصد املشاريعاستخدام التخطيط اإلمنائي و 

ســياســايت  وارحء ابإجر تجميع البيانات، و ببعثات للع الربنامج الفرعي كذلك وســيضــط  ٦١-١٥
بنــاء القــدرات دعمــاً لوضـــــــــــــــع وتعهــد قــاعدة البيانات دون اإلقليمية، وإعداد املوجزات لومبــادرات 

  املكتب دون اإلقليمي.النواتج اليت يصدرها نشورات و املالقطرية، وغري ذلك من 

عب الفنية  وســــــــيعمل الربنامج الفرعي  ٦٢-١٥ مع املركز األفريقي لإلحصــــــــاءات وغريه من الشــــــــُ
للدول األعضــاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف جهودها الرامية إىل الكايف تقدمي الدعم  على

حتســــــني النظم اإلحصــــــائية الوطنية من أجل وضــــــع ســــــياســــــات قائمة على األدلة. ويف إطار هذا 
 مســــــــتودع دون إقليمي للمعلومات بإنشــــــــاءاإلقليمي  الربنامج الفرعي، ســــــــيضــــــــطلع املكتب دون

لجنة ال  مقريفلالســــتفادة منه يف مصــــرف البيانات املشــــرتك وســــيقوم باإلشــــراف عليه اإلحصــــائية 
    جنة. االقتصادية ألفريقيا ولدعم مجيع االحتياجات التحليلية والبحثية لل

وتنفيــذ التعريفــة اجلمركيــة  ٢٠١٧للتجــارة احلرة حبلول عــام  ةنطقــة القــاريــامل نشــــــــــــــــاءوإل  ٦٣-١٥
 راكــةشـــــــــــــــاتفــاقــات الوترقبــا إلبرام ، اخلــارجيــة املوحــدة للجمــاعــة االقتصـــــــــــــــاديــة لــدول غرب أفريقيــا

دخال هذه إاملرتقبة بني اجلماعة االقتصــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب و  االقتصــــــــــــادية
أن  لتأكد منل ةحمددت حتليالإجراء  ا، ســــــــــــيقتضـــــــــــــي األمردوهليف موحدة  عملةاجلماعة العمل ب

لة أمام . والتحديات اليت ســــــــــتظل ماثجاهزة متاما ودعم أعماهلا املرتبطة بذلك بلدان غرب أفريقيا
وســـــــــــــــع والت ،وغرافيةالعمليات الدميالتنميــة يف غرب أفريقيــا خالل فرتة الســـــــــــــــنتني احلالية تتمثل يف 

ملســــائل املتصــــلة اومتكني املرأة، والتصــــنيع و واملســــاواة بني اجلنســــني  ،والتنمية االجتماعية، يضــــر احل
 والتحديات سائلهذه املظل ستو  .املخاطر السياسية واألمنية، فضًال عن سالسل القيمة الزراعيةب

دون  املبـــادراتبـــ ه املتعلقالربنـــامج الفرعي من خالل عنصـــــــــــــــر  يف إطـــاراالهتمـــام الواجـــب  تلقى
  .اإلقليمية

ناشـــــــــــــــئة مثل تغري املناخ واهلجرة الدولية أخرى ايا الربنــامج الفرعي قضـــــــــــــــيتنــاول ســـــــــــــــو   ٦٤-١٥ 
ة ســـــرتاتيجيالشـــــراكات االإقامة من خالل  ، وذلكاألحوال املدنيةإحصـــــاءات و والتســـــجيل املدين 
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مؤســـــــــســـــــــات املعرفة والبحوث مع الدول األعضـــــــــاء و  مبتكروعالقات التعاون اإلقليمية بشـــــــــكل 
مبا يف ذلك القطاع اخلاص ومنظمات  ،بالتنمية املعنيةاملصـــــــــــــــلحة  ةبحاصـــــــــــــــاجلهــات وغريهــا من 

اءات األحوال إحصــــــــلتســــــــجيل املدين و تقييم ل كز االســــــــرتاتيجية على إجراءرت . وســــــــاملدين اجملتمع
حتســــــــــــني نظم التســــــــــــجيل املدين وإحصــــــــــــاءات العمل الرامية إىل خطط املدنية يف البلدان، وعلى 

حوال اءات األلتســجيل املدين وإحصــأفريقيا للتعجيل بتحســني نظم الربنامج  وفقاً حوال املدنية األ
  املدنية. 

صادية لدول االقت تعزيز عالقته مع اجلماعةوبالتزامن مع جهود املكتب دون اإلقليمي ل  ٦٥-١٥ 
ر مانو، ســلغرب أفريقيا االحتاد االقتصــادي والنقدي و  غرب أفريقيا عمل الاملكتب  يواصــلواحتاد 
  .قليميإلادون  تنسيقمعززة للاألخرى يف إطار آلية  هابراجمو م املتحدة مع وكاالت األم عن كثب

  ٣العنصر 
    األنشطة دون اإلقليمية في وسط أفريقيا

  ايف وسط أفريقيواملستدامة للجميع لشاملة من أجل حتقيق التنمية اِإحداث حتول هيكلي : هدف المنظمة
  

  مؤشرات اإلنجاز            اإلنجازات المتوقعة من األمانة العامة  

تعزيز قدرة الدول األعضـــــــــــاء يف منطقة وســـــــــــط   (أ)
يــدة ج بيــانــاتأفريقيــا دون اإلقليميــة على إنتــاج ونشـــــــــــــــر 

ـــا  التخطيط ووضـــــــــــــــع  ألغراضالنوعيـــة تصــــــــــــــــدر يف أوا
 يةوحتسني اإلدارة االقتصاد استنادا إىل األدلة الســياســات

عــلى الصـــــــــــــــعيــــــــدين الوطين ودون اإلقليمي، مع إيالء 
  ةاجلنساني تااالعتبار الواجب للمنظور 

زيادة عدد الدول األعضــــــاء واجلماعات االقتصــــــادية  ‘١’(أ) 
  عن املوجزات القطرية هارضا تبدياإلقليمية اليت 

للجنــةلتــابعــة ربامج االســـــــــــــــيــاســـــــــــــــات و الزيــادة عــدد   ‘٢’     
االقتصـــــــــــادية ألفريقيا اليت تعزز قدرات الدول األعضـــــــــــاء

ميةو واجلمــاعــات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية واملنظمات احلك
الدولية يف جماالت اإلحصــــــــــــــاء والتخطيط االقتصــــــــــــــادي

    لتحول اهليكليل دعما

يف منطقة وســـــــــــط تعزيز قدرة الدول األعضـــــــــــاء   (ب)
واجلمــاعــة االقتصــــــــــــــــاديــة والنقــديــة أفريقيــا دون اإلقليميــة 

لوســـــط أفريقيا واجلماعة االقتصـــــادية لدول وســـــط أفريقيا 
مع إيالء  ،ية اإلقليم األولويــات اإلمنــائيــة دونتنفيــذ على 

  ةاجلنسانياالعتبار الواجب للمنظورات 

ممهاصــــــتزيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية اليت  ‘١’(ب) 
اجلماعة االقتصـــــادية والنقدية لوســـــطو الدول األعضـــــاء 

أفريقيا واجلماعة االقتصـــادية لدول وســـط أفريقيا وســـائر
ذهــانفــتأو  املنظمــات احلكوميــة الــدوليــة دون اإلقليميــة

يةاالقتصادمبساعدة من اللجنة  الدول والكيانات، هذه
دتعزيز التعاون والتكامل على الصــعي لألفريقيا، من أج

تادون اإلقليمي، مع إيالء االعتبـــار الواجـــب للمنظور 
  ة اجلنساني

زيادة عدد احلوارات واملنتديات املتعلقة بالسياسات ‘٢’
ع إيالءأفريقيا، م وســطالعامة دعماً للتحول اهليكلي يف 

  ةاجلنساني اتاالعتبار الواجب للمنظور 
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  االستراتيجية

قليمي لوســط اإلدون املكتب العنصــر من الربنامج الفرعي هذا تنفيذ مســؤولية ســيتوىل   ٦٦-١٥
أفريقيا الذي يغطي البلدان الســــــــــــبعة التالية: تشــــــــــــاد، ومجهورية أفريقيا الوســــــــــــطى، وســــــــــــان تومي 

ه وائية، والكامريون، والكونغو. وســــــــــينفذ املكتب برنامج عملوبرينســــــــــييب، وغابون، وغينيا االســــــــــت
ب عَ شــُّ مع و املرصــد االقتصــادي واإلحصــائي ألفريقيا جنوب الصــحراء الكربى بالتعاون الوثيق مع 

خدمات اســتشــارية  اســرتاتيجية التنفيذ على تقدمي وســرتكز. نة االقتصــادية ألفريقياللجخمتلفة تابعة 
دف حتسني  وتنفيذ إىل الدول األعضــاء البيانات  اإلحصائية وزيادة توافرنظمها أنشــطة مشــرتكة 

ا واملعلومات تعاون ل يف ظعنصــــــر ندرج يف إطار هذا العمل املتم اليف هذا الصـــــدد، ســـــي. و وجود
مجع جمموعة متنوعة كبرية من اإلحصــــــــــاءات، مبا يف  بغيةوثيق مع الوكاالت اإلحصــــــــــائية الوطنية 

والـــدراســــــــــــــــات  ،اف اإلمنـــائيـــة املتفق عليهـــا دوليـــا، والتعـــداداتذلـــك بيـــانـــات عن رصــــــــــــــــد األهـــد
لإلحصــاءات  املركز األفريقييقدم واملؤشــرات اإلمنائية. وســ ،االســتقصــائية، والتصــنيف االقتصــادي

بغية التقنية،  ههاراتمبو التكنولوجيات احلديثة املســـــــاعدة إىل الدول األعضـــــــاء، مســـــــتعينا يف ذلك ب
لى ذلك، وعالوة عها. واســتخدامها وجتهيز  وقابلة للمقارنةتوائمة وممجع إحصــاءات جيدة تيســري 

ســــــريكز الربنامج الفرعي على تقدمي الدعم إىل الدول األعضــــــاء واجلماعات االقتصــــــادية اإلقليمية 
ا اإلمنائية املبادرات اإلقليمية والدولية مثل خطة التنمية املســــــتدامة  من أجل تضــــــمني اســــــرتاتيجيا

مراعاة املنظور وتعميم ، ٢٠٦٣خبطة عام املتصــــــــــلة ل الســــــــــنوات العشــــــــــر وخطة عم ٢٠٣٠لعام 
  .  يف تلك االسرتاتيجيات اجلنساين

العنصــــــر للدول األعضــــــاء املشــــــورة يف هذا ومن خالل إنتاج موجزات قطرية، ســــــيقدم   ٦٧-١٥
املوجزات  تتضــــمن. وســــمع الرتكيز على التحول اهليكلي جمال الســــياســــات دعما خلططها اإلمنائية

تنوعـــة من مبجموعـــة م ةتعلقـــاملوالتنبؤات واملؤشـــــــــــــــرات واالجتـــاهـــات  تقطريـــة البحوث والتحليالال
، والتجارة، واحلوكمة، والتعدين، والزراعة، واالقتصاد الكلي، واملتغريات النواتجاإلحصــاءات بشأن 

حدد ســـــــــتُ و  النقدية واملالية، والتحويالت، واملتغريات االجتماعية واالقتصـــــــــادية الرئيســـــــــية األخرى.
  فرص التحول اهليكلي وتقدم التوصيات املناسبة وفقاً لذلك. 

ا اليت األولوياتِ التابع للربنامج الفرعي  املبادرات اخلاصـــــــــةعنصـــــــــر عكس يوســـــــــ  ٦٨-١٥  حدد
النزاع بعد ة ما يف فرت جهودها الرامية إىل تعزيز االنتعاش إطار اجلماعات االقتصـــــــادية اإلقليمية يف 

املســــاعدة إىل  رُ العنصــــهنا التنمية االقتصــــادية واالجتماعية والبيئية. وســــيقدم و  والتكامل اإلقليمي
ا اإل من أجلحتديدا اجلماعات االقتصـــادية اإلقليمية والدول األعضـــاء  منائية تضـــمني اســـرتاتيجيا

وخطـــة عمـــل  ٢٠٣٠املبـــادرات اإلقليميـــة والـــدوليـــة من قبيـــل خطـــة التنميـــة املســـــــــــــــتـــدامــة لعـــام يف 
 اإلحصــــــــاء مكاتبالشــــــــراكات مع عالوة على و . ٢٠٦٣خبطة عام املتصــــــــلة ر الســــــــنوات العشــــــــ

مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من خالل املشاركة يف أنشطة أيضا الوطنية، سُتعزز الشراكات 
ومصـــرف  مصـــرف التنمية األفريقيومع ، أفرقة األمم املتحدة القطرية وآلية التنســـيق دون اإلقليمي

تنفيذ يل من قبمن خالل أنشــطة مشــرتكة  أفريقيا رف التنمية لدول وســطمصــدول وســط أفريقيا و 
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االقتصــــــــــــــادية  اجلماعات خطة النقل الرئيســــــــــــــية التوافقية ودعم اللجنة التوجيهية املعنية برتشــــــــــــــيد
  اإلقليمية يف وسط أفريقيا.  

  ٤العنصر 
  األنشطة دون اإلقليمية في شرق أفريقيا

  
  ايف شرق أفريقيواملستدامة  للجميع لشاملةأجل حتقيق التنمية ا منإحداث حتول هيكلي : هدف المنظمة

  
  مؤشرات اإلنجاز           اإلنجازات المتوقعة من األمانة العامة    

تعزيز قدرة الدول األعضــــــــــــاء يف منطقة شــــــــــــرق   (أ)
يــدة ج بيــانــاتأفريقيــا دون اإلقليميــة على إنتــاج ونشـــــــــــــــر 

ــــا  التخطيط وضـــــــــــــــع  ألغراضالنوعيــــة تصــــــــــــــــــدر يف أوا
ية وحتسني اإلدارة االقتصاداستنادا إىل األدلة الســياســات 

، مع مراعـــــاة على الصـــــــــــــــعيـــــدين الوطين ودون اإلقليمي
    ةاجلنساني اتاملنظور 

زيادة عدد الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية  ‘١’ (أ) 
  عن املوجزات القطرية هارضا تبدياإلقليمية اليت 

ةللجنبعة لتاربامج االســـــــــــياســـــــــــات و الزيادة عدد  ‘٢’
االقتصــــادية ألفريقيا اليت تعزز قدرات الدول األعضــــاء
واجلماعات االقتصــادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية
الدولية يف جماالت اإلحصـــــــاء والتخطيط االقتصـــــــادي

  لتحول اهليكليل دعما

يف منطقة شــــــــــــرق تعزيز قدرة الدول األعضــــــــــــاء   (ب)
يئــــة اهليــــا و أفريقيــــا دون اإلقليميــــة ومجــــاعــــة شـــــــــــــــرق أفريق

صـــــــــــــــادية واجلماعة االقت احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــالتنمية
ألولويـــات اعلى تنفيـــذ لبلـــدان منطقـــة البحريات الكربى 

ـــــة، مع إيالء االعتبـــــار الواجـــــب  اإلمنـــــائيـــــة دون اإلقليمي
  ةاجلنساني اتللمنظور 

صممهاتزيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية اليت  ‘١) ’(ب 
اعة شـــــرق أفريقيا واهليئة احلكوميةالدول األعضـــــاء ومج

الــدوليــة املعنيــة بــالتنميــة واجلمــاعة االقتصـــــــــــــــادية لبلدان
منطقة البحريات الكربى وســــــــــــــائر املنظمات احلكومية

هــــــذه الــــــدول نفــــــذهــــــاتأو  الــــــدوليــــــة دون اإلقليميــــــة
يا،االقتصــــادية ألفريقمبســــاعدة من اللجنة  ،والكيانات
نالصــــــــــــــعيد دو  تعزيز التعاون والتكامل على لمن أج

اتاإلقليمي، مع إيالء االعتبــــــــار الواجــــــــب للمنظور 
    ةاجلنساني

زيــــــــادة عــــــــدد احلوارات واملنتــــــــديــــــــات املتعلقــــــــة ‘٢’
رقشــــــبالســــــياســــــات العامة دعماً للتحول اهليكلي يف 

اتأفــريــقيــــــــا، مع إيالء االعتبــــــــار الواجــــــــب للمنظور 
  ةاجلنساني

  
  االستراتيجية

ون على عاتق املكتب د نامج الفرعيالعنصـــــــــــــــر من الرب ذا هــتقع املســـــــــــــــؤوليــة عن تنفيــذ   ٦٩-١٥
اإلقليمي لشـــــــــــــــرق أفريقيــا، الــذي يغطي البلــدان األربعــة عشـــــــــــــــر التــاليــة: إثيوبيــا، وإريرتيــا، وأوغنــدا، 
وبوروندي، وجزر القمر، وجنوب السودان، ومجهورية تنزانيا املتحدة، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، 

كما يغطي املكتب دون اإلقليمي ، والصـــــــومال، وكينيا، ومدغشـــــــقر.  وجيبويت، ورواندا، وســـــــيشـــــــيل
لدان منطقة ، واجلماعة االقتصــــــــــادية لباهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةو مجاعة شــــــــــرق أفريقيا، 

   .  املعين مبنطقة البحريات الكربىاملؤمتر الدويل، وجلنة احمليط اهلندي، و البحريات الكربى
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قيق اهلــدف واإلجنــازات املرتقبــة، ســـــــــــــــريكز الربنــامج الفرعي على انتــاج ســـــــــــــــبيــل حتويف   ٧٠-١٥
موجزات قطرية وتقدمي مبادرات دون إقليمية. وســـتقّيم املوجزات القطرية حالة التحول اهليكلي يف 

للجنة ادد املســـــــــــــــائــل اليت تتطلب املزيد من التحليل والدعم من جانب حتــاملنطقــة دون اإلقليميــة و 
. وســـــــــــتكون املبادرات دون اإلقليمية واخلدمات االســـــــــــتشـــــــــــارية عالوة على قيااالقتصـــــــــــادية ألفري

لبناء القدرات هي الوســـــــــيلة اليت تُلىب من خالهلا حاجة الدول املصـــــــــممة خصـــــــــيصـــــــــا التدخالت 
 إجراءالتشــــــــخيص األعضــــــــاء واجلماعات االقتصــــــــادية اإلقليمية للمســــــــاعدة. وســــــــتشــــــــمل عملية 

  سياسات العامة على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي. حوارات خمصصة رفيعة املستوى بشأن ال

ى مثالياً واجلنوب األفريقي منتدأفريقيا لشـــــــــرق  ســـــــــتتيح آلية التنســـــــــيق دون اإلقليميو   ٧١-١٥
لتعزيز االتســـــاق على نطاق املنظومة يف تقدمي الدعم إىل الدول األعضـــــاء واملنظمات اإلقليمية يف 

واالتفاق  االقتصــــــــاد األزرقبرامج ج رئيســـــــية حمددة من قَِبيل وســـــــتقوم براماملنطقة دون اإلقليمية. 
دعم تنفيذ بالثالثي للتجارة احلرة وتعميم أنظمة النقل الذكي يف اهلياكل األســـــــــــاســـــــــــية للممرات، 

ؤمتر مل الدورة احلادية والعشــــــرين ، ونتائج٢٠٣٠، وخطة التنمية املســــــتدامة لعام ٢٠٦٣خطة عام 
  ون اإلقليمي.على الصعيدين الوطين ودتغري املناخ وذلك ب املتعلقةية يف االتفاقية اإلطار األطراف 

إدارة  ل جمايفووفقاً لنموذج العمل اجلديد للجنة االقتصـــــــــادية ألفريقيا واســــــــــرتاتيجيتها   ٧٢-١٥
عات وغريها الفكر واجلامجمامع بالتعاون الوثيق مع عمله ســــُينجز املكتب دون اإلقليمي ، رفااملع

إىل احلد ريه وتأثاللجنة الذي تقوم به عمل الزيادة نفوذ  بغيةيف ، املصــــــــــلحة من اجلهات صــــــــــاحبة
ق األفريقي لتفاعل مع املرفُتعطى األولوية لاألقصـــــــى على الصـــــــعيدين الوطين ودون اإلقليمي. وســـــــ

  .  البحوثللتعاون يف جمال  املقرر إنشاؤه

يانات بســـيجري تصـــنيف اليف مجيع األعمال ذات الصـــلة و  انيةبعاد اجلنســـاألعمم تُ ســـو   ٧٣-١٥
  .  اجلنسنوع حسب 
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   ٥العنصر 
  األنشطة دون اإلقليمية في الجنوب األفريقي

  
  فريقييف اجلنوب األواملستدامة للجميع لشاملة من أجل حتقيق التنمية اِإحداث حتول هيكلي : هدف المنظمة

  
  مؤشرات اإلنجاز         اإلنجازات المتوقعة من األمانة العامة  

 جلنوبايف منطقـــة تعزيز قـــدرة الـــدول األعضـــــــــــــــــاء   (أ)
جيدة  بياناتعلى إنتاج ونشــــــــــــر دون اإلقليمية األفريقي 

ـــا  التخطيط ووضـــــــــــــــع  ألغراضالنوعيـــة تصــــــــــــــــدر يف أوا
 يةوحتسني اإلدارة االقتصاداستنادا إىل األدلة الســياســات 

عــلى الصـــــــــــــــعيــــــــدين الوطين ودون اإلقليمي، مع إيالء 
  ةاجلنساني اتاالعتبار الواجب للمنظور 

زيادة عدد الدول األعضــــــاء واجلماعات االقتصــــــادية  ‘١’(أ) 
  عن املوجزات القطرية هارضاتبدي اإلقليمية اليت 

للجنــةلتــابعــة ربامج االســـــــــــــــيــاســـــــــــــــات و الزيــادة عــدد   ‘٢’
االقتصــــــــــــادية ألفريقيا اليت تعزز قدرات الدول األعضــــــــــــاء
ةواجلمــاعــات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية واملنظمات احلكومي
الدولية يف جماالت اإلحصــــــــــــــاء والتخطيط االقتصــــــــــــــادي

    لتحول اهليكليل دعما

تعزيز قـــدرة البلـــدان األعضــــــــــــــــاء يف منطقـــة اجلنوب   (ب)
ا والســــــــــوق املشــــــــــرتكة لشــــــــــرق أفريقي دون اإلقليمية األفريقي

ـــــة للجنوب األفريقي  واجلنوب األفريقي واجلمـــــاعـــــة اإلمنـــــائي
إيالء  ، معقليميــــةدون اإل اإلمنــــائيــــةاألولويــــات على تنفيــــذ 

  ةاجلنساني اتاالعتبار الواجب للمنظور 

ممهاصـــــــتزيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية اليت  ‘١’(ب) 
الدول األعضــاء والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب
األفريقي واجلمــاعــة اإلمنــائيــة للجنوب األفريقي وســـــــــــــــائر

هــاذنفــتأو  املنظمــات احلكوميــة الــدوليــة دون اإلقليميــة
يةاالقتصــادمبســاعدة من اللجنة  ،هذه الدول والكيانات

دتعزيز التعاون والتكامل على الصـــــعيفريقيا، من أجل أل
تادون اإلقليمي، مع إيالء االعتبـــار الواجـــب للمنظور 

    ةاجلنساني

زيادة عدد احلوارات واملنتديات املتعلقة بالسياسات ‘٢’
مع، قيفرياأل اجلنوبالعــامــة دعمــاً للتحول اهليكلي يف 

    ةاجلنساني اتإيالء االعتبار الواجب للمنظور 
    

  االستراتيجية

عناصــر صــر من العنهذا مســؤولية تنفيذ املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي يتوىل   ٧٤-١٥
يا، البلدان األحد عشـــر التالية: أنغوال، وبوتســـوانا، وجنوب أفريقاملكتب يغطي و  .الربنامج الفرعي

 ســــبيل يفيشــــيوس، وموزامبيق، وناميبيا. و مبابوي، وســــوازيلند، وليســــوتو، ومالوي، ومور وزامبيا، وز 
دة نتاج ونشــــر إحصــــاءات جيإتعزيز قدرة الدول األعضــــاء واجلماعات االقتصــــادية اإلقليمية على 

ا النوعية   ن كثبعاإلقليمي  ومصـــــنفة حســـــب نوع اجلنس، ســـــيعمل املكتب دونتصـــــدر يف أوا
 من أجل توفري الدعم التقين ملكاتب اإلحصــــــاء الوطنية يف تنفيذي لإلحصــــــاءات املركز األفريقمع 

ا اإلحصــــائية وتيســــري  يانات. وســــعياً إىل البمجع املنهجيات واألدوات احلديثة بغية حتســــني عمليا
األولوية يف عطي تُ ســــــــ، لبياناتيف اجلنوب األفريقي يف جمال احتقيق هدف التحول إىل مركز امتياز 

ا اليت بيانات جيدة النوعية المجع الســــتمرارية العنصــــر  هذاإطار  حســــب نف ُتصــــو تصــــدر يف أوا
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 مرارتغذي باســــــتمن أجل إنشــــــاء قاعدة بيانات إحصــــــائية للجنوب األفريقي  ، وذلكنوع اجلنس
   اتية. سياسل البحوث الاعمأل اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعمالتابع  البيانات املشرتكمصرف 

الوطنية، ســيواصــل املكتب دون اإلقليمي تعزيز الروابط ء انب مكاتب اإلحصــاوإىل ج  ٧٥-١٥
والتعاون مع اجلماعات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية من أجل اســـــــــــــــتكشـــــــــــــــاف جماالت أخرى للتعاون 
اإلحصــــــائي تعكس األولويات دون اإلقليمية، مبا يف ذلك احلاجة إىل إحصــــــاءات متســــــقة وقابلة 

ب غية تعزيز التكامل اإلقليمي. وعالوة على ذلك، ســــيواصــــل املكتللمقارنة يف اجلنوب األفريقي ب
رها اللجنة تصــــددون اإلقليمي إعداد وحتديث املوجزات القطرية بوصــــفها منشــــورات متكررة بارزة 

حتليالت و  وتنبؤاتية ســــــياســــــاتو توفري بيانات اقتصــــــادية واجتماعية ومعلومات مؤســــــســــــية دف 
تشـــــمل الدول األعضـــــاء واملســـــتثمرين من العمالء موعة تســـــتفيد منها جم ،للمخاطر والســـــياســـــات

ا من هصــــــانعي الســــــياســــــات والقرارات يف اجلنوب األفريقي وغري و  احملليني والدوليني واجملتمع املدين
عــب اللج عن كثــبســـــــــــــــيتفــاعــل املكتــب دون اإلقليمي حتقيقــا هلــذا األمر، . و املنــاطق نــة مع شـــــــــــــــُ

الرئيســـــية يف إنتاج  عترب من العناصـــــرضـــــع املؤشـــــرات اليت تُ االقتصـــــادية ألفريقيا املعنية بالتنبؤات وو 
للمســـــــــــــــائل ريقي األفوالــدليل ، يف أفريقيــا لتنميــة االجتمــاعيــةا لدليــ ومن أمثلتهــا املوجزات القطريــة

  .األفريقي لتكامل اإلقليميودليل اوالتنمية،  اجلنسانية

 يةحوارات ســياســاتو  رباءخ اجتماعاتربنامج الفرعي ال ســينظم كجزء من هذا العنصــر،و     ٧٦-١٥
قيا والســوق املشــرتكة لشــرق أفريإىل الدول األعضــاء، يقدم الدعم التقين واخلدمات االســتشــارية ســو 

اجلهات و وســــــــائر املنظمات دون اإلقليمية  ،واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،واجلنوب األفريقي
يســــــية ذات فيذ املبادرات الرئتصــــــميم وتنا على دف حتســــــني قدر الرئيســــــية صــــــاحبة املصــــــلحة، 

ة االســـرتاتيجية يائمناإلأيضـــا املســـائل تناول ســـيو  ،على الصـــعيد دون اإلقليميمدت اليت اعتُ األولوية 
م ملنطقة دون اإلقليمية. وســيشــمل ذلك دعيف اواملســائل الناشــئة ذات الصــلة بالتحول االقتصــادي 

ل دون اإلقليميــة، مثــل االضـــــــــــــــطالع بالعم الربامج والتــدخالت اليت تتم يف إطــار جمموعــة املبــادرات
التحليلي املوجه حنو دعم تنفيذ أولويات التنمية االجتماعية واالقتصــــــــادية للجماعات االقتصــــــــادية 

ألمم املتحدة اوتقدمي الدعم الوظيفي لعمل أفرقة ، اإلقليمية يف ســــــياق آلية التنســــــيق دون اإلقليمي
منائية وحتقيق األهداف اإل ،الرئيســية صــاحبة املصــلحةاجلهات وغريها من القطرية والدول األعضــاء 

املكتب دون اإلقليمي ســــــــــــــيســــــــــــــتعني . و ٢٠٦٣املتفق عليها إقليمياً ودولياً، مبا يف ذلك خطة عام 
واملناســـبات ة تيا، واحلوارات الســـياســـالتابعة له اخلرباء احلكومية الدوليةان مثل جلســـات جلمبنتديات 
ا تتيح الفر  اخلاصـــــــــــــة الدول األعضـــــــــــــاء واجلماعات االقتصـــــــــــــادية اإلقليمية  ةوعيصـــــــــــــة لتباعتبار أ

  ويج هلا بينها. رت الو يف جمال التنمية ذه االلتزامات اإلقليمية والعاملية واملنظمات احلكومية الدولية 

واجلماعات االقتصــــادية  وعالوة على ذلك، ســــيشــــرك املكتب دون اإلقليمي احلكوماتِ   ٧٧-١٥
مبا يف ذلك  ،اجلهات الرئيســـــية صـــــاحبة املصـــــلحةوغريها من كومية الدولية اإلقليمية واملنظمات احل

اإلمنائية ادرات واملببرامج العمل طط واألولويات و تواؤم اخليف ضمان  ،اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
وخطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام  ٢٠٦٣أهداف خطة عام على الصــــــــــــــعيدين الوطين واإلقليمي مع 

٢٠٣٠   .  
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يف املنطقة دون ا تهأنشـــــــــطو ولتعزيز فعالية وتأثري تدخالت اللجنة االقتصــــــــادية ألفريقيا   ٧٨-١٥
 شـــــراكات جديدة مع وكاالتيقيم الشـــــراكات القائمة و املكتب دون اإلقليمي عزز ســـــياإلقليمية، 

البحثية ت نظماواجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجلامعات واملاإلمنائيني األمم املتحــدة والشـــــــــــــــركاء 
إقامة على  اهالســـــــرتاتيجية تركيزُ ل ةاماهل صـــــــراعنومن ال. فريقياألنوب اجلالعاملة يف  الفكروجمامع 
اء الدول األعضـــــ بنيونشـــــرها املعلومات ف واملعلومات من أجل تســـــخري ر المعلشـــــبكات وتعهد 

 يواصـــــــلســـــــلتحقيق هذه الغاية، ات االقتصـــــــادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية. و اجلماعو 
ة ألغراض بكة تسخري املعرفشمثل   رفاشبكات املعيف نشط  بناء حضوراملكتب دون اإلقليمي 

] واحلفاظ على هذا knowledge4africa.uneca.org[ للجنة االقتصـــــــــــــــادية ألفريقيالتــابعــة ا التنميــة
. عامةالسياسة العنيني بملعلى نطاق أوســع يف أوســاط النشــر املعرفة  اســرتاتيجيةً متخذا إياه الدور، 

باعتبار  ،أوســـــــاط املمارســـــــني املهنينيمع صـــــــالته الوثيقة على املكتب دون اإلقليمي حافظ ســـــــيو 
يف ار ســتمر االالعامة من أجل مع املؤســســات الشــريكة وخرباء الســياســة  للعملوســيلة فعالة  كذل
 .  معهم وتبادل أفضل املمارساتمن الغري لتعلم ا

  ٨البرنامج الفرعي 
  مجال التنميةالتخطيط واإلدارة في 

  
  يكلي للدول األعضاء اإلمنائي دعما للتحول اهل : حتسني إدارة القطاع العام والتخطيطهدف المنظمة

  
  مؤشرات اإلنجاز                اإلنجازات المتوقعة من األمانة العامة  

تعزيز قدرة الدول األعضــــــاء على   (أ)
بصـــــــــــــــورة أفضـــــــــــــــل، مبــا التخطيط اإلمنــائي 

م تصميو ، طويلة األجلى رؤ وضع يشــمل 
خطيط تالو  ،وختطيط الســـياســـات القطاعية

    ليميواإلقضري احل

جدول األعضــــــــــــــــــاء اليت تعتمـــــد زيـــــادة عـــــدد الـــــ  ‘١’(أ)  وتطبق 
التخطيط املناســــبة من أجل حتقيق أهدافهاوأدوات وســــياســــات 

ا االســـرتاتيجية  والتوصـــياتة يهيملبادئ التوج اىلاســـتنادا إوغايا
األفريقي للتنميــة االقتصـــــــــــــــاديــةنــاشـــــــــــــــئــة عن تــدخالت املعهــد ال

  والتخطيط 

املشـــــــــــــــاركني الذين اســـــــــــــــتجابوا للدراســـــــــــــــاتزيــادة عدد    ‘٢’  
م  تدريب الذيمن البدرجة كبرية االســتقصــائية ويقرون باستفاد

حصلوا عليه يف املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف
القــــائمــــة علىجمــــال التخطيط اإلمنــــائي واإلدارة العــــامــــة واإلدارة 

  النتائج 

تعزيز قدرة الدول األعضــــــاء على   (ب)
 صــــــــــــــياغةج أفضــــــــــــــل لهُ وضــــــــــــــع وتطبيق نُـ 

ا ورصــــدها  الســــياســــات االقتصــــادية وإدار
  وتقييمها

جأدوات و اليت تعتمـــد دول األعضــــــــــــــــاء زيـــادة عـــدد الـــ ‘١’(ب)  ُ
نة  ا قتصــــادية ســــياســــات االالوضــــع لجديدة أو حمســــَّ فقاً و وإدار

  شعبة توصيات الل

م اســـــــــــــتفادوا منأون برُّ قِ زيادة عدد املشـــــــــــــاركني الذين يُ   ‘٢’      
أنشـــــــطة التدريب الذي حصـــــــلوا عليه يف املعهد األفريقي للتنمية

دف إىلاالقتصــــــادية والتخطيط، و  ملتعلقحتســــــني عملهم ا اليت 
وضـــــع الســـــياســـــات االقتصـــــادية وتنفيذها وتقييمها، مع الرتكيزب

  ةبشدة على اجلوانب اجلنساني
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  االستراتيجية

تنمية االقتصادية يقي للتقع مســؤولية تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عاتق املعهد األفر   ٧٩-١٥
من قبيل ئيسية ر ويف سياق خطة التحول اهليكلي يف أفريقيا اليت ترتكز إىل أُطر إمنائية . والتخطيط
يس أبــابا اليت تعكف وخطــة عمــل أد ٢٠٣٠وخطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لعــام  ٢٠٦٣خطــة عــام 

جمال يف وري احمله دور حيتفظ املعهد بأمهيته و الدول األعضــــــــــــاء على إدماجها يف خططها اإلمنائية، 
  .تعزيز القدرات املؤســســية والبشــرية للبلدان األفريقية من أجل تســريع التحول على الصــعيد القاري

قية حبيث قدرات البلدان األفريبناء وعلى الصـــــــعيد االســـــــرتاتيجي، يهدف املعهد إىل املســـــــامهة يف 
ية األســـــــاســـــــف هدااألتتمكن بصـــــــورة مســـــــتقلة من اســـــــتخدام أدوات التخطيط اإلمنائي لتحقيق 

ا. ا وجمتمعا   املتعلقة بالتحول اهليكلي القتصادا

ه وبراجمه نطاق أنشـــــطتع يتوســـــاالســـــتثمار بكثافة يف املعهد واصـــــل ويف ســـــبيل ذلك، ي  ٨٠-١٥
وظفي ماليت تســــــــــتهدف  وار الســــــــــياســــــــــايتواحل ات واخلدمات االســــــــــتشــــــــــاريةقدر المية تناملتعلقة ب

م  يف منتصــفاحلكومات األفريقية ممن هم  اجليل القادم  يماوال س، وكبار املسؤولني الوظيفيةحيا
قدمة لمطالب املل أيضاً اهتماما كبريا وسيويل املعهد . من املوظفني الفنيني األصــغر ســنا واملوظفات

ه التنمية توج اليتأعاله ذكورة األطر اإلمنائية الرئيسية امليف األولويات احملددة و  ءالدول األعضــامن 
التدريب وفري تأنشـــطة املعهد لفرتة الســـنتني وســـتشـــمل املتوســـط والطويل.  األمدينيف أفريقيا على 

بوية البحوث الرت وإجراء الشـــــــــــــــامل وخدمات التعاون التقين للحكومات واجلهات املعنية األخرى، 
ا تلك املتعلقة ال ســـيماملصـــلحة،  ةبحاصـــاجلهات بني تربط معرفة شـــبكات اســـتحداث و لتطبيقية ا
فريقي يف مركز تدريب أأول صـــــبح كي يســـــعيه ل عهدوســـــيواصـــــل املأداء القطاع العام يف املنطقة. ب

 تلبيــة االحتيــاجاتلجــديــدة ونشـــــــــــــــر مبــادرات تقــدمي جمــاالت التخطيط واإلدارة العــامــة من خالل 
  .للدول األعضاء احملددة

يتفاعل ســـــــاملعرفة، وفري الســـــــياســـــــات وتاملتعلقة ببحوث الومن أجل ســـــــد الفجوة بني   ٨١-١٥
دون اإلقليمية  عب واملكاتباملعهد األفريقي للتنمية االقتصـــــادية والتخطيط بشـــــكل وثيق مع الشـــــُ 

واصــل يوســ تحدة.صــلة يف منظومة األمم املللجنة االقتصــادية ألفريقيا وغريها من الوكاالت ذات ال
دف الفكوجمامع العاملية، مبا يف ذلك التعاون مع اجلامعات األفريقية  توســـــيع شـــــراكاته ر، وذلك 

حنـــاء أفريقيـــا. أ درجـــة املـــاجســـــــــــــــتري يف مجيعملنح مركزيـــة وبرامج العلى تقـــدمي دورات  تعزيز قــدرتـــه
نت إىل املسؤولني اإلنرت وعالوة على ذلك، سيتم توفري فرص التعلم بالسبل اإللكرتونية وعن طريق 

ونطــاقهــا ووجودهــا وآثــارهــا،  التــابعــة للمعهــد يف الــدول األعضـــــــــــــــاء من أجــل زيــادة حجم الربامج
ص للقيام اســــتكشــــاف فر جري يســــو ديث املهارات. باإلضــــافة إىل نشــــر ثقافة التعلم املســــتمر وحت

من أنشـــــــطة  زيدوتقدمي املالقدرات  بناء لجما لتلبية االحتياجات اخلاصـــــــة يفبتدخالت مصـــــــممة 
بذل جهود من أجل إقامة عالقات تواصـــــــــــــــل بني املديرين وســـــــــــــــوف تُ التدريب وإعادة التدريب، 

 مجيع األنشـــطة يف. و القطاع اخلاص واجملتمع املدينيف والقيادات يف القطاع العام واجلهات الفاعلة 
ول عروضــــــه يف صــــــو  ، ســــــيكفل املعهداملعهد األفريقي للتنمية االقتصــــــادية والتخطيطاليت يقدمها 

 دريب الســــنوي،لتل هبرناجم نشــــريف توســــع ال فات عن طريقظِّ جمال التدريب إىل عدد أكرب من املوَ 
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 ية،بلتدرياللتحاق بدورات املعهد اموظفات لعلى ترشــــــــــيح بشــــــــــدة وتشــــــــــجيع الدول األعضــــــــــاء 
    .عند الضرورةالتمييز اإلجيايب ممارسة و 

   ٩البرنامج الفرعي 
  عيةسياسات التنمية االجتما

  
حتول يفث إحدامن أجل والشـــــــاملة للجميع التنمية البشـــــــرية واالجتماعية املســـــــتدامة املنصـــــــفة  حتقيق: هدف المنظمة

  أفريقيا
  

  مؤشرات اإلنجاز            اإلنجازات المتوقعة من األمانة العامة     

مســـــــــــــــائل(أ) تعزيز قــدرة الدول األعضـــــــــــــــاء على تعميم 
يف التغـــــذوياألمن العمـــــالـــــة واحلمـــــايــــــة االجتمـــــاعيـــــة و 
  السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية

    

زيادة عدد الدول األعضـــــــــاء واجلماعات االقتصـــــــــادية   أ) (
ة من جديد وُج وأدواتٍ  اإلقليمية اليت تنفذ ســـــــــــــياســـــــــــــاتٍ 

واحلمــايــة االجتمــاعيــة،  التغــذويأجــل تعزيز العمــالــة واألمن 
عيها ســــــــاميف  ،مع زيادة الرتكيز على االعتبارات اجلنســــــــانية

اإىل بلوغ    االسرتاتيجيةأهدافها و  غايا

(ب) تعزيز قدرة الدول األعضـــاء على وضـــع ســـياســـات 
 يف، مبا يف ذلك هاورصـــــد هاوتنفيذ الســـــكان والشـــــباب

  اهلجرة والشيخوخة واإلعاقةجماالت 

  

زيادة عدد الدول األعضــــــــــاء واجلماعات االقتصــــــــــادية ب) (
تية اليت الســــــياســــــاالتوصــــــيات واألدوات  تطبقاإلقليمية اليت 

تعدها اللجنة االقتصــــــادية ألفريقيا من أجل إدماج املســــــائل 
نمية وتواإلعاقة ذات الصــــلة بالســــكان والشــــيخوخة واهلجرة 

ا  الشــباب وغريها من املســائل املتعلقة بالســكان يف ســياســا
ســـــــــاواة ملعلى مســـــــــألة امع الرتكيز  ،وبراجمها اإلمنائية الوطنية

  بني اجلنسني 

ز قدرة الدول األعضـــــــــــــاء على وضـــــــــــــع وتنفيذ تعزي (ج)
 ورصد سياسات التوسع احلضري وبراجمه واسرتاتيجياته 

 باملعارفعني زيادة عدد الدول األعضـــــــــــاء اليت تســـــــــــت (ج) 
ن أجل م واملعلومات اليت تعدها اللجنة االقتصــــــادية ألفريقيا

 ماً دعها ورصـــــدوضـــــع وتنفيذ ســـــياســـــات التوســـــع احلضـــــري 
املســـــاواة  مســـــألة الرتكيز على مع ،طينالو للتخطيط اإلمنائي 

  بني اجلنسني
      

  االستراتيجية
يق الرؤية العاملية تقدمي الدعم لتحق يفالرتكيز االســــرتاتيجي هلذا الربنامج الفرعي  يتمثل  ٨٢-١٥

 ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠للتنمية املســــــــــتدامة على حنو ما حتددها خطة التنمية املســــــــــتدامة لعام 
ا وخطة عمل أديس أبابا،  وخطة تنفيذ الســــــنوات  رية حتققاإلســــــراع بوتو العشــــــر األوىل املتصــــــلة 

  .  تلك الرؤية
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للربنامج الفرعي يف دعم وضــــــع وتنفيذ ســــــياســــــات  الرئيســــــيةولســــــوف يتمثل أحد األهداف   ٨٣-١٥
ق منو تعزيز التنميــة االجتمــاعية بغية حتقي لمن أجــوبرامج واســـــــــــــــرتاتيجيــات وطنيــة ودون إقليميــة مالئمــة 

 تنبثق عن الربنامج الفرعي على وجه أكثر حتديدا معارف وأدواتوســحتول منصــفني وشــاملني للجميع. و 
الشـــباب و  ج ترمي إىل تعزيز قدرة الدول األعضـــاء على وضـــع وتنفيذ ورصـــد ســـياســـات تتعلق بالعمالةوُ 

 .جلنســـــانيةا مع الرتكيز بوجه خاص على االعتبارات ،واحلماية االجتماعية والســـــكان والتوســـــع احلضـــــري
وبذلك ســــــيجري عن طريق الربنامج الفرعي إقامة وتعزيز الشــــــراكات وأوجه التآزر والتعاون داخل اللجنة 

كذلك و  ،االقتصـــــــــــــــادية ألفريقيا وبينها وبني وكاالت األمم املتحدة وصـــــــــــــــناديقها وبراجمها ذات الصـــــــــــــــلة
ملدين ملؤســــســــات األكادميية واجملتمع ااملنظمات الدولية واجلماعات االقتصــــادية اإلقليمية وجمامع الفكر وا

  والقطاع اخلاص.

وســــــريكز الربنامج الفرعي أيضــــــا على املســــــائل املتعلقة بتنمية الشــــــباب وديناميات الســــــكان،   ٨٤-١٥
مســــــــــرتشـــــــــــداً من الناحية االســـــــــــرتاتيجية بااللتزامات اإلقليمية والعاملية مبا فيها برنامج عمل املؤمتر الدويل 

اتفــاقيــة حقوق األشـــــــــــــــخــاص ذوي اإلعــاقــة؛ وخطــة عمــل مــدريــد الــدوليــة املتعلقــة للســـــــــــــــكــان والتنميــة؛ و 
بالشــــــيخوخة؛ وبرنامج العمل العاملي للشــــــباب. وســــــُتجرى البحوث يف جمال الســــــياســــــات وســــــيتم توثيق 
 أفضـــل املمارســـات وتبادل املعارف وذلك لدعم الدول األعضـــاء يف وضــــع الســـياســـات واالســــرتاتيجيات

لتعاون على دور اللجنة التعبوي، وال ســـــيما فيما يتعلق بتعزيز ازداد الرتكيز وســـــي .هاواســـــتعراضـــــ هاوتنفيذ
اإلقليمي وبنــاء توافق اآلراء حول اإلســـــــــــــــراع بتنفيــذ االلتزامــات الــدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة بــالســـــــــــــــكــان، 

  .والشباب، واهلجرة والتنمية، واإلدماج االجتماعي للفئات الضعيفة

اقع على البيــانــات املســـــــــــــــتمــدة من و  اليت تقومواألعمــال التحليليــة وبــاعتبــار البحوث   ٨٥-١٥
عزيز النمو عبة الرامية إىل احلّد من الفقر وتالتجربة عنصـــــرا من العناصـــــر املهمة يف اســـــرتاتيجية الشـــــُ 

الشـــــامل للجميع يف القارة، فســـــتوفر هذه البحوث واألعمال التحليلية الدعَم لرســـــم الســـــياســـــات 
ية املالئمة يف جمال العمالة، مع اإلشـــــارة بصـــــفة خاصـــــة إىل الشـــــباب واألمن الوطنية ودون اإلقليم

التغذوي وتوفري احلماية االجتماعية الكافية واالســـــتثمارات. وعالوة على ذلك، ســـــيضـــــع الربنامج 
الفرعي أدواِت رصـــد لتقدمي الدعم إىل الدول األعضـــاء من أجل اختاذ قرارات ســـياســـاتية مســـتنرية 

 اســرتاتيجي على أوجه عدم املســاواةبشــكل الرتكيُز  الرصــد هذه أدواتِ يكمل بشــأن اإلدماج. وســ
د من الدعم للدول مزي ريُ وفوتجبميع جوانبها والصــلة بينها وبني النمو الشــامل للجميع واملســتدام، 

األعضــــاء واجلماعات االقتصــــادية يف القارة يف مســــاعيها إىل تنفيذ األهداف والغايات واملؤشــــرات 
  .ذات الصلة

وســريكز الربنامج الفرعي على تعزيز قدرة الدول األعضــاء على إدماج التوســع احلضــري   ٨٦-١٥
ديد نظراً ألن التوســع احلضــري عملية تشــمل الععلى الصــعيد الوطين، صــميم خططها اإلمنائية يف 

مع جآثارها على خمتلف عناصــــــــــــر التحول اهليكلي. وحتقيقا هلذه الغاية، ســــــــــــيمن القطاعات وهلا 
قوة وصـــفه آلراء بشـــأن دور التوســـع احلضـــري بيف امعارف ويبين توافقاً ولد ينامج الفرعي أدلًة و الرب 

اســـتحداث معارف وأدوات ومبادئ على ذلك نطوي للنمو والتحول الشـــاملني للجميع. وي دافعة
توجيهية ســــياســــاتية من أجل حتليل دور التوســــع احلضــــري املســــتدام يف حتقيق النمو والتحول على 
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ين، وكفالة على الصـــعيد الوطاإلمنائي دين الوطين واإلقليمي، وإدماجه يف صـــميم التخطيط الصـــعي
مل الع رصــــــــــــده بدقة من خالل بيانات وإحصــــــــــــاءات موثوقة.  وســــــــــــُرياَعى يف هذا العمل برنامجُ 

انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثالث لإلســـــــــــــــكان  أثناءاحلضـــــــــــــــري العــاملي اجلــديد املنتظر أن يُعتمد 
. وســريكز الربنامج الفرعي كذلك على ٢٠١٦ة احلضــرية املســتدامة (املوئل الثالث) يف عام والتنمي

العمل الل وذلك من ختعزيز التوســع احلضــري من أجل اختاذ قرارات مســتنرية وحتســـني التخطيط 
مع اهليئات اإلحصــــــــــــــائية الوطنية. وســــــــــــــيدعم الربنامج الفرعي بوجه خاص الدول األعضــــــــــــــاء يف 

والغايات  ٢٠٣٠من أهداف خطة التنمية املســـــــتدامة لعام  ١١ورصـــــــد اهلدف  تنفيذلمســـــــاعيها 
    .واملؤشرات ذات الصلة به

  الواليات التشريعية
  قرارات اجلمعية العامة

  
  الشراكة اجلديدة لصاحل تنمية أفريقياإعالن األمم املتحدة بشأن   ٥٧/٢
  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية  ٥٧/١٤٤
التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنســــــــــــقان لنتائج املؤمترات الرئيســــــــــــية ومؤمترات القمة اليت تعقدها   باء ٥٧/٢٧٠

  األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي
  التعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية  ٥٨/٢٢٠
  تعزيز األمم املتحدة: برنامج إلجراء املزيد من التغيريات   ٥٨/٢٦٩
ا خالل الســــــــنة الدولية للمياه العذبة،   ٥٩/٢٢٨ ، واألعمال التحضــــــــريية٢٠٠٣األنشــــــــطة املضــــــــطلع 

، ومواصــــــلة اجلهود الرامية إىل٢٠١٥-٢٠٠٥ ،“املاء من أجل احلياة”للعقد الدويل للعمل، 
  حتقيق التنمية املستدامة ملوارد املياه 

    ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام تائج ن  ٦٠/١
  التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للفرانكوفونية  ٦١/٧
  تعزيز دور املكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا   ٦١/٢٣٤
  حتـاد األفريقيالتعاون بني األمم املتحـدة واال    ٦٣/٣١٠
  التمكني القانوين للفقراء والقضاء على الفقر     ٦٤/٢١٥
ني بلـــدانبوثيقـــة نريويب اخلتـــاميـــة ملؤمتر األمم املتحـــدة الرفيع املســـــــــــــــتوى املعين بـــالتعـــاون فيمـــا     ٦٤/٢٢٢

  اجلنوب
  التعاون يف ميدان التنمية الصناعية  ٦٥/١٧٥
  حقوق اإلنسان والفقر املدقع  ٦٥/٢١٤
ود العاملية من أجل القضـــــاء التام على العنصـــــرية والتمييز العنصـــــري وكراهية األجانب ومااجله  ٦٥/٢٤٠

  يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما 
تنفيذ التوصـــــــــيات الواردة يف تقرير األمني العام عن أســـــــــباب النزاع يف أفريقيا وحتقيق الســـــــــالم  ٦٥/٢٧٨

  التنمية املستدامة فيهاالدائم و 
  لصاحل أقل البلدان منوا  ٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل العقد   ٦٥/٢٨٠
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  املرأة واملشاركة يف احلياة السياسية  ٦٦/١٣٠
  إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان  ٦٦/١٣٧
ا البلدان النامية غري الســــــاحلية:    ٦٦/٢١٤ إجراءات حمددة تتصــــــل باالحتياجات واملشــــــاكل اليت تنفرد 

دانويل للبلدان النامية غري الســـــــــــــاحلية وبلدان املرور العابر النامية والبلنتائج املؤمتر الوزاري الد
  املاحنة واملؤسسات املالية واإلمنائية الدولية املعين بالتعاون يف جمال النقل العابر 

  متكني الناس والتنمية  ٦٦/٢٢٤
  ة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم الدويلالشراكة اجلديد    ٦٦/٢٨٦
االيتالتنفيذية الشــامل الذي جيري كل أربع ســنوات لســياســة األنشــطة االســتعراض   ٦٧/٢٢٦  تضــطلع 

  منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
  تعزيز التعاون داخل منظومة األمم املتحدة يف جمال محاية الطفل  ٦٨/١٤٥
يةالتــدابري التعــاونيــة الراميــة إىل تقييم اآلثــار البيئيــة للنفايات الناجتة عن إغراق الذخائر الكيميائ    ٦٨/٢٠٨

  يف البحر وزيادة الوعي بتلك اآلثار 
متابعة وتنفيذ اســــرتاتيجية موريشــــيوس ملواصــــلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املســــتدامة    ٦٨/٢٣٨

  للدول اجلزرية الصغرية النامية
إعادة تلكو  املوجوداتائدات الفساد وتيسري اسرتداد منع ومكافحة ممارســات الفساد وحتويل ع  ٦٩/١٩٩

ا األصلية على وجه اخلصوص، وفقا التفاقية األمم املوجودات ا الشرعيني وإىل بلدا إىل أصحا
  املتحدة ملكافحة الفساد

ا البلدان النامية غري الســــــاحلية:  ٦٩/٢٣٢ إجراءات حمددة تتصــــــل باالحتياجات واملشــــــاكل اليت تنفرد 
  بعة مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلدان النامية غري الساحليةمتا

ل أديس(خطة عم خطة عمل أديس أبابا الصـــــــــــــــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية    ٦٩/٣١٣
  أبابا)

  ٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام     ٧٠/١
  حقوق اإلنسانتعزيز التعاون الدويل يف ميدان   ٧٠/١٥٣
  احلق يف التنمية  ٧٠/١٥٥
  العوملة وآثارها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان    ٧٠/١٥٩
  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية    ٧٠/١٨٤
  التجارة الدولية والتنمية    ٧٠/١٨٧
  متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية    ٧٠/١٩٢
  املستدامة التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنميةتسخري     ٧٠/١٩٨
ونتائج مؤمتر ٢١وبرنامج مواصــــــــلة تنفيذ جدول أعمال القرن  ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     ٧٠/٢٠١

  القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
  ق العوملة والرتابطدور األمم املتحدة يف تعزيز التنمية يف سيا    ٧٠/٢١١
  التعاون اإلمنائي مع البلدان املتوسطة الدخل    ٧٠/٢١٥
  متابعة مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا    ٧٠/٢١٦
  )٢٠١٧-٢٠٠٨عقـد األمـــم املتحــــدة الثاين للقضــــاء على الفقر (    ٧٠/٢١٨
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  دور املرأة يف التنمية    ٧٠/٢١٩
  تعاون فيما بني بلدان اجلنوبال    ٧٠/٢٢٢
ج قــائم على املبــادئ لتعزيز التعــاون بني األمم املتحــدة ومجيع    ٧٠/٢٢٤ حنو إقــامــة شـــــــــــــــراكــات عــامليــة: 

  الشركاء املختصني
  

  قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  اهتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجم    ٢٠١٥/١٢
  لصاحل أقل البلدان منوا  ٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل العقد     ٢٠١٥/٣٥

  
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا قرارا

  : التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية٢٠٦٣تنفيذ خطة عام   )٤٨ - (د٩٢٨ 
  املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية  )٤٨ –(د  ٩٢٩

  
  ١البرنامج الفرعي 

  صاد الكلياالقت سياسات
  قرارات اجلمعية العامة

  
مباشـــــــــــــــرة األعمال احلرة والتحول إىل القطاع اخلاص من أجل النمو االقتصـــــــــــــــادي والتنمية 

  املستدامة
٤٨/١٨٠  
  

٥١/١٩١    
٥٤/١٢٨  
٥٤/١٩٧  
٥٨/٤  
٦٠/٣٤  
٦٤/١١٦  
٦٤/١٩٣  
  

٦٥/٧٥  
٦٥/٩٤    
٦٥/١٢٣  
٦٥/١٤٦  
٦٥/١٦٩  
  
  

٦٥/٢٨٦  
٦٥/٣١٣  

  إعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية
  تدابري مكافحة الفساد

  ناميةسيما يف البلدان ال  حنو نظام مايل دويل مستقر يستجيب لتحديات التنمية، ال
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  اإلدارة العامة والتنمية
  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل 

(إعالن الدوحة  ٢٠٠٨املؤمتر االســـــــتعراضـــــــي لعام متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتريي ونتائج 
  بشأن متويل التنمية)

  منع أنشطة السمسرة غري املشروعة ومكافحتها
  دور األمم املتحدة يف إدارة الشؤون العاملية

  التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويل
  التنميةاآلليات االبتكارية لتمويل 

ادة مشــــــروع وإع  منع ومكافحة ممارســـــات الفســـــاد وحتويل األصـــــول املتأتية من مصـــــدر غري
ا األصــــــلية على وجه اخلصــــــوص، متاشــــــيا مع اتفاقية األمم املتحدة  تلك األصــــــول إىل بلدا

  ملكافحة الفساد
  ان منوالدرفع امسها من قائمة أقل البتنفيذ اسرتاتيجية االنتقال السلس للبلدان اليت يُ 

  متابعة املؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية
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  طرائق عقد احلوار الرفيع املستوى اخلامس بشأن متويل التنمية
حتســـــــــني كفاءة اإلدارة العامة وخضـــــــــوعها للمســـــــــاءلة وفعاليتها وشـــــــــفافيتها عن طريق تعزيز 

  حلساباتاملؤسسات العليا ملراجعة ا

٦٥/٣١٤  
٦٦/٢٠٩  
  

٦٦/٢١٣  
٧٠/١٨٨  
٧٠/١٩٠   

  مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا
  النظام املايل الدويل والتنمية

  ارجي والتنميةخلمل الدين احتالقدرة على 
  

  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠٠٤/٦٤  املؤمتر الدويل لتمويل التنمية

٢٠٠٥/٣  
٢٠٠٧/٢  

  
٢٠٠٧/٣٠  
٢٠٠٩/٢٥  

  ة والتنميةاإلدارة العام
دور منظومــة األمم املتحــدة يف تعزيز العمــالــة الكــاملــة واملنتجة وتوفري فرص العمل الكرمي 

  للجميع

  متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية
حتســـــــني مجع البيانات وإبالغها وحتليلها لنشـــــــر املعرفة باالجتاهات الســـــــائدة يف جماالت 

  حمّددة من جماالت اجلرمية
  

  ت اللجنة االقتصادية ألفريقياقرارا
  متويل التنمية

  تعزيز تعبئة املوارد احمللية 
  األزمة املالية واالقتصادية العاملية 
  إنشاء املؤسسات املالية األفريقية 

  التنمية يف أفريقيا: دور الدولة يف التحول االقتصادي  تسيري
  التدفقات املالية غري املشروعة

  روعة اخلارجة من أفريقياالتدفقات املالية غري املش
  أقل البلدان منواً يف أفريقيا

  )  ٤٠-(د ٨٤٨
  )  ٤٢-(د ٨٦٢
  )  ٤٢-(د ٨٦٥
  )  ٤٣-(د ٨٧٦
  )  ٤٤-(د ٨٧٩
  )  ٤٤-(د ٨٨٦
  )٤٥-(د ٨٩٦
  )٤٨-(د ٩٣٥

  
  ٢البرنامج الفرعي 

  التجارة و التكامل اإلقليمي 
  قرارات اجلمعية العامة

املـــاء من ’’الـــدويل للعمـــل، اســـــــــــــــتعراض منتصـــــــــــــــف املـــدة الشــــــــــــــــامـــل لتنفيـــذ العقـــد 
  ٢٠١٥-٢٠٠٥، ‘‘احلياة أجل

٦٤/١٩٨  

  ٦٤/٢٥٥  حتسني السالمة على الطرق يف العامل

  ٦٥/١٥١  السنة الدولية للطاقة املستدامة للجميع 
  ٦٥/١٥٤    ٢٠١٣السنة الدولية للتعاون يف جمال املياه، 
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    ٦٦/١٩٥  سخري التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنميةت

  ٦٦/٢٠٦  تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة
ا الثامنة  ـــــال دور ــــــ ـــــن أعمـ ـــــي عـ ـــــون التجاري الدولـ ــــــ ـــــر جلنة األمم املتحدة للقانـ ــــــ تقريـ

  واألربعني
٧٠/١١٥    

    ٧٠/١٩١  السلع األساسية
    ٧٠/٢٠٤  االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث
    ٧٠/٢٢٣  التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية

  
  ا اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار 

  ٢٠١١/١٢  الوصلة الدائمة بني أوروبا وأفريقيا عرب مضيق جبل طارق
    ٢٠١٥/٣  األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

  قرارات اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  )٣١-د( ٨١٩  تعزيز تنمية واستغالل موارد الطاقة يف أفريقيا

  )  ٤٠-(د ٨٤٧  من أجل التجارة املعونة 

  )  ٤٣-(د ٨٦٧  التكامل اإلقليمي يف أفريقيا  حنو حتقيقتقييم التقدم احملرز 
  )  ٤٣-(د ٨٧٧  حتقيق األمن الغذائي يف أفريقيا  حنو

  )٤٦-(د ٩٠٧  التصنيع من أجل أفريقيا الناشئة  

  )  ٤٧-(د ٩١٣  دور الطاقة املتجددة يف تصنيع أفريقيا وحتوهلا االقتصادي

  )  ٤٧-(د ٩١٤  دليل التكامل اإلقليمي األفريقي
  )٤٧-(د ٩٢١  التحول الزراعي ألغراض أفريقيا الصناعية

  )  ٤٧-(د ٩٢٢  التصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول يف أفريقيا
  )٤٨–(د ٩٣٤  ٢٠٢٤-٢٠١٤برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد 

  
  ٣البرنامج الفرعي 

  والتكنولوجيات وإدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا االبتكارات 
  

  قرارات اجلمعية العامة
  ٦٢/٨  ستعراض عام ألنشطة األمم املتحدة املتصلة بتغري املناخا

    ٦٤/٢٠١  )  ٢٠٢٠-٢٠١٠لتصحر (عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة ا
    ٦٤/٢٠٦  تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة
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ـــيم اجلهــــود الوطنية الرامية  ـــل أمــــن الفــــضاء اإللكتــــروين وتقيـ إرساء ثقافة عاملية تكفـ
  إىل محاية اهلياكل األساسية احليوية للمعلومات

٦٤/٢١١  

  ٦٥/١٥٨  التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو
التطورات يف ميدان املعلومات واالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية يف ســـياق األمن 

  الدويل
٦٥/٤١  

غرية للدول اجلزرية الصالذي تقدمه منظومة األمم املتحدة عم لدمل لااســتعراض شــ
  النامية

٦٩/٢٨٨    

مســــــــار (ـــــــــــــــــــــــة ة الناميزرية الصــــــــغري جلعجَّل للدول اتابعة وتنفيذ إجراءات العمل املم
واصــــلة تنفيذ برنامج العمــــــــــــــــــل من أجل التنمية واســــرتاتيجية موريشــــيوس مل) ســــاموا

  يةة النامزرية الصغري جلستدامة للدول اامل

٧٠/٢٠٢    

    ٧٠/٢٠٥  محاية املناخ العاملي ملنفعة األجيال البشرية احلالية واملقبلة

تنفيــذ اتفــاقية األمم املتحدة ملكافحة التصـــــــــــــــحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف 
  الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا

٧٠/٢٠٦    

  ٧٠/٢١٣  غراض التنميةألبتكار الالعلم والتكنولوجيا وا ريتسخ
  

  قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي
    ٢٠١٥/٢٦  اتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعته

    ٢٠١٥/٢٧  تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية
  

  قرارات اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 عد ونظم املعلومات اجلغرافية يف التنميةبُ  نمدور رســــــــــم اخلرائط واالســــــــــتشــــــــــعار 

  املستدامة
  )  ٢٨-(د ٧٥٨

  )  ٢٨-(د ٧٦٦  تعزيز نظم املعلومات اإلمنائية من أجل التعاون والتكامل اإلقليميني يف أفريقيا 
دف حتقيق االنتعاش والتنمية املستدامة يف أفريقيا    )  ٢٩-(د ٧٨٩  تعزيز نظم املعلومات 

  )  ٣٠-(د ٧٩٥  ت السريعة يف أفريقيا بناء نظم املعلوما

ا يف أفريقيا   )٣٠-(د ٨٠٠    االسرتاتيجية وخطة العمل لتقييم املوارد املائية وتنميتها وإدار
  )  ٣١-(د ٨١٢  تنفيذ مبادرة جمتمع املعلومات األفريقي 

  )  ٣١-(د ٨١٧  املؤمتر اإلقليمي األفريقي بشأن العلم والتكنولوجيا

  )٣١-(د ٨١٨  ستغالل املوارد املعدنية يف أفريقياتعزيز تنمية وا
  )  ٤٤-(د ٨٨٧  تعزيز العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف أفريقيا 

  )  ٤٤-(د ٨٨٤  تغري املناخ والتنمية املستدامة يف أفريقيا 

  )٤٧-(د ٩١٩  االقتصاد األخضر والتحول اهليكلي يف أفريقيا
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  )٤٨-(د ٩٣٠  بالتنمية املستدامة املنتدى اإلقليمي األفريقي املعين
  

   ٤ البرنامج الفرعي
  اإلحصاءات

  قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
  ٢٠١٣/٢١  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

    ٢٠١٥/١٠  ٢٠٢٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام 
  

 قرارات اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
ات فريقي لإلحصــــــاء واالســــــرتاتيجية املتعلقة مبواءمة اإلحصــــــاءامليثاق األ تطبيق

  يف أفريقيا 
  )  ٤٤-(د ٨٨٢

  )  ٤٦-(د ٩١١  هااإلحصاءات وتطوير 
 )  ٤٨ –(د  ٩٣١  ثورة البيانات والتنمية اإلحصائية

  
  ٥البرنامج الفرعي 
  تنمية القدرات

  قرار اجلمعية العامة
يذ والدعم م احملرز يف التنفالشــــــــــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقد

  الدويل 
٦٦/٢٨٦  

  
  قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
    ٢٠١٣/٢٦  األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

  قرار اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
اعات عة االقتصـــــــــادية األفريقية: تعزيز اجلمتنفيذ املعاهدة املنشــــــــئة للجما

االقتصادية اإلقليمية، وترشيد أنشطة اجلماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
  واملواءمة بني تلك األنشطة

  )  ٣١ –(د  ٨٢٢

  
  ٦البرنامج الفرعي 

  الشؤون الجنسانية ودور المرأة في التنمية
  قرارات اجلمعية العامة

نف ضــــــــــد املرأة، مبا يف ذلك اجلرائم احملددة يف القضــــــــــاء على مجيع أشــــــــــكال الع
املرأة ’’الوثيقة اخلتامية للدورة االســتثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة 

: املســــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني والتنميـــة والســـــــــــــــالم يف القرن احلـــادي ٢٠٠٠عـــام 
  ‘‘والعشرين

٥٩/١٦٧  
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  ٥٩/٢٤٨  الدراسة االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية

    ٦٥/١٨٧  تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة 
  ٦٥/١٨٩  اليوم الدويل لألرامل

  ٦٥/١٩٠  االجتار بالنساء والفتيات

  ٦٦/١٣٠  املرأة واملشاركة يف احلياة السياسية
    ٧٠/١٣٠  تالعنف ضد العامالت املهاجرا

    ٧٠/١٣١  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    ٧٠/١٣٢  يف املناطق الريفيةوالفتاة حتسني حالة املرأة 
متــــابعــــة املؤمتر العــــاملي الرابع املعين بــــاملرأة والتنفيــــذ التــــام إلعالن ومنهــــاج عمــــل 

  لعامةا بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية
٧٠/١٣٣    

    ٧٠/١٣٨  الطفلة 
    ٧٠/١٧٦  التصدي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين

  
  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي

ا جلنة وضــع املرأة بشــأن جماالت االهتمام األســاسية  االســتنتاجات اليت اعتمد
  املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأةاحملددة يف منهاج عمل 

١٩٩٨/١٢  

االســــتنتاجات املتفق عليها للجنة وضــــع املرأة بشــــأن مســــامهة املرأة يف وســــائط 
اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــــاالت ومتكينها من الوصـــــــــــــول إليها 
وتــأثري هــذه الوســـــــــــــــائط والتكنولوجيــات واســـــــــــــــتخــدامهــا كــأداة للنهوض بــاملرأة 

  من أداء دورها ومتكينها

٢٠٠٣/٤٤  

 ١٩٩٧/٢اجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتفق عليها استعراض استنت
بشــأن تعميم مراعاة املنظور اجلنســاين يف مجيع الســياســات والربامج يف منظومة 

  األمم املتحدة 

٢٠٠٤/٤  

  ٢٠٠٩/١٣  مستقبل عمل املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة
يـــا داف وااللتزامـــات املتفق عليهـــا دولدور منظومـــة األمم املتحـــدة يف تنفيـــذ األهـــ

  فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
٢٠١١/٥  

    ٢٠١٥/١٢ تعميم مراعاة املنظور اجلنســاين يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجمها
  

  ٧البرنامج الفرعي 
  األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية

  قرارا اجلمعية العامة
  ٦١/٥١  عاون بني األمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيالت

  ٦١/٢٣٤  تعزيز دور املكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا 
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  االجتماعيقرارا اجمللس االقتصادي و 

املتعلق باالســــــــــــــتعراض الشــــــــــــــامل  ٦٢/٢٠٨التقدم احملرز يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
ا منظومة  الذي جيري كل ثالث ســـــنوات لســـــياســـــة األنشـــــطة التنفيذية اليت تضـــــطلع 

  األمم املتحدة من أجل التنمية 

٢٠١١/٧  

  ٢٠١١/٤٣  إىل مجهورية جنوب السودان  تقدمي الدعم
  قرارات اللجنة االقتصادية ألفريقيا

مراكز الربجمـــــة والتنفيـــــذ املتعـــــددة اجلنســـــــــــــــيـــــات: تعزيز الوجود دون اإلقليمي للجنـــــة 
  االقتصادية ألفريقيا 

  )  ٣٢-(د ٨٢٨

إصــــــالح اللجان اإلقليمية: العالقات بني اللجنة االقتصــــــادية ألفريقيا ووكاالت األمم 
املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف أفريقيــا (قرار اعتمــدتــه جلنــة املتــابعــة 

  الوزارية أثناء اجتماعها األول)

٨٣٠ (MFC 1 A)  

  )  ٤٣-(د ٨٧٤  تعزيز دور املكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة
  )  ٤٠-(د ٨٤٩   أفريقيااإلحصائية يفة اإلحصاءات وبناء القدر 

  
  ٨البرنامج الفرعي 

  التخطيط واإلدارة في مجال التنمية
  قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  ٢٠١١/١٣    املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
  

  قرارات اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  )  ٣٠-(د ٧٩٩  تعزيز التنمية البشرية يف أفريقيا

  )  ٤٠-(د ٨٥١  قي للتنمية االقتصادية والتخطيطاملعهد األفري
  )  ٤٣-(د ٨٧٥  إعادة تنظيم املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط 

 دعمأجل  من وإعادة ضـــبط أنشـــطتهااللجنة االقتصـــادية ألفريقيا  عملإعادة تركيز 
  اهليكلي أفريقيا حتول 

  )٤٦-(د ٩٠٨

  
  ٩البرنامج الفرعي 

  الجتماعية التنمية ا اتسياس
  قرارات اجلمعية العامة

    ٦٤/١٣٤  سنة دولية للشباب: احلوار والتفاهم  ٢٠١٠إعالن سنة 
  ٦٥/١٧٠  اهلجرة الدولية والتنمية

  ٦٥/٢٣٤    ٢٠١٤ان والتنمية بعد عام متابعة نتائج املؤمتر الدويل للسك
  ٦٥/٢٦٧  تنظيم االجتماع الرفيع املستوى املعين بالشباب 
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ب: احلوار االوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املســتوى للجمعية العامة املعين بالشــب
  والتفاهم 

٦٥/٣١٢  

اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املســــــــــــتوى املعين بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
وســـــــــــــــائر األهــداف اإلمنــائيــة املتفق عليهــا دوليــا فيمــا يتعلق بــاألشـــــــــــــــخاص ذوي 

  اإلعاقة

٦٦/١٢٤    

    ٦٨/١٣٤  متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة
تنفيــذ نتــائج مؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتمــاعيــة ونتــائج دورة اجلمعيــة العــامــة 

  االستثنائية الرابعة والعشرين
٦٨/١٣٥    

    ٧٠/١٢٧  السياسات والربامج املتعلقة بالشباب
    ٧٠/١٢٨  دور التعاونيات يف التنمية االجتماعية

    ٧٠/١٤٧  محاية املهاجرين

تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمســـــــــــــتوطنات البشـــــــــــــرية (املؤئل الثاين) وتعزيز 
  مستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)برنامج األمم املتحدة لل

٧٠/٢١٠    

    ٢١/٢-دإ  اإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

    ٢٤/٢-دإ  مبادرات أخرى من أجل التنمية االجتماعية
  

  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠٠١/٤٢  احلملة العاملية للقضاء على الفقر

ج متناســـــــــــــــق ومتكامل ملنظومة األمم املتحدة يرمي إىل تعزيز التنمية الريفية يف 
البلدان النامية من أجل القضــــــــاء على الفقر وحتقيق التنمية املســــــــتدامة مع إيالء 

  االعتبار الواجب ألقل البلدان منوا

٢٠٠٤/٤٨  

  ٢٠٠٧/٢٧  وما بعدها  ٢٠٠٠ملحق برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة 

    ٢٠١٥/٣  األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
  

  قرارا اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  )  ٢٨-(د ٧٤٨  السكان واألسرة والتنمية املستدامة
  )  ٤٦-(د ٩٠٩  واالستفادة منهحتقيق العائد الدميغرايف يف أفريقيا 

  
  
    

  


