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  رسالة من األمين التنفيذي

يف تنفيذ  ٢٠١٥-٢٠١٤يقدم هذا التقرير استعراضًا للتقدم احملرز خالل فرتة السنتني   
تصل ي ائج اليت حتققت فيمابرنامج عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا. ويركز التقرير على النت

  أفريقيا. يف تحول البدعم خطة 

أفريقيا اليت ’’:٢٠٦٣ عام خبطة قدماً  يف الدفع جوهري بدوراالقتصادية  اللجنة قامت لقد 
لكي تركز أكثر على تعزيز  ٢٠١٣يف أعقاب إعادة التوجه الذي شهدته يف عام  ‘‘نصبو إليها

ملصداقية والثقة، وتعزيز احملاسبة واالستناد إىل التعلُّم، نفوذها السياسايت، واكتساب املزيد من ا
  أفريقيا. يف تحول الوالرتويج لزيادة الكفاءة التشغيلية لدعم خطة 

م  جمتمعني األفريقيون القادة وقد أكد   خالل فرتة السنتني قيد االستعراض أولويا
م باعتماد عدد من اُألطر العاملية والقارية  دف حتقيق التنمية  إىل التحول املفضيةواحتياجا

، اليت تشكل ٢٠٦٣اعتماد خطة عام  ٢٠١٤االقتصادية واالجتماعية للقارة. وقد شهد عام 
والرخاء  قارة تنعم بالتكامل’’املتمثلة يف إطارًا قاريا تطلُّعيًا يستند إىل رؤية االحتاد األفريقي 

 واهتدت .‘‘علة على الصعيد العامليواألمن، يتوىل زمامها مواطنوها بأنفسهم ومتثل قوة فا
ا اجلماعي خبطة يف وضع اُألطر اإلمنائية العاملية الرئيسية  ٢٠٦٣ عام أولويات املنطقة وصو

الدويل  لمؤمترل؛ والوثيقة اخلتامية ٢٠٣٠عام للتنمية املستدامة ا: خطة ٢٠١٥الثالثة يف عام 
بشأن تغري املناخ.  ٢٠١٥ق باريس لعام تمويل التنمية (خطة عمل أديس أبابا)؛ واتفال الثالث

وقد اسرتشدت هذه العمليات احلكومية الدولية باملوقف األفريقي املوحد بشأن خطة التنمية ملا 
  وتوافق آراء مراكش، اللذين مت وضعهما مبساعدة اللجنة االقتصادية ألفريقيا. ٢٠١٥بعد عام 

الرتكيز على تطبيق البحوث السياساتية بصورة جوهرية إىل االقتصادية ويستند جناح اللجنة   
املتينة القائمة على األدلة اليت جيري إعدادها داخل اللجنة بتعاون متناٍم بني الشُّعب ومشاركة 
متزايدة ألصحاب املصلحة، على جماالت األولوية االسرتاتيجية الرئيسية. وما فتئ املنشور 

الذي التصنيع يف أفريقيا  عنوفر حبوثًا متعمقة ، يالتقرير االقتصادي عن أفريقياالرئيسي للجنة، 
كيفية   ٢٠١٤يف عام  التقرير . فقد تناوليف القارة لتحقيق التحول اهليكلييعد أمرا ال غىن عنه 

املرونة والفعالية لتعزيز تسم بت الصناعيةات للسياس مبتكرة بناء مؤسسات وعمليات وآليات
ثنائية الالعالقة  ٢٠١٥ملية التصنيع، تناول تقرير عام عملية التصنيع. ويف ضوء أمهية التجارة لع

االجتاه اليت تربط بني التصنيع والتجارة. وعلى نفس املنوال، أسهم العمل الذي اضطلعت به 
لدعم الدول األعضاء خالل مفاوضات التجارة يف اإلطالق الناجح ملنطقة  االقتصادية اللجنة

ملفاوضات منطقة التجارة ء البد أعطى إشارةمما  ،٢٠١٥ه يالتجارة احلرة الثالثية يف حزيران/ يون
احلرة القارية واملوقف األفريقي املوحد للمؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف أيلول/ سبتمرب 

. وعمل املركز األفريقي للسياسات املناخية التابع للجنة االقتصادية على تسخري احلجم ٢٠١٥
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توفرة لديه، مبا يف ذلك بيانات التنبؤات املناخية وعلوم املناخ وأحباثه يف املتزايد من البيانات امل
مة للمناخ وما يرتتب على القارة، لتعميق الوعي باالحتياجات فيما يتعلق ببناء اقتصادات مقاوِّ 

السابقة للدورة احلادية ذلك من آثار، ولتشكيل موقف املنطقة خالل العمليات التحضريية 
  .يف باريس تقدعُ يت ال بتغري املناخر األطراف يف االتفاقية اإلطارية املتعلقة والعشرين ملؤمت

الذي أجرته ستقصاء اليف ا هابحوثرفيعة لودة الاجلعلى االقتصادية ويتجلى حرص اللجنة   
فقد أظهرت النتائج أن هناك رأيًا إجيابيًا فيما خيص املسامهة اليت قدمتها ئها. شركالتبني آراء 
من اجمليبني أن  باملائة ٨٥ن حيث نفوذها على سياسة التنمية يف املنطقة، حيث رأى اللجنة م

 يف تحولالجبودة عالية وبفعالية يف تشجيع املناقشات بشأن خطة سم ة تتينواتج اللجنة املعرف
اللجنة اليت تقدمها ة ياملعرفاخلدمات من اجمليبني إىل أن  باملائة ٧٠وأشار أكثر من ، أفريقيا
 ةومناسب ةهام انبئ عن درجة عالية من الوعي بالسياق الذي مييز  املنطقة كما أتتصادية االق

لى أن اللجنة تنتج، على عمن اجمليبني  باملائة ٩٠  ، واتفق حنومن أجله تللغرض الذي ُصمم
  . هلا عالقة مناسبة بصميم عملهاعليها و كن االعتماد صعيد السياسات العامة، أفكاراً مي

 اللجنةيف أفريقيا أحد احملاور الرئيسية لعمل ئية اإلحصا التنميةكل الرتكيز على وقد ش  
. فتحويل مكاتب اللجنة دون اإلقليمية اخلمس إىل مراكز بيانات ُيسهم يف دعم االقتصادية

ا سرتشَ القدرات اإلحصائية للدول األعضاء ويوفر مادة يُ  دون و القطرية املوجزات إعداد عند د 
. وقد موجزًا قطرياً  ٤٠ما جمموعه نتيجة لذلك جرى إعداد للجنة. و االيت تصدرها  اإلقليمية

ملفوضية  التقينبدور رئيسي يف هذا الصدد حيث قدمت الدعم  االقتصادية قامت اللجنة
األعضاء يف صقل املؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة األفريقية االحتاد األفريقي والدول 

. وتعكف اللجنة ٢٠١٥نة اإلحصاءات يف بانكوك يف تشرين الثاين/ نوفمرب قبل اجتماع جل
جمموعة متكاملة من املؤشرات  االقتصادية حاليا على العمل مع مفوضية االحتاد األفريقي لوضع

. ومن شأن ذلك أن يكفل ٢٠٦٣لتتبع األداء بشأن أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 
ٍج متماسك ومتكامل    اجلوانب للتنفيذ واملتابعة لكلتا اخلطتني. اتباع 

ا السياساتية، ال تزال  األعضاء، والدول ا واحتياجا إذ تؤكد على حنو متزايد أولويا
لتقدمي يستعان به املصداقية يتمتع بترى يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا شريكًا جديرا بالثقة 

إىل تزايد الطلب على دعم اللجنة الذي اختذ القدرات. وقد أدى هذا  وتنمية التقنيةاملساعدة 
شكل مشاركة سياساتية رفيعة املستوى مع الدول األعضاء يف عدد من اجملاالت مبا يف ذلك 

 واهلجرة. وقد أسهم ،التصنيع والسياسات الصناعية، والتجارة، وكفاءة الطاقة، واالقتصاد األزرق
  املفضل. التأييد يف جعل اللجنة تتبوأ مرتبة الشريك  ذلك

مصداقيتها كذلك من خالل استمرار تعاملها الناجح االقتصادية وقد أثبتت اللجنة 
الفكر، يف إطار  معامع الشركاء غري التقليديني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجلامعات وجم

 مساعيها لتوسيع نطاق حضورها على الصعيدين الفين والسياسايت وتعزيزه. وباملثل، متكنت آلية
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، من إقرار إطار جتديد الشراكة بني األمم االقتصادية بفضل جهود اللجنة، اإلقليمي سيقالتن
من  ٢٠٢٧-٢٠١٧املتحدة واالحتاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية للفرتة 

. وقد أفضت الشراكة االسرتاتيجية للجنة مع ٢٠١٥جانب القادة األفريقيني يف حزيران/ يونيه 
حتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي إىل نتائج هائلة فيما يتصل باملوقف األفريقي مفوضية اال

تقييم ، وسلسلة األفريقي ، ودليل التكامل اإلقليمي٢٠١٥املوحد من خطة التنمية ملا بعد 
، ومتويل التنمية وعلى وجه اخلصوص التدفقات املالية غري املشروعة التكامل اإلقليمي يف أفريقيا

  فريقيا.يف أ

والكفاءة  املساءلةالتزامها برتسيخ صادية تاالقوعلى الصعيد الداخلي، عززت اللجنة 
لكي تصبح مهيأة لالضطالع باملهام املوكلة إليها. وقد اُختذت إجراءات حمددة جلعل املنظمة 

اعتمدت اللجنة حيث وتركيزًا على حتقيق النتائج املتوخاة.  للمساءلةأكثر شفافية وخضوعًا 
حتقيق املزيد من التكامل على صعيدي التخطيط وامليزنة عرب  دف إىل  أعمال سنوية طةخ

مع التطور الذي مبا يتواءم كافة مصادر التمويل (أي امليزانية العادية واملوارد من خارج امليزانية)، 
 انية. كما متالعتبارات اجلنسة اراعاالتزامها مبو اليت حتققها االسرتاتيجية النتائج و اللجنة تشهده 

دارة األداء التنفيذي للجنة لكي تكون مبثابة حلقة إلاستحداث لوحة متابعة  ٢٠١٤ عام يف
زه وذلك بغرض دعم إدارة النتائج بصورة متكاملة ومستمرة يفحتألداء و لتلقي الردود بشأن ا

ل البحوث ومتسقة، واملساعدة يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية فيما يتعلق بعمل اللجنة يف جما
  السياساتية ونشر املعرفة.

من إجنازات خاصة بالنظر إىل أن االقتصادية ألفريقيا نين لفخور مبا حققته اللجنة إو 
هذه النتائج حتققت يف ضوء بيئة اقتصادية ومالية عاملية تعاين بصورة متزايدة من اهلشاشة 

على صعيد السياسات العامة ة االقتصاديوالتقلب. وتثبت هذه النتائج أكثر فأكثر نفوذ اللجنة 
مع فكر مرجعي بشأن أولويات تنمية أفريقيا. وإين لعلى ثقة من أن الدول جْ ومصداقيتها كمَ 

األعضاء سوف تربز النتائج اليت حتققت وتواصل دعمها لنا يف وضع أفريقيا يف صدارة 
. ااهتماماتن
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  ة واالجتماعية لتنمية االقتصاديلأفريقيا تنهض: االجتاهات الكربى  -أوالً 

اخنفض النمو االقتصادي ألفريقيا بصورة معتدلة يف أعقاب االنكماش الطفيف   - ١
الذي شهده االقتصاد العاملي، والناجم يف املقام األول عن تباطؤ النمو يف األسواق الناشئة 

دمة واالقتصادات النامية، يف الوقت الذي استمر فيه االنتعاش املتواضع يف االقتصادات املتق
النمو. أما بالنسبة للمستقبل، فإن آفاق النمو يف أفريقيا تظل إجيابية، إذ ال يزال النمو مدفوعاً 
بقوة الطلب احمللي واالستثمار (خاصة يف اهلياكل األساسية). وقد تواصل تعزيز االستثمار 

تصاد الكلي.  بفضل حتسُّن بيئة األعمال التجارية واخنفاض تكاليف ممارستها وحتسُّن إدارة االق
كما أن ازدهار قطاع اخلدمات وتركيز االقتصادات املصدِّرة للنفط على القطاعات غري النفطية 
من أجل التخفيف من وطأة االخنفاض املستمر يف أسعار النفط سيسامهان يف التوقعات 

يما بني اإلجيابية املتوسطة املدى. وإضافة إىل ذلك، فإن تزايد الصالت التجارية واالستثمارية ف
واالقتصادات الناشئة، فضًال عن االنتعاش الذي ة فريقياالقتصادات األالبلدان األفريقية وبني 

تشهده أسواق التصدير التقليدية خاصة يف منطقة اليورو، سيسهم كالمها بصورة إجيابية يف 
  التوقعات املتوسطة املدى. 

  لى أفريقياالتطورات المستجدة في االقتصاد العالمي وآثارها ع  -ألف

 ٢٠١٣يف عام  باملائة ٢,٦شهد النمو العاملي اخنفاضًا معتدًال حيث هبط من   - ٢
، وهو ما يعكس منوا متواضعا يف االستثمار واالستهالك النهائي ٢٠١٥يف عام  باملائة ٢,٤إىل 

القتصادي لألسر املعيشية. ومن بني العوامل الرئيسية اليت أثرت سلباً على النمو العاملي التباطُؤ ا
والتحول الذي شهده النشاط االقتصادي يف الصني الذي انتقل من االستثمار والصناعات 

أسعار الطاقة والسلع األساسية األخرى (الذي  واخنفاضُ  ؛التحويلية إىل االستهالك واخلدمات
سلع أثر يف النشاط االقتصادي يف بلدان مثل االحتاد الروسي والربازيل وبلدان أخرى مصدِّرة لل

  .األمريكية والتشدد التدرجيي يف السياسة النقدية للواليات املتحدة ؛األساسية)

االقتصاد الكلي منذ األزمة على صعيد  ةاملتواصلوسوف تستمر حالة عدم اليقني   - ٣
تقلب أسعار السلع األساسية يف تشكيل التوقعات على املدى املتوسط. ويف و املالية العاملية 

 أسعار السلع األساسية وأمناط النمو العاملية واالخنفاض يف تدفقات التجارة ضوء هذا اهلبوط يف
وتدفقات رأس املال واالختالفات يف السياسات النقدية املتبعة، أصبحت تقلبات أسعار 

الرتاجع املستمر يف أسعار النفط توقعاٌت إجيابية للقارة  تنتج عنقد و الصرف أكثر حدة. 
قد تشهد  هالبلدان املصدِّرة ل لكند البلدان املستوردة للنفط فيها، األفريقية بالنظر إىل عد

ا اجلارية واخنفاضًا يف قيمة معدالت الصرف فيها. وسيؤدي تشديد  تدهورًا يف رصيد حسابا
السياسات النقدية يف الواليات املتحدة إىل زيادة تدفقات رأس املال إىل خارج االقتصادات 

  النامية والناشئة.
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  األداء االقتصادي األفريقي وتوقعاته    -  باء

يف  باملائة ٣,٩اخنفض معدل النمو يف أفريقيا (فيما عدا ليبيا) اخنفاضاً طفيفاً من   - ٤
بسبب تباطؤ االقتصاد العاملي. ومع ذلك، فإن  ٢٠١٥يف عام  باملائة ٣,٧إىل  ٢٠١٤عام 

وجنوب آسيا. وال يزال هذا النمو النمو يف أفريقيا هو ثاين أسرع منو بعد النمو يف بلدان شرق 
ويتأثر منو االستهالك اخلاص بزيادة ثقة املستهلك وتنامي الطبقة  ،يعتمد على الطلب احمللي

يف القارة، يف حني يعتمد االستثمار بصفة أساسية على حتسن بيئة األعمال التجارية  ىالوسط
احلكومي املستمر يف مشاريع  واخنفاض تكاليف ممارستها. ويُذكر إىل جانب ذلك أن اإلنفاقَ 

اهلياكل األساسية على وجه اخلصوص يساهم مسامهًة إجيابية يف النمو. بيد أن املوازين اخلارجية 
  نتيجة لضعف أسعار السلع األساسية وتقلبها. ٢٠١٥أثرت تأثرياً سلبياً على النمو يف عام 

  قياال يزال االستهالك الخاص المحرَك الرئيسي للنمو في أفري  -  ١

 ٢,٧إىل  ٢٠١٤يف عام  باملائة ١,٦ارتفعت مسامهُة االستهالك اخلاص من   - ٥
يشهد ، مل أفريقيااهلياكل األساسية يف ن تزايد تطوير . وعلى الرغم م٢٠١٥يف عام  باملائة

نسبًة إىل نقطة مئوية  ١,٠ منو مبقدار سوى ٢٠١٥يف عام تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل 
إىل اخنفاض تدفقات رأس املال نتيجة للتباطؤ يف  . ويُعزى ذلك أساساً اإلمجايلالناتج احمللي 

االقتصاد العاملي، السيما بني شركاء أفريقيا اإلمنائيني يف منطقة اليورو وبعض االقتصادات 
الصادرات التأثري سلبًا على النمو صايف  الناشئة مثل االحتاد الروسي والربازيل والصني. وواصل

  . ٢٠١٥يف عام 
  تفاوت أداء النمو على نطاق المجموعات االقتصادية والمناطق دون اإلقليمية  -  ٢

معدل منو  لهالبلدان املصدِّرة فقد حققت على الرغم من اخنفاض أسعار النفط،   - ٦
وهذا األداء الذي مرده إىل تدين أسعار النفط الذي  خالل فرتة السنتني. باملائة ٣,٩وصل إىل 

البلدان ن أداء م هو أفضل ،ا الديناميات السليمة يف القطاعات غري النفطيةجزئيخففت منه 
اليت البلدان الغنية باملعادن أداء من و باملائة  ٣,٥قدره متوسطاً اليت حققت منواً املستوردة للنفط 

 بشكل رئيسيوالنمو يف هاتني اجملموعتني من البلدان يدفعه باملائة.  ٣,٠ها منو بلغ متوسط 
يف الثانية املائة ب ٣,٢ويف اجملموعة األوىل املائة ب ٢,٥بنسبة  ارتفعك اخلاص الذي االستهال
  .اإلمجايل احمللي الناتج مبجموع مقارنة

  

وعلى الصعيد دون اإلقليمي، حافظت شرق أفريقيا على أعلى معدل منو يف   - ٧
ا عانت من تر ٢٠١٥يف عام  باملائة ٦,٢املنطقة بنسبة  اجع النمو قياساً ، على الرغم من أ

. وتلت تلك املنطقة دون اإلقليمية منطقُة غرب أفريقيا مبعدل منو قدره ٢٠١٤مبستويات عام 
ومنطقة مشال أفريقيا (فيما عدا  باملائة ٣,٤ بلغمث منطقة وسط أفريقيا مبعدل منو  ،باملائة ٤,٤
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 إىل اجلنوب ، وصوال٢٠١٥-٢٠١٤فرتة السنتني يف  باملائة ٣,٦ليبيا) مبعدل منو قدره 
  .٢٠١٥يف عام  باملائة ٢,٥األفريقي الذي سجل معدل منو قدره 

  قاعدة ضيقة يستند إلىال يزال نمو البلدان األفريقية   -  ٣

كانت معدالت النمو االقتصادي أعلى يف أفريقيا مقارنًة مبعظم املناطق يف العقد   - ٨
د من البلدان األفريقية معتمدًا على املاضي، غري أنه من الواضح أيضا أن النمو بقي يف العدي

، وال يزال دقعقاعدة ضيقة. وقد ارتفع نتيجة لذلك عدد األفريقيني الذين يعيشون يف فقر م
انعدام املساواة مدعاة للقلق العميق. واألهم من ذلك أن النمو االقتصادي يف أفريقيا ارتبط 

ضآلة القيمة املضافة وضعف توليد يت تتسم بالباالستغالل املتزايد للموارد الطبيعية غري املتجددة 
  العمالة، ولذلك ال تزال استدامة النمو باعثا على القلق البالغ. 

  نمو االقتصادات األفريقية  علىيتباين أثر انخفاض أسعار النفط   -  ٤

خالل الفرتة  باملائة ٤,١واصلت أسعار النفط اخلام تراجعها مبعدل شهري بلغ   - ٩
. وعادة ما جيري تفسري ٢٠١٥إىل تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٤ان/يونيه املمتدة من حزير 

العرض واخنفاض الطلب بسبب التباطؤ  بقوةسلع األساسية شامل ألسعار الخنفاض الاال
االقتصادي العاملي. ويبني التحليل الذي قامت به اللجنة االقتصادية باستخدام بيانات شهرية 

أن أسعار النفط كان هلا تأثري  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر إىل  ٢٠٠٠من كانون الثاين/يناير 
إجيايب كبري على البلدان املستوردة للنفط والبلدان الغنية باملعادن، بينما كان تأثريها سلبيًا على 

لنمو. وهكذا، يبدو أن اتباع مسار متنوع ل إىل بصورة متزايدةى سعاليت ت البلدان املصدِّرة للنفط
رتاجع لباخنفاض أسعار النفط كان طفيفاً. وهذا التأثري الطفيف  يقيا عموماً تأثر النمو يف أفر 

ا البلدان األفريقية، ال سيما يف  ةأمهية مبادرات التنويع املستمر  يربزأسعار النفط  اليت تقوم 
القطاعات غري النفطية، إىل جانب تأثري التحّسن يف إدارة االقتصاد الكلي والسياسات املالية 

ا. املرتب   طة 
االستثمارية  أسعار السلع األساسية والمشاريع انخفاض المتزايد إلى المالي العجز يستند  -  ٥

  الكبيرة 

 ٢٠١٤من الناتج احمللي اإلمجايل يف  باملائة ٥,١ارتفع العجز املايل يف أفريقيا من   - ١٠
رار تراجع أسعار . وقد ساهم استم٢٠١٥من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  باملائة ٥,٦إىل 

النفط وتقلب أسعار السلع األساسية يف اخنفاض العائدات املالية يف العديد من البلدان 
وزيادة اإلنفاق يف املايل األفريقية، بينما ساهم اإلنفاق الكبري على اهلياكل األساسية والتخفيف 

اق خالل تلك الفرتة. اإلنفارتفاع مستوى الفرتة اليت تسبق االنتخابات يف عدد من البلدان يف 
من الناتج احمللي اإلمجايل  باملائة ٤,٦إىل  ٢٠١٦ومن املتوقع أن يتقلص العجز املايل يف عام 

  توقع ارتفاع أسعار السلع األساسية والنمو يف االقتصادات الناشئة واملتقدمة.نظرا ألنه من امل
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  ية وانخفاض اإليراداتتشديد السياسة النقدية في خضم انخفاض أسعار السلع األساس  -  ٦

للرياح املعاكسة العاملية اليت  قت البلدان األفريقية سياسًة نقدية متشددة درءاً طبَّ   - ١١
أثرت سلبًا على املنطقة. وكما كانت عليه احلال مع معظم البلدان النامية، فقد ارتفع معدل 

أدت قوة دوالر . و ٢٠١٥يف عام  باملائة ٧,٥إىل  ٢٠١٤يف عام  باملائة ٧,٠التضخم من 
الواليات املتحدة وارتفاع أسعار الغذاء إىل ضغوط تضخمية يف املنطقة، على الرغم من أن 

جزئياً االرتفاع يف معدل التضخم.  ضا عوَّ ضعف النمو العاملي واخنفاض أسعار السلع األساسية 
ان ختفيض قيمة العملة وخاصة يف البلد أيضا بسبب التضخم وزادت حدة ارتفاع معدالت

 تلكالغنية بالنفط يف خضم تراجع أسعار النفط واخنفاض اإليرادات والصادرات. وأفضت 
ارتفاع العجز املايل والعجز يف احلساب اجلاري، إىل تشديد اليت اقرتنت ب الضغوط التضخمية
رفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية يف بلدان مثل أنغوال  مبا يف ذلكاألوضاع النقدية 

ا وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا ومالوي للحد من التضخم. ومع ذلك، يُتوقع نشوء اجتاه وأوغند
نظرا الخنفاض أسعار الغذاء والطاقة، وحتسن  ٢٠١٧ - ٢٠١٦ فرتة السنتنيمعتدل يف 

  .٢٠١٤األوضاع األمنية، وتناقص اآلثار النامجة عن إلغاء اإلعانات يف عام 
  ضها ولكن بتأثير ضئيل على الصادراتانخفا تواصلت أسعار صرف العمال  -  ٧

، وهو اجتاه بدأ يف عام ٢٠١٥اخنفضت قيمة معظم العمالت األفريقية يف عام   - ١٢
. ويعزى ذلك جزئيا إىل اخنفاض أسعار النفط، ولكن أيضا إىل قوة الدوالر والتشديد ٢٠١٤

خنفاض قيمة العملة املتوقع للسياسة النقدية يف الواليات املتحدة. ومن املفرتض أن يرتبط ا
االرتباط ومع ذلك، فإنه بالنسبة للبلدان األفريقية يبدو بزيادة يف الصادرات واخنفاض الواردات. 

، بل وال يتماشى مع هذه النظرية يف بعض بلدان القارة. ضعيفاً جدابني سعر الصرف والتجارة 
املنافسة وتقوض املكاسب  ورمبا يشري هذا األمر إىل وجود عوامل أخرى تعوق قدرة أفريقيا على

النامجة عن اخنفاض قيمة العملة. ورغم تناقص تكلفة ممارسة األعمال التجارية يف أفريقيا، ال 
بانعدام التنوع يف املنتجات يوحي مما  ،تزال هناك عقبات كبرية حتول دون تعزيز جتارة أفريقيا

  واالفتقار إىل القيمة املضافة.
تصادية والمناطق دون اإلقليمية عجزا في الحسابات جميع التجمعات االق تسجل  -  ٨

  الجارية

من الناتج احمللي اإلمجايل يف  باملائة ٣,٩- ارتفع العجز يف احلسابات اجلارية من   - ١٣
مجيع  وطال العجز، ٢٠١٥يف عام من الناتج احمللي اإلمجايل  باملائة ٥,٠- إىل  ٢٠١٤عام 

التباطؤ االقتصادي العاملي، وال سيما فقد أدى  يمية.التجمعات االقتصادية واملناطق دون اإلقل
، وهو األمر الطلب العامليتراجع اخنفاض أسعار السلع األساسية و ، إىل يف االقتصادات الناشئة

رة األفريقية املصدِّ  البلدان إذ شهدت يف اجتاهات احلسابات اجلارية، كبري دورأسهم ب الذي
ا ٢٠١٤عام  للنفط أعقبه ، ٢٠٠٩منذ عام ) باملائة ٢,١بلغ ( اجلارية أول عجز يف حسابا
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أدى  فقدلنفط، ل املستوردة أما بالنسبة للبلدان .٢٠١٥عام  باملائة ٥,١ عجز آخر بنسبة
املناطق دون اإلقليمية، ُسجل أكرب عجز من بني اخنفاض أسعار النفط إىل تقليل العجز. و 

 ٧,٤)، وتلتها منطقة شرق أفريقيا (باملائة ٨,١للحساب اجلاري يف منطقة وسط أفريقيا (
  ).باملائة ٥,٧) مث اجلنوب األفريقي (باملائة

  ال تزال السلع األساسية األولية تهيمن على صادرات أفريقيا  -  ٩

ا تشكل نسبة تصل إىل  معظميمن الزراعة على   - ١٤ االقتصادات األفريقية، إذ إ
بلدان القارة مثل مجهورية أفريقيا الوسطى. من الناتج احمللي اإلمجايل يف بعض  باملائة ٥٨

 ٢٠١٣عام  باملائة ٣,٢وتراجع إمجايل صادرات القارة األفريقية من السلع واخلدمات بنسبة  
 ٢٠١٣عام  باملائة ٣,٠، يف حني زاد إمجايل الواردات بنسبة ٢٠١٤عام  باملائة ٥,٢وبنسبة 
هالكية بالنصيب األكرب من جمموع . وتستأثر السلع االست٢٠١٤عام  باملائة ١,٧وبنسبة 

ا بصورة رئيسية من سلع أساسية أولية مبا يف ذلك الوقود  واردات القارة، يف حني تتكون صادرا
 ،واألمسدة ،والفواكه ،إضافة إىل املنتجات الزراعية من قبيل الكاكاو ةمَّرياحلُ واملعادن 

، فيما اخنفضت قيمة ١٣,٢، تراجعت صادرات الوقود بنسبة ٢٠١٤واخلضروات. ويف عام 
على صعيد املستجدات يف العام نفسه. و  باملائة ٨,٢الصادرات من الفلزات واملعادن بنسبة 

 يُذكر أنه يف حني شهدت صادرات القارة األفريقية إىل غالبية شركائها التجاريني ركوداً  ،اإلجيابية
، شهدت التجارة بني ٢٠٠٨منذ حدوث األزمة املالية واالقتصادية يف عام  أو حىت تراجعاً 

من حيث احلجم والتنوع لفائدة السلع املصّنعة  ملحوظاً  البلدان األفريقية منذئذ انتعاشاً 
وكانت حصة السلع املصنَّعة من إمجايل الصادرات من البضائع بني البلدان األفريقية  .واخلدمات

 ٤٤صة نسبة الذي بلغت فيه تلك احل ٢٠١٣عن عام  باخنفاض، ٢٠١٤عام  باملائة ٤١
 ٢٩مقارنة بنسبة  ٢٠١٣عام  باملائة ٣١بلغت حصة الصادارت من الوقود يف حني  ،باملائة
  .٢٠١٣عام  باملائة

  هومخاطر  المتوسطفي األجل آفاق النمو   -جيم

 باملائة ٤,٣من املتوقع أن حيقق الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ألفريقيا منوًا بنحو   - ١٥
. ويظل النمو منوًا مدفوعًا بالطلب احمللي القوي. وال ٢٠١٧عام  ائةبامل ٤,٤و ٢٠١٦عام 

واخنفاض تكاليف ممارستها  ،يزال تعزيز االستثمار مستمرًا بفضل حتسُّن بيئة األعمال التجارية
أن ازدهار قطاع اخلدمات وتركيز االقتصادات املصدِّرة كما وحتسُّن إدارة االقتصاد الكلي.  

نفطية بغية التخفيف من وطأة االخنفاض املستمر يف أسعار النفط الغري قطاعات الللنفط على 
سيسامهان يف إجياد آفاق جيدة للنمو املتوسط األجل. وعالوة على ذلك، فإن توطد العالقات 
التجارية واالستثمارية داخل أفريقيا ومع االقتصادات الناشئة، إىل جانب انتعاش أسواق 
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 يف األجل يف منطقة اليورو، سيساهم بشكل إجيايب يف آفاق النموالتصدير التقليدية وال سيما 
   .املتوسط

ومع ذلك، تواجه االقتصادات األفريقية خماطر كبرية من قبيل الصدمات املناخية   - ١٦
والشواغل املتعلقة باإلرهاب، وهي خماطر تتطلب اهتماما خاصا من قبل صانعي السياسات 

اضطرابات االقتصاد العاملي بسبب حدثت  وقد. ةاملطلوبت باملعدالبغية احلفاظ على النمو 
مشاكل الديون السيادية وارتفاع معدالت البطالة، واستشراء  ،عدم االستقرار املايلتفاقم 

  وخاصة يف االقتصادات املتقدمة النمو. 

  التي شهدتها أفريقيا مؤخرًا التطورات االجتماعية   -دال

و حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على الرغم من حققت أفريقيا تقدما كبريا حن  - ١٧
بالنسبة ملعظم  ١٩٩٠. وكان خط األساس، وهو عام يف مستهل العملية القارةظروف صعوبة 

إجيايب توجه خرى. وهناك األنامية الناطق املاألهداف اإلمنائية لأللفية، متدنيا نسبيًا باملقارنة مع 
تفاوتات فيما بني  وجودمع  معينة، أهداف بلوغ يفقدم من الت كبريشوط  ُقطع بشكل عام، إذ 

  . البلدان ويف داخلها
  جتماعية في أفريقيااالنتائج الحالة التقدم المحرز نحو تحقيق   -  ١

يف األداء االقتصادي استمر ملدة عقدين تقريبا، ولكن وترية  شهدت أفريقيا حتسناً   - ١٨
من الفقر أو إجياد فرص  تدعمان جهود احلدّ  هذا التحسن وطبيعته مل تكونا من القوة حبيث

خمتلف ، اخنفضت مستويات الفقر يف ٢٠١٠و ١٩٩٠العمل. ويف الفرتة املمتدة بني عامي 
 مل، يف حني باملائة ٤٨,٤إىل  باملائة ٥٦,٥بوترية بطيئة، من كان ذلك أحناء أفريقيا، وإن  

 يف باملائة ٨ يتعد ع ضئيل ملسوى تراج ٢٠١٣إىل عام  ١٩٩٠الفرتة املمتدة من عام  تشهد
تدهور األمن الغذائي وانتشر سوء حيث  نسبة السكان الذين يواجهون اجلوع وسوء التغذية

   .الظروف املناخيةقسوة التغذية بفعل النزاعات و 

حتقق هدف تعميم االلتحاق بالتعليم  أن أفريقيا على وشكومع ذلك، فإن   - ١٩
 ٧٥بلدا معدال صافيا لاللتحاق بالتعليم االبتدائي بلغ  ٢٥، حقق ٢٠١٣االبتدائي؛ ففي عام 

معدالت االلتحاق باملدارس تواكب . ومع ذلك، فإن معدالت اإلكمال املبلغ عنها ال باملائة
بني  معدالت التكافؤسألة اجلودة. وحتسنت املتعلقة مبالتحديات استمرت االبتدائية، يف حني 

، لكن ٢٠١٢بعد عام  ٠,٩٣إىل  ٢٠١٢قبل عام  ٠,٨٦اجلنسني يف التعليم االبتدائي من 
على  ٠,٨٧و ٠,٩١ ال يزال عند نقطيتبني اجلنسني يف التعليم الثانوي والعايل  التكافؤمعدل 
من  ١٠٠٠حالة وفاة لكل  ١٤٦واخنفضت وفيات األطفال دون سن اخلامسة من   .التوايل

من املواليد األحياء يف عام  ١٠٠٠حالة وفاة لكل  ٦٥إىل  ١٩٩٠املواليد األحياء يف عام 
 ٤رقم غاية اليف  املتوخاةنقطة مئوية إال أنه أدىن من النتيجة  ٥٥,٥، وهو حتسُّن بنسبة ٢٠١٢
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من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف خفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 
وس نقص املناعة أما اجلهود املبذولة ملكافحة فري  . ٢٠١٥مبقدار الثلثني حبلول عام 

من حيث  باملالحظةالبشرية/اإليدز واملالريا والسل، فقد أسفرت عن بعض اإلجنازات اجلديرة 
ذه األمراض وانتشارها والوفيات النامجة عنها.      معدالت اإلصابة 

بالبيئة أبطأ مقارنة بغريه، فربع  ةف املتعلقاهدوكان التقدم احملرز حنو حتقيق األ  - ٢٠
م فقط قيا سكان أفري وباملثل، مل تزد نسبة السكان  .الوصول إىل مصادر حمسَّنة للمياهبإمكا

القادرين على الوصول إىل خدمات الصرف الصحي احملسَّنة إال بنسبة متواضعة، إذ ارتفعت من 
يف هذا الصدد . وال تزال كفة امليزان متيل ٢٠١٢عام  باملائة ٣٠إىل  ١٩٩٠عام  باملائة ٢٤

السكاين  بالنمواملناطق احلضرية. ويؤدي ضعف اهلياكل األساسية الريفية مقرتنا  لصاحل سكان
   .اإلنتاجية الزراعية، مما يفضي إىل تدين الدخل واألمن الغذائي وتناقصإىل تدهور األراضي 

  مزمنة  اتتقدم جيد تصحبه مع ذلك تفاوت  -  ٢

ويف خمتلف البلدان هداف األ على صعيدالتقدم احملرز يف  التفاوتأن من البادي   - ٢١
فمثًال ال تتجاوز الدخل ونوع اجلنس واإلثنية واملوقع. مستوى  حسب متبداليتبع منطا 

الطفالت الريفيات الفقريات الالئي يكملن مرحلة التعليم االبتدائي يف أفريقيا، فيما عدا مشال 
الشرحية اليت متثل فال يف ويف بعض البلدان، يقل احتمال التحاق األط .باملائة ٢٣ نسبةالقارة، 

من السكان بالتعليم االبتدائي ثالث مرات عن احتمال التحاق األطفال يف  باملائة ٢٠أفقر 
ذه املرحلة من التعليم.  باملائة ٢٠أغىن شرحية    من السكان 

  رأس المال البشري   -هاء

لتصنيع ليس لئن كان رأس املال البشري يف أفريقيا يشهد حتسنا، فإن ارتباطه با  - ٢٢
وثيقا مبا فيه الكفاية شأنه يف ذلك بالتأكيد شأن ارتباطه باالقتصاد األخضر على حنو ما اعتمد 

دف هاتان اخلطتان إىل إحداث ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة ليف خطة  . و
مبا حيقق حتول يف االقتصادات عن طريق معاجلة أوجه الضعف اهليكلي وإدماج مجيع املواطنني، 

  استدامة قائمة على أسس اجتماعية واقتصادية وبيئية متينة.

وتتفشى يف أفريقيا مشكلتان وثيقتا الصلة ببعضهما بعضا مها البطالة والعمالة   - ٢٣
القطاع غري اتساع نطاق األخرى وتفضيان معا إىل كل منهما تفاقم   ومها مشكلتانالناقصة، 

ليت تتوافر فيها البيانات، تبني أن أعلى معدالت البطالة يف عام الرمسي يف البلدان. ويف البلدان ا
ا موريتانيا (  ٢٠١٢ ) وغابون باملائة ٢٦,٥) وليسوتو (باملائة ٣١كانت تلك اليت شهد

ليسوتو يف وكانت نسبة البطالة بني النساء أعلى من مثيلتها لدى الرجال  ).باملائة ٢٠,٣(
  وصول املرأة إىل سوق العمل.  مستوياتاين تب غابون، وهو ما يعكس جزئياو ومصر 



E/ECA/COE/35/9 
AU/STC/FMEPI/EXP/9(II) 

 

٨ 

  العمالة – واو

بلغت معدالت البطالة يف أفريقيا (فيما عدا منطقة مشال أفريقيا)، مصنفًة حسب   - ٢٤
ويشكل ذلك  ٢٠١٤لإلناث يف عام  باملائة ٨,٨للذكور و باملائة ٦,٩نوع اجلنس، نسبة 

. وال ٢٠٠٩ئوية مقارنًة مبعدالت عام نقطة م ٠,١نقطة مئوية و ٠,٢اخنفاضًا طفيفًا قدره 
تزال معظم الوظائف يف أفريقيا، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، تُولَّد خارج االقتصاد الرمسي 

عمال يف  ١٠من كل  ٩ضعيفًة يف الغالب. ويالحظ أيضا أن املطلوبة  تتكون املهاراحيث 
النساء هم من فئيت بية العاملني غري رمسية وأن غال الريف واحلضر يف أفريقيا لديهم وظائف

  والشباب.  

  السكان الذين هم في سن العمل  - زاي

عاما) بوترية  ٦٤-٢٥عدد السكان الناشطني الذين هم يف سن العمل (ارتفع   - ٢٥
 ١٩٨٠أسرع من أي فئة عمرية أخرى، فقد زاد عددهم بأكثر من ثالثة أمثال بني عامي 

 ٣٦,٥مليون نسمة ( ٤٢٥,٧) وباملائة ٣٣,٣(مليون نسمة  ١٢٣,٧حيث بلغ  ٢٠١٥و
وهذه الفئة السكانية الناشطة اليت هي يف سن العمل تتألف يف معظمها  ) على التوايل.باملائة

ي ميكن أن ذالدميغرايف ال العائدمن الشباب ويشكل منوها مع مرور الوقت مسة من مسات 
ن هذينمو االقتصادي. و فضي إىل حتقيق أفريقيا مكاسب على صعيدي اإلنتاجية والي ا ر

  بامتالك الشباب جمموعة املهارات املطلوبة من أجل حتقيق اآلثار اإلجيابية.  الدميغرايفالعائد 

  الحضريتوسع لا  -حاء

احلضري يف العامل، توسع أعلى معدٍل لل ٢٠٢٠- ٢٠١٥ستشهد أفريقيا يف الفرتة   - ٢٦
خالل  باملائة ١,٨٤عدل العاملي الذي سيبلغ سنويا مقارنًة بامل باملائة ٣,٤٢إذ ستبلغ نسبته 

  الفرتة نفسها. 

وعالوة على التحول الدميغرايف، تساهم املناطق احلضرية حاليًا حبصة تزيد على   - ٢٧
غري أن الدور االقتصادي للمدن  .يف الناتج احمللي اإلمجايل لالقتصادات األفريقية باملائة ٥٥

ك وليس اإلنتاج. فبخالف مناطق أخرى يف العامل، ال يُعزى يف جانب كبري منه إىل االستهال
إىل نشوء ما  بدوره يؤدييرتبط التوسع احلضري يف أفريقيا بالتصنيع، وهو األمر الذي 

اليت يسكنها يف املقام األول العاملون يف خدمات غري ، أي املدن “مدن االستهالك”يسمى
ملدن األفريقية تتسم بطابع غري رمسي إىل وعالوة على ذلك، ال تزال ا .قابلة للتداول التجاري

حد بعيد. ويسبب هذا األمر إشكاليًة حادة نظرا للطفرة الكبرية يف أعداد الشباب يف املنطقة، 
  وما يقرتن بذلك من حاجة إىل إجياد فرص عمل الئقة. 
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  ستنتاجات اال - طاء

مناطق العامل يف ا يف معظم فاقت معدالت النمو االقتصادي يف أفريقيا مثيال  - ٢٨
العقد املاضي، إال أن هذا النمو مل يكن شامال للجميع يف العديد من البلدان األفريقية، فقد 

يعانون من اجلوع وظلَّ انعدام الذين  وأولئكزاد عدد سكان القارة الذين يعيشون يف فقر مطلق 
ام إىل أوجه عدم املساواة يشكل شاغال من الشواغل الكربى. وينبغي إيالء مزيد من االهتم

. ويُعزى ستباقيةاملساواة واإلقصاء االجتماعي بسبل منها مثال برامج احلماية االجتماعية اال
إىل أن النمو االقتصادي يف أفريقيا ارتبط بالزيادة يف استغالل املوارد  بصورة رئيسيةذلك 

ما يقوض استدامة  الطبيعية غري املتجددة مع ضآلة القيمة املضافة وضعف توليد العمالة، وهو
النمو يف القارة. إن منو أفريقيا احلضري دومنا ختطيط، وهي اليت تتسم بغلبة الشباب على 

توفر املهارات املطلوبة وتقدم القدر  تنميةتركيبتها السكانية، يف حاجة إىل أن تواكبه عملية 
  الكايف من اخلدمات العامة اليت تتسم بالكفاءة. 

زم سياساتية توفر التدريب وإمكانية احلصول ِحبَ اع غري الرمسي القط تزويدوينبغي   - ٢٩
على االئتمان واحلماية االجتماعية، بغية زيادة اإلنتاجية واملسامهة يف حتسني الرفاه االجتماعي 

ا على الصمود يف مواجهة على وجه اخلصوص للشباب واملرأة . وجيب أن حتسِّن أفريقيا قدر
عية االقتصادية على حد سواء وأن ُحتسِّن إدارة رأمساهلا من املوارد الصدمات البيئية واالجتما

بتخضري عملية  مجيعهاالطبيعية وتقلل من التلوث إىل أقصى حد، وهي أمور ميكن حتقيقها 
التصنيع يف القارة. وبالنظر إىل عدم انتظام اإلمداد بالطاقة يف معظم البلدان، فليس من قبيل 

ية توافر مصادر للطاقة تتسم باملوثوقية واالستدامة إذا أريد إحداث املغاالة التشديد على أمه
  حتول هيكلي. 

 

تحقيق التحول الهيكلي في أفريقيا: النتائج البرنامجية الُمنجزة في عام  - اثاني
٢٠١٥-٢٠١٤  

  الكلي االقتصاد سياسات شعبة -ألف 

ىل تعزيز السياسات إ املتعلق بسياسات االقتصاد الكلي يهدف الربنامج الفرعي  - ٣٠
 . ويتمثل جمال الرتكيزواالسرتاتيجيات والربامج من أجل حتقيق النمو املستدام والتنمية يف أفريقيا

 البلدان مركز من األفريقية البلدان حتول وترية تسريع يف الفرعي للربنامج الرئيسي االسرتاتيجي
ناصر اهلامة لالسرتاتيجية املعتمدة الدخل. ومن الع املتوسطة البلدان مركز إىل الدخل املنخفضة

الشروع يف إجراء حبوث تطبيقية من أجل تقدمي توصيات سياساتية لدعم الدول األعضاء يف 
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تصميم سياسات وبرامج اقتصادية كلية مناسبة لتحقيق منو سريع وشامل للجميع وقابل 
وحتقيق التنمية  لالستدامة بيئياً، واستحداث فرص التوظيف، وتسريع وترية احلد من الفقر

  االقتصادية عموما يف إطار احلوكمة الرشيدة واالستقرار. 

خالل فرتة السنتني، كان  ألفريقيا يف سياق تنفيذ برنامج اللجنة االقتصاديةو   - ٣١
للربنامج الفرعي تأثري على رسم السياسات وعمليات التنمية من خالل نشر نتائج حبوثه 

ا مبنشورامبعرفتها  باالستعانة وذلكا من توصيات سياساتية، ل املتعلقة بالسياسات وما يتص
 فريوس لتفشي االقتصادي األثر، وتقرير أفريقيا عن االقتصادي التقريررئيسية مثل سلسلة ال

  ، والتقارير املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية. أفريقيا يف اإليبوال

 االقتصادية عددي التقرير أصدرت اللجنةوخالل الفرتة قيد االستعراض،   - ٣٢
 ٢٠١٤ العدد الصادر عن عام موضوع . وكان٢٠١٥و ٢٠١٤أفريقيا لعامي  عن االقتصادي

 هو ٢٠١٥ وموضوع العدد الصادر عن عام ،‘‘أفريقيا يف الديناميكية الصناعيةات السياس’’هو
 احلاجة على تشدد أعداد سابقة إىل ٢٠١٥تقرير عام  ويستند". التجارة خالل من التصنيع"

 من باالستفادة، يف أفريقيا اهليكلي التحول تعزيز دف إىل للتنمية وخطط إمنائية إىل إجياد دول
 أطر ومع بناء األساسية السلع على القائم دعم التصنيعلقارة من أجل الطبيعية ل واردامل

. مرنة توآليا فعالة راعية لالبتكار وعمليات مؤسسات إىل ترتكز ديناميكية صناعية سياسات
 خمتلف خالل من واسع نطاق على التقرير يف الرئيسية الواردة والتوصيات وجرى نشر الرسائل

  وخارجها. أفريقيا داخل كربى مدينة ٢٠ من أكثر يف اليت ُنظمت الفعاليات

 التنبؤ اخلاص باللجنة منوذج إعداد وجرى خالل الفرتة قيد االستعراض   - ٣٣
 بني فيما والتخطيط السياسات رسم إىل تعزيز ذا النموذجه ويهدف. هوتنقيح االقتصادية

) يف استخدام بلدان مستهدفة (من بني عشرة بلدان تسعة شرعت وقد. األفريقية البلدان
 وأطر الكلي سليمة لالقتصاد سياسات وتنفيذ تصميم لدعم االقتصادية للجنة املعرفية املنتجات

 قًا من خط أساس صفري يف فرتة السنتنيانطالوذلك  ،اإلمنائي لتخطيطوطنية صاحلة ل
 اليت أعدت اللجنة وليبرييا وسرياليون غينيا املستفيدة البلدان ومشلت. ٢٠١٣-٢٠١٢

تضمن  النتشار فريوس اإليبوال واالجتماعي االقتصادي األثر عن حبثيا هلا تقريرا االقتصادية
إليهما  اللتني قدمت ورواندا الوأنغو  الثالثة؛ للبلدان االقتصادي النمو تتعلق بآفاق تنبؤات
 أفريقيا وجنوب واجلزائر وإثيوبيا الكلي؛ االقتصاد سياسات جمال يف املشورة االقتصادية اللجنة
ا  االقتصادية التنبؤ اخلاص باللجنة اليت جيري تكييف منوذج ونيجرييا وكينيا وغانا الحتياجا

 من من أربعة حبثية تممثلون ملؤسسا فيها شارك تدريبية عمل حلقة اللجنة ونظمت. واعتماده
دون  الُشعب واملكاتب من شىت البلدان الستة املشار إليها يف اجملموعة األخرية، وموظفون

 للتعرف على للمشاركني فرصة وأتاحت حلقة العمل .االقتصادية التابعة للجنة اإلقليمية
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 فريقياأل موثوقة تنبؤات إنتاج أجل من النموذج وتطويره لعملية تصميم والفنية النظرية اجلوانب
  .أيضاً  مموضع االهتما لبلدانولفرادى ا ،كمنطقة

يف إعداد وإطالق عدد عام  االقتصادية أيضا اللجنة سامهت السنتني، فرتة وخالل  - ٣٤
يصدر عن  مشرتك سنوي منشور ، وهوالعامل يف االقتصادية والتوقعات احلالةمن تقرير  ٢٠١٥
واللجان اإلقليمية  والتنمية، للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر واالجتماعية، يةاالقتصاد الشؤون إدارة

 عن عامة ويقدم التقرير حملة العاملية. السياحة يف هذا التقرير أيضا منظمة وسامهت. اخلمس
القضايا  وعن بعض االقتصاد العاملي يف األمد القصري مؤخراً وتوقعات العاملي االقتصادي األداء

  .العاملية املتعلقة بالسياسات والتطورات االقتصادية الرئيسية

 قطرية ةحال دراسات االقتصادية اللجنة أجرت التخطيط، وفيما يتعلق بتجديد  - ٣٥
 ٢٠١٥ومت يف عام . أفريقيا يف جمال التخطيط اإلمنائي يف املستفادة الدروس استخالص بغية

 من عاما ٥٠: أفريقيا يف االقتصادية ةللتنمي التخطيط ’’صدر بعنوان حترير واستكمال تقرير 
 هامة اعتمدت لبحوث ويعد التقرير مثرةً . ٢٠١٦ يف عام وطباعته ترمجته املقرر ومن ،‘‘اخلربة
 باإلضافة للقارة، دون اإلقليمية اخلمس املناطق من بلدان أفريقية لتسعة التخطيط خربات على

 قيمة على السياسات صانعي إطالع هو التقرير من واهلدف. آسيوية بلدان مثانية إىل خربات
وقد . السياساتية واجتاهاته ممارساته يف احملتملة املخاطر إىل االنتباه لفت مع اإلمنائي، التخطيط

ا مديرية٢٠١٥ففي تشرين األول/أكتوبر ؛ تبينت بالفعل فائدة هذه الوثيقة  ، استعانت 
 هذا ومتخضت نتائج البلد. يف وطينال التخطيط نظام هيكلة لدعم إعادة بالسنغال التخطيط
 اإلمنائية األهداف املستفادة من تنفيذ حول الدروس مماثلة نتائج دراسة جانب إىل العمل،
املستدامة  التنمية إىل أهداف االنتقال يف األعضاء الدول لدعم حتليلي عن أساس لأللفية،
يتيح  إىل توفري منتدى ٢٠١٥ عام خمّططي التنمية يف شبكة وأدت إعادة تنشيط. وتنفيذها
  .أفريقيا يف التنمية جمال يف العاملني بني اخلربات وتبادل من األقران التعلم

 مرجعياً  فكر املتمثل يف أن تصبح جممع االقتصادية اللجنة هدف ومن أجل تعزيز  - ٣٦
كر الذي جمامع الف املعين بابتكارات مؤمتر القمة يف اللجنةَ  الفرعي الربنامج مثَّل أفريقيا، يف

بنسلفانيا. وناقش القائمون على الربنامج الفرعي يف املؤمتر   جلامعة التابع ودرال نظمه معهد
والتحديات الرئيسية  يتناول بالدراسة الفرص ١وأهداف التنمية املستدامة كتابا عن جمامع الفكر

ذه األهداف عامة  متوجيه اهتما يف جمامع الفكر يف الوقت نفسه دور ويوثق اليت حتيط 
 احملددة والربامج االسرتاتيجيات على الكتاب الضوء السياسات إليها. ويسلط وصناع اجلمهور

 ألفريقيا، االقتصادية اللجنة فيها مبا العامل، أحناء مجيع فكر من معَ جمَ  ١٤ وضعها اليت
 يف الواردة والرؤى تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. وسُتستخدم االسرتاتيجيات يف للمساعدة

                                                            
.McGann, ed., Think Tanks and SDGs: Catalysts for Analysis, Innovation and Implementation  J :انظر ١

(University of Pennsylvania, 2016).  
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 مجيع من قبل جمامع الفكر واجلماعات املوجهة حنو السياسات يف الكتاب، على حنو ما وردت،
  تلك األهداف. تنفيذ لدى تقدميها املساعدة من أجل العامل أحناء

 األفريقي ومصرف التنمية االحتاد مفوضية مع بالتعاون االقتصادية، ونشرت اللجنة  - ٣٧
، وهو ٢٠١٥ عن عام لأللفية اإلمنائية األهداف تقرير اإلمنائي، ةاملتحد األمم وبرنامج األفريقي
 لأللفية اإلمنائية فيما يتصل باألهداف األفريقية البلدان ال يقتصر على تقييم أداء تقرير

 ينبغي اليت أفريقيا يف الناجحة السياساتية التدخالت أيضا على الضوء فحسب، بل ويسلط
ا يف املستقبل وأُعلن عن إصدار . ٢٠١٥ بعد عام ملا التنمية خطة تنفيذعند  االسرتشاد 

 ، وجرى نشره٢٠١٥ أيلول/سبتمرب املنعقدة يف العامة اجلمعية هامش دورة على رمسياً  التقرير
 االقتصادي املؤمتر أثناء فرتة انعقاد ذلك يف مبا أفريقيا وخارجها، داخل واسع نطاق على

  . ٢٠١٥ ا يف عامالعاشر الذي استضافته كينشاس األفريقي

تنفيذ  وبدء واعتماد تصميم دعم يف كبري بشكل االقتصادية واستثمرت اللجنة  - ٣٨
اليت تشكل خمطط  ،٢٠٦٣ وخطة عام أبابا وخطة عمل أديس أهداف التنمية املستدامة

على   نيويورك األفريقيني يف املفاوضني جمموعة ملساعدة موظفاً  وانتدبت اللجنة. القارية التنمية
 أديس وخطة عمل التنمية املستدامة أهداف يف الواجب النحو على أفريقيا الة إيراد أولوياتكف
 ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية بشأن خطة املوحد األفريقي وقد اسُرتشد فعال باملوقف. أبابا

 يف املفاوضات )٢٠١٤ لأللفية لعام اإلمنائية يف تقرير األهداف بصيغته اليت وردت بالتفصيل(
 وثيقة وهو التنمية، ومتويل ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة اليت ُعقدت بشأن الدولية وميةاحلك

 االقتصادية الدعم اللجنة قدمت ذلك، إىل وباإلضافة. االقتصادية اللجنة مبساعدة أُعدت
خطة  يف تصميم والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد) األفريقي إىل االحتاد التقين
وعقب . ٢٠١٥ عام مطلع يف الدول واحلكومات األفريقية رؤساء اليت اعتمدها ٢٠٦٣ معا

 األعضاء األفريقية والدول األفريقي االحتاد إىل مفوضية االقتصادية الدعم اللجنة ذلك، قدمت
 يف اإلحصائية اللجنة اجتماع ألهداف التنمية املستدامة قبل العاملية من أجل صقل املؤشرات

 حالياً األفريقي  االحتاد مع االقتصادية اللجنة وتعمل. ٢٠١٥ الثاين/نوفمرب تشرين يف بانكوك
فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية  األداء لتتبع املؤشرات من متكاملة جمموعة على وضع

اخلطتني  تنفيذ إزاء متسق ومتكامل ج وسيكفل ذلك اتباع. ٢٠٦٣ املستدامة وخطة عام
  ومتابعتهما.

 الفرعي الربنامج نظم منوا يف أفريقيا، أقل البلدان دعم إىل الرامية اجلهود إطار ويف  - ٣٩
 تلك البلدانحضري لت ٢٠١٥إقليميًا ُعقد يف اجلزائر العاصمة يف أيار/مايو  تقنياً  اجتماعاً 

 أقل لصاحل اسطنبول عمل برنامج لتنفيذ املستوى والرفيع الشامل املدة منتصف الستعراض
. ٢٠١٦تركيا، يف حزيران/يونيه  أنطاليا، يف املقرر عقده ٢٠٢٠- ٢٠١١للعقد  منوا البلدان
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برنامج عمل  تنفيذ يف األداء حتسني يف اجتماع اجلزائر العاصمة كيفية املشاركون وقد ناقش
  األفريقي. السياق اسطنبول يف

 القطاع السياسات املتعلقة بتنمية علىتأثري  كذلك االقتصادية للجنةوكان   - ٤٠
هي  ١٠بلدان (من أصل  ١٠التنمية يف  أجل من و/أو اخلارجية احمللية وحشد املوارد اخلاص

 البلدان وهذه. العدد املستهدف يف فرتة السنتني)، وذلك من خالل أنشطتها البحثية والدعوية
 وغانا وسرياليون وسوازيلند الدميقراطية الكونغو ومجهورية وجيبويت واجلزائر وتشاد أنغوال هي

 على خط األساس باملائة ١٠٠ بنسبة زيادة اإلجناز هذا وميثل. ديفوار وكوت الكامريونو 
 أجل من وحشد املوارد اخلاص القطاع لتنمية جديدة سياسات اعتمدت اليت للبلدان الصفري
  .التنمية

 الوعي مستوى رفع حاسم يف بدور الفرعي الربنامج اضطلع ذلك، على وعالوة  - ٤١
 خالل التقين الدعم فقدم. التنمية يف جمال متويل أفريقيا أولويات بشأن اآلراء قتواف بناء وتيسري

 لتمويل الثالث الدويل للمؤمتر لإلعداد ٢٠١٥املعقودة يف أديس أبابا عام  اإلقليمية املشاورات
 تعزيز يف مما ساهم حتليلية ورقات إعداد االقتصادية اللجنة قبل من املقدم التنمية. ومشل الدعم

 املؤمتر ويف تنقيح االلتزاماتمسار  خالل األفريقية اليت تعتمدها اجملموعة التفاوض سرتاتيجياتا
اشرتكت  املؤمتر، وخالل. قادمة لسنوات توجهات السياسة العامة يف أفريقيا ستشكل اليت

 يف استضافة ‘‘وشركاه ماكينزي’’االستشارات  وشركة إثيوبيا مع حكومة االقتصادية اللجنة
، مشاركا ١٣٠ من أكثر االجتماع وحضر. ألفريقيا املايل احليز ازدياد سعة بشأن ةجانبيية فعال

 وساهم. املدين واجملتمعاألوساط البحثية و  اخلاص والقطاع األفريقية لحكوماتمنهم ممثلون ل
 تاخلمس وتناول اإلقليمية االقتصادية اللجان انظمته ةجانبي فعالية يف أيضا الفرعي الربنامج

  ‘‘.ومستدامة مفضية إىل التحول خطة إمنائية طموحة لتنفيذ املنظورات اإلقليمية’’ وضوعم

 احمللي يف اخلاص تنمية القطاع تعزيز’’ بعنوان دراسة الفرعي الربنامج وأجرى  - ٤٢
ا وتستطلع الدراسة‘‘. املتجددة الطاقة على الرتكيز: أفريقيا  يف للحكومات الكيفية اليت ميكن 
القدرة على مباشرة  لتنمية ذات النزعة التدخلية الصناعية بفعالية السياسات تستخدم أن أفريقيا

آراء  لتوافق ومتابعةً . والطاقة البناء مثل قطاعات يف وخاصة احمللي، اإلنتاج األعمال احلرة وحتفيز
 الثالث الدويل للمؤمتر التحضري إطار يف التنمية متويل بشأن أفريقيا وّجه مداوالت الذي مراكش
 عن تقريرا الفرعي أيضا الربنامج أعد أبابا، أديس عمل خطة وبالتايل التنمية، لتمويل

. وقدمت الدراسُة، من ييكلاهل تحولالإحداث  من أجل واالستثمار املوارد تعبئة سرتاتيجياتا
 رساتاملما وأفضل االسرتاتيجية للُنهج أمثلة ونيجرييا، واملغرب إثيوبيا من حالة دراسات خالل

 حبوثٌ  جترى ،ذلك إىل وباإلضافة. اهليكلي التحول أجل من واالستثمار املوارد تعبئة جمال يف
الذي  التقرير يف أيضا آراء مراكش توافق وساهم. املؤثر واستدامته االستثمار استخدام بشأن

، إذ ٢٠١٥ام أفريقيا يف ع من املشروعة غري املالية بالتدفقات املعين املستوى أعده الفريق الرفيع
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 غري املالية التدفقات لعكس مسار الشراكات الرامية إىل إقامة اجلهود يف توجيه شد بهاسرتُ 
  .القارة من املشروعة

 غري املالية بالتدفقات املعين املستوى الرفيع للفريق النهائي التقرير إلصدار ومتابعةً   - ٤٣
 من مبزيد الفرعي الربنامج ضطلعا املعادن،األفريقي لتطوير قطاع  املركز مع وبالتعاون املشروعة،
 وستؤدي هذه البحوث إىل. أفريقيا يف املشروعة غري املالية التدفقات تأثري تتناول البحوث
، الرئيسية وللمصادر املشروعة إىل اخلارج غري املالية التدفقات لطبيعة احلايل الفهم حتسني

ذه  املتعلقة يةالسياسات ياتللتحد التصدي كيفية بشأن توصياتوتفضي إىل تقدمي 
  .التعدين قطاع على خاص بشكل الرتكيز مع التدفقات،

 امليدان يف والتنمية التعاون منظمة مع وأعد الربنامج الفرعي، باالشرتاك  - ٤٤
، وهو ٢٠١٥و ٢٠١٤لعامي  التنمية لفعالية املتبادل االستعراضتقرير طبعيت  االقتصادي،

 لتنفيذ واحلكومات الدول رؤساء جلنة ٢٠٠٣ ف أقرته يف عامالتقرير الصادر مبوجب تكلي
 أربع موضوعا تندرج حتت ١٩ على االستعراض ويركز. أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة الشراكة

؛ احلوكمة الرشيدةو اإلنسان؛  يف االستثمارو املستدام؛  االقتصادي النمو: هي رئيسية جمموعات
أثناء  تنُظميت ال ةاجلانبي الفعاليةخالل  ٢٠١٤تقرير عام وقد احُتفل بصدور . التنمية متويلو 

 تقرير عام احُتفل بصدور حني يف باملغرب، مراكش التاسع يف األفريقي التنمية انعقاد منتدى
 نشر ومت كينشاسا. األفريقي العاشر يف االقتصادي انعقاد املؤمتر أثناء بصورة رمسية ٢٠١٥
 نظمتها اللجنة املناسبتني ويف إطار مناسبات أخرى يف هاتني واسع نطاق على التقريرين

. أفريقيا وخارجها يف امليدان االقتصادي داخل والتنمية التعاون ومنظمة ألفريقيا االقتصادية
 املنطقة عن طريق يف اجلامعات معظم على أفريقيا يف ٢٠١٤ وجرى أيضا تعميم تقرير عام

  .الربيد

 االقتصادي املؤمتر خالل من وعّزز البحوث ألفكارا تبادل الفرعي الربنامج ويّسر  - ٤٥
اشرتك يف تنظيمه مصرف التنمية األفريقي وبرنامج األمم املتحدة الذي  ،األفريقي العاشر

 ملا بعد عام إطار خطة التنمية يف املساواة وعدم الفقر معاجلة’’ تناول موضوعو  اإلمنائي
 االقتصادي للتخطيط منهم وزراء ركا،مشا ٢٥٠ جمموعه ما شارك يف املؤمترقد . و ‘‘٢٠١٥
أفريقيا؛ واختتم املؤمتر  يف التنميةوالعاملون يف جمال  رفيعو املستوى حكوميون ومسؤولون واملالية
 ممارسة تكلفة وارتفاع الفقر شدة على الضوء اليت سلطت اخلتامية كينشاسا وثيقة بإصدار
 األساسية البنية وضعف اجلنسني بني ملساواةا وعدم احلوكمة وقضايا القارة يف التجارية األعمال
 للجميع يف الشامل االقتصادي النمو تعيق اليت العوامل باعتبارها من التعليم، وجودة الصحية

  .أفريقيا يف الوقت الراهن

بالكامل لفرتة هدفها  االقتصادية اللجنة حققت االقتصادية، احلوكمة جمال ويف  - ٤٦
 اليت الدعوة وأنشطة اليت تستعني بالبحوث األفريقية البلدان عدد السنتني الذي يتمثل يف زيادة
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ا ا احلوكمة ممارسات من أجل حتسني اللجنة تضطلع  ومعايريها من عدد  االقتصادية وسياسا
وغانا،  ،وسرياليون ،وسوازيلند ،وجيبويت ،تشاد: هي اإلضافية والبلدان الستة. دولة ٢٤إىل  ١٨

 ،وجيبويت ،أخرى (تشاد بلدان أربعة االقتصادية اللجنة دعمت ذلك، وعالوة على. والكامريون
دفها لفرتة  لتفي بذلك االقتصادية، باحلوكمة سياسات تتعلق تبين والكامريون) يف ،وغانا

  بلدا.  ٢٢ إىل البلدان عدد السنتني املتمثل يف زيادة إمجايل

 احلوكمةتقرير لرابعة من الطبعة ا اللجنة االقتصادية أعدت ذلك، على وعالوة  - ٤٧
 ويقدم. ‘‘الدويل املتعلقة بالبعد املسائل: أفريقيا يف الفساد قياس’’ موضوع الذي تناول ةفريقياأل

تراعي  ال املقاييس هذه أن مؤكدا التصورات، على القائمة احلالية ملقاييس الفساد نقدا التقرير
 لقياس الفساد نـُُهج على إىل الرتكيز كاءوالشر  األفريقية البلدان ويدعو، للفساد الدويل البعد

  .الدويل لبعدبا خاص اهتمام إيالء كمية أكثر موضوعية، مع وإىل معايري تستند إىل حقائق

 يف الفساد’’ ندراستني بعنواأجرى الربنامج الفرعي فيما خيص الفساد كذلك و   - ٤٨
 واملؤسسات احمللي ال احلكمجم يف الفساد’’ و ‘‘اهلياكل األساسية حالة: احلكومية املشرتيات
ا يف األفريقية سياساتية هامة إىل الدول توصيات وتقدم الدراستان ،‘‘التقليدية  ملساعد

  الفساد.  من إىل احلد جهودها الرامية

  والتجارة اإلقليمي التكاملُشعبة  -باء

 اديةاالقتص اللجنة دف والتجارة،اإلقليمي  لتكاملل الفرعي الربنامج إطار يف  - ٤٩
 ذلك يف مبا األعضاء، الدول على حنو فعال فيما بني اإلقليميني والتكامل التعاون لتعزيز ألفريقيا

ويتيح . واألراضي والزراعة والصناعة التجارة يف جماالت التحديات ملعاجلة إقليمية اعتماد نـُُهج
 إطالق عن فضال األفريقية لالقتصادات اهليكلي بشأن التحولاخلطاب املستخدم حاليًا 

 واجلنوب أفريقيا لشرق املشرتكة الثالثية (بني السوق احلرة التجارة بشأن منطقة املفاوضات
احلرة القارية  التجارة األفريقي) ومنطقة للجنوب اإلمنائية أفريقيا واجلماعة شرق األفريقي ومجاعة

  الذي جيري حتقيقه. البارز هلدفيعطي صورة أكرب عن ا مؤشرا عاماً 

يف  األعضاء الدول دعم يف كبري بشكل املسامهةيف  االقتصادية اللجنةتمرت اسو   - ٥٠
األفريقية وحتسني االستفادة  فيما بني البلدان التجارة لتعزيز إقليمية ومبادرات سياسات اعتماد

 وتشارك اللجنة. االقتصادية الشراكة اتفاقات مثل من التطورات األخرى يف جمال التجارة
 خالل وذلك من أفريقيا يف التجارة تطورات كربى استجدت يف جمال يف مكثف أيضا بشكل
 اإلقليمية االقتصادية املقدم إىل اجلماعات ذلك الدعماحملددة لمثلة األومن . التقين الدعم توفري

 حزيران/يونيه يفاليت أُطلقت  احلرة الثالثية التجارة منطقةمفاوضات املشاركة يف  الثالث
واستكملت اللجنة . احلرة القارية التجارة منطقة بشأن التفاوض بدءوأفضت إىل ، ٢٠١٥

 مفوضية مع اإلقليمي األفريقي، وذلك بالتعاون التكامل دليل من االقتصادية الصيغة األوىل
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 اجلماعات مشلت تشاورية عملية األفريقي ومن خالل ومصرف التنمية األفريقي االحتاد
 تقييمتقرير أيضا الطبعة السابعة من  وأعدت اللجنة .األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية
 يف االبتكار ضرورة تعزيز على الضوء الذي يسلط ، وهو التقريرأفريقيا يف اإلقليمي التكامل
 على القارية احلرة التجارة منطقة ألثر اللجنة أما تقييم. اهليكلي إجناح التحول أجل من أفريقيا
واألمن الغذائي وسبل كسب العيش يف الريف، فمن  الةالعم اإلنسان الذي يركز على حقوق

بشأن املنطقة  عند التفاوض االعتبار يف أخذها املتوقع أن يتناول أوجه الضعف اليت ينبغي
ا، حيث االقتصادية اللجنة حققت الصدد، هذا املذكورة. ويف أصبح هناك  أهدافها أو جتاوز

 برامج أو سياسات تنفيذ أو تعكف على وضع بلدا وثالث مجاعات اقتصادية إقليمية ٢٩اآلن 
  .اجلمركية االحتادات أو احلرة التجارة مناطق سياق يف

 الوطنية العمل خطة واعتماد صياغة من أجل التقنية املساعدة وجرى تقدمي  - ٥١
نس، (تو  القارية احلرة التجارة منطقةو  األفريقية البلدان فيما بني التجارة بتعزيز اإلقليمية املتعلقةو 

 لدول االقتصادية ونيجرييا، ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة ومجهورية تنزانيا املتحدة، وغابون،
 األفريقي، للجنوب اإلمنائية واجلماعة أفريقيا، غرب لدول االقتصادية واجلماعة أفريقيا، وسط
النمو  قانوناسرتاتيجيات االستجابة الوطنية ل واعتماد صياغة ومن أجل ،)العريب املغرب واحتاد

 دتوّ زُ  وإنصافا، مشوال أكثر التجارية االتفاقات وجلعل). وليسوتو إثيوبيا،( أفريقيا يف والفرص
 الناجتة ال عن اتفاقات االقتصادية مبعلومات تستند إىل األدلة وتوضح اآلثار األعضاء الدول
 الدعم وُقدم .اإلقليمية الضخمة التجارية وعن االتفاقات بل فحسب، االقتصادية الشراكة
 للمؤمتر سياق التحضري يف العاملية أيضا التجارة منظمة يف األفريقية البلدان جمموعة إىل التقين

 د نتيجةامدينة نريويب. وز  الوزاري العاشر الذي استضافته القارة األفريقية للمرة األوىل وُعقد يف
ا الدول املوحدة لذلك عدد املواقف  أو الدولية التجارة جمال ا يفأو نفذ األعضاء اليت اعتمد

موقفاً  ١٦ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  مواقف موحدة يف فرتة ١٠ من التجارية، املفاوضات
دف( ٢٠١٥-٢٠١٤ يف فرتة السنتني   موقفاً). ١٥املتمثل يف  فرتة السنتني وذلك مقارنة 

 أعدت يا،أفريق يف الغذائي األمن حالة على األعضاء الدول وعالوة على اطالع  - ٥٢
إقليميًا للسلع  منسقة يمةقِ  تشجيع وتطوير سالسل إىل دف مبادرة االقتصادية اللجنة

 واجلماعات االقتصادية األعضاء الدول قدرات تعزيز بغية األساسية االسرتاتيجية الزراعية،
زراعية على الصعيد  يمةقِ  سالسل فعالة لتطوير واسرتاتيجيات سياسات على وضع اإلقليمية

 جانب االحتاد قوياً من الصلة استحساناً كبريا ودعماً  وقد لقيت املبادرة والنواتج ذات. قليمياإل
ا متوائمة متامًا مع إطار الربنامج االفريقي، الرامي إىل  يف أفريقيا الزراعية الشامل للتنمية كما أ

 وتنطوي املبادرة. يةالزراع والصناعات واألعمال التجارية الزراعية القيمة تشجيع وتطوير سالسل
 الزراعية القيمة إقليمية عن سالسل تقييم مخس دراسات النواتج أبرزها من عدد على تطوير
 سالسل وتنفيذ يتعلق بتطوير للقدرات وإطارٌ  الزراعية؛ الصناعية التجمعات وتنمية اإلقليمية
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 األساس خلطوط زراعية؛ ومخس دراسات تقييمية صناعية وتشكيل جتمعات إقليمية زراعية قيمة
 وتشجيع سياساتية لتطوير توجيهية ومبادئ سياسايت إطار املتعلقة بالتجمعات؛ ومشروع

 دول وحكومات االحتاد رؤساءمؤمتر يُعرض على  أفريقيا، يف اإلقليمية الزراعية القيمة سالسل
  من أجل إقراره.  االفريقي

 عدد املتمثل يف زيادة هدفها الزراعة، حققت اللجنة االقتصاديةص وفيما خي  - ٥٣
 إىل ترمي برامج أو سياسات نفذت أو البلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية اليت صممت

الدميقراطية)  الكونغو (بإضافة مجهورية بلدان ٦إىل  ٥من  الغذائي واألمن الزراعية التنمية حتقيق
لشرق أفريقيا واجلنوب  املشرتكةالسوق ( مجاعات ٥ومن مجاعتني اقتصاديتني إقليميتني إىل 

 االقتصادية واجلماعة أفريقيا، وسط لدول االقتصادية واجلماعة ، ومجاعة شرق أفريقيا،األفريقي
 األفريقي). للجنوب اإلمنائية واجلماعة أفريقيا، غرب لدول

 الالزمة فر الشروطالتبّني مدى تو  أفريقية شاملة دراسة اللجنة االقتصادية وأجرت  - ٥٤
 أعلى على يُعتمد سياسايت إطار وضع يف الدراسة وستصب نتائج. الزراعي ولالتح لنجاح
الناجح. ومن املزمع  والريفي الزراعي التحول إىل تعزيز ويهدف أفريقيا يف سياسي مستوى

 يف الزراعة قطاع جا رئيسيا لتنمية الزراعية النظم ويعُد حتليل. ٢٠١٦ عام يف إطالق الدراسة
 يف الزراعية والصناعات لقطاعي الزراعة كبرية اقتصادية حيقق مكاسب أن عاملتوق ومن أفريقيا
الزراعي والنظم  استعراضا شامال لإلنتاج االقتصادية أعدت اللجنة السياق، هذا ويف. أفريقيا

االقتصادية املتعلقة  اللجنة مسامهة ساعدتو . الناشئة االجتاهات سياق يف أفريقيا الغذائية يف
 والنظم الزراعي اإلنتاج الذي يتناول إصالح النقاش املستنري إثراء يف أفريقيا يف ةالزراعي بالنظم
  .٢٠٦٣ويف ضوء خطة عام  سياق ما بعد إعالن ماالبو يف أفريقيا يف الغذائية

 اخلاص الذي ميكن أن يضطلع به رأس املال للدوراللجنة االقتصادية  من وإدراكا  - ٥٥
منها  دمت مجلة مبادراتقَ  أفريقيا، يف التنمية جهود دعملالستثمار من شأنه  بديل كمصدر

 هذا ويف. أفريقيا يف االقتصادي النمو يف اخلاص مسامهة رأس املال ما أدى إىل إبراز إمكانية
حتقيق  يف احملتمل ودوره اخلاص رأس املال’’ بعنوان أفريقية شاملة دراسة أجرت اللجنة السياق،
ذه الفئة من الغموض إزالة: أفريقيا يف االقتصادي النمو  لفائدة صانعي األصول احمليط 

 الدراسة نتائج لنشر فرصةً  وأتاح منتدى التنمية األفريقي التاسع للجنة االقتصادية. ‘‘السياسات
 اجملتمع ومنظمات اخلاص والقطاع األعضاء الدول ذلك يف مبا املصلحة، اجلهات صاحبة بني

 تضمنها  اليت جمموعة املعارف من جزءا املسألة هذه أناملنتدى بش توصيات وكانت. املدين
يف إثراء املؤمتر الدويل الثالث  واسع،الانتشاره  ساهم، إضافة إىل ٢صادر عن اللجنة كتاب
 السياسايت التأثري من عال مستوى تفضي هذه اجلهود إىل توليد أن املتوقع ومن التنمية. لتمويل

                                                            
 ,.ECA, Addis ( nomic Transformation of AfricaInnovative Financing for the EcoAbdalla Hamdok, ed :انظر ٢

Ababa, 2015).  
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 األعضاء الدول ساعدت على توعية الراهن إن الدراسة يف املستقبل. وميكن القول يف الوقت
وساعدت . اخلاص وإمكانية استغالله يف سياق خطاب متويل التنمية يف أفريقيا املال بتوافر رأس

 صانعي لدى األصول من الفئة هذه الذي يكتنف الغموض على إزالة الدراسة أيضا
   .الدراسة من ملرجوةا األهداف األمر أحد واقع ذلك يف وقد كان السياسات،

 االستثمار السياسايت اجلاري بشأن اتفاقات احلوار اللجنة االقتصادية وبدأت  - ٥٦
على  النقاشركز و . والقاري الوطين الصعيدين وذلك على االستثمار، الثنائية وسياسات

 لدى التجارة مستويات علىاملوقعة  االستثمار الثنائية تأثري اتفاقاتالتساؤل املتعلق مبدى 
  .األعضاء األفريقية الدول

 األعضاء الدول إىل الدعم تقدمي اللجنة االقتصادية واصلت الطاقة، صعيد وعلى  - ٥٧
واجلماعة االقتصادية لدول  مجاعة شرق أفريقيا مبا يف ذلك( اإلقليمية االقتصادية واجلماعات
ا ب النظيفة الطاقة تكنولوجيات من أجل اعتماد) غرب أفريقيا يف  جناحات حتقيق غيةوسياسا

 على نطاق القارة مبادرة واختذت اللجنة االقتصادية. للجميع املستدامة جمال توفري الطاقة
 من أجل حتقيق املتجددة الطاقة استخدام على دعم األفريقية البلدان قدرة دف إىل تعزيز

الداعمة  والسياسات ويةالطاقة احلي إمكانات املشروع وتناول. الفقر من واحلدّ  املستدامة التنمية
ملا له من  السائل احليوي الوقود على خاص بشكل الرتكيز مع األفريقي، السياق يف لتطويرها

  بعيدة املدى. إجيابية آثار

 التحول ‘‘راعية’’ اآلن، وهي اليت حازت لقب االقتصادية وتعكف اللجنة  - ٥٨
اليت تعتمدها  والتجارية ناعيةالص السياسات من العديد استعراض على أفريقيا، يف اهليكلي
املشرتكة  تلك اليت تعتمدها السوق عالوة على ،بيساو وغينيا سوازيلندومنها  األعضاء، الدول

 املثال سياسًة عامة شاملة سبيل فقد وضعت اللجنة على. لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
ا وقائمة اليت  االقتصادية د الفلسفةجتس ،سوازيلندلتنظيم قطاعي الصناعة والتجارة يف  بذا

التدخل يف جمايل الصناعة والتجارة من أجل  واسرتاتيجيات فيما يتعلق بتدابري تتبناها احلكومة
أهداف سوازيلند  الرامية إىل حتقيق األخرى للربامج ودعما البلد يف املستدامة التنمية عجلة دفع
  .٢٠٢٢ لعام

 يف الصناعية واالسرتاتيجيات ياساتللس االقتصادية استعراضا اللجنة وأجرت  - ٥٩
من أجل  القارة أحناء مجيع يف الصناعية القدرات عن تنمية معلوماتقدمت من خالله  أفريقيا،

تناولت  ونوعية كّمية حتليالت ومشل االستعراض. اجملال هذا يف امللحوظة سد الفجوة
ا املؤشرات ةوحال الصناعية بالتنمية يتعلق فيما احلالية واملبادرات السياسات . الصناعية واجتاها
 حتت اإلقليميني والتكامل املعنية بالتعاون للجنة التاسعة يف هذا السياق الدورة اللجنة ونظمت
وإىل جانب عرض أبرز . ‘‘أفريقيا يف اهليكلي يف سياق التحول اإلنتاجي التكامل تعزيز’’ شعار
كان  ،٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني فرتة لخال الفرعي الربنامج حققها اليت واإلجنازات النتائج
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 اإلنتاجي والتكامل التصنيع األفريقيني بأمهية السياسات صانعي توعية هو هدف الدورة
 ٦عضوا و دولة ٤٩ الدورة وشاركت يف. يف أفريقيا خلطة التحول األساس حجر بوصفهما
 اإلقليميني، كاملوالت املعنية بالتعاون وبالتزامن مع دورة اللجنة. إقليمية اقتصادية مجاعات
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  واللجنة ألفريقيا االقتصادية اللجنة نظمت
الدويل،  للتعاون األملانية من الوكالة مبشاركة والتنمية يف امليدان االقتصادي، التعاون ومنظمة
 ملموسة إجراءات ديد بغية اختاذاجل العاملي املشهد يف اهليكلي سياساتيا تناول التحول حوارا
السياساتية املتعلقة  التحديات لتحسني فهم جمال السياسات اإلمنائية يف املعارف لتقاسم
 جهة معنية من ١٠٠ما يزيد على فعالية اله وشارك يف هذ. والتنمية اإلنتاجي بالتحول
حلكومية ومن املسؤولني ا غري واملنظمات األكادميية واألوساط اخلاص والقطاع الدولية املنظمات
  .األفريقيني

وضع منوذج لرصد  االقتصادية يف اللجنة اهلياكل األساسية، سامهتص وفيما خي  - ٦٠
اهلياكل األساسية  تطوير مشاريع اهلياكل األساسية العابرة للقارة املنفذة يف إطار برنامج وتقييم

 ت مفوضية االحتاد األفريقي، خاللواعتمد. اإلقليمية املشاريع تنفيذ تعزيز أفريقيا، بغية يف
 طريق ، خارطةَ ٢٠١٥ متوز/يوليه املعقود يف على الطرق للسالمة اإلقليمي االستعراض اجتماع
. الطرق على السالمة املتعلقة بعقد العمل من أجل األفريقية العمل خطة تنفيذ يف لإلسراع

العقد  أهداف تنفيذ عن انبياً حدثًا جالدويل،  والبنك املفوضية مع بالتعاون ونظمت اللجنة،
 أفريقيا، وذلك أثناء انعقاد املؤمتر األفريقي املاثلة يف والفرص وبلوغها، وال سيما التحديات

  .٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب يف الطرق على املعين بالسالمة الثاين

واجلماعات  البلدان عدد زيادة حنو كامل تقدم إحراز وبصورة عامة، مت  - ٦١
واهلياكل األساسية  التصنيع جماالت يف برامج أو سياسات اليت تضع اإلقليمية يةاالقتصاد
 ٣بلدا ومن مجاعة اقتصادية إقليمية واحدة إىل  ١٧بلدان إىل  ٨ من واالستثمار والطاقة

  مجاعات. 

باألراضي علقة والتحديات املتسائل امل الصادر بشأن اإلعالن تنفيذص وفيما خي  - ٦٢
 واجلماعات االقتصادية اإلقليمية  األعضاء الدول عدد بزيادة يتعلق فيما ز تقدمأحر  ،يف أفريقيا
فقد زاد عدد . األراضي املتعلقة بإدارة التحديات ملعاجلة وبرامج سياسات تنفذ أو اليت تصمم

 وجنوب ،وبوروندي ،وأنغوال ،بلدا هي: إثيوبيا ١١الدول األعضاء اليت تقوم بذلك مبا قدره 
مشلت  والنيجر، فيما ،ومالوي ،وكينيا ،ديفوار وكوت ،والصومال ،وسوازيلند ،امبياوز  ،السودان

 املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقيالسوَق اإلقليمية اإلضافية  االقتصادية اجلماعات
 جالربنام وساهم. احلكومية الدولية املعنية بالتنمية االقتصادية لدول غرب أفريقيا واهليئةَ  واجلماعةَ 
 االقتصادية واجلماعات األعضاء الدول قدرات تعزيز من خالل اإلجناز هذا حتقيق يف الفرعي
 املتعلقة باألراضي احلوكمة قضايا تعميم من أجل مشرتكة برامج تنفيذ بسبل متثلت يف اإلقليمية
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 سياساتية خيارات لتوفري األدلة الالزمة لتصميم حبوث وإجراء والربامج، االسرتاتيجيات يف
 سياسات عمليات يف احملرز التقدم لتتبع رصد إطار صارمة فيما يتعلق باألراضي، ووضع

  األراضي.

 سياسات األراضي بشأن سنتني كل  هعقدتقرر  امؤمتر  اللجنة االقتصادية وافتتحت  - ٦٣ 
وأنشأت . ورقة ٨٥دمت خالله وقُ  مشاركا ٣٥٠ من وقد اجتذب املؤمتر أكثر أفريقيا، يف

ا خمصصا موقعا شبكياأيضا  اللجنة  مصدرا املتصلة بسياسات األراضي، ويشكل املوقع ملبادر
  لتلك املعلومات.  بيانات وهو مبثابة قاعدة باألراضي املتعلقة املعلومات إىل للوصول مفيدا

وإدارة  املعنية حبوكمة واملؤسسات املصلحة اجلهات صاحبة قدرات ولتعزيز  - ٦٤
برنامج األمم املتحدة يف إطار شراكة مع  للجنة االقتصادية،قامت ا، أفريقيا يف األراضي

 مع كما نظمت القدرات، لتنمية أساسية وإطارا بإعداد وثيقة معلومات ،للمستوطنات البشرية 
 األنشطة من العديد ،لرسم خرائط موارد التنمية اإلقليمي واملركز األفريقي ربملانال مثل شركاء

اجلهات  من ٥٠ من وأكثر اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيامن  لفائدة مشرعني التدريبية
. والفرنسية باإلنكليزية الناطقة البلدان من بلدا ٢٠ من املعنية باألراضي املصلحة صاحبة

سياسات  يف بشأن املشاركة تدريبية االقتصادية برامج اللجنة وضعت ذلك، إىل وباإلضافة
 من عددا اللجنة أجرت ذلك، على وعالوة. عيباألراضي على الصعيدين اجلنساين والش

 يف الربملانيني دور ذلك يف مبا املتعلقة باألراضي، القضايا من طائفة واسعة تغطي اليت الدراسات
إلعداد مناهج دراسية  توجيهية مبادئ ووضع يف األراضي، املرأة وحقوق األراضي، حوكمة

أيضا  اللجنة التعليم العايل. ومتكنت اتومؤسس اجلامعات تتناول حوكمة األراضي وُتدرس يف
جمال  أفريقية يف زمتيّ  شبكة للمساعدة يف إنشاء األملانية احلكومة من مايل دعم من تأمني
واملناسبات  الدولية شىت احملافل يف دعوية بأنشطة اضطلعت اللجنة األراضي. وكذلك حوكمة
مبسألة  الوعي وذلك لزيادة قيا أو خارجهاأفري املعقودة داخل املتعلقة بالزراعة املستوى الرفيعة
 دول وردت من طلبا ٢٠ من أكثر على استعراض حاليا وتعكف اللجنة. األراضي حوكمة
ا تواصل مساعدة على وشركاء للحصول أعضاء املشاريع  من جمموعة دعم تقنية، كما أ

مثل  شركاء مع ضاياهااألراضي وتعميم االهتمام بق يف جمال حوكمة القطرية واإلقليمية الرائدة
الدويل للتنمية الزراعية  األفريقية والصندوق ومنظمة مزارعي البلدان املدين اجملتمع منظمات
 مع إطار شراكة وتقوم اللجنة، يف. واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية األورويب واالحتاد
 التنفيذ من أجل أفريقية بلدان رةلعش شامل بتقدمي دعم والزراعة، األمم املتحدة لألغذية منظمة
د األمساك والغابات ئاألراضي ومصا حليازة املسؤولة لإلدارة الطوعية التوجيهية للمبادئ املتكامل

وذلك  أفريقيا ومبادئها التوجيهية، يف سياسات األراضي وإطار يف سياق األمن الغذائي الوطين،
  .الغذائي فيها دعما لألمن البلدان تلك يف األراضي حوكمة لتحسني
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سائل املالصادر بشأن  اإلعالن تنفيذ يف احملرز تناول التقدم صدور تقرير وعقب  - ٦٥
املعنية  املتخصصة الفنية للجنة األول املؤمتر إىل ُقدمو  باألراضي يف أفريقياعلقة والتحديات املت

 ،٢٠١٥ ين األول/أكتوبرتشر  املعقود يفخالل اجتماعها  والبيئة واملياه الريفية والتنمية بالزراعة
 هذه ومشلت. بشأن سياسات األراضي التوصيات من عددا األفريقي الوزاري لالحتاد املؤمتر أقر

 املوارد تعبئة يهدف إىل تيسري األراضي وصندوق أفريقي لسياسات مركز التوصيات إنشاء
سياسات األراضي؛ ب فيما يتعلق احملرز التقدم لتتبع وتقييم رصد إطار واعتماد املركز؛ لصاحل
 يفنطاق واسع  على باالستثمار يف حيازة األراضي املتعلقة التوجيهية املبادئ بتطبيق وااللتزام
 من باملائة ٣٠ يراد به ختصيص الزراعية؛ ووضع هدف االستثمارات تعزيز أجل من ٣أفريقيا

  خرى.وآليات أ تشريعية إصالحات يف األرض عن طريق حقوقهن وتأمني للنساء األراضي

  اخلاصة املبادرات ُشعبة -جيم

إدارة  ال يزال هذا الربنامج الفرعي يشجع اعتماد وتنفيذ مبادرات جديدة يف جمايل  - ٦٦
املوارد الطبيعية وتغري املناخ، وتكنولوجيات وابتكارات جديدة لدعم التحول االقتصادي 

 السنتني ألفريقيا يف فرتة قامت اللجنة االقتصادية ،واالجتماعي يف أفريقيا.  وبناء على ذلك
املتعلقة بالبحوث ووضع السياسات واألعمال التحليلية يف  أنشطتهابتعزيز  ٢٠١٥-٢٠١٤

والصناعات االستخراجية،  ، واملعادناألخضرجماالت االبتكارات والتكنولوجيات، والتحول 
دف  ت سليمة لصنع رة للفقراء وعملياسياسات مناصِ  إرساءاألنشطة إىل  تلكوتغري املناخ. و

القرار ووضع السياسات، باعتبارها مجيعا السبيل إىل حتقيق التنمية املستدامة. وقد أفضى 
املبادرات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية الرامية إىل تسخري  زيادةالربنامج الفرعي إىل 

-٢٠١٢ نتنيالس مبادرة يف فرتة ١٥من  التكنولوجيات واالبتكارات اجلديدة ألغراض التنمية
تقدمي اخلدمات  ومشلت هذه املبادرات. ٢٠١٥-٢٠١٤مبادرة يف الفرتة  ٢٨إىل  ٢٠١٣

التقنية واالستشارية من أجل صوغ سياسات واسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، واستعراض هذه السياسات واالسرتاتيجيات وتنفيذها؛ ودعم وضع 

 ،وغانا، وغامبيا ،إثيوبيا(بلدان  مثانيةمات اإللكرتونية وأطر قياسها لعدد اسرتاتيجيات احلكو 
. واهلدف الرئيسي من هذه املبادرات هو )وناميبيا ،وموزامبيق، واملغرب ،الكامريون، و وغينيا

دعم اخلدمات و فيما يتعلق بتطوير تقدمي إدخال حتسينات واسعة النطاق على أداء احلكومات 
  احلوكمة. 

صل عدة مناسبات تتاالقتصادية  ، نظمت اللجنةاليت يتناوهلا التقريرخالل الفرتة و   - ٦٧
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك املنتدى األفريقي الثالث إلدارة اإلنرتنت الذي ب

ُعقد يف إطار شراكة مع وزارة تكنولوجيا االتصاالت التابعة حلكومة نيجرييا. وقد أفضى املنتدى 

                                                            
Guiding Principles on Large Scale Land Based and ECA,  ankBevelopment Drican African Union, Afانظر:  ٣ 

Investments in Africa (Addis Ababa, 2014).  
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م االجتماع العاملي ألصحاب املصلحة املتعددين املعنيني مبنتدى إدارة اإلنرتنت  إىل نتائج 
  املعقود يف اسطنبول، تركيا.

بعد  ويف الفرتة السابقة الستعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات  - ٦٨
اء عدد من بإجر  تكليفاً  االقتصادية ، أصدرت اللجنةمضي عشر سنوات على انعقادها

صت االستنتاجات اليت خلُ واستنادا إىل نتائج يف أفريقيا. ال تلك الدراسات القطرية لبحث تنفيذ
توصيات ، مشل النتائج واآلفاق بالنسبة ألفريقياعن هي من إعداد تقرير إليها التقارير القطرية، انتُ 

  السياسات.   صانعيلفائدة 

 هاهدف االلجنة االقتصادية متامحققت كار، ويف جمال العلم والتكنولوجيا واالبت  - ٦٩
املتمثل يف زيادة عدد املؤسسات والشبكات الراعية للمبتِكرين واملخرتِعني اليت تدعمها الدول 
ا اللجنة  األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. وكان ذلك نتيجة للبحوث اليت أجر

هلندسة الطب  برامجعلى وضع  التشجيع من خاللنشطتها الدعوية. وقد حتقق ذلك ألو 
اية عام  ١١يف اجلامعات األفريقية، وهو ما اعتمدته  اإلحيائي ُتدرس . ٢٠١٥جامعة حبلول 

طالبا يف  ٣٣ربامج اليت تعتمد املنهج الدراسي العام، وخترج تلك الطالبا يف  ٢٢٠والتحق حنو 
ذي ال ة األعمال احلرةتشجيع الشباب على االبتكار ومباشر  أما عنصر.  ٢٠١٥اية عام 
، أقامت ٢٠١٥في عام ف. ظى بالزخم واألمهيةفال يزال حي، الربنامجمن عناصر يندرج ض

اللجنة االقتصادية املدرسة الصيفية الثالثة لالبتكار ومباشرة األعمال احلرة يف جمال هندسة 
دف إىل تشجيع الشباب على االبتكار ومما رسة العمل الطب اإلحيائي، وهي املدرسة اليت 

هامة يف أوغندا إذ أن مجيع الطالب املتخرجني من  الربامج جناحاته هذ تاحلر. وقد حقق
م اخلاصة،  ا املنهج العام حصلوا على وظائف أو أنشأوا شركا وأصبحوا اجلامعات اليت يُدرس 

ر بثمن ويقيمون الشراكات مع كبار املوردين يف إىل املستشفيات خدمات ال تقدّ  يقدمون
البلدان املتقدمة النمو. ويركز عنصر البحث التابع لربنامج هندسة الطب اإلحيائي على سوق 

صناعة ألجهزة الطب اإلحيائي. وقد بدأ إجراء دراسيت وء وتنظيم األجهزة الطبية، وفرص نش
  مصر ونيجرييا.  عن أخريانطلقت دراستان وأُ  ومالوي، كينياعن  حالة 

يتناول لكبار اخلرباء  اسنوي احوار  للمرة األوىل اديةاالقتص اللجنة عقدتكما   - ٧٠
منتدى لصوغ سياسات العلم  ريتوفبغرض ذلك و  ة،فريقياألالعلم والتكنولوجيا وخطة التحول 

السياسات  صانعيللتعلم وتبادل التجارب واملعارف فيما بني  والتكنولوجيا واالبتكار وحمفل
ساهم للدول األعضاء أن تر واهذا احل. وأتاح قارةالوالقطاع اخلاص يف  األفريقيني واخلرباء
ت يف برامج العلم والتكنولوجيا واالبتكار باللجنة، ومّكن اللجنة من تعميم نواجتها. وقد مبدخال

انصب و  ،فتهواستضا ٢٠١٥شاركت حكومة كينيا يف تنظيم حوار كبار اخلرباء املعقود يف عام 
ر وجمموعاته وجممعاته يف عملية التصنيع. واسرتشد دور مراكز االبتكا على فيهرتكيز الحمور 

ا ااملشاركون يف احلوار ببحوث جارية  متخض عنها ، كانت ضمن النتائج اليت للجنةتضطلع 
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وتناول موضوع العلم  ٢٠١٤احلوار األول لكبار اخلرباء الذي ُعقد يف نيجرييا يف عام 
  والتكنولوجيا واالبتكار وخطة التحول األفريقية. 

ذ إصالحات يأو تنفصميم ت يفدان بلَ شرع ويف جمال االقتصاد األخضر،   - ٧١
حرز تقدم ملحوظ أيضا حنو إعداد منتجات معرفية تعزز أخضر. وأُ  سياساتية لتحقيق حتولٍ 

وتنفيذ إصالحات سياساتية تؤدي إىل ختضري االقتصادات.  تصميمقدرة الدول األعضاء على 
 بوركينا فاسو،و يف مخسة بلدان (إثيوبيا،  أجريت حالة دراساتُ  ُأجنزتويف هذا السياق، 

 يفوموزامبيق) ، ي إثيوبيا، وتونسه(بلدان  ةثالث أسفرت عن بدء وغابون، وموزامبيق، وتونس
وقد أعدت ثالثة منتجات معرفية د األخضر. إجراء إصالحات سياساتية تتعلق باالقتصا

اد األخضر الشامل للجميع والتحول اهليكلي يف االقتص’’صدر بعنوان  اتقرير  اأوهل، كان رئيسية
، بوركينا فاسوو  ،إىل دراسات حالة أجريت يف إثيوبيا عد استناداً وأُ ‘‘ بلدان أفريقية خمتارة

  وموزامبيق. ،وغابون وتونس،

بني سياسات االقتصاد  الصالت اليت تربطالدراسة اآلنف ذكره بوتناول التقرير   - ٧٢
حدوث لكفالة الالزم تعزيز اتساق السياسات ، بغية لتحول اهليكلياألخضر الشامل للجميع وا

املتكاملة من أجل اقتصاد  هوأدوات منهجيات التقييم”انتقال سلس. وصدر التقرير الثاين بعنوان 
عتمدان على األدلة املستمدة من مبثابة منهجية وأداة تَ ، وهو “أخضر شامل للجميع يف أفريقيا

ما يف وضع وتنفيذ سياسات االقتصاد األخضر الشامل للجميع وتقييم أثرها.   الواقع ُيسرتشد 
، “التدابري التمكينية من أجل إجياد اقتصاد أخضر يف أفريقيا”أما املنتج الثالث فصدر بعنوان 

إضافة  وصدرتالنتقال إىل منو أخضر. لوهو يسلط الضوء على التدابري التمكينية اليت تفضي 
 االقتصادية ملنتجات املعرفية الثالثة.  وأعدت اللجنةبشأن اسياساتية إىل ذلك ثالثة موجزات 

تعزيز إدارة موارد املياه من خالل اقتصاد أخضر شامل للجميع: دراسة ”أيضا تقريرا عن 
  ‘‘. استقصائية جملموعة خمتارة من املشاريع يف حوض حبرية فيكتوريا

حتقيق التنمية ”عنوان بأفريقيا يف مة وصدر العدد اخلامس من تقرير التنمية املستدا  - ٧٣
 كلياً   ويقدم التقرير املذكور تقييماً ‘‘. املستدامة يف أفريقيا من خالل منو أخضر شامل للجميع

للتقدم احملرز حنو حتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا، كما يسلط الضوء على أمهية تشجيع النمو 
 عنعدت تقارير قطرية تقرير، أُ اليف إطار حتضري األخضر الشامل للجميع يف قطاعات خمتارة. و 

 ،وجنوب أفريقيا ،لنمو األخضر الشامل للجميع يف كل من إثيوبياأجريت عن اة دراسات حال
 ة صانعيتنفيذ مشروع يهدف إىل تعزيز قدر  أيضابنجاح الربنامج الفرعي  أجنزو واملغرب. ، وغانا

خماطر الكوارث يف السياسات  السياسات األفريقيني على تعميم مسألة احلد من
ن اتقرير صدر يف إطار املشروع نفسه واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية واإلقليمية يف أفريقيا. و 

بوركينا فاسو، عن اجلنوب األفريقي وغرب أفريقيا) وأربعة تقارير قطرية (عن ن (ادون إقليمي
  ومالوي، وموزامبيق، ونيجرييا). 
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يف دعم البلدان األفريقية خالل املناقشات الدولية  عي دورلربنامج الفر كان لو   - ٧٤
الربنامج تقارير إقليمية أصدر الصدد،  ذلك. ويف ٢٠١٥املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام 

، وفر الربنامج الفرعي ٢٠١٥ودون إقليمية بشأن أهداف التنمية املستدامة.  ويف حزيران/يونيه 
لت خدمة منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة. وشكّ تنظيم و  جمالأيضا دعما فنيا يف 

أفريقيا اجلماعية يف االجتماع الذي عقده املنتدى السياسي  اخلتامية للمنتدى مسامهةَ  الوثيقةُ 
  . ٢٠١٥الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة يف عام 

 تسق مع الرؤيةاعتماد وتنفيذ مبادرات جديدة تاالقتصادية شجعت اللجنة و   - ٧٥
 ،غينياو  ،وسرياليون، مجهورية تنزانيا املتحدة( . واعتمدت مخسة بلداناألفريقية للتعدين

   .الرؤيةتلك مع تتسق  سياسات أو أطر تنظيمية إلدارة املوارد املعدنية )وموزامبيق ،وليسوتو

قية األفري مع الرؤيةفقة غينيا عددا من األولويات السياساتية املتعتمدت وا  - ٧٦
، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االقتصادية ويف وقت الحق اشرتكت اللجنةللتعدين. 

اإلمنائي والغرفة الوطنية للمناجم، يف وضع سياسة وطنية شاملة للمسؤولية االجتماعية للشركات 
تعكس األولويات اليت وضعتها احلكومة. وقد ورد هذا الطلب من مكتب الرئيس مباشرة. 

تسق مع الرؤية مبا يليسوتو يف تنفيذ إصالحات تشريعية لتنظيم قطاع التعدين فيها وبدأت 
وعالوة يها. شرعت سرياليون يف وضع إطار سياسايت لقطاع التعدين يستند إل األفريقية، فيما
بإجراء دراسة حبثية عن املسائل اجلنسانية االقتصادية تكليفا اللجنة  أصدرتعلى ذلك، 

، وما يتناسب مع ذلك من مسائل ضيق يف أفريقيا نطاقعلى ذلك التعدين  والتعدين، مبا يف
نساء وافية تعرض الفرص اليت تتوافر لل املشروع خالصةً  ذلكسياساتية. وتضمنت نواتج 

العنصر الفاعل الرئيسي يف جمال التعدين احلريف، إضافة إىل  نها بوصفهنواجهيوالتحديات اليت 
  .   ضيق نطاق علىنتقال إىل عمليات التعدين اآلليات املالية الداعمة لال

يف إغناء املعادن إجراء تقييم لسياسات على كذلك االقتصادية  اللجنة  تعكفو   - ٧٧
الضوء على  الدول اخلمس عشرة األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، مسلطةً 

ائي هو النهوض بربنامج  أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف املنطقة بغية حتقيق هدف
وجرى أيضا تعزيز معارف . السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقيإغناء املعادن يف 

ا في استغالل قطاع التعدين، وذلك من خالل  ما يتعلق جبىن مثارالبلدان املستفيدة وقدرا
: االستفادة من الرؤية منها ،الصناعات االستخراجية يف أفريقياتُنفذ يف جمال  إقليمية مبادرات 
من  ضع دليل لرؤية قطرية يف جمال التعدينو حتسني نوعية احلوكمة؛ و  لمن أجلتعدين لاألفريقية 

أطر سياساتية وتنظيمية على الصعيد  وإرساءإضفاء الصبغة احمللية على الرؤية األفريقية أجل 
اليت تعرتي قدرات املنظمات للثغرات  تإجراء حتليالو القطري تتسق مع الرؤية األفريقية؛ 

إجراء دراسة عن التدفقات املالية غري املشروعة. وأجريت دراسة و األفريقية للمسح اجليولوجي؛ 
وسلطت الضوء ة، ميدانيوبيانات ال اعمأنطاق يف أفريقيا مشلت ال الضيقالتعدين أنشطة عن 
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أنغوال، و  ،إثيوبيا بلدا منها ١٦من ُمجعت التعدين استنادا إىل أدلة ميدانية  هذا النوع منعلى 
ومجهورية  املتحدة، تنزانياومجهورية  ومجهورية أفريقيا الوسطى،، وبوركينا فاسو، وتشاد، وأوغندا

وغانا، وكوت ديفوار، ومايل، وموزامبيق، والنيجر، ، الكونغو الدميقراطية، وزامبيا، وزمبابوي
  ونيجرييا.

عم إىل الدول األعضاء من خالل املركز تقدمي الد االقتصادية وواصلت اللجنة  - ٧٨
ا على التصدي للتحديات ا األفريقي لسياسات املناخ ليت يطرحها تغري املناخ بالنسبة ملساعد

أخذ تعدد البلدان اليت  . وتشمل اإلجنازات الرئيسية زيادةَ اإلمنائية املعرضة خلطره قطاعاتلل
ة قدمممنائية مستعينًة يف ذلك ببحوث ومشورة اإلوالسياسات تغري املناخ يف االعتبار يف األطر 

نشاطا من أنشطة الدعم  ٥٨ ما جمموعه ومت تنفيذ .بلدا ٢٧إىل بلدان  ١٠اللجنة، من من 
عمل وزيادة الوعي وبناء التدريب وعقد حلقات ال تقدمي نشاطا مشلت ٣٣ ، مبا يف ذلكالتقين
  سياساتية. الوارات احلآلراء وإجراء ا اتتوافق

ثار تغري املناخ على الدول آل حتليال االقتصادية اللجنة أجرت، ٢٠١٤ عام ويف  - ٧٩
وثيقتني تندرجان يف اإلطار اإلقليمي ، ومشل عملها هذا إصدار اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا

الدول تلك دعم العمليات السياساتية القائمة على أسس علمية يف  ىلالرامي إاالسرتاتيجي 
 الصمود: من الضعف إىل القدرة على يف أفريقيااخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامية تغري املن’’(
إطالق اإلمكانات الكاملة لالقتصاد األزرق: هل الدول اجلزرية ’’و‘‘ ةري مفارقة البلدان الصغ -

لسياسات لوعقد املركُز األفريقي ). ‘‘الصغرية النامية األفريقية على استعداد الغتنام الفرص؟
املؤمتَر السنوي الرابع املعين بتغري املناخ والتنمية يف أفريقيا، يف مراكش باملغرب. ومن أبرز  يةملناخا

مستخدميها بشأن إضفاء الطابع و بحوث املناخ املشتغلني بؤمتر إرساء حوار بني هذا املنتائج 
 خدماتريقي املركز األفقدم إليه يالذي  حبوث املناخ من أجل التنمية،منتدى املؤسسي على 

  . ةماناأل

بالدعم التقين واالستشاري املقدم إىل  ٢٠١٥وترتبط اإلجنازات الرئيسية يف عام   - ٨٠
، مبا يف ذلك هئأثنايف تغري املناخ يف باريس و لاألمم املتحدة مؤمتر البلدان األفريقية قبل انعقاد 

األفريقي املتغري يف  شهداملفهم ’’ُقدمت يف أحد االجتماعات عن موضوع بعنوان بارزة ة مسامه
ومتخض “.  مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ: من كيوتو إىل باريس

تعميق الفهم لشىت عناصر املفاوضات. وأنشأت  اعن استنتاجات رئيسية من شأ االجتماع
ثني واجملتمع املدين أيضا منتدى لتشجيع احلوار بني صانعي السياسات والباح االقتصادية اللجنة

ُعرف باسم ، الذي هذا احلدثوقد جرى تنظيم بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة يف أفريقيا. 
يف إطار التحضريات السابقة بالتعاون مع جامعة دار السالم   ،‘‘حمادثات املناخ األفريقية’’

املناخ على الصعيد العاملي إضفاء الطابع الدميقراطي على إدارة تغري   تناول  موضوعو للمؤمتر 
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وما  املعقود يف باريس مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ وبناء توافق أفريقي يف اآلراء حيال
   . بعده

ُعقد املؤمتر اخلامس املعين بتغري املناخ والتنمية يف أفريقيا يف مدينة فيكتوريا فولز، و   - ٨١
. ‘‘اخ والتنمية املستدامة: رِهان باريس وما بعدهاأفريقيا وتغري املن”زمبابوي، وكان موضوعه 

اتفاقية يف  اهلدفني املنصوص عليهماالتقدم احملرز حنو حتقيق  يفللتفكري فرصة ال وأتاح املؤمتر
ا الثانية،األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ العمل على أن ومها  ، على حنو ما وردا يف ماد

   . ق التنمية املستدامةييف الغالف اجلوي وتيسري حتق الحتباس احلرارياتركيز غازات نسبة ستقر ت

أيضا إطارا منهجيا لوضع املسامهات املقررة احملددة  االقتصادية وأعدت اللجنة  - ٨٢
بالتقليل من طراف فيما يتعلق دول األالطموحات واملسامهات الوطنية لل تشملاليت ، وطنياً 

لدول ضع حتت تصرف اووُ ده فريق املفاوضني األفريقيني جي أيّ االنبعاثات. وهذا اإلطار املنه
الكامريون و سوازيلند حيث استفادت من مساعدة اللجنة يف هذا اإلطار كل من األعضاء 

   ه.مسامهاتاليت نفذها كل من هذه البلدان إلعداد وليربيا ومالوي خالل األعمال التحضريية 

ية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية مع مفوض االقتصادية وتعاونت اللجنة  - ٨٣
الحتفال بيوم لاملستوى  ةرفيع فعاليةً مشلت  نشاط ١٠٠األفريقي يف استضافة ما يزيد على 

ز على شواغل تغري املناخ املتعلقة بأفريقيا حتديدا من خالل عشاء ركّ أدبة حول م راً حواو أفريقيا 
حيزا  مم املتحدة لتغري املناخ يف باريسأفريقيا يف مؤمتر األ ل جناحشكّ كما منظورات خمتلفة.  

ا فيما يتعلق ضمان ورود فكريا وماديا مّكن أفريقيا من التحدث بصوت واحد ومن  أولويا
  بتغري املناخ والتنمية بصورة معقولة يف اتفاق باريس. 

  األفريقي لإلحصاءات المركز-دال

صاءات إىل زيادة القدرات  ميدان اإلحيفاللجنة االقتصادية ألفريقيا يهدف عمل   - ٨٤
إحصاءات متجانسة تتسم وتصنيف واستخدام  مجع لتمكينها مناإلحصائية للبلدان األفريقية 

الوطين واإلقليمي على الصعد دعما للجهود اإلمنائية وذلك  يدة وبقابليتها للمقارنةتها اجلبنوعي
  والدويل. 

تقنية من اللجنة  مساعدةً دولة عضوا  ٢٤االستعراض، تلقت قيد وخالل الفرتة   - ٨٥
الصيغة احلالية لالسرتاتيجية الوطنية لتطوير  وضع(مبسامهات من شركاء آخرين) من أجل 

 دولة انطالقا من ٢١، وهو ما يتجاوز هدف فرتة السنتني احملدد بعدد هاوتنفيذ اإلحصاءات
ائية ظم اإلحصدولة. ويف سياق ذلك، أجريت تقييمات شاملة للنُ  ١٤ خط أساس مقداره

 ،وغينيا ،وزمبابوي ،وجيبويت ،أفريقيا وجنوب ،القمر وجزر ،إثيوبياالوطنية يف البلدان التالية: 
نتائج  عن ذه التقييماتمتخضت ه. وقد ونيجرييا ،ومصر ،ومدغشقر ،بيساو-  وغينيا
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ودفعت بعض البلدان إىل أن تطلب جمددا احلصول على املساعدة التقنية  ،وتوصيات رئيسية
بناء القدرات من أجل تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي والقدرات البشرية لث برنامج الستحدا

  واألنشطة الدعوية يف جمال تعبئة املوارد من أجل إعداد اإلحصاءات.

تشرين  ١٨وُحيتفل باليوم األفريقي لإلحصاء احتفاال واسع النطاق يف   - ٨٦
ذا اليوم من وعي اجلمهور مبا لإلحصاءات من  الثاين/نوفمرب من كل عام، وقد زاد االحتفال 

ذا اليوم دور هام يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية يف أفريقيا.  وأثناء االحتفال 
شبكة اجملتمع األفريقي  أيضا يف إطالقاللجنة االقتصادية ، شاركت ٢٠١٥يف عام 

  رمسياً. لإلحصاءات

لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية، جرى تعزيز  ويف إطار االسرتاتيجية العاملية  - ٨٧
قدرة البلدان على أخذ العينات إلجراء دراسات استقصائية زراعية من خالل تدريب عملي 

كابو فريدي، و غينيا االستوائية، ، و رواندا، وزامبيا حلقات عمل تدريبية ُعقدت يفوفرته 
دارسي درجة دراسية طويلة األجل لنح مِ  والكامريون، واملغرب، وموزامبيق. وُقدمت ستُ 

وضع منهج متجانس للتخصص يف جرى املاجستري يف جمال اإلحصاءات الزراعية، و 
  ملراكز التدريب يف جمال اإلحصاءات. أتيح أيضاً  اإلحصاءات الزراعية

فريقي األربنامج الأداء دور ريادي يف جمال تنفيذ االقتصادية وواصلت اللجنة   - ٨٨
ظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية. ويهدف هذا الربنامج إىل نُ للتعجيل بتحسني 

نظمها والقيام، عند االقتضاء، بإصالح شامل لتقييم جراء توفري الدعم للبلدان يف مساعيها إل
من خالل تنقيح القوانني القائمة، وتغيري اهلياكل التنظيمية، ومراجعة سري عملية ا هل تام

علومات والوثائق، وتدريب املوظفني، واستخدام تكنولوجيا املعلومات التسجيل ومسار امل
واالتصاالت لتسجيل إحصاءات األحوال املدنية وإحصاءات أسباب الوفاة وجتميعها. ومن 

ظم اجلوانب الرئيسية هلذا الربنامج إعداد أدوات ومبادئ توجيهية لدعم البلدان يف بناء وتعزيز نُ 
مبادئ األمم املتحدة يستند إىل على حنو فيها األحوال املدنية التسجيل املدين وإحصاءات 

ا. و  تتسق مع هذه املبادئ أدوات وتوجيهات االقتصادية  وضعت اللجنةقد وتوصيا
تنظيم وإدارة عملية و ؛ قانوينالو  سياسايتالطار اإل: وتنظم التقييم الشامل ملا يلي والتوصيات

أسباب الوفاة. و إحصاءات األحوال املدنية؛ و والطالق؛  الوفاة والزواجاملواليد وحاالت تسجيل 
لتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، أو لوطنية لظم انُ التقييم عملية  إمجاالبلدا  ٢٢ وأمت

تنفيذه وشرع يف إرساء خطط عمل وطنية استنادا  عمليةمثل هذا التقييم أو بدأ قام بتصميم 
 ،وبوروندي ،فاسو وبوركينا ،وبوتسوانا ،وأوغندا ،وأنغوال ،إثيوبياوهذه البلدان هي: يه. إل

 ،وكينيا ،وغانا ،وسوازيلند ،وزامبيا ،وجيبويت ،أفريقيا وجنوب ،املتحدةومجهورية تنزانيا  ،وتونس
  .   ونيجرييا ،وناميبيا ،وموزامبيق ،ومصر ،ومايل ،وليسوتو ،وليبيا ،وليربيا
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عن رقمنة التسجيل املدين وإحصاءات األحوال تيبا كُ   االقتصادية اللجنةأعدت و   - ٨٩
نظم يف البلدان األفريقية وغريها. وقد مثل هذه ال إلرساءأداة إرشادية  مبثابة املدنية، سيكون

اليت ُعقدت يف ئية اإلحصا للتنميةصدر الكتيب رمسيا خالل الندوة األفريقية احلادية عشرة 
منظمة الصحة مع ة على ذلك، تعاونت اللجنة . وعالو ٢٠١٥يف تشرين الثاين/نوفمرب  ليربفيل

يف وضع  - إحصاءات جنوب أفريقيا  بقيادة هيئة -ئية إلحصاللتنمية االعاملية والندوة األفريقية 
، ٢٠٢٠- ٢٠١٦يف الفرتة إحصاءات الوفيات يف أفريقيا نوعية تحسني لاسرتاتيجية تقنية 

  يقيا. يف أفر بشكل أفضل  اوذلك بغية تسجيل الوفيات وأسبا

 االقتصادية وبالتعاون مع كلية موظفي منظومة األمم املتحدة، وضعت اللجنة  - ٩٠
تفاعلية للتعلم  جمموعة أدوات تدريبية إلكرتونية عن اإلحصاءات اجلنسانية، لكي تكون أداةً 

ا. وأُ  إرشادي عن  كتيبٌ   عد أيضاً اإللكرتوين ملن ينتجون اإلحصاءات اجلنسانية ومن يستخدمو
ج أكثر وضع  برنامج وطين لإلحصاءات اجلنسانية، وذلك ملساعدة البلدان على اعتماد 

  عمومية ومنهجية إزاء إنتاج اإلحصاءات اجلنسانية واستخدامها. 

عملية تنسيق أعمال البلدان األفريقية فيما يتعلق بوضع االقتصادية وقادت اللجنة   - ٩١
التعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف مؤشرات عاملية ألهداف التنمية املستدامة. وب

من حلقات العمل  التنمية األفريقي وهيئة إحصاءات جنوب أفريقيا، نظمت اللجنة سلسلةً 
أهداف التنمية ؤشرات لألعضاء األفريقيني يف فريق اخلرباء العاملي املشرتك بني الوكاالت املعين مب

مواءمة  عالوة على ذلكوجرت ة األفريقية. املستدامة من أجل وضع الصيغة النهائية للمسامه
ا. ٢٠٦٣هداف مع غايات خطة عام تلك األالغايات واملؤشرات العاملية ل ا ومؤشرا   وطموحا

االقتصادية عملية تشكيل اللجنة قادت ويف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية،   - ٩٢
ة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية بادرة األمم املتحدمل اللجنة اإلقليمية ألفريقيا التابعة

العاملي، مما أدى إىل إقامة شراكات جديدة مع مسؤولني وطنيني يف مجيع جماالت  الصعيدعلى 
اجلغرافيا املكانية، ومع املنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية، ومؤسسات البحوث، 

، اتفقت الدول األعضاء على جمموعة يميةاللجنة اإلقلهذه  أعمالوالقطاع اخلاص. ومن خالل 
تطوير املعلومات اجلغرافية املتعلقة بأساسية من املفاهيم واملمارسات واملعايري واملبادئ التوجيهية 

ا. وقامت اللجنة حمطات  ١٠إضافة إىل ذلك بتنسيق نشر  االقتصادية املكانية يف أفريقيا وإدار
مجهورية و بواسطة السواتل يف كل من بوروندي، وتشاد، للنظام العاملي للمالحة جديدة مرجعية 

. بيساو، وكوت ديفوار، وكينيا، وناميبيا- غينياو غانا، و  ،وزمبابوي ،وزامبيا الكونغو الدميقراطية،
كذلك دعمت اللجنة  و  ). Trimble, Incترميبل ( وجيري حاليا تركيب احملطات مبساعدة شركة

البيانات على الصعيدين الوطين والقطري تتبع إطار ليل وحت لتخزينوضع معايري إلنشاء مراكز 
يف احلصول على بيانات هذا اإلسناد اجليوديسي األفريقي. ويساهم تنفيذ إطار اإلسناد 

  وإحصاءات جغرافية متسقة عن أفريقيا. 
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، يف أفريقيا املعلومات اجلغرافية املقدمة طوعاً  عن وثيقةً االقتصادية وأعدت اللجنة   - ٩٣
املبادئ التوجيهية اليت ميكن استخدامها لتوعية الوكاالت الوطنية لرسم اخلرائط والتماس تعرض 
قد أُقرت يف الربامج الوطنية لرسم اخلرائط. و  مة طوعاً ددماج املعلومات اجلغرافية املقإلالسبل 

ات استخدام هذه املعلومأيضا مسائل تتعلق بريت فيه أثالوثيقة يف اجتماٍع لفريق من اخلرباء 
يف ذكورة إدماج املعلومات امليف جمال  املثلى املمارسات ض بعضااستعر جرى خالله و اجلغرافية 

  . واحلالة الراهنة يف هذا الصدد رسم اخلرائطات عملي

بتحسني قدرات ستة بلدان أفريقية رائدة يف استخدام االقتصادية قامت اللجنة و   - ٩٤
الكامريون، و وغامبيا، ، وزمبابوي ، وتونس،إثيوبيا (هي التكنولوجيا اجلوالة يف العملية اإلحصائية

الوطنية على العمل مع مؤسسات  اإلحصائية. وقد زاد هذا النشاط من قدرة املكاتب وكينيا)
التدريب والبحث من أجل وضع منهجيات ونظم جلمع البيانات بالتكنولوجيا اجلوالة، وعزز من 

املكانية وتعمل اجلغرافية نات تستند إىل املعلومات قدرة هذه املكاتب على وضع نظم جلمع البيا
على أجهزة حممولة. ويف إطار هذا املشروع، نشرت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن استخدام 

استخدام التكنولوجيا اجلوالة يف شأن ُعقد مؤمتر إقليمي بو األجهزة احملمولة يف مجع البيانات. 
ملكتسبة والدروس املستفادة بني املمارسني العمليات اإلحصائية بغية تبادل اخلربات ا

  واألكادمييني. 

ونشرت اللجنة، بالتعاون مع مصرف التنمية األفريقي ومفوضية االحتاد األفريقي،   - ٩٥
التقليل إىل أدىن ، وهو األمر الذي يساعد على ٢٠١٥لعام  احلولية اإلحصائية األفريقيةعدد 
فف من عبء اإلبالغ وخي غري متسقة معلوماتٍ املنظمات الثالث استخدام من خماطر  حدّ 

البيانات األفريقية. ويستلزم يساهم يف تيسري احلصول على الواقع على عاتق الدول األعضاء و 
إعداد احلولية التحقق من صحة البيانات من جانب جهة خارجية، وقد متت هذه العملية فيما 

  .٢٠١٦يتعلق بعدد احلولية الصادر يف عام 

العمل مع مصرف التنمية األفريقي ومفوضية االحتاد  االقتصادية ل اللجنةوتواص  - ٩٦
مؤمتر رفيع تنظيم في أعقاب فاألفريقي ومع شركاء آخرين إلحداث ثورة بيانات يف أفريقيا. 

يف شهر  الثامنة ةاملشرتك االجتماعات السنويةعلى هامش ُعقد ثورة البيانات بشأن املستوى 
لفائدة املديرين العامني للمكاتب  نُظمذلك من أنشطة للمتابعة،  تلىوما  ٢٠١٥آذار/مارس 

جتماع إجراء الخاص لفريق من اخلرباء بشأن ثورة البيانات. وأتاح ا اإلحصائية الوطنية اجتماعٌ 
ثورة البيانات  إحداثنتائج املؤمتر ودور املكاتب اإلحصائية الوطنية يف عن  مناقشة مركزة

  مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا. ةيجيوإدماجها يف صميم اسرتات

ا لتنفيذ نظام احلسابات القومية يف أفريقيا، من االقتصادية وواصلت اللجنة   - ٩٧ قياد
أجل التصدي للتحديات اليت تواجه البلدان األفريقية يف إعداد احلسابات القومية واإلحصاءات 

بنسبة  صدد، أحرزت اللجنة تقدماً االقتصادية يف التوقيت املناسب وبنوعية جيدة. ويف هذا ال
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ا يف قاعدة  تردتحقيق اهلدف املتمثل يف زيادة عدد البلدان اليت ب فيما يتصل باملائة ١٠٠ بشأ
، من عن نظام احلسابات القوميةقابلة للمقارنة بيانات  البيانات اإلحصائية األفريقية جمموعةُ 

، نغو الدميقراطية، والسنغال(مجهورية الكو دول أعضاء بلدا. وحصلت ست  ٤٤إىل  ٣٨
ناميبيا) على مساعدة تقنية لوضع خطط قطرية وإجراءات و موريتانيا، و غابون، ، و والسودان

للمتابعة من أجل حتسني عملية جتميع احلسابات القومية وتنفيذ نظام احلسابات القومية لعام 
٢٠٠٨ .  

 مداداإلشأن جداول ب لإحدامها دليوعالوة على ذلك، أعدت وثيقتان تقنيتان   - ٩٨
إرشادي بشأن استخدام البيانات اإلدارية يف احلسابات القومية.  لواألخرى دليعمال، تالساو 

أجل تنفيذ نظام  منعن احتياجات الدول األعضاء  قريراً االقتصادية أيضا توأعدت اللجنة 
التقنية قدرات الشركاء على توفري املساعدة مع مقارنتها ب ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 

والتدريب. وقد أسهم ذلك يف حتسني اختيار املستفيدين من التدريب واملساعدة التقنية وغريمها 
  من أشكال الدعم اليت تقدمها اللجنة وشركاء آخرون. 

االضطالع بدور أمانة اللجنة التوجيهية القارية االقتصادية وأخريا، تواصل اللجنة   - ٩٩
. وقد استعرضت اللجنة ٢٠٠٨ذ نظام احلسابات القومية لعام تنفياملتعلق بللمشروع األفريقي 

لفرتة السنتني عن املرحلة األوىل من املشروع (املعد املرحلي  التوجيهية يف اجتماعها الرابع التقريرَ 
  ). ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة مشروع عن املرحلة الثانية ( ) ووثيقةَ ٢٠١٥-٢٠١٤

مؤشرا  ٣٠األعضاء اليت لديها  الدولة عدد اهلدف املتمثل يف زيادب ت اللجنةوفّ و   -  ١٠٠
ثالث نقاط  يقل عن ما ال إىل ُقسمتاليت  إلمنائية لأللفيةهداف ااألأو أكثر من مؤشرات 

 بلدا. ٥٤إىل  ٥٠من عدد ، ١٩٩٠بيانات منذ عام 

   تنمية القدرات عبةشُ  -هـاء

 قدرات تعزيز إىل ألفريقيا االقتصادية اللجنة دف القدرات، بناء إطار يف  -  ١٠١
 اآللية وأمانة ،النيبادالتخطيط والتنسيق التابعة لشراكة  ووكالة األفريقي، االحتاد مفوضية
ا لتنفيذ اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األقران، الستعراض األفريقية  مبا اإلمنائية أولويا
 املتفق اإلمنائية واألهداف ،٢٠٦٣ عام خطة عنها عربت اليت والرؤية األولويات مع يتماشى
  . ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة مثل دوليا عليها

اللجنة  به قامت الذي الناجح العمل على وبالتأسيس ٢٠١٤ عام يفو   -  ١٠٢
 الدول إىل الدعم تقدمياللجنة  واصلت األقران، الستعراض األفريقية اآللية االقتصادية لدعم

 إىل الدعمَ  كما قدمت. القطرية الدعم بعثات لخال من العملية جوانب خمتلف يف األعضاء
 املتوسط اإلنفاق إطار وليسوتو مع لزامبيا الوطنية العمل خطط اءمةو م تيسري بشأن اآللية أمانة
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 املدنية وممثلي اجملتمع اخلدمة ملوظفي فرصة العمل حلقتا وأتاحت. املعتمد يف البلدين األجل
م ربجتا من لالستفادة والقطاع اخلاص املدين  أدوات واقرتاح الرئيسية التحديات وتدارس أقرا

 ذات وثيقة من البلدين لكل الوطنية العمل خطة جيعل شأنه أن وهو أمر من حمددة، وإجراءات
  .واالقتصادية االجتماعية التنمية وآليات عمليات لفائدة عملي طابع

 لآللية بعثة يف االقتصادية اللجنة شاركت ،٢٠١٤ ديسمرب/ األول كانون ويف  -  ١٠٣
 القطرية اآللية وثائق استعراض ومت. السنغال حكومة لدعم أوفدت األقران الستعراض األفريقية
 بني املربمة بشأن اآللية التفاهم مذكرة: ما يلي عليها، ومشلت هذه الوثائق والتوقيع وإقرارها
 وخطة السنغال طريق ةخارطو  اآللية األفريقية الستعراض األقران؛ وأعضاء فريق السنغال حكومة
 ديسمرب /األول كانون إىل  ٢٠١٤ ديسمرب/ األول للفرتة من كانون(  لآللية الوطنية العمل
٢٠١٥.(  

 اجلنسني بني املساواة تعميم كفالة بغرض لآللية الدعم تقدمي سبيل على وأيضا  -  ١٠٤
 الستعراض فريقيةاأل اآللية’’ بعنوان االقتصادية دراسة اللجنة أجرت األقران، استعراض يف

 يف اجلنسانية املسائل إدماج ، تناولت بالتحليل مدى‘‘اجلنساين البعد: التنوع وإدارة األقران
دف. اآللية عمليات ا أهم و  بني املساواة اآللية وأثرها يف جمال حتقيق أمهية تعزيز إىل توصيا
 سبتمرب/ أيلول يف خرباء لفريق اجتماع تنظيم مت ذلك، إىل وباإلضافة. أفريقيا يف اجلنسني
 وقت أي من أكرب حاجة هناك أن على املشاركون يف االجتماع واتفق. التقرير إلقرار ٢٠١٤
 األفريقي االحتاد خطط يف اجلنسني بشؤون املتعلقة الشاملة القضايا على الرتكيز لزيادة مضى

 تنفيذ تواجه اليت ضاياالق النيبادومبادرة  أفريقيا مناطق من ممثلون وناقش: النيبادومبادرة 
 املتوقع من التوصيات من عددا واقرتحوا واإلقليمي، الوطين الصعيدين على اجلنسانية املبادرات
   .املختلفة البلدان حكومات إىل رفعها

 األفريقية للمثل العليا لآللية االقتصادية الرتويج اللجنة واصلت ،٢٠١٥ عام ويف  -  ١٠٥
 قدمت املثال سبيل فعلى. الوطنية عملها خطط وضع يف دانالبل وساعدت األقران الستعراض

. اآللية يف املشاركة واحلكومات الدول لرؤساء االستثنائي القمة ملؤمتر للتحضري فنيا دعما اللجنة
ملؤمتر  اخلتامية والوثيقة املواضيع ورقات يف ين،تقال الفريق أعضاء أحد وسامهت اللجنة، بوصفها

 ٢٦يف  أفريقيا جنوب يف ُعقدت تقنية اجتماعات ثالثة يف ذلكك اللجنة وشاركت. القمة
 بتنظيم وقامت . ٢٠١٥ أغسطس/ آب ٢٤و ٢٣و ٧يف  كينيا ويف ،٢٠١٥ يهليو / متوز

 السلطات، وأيلولة التخطيط لوزارة لآللية يف كينيا التابعة االجتماعات جهة التنسيق الوطنية
 األفريقية لنيباد واآلليةبادرة امل كينيا وأمانة اآللية،التنسيق اخلاصة ب جهات للجنة احلايل والرئيس

  .األقران الستعراض

 جهة إىل االقتصادية مساعدة تقنية اللجنة قدمت ،٢٠١٥ أغسطس/ آب ويف  -  ١٠٦
 التقييم لتقرير النهائية اللمسات لوضع الوطين اإلدارة وجملس بالسودان لآللية التنسيق الوطنية
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 مشاريع ومراجعة الوطين اإلدارة جملس تشكيل لتقييم فرصةً  لبعثةا وأتاحت. القطري الذايت
 االستعراض إعداد بغية لآللية القارية األمانة إىل سلاملزمع إدراجها يف التقرير الذي سريُ  الفصول
  .اخلارجي

 إىل املوفدة القطرية االستعراض بعثة يف كذلكاالقتصادية   اللجنة وسامهت   -  ١٠٧
 القطري، االستعراض تقرير صياغة يف اللجنة خرباء وساهم. ٢٠١٥ أغسطس/ آب يف جيبويت
 املوارد وإطار اإلنفاق املتوسط األجل وإدارة اإلمنائي التخطيط رئيسية بصفة تناول الذي

 ٢٠١٦ يناير/ الثاين كانون يف املعقود األفريقي االحتاد مؤمتر قمة يف وُعرض التقرير. الطبيعية
  األقران. طريق عن البلد استعراض جرى حيث

 أبريل/ ُعقدت يف نيسان السنغال يف تقنية تدريبية عمل حلقة تنظيم جرىو   -  ١٠٨
 بغرض املتعلقة باآللية األفريقية الستعراض األقران، واالستبيانات املنهجيات بشأن ٢٠١٥
 وألدوار الذايت التقييم لعملية جيد بفهم الوطين الصعيد على املصلحة اجلهات صاحبة تزويد

 باألسر اخلاصة واالستقصاءات االستبيان بنية وبشأن املصلحة، أصحاب خمتلف مسؤولياتو 
  العمل. وخطة الوطين التقرير إعداد عملية جممل وبشأن املستهدفة، الفئات من وغريها املعيشية

، قامت اللجنة االقتصادية، يف إطار املساعي ٢٠١٥ ديسمرب/ األول كانون ويف  -  ١٠٩
 باآللية للتوعية عمل حلقة بتنظيم األقران، الستعراض األفريقية اآللية يطالرامية إىل تنش

 يف شرق أفريقيا املشاركة لفائدة بلدان كينيا يف النيباد مكتب مع وتنشيطها، قدمتها بالتعاون
 مبعلومات عن كيفية االنضمام اآللية يف املشاركة غري فُزودت البلدان. اآللية وغري املشاركة فيها

 ومت. هلا قطري استعراض أول إجراء بصدد هي اليت األعضاء الدول عملية، وُعززت قدراتإىل ال
 فريق اختيار معايري مراجعة مثل اآللية لتنشيط التوصيات من عدد على الضوء تسليط

األفريقي/ اآللية  االحتاد مؤمتر قمة يف الدول رؤساء مشاركة مستوى وحتسني البارزة الشخصيات
 سوف اليت القضايا يف التوصيات تلك دجمتأُ  وقد. ذلك إىل وما عراض األقراناألفريقية الست

  االستثنائي.  مؤمتر القمة يف مناقشتها جتري

كانون  ١٦و ١٥ يف ،نيجرييا الغوس، يف رباءمن اخل فريقل اجتماع وُعقد   -  ١١٠
عملية  يف الطبيعية املوارد حوكمة تبسيطعن  دراسة وإقرار الستعراض ٢٠١٥ ديسمرب/ األول
 البلدان من خبريا ٤٠فريق اخلرباء حنو  اجتماع . وحضراألقران الستعراض األفريقية اآللية

قاسم خربات بلدان مثل ت، وتسىن من خالله االستخراجية الصناعات وخرباء اآللية يف املشاركة
  . وأسرتاليا وشيلي بوتسوانا

 لالحتاد دعمها لتعزيز املتحدة لألمم الفرص من العديد ٢٠١٤ عام وأتاح  -  ١١١
 واصلت الصدد هذا ويف. سواء حد على وفردية مجاعية بصورة له التابع النيباد وبرنامج األفريقي
ووكالة التخطيط  األفريقي االحتاد مفوضية برامج مع براجمها مواءمة حتسني املتحدة األمم هيئات
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 اليت املهمة األحداث بني ومن. قليميةاإل االقتصادية واجلماعات النيبادبادرة والتنسيق التابعة مل
 استضافتها اليت اإلقليمي ألفريقيا التنسيق عشر آللية اخلامسة الدورةانعقاد  ٢٠١٤ عام شهدها
 على االجتماع واتفق املشاركون يف. مارس/ آذار ٣٠ إىل ٢٨ من الفرتة يف نيجرييا، أبوجا،
 آلية بني الصالت تطوير بشأن اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة أمانة مع املشاورات يف املضي
 اإلقليميني التابع جملموعة اإلقليمي، وفريق املديرين دون التنسيق وآلية اإلقليمي ألفريقيا، التنسيق
إىل   وسعيا والتنسيق التجانس تعزيز بغرض القطرية، املتحدة األمم وأفرقة اإلمنائية، املتحدة األمم
  .األفريقي إىل االحتاد أفضل األمم املتحدة دعما تقدمي كفالة

اإلقليمي  التنسيق آللية ةعشر  اخلامسة الدورة الصادرة عن توصياتلل ولالستجابة  -  ١١٢
 األفريقي االحتاد خطة  معاملذكورة اإلقليمي  التنسيق آلية جمموعات مواءمة جرت ألفريقيا،

 اإلمنائي ونللتعاوأرسي إطاٌر  ؛ ٢٠٦٣ عامة وخط ٢٠١٧-٢٠١٤ للفرتة االسرتاتيجية
 يضم االحتاد( تقين عامل فريقوأنشئ  النتائج؛ حتقيق حنو والتوجه بالشمول تسماإلقليمي ي
 واجلماعات ، النيباد ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة لشراكة املتحدة، واألمم األفريقي،
 ألجلا طويل دعم برنامج من أجل صياغة )األفريقي التنمية ومصرف اإلقليمية، االقتصادية

 ٢٠٦٣ عام خلطة االسرتاتيجي اإلطار ضمن األفريقي إىل االحتاد املتحدة األمم تقدمه
. ٢٠١٦ عام يف مدته انتهاء عند القدرات لتنمية السنوات العشر برنامج خيلف الذي والربنامج

 اإلقليمي ألفريقيا التنسيق آللية القادمة الدورات عقد يستمرتفق على أن اوعالوة على ذلك، 
 مبواءمة ألفريقيا اإلقليمي التنسيق آلية تقوم وعلى أناملشرتكة السنوية االجتماعات هامش ىعل

  .٢٠٦٣ عام خطة مع القدرات لبناء خطتها العشرية

السنتني  الرئيسية لفرتة اإلجنازات اإلقليمي، فإن التنسيق دون آللية بالنسبة أما  -  ١١٣
 تعزيز تناولت اإلقليمي للتكامل ذايت ويلمت آليةإنشاء  جدوى بشأن مشلت ما يلي: دراسة

 أفريقيا شرق يف اإلقليمي الغذائي لألمنخمصص  برنامجو  ،العريب املغرب احتاد بلدان قدرات
 عن وفضال. للممرات األساسية اهلياكل يف السريع النقل نظم وتبسيط ،رائدة بلدان ستة يشمل
 األعمال خلطط املشرتك التنفيذ العام مدار على اإلقليمي ألفريقيا التنسيق آلية واصلت ذلك

 االحتاد مفوضية ألولويات تستجيب اليت الرئيسية اجملموعات أنشطة بشأن الطلب على القائمة
 مجيع يف اإلقليمي عملها دون التنسيق آلية وتؤدي. اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األفريقي
 أفريقيا مشال يف آلية رى رمسيا إنشاءويف اآلونة األخرية ج اخلمس؛ اإلقليمية دون املناطق

  .مواضيعية جمموعات سبع تتضمن) ٢٠١٤ يونيه/ حزيران(

إطار جتديد  إقرار يف كبري بدور االقتصادية نةتاللج قامت ،٢٠١٥ عام ويف  -  ١١٤
 ٢٠١٧ للفرتة لتنميةللتكامل وا اأفريقي خطة بشأن األفريقي واالحتاد املتحدة األمم بني شراكةال
 والتخطيط ملاليةا وزراء مؤمتر ٢٠١٥ عام يف اختذه قرار وهو ما مت من خالل ،٢٠٢٧ –

 االحتاد قمة مؤمتر هصدر أ مقرر يف اإلطار إقرارجرى أيضا و . األفريقيني االقتصادية والتنمية
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 اإلقليمي ألفريقيا، التنسيق آليةُ  أعد هذه الشراكة وقد .٢٠١٥يونيه / حزيران يفاألفريقي 
  .اآللية أمانة بوصفها االقتصادية جنةالل من بتنسيق

 اضطلعت فيها اللجنة ليتألخرى اا اجملاالت أحد التنمية متويل جمال وكان   -  ١١٥
مؤمتر  يف رائد بدور قامت فقد. االستعراض قيد الفرتة خالل قوي سياسايت االقتصادية بدور

 الرئيس ٢٠١٤يونيه /انحزير  يف الذي نظمه أفريقيا يف األساسية اهلياكل لتمويل داكار قمة
 املوارد لى دراسة عن تعبئةع وارتكز مؤمتر القمة. النيباد مبادرة رئيس ماكي سال، السنغايل،

ا احمللية  مع بالتعاون النيباد ملبادرةووكالة التخطيط والتنسيق التابعة  االقتصادية اللجنة أجر
 داكار عمل خطة هي ر القمةمؤمت متخض عنها اليت الرئيسية النتيجة وكانت. آخرين شركاء

. األساسية اهلياكل يف التحول إلحداث واخلاص العام القطاعني بني الشراكات من لالستفادة
 عام يف املعقود التاسع األفريقي التنمية ملنتدى أساسية كمادة كذلك الدراسة استخدام ومت

اوإىل. ‘‘يف أفريقيا من أجل التحول املبتكر  التمويل’’شعار  حتت ٢٠١٤  جزءا  جانب كو
 عن مؤمتر القمة يف االقتصادية اللجنة سامهت داكار، عمل خطة بصياغة قام الذي الفريق من

 اهلياكل لتمويل والتنظيمية القانونية والبيئة العامة السياسات تعزيز’’ عن فنية دراسة طريق
 واألطر القائمة امةالع للسياسات استعراضا الدراسة وقدمت. ‘‘أفريقيا يف اإلقليمية األساسية
 يف املتمثل اهلدف ضوء يف أفريقيا يف للتطبيق القابلة النظم يف نظرت كما والتنظيمية القانونية
 االجتاهات من العديد يف كذلك الدراسة ونظرت. اإلقليمية األساسية للهياكل املتكاملة التنمية
 إبراز مع اإلقليمية ساسيةاأل اهلياكل يعر مشا يف اخلاص القطاع ومشاركة لالستثمار والفرص
  .القائمة التضامنية اجلهود

على الصعيد  النيباد مبادرة سياساتتأثري على  أيضا للجنة االقتصادية وكان  -  ١١٦
 املبادرة يف بزيارة مكتب يف نيجرييا النيباد مكتب من فين فريق قام املثال، سبيل فعلى. الوطين
 يف االقتصادية كذلك اللجنة وساعدت. التعاون طرائق على واالتفاق عملياته لدراسة كينيا
 خالل من نيجرييا يف النيباد مكتب اليت تدعم تعزيز واألسس املنطقية واحلجج املربرات صوغ

   للرئيس. فنية إحاطات

 اإلمنائية للجماعة ةعشر  اخلمس األعضاء ذلك، استفادت الدول عن وفضال  -  ١١٧
 عن طريق من أعمال اللجنة االقتصاديةأخرى  ميةإقلي اقتصادية ومجاعات األفريقي للجنوب
ا  ،٢٠١٥لعام  أفريقيا عن االقتصادي التقريرموضوع  هو التصنيع وكان. البحثية املعرفية منتجا
   .والتنمية التصنيع على التقين التعاون طلبات معظم ركزت لذلك ونتيجة

 النهائية اللمسات لوضع استعراض شكل يف أيضا التقين الدعم اللجنة وقدمت   -  ١١٨
-٢٠١٦ للفرتة أفريقيا غرب لدول االقتصادية الذي ستعتمده اجلماعة االسرتاتيجي لإلطار
٢٠٢٠.  
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 تنفيذ سياق يف مشروعا ٢٠ االقتصادية إجناز اللجنة دعمت إمجالية، وبصورة  -  ١١٩
األعضاء  لوالدو  اإلقليمية االقتصادية واجلماعات النيبادومبادرة  األفريقي االحتاد أولويات

دف دف). مشروعا ١٥ (مقارنة   قدرة هذه اهليئات على تنفيذ تعزيز إىل املشاريع و
ا األولويات والربامج ا، وعلى رصدها وتقييمها اليت تعتمدها أجهز   .    ومؤسسا

األمم التعاون التقني: برنامج األمم المتحدة العادي للتعاون التقني وحساب  -واو
  لتنميةالمتحدة ل

  التقنيتعاون البرنامج العادي لل   -١ 

يف دعم البلدان األفريقية يف جهودها  التقين للتعاونُيستعان بالربنامج العادي   -  ١٢٠
لتنمية القدرات. وتوجَّه هذه اجلهود حنو حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة 

املعرب رؤية الولويات و األمتشيا مع  واملستدامة لدعم التعجيل بالتحول اهليكلي يف أفريقيا، وذلك
فيها تلك مبا ، وبرنامج النيباد واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، ٢٠٦٣خطة عام عنها يف 

 األخرى ونتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية ٢٠٣٠لعام املستدامة لتنمية االواردة يف خطة 
حساب التنمية، ميكِّن الربنامج العادي ع شاري. وانسجامًا مع م١٩٩٢الدولية منذ  ااتفاقاو 

يف متناول ما لديها من خربات وكمٍّ معريف وضع اللجنَة االقتصادية ألفريقيا من للتعاون التقين 
، النيباد التابعة لشراكة لتخطيط والتنسيقا الدول األعضاء ومفوضية االحتاد األفريقي، ووكالة

نظمات احلكومية الدولية األخرى لدعم صياغة وتنفيذ واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، وامل
السياسات والربامج املوجهة لتنميتها. وجيري تنفيذ الربنامج يف إطار أربعة موضوعات هي: 

والتفاوض على منائي، تخطيط اإلالسياسة االقتصاد الكلي، والتكامل اإلقليمي والتجارة، و 
برنامج العمل العادي من خالل ج اليت تتحقق وهو يساهم يف النتائ ؛عقود املوارد الطبيعية

  .االقتصادية للجنة

وواصلت اللجنة االقتصادية العمل مع وكالة النيباد على تعبئة املوارد احمللية يف   -  ١٢١
الستة عشر العابرة للحدود اليت  اريععن طريق إعادة تقدمي املش تنفيذ خطة عمل داكارو أفريقيا 

منشور يف شكل  ٢٠١٤عام لتمويل اهلياكل األساسية يف أفريقيا مؤمتر قمة داكار لت يف قر أُ 
ُصمم ليكون مبثابة أداة ‘‘ يلتكامل اإلقليما لمن أجمشاريع اهلياكل األساسية ’’بعنوان جديد 
رفيعة املستوى على الصعيدين اإلقليمي النشطة خالل األ. وسيتم إصدار هذا املنشور للدعوة

دف  يف مجيع أحناء  من ذوي املوارد العاليةملستثمرين ا اهتمام أمنييكمن يف تأساسي والعاملي 
  .تنفيذ املشاريع الستة عشرسعيا ل بني القطاعني العام واخلاص اتشراكالرتويج إلبرام العامل، و 

بشأن تعزيز البيئة السياساتية والقانونية والتنظيمية تقنية ويف إطار متابعة الدراسة ال  -  ١٢٢
إىل تعزيز استثمارات  يترم ساسية اإلقليمية يف أفريقيا، أعدت اللجنة دراسةً لتمويل اهلياكل األ

القطاع اخلاص يف اهلياكل األساسية العابرة للحدود من خالل تنسيق السياسات والقوانني 
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تعكف كذلك واألنظمة املتعلقة باالستثمار اخلاص يف اهلياكل األساسية اإلقليمية يف أفريقيا. و 
ية حاليا على مجع البيانات إلعداد مبادرة خاصة لتنمية قدرات الدول األعضاء اللجنة االقتصاد

 ةحباص اجلهات واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واالحتاد األفريقي من خالل جعل مجيع
حبلول عام  القارية لتجارة احلرةاة قنطم تنفيذبغية املصلحة على نفس املستوى من الفهم واملعرفة 

٢٠١٧.  

الجتماعات اليت من خالل الدعم الذي تقدمه لاللجنة االقتصادية كنت متو   -  ١٢٣
أن شالتحليلية ب رؤاهامن تقدمي تشارك فيها املنظمات احلكومية الدولية واهليئات اإلقليمية 

  :هذه االجتماعات ت. ومشل٢٠٦٣عام خبطة مسائل شىت تتعلق 

 مايو/أياريف اليت ُعقدت ء التجارة ؤمتر االحتاد األفريقي لوزراة ملستثنائيالدورة اال  (أ) 
 يف أديس أبابا؛ ٢٠١٥

 ،والتصنيع الذكي ،ثورة البيانات تناولتاليت  رفيعة املستوىالسياساتية الوارات احل  (ب)
 التعدين والعقود النفطية؛ والتحديات األفريقية يف جمايل

 ؛ أفريقيايف النزاعات والتنميةب املتعلقاملستوى  رفيعالسياسايت الوار احل  (ج) 

 العقود االقتصادية. علىالتفاوض  اليت تناولتاملستوى  ية الرفيعةتدريبالدورة ال  (د) 

ري يف السياسات التجارية تأثكان للجنة االقتصادية ألفريقيا باإلضافة إىل ذلك،  و   -  ١٢٤
رؤساء دول  والصناعية يف البلدان األفريقية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. فقد وافق

يف  ُعقدالذي  االستثنائيتهم قم ، يف مؤمترللجنوب األفريقي اإلمنائيةجلماعة وحكومات ا
 ،جلماعةيف منطقة التصنيع لعلى اسرتاتيجية وخارطة طريق  ،٢٠١٥هراري يف آذار/مارس 

أمهية التنمية الصناعية يف التخفيف من وطأة الفقر والتحرر االقتصادي ألهل جمددا وا وأكد
 االقتصادية،بدعم من اللجنة  اضعتوُ ان لت، الالطريقة طسرتاتيجية وخار يسِّر االستاملنطقة. و 

يف الوقت نفسه املنطقة وستمكنان  ،التعجيل بالتصنيع من خالل التدخالت الفعالة والعملية
عمليات من استخدام مواردها املتنوعة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل 

  .قيمةوإضافة الغناء اإل

يف جمال السياسات االقتصادية لجنة اليت حققتها المن بني اإلجنازات األخرى و   -  ١٢٥
 الدعمً اللجنة ه العملية، قدمت . ويف هذسوازيلندتصنيع اخلاصة بوالة التجار ة سياس هاإعداد

بشأن  سوازيلندتنفيذ السياسات من أجل إتاحة خيارات لسلطات لوضع خطة عمل وخطة ل
يام به للمضي قدما. ومت وضع هذا اإلطار السياسايت من خالل عملية شاملة ما ينبغي الق

املصلحة من القطاعني العام واخلاص يف كل من العملية  اجلهات الرئيسية صاحبةأشركت 
  .عمليةالسياساتية التدخالت ال مرحلة تصميمالتشاورية األولية و 
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للجنة افيه متكنت جماال آخر  من التدفقات املالية غري املشروعة ويعد احلدّ   -  ١٢٦
فقد قدمت الدعم يف الفرتة قيد االستعراض. على السياسات تأثري كبري من ممارسة االقتصادية 

لرفيع املستوى املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة، برئاسة رئيس جنوب تقين والفين للفريق اال
على خطة تأثريا شديدا اليت تؤثر مارسة هذه املإعداد تقريره عن ، يف أفريقيا السابق ثابو مبيكي

النقد من حتياطيات االتستنزف  . فالتدفقات املالية غري املشروعةاحلوكمة الرشيدةالقارة للتنمية و 
الفقر. وتشري الدالئل من حدة وتزيد  ،االستثماربط الضرائب، وتثإيرادات األجنيب، وتقلل من 

أن يوفر  همن شأنأفريقيا  إىل خارجالتدفقات هذه من أن اختاذ إجراءات فورية للحد إىل األولية 
مؤمتر االحتاد األفريقي  اعتمده اخللفية مصدر أموال رئيسيا لربامج التنمية يف القارة. وعلى هذ

اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية مؤمتر و لوزراء االقتصاد واملالية 
 بتشكيليقضي  اقرار  ٢٠١١لعام  السنوية املشرتكة الرابعة مااجتماعايف األفريقيني االقتصادية 

تقرير الفريق خيارات ستعرض التدفقات املالية غري املشروعة. ويبفريق رفيع املستوى معين 
السياسات وآثارها يف ضوء تأثري التدفقات املالية غري املشروعة على مشهد متعددة يف جمال 

  .ااالقتصاد الكلي يف أفريقي

يف هذا اجملال  وعواقبه نميةتلاعلى صعيد  النزاعلفة تكلفهم ال تعميقومن أجل   -  ١٢٧
االقتصادية وبناء الدولة، أعدت اللجنة  مالسالوإحالل  النزاعاتنشوب  منعتعزيز مبادرات و 

عن طلقت يف أكرا دراسة أُ  ،نفسهاهلدف لتحقيق يف منطقة الساحل. و  اتلنزاععن ادراسة 
ا هاوآثار  اأسباو  مجهورية الكونغو الدميقراطية يف اتالنزاع على منطقة البحريات  وتداعيا

 ٣و ٢يف قد الذي عُ  والتنمية اتالنزاعب املعيناملستوى  ؤمتر الرفيعاملخالل ، وذلك الكربى
يف اخلرباء من فريق ل، ُعقد اجتماع باإلضافة إىل ذلك. و ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

برنامج القرن ألفريقي للبحوث بشأن لتصديق على ا لمن أج  نريويبيف ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
وتناولت الدراسة املسائل  . األسباب اجلذرية للنزاعات وأثرها وتكلفتها البشرية واالقتصادية

 ةاالجتماعيتها تكلفطرائق قياس للنزاعات يف القرن األفريقي و اأسباب الكامنة وراء املوضوعية 
  .ةوالبشري ةاالقتصاديو 

طلبات إلجراء حبوث عن أسباب النزاعات العديد من الوتلقت اللجنة االقتصادية   -  ١٢٨
 النظرَ  كأولوية هلااللجنة   اعتمدتاستجابة لذلك، اجملتمعات الرعوية. و  يفعلى التنمية  وعواقبها

 النزاعاتنشوب نع فيما يتعلق مباجملتمعات الرعوية  ها تلكيف القضايا والتحديات اليت تواجه
حتقيقا هلذه و . مستدامبشكل لتحقيق النمو والتنمية ني أساسيني طشر بوصفهما  السلمِ وتعزيز 

الرعي اجلديد: ’’دراسة بعنوان الغاية، فإن اللجنة تعكف حاليا على وضع الصيغة النهائية ل
   ‘‘. بالتكنولوجيا اجلوالةألفريقيا العاملي الشبكي مآثر وخماطر الربط 

بشكل   االقتصادية واإلدارة العامة، سامهت اللجنةائي منطيط اإلتخالويف سياق   -  ١٢٩
قام فريق متعدد فقد . ا يبوالتفشي فريوس اإلمن آثار  التعايف كبري يف دعم غينيا يف
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يف غينيا إىل ساعدة تقدمي املللجنة با من كل ُشعب نيمتخصص نيالتخصصات يتكون من فني
لتنسيق  الوكالة الغينيةفائدة ين لتنمية القدرات لبرنامج مؤسسي وتنظيمي وتقوتنفيذ تصميم 

مرحلة البلد يف االنتعاش االقتصادي يف تنسيق  مشاريع اهلياكل األساسية، اليت تتوىل مسؤولية
حكومة  ىلإيبوال. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت اللجنة املساعدة التقنية انتشار فريوس اإلما بعد 

السرتاتيجة البلد ياكل األساسية الرئيسية، وذلك دعما بنن إلجراء دراسات جدوى ملشاريع اهل
مع ما جيري من تواؤمه الدعم املقدم للحكومة بيتسم احلد من الفقر. و و لنمو عامة لتحقيق الا

قوة رئيسية حمركة اهلياكل األساسية باعتبارها طوير مبادرات إقليمية ودون إقليمية يف جمال ت
على هذه املسألة الوارد يف رتكيز الومع  ٢٠٦٣عام ة مع خطاتساقه للتحول االقتصادي، وب

  .٢٠١٥املوقف األفريقي املوحد ملا بعد عام 

رؤية مجاعة شرق وضع  االقتصادية اللجنةدعمت وعلى الصعيد دون اإلقليمي،   -  ١٣٠
إطارا عاما للجهود لوثيقة السياساتية اليت تستشرف املستقبل وتقدم اوهي  ،٢٠٥٠أفريقيا لعام 

املوارد يف شرق أفريقيا لتضييق الفجوات يف الرفاه االجتماعي واإلنتاجية. تسخري  ية إىلالرام
جمتمعات متماسكة ظل يف  يتسم بازدهار الفردمستقبال لشرق أفريقيا هذه الرؤية رسم وت

ينمو نصيب الفرد من الدخل حبلول  واقتصادات تنافسية وتفاعل أقاليمي قوي. ومن املتوقع أن
املنطقة يف مثال ما هو عليه اآلن، وهو أمر من شأنه أن يضع عشرة أقدار مب ٢٠٥٠عام 

  .الدخل املتوسطةالبلدان فئة الشرحية العليا من 
  لتنميةاألمم المتحدة لحساب    -٢

لتنمية القدرات تابع لألمانة العامة  برنامجٌ هو لتنمية األمم املتحدة لحساب   -  ١٣١
امية يف اجملاالت ذات األولوية يف خطة األمم املتحدة يهدف إىل تعزيز قدرات البلدان الن

  ١٠للتنمية. ويتم متويل حساب التنمية من امليزانية العادية لألمانة العامة وتقوم على تنفيذه 
(إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، واللجان اإلقليمية اخلمس، ومؤمتر ا كيانات تابعة هل

 األمم املتحدة وبرنامجة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، األمم املتحدة للتجارة والتنمي
، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية). وتعمل مشاريع للمستوطنات البشرية

حساب التنمية يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على ربط العمل املعياري والتحليلي للجنة 
مع كيانات األمم املتحدة األخرى، باالعتماد على نقاط بأنشطتها التشغيلية وتعزيز أوجه التآزر 

  القوة واملزايا النسبية لدى كل منها.

ويشكل حساب التنمية مصدرا متويليا بالَغ األمهية يدعم امليزانية العادية للجنة   -  ١٣٢
ا يف جمال تنمية القدرات.  لمن أجاالقتصادية  مساعدة الدول األعضاء على معاجلة أولويا

مشروعا، استفادت منها أكثر من  ١٣، نفذت اللجنة ٢٠١٥- ٢٠١٤ل فرتة السنتني وخال
دف إىل وضع سياسات وطنية تتمحور حول األبعاد الثالثة للتنمية  ٣٥ دولة عضوا، 

  املستدامة (االجتماعية والبيئية واالقتصادية). 
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حساب التنمية  يف إطاراملنفذة احلالية  التشغيلية ساهم املشاريعت، خاصوبشكل   -  ١٣٣
تطوير سالسل إقليمية من قبيل أفريقيا،  يف لتحولليف اجملاالت الرئيسية  رفااملعمجع يف 

فريقية الستعراض ، واستخدام الطاقة املتجددة، والتنفيذ الفعال لآللية األزراعيةالقيمة لل تنافسية
 جمال ة ومستدامة يفعقود منصفة وشفاف علىوقدرة احلكومات األفريقية على التفاوض  ،األقران

 عن طريق رفاحساب التنمية أيضا يف إنتاج املع الصناعات االستخراجية. وتساهم مشاريع
بصورة  ةبيانات موثوق يف إعدادو  اإلمنائي،تخطيط الالبحوث واملمارسات السياساتية يف جمال 

  أفريقيا يفاألحوال املدنية إحصاءات و التسجيل املدين  نظم اتقدر تعزيز من خالل  منتظمة

أيضا سبعة مشاريع االقتصادية اللجنة أعدت ، ٢٠١٥-٢٠١٤ويف الفرتة   -  ١٣٤
تنفيذها كيانات ، قامت باإلحصاءات والبيانات تحساب التنمية يف جمااليف إطار جديدة 

تخطيط الالسياسات القائمة على األدلة؛ و يف جماالت و ؛ العشرة املذكورة أعاله ألمم املتحدةا
يف  ٢٠١٥يز قدرات خمططي التنمية األفريقيني لدمج خطة التنمية ملا بعد عام ؛ وتعز اإلمنائي

  خطط التنمية الوطنية؛ ورصد احلماية االجتماعية يف الدول األعضاء.

   الجنسانية ودور المرأة في التنمية الشؤون -زاي

 تعزيز إىل ةالتنمي يف املرأة ودور اجلنسانية بالشؤوناملتعلق  ٦الفرعي  الربنامج يرمي  -  ١٣٥
هذا  ويتوىل تنفيذَ  واإلقليمية. العاملية االلتزامات سياق يف املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة

  عبة سياسات التنمية االجتماعية.األفريقي للمسائل اجلنسانية التابع لشُ  الربنامج الفرعي املركزُ 

الدول ة قدر تعزيز يف جمال  اً كبري   الفرتة املشمولة بالتقرير، أحرزت اللجنة تقدماً  ويف  -  ١٣٦
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني  ااألعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على تنفيذ التزاما

ا القضايا الناشئة اليت تعن تلك االلتزامات، وعلى التصدي لإلبالغ اومتكني املرأة و  ملرأة. تأثر 
التقدم احملرز يف تنفيذ منهاج عمل طنية عن و استعراضية تقارير  بلدا ٥٢ ويف اجملموع، قدم

، وهو عدد عاما ٢٠جزء من استعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مرور ك بيجني
الذي عن أفريقيا وأبرز التقرير املوجز اإلقليمي بلدا.  ١٥أكرب بكثري من اهلدف الذي يتمثل يف 

تعزيز قدرات جماالت من قبيل  يفكبرية إجنازات  الستعراض غراض األاالقتصادية أعدته اللجنة 
وتعزيز صوت املرأة  ،التعليم االبتدائي والصحةيف املرأة يف القطاعات االجتماعية، السيما 

من براثن الفقر من  النساءاحلاجة إىل مزيد من العمل من أجل انتشال  ت، يف حني تبينومتثيلها
  .االقتصادي نخالل تنفيذ برامج مبتكرة تستهدف متكينه

حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة خالل املؤمتر  حنوونوقش التقدم احملرز   -  ١٣٧
تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٧يف الفرتة من  يف أديس أباباالذي ُعقد  اإلقليمي التاسع للمرأة

اجتذب قد و  عاما. ٢٠بعد مرور  تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجنياستعراض بشأن  ٢٠١٤
آلية جنسانية  ٢١٩على املستوى الوزاري مثلوا  ٢٠مشاركا، من بينهم  ٤٥٠ر أكثر من املؤمت
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االحتاد األفريقي، ومصرف التنمية ومفوضية  ،ست مجاعات اقتصادية إقليميةممثلو وطنية، و 
من منظمات  ١٥٠، وما يزيد على منائيونشركاء اإلالاألفريقي، ووكاالت األمم املتحدة، و 

للشؤون اجلنسانية وشؤون  أفريقياً  وزيراً  ٢٠اعتمدها اليت تامية اخلوثيقة وُعّدت ال اجملتمع املدين.
إعالن أديس أبابا بشأن التعجيل بتنفيذ منهاج عمل بيجني: حنو تغيري ’’ومحلت عنوان  املرأة

عملية إدماج أولويات أفريقيا يف عالمة فارقة يف السعي حنو  ‘‘حتويل للنساء والفتيات يف أفريقيا
التقرير اإلقليمي األفريقي يف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة وضع  ُعرضاالستعراض العاملي. و 

املساواة بني اجلنسني املذكورة، وهو ما وضع الوثيقة اخلتامية للجنة أْثرت  وشكل مسامهةً  املرأة
يت  دامة اليف صميم أهداف التنمية املستو  ٢٠١٥ومتكني املرأة يف لب خطة التنمية ملا بعد عام 

  . آنذاك مقرتحةكانت 

الدليل األفريقي للجنسانية تطوير على  عملال االقتصادية وواصلت اللجنة  -  ١٣٨
من حيث ا ونوع اً كمّ والتنمية، وهو أداة متّكن البلدان من جتميع البيانات وتقييم أدائها الذايت  

ة بالتقرير، بدأ تعميم الدليل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وخالل الفرتة املشمول
 ،وغينيا ،وغابون ،وسيشيل ،وسرياليون ،وسوازيلند ،وزمبابوي ،رواندابلدا آخر هي:  ١٢

 ،إثيوبياهي: بلدا مشموال أصال  ٢٥وبوجود . ونيجرييا ،والنيجر ،وناميبيا ،واملغرب ،وليربيا
ومجهورية  ،وتونس ،وتوغو يا،وتنزان ،وبوروندي ،فاسو وبوركينا ،وبوتسوانا ،وبنن ،وأوغندا

 وكابو ،وغانا ،وغامبيا ،والسنغال ،وزامبيا ،وجيبويتوجنوب أفريقيا، الكونغو الدميقراطية، 
وموزامبيق،  ،ومالوي ،ومصر ،ومدغشقر ،ومايل ،وكينيا ،ديفوار وكوت ،والكامريون ،فريدي

  . بلدا ٣٧يصبح جمموع عدد البلدان املشمولة بالدليل 

حدثت اللجنة من رئيسة مفوضية االحتاد األفريقي، استَ  على طلبٍ وبناء   -  ١٣٩
فعالة  أداةٌ هو االقتصادية سجل األداء األفريقي يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. و 

تقييم التقدم الذي حترزه الدول األعضاء يف جمال تعزيز املساواة بني ُصممت لوسهلة االستعمال 
الصحة، والتعليم، من قطاعات التنمية من قبيل رأة يف قطاعات حيوية اجلنسني ومتكني امل
واملشاركة السياسية وما  ،لى األراضي والسيطرة عليها، والشؤون املاليةعصول والقدرة على احل

يف إعداد  للجنسانية والتنمية الدليل األفريقيمن املستمدة املعلومات وُيستعان بإىل ذلك. 
مكاتب تستخدمها يف املقام األول يتيح صيغة مبسَّطة من الدليل لذي ا األفريقي سجل األداء

دورة وقد ُنشرت نتائج سجل األداء األفريقي وجرى تعميمها يف  .رؤساء الدول واحلكومات
ُعقد يف جوهانسربغ. ذي الاالحتاد األفريقي ؤمتر رؤساء دول وحكومات مل ٢٠١٥حزيران/يونيه 

ا ويف الدعوة  البلدان أداءً يف انتقاء أفضل رئيسُة املفوضية  هاستخدمتكما  اختاذ إىل ملكافأ
  للتعجيل بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف القارة.فورية إجراءات 

من  ٢٠١٥عام عدد اللجنة االقتصادية  أعدت، يةبحوث السياساتالال جم ويف  -  ١٤٠
املسائل اجلنسانية وسالسل القيمة ”الذي كان موضوعه  األفريقية عن املرأة تقرير سلسلة
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ويستند التقرير إىل حبوث ودراسات “. حتويل الزراعة يف أفريقيا من خالل متكني املرأة :الزراعية
املعوقات ذات يوثق هو واملغرب. و  ،ومايل ،الكامريون، و وزمبابوي، وأوغندا ،حالة من إثيوبيا

يف سالسل القيمة الزراعية مثل سالسل الكاملة ة عات من املشاركاليت متنع املزارِ  اجلنساين الطابع
يف على حنو تام ها فوائدوالتمتع ب ،القيمة يف جمايل البستنة وعمليات جتهيز األغذية احلديثة

على ضرورة معاجلة القضايا اجلنسانية، اهليكلية والناشئة على التقرير أحناء القارة. ويشدد  خمتلف
مة، ويوصي باختاذ تدابري قوية لربط الشؤون اجلنسانية السواء، يف مجيع مراحل سالسل القي

برنامج التحول عناصر من  ارئيسي عنصراومتكني املرأة بسالسل القيمة الزراعية اليت تعترب 
  اهليكلي يف أفريقيا.

القائمة اليت تنظم قطاع ألطر التشريعية من منظور جنساين ل ستعراضٌ وجرى ا  -  ١٤١
وزامبيا، ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،املتحدة تنزانيارية مجهو لتعدين يف ستة بلدان (ا

إدراج . ومت ضيق نطاقيف التعدين و غانا، وغينيا)، مع الرتكيز على التعدين احلريف ، و وزمبابوي
أبرزت فضل املمارسات يف جمال تعميم املنظور اجلنساين، أل يف خالصةٍ  االستعراضنتائج هذا 

وأسفر االستعراض املبتكرة يف هذا اجملال. أيضا على السياسات  الضوء تالنساء وسلط جتارب
ماعددين خاصني  صدورعن   جمايلاملرأة يف عن عمل  لة املرأة األفريقية اجلديدةجم نشر

التعدين احلريف باملرأة  اشتغال ، وعن فيلم وثائقي عنيف نطاق ضيقالتعدين و  التعدين احلريف
رأة. وأدى امل حالةيف من حيث تأثريها يمية والوطنية يتناول بالتحليل السياسات اإلقل

إىل عقد مخس حلقات عمل وطنية ناجحة يف البلدان اليت أجريت فيها الدراسات  االستعراض
التمييز اإلجيايب يف جمال املشرتيات إىل  تدعو اليت خطط لتنفيذ التوصيات الرئيسيةوضِع إىل و 
دارة إلمراكز شئت لفائدة أربع حكومات أفريقية أنو للتمويل. متويل مبتكرة حتديد أشكال و 

على  احلريف والتعدين مجع اإلحصاءات عن املشتغلني بالتعديندف إىل املعلومات والبيانات 
  .ضيقنطاق 

، طلبت وزارة الذي أعقب ذلك بشأن هذه املسألة لحوار السياسايتنتيجة لو   -  ١٤٢
احلصول على دعم تقين من املركز األفريقي  غانايف الشؤون اجلنسانية واحلماية االجتماعية 

ا على حتسني مشروع سياستها العامة املتعلقة بالشؤون اجلنسانية  للمسائل اجلنسانية ملساعد
يف . و ضيقعلى نطاق قدرات املرأة يف جمايل التعدين احلريف والتعدين  بناءبرنامج ويف تنفيذ 

مهورية جب نسانية وتنمية اجملتمعات احملليةالدائم للشؤون اجلاألمني طلب أعقاب االستعراض، 
م قدَّ تُ ليكون أداة إعالمية يف جمال السياسات لفائدة ذلك البلد  اسياساتي اموجز  تنزانيا املتحدة

  .٢٠١٥ تح يف تشرين الثاين/نوفمربي افتُ ذال اجلديدالتنزاين  ربملانالإىل 

يف جمال الصناعات املساواة بني اجلنسني االجتماع اإلقليمي عن ويف   -  ١٤٣
أقامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وهيئة األمم  ،٢٠١٥، الذي عقد يف نريويب عام االستخراجية

دف القيام بدور رائد يف  عالقات وحتالفاتاملتحدة للمرأة  تعاونية جديدة مع االحتاد األفريقي 
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 أعدتذلك، فة إىل وباإلضا وضع خطة جديدة لتعميم املنظور اجلنساين يف قطاع التعدين.
املرأة دور أدوات عن  يف سياق عملها املتعلق باإلحصاءات اجلنسانية جمموعةَ  االقتصادية اللجنة

 .، الستخدامها يف مجع اإلحصاءات اجلنسانيةحلدود يف أفريقياايف التجارة غري الرمسية عرب 
ى مجع وحتليل مساعدة احلكومات األفريقية عليف اهلدف من جمموعة األدوات هذه يكمن و 

بالتجارة غري الرمسية عرب اليت تتعلق  اجلنساينالنوع ونشر البيانات واإلحصاءات املصنفة حسب 
يف  جتمعاق عليها فريق خرباء ت جمموعة األدوات املذكورة يف كينيا وصدّ حلدود. وقد اختربُ ا

ن وم خبريا من اللجنة ٤٠وضّم  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢١إىل  ١٩يف الفرتة من  لوساكا
الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية اليت متثل املرأة يف 

  جمال التجارة عرب احلدود.

ا يف كي يُ اسرتاتيجية للشؤون اجلنسانية لاالقتصادية  ووضعت اللجنةُ   -  ١٤٤ سرتشد 
ثة عناصر يعضد بعضها . وتتألف االسرتاتيجية من ثالداخلها عمليات تعميم املنظور اجلنساين

بعضا، هي: السياسة اجلنسانية؛ ومؤشر املساواة بني اجلنسني؛ وبرنامج تنمية القدرات. ويتعاون 
واجلودة مع شعبة التخطيط االسرتاتيجي  ، من جانبه،املركز األفريقي للمسائل اجلنسانية

اللجنة، وذلك يف وتطبيقه باللجنة من أجل وضع مؤشر للمساواة بني اجلنسني  التشغيلية
مبساعدة تقنية من خبري استشاري مقدم من هيئة األمم املتحدة للمرأة. وتتسق هذه املبادرة مع 

، وهي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةخطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة 
بني اجلنسني مشرتك للمساواة  مٍ فهُصمم لتعزيز نظومة بأسرها املإطار للمساءلة على نطاق 

إدراج مؤشر جيري . و حنو حتقيق هذا اهلدف رصد التقدم احملرزلموحد أسلوٍب ومتكني املرأة و 
ختطيط املوارد يف ستفاد من نتائجه املساواة بني اجلنسني يف أدوات التخطيط القائمة، وسيُ 

ية التخطيط االسرتاتيجي. وجيري حاليا وضع السياسة اجلنسان عمليات يف سياق وختصيصها
اية عام    .  ٢٠١٦وبرنامج تنمية القدرات، ومن املنتظر أن ُيستكمال حبلول 

من وزارة العمل والشؤون الداخلية يف بوتسوانا، قدمت اللجنة  وبناء على طلبٍ   -  ١٤٥
ديرية الشؤون اجلنسانية ومتكني املرأة بالوزارة من أجل دمج االعتبارات ملدعما تقنيا االقتصادية 
هذا الدعم التقين من خالل العامة. و املالية و  االقتصادالبلد يف جمال سياسات  اجلنسانية يف

العمل والشؤون الداخلية ووزارة املالية والتخطيط اإلمنائي من حتديد فرص  وزارةمتكنت 
دم الدعم للتنمية. وقُ احلادية عشرة الوطنية البلد اسرتاتيجية لتعميم املنظور اجلنساين يف خطة 

دمج االعتبارات  املساعدة علىرصد التكافؤ بني اجلنسني يف السنغال بغية مل أيضاالتقين 
وهي إطار التنمية الرئيسي يف البلد. وأسفر الدعم ، ‘‘خطة السنغال الصاعد’’اجلنسانية يف 

يهدفان إىل دعم إدماج املسائل اجلنسانية يف  سياساتيف جمال الني جَ منتَ إعداد التقين عن 
  .املذكورة اخلطة
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املعنية باملسائل آلليات الوطنية ل تيحشبكيًا ي حمفالً عترب الشبكة اإللكرتونية وتُ   -  ١٤٦
وتبادهلا من إىل املعلومات واملمارسات اجليدة  الوصولَ وغريها من اآلليات الوطنية اجلنسانية 

 معلومات حمدثة عن مسائل وتقدم الشبكةُ . لنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةا أجل
املساواة بني اجلنسني املثارة على الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين، اليت تتسم 

 اجلنسانيةالوطنية املعنية بالشؤون  قوم به موظفو اآللياتيبأمهيتها بالنسبة للعمل اليومي الذي 
الفرتة  إحدامها يفمناقشتان إلكرتونيتان، ُعقدت  أجريت. ويف الفرتة املشمولة بالتقرير، ؤهاوشركا
وتناولت التشريعات واملمارسات اجليدة الرامية إىل حظر  ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٨إىل  ١ من

  ١٨إىل  ٩يف الفرتة من على مرحلتني  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فيما ُعقدت األخرى
 ٢٠١٥ شباط/فرباير ١٣كانون الثاين/يناير إىل   ٢٨ومن  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

ستعراض تنفيذ إعالن ومنهاج الو وضع املرأة للدورة التاسعة واخلمسني للجنة  تناولت التحضريو 
نة لدورة جلاملتعلقة بالتحضريات ة اإللكرتونيات املناقشوركزت عاما.  ٢٠عمل بيجني بعد مرور 

ا تاجلنسانية أن املعنية بالشؤون  لآلليات الوطنيةعلى بيان الكيفية اليت ميكن  وضع املرأة سرِّع 
املساواة حتقيق تناصر  اتداخل احلكومات األفريقية كجهبينما تعمل تنفيذ منهاج عمل بيجني 
  بني اجلنسني ومتكني املرأة.

تطوير مرصد حقوق املرأة األفريقية عملها ل االقتصادية ألفريقيا وتواصل اللجنة  -  ١٤٧
والتواصل فيما يتعلق مبسائل تبادل املعلومات عمل على تيسري وتوسيعه، وهو حمفل تقين ي

حقوق املرأة يف أفريقيا. ويف الفرتة املشمولة بالتقرير، جرى حتديث قاعدة بيانات جهات 
. ويف أفريقياً  بلداً  ٢٤يف  املعنية بالشؤون اجلنسانية لمرصد يف اآلليات الوطنيةالتابعة لالتنسيق 

لإلناث الذي ُوضع يف إطار شراكة املرحلة األولية من مشروع حظر تشويه األعضاء التناسلية 
بني املركز األفريقي للمسائل اجلنسانية وجلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت 

، قام املركز ‘‘ال سالم بدون عدالة’’الدولية غري الرحبية  نظمةاملتؤثر يف صحة املرأة والطفل و 
ذه املمارسة. وأفادت إلطارين امرجعية لاألفريقي بإعداد دراسة  لقانوين واملعياري املتصلني 

إىل  عدت إضافةً . وأُ بلدا أفريقياً  ٢١الدراسة بأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ميارس يف 
ذلك صحيفة وقائع تتناول األطر املعيارية والقانونية اليت حتظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

  املوقع الشبكي ملرصد حقوق املرأة األفريقية.بلدا، وجرى حتميلها يف  ١٢يف 

وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، حقق املركز النجاحات االسرتاتيجية التالية: أوال،   -  ١٤٨
فيما يتعلق مبشروع املسائل اجلنسانية وقطاع التعدين، حدث حتول نوعي يف البلدان اليت يُنفذ 

أن تراعي ب التعدين وأطرها التنظيمية جي سياسات نبأاالعرتاف  متثل يففيها املشروع 
احتياجات النساء ومسامهتهن احليوية يف الناتج القومي من خالل شىت جوانب سلسلة القيمة 

إىل نتيجتني اثنتني على ذلك أدى . و ضيقاحلريف والتعدين على نطاق يف جمال التعدين 
البلدان نفسها تلك حكومات  أقرتعلى الصعيد الوطين، أوال، الصعيدين الوطين واإلقليمي. 
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قالع احلجارة املشتغالت مبمع  ،ميع مشاريع التشييد احلكومية، فيما يتعلق جببضرورة التعاقد
. من السوق احمللية اجلذاذة اليت تشرتيهاو  من احلجارة باملائة ٤٠و ٣٥لتوفري حصة ترتاوح بني 

ا ال لجنة مع الدول األعضاء يف ومن شأن ذلك أن يؤثر على أعمال املتابعة اليت ستضطلع 
املركز األفريقي لتطوير قطاع  يقر اآلن. وعلى الصعيد اإلقليمي، ٢٠١٦/٢٠١٧فرتة السنتني 

املعادن بأن النساء املشاركات يف رابطات التعدين ينبغي إدماجهن يف مجيع عمليات الرؤى 
صناعة التعدين، يف  ةلياحلا ةاالنتكاسضوء يف وباإلضافة إىل ذلك، و القطرية يف جمال التعدين. 
الوطنية إىل اإلقرار بضرورة بناء قدرة النساء العامالت يف  احلكوماتِ بدفعت توصيات املشروع 

، عموما اجملالهذا يف العاملني املشغلني قدرات النطاق و  ضيقجمايل التعدين احلريف والتعدين 
يف اليت تتحقق  طاقنال ضيقاحلريف والتعدين التعدين  اآلثار املضاعفة لالشتغال يف جمايلبو 

  الناتج الريفي والوطين.

أفضى إرساء سجل األداء األفريقي يف جمال على الصعيد اإلقليمي، ، وثانياً   -  ١٤٩
رؤساء الدول واحلكومات قيام على  بقدر أكرب لرتكيزاالشؤون اجلنسانية إىل تكثيف املساءلة و 

أن يصبح وزراء  املفرتض ومتكني املرأة. ومن املساواة بني اجلنسني التزاماتِ بتنفيذ يف أفريقيا 
ربهنوا كل سنة على ما حققوه الشؤون اجلنسانية وشؤون املرأة أكثر خضوعا للمساءلة، وأن ي

، وهو ما سيتبني من يف مجيع األعمال املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةمن إجنازات 
. وحكومات االحتاد األفريقي رؤساء دول مترؤ دورات منتصف العام مليف ء خالل سجل األدا

ثورة زيد من العمل استجابًة لمب قليميللمناداة على الصعيد اإلحمفزا أيضا سجل األداء وكان 
املكاتب تقوم حاليا  ،ايننوع اجلنسالإحصاءات مصنفة حسب شتمل على تاليت بيانات ال

. البلدانعن أداء  صادقةل صورة لها، وذلك لنقيمعها وحتلجب اإلحصائية الوطنية يف القارة
إعالن أديس أبابا بشأن التعجيل بتنفيذ منهاج عمل بيجني: حنو ’’كان ،  باإلضافة إىل ذلكو 

بعد  املنهاج استعراضعملية من نواتج نتيجة هامة  ‘‘تغيري حتويل للنساء والفتيات يف أفريقيا
تتبع خطط ألداء كما أنه يلسجل امرجعيا  ساأس ، فهو يوفر خطاعتمادهعلى  عاما ٢٠مرور 

  .٢٠٦٣خطة عام و  ٢٠٣٠ة التنمية املستدامة لعام طاخلاصة خبتنفيذ ال

 عدد أوال، حمدوديته من حيثواجه الربنامج الفرعي ثالثة حتديات رئيسية: يو   -  ١٥٠
الدول األعضاء تأخر  ثانيا،و الدول األعضاء؛  اتطلبسياق تتزايد فيه املالية يف املوظفني واملوارد 

 ؛لتلك الطلبات عدم استجابتهاصول على البيانات واملعلومات أو ـلطلبات احلاالستجابة يف 
ال الدعم املقدم من الربنامج الفرعي، استمرارية حمدودية قدرة البلدان على احلفاظ على ثالثا، و 

شؤون شؤون اجلنسانية و للاألفريقية وزارات ذوي الرتب العليا يف الاملوظفني ل سيما نتيجة تبدّ 
  املرأة.
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  األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية   -حاء

التنمية على عاتق  اإلقليمية ألغراض نشطةاألتقع املسؤولية الفنية عن تنفيذ   -  ١٥١
تعزيز قدرة الدول األعضاء ها يف هدفويكمن للجنة. التابعة  ةاملكاتب دون اإلقليمية اخلمس

مات احلكومية الدولية على صياغة سياسات قائمة على واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظ
واملستدامة يف املناطق  للجميع لتحول اهليكلي اهلادف إىل حتقيق التنمية الشاملةااألدلة لدعم 

  دون اإلقليمية اخلمس.

 ها املكاتب دون اإلقليميةتالتالية الضوء على النتائج اليت حقققسام وتسّلط األ   -  ١٥٢
 اخلمسة.

  ون اإلقليمي لشمال أفريقيا المكتب د - ١

ساهم املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، من خالل األنشطة املنوطة به، يف   -  ١٥٣
بناء قدرات الدول األعضاء يف جماالت من قبيل دور الصناعة يف تطوير االقتصاد األخضر 

ائق إلكرتونيًا بني واالتفاقات القارية للتجارة احلرة، ومواءمة اإلجراءات اجلمركية وتبادل الوث
إدارات اجلمارك. وشهدت هذه الفرتة حتسني آلية إعداد املوجزات القطرية اليت تشكل وثائق 

منها. وتواصل اللجنة  مثانيةرئيسية يف إطار التوجه اجلديد للجنة االقتصادية ألفريقيا، ومت إعداد 
رصد آلية غراض ملؤسسي، وألأمانة احتاد املغرب العريب وإطاره اإىل تقدمي الدعم االقتصادية 

   . التنسيق دون اإلقليمي

شمال أفريقيا يف الرباط يف الفرتة ل اإلمنائيمنتدى لل ٢٠١٥وُعقدت دورة عام   -  ١٥٤
مشال أفريقيا واالتفاقات القارية ’’حتت عنوان  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٣٠إىل  ٢٧من 

صاحبة بني طائفة واسعة من اجلهات  ، حيث يّسرت تبادل اآلراء واخلربات‘‘للتجارة احلرة
بشأن حتديات التكامل التجاري يف مشال أفريقيا يف سياق اتفاقات التجارة احلرة.  املصلحة

وكان ومجع املنتدى صحفيني مهتمني باالقتصاد ومتعاملني من القطاع اخلاص يف مشال أفريقيا، 
آلثار االتفاقات التجارية يف مشال تعزيز فهمهم لالتفاقات القارية للتجارة احلرة و اهلدف منه 

أفريقيا وبقية القارة. وتألف املنتدى من ثالثة عناصر رئيسية هي: حلقة عمل تدريبية للعاملني 
يف وسائط اإلعالم؛ وحلقة عمل إقليمية للقطاع اخلاص بشأن التحديات املطروحة أمام 

ة؛ وندوة دولية بشأن التكامل التكامل التجاري يف سياق اتفاق املنطقة القارية للتجارة احلر 
عامًا على إنشاء منظمة التجارة  ٢٠األفريقي واالتفاقات التجارية اإلقليمية الرئيسية بعد 

   الدولية.

 يف احلرة للتجارة اتفاق مشروع يف إعداد العريب املغرب احتاد بلدان وبدأت  -  ١٥٥
 املنشأ بشأن قواعد مغاربية همتفا مذكرة إىل اعتماد االتفاق هذا ويدعو. ٢٠١٠ حزيران/يونيه

ملتطلبات  وتلبيةً . املذكرة إلعداد عامل فريق إنشاء ومت. االتفاق من أساسيا عنصرا بوصفها
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التفاهم ومنحه الوسائل الفنية والتقنية  مذكرة قدراته وتزويده مبا يلزم إلعداد تدريب الفريق وبناء
 بالتعاون أفريقيا، ن اإلقليمي لشمالدو  نظم له املكتب الضرورية لتمكينه من أداء مهمته،

وقد حضر أيضا حلقة العمل هذه . تدريبية عمل حلقة العريب، املغرب احتاد أمانة مع الوثيق
 احلرة التجارة منطقة املتعلقة بإقامة الفريق العامل املعين باملفاوضات وأعضاء وطنيون خرباء

 واجلمارك اخلارجية التجارة عن املسؤولة نيةالوط الوزارات إىل العريب الذين رفعوا تقارير للمغرب
  اخلمسة األعضاء يف االحتاد. يف البلدان والزراعة والصناعة

 وشباط/فرباير ٢٠١٥ آذار/مارس بني وتتعلق املوجزات القطرية اليت أُعدت  -  ١٥٦
ومت ). موجزان( وتونس والسودان )موجزان( واملغرب وموريتانيا ومصر بكل من اجلزائر ٢٠١٦

للظروف اخلاصة بالبلدان اليت  موجزات قطرية وفقا أربعة يف األخضر ول مسائل االقتصادتنا
االعتماد على قطاع املواد اهليدروكربونية؛  من االقتصاد واحلد تنويع- اجلزائر: جرى تناوهلا
 واملهن اجلديدة؛ التصنيع-  ؛ واملغرب-األمساك صيد قطاع وإدارة األخضر االقتصاد-  وموريتانيا

يف ضوء  العامة املالية استدامة - اإلقليمية؛ والسودان والتنمية اخلضراء الوظائف -ونسوت
 الدعم كانت مسألة ملصر، وبالنسبة. النعكاسات الكبرية النامجة عن انفصال جنوب السودانا

 النظام كفاءة وتعزيز العامة املالية يف سعيها إىل ترشيد العامة الشاغل األساسي للسلطات
. الدعم أفكارا تتعلق بنظام وبناء عليه، فقد تضمن موضوع املوجز القطري ملصر .ياالجتماع
وهو شاغل حقيقي  للمغرب مسألة اإلقصاء االجتماعي، تناول املوجز القطري الثاين وأخريا،

 اللمسات وضع حاليا وجيري. مشوال أكثر حتقيق تنمية ىللذلك البلد يف إطار مساعيه إبالنسبة 
 ذلك، إىل وباإلضافة. ٢٠١٦ عام اية قبل ملوجز القطري لليبيا الذي سينشراألخرية على ا

  دون اإلقليمية يف شكل موجز إقليمي.  للمنطقة واالجتماعية االقتصادية تقييم للحالة أُعد

 املتعلقة بدعم احتاد والربامج جرى تقييم املبادرات قيد االستعراض، الفرتة وخالل  -  ١٥٧
 للمنطقة اجلديد واالقتصادي االجتماعي األعضاء وتكييفها وفق السياق ودوله العريب املغرب

فرتة  رئيسية، حمققة بذلك هدف دون إقليمية مبادرات ثالث ذلك عن دون اإلقليمية، وأسفر
واعُتمد . ٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب من اعتبارا وقد أُطلقت املبادرات بصورة رمسية السنتني،

 املتعلقة بالتكامل الشراكات كفاءة وحتسني بغية تعزيز العريب املغرب احتاد لدعم برنامج إقليمي
 واحتاد اإلقليمي دون املكتب بني ٢٠١٥- ٢٠١٤ تعاون للفرتة برنامج مدواعتُ . أفريقيا مشال يف

العريب  املغرب احتاد يف األعضاء من الدول خرباء صّدق ذلك، إىل وباإلضافة. العريب املغرب
والعبور  والنقل اجلمركية، اإلجراءات ومواءمة ممت لتبسيطصُ  فريقياأ لشمال عمل على خطة

 مت ذلك، وعالوة على. التجارية للمعامالت املباشرة وغري املباشرة التكاليف ولتقليل الدول، بني
 اإللكرتوين والتبادل اجلمركية واملواءمة املنشأ قواعد جمال يف العريب املغرب احتاد قدرات تعزيز

  . األعضاء الدول بني مركيةاجل للوثائق
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 ثالثة يف كبري حتقق تقدم الحتاد وإطاره املؤسسي،ا أمانة بتعزيز يتعلق وفيما  -  ١٥٨
على  واملبادرات التكامل لتعزيز الشركاء قيام اللجنة االقتصادية ألفريقيا بدعم تعبئة :هي جماالت

األعضاء يف احتاد  من الدول للخرباء اجتماع أفريقيا؛ وتنظيم مشال يف اإلقليمي الصعيد دون
 العمل خطة مبادرة إطار يف الحتادا  ألمانة الدعم التكامل؛ وتقدمي املغرب العريب بشأن متويل

 عمل حلقة وتنظيم احلرة، القارية للتجارة واملنطقة األفريقية البلدان بني التجارة بتعزيز املعنية
 ومشلت اإلجراءات اليت اُختذت. املنشأ قواعدب املعينالتقين الحتاد املغرب العريب  الفريق ألعضاء

 يف والتجارة النقل اإلقليمية؛ وتيسري القيمة سالسل اإلقليمي تعزيز وتطوير للتعجيل بالتكامل
   .اجلمركية للوثائق اإللكرتوين والتبادل اجلمركية اإلجراءات أفريقيا؛ ومواءمة مشال

  المكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا   - ٢

 على األعضاء الدول قدرة تعزيز املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا على ركز  -  ١٥٩
 ودون الوطنية التنمية ألنشطة دعماً  املناسب التوقيت رفيعة اجلودة ويف إحصاءات ونشر إنتاج

موجزات قطرية تشمل البلدان  ٨ املكتب أعد احملدد لفرتة السنتني، ومتشيا مع اهلدف. اإلقليمية
 ونيجرييا، باستخدام والنيجر ديفوار وكوت فريدي وكابو وغينيا وغانا وغامبيا السنغال: التالية
ة قدر  تعزيز إىل الرامية اجلهود من وكجزء ذلك، إىل وباإلضافة. األعضاء الدول قدمتها بيانات
 على جتميع أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعةاألعضاء يف لدول ل الوطنية اإلحصائية النظم

 قدم املكتب واالجتماعية، االقتصادية تتعلق بالتنمية لتضمينها يف املوجزات لوماتوإتاحة مع
 وكوت ديفوار والنيجر بيساو -وغينيا وغينيا للسنغا اىلإدعما كبريا  أفريقيا لغرب اإلقليمي دون
وتتسق  عاما ٣٠و ٢٥بني  زمينال هاإطار يرتاوح  األجل طويلة لتنميةل خطط صياغةجمال  يف

  .٢٠٦٣ امخطة عمع 

 اإلحصاءات ولتيسري املقارنة بني عملية التنبؤ االقتصادي واالجتماعي ولتحسني  -  ١٦٠
 وضع لدى الوطنية اإلحصائية البيانات لنظم األولوية أُعطيت دون اإلقليمية، املنطقة يف

 جهوده أفريقيا لغرب اإلقليمي دون وكّثف املكتب. املوجزات القطرية على األخرية اللمسات
ويف . اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بلدان يف الوطنية اإلحصائية النظم قدرات زيزلتع

 االقتصادي االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد واجلماعة اجملموع، قامت الدول األعضاء
 عليها متفق مبادرة ١٢ بتنفيذ ألفريقيا، االقتصادية اللجنة من أفريقيا، بدعم لغرب والنقدي

دف مقا( ليمياً إق خالل مواءمة  من ذلك وحتقق). مبادرات ١٠املتمثل يف  فرتة السنتنيرنة 
 بيانات إلنتاج عاملية اسرتاتيجية من كجزء األعضاء الدول يف البيانات وقواعد التنبؤ منهجيات

 االحتاد الذي اعتمده لإلحصاء األفريقي للميثاق ووفقا. يف التوقيت املناسبرفيعة ذات جودة 
قام املكتب  اإلقليمية، االقتصادية واجلماعات الدول جلميع كمرجع وجيري استخدامه األفريقي

 من التزام على احلصول يف وجنح اإلحصائيات تدفق مبراجعة آليات دون اإلقليمي لغرب أفريقيا
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 احلاالت والتأكد من نشر لتحسني حتليلرفيعة  ذات جودة إحصاءات وجتميع بإنتاج البلدان
  .اءات على نطاق واسعاإلحص

 املكاتب دون والية هيكلة أدى قيام اللجنة االقتصادية بإعادة ،٢٠١٥ عام ويف  -  ١٦١
الرئيسي للمكتب دون  الربنامج ألنشطة االسرتاتيجي التقومي إعادة وتعزيزها إىل اإلقليمية

 خدمات وتقدمي حىت يكون يف وضع أفضل يسمح له بالنهوض بالتنمية اإلقليمي لغرب أفريقيا
 واجلماعات األعضاء الدول إىل التقنية تقدمي املساعدة إىل باإلضافة صلة، وذات كفاءة أكثر

ُيسرتشد كي حمّدثة ل بيانات إقليمية توفري إىل الرتكيز حتول لذلك، ونتيجة. اإلقليمية االقتصادية
 الدعوة هودج نطاق إىل جانب توسيع والوطنية، واإلقليمية القارية السياسات ا يف صياغة

 واالجتماعي االقتصادي األداء ومبا أن تقييم. األفريقية لالقتصادات اهليكلي التحول لفائدة
 ةيحمّدثة ودقيقة، فإنه جيري أيضا إيالء اهتمام لضمان قابلءات إحصا توافر يتوقف على

  .واجلماعات للمقارنة األعضاء البيانات املتعلقة مبختلف الدول

 قدرة ساهم املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا يف تعزيز ،ذلك على وعالوة  -  ١٦٢
املتعلقة بالتنمية واالستفادة منها يف املوجزات  املعلومات جتميع الوطنية على اإلحصائية النظم

 رصدى لعو  أفريقيا، يف يبوالاإل فريوس فيما يتعلق بتأثري تفشي االقتصادية واالجتماعية، وخباصة
بيانات  قاعدةو  ‘‘Ecobase’’مشروع  نشرتعزيز  خالل من اإلقليمي التكامل عملية

’’Phoenix‘‘ اأفريقيا وتعهُّدمه غرب يف.  

 خطوات أفريقيا لغرب اإلقليمي دون املكتب اختذ املبذولة، اجلهود هذه مع ومتشياً   -  ١٦٣
باالستفادة من اجلهات  اإلحصائية البيانات جلمع وموثوقة دقيقة آليات إنشاء لضمان هامة
ذا اجملال يف املناطقامل  اإلقليمي االحصائي الربنامج اعتماد وتنسيق دون اإلقليمية، عنية 

دعم  ذلك، على وعالوة. ٢٠٢٠-٢٠١٥ للفرتة أفريقيا لغرب والنقدي االقتصادي لالحتاد
 وإضفاء األعضاء الدول من دولة كل يف إحصائية جهات تنسيق تعيني املكتب دون اإلقليمي

االلتزام الراسخ واملتسق باملشاركة يف  إىل احلاجة على عليها، مشدداً  املؤسسي الطابع
ذه. اإلحصاءات بشأن اإلقليمية االجتماعات  كان للمكتب دون اإلقليمي دور الطريقة، و

بشكل فعال بوصفها  املوجزات دف إعداد األعضاء الدول والتزام ترسيخ التعاون يف فعال
ومواصلًة هلذه اجلهود، ساهم املكتب دون . القرارات ومتخذي السياسات لصانعي قّيمة أداةً 

 من األول اجليل أمثلة، وهو من لنيجرييا املوجز القطري وتقدمي إعداد يف بنشاط اإلقليمي
 ٢٠١٥ آذار/مارس ٢٨يف  تأقيم ةجانبيفعالية خالل  للمناقشة طُرحذي ال ،املوجزات القطرية
  .. إثيوبيا أبابا، أديس يف ُعقد الذي الوزراء على هامش مؤمتر

مبا يف ذلك  أفريقيا، غرب يفئية كاتب االحصاامل مع التعاونجرى تنشيط و   -  ١٦٤
 االقتصادي واالحتاد مانو، ر احتاد( اإلقليمية االقتصادية اجلماعاتاملكاتب الواقعة يف مناطق 

 حكومية منظمات معو  ،)لدول غرب أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والنقدي
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 ألفريقيا واإلحصائي االقتصادي املرصدومنها  وحتليلها البيانات مجع يفكربى متخصصة  دولية
 عملالوحلقات  يدانيةامل بعثاتعن طريق جمموعة متنوعة من الذلك و  الكربى، الصحراء جنوب
بفضل  اإلقليمية دون البيانات قاعدة ثراءنتيجة لذلك، يزداد و  .اخلربات تبادلمن تدابري  وغريها

 األعضاء الدول مننزوال  املعلومات اإلحصائيةل اقتنااليت تسمح ب البيانات تدفق تعزيز آليات
  .لغرب أفريقيا لمكتب دون اإلقليميلتابع لبيانات اال مركز إىل

 دعم املكتب دون اإلقليمي طائفة واسعة من اإلجراءات ،٢٠١٥ عام وخالل  -  ١٦٥
مد للعُ  الدولية والرابطة للفرنكوفونية، الدولية إطار املنظمة يف توعية وبعثات مشلت محالت دعوة

والعشرين  احلادي القرن يف التنميةالشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل و الناطقني بالفرنسية، 
 دراسة). ومن األنشطة األخرى اليت نفذها املكتب أو نُفذت باالشرتاك معه ٢١ باريس(

 األحوال املدنية، إحصاءات و ،املدين التسجيلنها مثال نُظم وم املمكنة التعاون جماالت
 كوتعلى الصعيد القطري ( اإلصالح لدعم عملالحلقات  وتنظيم ؛التربعات ومحالت مجع

 تشرين الثاين/نوفمرب ،والكامريون؛ ٢٠١٥ أيار/مايو ،وبنن ؛٢٠١٥ ديفوار، شباط/فرباير
 أبيدجان يفاملعقود  األفريقي التنمية ملصرف اخلمسني السنوي االجتماع يف املشاركةو  ؛)٢٠١٥

زيارة  ذلك يف مبا القطرية، من الزياراتكجزء  الناجحة التجارب وتقاسم ؛٢٠١٥ يف أيار/مايو
منظمة األمم املتحدة  مع ذات االهتمام املشرتك اجملاالت يف التعاون؛ وإقامة عالقات سلوفينيا
ىل ذلك وفيما يتعلق بتعزيز الوعي باملسائل إضافة إو . فريقياأل ومصرف التنمية للطفولة

حلقات نقاش عن اآلفاق االقتصادية  اجلنسانية، شارك املكتب دون اإلقليمي بنشاط يف
 تعزيزاجلهود الرامية إىل يف أيضا املكتب وساهم  ألفريقيا تناولت مسألة املساواة بني اجلنسني.

 املدين التسجيل ظمنُ  بتحسني للتعجيل يقيفر األ لربنامجاملعين با اإلقليمي الدعم فريق قدرات
  .بالفرنسية الناطقة لبلدانفائدة الوال املدنية حاأل حصاءاتوإ

صدرت توصية استجاب املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا ل ذلك، جانب وإىل  -  ١٦٦
بأن  ٢٠١٢ متوز/يوليه دورته املعقودة يف يف فريقياأل االحتادوحكومات دول  رؤساءعن مؤمتر 

زمع امل اإلحصائي للتدريب فريقياأل لمعهدل إطار لوضعإىل كوت ديفوار  التقنية املساعدةقدم 
 الصعيدو  علىو  .ياموسوكرو يف بوانيي هوفويت فيليكس الوطين العلوم التقنية معهد يفإنشاؤه 
 مشروع لبدء غامبيا إىل التقنية تقدمي املساعدة يواصل املكتب دون اإلقليمي ،أيضاً  الوطين
 وزيادة البيانات، يف مجع اجلوالة تتكنولوجياال استخدام تعزيز إىل يهدف القدرات لبناء جترييب

  .أفضل يف التوقيت املناسب نوعية ذات من أجل توفري إحصاءات التشغيلية الكفاءة

 ،٢٠١٥ عام دون اإلقليمية يف املنطقة هذه يف الرئيسية املطروحة التحديات ومن  -  ١٦٧
 وخيمة له عواقب كانت ، والذي٢٠١٤ يف عام اإليبوال اإلصابة بفريوس تشاران تأثري اتساع
 من ويف سبيل التخفيف. وسرياليون وليبرييا غينياوهي  تضررا األكثر البلدان اقتصادات على

ا اللجنة دراسةالتحضريات لاملكتب دون اإلقليمي بتنسيق  احلرج، قام حدة هذا الوضع  أجر
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هي و  أفريقيا، يف يبوالإلا لفريوسواالقتصادي  التأثري االجتماعي شأنب ألفريقيا االقتصادية
. ٢٠١٥ وكانون الثاين/يناير ٢٠١٤ صدرت منها طبعتان يف كانون األول/ديسمربالدراسة اليت 

توجيه االنتباه إىل إدارة و  الوباء ذا الوعي مستوى رفع يف كبري بشكل التقرير هذا وساعد
. على نطاق واسع وتبادهلا املعلومات ذات الصلة نشر خالل منك وذل ،التأهب للتعامل معه

وتعبئة  الشركاء يف هذا الصدد توعية ا االضطالع جرى اليت األخرى األنشطة مشلتو 
م التمويل  عن طريق اإليبوال، املتضررة من فريوس تعايف البلدان خطة ومشاركتهم يف يةمساعد

 إىل وُقدمت. مشجعة نتائج عن اخلارجية، وهو ما أسفر ونالدي إلغاء إىل والدعوات التقرير نشر
، ٢٠١٥ دورته املعقودة يف كانون الثاين/يناير يف األفريقي، مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد

 ،على الصمود يف مواجهة هذه األزمة األعضاء الدول قدرة تعزيز إىل دف يةسياسات توصيات
 ات وردتلطلب واستجابة. وخارجها املنطقة داخل سعوا نطاق علىهذه التوصيات  ُنشرتمث 
م ودعّ  ،االستشارية شارك املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا يف البعثات البلدان، فرادى من

وقدم املساعدة يبوال، اإل فريوساإلصابة اجلديدة ب للقضاء التام على حاالت املبذولة اجلهود
 عيه إىل التخفيف من اآلثاراسمايف يف إطار والتع االستقرارإحالل  خطةأيضا يف تنفيذ 

  النامجة عن املرض. واالقتصادية االجتماعية

 إطالق الربنامج يف ساهم املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا بنشاط كما  -  ١٦٨
 بعديف مرحلة ما بشأن التعايف  الدويل فريقي وجمموعة البنكاأل بني مصرف التنمية املشرتك

 مانو ر احتاد من املكتب لطلب ، استجاباملشرتك الربنامج من وكجزء. والاإليبانتشار فريوس 
 الرفيع املؤمتر إىل ُقدمت اليت ،خطته اإلقليمية للتعايف إعداد يف التقنية املساعدة على للحصول
. بشأن فريوس اإليبوال ٢٠١٥ يف آذار/مارس بروكسل يف األورويب االحتاد الذي عقده املستوى

وقام  الوباء، للسيطرة علىذها االقائمة اليت مت اخت الطوارئ تدابريب علما ؤمترامل وقد أحاط
ومتخض . املرض على القضاء بغية أرض الواقع على األوضاع مع تطور التدابري تلك بتكييف
 جهودها يف املتضررة البلدان دعم إىل دف األجل طويلة اسرتاتيجيات صياغة عن أيضا املؤمتر

  الصحية.  نظمها ذلك إصالح للتعايف، مبا يف

  المكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا   - ٣

 التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا هدفه لوسط أفريقيا دون اإلقليمي المكتب حقق  -  ١٦٩
ا تصدُ ذات جودة  إحصاءات ونشر إنتاج على األعضاء الدول قدرة تعزيز يف املتمثل ر يف أوا
السياساتية ويف  يف التوصيات اللجنة وسامهت. اإلقليمية ودون الوطنية التنمية ألولويات دعماً 
لفرتة  ومن مث حتقيق هدفها–موجزات قطرية  مثانية ونشر إعداد خالل من التنمية عملية
 وغينيا ،وغابون ،وبرينسييب تومي وسان ،الوسطى أفريقيا ومجهورية ،لكل من تشاد - السنتني

 املوجزات واستخدامها هذه استعراض زان). ومتوالكونغو (موج ،والكامريون ،االستوائية
 ال سياساتية، توصيات صاغت اليت الدولية احلكومية اخلرباء اجتماعني للجنة يف كمدخالت
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 دون املنطقة يف االقتصادي والتنويع اإلقليمي التكامل وترية تسريع فيما خيص ضرورة سيما
 يف اهليكلي بشأن خطة التحول ناقشاتإلثراء امل خدمت املوجزات القطريةستُ ا كما. اإلقليمية

يف  للتحول اسرتاتيجية وضع مستجيبة بذلك، من بني أمور أخرى، للدعوة إىل وسط أفريقيا،
الذي دعا إليه خرباٌء من الدول األعضاء  النحو على اإلقليمية للمنطقة دون جمال األخشاب

 االقتصادية ألفريقيا الدول نةاللج عمل وساعد. حضروا دورات جلنة اخلرباء احلكومية الدولية
 حمّدثة ومستكملة بيانات دقيقة استناداً إىل إقليمية دون سياساتية توصيات صياغة يف األعضاء
  .دقيقة بتحليالت

 الدول لتمكني القدرات خاصة ببناء كذلك بأنشطةاالقتصادية   اللجنة واضطلعت  -  ١٧٠
احلكومية الدولية وغريها من اجلهات دون  واملنظمات اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األعضاء

 قائمة وخطط سياسات اإلقليمية صاحبة املصلحة العاملة يف جمال التنمية من وضع وتنسيق
 اللجنة على ركزت كما. أفريقيا وسط يف واالجتماعي التحول االقتصادي لدعم األدلة على

املناخ، من  وتغري الطرق على والسالمة الكلي االقتصادي التقارب مثل وناشئة مسائل قطاعية
  .اإلقليمية دون املبادرات تنفيذ أجل تسريع

 أفريقيا، لوسط الدولية احلكومية اخلرباء للجنة وأتاحت الدورة احلادية والثالثون  -  ١٧١
 االقتصادية واجلماعة األعضاء الدول لوفود برازافيل، منرباً  يف ٢٠١٥ يف آذار/مارس املعقودة
املتخصصة التابعة  واملؤسسات أفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية واجلماعة أفريقيا، وسط لدول
هو وضع  هذه للجنةادورة  موضوع وكان. والناشئة يف جمال التنمية احلالية القضايا ملناقشة هلا،

دعم إحداث حتول هيكلي يف اقتصادات وسط أفريقيا. وحتقيقا  أجل منغابات للاسرتاتيجية 
ملشاركون إىل وضع اسرتاتيجية دون إقليمية قوية إلحداث حتول يف جمال هلذه الغاية، دعا ا
دف  للنساء  وخاصة عمل، فرص إجياد يف تساهم أن ميكن مضافة قيمة توليدإىل األخشاب 

 أن من شأن اسرتاتيجية اإلقليمية دون املنطقة من وخرباء االقتصادية اللجنة ورأت. والشباب
 على االعتماد تقللأن و  االقتصادي التنويعسن أن حت ألخشابايف جمال  حتولمعززة إلحداث 
  .عائدات النفط

اجلماعة  قدرات تعزيز إىل الرامية هاإطار جهود االقتصادية، يف مت اللجنةاوق  -  ١٧٢
 تنفيذب التعجيللدول وسط أفريقيا على  االقتصادية أفريقيا واجلماعة لوسطاالقتصادية والنقدية 

) السنتني هدفها لفرتةبذلك حمقِّقة ( مبادرات أربع الدعم لتنفيذبتقدمي  مية،اإلقلي دون املبادرات
ا اجلماع  يف اعتماد األوىل املبادرة ومتثلتتان املذكورتان أعاله. اإلقليميتان االقتصادين اتقامت 

لتمكينها  وسط أفريقيا يف املشاريع لتطوير طريق اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا خارطة
اجلماعة االقتصادية  دول رؤساء قرار هي الثانية واملبادرة األخضر، االقتصاد حنو ن التحولم

. دول اجلماعة بالنسبة ملواطين دخول تأشرية على احلصول شرط وسط أفريقيا إلغاءَ لوالنقدية 
 اإلقليمي التكامل القرار أيضا لدعوة املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا إىل وقد استجاب هذا
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 على وجه اخلصوص، وهو ما متت الدعوة إليه من األشخاص تنقل عام وإىل حرية بشكل
 أفريقيا، وسط يفالتجارية  األعمال بيئة التدابري الكفيلة بتحسني عن تقرير إعداد ونشر خالل
 خمصص لتوعية إقليمي دون خرباء اجتماع وتنظيم األشخاص تنقل حرية على الرتكيز مع

  .اإلقليمي ايا التكاملمبز  السياسات واضعي

 املتعلق بدعم أفريقيا ووسط غرب دول رؤساء فكانت قرار الثالثة أما املبادرة  -  ١٧٣
يف هذه العملية  ألفريقيا االقتصادية وقد متثل تأثري اللجنة. حرام حركة بوكو من املتضررة البلدان

 عن أنشطة املتحدة لألمم مالعا األمني تقرير يف مسامهة املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا يف
 ٢٠١٤ لعامي سنوية نصف من خالل إعداد مذكرات أفريقيا وسط يف املتحدة األمم مكتب

 املدى على والتوقعات وسط أفريقيا السائدة يف واالجتماعية االقتصادية عن األوضاع ٢٠١٥و
  .يارئيس مكتب األمم املتحدة يف وسط أفريق ثناء من مسامهة املكتب ولقيت. القصري

املكتب دون اإلقليمي لوسط  خالل من االقتصادية، وأخريا، اضطلعت اللجنة  -  ١٧٤
 املتمثلة الرابعة فيما يتعلق باملبادرة من وسط أفريقيا اخلرباء على التأثري أفريقيا، بدور حاسم يف

ا وسط أفريقيل والنقدية للجماعة االقتصادية الكلي االقتصادي التقارب إطار توسيع اعتماد يف
 اجتماع خالل حتقق ذلكد وق. لدول وسط أفريقيا االقتصادية اجلماعة منطقةكامل ليشمل  

 ،٢٠١٥ آذار/مارس ٣و ٢ يفيف برازافيل  دون اإلقليمي املكتب نظمه خمصص فريق خرباء
 األطراف، املتعددة للمراقبة املؤسسي اإلطار بشأن النظر وجهات تبادلوا خبرياً  ٥٢ وحضره
ومتت بعناية خالل االجتماع . االمسية التقارب معايري وأمهية واحلوافز اتزاءاجل آلية وفعالية

ا اللجنة التقنية الدراسة مناقشة واعتماد نتائج  جمال احملرز يف التقدم عن االقتصادية اليت أعد
    دون اإلقليمية لوسط أفريقيا وآفاق هذا التقارب. املنطقة يف الكلي االقتصادي التقارب

 من املستوى رفيعيال القرار ينعاص قدرات بناء يفاالقتصادية  اللجنة امهتوس  -  ١٧٥
 يف املناخ تغريمسألة  جمال تعميم يف األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية اجلماعات
 كانون األول/ديسمرب ُعقدت يف تدريبية عمل حلقة خالل الزراعية، وذلك السياسات
وسط  يف الزراعة على املناخ تغري بتأثري يف التوعية وسامهت حلقة العمل. دواال يف ،٢٠١٥
االحتباس احلراري وُتوجت باعتماد  غازات انبعاث يف الزراعي القطاع ومسامهة أفريقيا

 خفض بشأن والثانية الزراعي، القطاع يف املناخ تغري مع التكيف بشأن األوىل: اسرتاتيجيتني
  .االحتباس احلراري غازات انبعاثات

املخصص  اخلرباء فريق الجتماعات تقدمي الدعم االقتصادية صلت اللجنةووا  -  ١٧٦
 بيئة اهليكلي؛ وحتسني التحول أجل من االستخراجية الصناعات إمكانات بشأن تسخري

 يف الكلي على صعيد االقتصاد التقارب آفاقطالع واست أفريقيا؛ وسط يف التجارية األعمال
 اجتماعي هي إعداد تقرير الفرعي الربنامج امللحوظة هلذا ةالنتيج وكانت. اإلقليمية دون املنطقة

 الفرعي الربنامج أفريقيا ملكتب األمم املتحدة يف وسط أفريقيا. كما قدم واقتصادي عن وسط
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ذي اإلقليمية لوسط أفريقيا، ال االقتصادية اجملموعات املعنية برتشيد التوجيهية للجنة كبريا دعما
   .عضو فيهاهو 

 يف صاحبة املصلحةاجلهات  بني وتشجيع الشراكة الفساد مكافحة زيزولتع  -  ١٧٧
 ٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر يف االقتصادية اللجنة نظمت دون اإلقليمية يف هذا اجملال، املنطقة

. أفريقيا يف وسط الفساد مكافحة مؤسسات شبكة إطالق خالهلا ليربفيل مت حلقة عمل يف
كما . العمل حلقة خالل استعرضتها للشبكة القانونية الوثائق من جمموعة وأعدت اللجنة

 بني واخلربات املعلومات وتيسري تبادل الشبكة ألنشطة أنشأت اللجنة منتدى إلكرتونيا للرتويج
  .أعضائها

 االقتصادية اللجنة واصلت املعرفة، وشبكات املمارسة جبماعات يتعلق وفيما  -  ١٧٨
 ومت. املعارف املتحدة لتبادل منابر األمم خالل من ارفواملع املعلومات لنشر جهودها ألفريقيا
 دون املنطقة من إشراك اخلرباء لغرض املمارسة جلماعات أماكن عمل مواضيعية ثالثة إنشاء

  طائفة من املسائل على النحو املبني أدناه: يف املناقشات بشأن اإلقليمية

مشاركا  ٤٠ ل حوايلتباد: أفريقيا وسط يف التجارية األعمال بيئة حتسني   (أ)
أفريقيا  وسط احلال يف واقعالتجارية و األعمال  ببيئةاخلاصة  املؤشرات الصلة بني بشأن األفكار

 ؛ممارسة األعمال التجارية الصادر عن البنك الدويل مؤشرانطباقها عليه، مبا يف ذلك مدى و 
 املنتدىصادر عن ومؤشر التنافسية العاملية الأفريقيا؛  يف احلكم لشؤون إبراهيم ودليل

  الدولية؛ الشفافية منظمةالصادر عن الفساد  انتشار ومؤشر تبني العاملي، االقتصادي

من أجل  واخلاص العام القطاعني بني التعاون حتسني اسرتاتيجيات  (ب) 
 األعمال بيئة من أجل حتسني املؤسسية واآلليات الرتتيبات االستثمارات ولتعزيز فعالية تشجيع

  اإلقليمي؛ ودون الوطين الصعيدين ىعلالتجارية 

وسط  يف منطقة الكلي على صعيد االقتصاد احملرز يف التقارب التقدم  (ج)
 ضعف اإلطار اآلراء بشأن تبادل يف خبريا ٥١ شارك دون اإلقليمية وآفاق هذا التقارب: أفريقيا

 التقارب معايري يةوأمه اجلزاءات واحلوافز آلية وفعالية األطراف، املتعددة للمراقبة املؤسسي
التابعة للجماعة  األطراف املتعددة املراقبة آلية أمهية بشأن اخلرباء األفكار وتبادل. االمسية

االقتصادية لدول  اجلماعة لتشمل نطاقها توسيع االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وإمكانية
  وسط أفريقيا؛

 إنشاء مت: أفريقيا طوس يف التنمية سياسات يف األخضر االقتصاد إدماج  )د( 
الدورة الثالثني للجنة اخلرباء احلكومية  خالل من اخلرباء توصية على هذه بناءً  املمارسة مجاعة

 التوعية يف وساهم ذلك. جنامينا ، يف٢٠١٤ آذار/مارس ٧إىل  ٥من  الفرتة الدولية املعقودة يف
تناولت مسائل  ناقشاتأفريقيا، حيث جرت م وسط يف األخضر االقتصاد إىل التحول بضرورة
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ا  النامية يف أفريقيا يف سعيها إىل  الصغرية اجلزرية الدولدعم من قبيل الكيفية اليت ميكن 
 أفريقيا تطوير صناعات وكيف ميكن لبلدان وسط املناخ، التكيف مع اآلثار الضارة لتقلب وتغري

  يمية.دون اإلقل املنطقة يف اهليكلي التحول لديها من أجل تسريع الغابات

 يف عقد للخرباء اجتماع خالل حبثها مت تقييمية دراسة االقتصادية اللجنة وأجرت  -  ١٧٩
 على األفريقية للسالمة العمل خطة تنفيذ تسريع دف دواال، يف ٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب

 دون اإلقليمية يف سائر املناطق عن متخلفة أفريقيا وسط منطقة أن إىل الدراسة وتشري. الطرق
العقد العاملي للعمل من أجل السالمة على  مع بلوغ منتصف هذه، العمل خطة تنفيذ يف القارة

ورأى املشاركون أن العقبات الرئيسية اليت حتول دون تنفيذ اخلطة . ٢٠٢٠-٢٠١١الطرق 
 اجلهات قدرة العمل، وضعف اإلمساك بزمام خطة وعدم االلتزام، مستوى تكمن يف تدين
 وشدد. الطرق على للسالمة املخصصة والبشرية املالية كفاية املوارد  وعدم صاحبة املصلحة

تدعو  واعتمدوا توصيات الطرق، حوادث عن وشاملة دقيقة إحصاءات إىل احلاجة على اخلرباء
 خطة تنفيذ اإلمنائيني إىل تسريع والشركاء األعضاء والدول اإلقليمية اجلماعات االقتصادية

 .الطرق ىعل األفريقية للسالمة العمل

 لإلحصاء الوطين للمعهد الدعماالقتصادية  اللجنة قدمت الصعيد القطري، وعلى  -  ١٨٠
 تكنولوجياالعن طريق  اإلحصائية البيانات جبمع يتعلق جترييب مشروع لتنفيذ يف الكامريون

طاع طوير قلت األفريقي املركز االقتصادية اللجنةُ  يف جنامينا، ساعدت تُعقد فعاليةويف . اجلوالة
من  التفاوض على األفريقية احلكومات قدرات املتعلق بـتعزيز جهوده إلطالق املشروع يفاملعادن 

ومستدامة لتحقيق  ومنصفة تكون شفافة االستخراجية جمال الصناعات يف عقود أجل إبرام
 إىل وباإلضافة. واسع نطاق علىاملستدامة واالقتصادية  االجتماعية والتنمية املستدام النمو

 فريق مع شراكته املكتب عزز الكامريون، يف املتحدة لألمم القطري الفريق أنشطة املشاركة يف
 ج "توحيد األداء" يف يف إطالق املساعدة وقدم االستوائية، غينيا يف القطري املتحدة األمم
  .البلد

 عامواإلمساك بزمام األمور فيما يتعلق خبطة  الفهم ويف سبيل تعزيز وأخريا،  -  ١٨١
 حلكومة ينتقال الدعماالقتصادية  اللجنة قدمت ،٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام وخطة  ٢٠١٦٣
الدميوغرايف  والعائد املستدامة التنمية أهدافبشأن  حلقة عمل يفأن شاركت ب الكامريون

حكومة  نظمتهاو  ٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب  ٩إىل  ٨ُعقدت يف ياوندي خالل الفرتة من 
 املكتب وقدم .للسكان املتحدة األمم لصندوق القطري التابع املكتبشرتاك مع االبالكامريون 

 جبملة العمل حلقة يف وأوصى املشاركون. اإلمنائيتني هاتني اخلطتني بني تناول الروابط عرضاً 
ذه املسألة ونشرها على نطاق واسع ذات إنتاج الوثائق منها أمور   .الصلة 
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  فريقياأ لشرق دون اإلقليمي المكتب   - ٤

لفرتة  حمققا هدفه( مثانية موجزات قطرية أفريقيا لشرق دون اإلقليمي املكتب أعد  -  ١٨٢
 داوروانوجيبويت  الدميقراطية الكونغو ومجهوريةاملتحدة تنزانيا مجهورية و  لكل من أوغندا) السنتني

يف  ذات جودة عالية وصادرة إحصائية بيانات باستخدام وذلك ومدغشقر، وكينيا والصومال
عبة شمن شعبة سياسات االقتصاد الكلي و وبدعم  األعضاء الدول املناسب قدمتها التوقيت

. وشعبة سياسات التنمية االجتماعية اتواملركز األفريقي لإلحصاءالتكامل اإلقليمي والتجارة 
 الدولية احلكومية اخلرباء للجنة اجتماع ومتت دراسة املوجزات القطرية، وهي قيد اإلعداد، خالل

 للحصول على تعليقات من ذلك فرصة ، وكان٢٠١٥ يف آذار/مارس مدغشقر يف ُعقد
ا املوجزات القطرية والوزارات عن صاحبة املصلحةاجلهات    .اخلاصة ببلدا

بني  ٢٠١٤ للقاءات الرفيعة املستوى اليت جرت يف كانون األول/ديسمرب ومتابعةً   -  ١٨٣
 يف املسؤولني كبار من وغريه كاغامي، ورئيس رواندا، بول ةاالقتصادي للجنة التنفيذي األمني
 بني ٢٠١٥ شباط/فرباير رواندا، باإلضافة إىل املناقشات السياساتية اليت جرت يف حكومة
نظمت  ،٢٠١٥ شباط/فرباير يف للجنة العليا من اإلدارة وفريق الروانديني املسؤولني كبار

 االقتصادي النمو تسريع بشأن املستوى رفيعة عمل واملكتب دون اإلقليمي حلقة رواندا حكومة
 دام يومني الذي االجتماع وحضر. ٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب  ٨و ٧ ُعقدت يفرواندا  يف

 السياسات حتليل عهدمل نثلو ممو  دوليون ومديرون عامون ومديرون وخرباء روانديون وزراء
 كبرية ُقدمت مساعدة  لالجتماعويف سياق التحضري. االقتصادية من اللجنة والبحوث وخرباء

ا للسياسات إلعداد حتليلها الرواندية للحكومة  ال اإلمنائية الوطنية، للمبادرات دعماً  وإحصاءا
االقتصادية لدول  اليت تتيحها اجلماعة السوق وفرص اإلمنائية البديلة باألطر يتعلق فيما سيما

  .األلبان وسط أفريقيا وعملية تطوير قطاع

 اليت أفريقيا، لشرق الدولية احلكومية اخلرباء تاحت الدورة التاسعة عشرة للجنةوأ  -  ١٨٤
وهو  الدورة الستطالع موضوع للمشاركني ، فرصةً ٢٠١٥ آذار/مارس يف أنتاناناريفو يف عقدت

وحلقات نقاش  تنظيم عروض خالل وذلك من ،"أفريقيا شرق لتنمية األزرق االقتصاد تسخري"
 النمو حتقيقتدارس اخلرباء خالل الدورة سبل و . ومجاعية عامة شاتومناق رفيعة املستوى

قيق كينها من حتومت البحرية الوصول إىل املوارد تعظيم قدرة البلدان على خالل من املستدام
. للمحيطات اإليكولوجية هالنظم املستدامة اإلدارةوذلك عن طريق  االستفادة القصوى منها

 وتعزيز اهليكلي التحول لدعم كأداة األزرق" "االقتصاد مفهوم ومت التأكيد مرارا على أمهية
. دون اإلقليمية املنطقة يف املناخ تغري آثار من والتخفيف الفقر على والقضاء املستدامة التنمية

واالعتماد املتبادل  التجارية والروابطالحظ املشاركون أن استغالل شبكات اهلياكل األساسية و 
 الساحلية غري البلدانب واجلزرية الساحلية الدول اليت تربط االسرتاتيجية والشراكات على املوارد
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. لتنمية املنطقة دون اإلقليمية بأسرها األزرق االقتصاد تسخري فوائدمن ن ميكّ من شأنه أن 
 أفريقيا، لشرق دون اإلقليمي الصادرة عن املكتب لمنشوراتن لاك املتنامية، اخلطة هلذه ودعماً 
 االقتصاد املعلومات األساسية املتعلقة بتسخري ودراسة األزرق القتصادسايت لاسيال دليلال مثل

 ،وجيبويت ،القمر جزر( أعضاء دولأربع  مساعدة يف رئيسي دور أفريقيا، شرق لتنمية األزرق
 احمليط مساعدة جلنةيف و  األزرق، لالقتصاد مستدامة سياسات وضع يف) ومدغشقر ،وسيشيل
 .األزرق املتعلقة باالقتصاد هاعمل خطةاستكمال  على اهلندي

 املخصص اخلرباء لفريق اجتماعات أفريقيا لشرق دون اإلقليمي املكتب نظم كما  -  ١٨٥
مسامهة  مدىييم قجرى خالهلا تو  ،دون اإلقليمية املنطقة يف اهليكلي خطة التحول يف سامهت

 اقتصادات تنويع يف والصني، داهلن مع وخاصة واالستثمار، العالقات اجلديدة يف جمايل التجارة
 ،االجتماعي التماسك حتسنيدف إىل  اسرتاتيجياتة و حال واستعرض دراسات أفريقيا شرق

 أدواتك الثنائية االستثمار ومعاهدات الدولية التجارة ظمنُ  يةدودحم كشف على توساعد
  .للتنمية

 لرامية إىل تعزيزأيضا يف اجلهود ادون اإلقليمي لشرق أفريقيا  املكتب وساهم  -  ١٨٦
 تنفيذ يف اإلسراع على اإلقليمية واجلماعات االقتصادية أفريقيا شرق يف األعضاء الدول قدرات

 املتعلق األزرق. واستلزم عمله واالقتصاد والطاقة بالسياحة املتعلقة دون اإلقليمية املبادرات
 املستوى على القدرات وبناء بارزين حكوميني مع مسؤولنيعلى مستوى رفيع التعاون  بالسياحة
 اهليئةها طلقتأاليت  املستدامة للسياحة لخطة الرئيسيةسية لابالدعائم األسفيما يتعلق  القطري
ويف هذا السياق، تقدم . ٢٠١٣ كانون األول/ديسمرب يف بالتنمية املعنية الدولية احلكومية
 التوجيهية املبادئ ومتسقة ملسألة دمج الدعم بصورة منهجية ألفريقيا االقتصادية اللجنة
هذه تقوم و . املستفيدة لبلداناليت تعتمدها اذات الصلة ة العامة السياس صكوك يف يةاتالسياس
 لتنفيذ املمارسات بأفضل تعلقت جسليمة وُ  أدلة العامة على املقدمة يف جمال السياسة املشورة
 أو هاجناح أسبابمع وضع  احلالية العاملية األطر حتليل وتستند إىل اإلقليمية، السياحة أطر
السياحة ينطوي، مثلما  لتنمية الوطنية املتعلق بالصكوك العمل فإن وباملثل،. ها يف االعتبارفشل

 والثانوية األولية البيانات أساس على للوضع مفصل حتليل على إلثيوبيا، هو احلال بالنسبة
 ألفريقيا االقتصادية اللجنة جعليف  العمل وقد ساهم هذا. املناسبة االسرتاتيجية لتوجيه صياغة

عمل املكتب يف  من املستفيدة اجلهات الرئيسية وكانت. السياحة جمال يف املفضل الشريك
 النهائية وقد اسُتكملت املسودة.كينياإثيوبيا، وأوغندا، وجيبويت، ورواندا، و جمال السياحة هي 

إطالقها يف  ويتوقع نوعها، من األوىلوهي  املتعلقة بإثيوبيا، املستدامة للسياحة الرئيسية للخطة
  . ٢٠١٦ مطلع عام

ن السياحة جمال أل انظر  ،ال تزال شحيحةالبيانات املتاحة عن هذا املوضوع و   -  ١٨٧
 واجلماعات األعضاء الدولعتمده مل تبالتايل و  ألفريقيا االقتصادية للجنة جديد نسبياً 
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 لذلك، ونتيجة. إال يف اآلونة األخرية هجيةومن شاملة بطريقةاملنطقة  يف اإلقليمية االقتصادية
أنتجها  – أولية مصادر على السياحة يف جمال لشرق أفريقيا املكتب دون اإلقليمي عمل يعتمد
 والبنك العاملية السياحة منظمة مثل بالشركاء خاصة ثانوية أو على مصادر بيانات -املكتب
 أخرى، مصادر الواردة من البيانات ثوقيةمو  ولضمان. والسياحة للسفر العاملي واملركز الدويل

وحىت . املصادر تلك من مجعها مت اليت األعضاء باستمرار مبقارنة وفحص البيانات تقوم الدول
 جرت يف املنطقة دون اإلقليمية، صاحبة املصلحةتأثري قوي على اجلهات  يكون للبيانات

 وذلك باستخدام املؤثرات ،التكنولوجياصيحة يف جمال االستفادة على حنو كامل من آخر 
  .على حد سواء عروضالو  كتوبةامل تقاريرال يف البصرية

 ساهم املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا يف حتقيق بالطاقة، يتعلق وفيما  -  ١٨٨
 تعزيز: أساسية هي جماالت تقدمي الدعم للدول األعضاء يف ثالثة خالل من األهداف املتوقعة

 تقدمي عن طريق ذلك يف مبا واإلقليمي، الوطين الصعيدين على لطاقةيف جمال ا التخطيط قدرات
 شرق يف للجميع املستدامة الطاقةمبادرة تنميتها؛ وتشجيع  وخطط الطاقة موارد لتقييم الدعم
 يف الطاقة على نطاق احلصول توسيعبغية  ،السياسات من خالل دعم ذلك يف مبا أفريقيا،

 اإلقليمي الصعيدين على الطاقة منأل لوضع سياسة ياسايتالس الدعم وتوفري كامل املنطقة؛
 حتديدا، أكثر وبشكل. يف جمال الطاقة األمن انعدامآثار من  التخفيف من أجل والقطري

 الطاقة أمن إطار متناول العملية املستمرة لصياغة يف واصل املكتب دون اإلقليمي وضع خرباته
يف نطاقه، حيث يشمل  شامال ويعُد اإلطار. ٢٠٥٠ لعام ورؤيتها أفريقيا شرق جلماعة دول

 عالوة على كونه متعدد والكهرباء، والغاز والنفطحيائية األ لكتلةطاقة االقطاعات الفرعية ل
  .األبعاد

السياساتية  طائفة من األدوات تطوير وساعد املكتب دون اإلقليمي أيضا يف  -  ١٨٩
 وختطيط الطاقة موارد تقييم: ذلك يف مبا ميةاإلقلي واجلماعات االقتصادية األعضاء الدول لدعم

ووضع  رواندا؛ يف املتجددة الطاقة تكنولوجيات الستدامة نشر إطار ووضع جيبويت؛ تنميتها يف
 عمل وخطة وطنية ووضع اسرتاتيجية أفريقيا؛ مجاعة شرق ملنطقة الطاقة أمن لسياسة إطار
 الطاقة موارد ؛ وتقييم٢٠١٦ /أبريلاستكماهلا يف نيسان يتوقع يف رواندا الشمسية للطاقة

 يف الطبيعي الغاز سياسات وتقييم جليبويت؛ يف جمال التخطيط استشارية وتقدمي خدمات
مجاعة األعضاء يف  لدولإىل ا استشارية وخدمات مجهورية تنزانيا املتحدة؛ وتقدمي توصيات

  .يواإلقليم على الصعيدين الوطين الطاقة أمنات بشأن سياسشرق أفريقيا 

 مع أقام املكتب دون اإلقليمي شراكات االسرتاتيجية، وفيما يتعلق بالشراكات  -  ١٩٠
 شيغانتمي والية وجامعة فرجينيا والية وجامعة لندن كلية وجامعة رواندا جامعة مثل اجلامعات
 األعضاء الطاقة يف الدول مؤسساتمع  ، وذلك إضافة لشراكاتهللتكنولوجيا جورجيا ومعهد

 الطاقة ووكالة املتجددة للطاقة الدولية الوكالة مثل دولية منظمات مع قام شراكاتكما أ. فيه
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أداة التخطيط  جمال استخدام يف( الذرية للطاقة الدولية والوكالة) يف جمال البيانات( الدولية
ا البيئية العامة (  ))MESSAGEاملتمثلة يف منوذج البدائل االسرتاتيجية للتزويد بالطاقة وتأثريا

 وخمترب للبيئة ستوكهومل معهد مثل وطنية منظماتمع و  ،رواندا يف املتحدة األمم وكاالت ومع
  .املتحدة الواليات يف الوطين أرغون

 الدورة التاسعة عشرة للجنة اخلرباء احلكومية الدولية، قام توصيات مع ومتشياً   -  ١٩١
 استكمال ذلك ومشل. األزرق صادجمال االقت يف رائد بعمل أفريقيا لشرق دون اإلقليمي املكتب
تعريف  إىل يسعى شامل وإعداد تقرير األزرق، املعلومات األساسية املتعلقة باالقتصاد دراسة
صاحبة وغريها من اجلهات  اإلقليمية واجلماعات االقتصادية أفريقيا شرق يف القرار صناع

 النمو يف األزرق االقتصاد ومسامهات بدور –واحمللي والوطين اإلقليمي الُصُعد على-  املصلحة
 من عدد مع وأقام املكتب شراكات. أفريقيا شرق يف اهليكلي والتحول واالقتصادي االجتماعي
 احمليط اهلندي، والسوق جلنة مثل املتحدة، ومنظمات األمم والدولية اإلقليمية املنظمات
ة احلكومية الدولية املعنية واهليئ ومجاعة شرق أفريقيا، األفريقي، واجلنوب أفريقيا لشرق املشرتكة
من أجل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةوبرنامج األمم املتحدة للبيئة، و  ،بالتنمية

فيما  اخلربات السياسات واملسامهة فيهما؛ وتبادل املعلومات األساسية ودليل دراسة استعراض
. واالسرتاتيجيات الربامج يف زرقاأل االقتصاد مبادئ وتعميم ؛التواصلبينهم والبحث عن فرص 

 بيئة لتهيئة الالزمة واإلجراءات الفرص عن عامة املعلومات األساسية حملة دراسة كما تقدم
هو جلسة العمل  األمهية من نفسه على القدر واألمر الذي كان. األزرق لالقتصاد مواتية

 ٢٠١٥ األول/ديسمربكانون  يفاليت ُعقدت  -املعروفة باسم "الكتاب السريع"–املكثفة 
 األعضاء تزويد الدول هو الدليل والغرض من. األزرق االقتصادات عن سياس لوضع دليل

 ذات املبادئ مبنهجية تدرجيية لتعميم الدولية احلكومية واملنظمات اإلقليمية االقتصادية واللجان
اإلجراءات  ذهومن شأن كل ه. منها بكل اخلاصة والربامج اخلطط يف األزرق باالقتصاد الصلة

  .اجملال هذا للجنة االقتصادية وتأثريها يف القيادي أن تساعد يف توطيد الدور

  للجنوب األفريقي دون اإلقليمي المكتب   - ٥

خالل الفرتة قيد االستعراض، واصل املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي   -  ١٩٢
واملنظمات احلكومية الدولية  تقدمي املساعدة للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

من أجل تعزيز  ،التنمية على الصعيد دون اإلقليميب املعنية صاحبة املصلحةوغريها من اجلهات 
ا على صياغة السياسات والربامج القائمة على األدلة ومواءمتها دعماً للتحول االقتصادي  قدرا

إعداد وحتديث املوجزات القطرية واالجتماعي يف املنطقة دون اإلقليمية. واستمر املكتب يف 
دف إىل توفري بيانات اليت  املتكررةالرئيسية باعتبارها من منشورات اللجنة االقتصادية 

اقتصادية واجتماعية ومعلومات عن املؤسسات والسياسات إىل جانب تقدمي حتليل وتوصيات 
تشمل الدول ء العمالبشأن السياسات واملخاطر لكي تستفيد منها جمموعٌة متنوعة من 



E/ECA/COE/35/9 
AU/STC/FMEPI/EXP/9(II) 

 

٥٩ 

يف منطقة اجلنوب األفريقي وغريها  السياسات والقطاع اخلاصواضعي األعضاء واجملتمع املدين و 
اهلدف املقرر لفرتة السنتني) حققت انية موجزات قطرية (. ومن مث فقد مت إعداد مثمن املناطق

  ، وناميبيا. لكل من أنغوال، وبوتسوانا، وسوازيلند، وزامبيا، وزمبابوي، وليسوتو، ومالوي

وعالوة على ذلك، قام املكتب بعقد مشاورات مع فرادى املكاتب اإلحصائية   -  ١٩٣
ومع مجاعتني اقتصاديتني ته الوطنية التابعة للدول األعضاء الواقعة يف املنطقة املشمولة بوالي

نوب مها اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجل ،إقليميتني
األفريقي، وذلك لشرح مبادرة املوجزات القطرية. وُكللت هذه املشاورات بانعقاد االجتماع 

. ومت من خالل ٢٠١٥التشاوري دون اإلقليمي ملنتجي اإلحصاءات ومستخدميها يف عام 
حتديد وبلورة احتياجات املكاتب اإلحصائية الوطنية  هذه العملية التشاورية واسعة النطاق

ا من القدرات اإلحصائية، وترتيب هذه االحتياجات حسب واملؤسسات  ذات الصلة 
مشرتك لتبادل أفضل املمارسات واخلربات وإقامة الشبكات والتنسيق منتدى أولويتها؛ وإنشاء 

إعطاء دفعة للمناقشات املتعلقة مبواءمة اإلحصاءات يف منطقيت جرى يف جمال اإلحصاءات؛ و 
رُفع و  ؛ والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقيفريقي اجلماعة اإلمنائية للجنوب األ

التوعية مببادرة املوجزات القطرية اليت تعدها اللجنة االقتصادية وتركيزها عموما على مستوى 
تعزيز قدرة املكاتب اإلحصائية الوطنية لتيسري إنتاج إحصاءات موثوقة الستخدامها يف السياسة 

الشراكة بني  املكتب واملكاتب اإلحصائية الوطنية واملؤسسات ذات العامة؛ ومواصلة تعزيز 
ا.   الصلة 

يف جهوده من أجل تعزيز دون اإلقليمي للجنوب األفريقي استمر املكتب و   -  ١٩٤
 صاحبة املصلحةقدرات اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وغريها من اجلهات 

بوضع وتنفيذ مبادرات دون إقليمية ذات أولوية يف اجلنوب بغية التعجيل  ،بالتنميةاملعنية 
نفذت اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء ومبساعدة اللجنة االقتصادية، األفريقي. 

فرتة املطلوب خالل اهلدف وحققت بذلك مبادرات متفق عليها إقليميًا (سبع  اآلن حىت
  .مبادرات ثالثالسنتني)، انطالقا من خط أساس يتألف من 

، بناء أيضاً  قدم املكتب الدعم التقين ألمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيو   -  ١٩٥
 صيغةو للتصنيع  واسرتاتيجية وضع خارطة طريقمشل ذلك مساعدة اجلماعة على على طلبها، و 

. ويف وقت الحق، أقر ٢٠٢٠-٢٠١٥للفرتة منقحة من خطة اسرتاتيجية إرشادية للتنمية 
لس وزراء الصناعة ببلدان اجلماعة اإلمنائية هذين اإلطارين من أطر السياسة العامة، مث أقرمها جم

واعتمدمها لغرض التنفيذ مؤمتُر القمة االستثنائي لرؤساء الدول واحلكومات األعضاء يف اجلماعة 
ديرها عن تقللجنوب األفريقي . وقد أعربت اجلماعة اإلمنائية ٢٠١٥املعقود يف نيسان/أبريل 

من دعم، وطلبت احلصول على املزيد من أجل وضع خطة ه ملا قدممكتب دون اإلقليمي لل
مساعدة تقنية من أجل تنفيذ . وقدم املكتب أيضا عمل لتنفيذ االسرتاتيجية وخارطة الطريق
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أحدمها برنامج اجلماعة اإلمنائية يف جمال التعدين، إذ دعمت عملية حتديد ووضع مشروعني 
تصنيف إغناء املعادن. ، والثاين عن راسة تقييمية للمهارات الالزمة يف قطاع التعديندعبارة عن 

  .٢٠١٥وكال املشروعني قيد التنفيذ منذ حزيران/يونيه 

دون اإلقليمي للجنوب األفريقي وعلى مستوى الدول األعضاء، ما برح املكتب   -  ١٩٦
روة املعدنية والتعدين يف ليسوتو، وهي يقدم اخلدمات االستشارية لعملية إرساء سياسة وطنية للث

. وكانت ليسوتو تتطلع يف هذا الشأن إىل وضع ٢٠١٣السياسة اليت انطلقت أواخر عام 
لفقر، تتصدى ملشكلة او  املستداماالقتصادي و سياسة يرتكز إليها حتقيق النمو االجتماعي 

، مت املقدم من املكتب عموتكون متسقة مع مطامح الرؤية األفريقية للتعدين. ونتيجة هلذا الد
االنتهاء من وضع سياسة وطنية للثروة املعدنية والتعدين تتسق مع الرؤية األفريقية للتعدين، وقد 

ا حكومة  . ومبزيد من ٢٠١٥يف وقت الحق وبدأ تنفيذها رمسيا يف حزيران/يونيه ليسوتو اعتمد
يف مواءمة إطارها القانوين الدعم من اللجنة االقتصادية والشركاء، شرعت احلكومة منذئذ 

  والتنظيمي املقرر أن تستند إليهما السياسة اجلديدة.

اللجنة االقتصادية الدعَم حلكومة مالوي يف عملية قدمت وباإلضافة إىل ذلك،   -  ١٩٧
، فقدمت ١٩٨١لمناجم والثروة املعدنية الصادر يف عام الوطين ل ااستعراض وحتديث قانو

للمناجم والثروة املعدنية وشاركت بنشاط  ٢٠١٥مشروع قانون عام كبرية يف  فنيةمسامهات 
. وباإلضافة إىل ٢٠١٥يف حلقة العمل املعنية باالستعراض التقين اليت ُعقدت يف أيار/مايو 

التنمية بشأن العمل على التأكد من االتساق والوضوح يف تعبري القانون عن نوايا احلكومة 
اإلنفاذ على ب ا، ونواياها فيما يتعلق اآلليات ذات الصلةو االقتصادية للبلد و االجتماعية 

الصعيدين التنظيمي والقطاعي، انطوى االستعراض أيضا على تقييم ملدى توافق مشروع القانون 
وتواؤمه مع غريه من القوانني والتنظيمات احمللية الوطنية ومع السياسات واألطر القانونية 

بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف جمال التعدين اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك 
وإطارها ملواءمة سياسات التعدين مع الرؤية األفريقية للتعدين. وقد ُأحيلت التوصيات املنبثقة 
عن حلقة العمل إىل وزارة املناجم للنظر يف تنقيح مشروع القانون قبل وضعه يف صيغته النهائية 

وي لسّنه، وهي التوصيات اليت تناولت مسائل من قبيل احلوكمة وعرضه على برملان مال
القطاعية، وتـََويل العناصر الوطنية مقاليد األمور، وتنمية اجملتمعات احمللية، والتعدين احلريف 
والتعدين على نطاق ضيق، والشفافية واإلفصاح عن املعلومات، والتفاوض بشأن العقود، 

يل القطاعي، وإنشاء صناديق الثروة السيادية والصناديق والقدرة التقنية للدولة، والتمو 
  االستئمانية، والتسعري الداخلي، واالزدواج الضرييب، وشروط الثبات التشريعي.

 وقدمت اللجنة االقتصادية الدعم التقين حلكومة سوازيلند يف إعداد السياسة  -  ١٩٨
مت إعداد وثيقة سياساتية وجرى املتعلقة بالتجارة والصناعة. وبفضل هذه املساعدة،  العامة

ا احلكومُة. عليهاللتصديق  ٢٠١٥استعراضها يف حلقة عمل ُعقدت يف أيار/مايو  ، مث اعتمد
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ذا الشأن رسالة رمسية تعرب فيها عن  وقد بعثت حكومة سوازيلند إىل اللجنة االقتصادية 
  فعيل هذه السياسة.تقديرها هلا، وطلبت منها مزيدا من الدعم من أجل وضع خطة تنفيذ لت

وشرعت حكومة زامبيا يف وضع سياسة صناعية وطنية بدعٍم من املكتب القطري   -  ١٩٩
اللجنة االقتصادية الدعَم التقين هلذه العملية بناء قدمت . و لديها لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

اتية على طلٍب من حكومة زامبيا، فقدمت مسامهات فنية لوضع مشروع الوثيقة السياس
وشاركت بنشاط يف اجتماعات ُعقدت للتشاور وإلجراء تقييمات تقنية يف خمتلف املراحل منذ 

، كان مشروع الوثيقة ٢٠١٥. ويف حزيران/يونيه ٢٠١٤إطالق العملية يف أيلول/سبتمرب 
ا قد ُوضعا يف صيغتهما النهائية وُعّمما على  السياساتية ومشروع خطة التنفيذ املتصلة 

ا اخلتامية متهيدا لعرضها على جملس الوزراء بغرض إقرارهاالوزارات    .املختصة لكي تبدي تعليقا

، بالتعاون مع جامعة كيب تاون، حلقة عمل إقليمية دون اإلقليمي ونّظم املكتب  -  ٢٠٠
األدلة واملساءلة،  على مسأليت الرتكيزمع بشأن بيان ما حتقق من تقدم يف التكامل اإلقليمي، 

يف لوساكا. ومجعت حلقة العمل اليت دامت يوما  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ُعقدت يف 
واحدا طائفًة واسعة من أصحاب املصلحة الذين حبثوا املنظورات املتعددة األبعاد للمساءلة يف 
جمال تعزيز التكامل اإلقليمي ودور خمتلف أصحاب املصلحة الوطنيني واإلقليميني بدءا 

اإلقليمية وصوال إىل الربملان واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم. وصبَّت  باجلماعات االقتصادية
حلقُة العمل اهتمامها أيضا على مسائل العالقة بني برامج العمل الوطنية واإلقليمية، ودور 
األدلة والبيانات واملؤشرات يف تعزيز املساءلة؛ ودور وسائط اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين يف 

يمية؛ وأمهية الرقابة الربملانية يف تشجيع التكامل. وحبثت حلقة العمل أيضا كيف اخلطط اإلقل
ميكن للبحوث القائمة على األدلة أن تعزز املساءلة يف جمال دراسة االجتاهات واألمناط ذات 

  الصلة بنتائج التكامل اإلقليمي.

ية األوىل من سلسلة احللقَة الدراسدون اإلقليمي للجنوب األفريقي وافتتح املكتُب   -  ٢٠١
تشرين  ٨و ٧عن اجلنوب األفريقي ُعقدت يف ليفينغستون، زامبيا، يف  افتتاحيةحلقات دراسية 
. ونُظمت احللقة الدراسية بالتعاون مع الشبكة األفريقية لبناء السالم ٢٠١٥األول/أكتوبر 

والتكامل االقتصادي التابعة جمللس حبوث العلوم االجتماعية، وتناولت موضوع: "النزاع والسالم 
سد الثغرات املعرفية ومعاجلة التحديات السياساتية". وقد  -اإلقليمي يف اجلنوب األفريقي 

حضر احللقة الدراسية باحثون وصانعو سياسات ومسؤولون حكوميون وممثلون عن اجملتمع 
ا االقتصادية اإلقليمي ة. واجتذبت املدين واملؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة وجلا

احللقة الدراسية مشاركني من مجيع أحناء اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا ومن مناطق أخرى 
الرئيسيون، ومنهم نائب حدثون أيضا، مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية. وقد أبرز املت

نطقة كشرط ضروري وزير العالقات الدولية والتعاون بناميبيا، أمهيَة تعزيز السالم واالستقرار يف امل
  ل.اجلنوب األفريقي ويف أفريقيا ككلتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي يف 
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التقارير  بتكرة ونشرالبحوث املوأتاحت احللقة الدراسية منربا لعرض نتائج   -  ٢٠٢
وُقدمت يف جلسة عامة عروٌض وجرت مناقشات تناولت طائفة واسعة من املواضيع  البحثية.

والتكامل اإلقليمي يف أفريقيا؛ ونطاق األزمات والنزاعات يف اجلنوب األفريقي  منها: النزاعات
وأشكال االستجابة اإلقليمية هلا وآثارها؛ وكراهية األجانب واهلجرة والتكامل االقتصادي 
اإلقليمي يف اجلنوب األفريقي؛ وتكاليف النزاع ونتائجه االقتصادية يف اجلنوب األفريقي؛ وتدابري 

وكمة ألغراض التنمية االقتصادية يف اجلنوب األفريقي؛ واحلاجة إىل جتانس إقليمي حتسني احل
وتكامل إقليمي مدفوع باحتياجات اإلنسان يف اجلنوب األفريقي. وقد استهدفت احللقة 
الدراسية تشجيع احلوار واملناقشات وخيارات السياسة العامة فيما يتعلق بقضايا ساخنة هي 

كامل االقتصادي اإلقليمي يف اجلنوب األفريقي، وذلك دعما للجهود اليت النزاع والسالم والت
تبذهلا املؤسسات اإلقليمية والدول األعضاء يف املنطقة دون اإلقليمية من أجل كفالة االستقرار 
ايتها  والرخاء يف اجلنوب األفريقي. وجرى نقاش قوي ومكثف ملوضوع احللقة الدراسية، ويف 

توصيات ويقرتح سبيال للمضي قدما على منظمي املؤمتر واملشاركني فيه اعُتمد بيان يورد 
  واجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة

ونظمت اللجنة االقتصادية االجتماَع السنوي آللية التنسيق دون اإلقليمي لشرق   -  ٢٠٣
 أفريقيا واجلنوب األفريقي، وقدمت لالجتماع خدمات فنية. وقد ُعقد االجتماع يف غابوروين

أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب  ه، واستضافت٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١١و ١٠يومي 
بوصفها الرئيس اجلديد ، السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقياألفريقي، اليت خلفت 
وحضر االجتماع ممثلون عن اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات . آللية التنسيق اإلقليمي

كومية الدولية، واملنظمات املعنية مبمرات النقل ومنظمات اجملتمع املدين، ومديرو األمم احل
املتحدة اإلقليميون وممثل عن أفرقتها القطرية، وممثلون عن منظمات شريكة أخرى. وقد أتاح 

حنو تعميم فعال خلطة أعمال آلية التنسيق دون اإلقليمي يف ”االجتماع الذي ُعقد حتت شعار 
ا اجلهات صاحبة املصلحةعملي ، منربًا للجهات ‘‘ات التخطيط وحتديد األولويات اليت تقوم 

صاحبة املصلحة لكي تقّيم التقدم احملرز آنذاك يف تنفيذ املشاريع الرئيسية لآللية. كما أتاح 
للجهات املذكورة فرصة التوصل إىل نقاط عمل حمددة لتعميم خطة أعمال اآللية يف عمليات 

ا. التخطيط   وحتديد األولويات اليت يقومون 

ا الرئيسية اليت ة كلماليف  اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي توشدد  -  ٢٠٤ يف أدلت 
اآللية، على أمهية استمرار وكاالت األمم املتحدة يف دعم األولويات  ةرئيس ااالجتماع، بوصفه

على أن مسؤولية حتديد األولويات  لدى املؤسسات اإلقليمية. ومت التأكيد أيضا يف االجتماع
على الصعيد اإلقليمي تقع على عاتق اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية 

على تلك اجلماعات واملنظمات أقرته الدول األعضاء اليت تعمل الذي الدولية على النحو 
مم املتحدة يف دعم خدمتها. ومت التشديد على الدور الرئيسي الذي تضطلع به منظومة األ
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السياسات اإلمنائية واملبادرات الربناجمية القائمة اليت تصوغها وتنفذها اجلماعات االقتصادية 
اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية. وأكد املشاركون جمددا على ضرورة تعاون أصحاب 

صة بشرق أفريقيا من أجل استكمال خطة األعمال اخلا املصلحة يف آلية التنسيق دون اإلقليمي
ا  ا تتضمن أحدَث االسرتاتيجيات واألولويات اليت اعتمد واجلنوب األفريقي للتأكد من أ
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك الصيغة املنقحة من 

اجلماعة اصة باخل ٢٠٢٠-٢٠١٥يف الفرتة طة االسرتاتيجية اإلرشادية اإلقليمية للتنمية اخل
  .ومنطقة التجارة احلرة الثالثية للجنوب األفريقياإلمنائية 

، بوصفه ذراع اللجنة رمسيا دون اإلقليمي للجنوب األفريقي املكتبعلن وأ  -  ٢٠٥
منشور اللجنة املعنون عن صدور املعرفة يف هذه املنطقة دون اإلقليمية، بنشر االقتصادية املعين 

، وذلك يف لوساكا ‘‘: التصنيع من خالل التجارة٢٠١٥أفريقيا لعام التقرير االقتصادي عن ’’
. وقد أشرفت على اإلعالن الرمسي عن صدور هذا التقرير الرئيسي ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤يوم 

للجنة االقتصادية السيدة مارغريت مواناكاتويه، وزيرة التجارة والتبادل التجاري والصناعة يف 
السوق املشرتكة ومن ر التقرير مشاركون من حكومة زامبيا، زامبيا. وحضر االحتفال بصدو 
، والقطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، واجلامعات، لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

ومؤسسات البحوث. وأتاح هذا االحتفال منربا لنشر التقرير وتعميق النقاش السياسايت عن 
  والوطين. التصنيع على الصعد اإلقليمي ودون اإلقليمي

  المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  -اءط

إن اهلدف الرئيسي من الربنامج الفرعي، الذي يديره املعهد األفريقي للتنمية   -  ٢٠٦
االقتصادية والتخطيط هو حتسني إدارة القطاع العام والتخطيط للتنمية دعمًا للتحول 

طريق التدريب وغريه من األنشطة ذات الصلة االقتصادي واالجتماعي يف أفريقيا، وذلك عن 
بتنمية القدرات. وتتمحور أنشطة املعهد حول جمموعة من الربامج املتعلقة بتنمية القدرات 

وتقدمي مبادرات للحوار الرفيع املستوى ات والتدريب، فضال عن إجراء البحوث املتعلقة بالسياس
ث اإحدقيق اهلدف الرئيسي املتمثل يف دعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل حت بغرض

ا. كما يقدميف حتول هيكلي  ا وجمتمعا خدمات استشارية عند الطلب إىل  املعهد اقتصادا
  احلكومات واملؤسسات العامة، وهو مبثابة منتدى للتفكري البديل بشأن التنمية يف أفريقيا.

اية فرتة السنتني، كان املعهد قد جتاوز ه  -  ٢٠٧ دفه املتمثل يف زيادة عدد وحبلول 
فوصل البلدان اليت تعتمد أساليب جديدة يف صياغة وحتليل السياسات وتتخذ التدابري املناسبة، 

 ١٨ –(هدف فرتة السنتني بلدان  ٥انطالقا من خط أساس يتمثل يف بلدًا  ٢٥إىل  عددها
ات القطاع العام الوطنية أو بلداً). وباملثل، حقق املعهد بالكامل هدفه املتمثل يف زيادة عدد إدار 

دون اإلقليمية واملؤسسات اليت أصبحت تطبق، بفضل عمل املعهد، نـُُهجا سياساتية جديدة 
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انطالقا من خط  بلداً  ٣٠التخطيط والتحليل، حيث ارتفع عدد البلدان إىل جمايل مالئمة يف 
يادة عدد البلدان كما حقق املعهد التقدم املتوخى فيما يتصل بز   .بلداً  ١١أساس يتألف من 

منائي تخطيط اإلالواملناطق دون اإلقليمية اليت تعتمد سياسات وتدابري أو تنفذ أنشطة يف جمال 
 بلداً  ٣٤إىل كخط أساس بلدًا   ١١توصيات املعهد، حيث ارتفع عدد البلدان من  معسق تت

 ٣٣ميا، موظفا عمو  ١١١٨. وباختصار، استفاد ما جمموعه بلداً) ٣٠ –(هدف فرتة السنتني 
)، من أنشطة املعهد املتعلقة بتنمية القدرات يف جماالت اإلدارة ٣٦٣منهم إناث ( باملائة

وعلى وجه التحديد، تلقى املشاركون التدريب يف جماالت منائي. تخطيط اإلالاالقتصادية و 
 هاورصد هاوتنفيذ السياسات القطاعيةو مشلت صياغة وحتليل عدد من قضايا االقتصاد الكلي 

اييموتق احلسابات االقتصادية، واجلوانب اجلنسانية، والسياسات ها ، مبا فيها والتفاوض بشأ
التجارية،  اتاالقتصادية املتعلقة بالعمالة، وإدارة الدين العام، والتكامل اإلقليمي، والسياس

تخطيط الالتعدين، وسياسات الطاقة، و  اتالزراعية، وسياس اتالصناعية، والسياس اتوالسياس
والسياسات االجتماعية، التنمية،  طيوحتليل البيانات ومنذجة االقتصاد اجلزئي ملخطّ منائي، اإل

األراضي، والنقل واهلياكل األساسية، والعلم ات وسياسات اهلجرة، والشباب والعمل، وسياس
ارة املوارد ، واملنظور اجلنساين والبيئة، وإديةعدنوارد املوالتكنولوجيا، واحلوكمة والتنمية، وإدارة امل

  الطبيعية.

الدورات االحتياجات املتغرية للدول األعضاء، واصل املعهد زيادة  وسعيا لتلبية  -  ٢٠٨
خالل فرتة السنتني، وخاصة من خالل اقرتاح جمموعة دورات جديدة تتناول القصرية اليت قدمها 

لتنمية املستدامة. املسائل اليت ال غىن عنها لتحقيق التحول اهليكلي للدول األعضاء وخططها ل
التدريبية أعاله، فإن املعهد، باإلضافة إىل  تتغطيها الدوراوكما يتضح من قائمة اجملاالت اليت 

دوراته العادية، استحدث جماالت تدريب جديدة من خالل تنظيم دورات بشأن اهلياكل 
بالبيئة واملناخ  األساسية للتنمية، وبيانات اهلجرة من أجل التنمية، فضال عن الدورات املتعلقة

وإدارة املوارد الطبيعية. كما وضع املعهد اللمسات األخرية لدورة تتعلق بتعبئة املوارد احمللية 
. وعقب تقييم احتياجات الدول ٢٠١٦واالستثمارات من املتوقع أن يبدأ تنظيمها يف عام 

، متت تلبية ٢٠١٥استشارية هلا يف أوائل عام  توإيفاد بعثااألعضاء يف جمال بناء القدرات 
االحتياجات اخلاصة لعدد من الدول األعضاء يف جمال تعزيز القدرات عن طريق تنظيم دورات 
مصممة خصيصا يف جماالت مثل إدارة السياسة االقتصادية املراعية للمنظور اجلنساين، 

املعهد، والتخطيط، وامليزنة، ورصد وتقييم برامج التنمية ومشاريع اهلياكل األساسية. فقد أشرف 
على سبيل املثال، يف إطار شراكة مع مركز الدراسات اجلنسانية يف جامعة رواندا، على تنظيم 
دورة مصممة خصيصا بشأن إدارة السياسة االقتصادية املراعية للمنظور اجلنساين حضرها 

. وُأضيف عنصر ٢٠١٥مسؤولون روانديون. وجرى التدريب يف كيغايل يف آب/أغسطس 
 دعما السرتاتيجية البلد املتعلقة بتسريع عملية تنمية القدرات يف جمال امليزنة تدريب املدربني

  املراعية للمنظور اجلنساين الالزمة لتفعيل السياسات اجلنسانية.
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سياساتية مبتكرة تقدم  تبين ممارساتوإلثراء الدورات اليت يقدمها واملسامهة يف   -  ٢٠٩
وارات رفيعة املستوى بشأن السياسات، مبا يف ، نظم املعهد ح٢٠٦٣دعما قويا خلطة عام 

ا وأهدافها الرئيسية". ونظم املعهد  ٢٠٦٣ذلك حوار رئيسي عن "عملية خطة عام  ومضمو
اثين عشر حوارا آخر رفيع املستوى، ومخسة اجتماعات ألفرقة خرباء، باإلضافة إىل سلسلة 

ل حتظى بالكثري من التقدير كمحفل احللقات الدراسية الشهرية املتعلقة بالتنمية اليت ال تزا
أداة مؤسسية رئيسية لتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين يف مسرية و لتشجيع احلوار 

من املوظفني  ٩٠٠التنمية يف أفريقيا. وقد تناولت احلوارات واحللقات الدراسية، اليت مجعت حنو 
قطاع اخلاص واجملتمع املدين من خمتلف العموميني وصناع القرار واخلرباء واألكادمييني وممثلي ال

أحناء القارة وخارجها، بصفة رئيسية موضوعات تدخل يف صميم خطة التحول اهليكلي 
املستدام يف أفريقيا، مثل الدولة اإلمنائية، والتصنيع، والتجارة فيما بني البلدان األفريقية، وتنمية 

وارد الطبيعية، والسياسة الضريبية املتعلقة القطاع اخلاص، وسياسات األراضي واحلوكمة، وإدارة امل
باملعادن، واملفاوضات االقتصادية الدولية، وإدارة الشركات وتسخري اهلجرة ألغراض التنمية. 

يف جماالت متنوعة تشمل املعادن، والتصنيع،  ةالسياسات املتبععلى  الفعاليات تأثريوكان هلذه 
الدين العام، واملالية العامة، وتعبئة املوارد واالستثمار.  والتكامل اإلقليمي والتجارة، والزراعة، و 

حمفزات لتعميق التفكري لدى كبار املسؤولني واملسؤولني  ةأيضا مبثابكما كانت الفعاليات 
 دتعاون املعهالتنفيذيني يف احلكومات األفريقية، واخلرباء واألكادمييني، فضًال عن توسيع نطاق 

مسامهة يف استعراض السياسات العامة وتصميم وتنفيذ العمليات. مع خمتلف اجلهات املعنية لل
رفيعي املستوى يف هذه الفعاليات إىل اهتمامهم الكبري الويشري مستوى مشاركة املسؤولني 

  مبسائل السياسات العامة، مما يشكل دليال على تأثري الفعاليات املذكورة يف السياسات.

يه إىل العمل مع اجلماعات االقتصادية ويف إطار سع وباإلضافة إىل ذلك  -  ٢١٠
بالتعاون مع السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، دورات  اإلقليمية، نظم املعهد،

ملسؤولني من الكتلة فائدة ال Stataو  Eviews أدايتحتليل السياسات التجارية باستخدام عن 
السياسات على اجلوانب العملية  هذه الدورة تدريب مسؤويل وكان اهلدف مناالقتصادية. 

الستكشاف تني /اإلحصائيتنيالتحليلي نياألداتاتني لتحليل السياسات التجارية باستخدام ه
ا  اخليارات السياساتية وإثبات ضرورة االستعانة  يف تطويربأدوات سياساتية خمتلفة لالسرتشاد 

السوق املشرتكة لشرق أفريقيا ن أمانة تقنيني م تزويد موظفنيالسياسات التجارية يف أفريقيا. ومت 
ومن الوزارات املعنية بالتنسيق يف بلدان الكتلة االقتصادية مبجموعة من  واجلنوب األفريقي

املهارات الالزمة لتنفيذ السياسات القائمة على األدلة من أجل التصدي للشواغل املتعلقة 
شخصا.  ٢٩من تلقوا التدريب  موعوبلغ جم. التنمية مثاربالتجارة، وحتقيق احلد األقصى من 

) يف أفريقيا، نظم املعهد القارية لتجارة احلرةاللتوجه حنو إقامة سوق موحدة (منطقة  ودعماً 
تعميق التكامل اإلقليمي، وذلك بالتعاون مع معهد إدارة االقتصاد الكلي وإدارة عن أيضا دورة 

إلجنازات للتصدي لعمليات التكامل الشؤون املالية، وقد ُصممت الدورة بالتأسيس على هذه ا
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اإلقليمي األكثر تعقيداً، وهو أمر ال غىن عنه من أجل معاجلة التحديات االقتصادية النامجة 
اهلياكل األساسية، وعدم كفاية مناخ  وقصورعن ارتفاع تكاليف اإلنتاج واملعامالت، 

 من دول شرق أفريقيا شخصا ٢٤واخنفاض دخل الفرد. وتلقى التدريب ما جمموعه  ،االستثمار
  .واجلنوب األفريقي

املتطلبات األساسية لتجديد براجمه اخلاصة مبنح درجة املاجستري. املعهد واستكمل   -  ٢١١
الصناعية (بالتعاون مع جامعة ات ومت إطالق برنامج ملنح درجة املاجستري يف السياس

 ١٠موظفًا عموميًا ( ٢٠، وتألفت الدفعة األوىل من ٢٠١٦جوهانسربغ) يف شباط/فرباير 
برعاية كاملة من املعهد) من املناطق دون اإلقليمية اخلمس يف القارة. وعالوة على ذلك، وبعد 

أول دورة له على اإلطالق باللغة العربية بالتعاون مع معهد التخطيط املعهد األفريقي تنظيم 
اكتهما بتنظيم الدورة ، واصل املعهدان تعزيز شر ٢٠١٤القومي املصري يف كانون األول/ديسمرب 

الثانية من النسخة العربية للدورة، ومها اآلن يف املرحلة األخرية إلعداد برنامج مشرتك ملنح درجة 
  املاجستري يف جمال اإلدارة االقتصادية والتخطيط اإلمنائي.

األفريقي  وُقطعت خطوات كبرية حنو إطالق برنامج التعلم اإللكرتوين للمعهد  -  ٢١٢
، حيث بلغت التجهيزات مرحلة متقدمة. ومن املقرر أن يشهد قتصادية والتخطيطللتنمية اال

تنظيم أول جمموعة دورات عرب اإلنرتنت ملسؤولني من الدول األفريقية األعضاء.  ٢٠١٦عام 
ويعكف املعهد حاليا على وضع خطته االسرتاتيجية للسنوات اخلمس القادمة، وقد حدد 

يصبح من أهم معاهد التدريب االفرتاضي األفريقية حبلول عام  لنفسه هدفًا رئيسياً، وهو أن
، األمر الذي سيعود بفائدة كبرية على الدول األعضاء من حيث نطاق التغطية ٢٠٢٠

والتكاليف والفرص املتاحة ملواصلة تطوير قدرات موظفي اخلدمة املدنية وبالتايل قدرات 
م. ومن املتوقع أن تكون املشاركة يف ال   تعلُّم اإللكرتوين أكثر توازناً من منظور جنساين.مؤسسا

ويواصل املعهد تعزيز شبكة الشراكات االسرتاتيجية القائمة لديه، يف مسعى   -  ٢١٣
لالستمرار يف زيادة ما يقدمه من دورات لتلبية االحتياجات املتنوعة للدول األعضاء، وإثبات 

صوله على متدربني حمتملني، وإحداث حضوره على الصعيد احمللي، وإبراز مكانته، وضمان ح
تأثري يف خمتلف أحناء القارة األفريقية. ويعكف املعهد على تعزيز تعاونه مع مفوضية االحتاد 

النيباد، ووكاالت األمم املتحدة، ومصارف التنمية اإلقليمية، باعتبار أن ما ومبادرة األفريقي، 
فريقيا املتمثل يف تعزيز تأثريها يف السياسة يقوم به يسهم يف حتقيق طموح اللجنة االقتصادية أل

فيما يتعلق بقضايا التخطيط يا العامة على املستوى القاري لكي تصبح جممع فكر مرجع
والسياسات اإلمنائية يف أفريقيا. ويف الوقت نفسه، يركز املعهد بشكل متزايد على إقامة 

اجملتمع املدين يف مجيع أحناء  الفكر ومنظمات معاشراكات مع اجلامعات ومراكز البحوث وجم
وخالل الفرتة قيد االستعراض، عمل املعهد على تعزيز نطاق تعاونه وتوسيعه مع  القارة.

سوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا، وال
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تنظيم دورات قصرية وبرامج  من أجل -، وجامعة جوهانسربغ يصر امل القوميومعهد التخطيط 
باإلضافة إىل إقامة شراكات جديدة مع مركز الدراسات اجلنسانية يف  -ملنح درجة املاجستري

جامعة رواندا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، واملبادرة املشرتكة بني 
يئة من أجل القضاء على الفقر ومحاية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للب

  البيئة.

 ٢٠١٦شباط/فرباير  ٥وُعقدت الدورة الرابعة واخلمسون جمللس إدارة املعهد يف   -  ٢١٤
يف أديس أبابا. ويف هذه الدورة، رحب اجمللس بربنامج اإلدارة وخطة العمل وامليزانية املقرتحة 

املوافقة على عدد من التغيريات ووافق عليها، إىل جانب  ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني لفرتة
الرئيسية املتعلقة باملوارد البشرية وفقًا للتوجه االسرتاتيجي للمعهد. وُأحيط أعضاء اجمللس علماً 
بالتحديات اليت تواجه املعهد فيما يتعلق بسداد ن االشرتاكات السنوية املقررة واملتأخرات 

مليون دوالر. ومن املقرر توجيه  ١٦قدره ، وقد بلغت األخرية ما املطلوبة من الدول األعضاء
ني ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصاديةاملقبل  اللجنة االقتصاديةنداء خالل مؤمتر 

ا السنوية املقررة و  ما عليها من دفع ملناشدة الدول األعضاء املواظبة على تسديد اشرتاكا
ئة املوارد من أجل زيادة مستوى املوارد املالية الالزمة متأخرات. كما سيتم وضع اسرتاتيجية لتعب

ا. وبعد التوصيات اليت قدمها األعضاء خالل  لتنفيذ برنامج عمل املعهد والقدرة على التنبؤ 
الدورة الثالثة واخلمسني جمللس إدارة املعهد والتوصيات األخرى املقدمة خالل الدورة الرابعة 

ى النظام األساسي للمعهد من املقرر عرضها على مؤمتر الوزراء واخلمسني، ُأجريت تعديالت عل
  مث على اجمللس االقتصادي واالجتماعي توطئة الستعراضها واملصادقة عليها. ٢٠١٦لعام 

من غرب أفريقيا حتديا كان لزاما  تضررت منها مناطقيبوال اليت ومثلت أزمة اإل  -  ٢١٥
ة السنتني. وقد تأثرت املشاركة يف الدورات بشكل  على املعهد مواجهته عند تنفيذ برناجمه لفرت 

. كما قّل الطلب على ٢٠١٥إىل أوائل عام  ٢٠١٤كبري للغاية يف الفرتة من منتصف عام 
بلدان غرب أفريقيا، بسبب حتديات من خاصة ، ألغراض بعينها الدورات املصممة خصيصا

من التحديات اليت عاىن و زمة. لدول األعضاء اليت واجهت هذه األاليت عانت منها االتمويل 
حيث شهد املعهد  ،٢٠١٥عام وخاصة خالل  تعبئة املوارد من خارج امليزانيةمنها املعهد أيضاً 

  تغيرياً يف قيادته وهي العملية اليت استكملت منذئذ.

  التنمية االجتماعيةسياسات شعبة   -اءي
ات ريقيا املتعلق بسياساهلدف األساسي للربنامج الفرعي للجنة االقتصادية ألف  -  ٢١٦

والعادلة من أجل للجميع التنمية االجتماعية هو تعزيز التنمية البشرية واالجتماعية الشاملة 
حتقيق التحول يف أفريقيا، وبصورة أكثر حتديدا، يف جماالت العمالة واحلماية االجتماعية، 

  احلضري، ومتكني املرأة.وسع والت ،والشباب والسكان
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مل حتقيق اهلدف املتمثل يف زيادة عدد الدول األعضاء اليت عممت يف ومت بالكا  -  ٢١٧
ا الوطنية املسائل املتعلقة بالعمالة واحلماية االجتماعية والسكان  ا واسرتاتيجيا خمتلف سياسا

دف فرتة السنتني  ١٣والشباب. وقام  وجنوب  ،بلدا) هي: بوركينا فاسو ١٢ - بلدًا (مقارنة 
 ،ومالوي ،واملغرب ،وكينيا ،والكامريون ،وغانا ،وسرياليون ،والسنغال ،وزامبيا ،ورواندا ،أفريقيا

ا االقتصادية ونيجرييا، بإدراج املعارف اليت أنتجتها اللجنة  ،وموزامبيق يف سياسا
ا اللجنة  ا. وعلى سبيل املثال، بينت نتائج الدراسات املشرتكة اليت أجر واسرتاتيجيا

ألغذية العاملي ومفوضية االحتاد األفريقي عن تكلفة اجلوع يف أفريقيا يف االقتصادية وبرنامج ا
 ،ومصر ،وغانا ،وسوازيلند ،ورواندا ،وتشاد ،وبوركينا فاسو ،وأوغندا ،بلدان (إثيوبيا تسعة

التقاعس عن التصدي حملاربة سوء التغذية، وأثبتت أن لى ومالوي) تقديرات التكاليف املرتتبة ع
األطفال ال ميثل قضية اجتماعية فحسب، بل يشكل حتديًا اقتصاديًا ميكن  سوء التغذية لدى

املاضي على السواء. وأتاحت و قياسه كمّيًا ويؤدي إىل خسائر كبرية يف املوارد يف احلاضر 
الدراسات إنشاء منتدى على املستوى القطري لبناء الوعي وإجراء مناقشات سياسية وتقنية 

النمو  فقع أهداف أكثر صرامة للحد من اجلوع وسوء التغذية وتو بشأن احلاجة امللحة إىل وض
على إصدار تكليف سياسي ملعاجلة مشكلة األطفال  اأيضيف أوساط األطفال. وساعدت 

الذين يعانون من سوء التغذية، وأسفرت عن صدور إعالنني منفصلني اعتمدمها مؤمتر االحتاد 
العادية الثالثة والعشرين اليت عقدت يف ماالبو، يف األفريقي لرؤساء الدول واحلكومات يف دورته 

، ومها اإلعالن املتعلق بتحقيق األمن التغذوي من أجل النمو االقتصادي ٢٠١٤متوز/يوليه 
النمو والتحوُّل ب التعجيلوإعالن ماالبو بشأن  ؛الشامل للجميع والتنمية املستدامة يف أفريقيا

. وقد اعرتفت بلدان مثل بوركينا فاسو ةعيشني سبل املالرخاء املشرتك وحتس لمن أج نيالزراعي
وأيدت إقرار إعالن ماالبو الذي  ،األطفالوقف منو باآلثار السلبية لتمالوي و  وغانا ورواندا

  .سوء التغذية لدى األطفالإزاء عام الالسياسايت تغيري التوجه بتضمن نداًء 

أفريقيا جوهر العمل التحليلي  ويشكل السعي إىل فهم ومعاجلة عدم املساواة يف  -  ٢١٨
للتنمية االجتماعية الذي تضطلع به اللجنة االقتصادية، بالنظر إىل أن التصدي لعدم املساواة 
جبميع أشكاهلا ضرورة اجتماعية وأمر بالغ األمهية لتحقيق النمو املستدام والعادل يف أفريقيا. 

تقرير التنمية االجتماعية يف أفريقيا ار يف إطويف سبيل حتقيق هذه الغاية، ركزت دراسة حتليلية 
على الربط بني العمالة غري الرمسية وعدم املساواة، باالستناد إىل اثنني من التحديات الرئيسية 

: عدم توفر فرص عمل كافية والئقة، وخباصة للنساء مها اليت تواجه التنمية يف أفريقيا حالياً 
تماعية واالقتصادية داخل البلدان وبني خمتلف ارتفاع مستوى عدم املساواة االجو والشباب؛ 

إىل دراسات ُأجريت يف  تستندااالستنتاجات اليت عن  تقريرويف اجملموعات السكانية. 
أن عدم املساواة يف فرص التعليم، عندما ينطوي على  ، تبنيناميبيامجهورية تنزانيا املتحدة و 

س إىل حد كبري على سوق العمل الذي نعكيتفاوتات قائمة على نوع اجلنس والدخل واملكان، 
يشكل القطاع غري الرمسي جزءا كبريا منه. ويؤدي ذلك بدوره إىل إدامة تفاوتات الدخل وأوجه 
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الضعف عرب خمتلف اجملموعات السكانية. ويف هذا الصدد، فإن التوصيات السياساتية، اليت 
دف إىل متت مواءمتها مع مشروع حساب األمم املتحدة التنمية من أجل ت عزيز املساواة، 

زيادة قدرات بلدان خمتارة على تصميم وتنفيذ السياسات العامة والربامج املوجهة حنو حتقيق 
  املساواة.

. ٢٠١٥التنمية االجتماعية يف أفريقيا زمخا يف عام  دليلواكتسب العمل بشأن   -  ٢١٩
جتماعات السنوية اال ذلك العام على هامش تأقيم ةجانبي فعاليةيف  الدليلفقد ُعرض 

للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشؤون املالية والنقدية والتخطيط  الثامنة املشرتكة
والتكامل االقتصادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية 

اء القدرات غطت مخس حلقات عمل إقليمية لبن و نُظمت بعد ذلك .االقتصادية األفريقيني
(ليس من بينها إثيوبيا، وليبيا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، ومجهورية أفريقيا  ةدولة أفريقي ٤٦

الوسطى، وجنوب أفريقيا، وسيشيل، وموزامبيق، وليسوتو) وتسع مجاعات اقتصادية إقليمية 
ادي والنقدي لغرب (مجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واالحتاد االقتص

أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب 
، وجتمع دول الساحل والصحراء، واحتاد املغرب واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةاألفريقي، 

إىل زيادة الطلب يف بلدان  العريب، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا). وأدى ذلك بدوره
معينة وعلى املستوى دون اإلقليمي للحصول على املساعدة التقنية من اللجنة االقتصادية 

البلدان ألفريقيا لرصد مشكلة اإلقصاء االجتماعي. وباإلضافة إىل ذلك، أعربت جلنة برملان 
التعاون بو  بالدليلاهتمامها الكبري املعنية بالتعليم والثقافة والسياحة واملوارد البشرية عن  ةاألفريقي

التقرير االقتصادي عن من سلسلة  ٢٠١٥يف طبعة عام  الدليليف املستقبل. وقد أدى إدراج 
 ويف املوجزات القطرية للجنة إىل زيادة أثره ،االقتصادية ، الذي يعد املنشور الرئيسي للجنةأفريقيا

رتاتيجي مبسألة اإلقصاء االجتماعي اليت وينعكس االهتمام االس. السياسات وأمهيته على صعيد
يف الطلبات املقدمة من بوتسوانا وبوركينا فاسو ومن السوق املشرتكة لشرق أفريقيا الدليل  يثريها

واجلنوب األفريقي واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا للحصول على تدريب خاص يف 
يف الدفعة التالية من املوجزات القطرية  ليلالدفإن إدخال نتائج  ،هذا الصدد. ومن ناحية أخرى

أمهية وكيفية انعكاس ذلك على  يوضح استخدام بيانات وطنية لرصد اإلقصاء االجتماعي
يف يف توضيح اجتاهات النتائج االجتماعية على الصعيدين الوطين ودون الوطين و  الدليل

  حتديد اجتاهات السياسة العامة. علىاملساعدة 

وهو مبادرة  –جرة األيدي العاملةعمل يف الربنامج املشرتك املتعلق واستمر ال  -  ٢٢٠
ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة. وخالل  مشرتكة مع مفوضية االحتاد األفريقي

الفرتة قيد االستعراض، مت التصديق على الربنامج يف الدورة االستثنائية للجنة العمل والشؤون 
، كما صادق ٢٠١٤ة لالحتاد األفريقي يف ويندهوك، ناميبيا، يف نيسان/أبريل االجتماعية التابع
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عليه مؤمتر قمة رؤساء الدول واحلكومات الذي عقد يف أديس أبابا، يف كانون الثاين/يناير 
ذه ٢٠١٥ . وشاركت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف تصميم ووضع وثيقة الربنامج املتعلقة 

كخطوة تالية، سريكز الشركاء على تعبئة املوارد من أجل تنفيذ الربنامج. املبادرة املشرتكة. و 
وباإلضافة إىل ذلك، نظمت اللجنة االقتصادية، يف إطار شراكة مع مركز سياسات املغرتبني 

وأتاح . األفريقيني والوكالة األملانية للتعاون الدويل، مؤمترا بشأن ديناميات اهلجرة يف أفريقيا
التجارب فيما بني بلدان اجلنوب من خالل توفري منتدى مّكن عدد من كبار  االجتماع تبادل

من إجراء مناقشات  املغربالكامريون و و وتونس  وغانا صناع السياسات األفريقيني يف وإثيوبيا
مع املهاجرين عن رحلة اهلجرة، والتدبر يف كيفية مراعاة حقائق اهلجرة يف سياسات هذه 

ء على األمهية االسرتاتيجية للهجرة العاملية واإلقليمية على مستوى البلدان. ومت تسليط الضو 
خالل يُعقد من املقرر أن التنمية االجتماعية. و سياسات الشركات مع الرتكيز على شعبة 

االجتماعات السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة 
والتكامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية لوزراء املالية والتخطيط والنقدية والتخطيط 

اهلجرة باعتبارها أولوية  يتناول مسألةرفيع املستوى سياسايت  حوارٌ  والتنمية االقتصادية األفريقيني
  .املسألة بشكل مباشر يف خطة التنمية هذا احملفلبالنسبة إىل أفريقيا، وسيِدرج 

غرايف و نة االقتصادية املشاركة يف اجلهود الرامية إىل تسخري العائد الدميوتواصل اللج  -  ٢٢١
يف أفريقيا وتعميم الديناميات السكانية يف التخطيط الوطين. وقد أُعد تقرير عن املالمح 
الدميغرافية ألفريقيا ملساعدة واضعي السياسات على فهم التحديات غري املسبوقة والفرص اليت 

غرافية الكربى. وعالوة على ذلك، و فريقيا واالجتاهات الدميأاين السريع يف يتيحها النمو السك
، أجرى الربنامج القارةغرايف يف و وتقديرا ألمهية كبار السن ودورهم احلاسم يف حتقيق العائد الدمي

تومي  نسا الفرعي حبوثا بشأن الشيخوخة والتنمية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تشمل
ويعرض التقرير معلومات موثوقة عن . كابو فريدي، وموريشيوسبيساو، و -وغينيا ،ييبوبرينس

الشيخوخة: الرتكيبة السكانية، والظروف املعيشية لكبار السن، وآثار الشيخوخة على سياسات 
التنمية، وال سيما على القوة العاملة وأنظمة التقاعد، وسياسات وآفاق املستقبل. وستوجه 

أيضا االستعراض الثالث لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة يف أفريقيا نتائج األحباث 
  .٢٠١٦خالل عام 

مع اللجنة االقتصادية يُنفذ وكجزء من مشروع مشرتك مدته ثالث سنوات   -  ٢٢٢
يف الفرتة آسيا  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب

تعزيز قدرة احلكومات على تلبية ار حساب التنمية ويهدف إىل يف إط ٢٠١٧-٢٠١٤
احتياجات الشباب، أنتجت اللجنة االقتصادية أدلة موثوقة عن أوضاع الشباب يف أفريقيا. 
وُأجري حتليل إقليمي لتقييم مشاركة الشباب يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف 

. ويتمثل الناتج النهائي تركز على إحداث أثرتية بديلة أفريقيا واقرتاح استجابات سياسا
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للمشروع يف تطوير جمموعة أدوات سياساتية لفائدة الشباب تكون مبثابة خمزون للممارسات 
  .اجليدة املتعلقة بالسياسات العامة الشاملة اليت تستجيب الحتياجات الشباب

لفرتة السنتني هدفها  بالكاملوعالوة على ذلك، حققت اللجنة االقتصادية   -  ٢٢٣
املستدام اليت  يضر وسع احلاملتمثل يف زيادة عدد البلدان اليت تدمج، جزئيا أو كليا، مبادئ الت

من صفر إىل سبعة  تعتمدها، اللجنة يف سياسات أو تشريعات أو اسرتاتيجياتإليها دعت 
غابون، كينيا، ، و وتشاد، والسنغالبوركينا فاسو، (أوغندا، و سبعة بلدان قد اعتمدت بلدان. و 
مؤمتر األمم املتحدة بشأن املوحد  فريقياألوقف املسياسات واسرتاتيجيات تقوم على ) نيجرييا

الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة، وهو ما يتماشى مع عمل اللجنة يف جمال 
التنمية اليت  وخطة التحول اهليكلي، وذلك من أجل التسخري اهلادف لفرص يضر وسع احلالت

. وقد حتقق ذلك من خالل شراكة بني اللجنة ي يف تلك البلدانضر وسع احليتيحها الت
وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وجلنة االحتاد األفريقي الفنية الثامنة االقتصادية 

هذه الكيانات  حيث اشرتكتاملعنية باخلدمة العامة واحلكم احمللي والتنمية احلضرية والالمركزية، 
لتنمية املستدامة واحلضرية، أي اخلطة  األفريقي لسياسايتالطار اإللوضع  تقينيف تقدمي الدعم ال

والذي سيكون مبثابة مسامهة  املذكور أعالهاحلضرية األفريقية، عالوة على موقف أفريقيا املوحد 
املؤمتر يف تشرين  نعقادأثناء ااجلديدة املزمع اعتمادها العاملية  يةطة احلضر اخل تشكيليف 

  .٢٠١٦األول/أكتوبر عام 

مبؤمتر  املتعلقةكما قادت اللجنة االقتصادية عملية االستعراض اإلقليمي ألفريقيا   -  ٢٢٤
. ومشل ذلك تقييم تنفيذ األمم املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة

ية اليت ُقطعت خالل مؤمتر األمم املتحدة الثاين والتنم يضر وسع احلااللتزامات املتعلقة بالت
احلضرية، واالقتصاد  احلوكمة، السيما يف جماالت ١٩٩٦للمستوطنات البشرية، يف عام 
والبيئة. وحدد التقييم ثغرات التنفيذ واملسائل الناشئة اليت من  ،احلضري، والعدالة االجتماعية

ا املسامهة يف تشكيل أولويات الت يف أفريقيا، واليت أدرجت أيضا يف موقف  ير ضوسع احلشأ
  املؤمتر.ب املتصلأفريقيا املوحد 

ويف إطار مسؤوليات التنفيذ والرصد امللقاة على عاتق الدول األعضاء فيما يتعلق   -  ٢٢٥
، ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣باألهداف ذات الصلة باملدن واملستوطنات البشرية يف خطة عام 

يما للبيانات احلضرية والثغرات املتعلقة بالقدرات يف أفريقيا، أجرت اللجنة االقتصادية تقي
احلالية ولة اجلوسيجري استخدام التقييمات يف تعزيز املفاهيم احلضرية، ومؤشرات ومنهجيات 

). ٢٠٢٥إىل عام  ٢٠١٥املمتدة من عام (الفرتة  ٢٠٢٠السكان واملساكن لعام  اتتعدادل
ريقيا خالل فرتة السنتني القادمة وضع برنامج إحصاءات وعليه، ستعتمد اللجنة اإلحصائية ألف

 وكوت ديفواروغينيا االستوائية وزامبيا بوركينا فاسو وأوغندا و  إثيوبيا حضرية، وفقا ملا أوصت به
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ومن شأن حتسني البيانات واإلحصاءات احلضرية أن يعزز قاعدة  .والنيجر ونيجرييا ومصر
  والتنمية يف أفريقيا.ي ضر وسع احللقة بالتاألدلة الالزمة لوضع السياسات املتع

، مبا من اجلهات صاحبة املصلحة متنوعةجمموعة وقد أقام الربنامج شراكات مع   -  ٢٢٦
يف ذلك مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات األمم املتحدة 

ا والدول األعضاء،  املوارد والتأثري يف رسائل اللجنة أجل االستفادة منمن  وصناديقها ووكاال
والتنمية يف أفريقيا. وقد مت إبراز ذلك بصورة جيدة يف الوثائق  يضر وسع احلبشأن الت االقتصادية

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين  بشأناخلتامية والقرارات املتعلقة باملوقف األفريقي املوحد 
  باملؤمتر.املتعلقة تلك باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة و 

، بما في ذلك االقتصادية ألفريقيا مقدمة من الهيئات الفرعية للجنة إحاطات - ثالثاً 
 للمكاتب دون اإلقليمية التابعة لجان الخبراء الحكومية الدولية 

يقدم هذا الفصل عرضًا عامًا للقضايا والنتائج الرئيسية اليت متخضت عنها   -  ٢٢٧
التابعة ، مبا يف ذلك جلان اخلرباء احلكومية الدولية االقتصادية ة للجنةاجتماعات اهليئات الفرعي

للمكاتب دون اإلقليمية. ويسلط الضوء على التوصيات الرئيسية الصادرة عن هذه 
االجتماعات اليت ينبغي اسرتعاء انتباه اللجنة إليها من أجل اختاذ إجراءات أو للعلم. ويتضمن 

ا مل تنعقد حىت حلظة  الفصل كذلك استعراضًا أولياً  لالجتماعات اليت ُخطط النعقادها بيد أ
  التقرير.  هذا استكمال 

  التي تتناول قضايا التنمية بصفة عامة األجهزة -ألف 

  مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين ولجنة الخبراء التابعة له  -  ١

 التشريعي السندخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني مؤمتر وزراء املالية والتوفر ي  -  ٢٢٨
والتوجيه السياسايت الالزمني للجنة االقتصادية، وينظر يف برنامج عمل أمانة اللجنة وجييزه، كما 
يضطلع بدور املنتدى املنوط به توضيح موقف أفريقيا من قضايا التنمية، ويستعرض التوصيات 

ة االقتصادية واألمني التنفيذي. ويُعقد املؤمتر على أساس سنوي املقدمة من اهليئات الفرعية للجن
وبصورة مشرتكة مع املؤمتر السنوي للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة 
والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي، بغرض حتقيق املزيد من االنسجام يف توضيح موقف 

  الرئيسية. التنميةأفريقيا من قضايا 

 ويضم مكتب اللجنة .ينتقالدعم الم تقدو وجتتمع جلنة اخلرباء قبل انعقاد املؤمتر   -  ٢٢٩
ممثًال عن كل منطقة من املناطق دون اإلقليمية اخلمس يف القارة ويتألف من رئيس  االقتصادية

م على أساس دون إقليمي.   وثالثة نواب للرئيس ومقرر جيري انتخا
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  للمكاتب دون اإلقليميةالتابعة الحكومية الدولية  لجان الخبراء  - ٢

جتتمع جلان اخلرباء احلكومية الدولية اخلمس التابعة للمكاتب دون اإلقليمية مرة    -  ٢٣٠
ريرها اكل سنة قبل انعقاد مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، وترفع تق

وتشرف جلان اخلرباء احلكومية الدولية بشكل عام ه. اخلاصة ب عن طريق جلنة اخلرباء املؤمترإىل 
على صياغة وتنفيذ برنامج العمل وأولويات املكاتب دون اإلقليمية املعنية، وتقدم توصيات 
بشأن قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية وبشأن تعزيز وتقوية التعاون والتكامل االقتصادي 

 دعت احلاجة، تُعقد االجتماعات بالتتايل مع املؤمترات على الصعيد دون اإلقليمي. ومىت
دون ية ر االوز  للتجمعاتالوزارية الرئيسية للجماعات االقتصادية اإلقليمية بغرض إتاحة منرب 

اإلقليمية ملناقشة التحديات اإلمنائية اخلاصة بكل منطقة دون إقليمية. وتُرفع نتائج هذه 
  ة والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.االجتماعات إىل مؤمتر وزراء املالي

  االقتصادية ألفريقيا للجنةالتابعة القطاعية الفنية و الفرعية  األجهزة  -باء
تابعة للجنة االقتصادية، وهي: جلنة الشؤون اجلنسانية والتنمية  أجهزةهناك أربع   -  ٢٣١

ون والتكامل اإلقليميني، وجلنة التعاب املعنية لجنةالاالجتماعية، وجلنة التنمية املستدامة، و 
   .اإلحصاءات

وجتتمع هذه اللجان يف دورات عادية مرة كل سنتني وترفع تقاريرها إىل اللجنة   - ٢٣٢
ا السنوية عن طريق جلنة اخلرباء. ويلتقي يف إطار اجتماعات هذه اهليئات  االقتصادية يف دور

خلرباء اإلمنائيون، وذلك بغرض صانعو السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة، مبن فيهم ا
   .يف خمتلف القطاعاتاالقتصادية تقدمي املعلومات وتوجيه عمل اللجنة 

  قدت خالل الفترة قيد االستعراضاالجتماعات التي عُ   -جيم 

  للجنة التنمية المستدامة ةالتاسع الدورة - ١

يف  ٢٠١٥ حزيران/يونيه ١٦للجنة التنمية املستدامة يف  ةالتاسعدورة ال تُعقد  -  ٢٣٣
ثالثة جوانب، هي: استعراض وتوجيه  ةالتاسع الدورةمقر اللجنة االقتصادية. وتضمنت أهداف 

املتعلق باالبتكار والتكنولوجيا وإدارة املوارد الطبيعية يف االقتصادية الربنامج الفرعي للجنة 
ات ؛ واستعراض أولوي٢٠١٥-٢٠١٤أفريقيا؛ واإلشراف على تنفيذ برنامج العمل للفرتة 

يف سياق اإلطار االسرتاتيجي  ٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج الفرعي املتعلق بربنامج العمل للفرتة 
 .٢٠١٧- ٢٠١٦للجنة االقتصادية وامليزانية الربناجمية املقرتحة لفرتة السنتني 
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يف تقرير أداء الربنامج بشأن االبتكار والتكنولوجيا التنمية املستدامة ونظرت جلنة   -  ٢٣٤
الوثائق الربملانية املتعلقة بتسخري يف ، و ٢٠١٥و ٢٠١٤د الطبيعية يف أفريقيا لعامي وإدارة املوار 

اللجنة فريقيا. كما وافقت أاالبتكار والتكنولوجيا وإدارة املوارد الطبيعية من أجل التحول يف 
 .٢٠١٧- ٢٠١٦ولفرتة السنتني  ٢٠١٥على أنشطة الربنامج الفرعي لألشهر املتبقية من عام 

ثىن املشاركون على اللجنة االقتصادية ملا قامت به من عمل خالل الفرتة قيد وأ  -  ٢٣٥
االستعراض وشددوا على ضرورة أن تواصل دعم خطة التحول يف القارة اليت تقوم على النمو 

واملستدام الذي يولد فرص العمل ويعزز كفاءة االستفادة من املوارد  للجميع االقتصادي الشامل
افة للموارد الطبيعية يف أفريقيا. كما دعت جلنة التنمية املستدامة اللجنة وحيقق القيمة املض

االقتصادية إىل دعم البحوث الرامية إىل العثور على أمثلة حمددة سامهت فيها تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت، والعلوم واالبتكار يف حتقيق التنمية املستدامة.

خضر يف القارة، دعا املشاركون اللجنة االقتصادية مع تعزيز االقتصاد األ متشياً و   -  ٢٣٦
فريقية يف االنتقال إىل مسار تنمية االقتصاد األخضر، وكانت تلك إىل زيادة دعمها للدول األ

يتسم باخنفاض انبعاثات  مستدام واحدة من االسرتاتيجيات الرئيسية للتقدم حنو اقتصاد
 .الكربون وكفاءة استخدام املوارد

 اً جيد اً أساسمتثل  باعتبارها الركائز الثماين التالية التنمية املستدامة جلنةوأقرت   -  ٢٣٧
والطاقة  ؛واهلياكل األساسية املستدامة املستدام والنقل ؛لتعزيز االقتصاد األخضر: املباين اخلضراء

ا ؛النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة ة واإلدارة املستدام ؛واحلفاظ على املوارد الطبيعية وإدار
واالستهالك  ؛دارة املياهإو  ؛والزراعة واإلنتاج الغذائي والغاباتا املستدامة؛ للنفايات وممارسا
  ان. واإلنتاج املستدام

وفيما يتعلق بالرؤية األفريقية للتعدين، رحبت جلنة التنمية املستدامة بإنشاء املركز   -  ٢٣٨
 النزاعاتز بصورة ناقدة للصلة بني قرتحت أن ينظر املركادن، وااملعطوير قطاع األفريقي لت

، حيث ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة بدون سالم. ودعا املشاركون الدول يةعدنوارد املوامل
األعضاء إىل إعطاء األولوية لصياغة رؤاها القطرية لقطاع التعدين وتنفيذها بفعالية، فهي على 

يئة بيئة مواتية الستغال ل املوارد املعدنية بصورة شفافة ومنصفة قدر كبري من األمهية من أجل 
  ومثلى.

إىل أن التنمية املستدامة يف قطاع التعدين تستلزم جلنة التنمية املستدامة وأشارت   -  ٢٣٩
تبين مبادرات وسياسات منبثقة عن خطة جوهانسربغ للتنفيذ وامليثاق العاملي وغريمها من 

اللجنة االقتصادية ومفوضية االحتاد الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة. وطلبت من 
القانونية األفريقي وشركائها تعزيز الدعم املقدم للبلدان يف جمال سياسات التعدين واألطر 

 التعدين. تشريعات املصاحبة ل والتنظيمية
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وفيما يتعلق بتغري املناخ والتنمية، أشادت جلنة التنمية املستدامة بدعم اللجنة   -  ٢٤٠
األعضاء يف التصدي للتحديات الرئيسية املتصلة بتغري املناخ ويف وضع  االقتصادية للدول

خطط وآليات مناسبة جتسد أولويات وسياسات واسرتاتيجيات وبرامج التنمية على الصعيد 
أيضا بضرورة تعزيز العلوم واألحباث املتعلقة باملناخ يف القارة. كما طلبت من  وأقرتالوطين. 

التخصصات ترمي إىل حتسني  ةاألولوية إلعداد حبوث مشرتكة ومتعدداللجنة االقتصادية إعطاء 
مهارات التنبؤ باملناخ وإمكانية االعتماد عليها من حيث النطاقني الزماين واملكاين (من أجل 

سد الفجوة يف البيانات، وإىل وضع تنبؤات عملية ومناسبة للمستخدمني تتسم بالسالسة) 
لتيسري صنع القرار وبناء القدرات على مجيع خصيصا  مصممةهذه البحوث وميكن أن تكون 

دراج . وطلب إىل اللجنة االقتصادية أيضا إعطاء األولوية إلاملستويات ويف خمتلف القطاعات
وزيادة فعالية الربط بني علم جراءات؛ اخلدمات املناخية يف عملية صنع القرار؛ وربط املعرفة باإل

 ياجات املستخدمني النهائيني. من أجل حتديد احتات املناخ والسياس

ودعا املشاركون اللجنة االقتصادية إىل تكثيف دعمها جلهود التكيف مع تغري   -  ٢٤١
املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا. وطلبوا على وجه التحديد زيادة الدعم من 

للتنفيذ، ومسار إجراءات أجل التنفيذ الفعال لربنامج عمل بربادوس، واسرتاتيجية موريشيوس 
 .(مسار ساموا) العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية

وأشارت جلنة التنمية املستدامة إىل أن من املهم ضمان التنسيق بني أنشطة   -  ٢٤٢
جمموعة املفاوضني األفريقيني، واملؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، وجلنة رؤساء الدول 

 األفريقية املعنية بتغري املناخ.واحلكومات 

للتحضريات اليت إلعطاء دفعة لقت بكل ثقلها أقد  التنمية املستدامة وكانت جلنة  -  ٢٤٣
أفريقيا للمشاركة يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة تعدها 

فاق القانوين اجلديد ال ميكن أن يقتصر اإلطارية بشأن تغري املناخ. وأشار املشاركون إىل أن االت
على إجراءات التخفيف، بل جيب أن يعطي أولوية متساوية للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف 
من آثاره. وينبغي للتكافؤ بني التخفيف والتكيف الذهاب إىل أبعد من جمرد التأكيد املعياري 

جلنة  وأقرتنب النوعية والكمية. (ما يسمى بـ "التكافؤ السياسي")، وجيب أن يتضمن اجلوا
التنمية املستدامة باملكانة اهلامة اليت حتتلها الطاقة يف مصفوفة التنمية يف القارة، ورأت ضرورة أن 
تأخذ اللجنة االقتصادية يف احلسبان أمهية قطاع الطاقة وذلك أيضا يف سياق تطوير قطاع 

 املعادن.

ة اللجنة االقتصادية والشركاء والدول األعضاء وأخريا، دعت جلنة التنمية املستدام  -  ٢٤٤
  وأهداف التنمية املستدامة.  ٢٠٣٠إىل العمل معاً لوضع مؤشرات خلطة التنمية املستدامة لعام 
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  للجنة الشؤون الجنسانية والتنمية االجتماعية ىاألول الدورة - ٢

  ١٨و ١٧ يفة للجنة الشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعي األوىل الدورة تُعقد  -  ٢٤٥
من الدول  ٣٨ممثال من  ٥٣ ا، يف أديس أبابا، وحضره٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

األعضاء. كما حضر ممثلون عن الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة األخرى التابعة 
ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة 

ية/اإليدز، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومكتب األمم املتحدة البشر 
 خلدمات املشاريع.

الذي أحرزته  التقدمَ للجنة اأن تستعرض هو  الدورةوكان اهلدف الرئيسي من   -  ٢٤٦
وسياسات التنمية  املرأة يف التنميةدور الربامج الفرعية للجنة االقتصادية بشأن املنظور اجلنساين و 

على التقدم احملرز و احملققة و  النجاحاتقف على وتاملاثلة  حتلل التحدياتأن االجتماعية، و 
 ثغرات التنفيذ لضمان حتقيق النتائج واآلثار املرجوة. 

املتخصصة  راءاآلالتوجيهات و والتنمية االجتماعية وقدمت جلنة الشؤون اجلنسانية   -  ٢٤٧
التنمية االجتماعية وأصدرت توصيات لتعزيز عملها، ات بة سياسبشأن أولويات وأنشطة شع

دف حتسني الدعم املقدم إىل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية لتحقيق  وذلك 
 ومتكني املرأة وحتقيق التنمية االجتماعية املستدامة يف القارة. بني اجلنسنياملساواة 

مع التقدير الرتكيز والتنمية االجتماعية ية الشؤون اجلنسانوالحظت جلنة   -  ٢٤٨
 يفها والنتائج اليت حققتها توالقضايا اليت تناولاللجنة االقتصادية  هتاالسرتاتيجي الذي اعتمد

. وارتُئي أن اللجنة االقتصادية بذلت جهودًا جيدة التوقيت وعالية ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي 
فيما خيص األبعاد  ٢٠٣٠طة عام وخ ٢٠٦٣بني خطة عام القيمة لتحديد أوجه التشابه 

 التنمية االجتماعية، وما يرتتب على ذلك من آثار على خطط التنمية الوطنية.أبعاد اجلنسانية و 

ا العامة إىل اللجنة  والتنمية االجتماعية وطلبت جلنة الشؤون اجلنسانية  -  ٢٤٩ يف توصيا
وخطة عام  ٢٠٦٣خطة عام ى ضفاء الصبغة احمللية علاالقتصادية دعم الدول األعضاء يف إ

، مع التشديد على وضع االلتزامات واألطر العاملية يف سياقها الصحيح حبيث تأخذ يف ٢٠٣٠
ا  احلسبان أولويات التنمية الوطنية يف أفريقيا. كما طلبت من اللجنة االقتصادية مواصلة تعاو

لجنة االقتصادية ينبغي أن اجليد واملستمر مع مفوضية االحتاد األفريقي. ورأت أن أولويات ال
املتعلقة باملسائل اجلنسانية والتنمية االجتماعية ة تتضمن جتميع أفضل املمارسات ودراسات احلال

، مبا يف ذلك من ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣من أجل تقامسها والتعلم منها دعما خلطة عام 
  خالل املنتجات واملنتديات املعرفية. 

والتنمية االجتماعية الصادرة عن جلنة الشؤون اجلنسانية وكانت التوصيات احملددة   -  ٢٥٠
  على النحو التايل:
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على الصعيد  ٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٦٣االستعداد لتنفيذ خطة عام   (أ) 
 الوطني

الدول األعضاء إىل إعداد والتنمية االجتماعية دعت جلنة الشؤون اجلنسانية   -  ٢٥١
ن اللجنة االقتصادية، مع التشديد على أن إعداد و/أو مراجعة خطط تنفيذ وطنية، بدعم م

. وطُلب من ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣خطط التنمية الوطنية يشكل فرصة لتعميم خطة عام 
اللجنة االقتصادية حتديد وتقييم خمتلف االحتياجات والطلبات ملساعدة الدول األعضاء يف 

عم التقين وفقا لذلك. وطُلب من وتقدمي الد ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣تنفيذ خطة عام 
اللجنة االقتصادية أيضا أن تقدم الدعم إىل الدول األعضاء، من خالل اخلدمات الفنية 
واالستشارية، لكي تدرج يف خططها احمللية املؤشرات اجلنسانية واملتعلقة بالتنمية االجتماعية 

 بالنسبة للخطتني وترصدها.
  مرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين ال  (ب)

الدول األعضاء إىل اإلسراع  والتنمية االجتماعية دعت جلنة الشؤون اجلنسانية  -  ٢٥٢
إدراج املسائل إىل و  ،وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣خطة عام  مبواءمة

اجلنسانية يف خطط التنفيذ الوطنية. كما طلبت من اللجنة االقتصادية دعم بناء القدرات من 
بيانات وإحصاءات تراعي املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك من خالل تدريب موظفي  أجل جتميع

الوطنية واالقتصاديني يف جمال احلسابات الوطنية الفرعية املتعلقة بإنتاج ئية كاتب اإلحصاامل
األسر املعيشية. ومثة حاجة إىل تعزيز التعاون داخل اللجنة االقتصادية لضمان إدراج البعد 

والتنمية  مجيع منتجات وأنشطة اللجنة. كما طلبت جلنة الشؤون اجلنسانية اجلنساين يف
توفري الدعم من أجل املواءمة بني الدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية  االجتماعية

 .٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣ومؤشرات خطة عام 
  يحضر وسع الالت  (ج)

اللجنة االقتصادية إىل تعزيز  عيةوالتنمية االجتما دعت جلنة الشؤون اجلنسانية  -  ٢٥٣
والتحديات املرافقة له.  يضر وسع احلعملها من خالل الرتكيز على الفرص اليت يتيحها الت

وشددت على ضرورة أن تنظر اللجنة يف الدور احلاسم للمناطق الريفية يف النمو والتحول، وأن 
ريفية وتنظر يف دور الروابط بني تدعم الروابط وأوجه التآزر الضرورية بني املناطق احلضرية وال

 والتصنيع يف استحداث فرص العمل وتوفري اخلدمات واهلياكل األساسية.ي ضر وسع احلالت
 الحماية االجتماعية  (د)

أن اللجنة االقتصادية على  والتنمية االجتماعيةشجعت جلنة الشؤون اجلنسانية   -  ٢٥٤
أن نسانية والتنمية ليشمل بلدانًا أخرى، و توسع نطاق التغطية بالدليل األفريقي للمسائل اجل

اإلحصاءات املتحصل عليها عن طريق القنوات الرمسية يف حسابات الدليل، وتضع يف تستخدم 
على الصعيد  هاالعتبار الدروس املستفادة من تطبيقه املستمر يف بلدان خمتارة، وتوسع نطاق
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بعد اجلنساين يف مجيع مكونات الوطين ليشمل وزارات الشؤون اجلنسانية لضمان إدماج ال
 الدليل. 

 السكان والشباب  (ه)

على أن البيانات الدميوغرافية والتنمية االجتماعية الشؤون اجلنسانية شددت جلنة   -  ٢٥٥
ينبغي أال تقتصر على وصف االجتاهات الرئيسية، وأن تشمل باإلضافة إىل ذلك حتليل الدوافع 

 كنة ملواجهة التحديات ومراعاة املنظور اجلنساين.الكامنة وراءها واالسرتاتيجيات املم

 التعاون والتكامل اإلقليميينالمعنية بللجنة  ةالتاسع الدورة - ٣

 ٧التعاون والتكامل اإلقليميني يف الفرتة من املعنية بللجنة  ةالتاسع الدورة تُعقد  -  ٢٥٦
حبث  الدورة يف أديس أبابا. وكان اهلدف الرئيسي من ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٩إىل 

اجلهود املبذولة لتعزيز التكامل اإلنتاجي من أجل التحول يف أفريقيا. وتناول املشاركون أيضا 
تقييم التطورات يف إطار الربنامج الفرعي املتعلق بالتكامل اإلقليمي والتجارة، ومشل ذلك 

ساسية، واألمن جماالت التجارة فيما بني البلدان األفريقية، والتجارة الدولية، واهلياكل األ
 الغذائي والزراعة، واالستثمار وسياسة األراضي.

من الدول األعضاء، باإلضافة إىل مندوبني من مفوضية  ٤٧وقد حضر االجتماع   -  ٢٥٧
االحتاد األفريقي، واحتاد املغرب العريب، والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، 

يا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واهليئة واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريق
  ومنظمة اجلمارك العاملية. ،احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

وُقّدم عدد من العروض لتسليط الضوء على أنشطة الربنامج الفرعي املتعلق   -  ٢٥٨
املعنية بالتعاون والتكامل اإلقليميني قدمت اللجنة  بالتكامل اإلقليمي والتجارة، وبعد ذلك

 توجيهات وآراء اخلرباء وتوصيات بشأن األولويات واألنشطة. 

املعنية بالتعاون وفيما يتعلق بالتكامل اإلقليمي يف أفريقيا، أوصت اللجنة   -  ٢٥٩
نتائج تعليمية بتكثيف اجلهود لتحسني نظام التعليم العايل لضمان حتقيق والتكامل اإلقليميني 

جيدة وختريج أعداد كافية من الطالب يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، 
وسد الفجوة بني اجلنسني يف هذه اجملاالت. وباإلضافة إىل ذلك، متت التوصية بضرورة أن 

للتعلم وتبادل تأخذ املؤسسات األفريقية زمام املبادرة يف إنشاء آلية متسقة تكون مبثابة منتدى 
أفضل املمارسات واملعلومات، نظرا للحاجة املاسة إىل تعزيز مسامهة العلم والتكنولوجيا يف 

دعت اللجنة ، فريقياألحتقيق التكامل اإلقليمي. ويف سبيل تعزيز وضع دليل التكامل اإلقليمي 
لك إنشاء نظام الدول األعضاء واملؤسسات األفريقية إىل بذل كافة اجلهود املمكنة، مبا يف ذ

يضم أصحاب مصلحة متعددين يف مجيع الدول األعضاء، لضمان مجع بيانات موحدة وقابلة 
 للمقارنة وعالية اجلودة جلميع املؤشرات.
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املعنية بالتعاون  وبالنسبة للتجارة الدولية فيما بني البلدان األفريقية، شددت اللجنة  -  ٢٦٠
فتح وارتأت ضرورة الح السياسات التجارية. على ضرورة تسلسل إص والتكامل اإلقليميني

جناح  واعتربأسواق أفريقيا على حنو تدرجيي بعد اختاذ إجراءات لتحسني التكامل اإلقليمي. 
لتعزيز احملتوى الصناعي لصادرات أفريقيا  حامساً  عامال إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية
هود لتخفيض تكلفة ممارسة التجارة يف اجلبذل  ضاوارتئي أيوالتجارة فيما بني البلدان األفريقية. 

 القارة.

إدارة األراضي، ُشجعت الدول األعضاء على استخدام املبادئ ب يتعلقوفيما   -  ٢٦١
لدى التفاوض االستثمار يف حيازة األراضي على نطاق واسع التوجيهية لالحتاد األفريقي بشأن 

قيا تسخري مواردها الوفرية من األراضي على صفقات تتعلق باألراضي، وذلك لكي تضمن أفري
ا. ومن أجل حتسني األمن  واستخدامها بصورة مستدامة لتحقيق التحول اهليكلي القتصادا

باالحتفاظ باحتياطيات غذائية على الصعيدين الوطين واإلقليمي وإنشاء آلية  أوصيالغذائي، 
. فيها ائض إىل تلك اليت تعاين من عجزلتحويل املواد الغذائية من املناطق والبلدان اليت لديها ف

ويف سبيل النهوض بسالسل القيمة الزراعية اإلقليمية، اقرتحت اللجنة ضرورة تقييم سالسل 
القيمة اإلقليمية على أساس توافر مرافق التخزين واهلياكل األساسية وإمكانية جتهيز املنتجات 

فر فرص التصدير واألعمال اتو واستحداث فرص العمل (خاصة بالنسبة للنساء والشباب) و 
 التجارية ومتطلبات االستثمار.

يئة بيئة مواتية لالستثمار، ينبغي للبلدان األفريقية مراجعة معاهدات   -  ٢٦٢ ومن أجل 
ا ايتاالستثمار الثنائية القائمة واجلديدة بغية احلفاظ على حّيز سياس  ة بنيوازنوامل، خاص 

واملستثمرين، والتأكد من جعل احملاكم احمللية  ةاملضيف انبلدالالواقعة على عاتق االلتزامات 
 واإلقليمية جزءا من آليات تسوية املنازعات.

هلياكل األساسية يف تعزيز التحول ذي تلعبه الاالدور احلاسم ويف ضوء   -  ٢٦٣
ا يف جمال إجراء دراسات اجلدوى، وتصميم  تصحاالقتصادي، نُ  البلدان األفريقية ببناء قدرا

وجتهيز مشاريع هياكل أساسية قابلة للتمويل، والنظر إىل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
ا آلية فعالة لتوفري التمويل ملشاريع اهلياكل األساسية.  على أ

وينبغي إيالء اهتمام خاص لوسط أفريقيا وبذل جهود على مستوى الدول   -  ٢٦٤
دف تعزيز القدرة على مجع وحتليل البيانات الالزمة  األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

  .فريقياأللوضع مؤشرات تستخدم يف وضع دليل التكامل اإلقليمي 

املنهجية املستخدمة يف وضع دليل مع غريها للجنة االقتصادية أن تتقاسم اوينبغي   -  ٢٦٥
لتحقق من صحة وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك حاجة إىل ا. فريقياألالتكامل اإلقليمي 

البيانات املستخدمة يف وضع الدليل على الصعيدين الوطين واإلقليمي. ويتعني على اللجنة 
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االقتصادية أن تواصل العمل مع شركائها على حتسني املنهجية وتعزيز قدرة الدول األعضاء على 
 مجع البيانات ذات الصلة. 

سات املتعلقة باألراضي، وفقا ومع اإلشارة إىل ضرورة وجود خطة أفريقية للسيا  -  ٢٦٦
باألراضي يف أفريقيا، ينبغي للجنة علقة والتحديات املتسائل إلعالن االحتاد األفريقي بشأن امل

توجيه عملية انتقال املبادرة الثالثية املتعلقة ل أن توفر مهارات القيادة الالزمةاالقتصادية 
دف تعزيز القيادة والتنسيق بسياسات األراضي إىل املركز األفريقي لسياسات األراض ي، 

 والدعوة والشراكات دعماً جلهود الدول األعضاء.

وينبغي للجنة االقتصادية ترسيخ عملها اهلام املتعلق مبعاهدات االستثمار الثنائية   -  ٢٦٧
بإجراء املزيد من البحوث على املستوى القطري لتقييم تأثري هذه املعاهدات يف جذب 

فرص العمل وتعزيز النمو االقتصادي. وينبغي هلا أيضا دراسة تأثري االستثمارات وتوفري 
 معاهدات االزدواج الضرييب على التكامل اإلقليمي يف أفريقيا.

 والثالثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لوسط أفريقيا ةالثاني الدورة - ٤

لوسط أفريقيا يف  والثالثون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية ةالثانيدورة ال تُعقد  -  ٢٦٨
يف دواال، الكامريون، حتت شعار "تسخري  ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦إىل  ٢٤الفرتة من 

اإلمكانات الزراعية يف وسط أفريقيا من أجل حتقيق األمن الغذائي والتحول اهليكلي يف املنطقة 
 دون اإلقليمية".

ماعة االقتصادية مندوبًا من الدول األعضاء يف اجل ٨٨ما جمموعه  الدورةوحضر   -  ٢٦٩
املسؤول يف وزارة  ،ياوبا عبد اهللا هاوافتتح، لدول وسط أفريقيا واملؤسسات دون اإلقليمية

 االقتصاد والتخطيط والتنمية اإلقليمية يف الكامريون.
 التقارير والخطط  )أ(

بتقدمي تقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي للسنة املالية، ومت  الدورةبدأت   -  ٢٧٠
التقرير وتقييمه بشكل إجيايب وطُلب من املكتب مواصلة دعمه للجماعات ض ااستعر 

 االقتصادية اإلقليمية يف وسط أفريقيا والدول األعضاء.

ومن ّمث قدم املكتب دون اإلقليمي عرضًا ألربعة موجزات قطرية من املقرر نشرها   -  ٢٧١
والكونغو. وبّني املكتب لكامريون او  تومي وبرينسييبن وسامهورية أفريقيا الوسطى جبقريبًا تتعلق 

ا تصدر دورياً على أساس فصلي، باحلضور علم األساس املنطقي إلعداد املوجزات القطرية وأ أ
 وشدد على التحديات املطروحة أمام احلصول على إحصاءات وطنية موثوقة. 

ات الفرصة للجماعات االقتصادية اإلقليمية وبعض املؤسس ت الدورة أيضاأتاحو   -  ٢٧٢
من مبادرات يف الفرتة ختذته املندوبني على ما ا طالعإلالعاملة يف املنطقة دون اإلقليمية 
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األخرية. ومشل ذلك اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية والنقدية 
  لوسط أفريقيا، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة.

طلعت اللجنة االقتصادية املشاركني على اإلجنازات األخرية ويف الوقت نفسه، أ  -  ٢٧٣
اليت حققتها آلية التنسيق اإلقليمي من أجل توفري دعم منظومة األمم املتحدة لالحتاد األفريقي 

رهانات االجتماعات وأعلمت احلضور بوبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، 
الحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة ا

والتخطيط والتكامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية لوزراء املالية والتخطيط والتنمية 
 االقتصادية األفريقيني.

وعقب ذلك، جرى نقاش بشأن الفرتة املالئمة الستضافة اجتماع جلنة اخلرباء   -  ٢٧٤
ولية يف املستقبل، من أجل االستفادة من نتائجها يف مؤمتر الوزراء. وطلب احلكومية الد

املندوبون اإلبقاء على النهج احلايل املتمثل يف تنظيم االجتماع يف الربع األول من العام، حبيث 
 تستمر االستفادة من نتائج اجتماعات جلنة اخلرباء احلكومية الدولية يف مؤمتر الوزراء.

 اسية والرسائل الرئيسيةالمداوالت األس )ب(

األوىل، اليت  النقاش تنظيم أربع حلقات نقاش. وخالل حلقة الدورة تشهد  -  ٢٧٥
ركزت على النظر يف إمكانية قيام ثورة زراعية يف وسط أفريقيا، أعرب املشاركون عن أسفهم إزاء 

ة املاشية، عدم االستقرار االجتماعي والسياسي يف املنطقة دون اإلقليمية وتأثريه على رعا
وأشاروا إىل أن أصحاب املواشي يضطرون يف كثري من األحيان إىل النزوح خالل فرتات 

 مع املزارعني.زيد من النزاعات األزمات، مما ي

وفيما يتعلق باملناقشة الثانية، اليت ركزت على كيفية استغالل اإلمكانات الزراعية   -  ٢٧٦
نطقة دون اإلقليمية، الحظ اخلرباء التباين بني أمناط القائمة من أجل التحول اهليكلي يف هذه امل

االستهالك واإلنتاج يف املنطقة دون اإلقليمية، وشددوا على أن أوجه القصور اخلطرية يف اهلياكل 
 األساسية للنقل ومرافق التخزين تؤثر سلباً يف تطوير القطاع الزراعي يف وسط أفريقيا.

الثة بشأن كيفية تطوير الصناعات الزراعية يف وسط وفيما يتعلق بنقطة النقاش الث  -  ٢٧٧
أفريقيا، الحظ اخلرباء التحديات األربعة الرئيسية املتمثلة يف تدين اإلنتاجية، ونقص التمويل، 

 ونقص اهلياكل األساسية، وعدم وجود قواعد ومعايري وطنية/دون إقليمية للمنتجات الزراعية.

كيفية مواجهة حتديات تغري ب املتعلقنقاش الرابع وأخريا، وفيما يتعلق مبوضوع ال  -  ٢٧٨
املناخ واالستيالء على األراضي، ُأشري إىل أن منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية متثل منطقة 
عالية القيمة للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا احليوية والشركات املنتجة 

االستحواذ على مساحات شاسعة من األراضي. ويف  تللوقود احليوي، مما يزيد من احتماال
هذا الصدد، أُعرب عن األسف إزاء انعدام الشفافية يف الصفقات الكبرية لشراء األراضي. 
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وأشار اخلرباء أيضا إىل ضعف اإلنتاج الزراعي يف املنطقة دون اإلقليمية بسبب تغري املناخ، 
 اإلنتاج الزراعي يف وسط أفريقيا. ألن تأثري البحوث مل ينعكس على هموأعربوا عن أسف

  التوصيات  (ج)

دعا املشاركون احلكومات إىل التصدي بشكل كاف ألوجه القصور اخلطرية   -  ٢٧٩
املتعلقة باهلياكل األساسية للنقل ومرافق التخزين، وزيادة االستثمار يف املؤسسات البحثية من 

الدراسات الزراعية اليت أجريت يف أجل حتسني قيمة املنتجات الزراعية، ونشر نتائج خمتلف 
املنطقة دون اإلقليمية، وبناء الثقة بني املنتجني الزراعيني واملشرتين، ووضع قواعد ومعايري إلنتاج 
وحتويل السلع الزراعية من قبل املنشآت الصناعية، والتحلي بالشفافية لدى إبرام صفقات شراء 

ية ألراضيهم. كما حثوا الدول األعضاء على األراضي، مع زيادة وعي الشعوب بالقيمة احلقيق
من أجل معاجلة مشكلة  ة صناعشتغلني بالواملني بني املنتجني الزراعي بناء العالقاتاملساعدة يف 

احلكومات إىل التماس املشورة من داعني كمية ونوعية السلع الزراعية اخلام اليت جيري حتويلها، 
ائية من أجل التأكيد على إنتاج ما يرغب الناس يف املهنيني العاملني يف صناعة املواد الغذ

  استهالكه.

ودعا املشاركون اللجنة االقتصادية وغريها من املؤسسات االستشارية املعنية   -  ٢٨٠
بالسياسات إىل أن تضع مجيع بلدان املنطقة دون اإلقليمية يف احلسبان لدى إجراء دراسات 

امها، ومساعدة الدول األعضاء على إعادة هيكلة لتقييم اإلمكانات الزراعية للمنطقة واستخد
م.  قطاعها الزراعي بطريقة متكن املزارعني من التفاوض بصورة أفضل لتحديد أسعار منتجا

ودعا اخلرباء اللجنة االقتصادية على وجه التحديد إىل دعم بناء قدرات اخلرباء من   -  ٢٨١
. وحثوا اللجنة على ضمان إدراج املؤسسات مجع البيانات وحتليلها علىاملنطقة دون اإلقليمية 

الوطنية يف وسط أفريقيا ئية كاتب اإلحصااملاملتخصصة يف املشروع امليداين املتعلق ببناء قدرات 
 على استخدام التقنيات احلديثة جلمع وجتهيز إحصاءات متسقة وقابلة للمقارنة.

 قياالعشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لشرق أفريالدورة  - ٥

العشرون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لشرق أفريقيا يف الفرتة من ت الدورة ُعقد  -  ٢٨٢
يف نريويب، حتت عنوان "املؤسسات والالمركزية والتحول  ٢٠١٦شباط/فرباير  ١١إىل  ٨

 اهليكلي يف شرق أفريقيا ".

يمية. وكان من خمتلف أحناء املنطقة دون اإلقلني مشارك ٣٠٦ الدورةوقد حضر   -  ٢٨٣
املكتب دون شمولة بوالية امل ١٤من بني املشاركني مندوبون ميثلون الدول األعضاء الـ 

اإلقليمي؛ وممثلون عن صناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة هلا؛ 
  وممثلون عن املنظمات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية واملنظمات الدولية.
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  داوالت والقضايا الرئيسية التي نوقشتالم )أ(

لتقرير ا منشور من ٢٠١٤عدد عام لاستجابة مبثابة  الدورةموضوع  اختيار كان  -  ٢٨٤
حّث الدول و الصناعية الديناميكية يف أفريقيا"، ات السياس’’ الذي تناولأفريقيا عن االقتصادي 

ا اإلمنائية على التص عتماد التقرير نربة دعوية نيع. وكان ااألعضاء على إعادة تركيز اسرتاتيجيا
وعمليات للجميع تصميم وتنفيذ سياسات صناعية تستند إىل مؤسسات قوية وشاملة مؤيدة ل

. والعنصر الذي اتسم بأمهية خاصة هو حمور مناقشات الدورة حبوانبها املختلفة مرنة وديناميكية
 الدورة تاحلوكمة السياسية. وقد نُّظمفيما يتعلق ببناء املؤسسات هو اعتماد الالمركزية يف نظم 

وتتيح للوفود مناقشة كيفية تطبيق الالمركزية  ،هذا املوضوع بالتفصيل تدارسن من بصورة متكّ 
بطرق توازن بني املصاحل الوطنية واحمللية وتعزز العدالة االجتماعية والوحدة الوطنية من أجل 

 .التنمية ومتّكن من التوصل إىل صفقة منصفة للجميع

مسبقاً إعداد وتعميم تقرير أساسي بعنوان "املؤسسات والالمركزية والتحول جرى و   -  ٢٨٥
اهليكلي يف شرق أفريقيا" من قبل املكتب دون اإلقليمي واجمللس الوطين االقتصادي 

وركزت فتتاح الدورة. واالجتماعي يف كينيا. وُقّدم التقرير يف جلسة عامة ُعقدت يف يوم ا
لت ذلك على عدد من اجلوانب املتعلقة باملوضوع، مبا يف ذلك ضرورة ضمان املناقشة اليت ت

، ومواجهة التحدي املتمثل يف حتقيق التوازن املناسب يف وعدم إغفاهلا االهتمام بالتنمية الزراعية
وأمهية حتقيق النمو الشامل. وتواصل النقاش بشأن  ،الصالحيات بني املؤسسات احمللية واملركزية

 ورة خالل مأدبة عشاء ويف جلسات عامة ومناقشات ثنائية أو يف إطار جمموعات. موضوع الد

وباإلضافة إىل ذلك، نظم فريق اخلرباء املخصص ثالثة اجتماعات بشأن املواضيع   -  ٢٨٦
  :الدورةالتالية اليت تندرج ضمن اإلطار العام ملوضوع 

 ؛أثر األنظمة التجارية على التصنيع: أدلة من شرق أفريقيا )أ(

 ؛عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية يف شرق أفريقيا )ب(

 املقاطعاتمن النظرية إىل املمارسة: كشف فرص التنمية املستدامة على مستوى   (ج)
 .يف كينيا

وأخريا، جرت مناقشة االجتماعات السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة االحتاد   -  ٢٨٧
والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي، ومؤمتر األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة 

اللجنة االقتصادية لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني. وجرى استعراض 
التقرير السنوي للمكتب دون اإلقليمي، مبا يف ذلك من حيث األداء والنتائج، ونوقشت 

  احلد األقصى. األفكار املتعلقة بزيادة تأثريه ونطاق عمله إىل
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  الرسائل الرئيسية  (ب) 

، ، للدورةوثيقة ختامية  نريويب بيانعلى اعتماد  مجيع الوفود واملشاركنياتفقت   -  ٢٨٨
الرسائل والنقاط اليت اتُفق عليها خالل الدورة. وميكن تلخيص بقائمة شاملة  البيانويتضمن 

 الرسائل الرئيسية على النحو التايل.
 ادية والتحول الهيكليالبيئة االقتص  ‘١’

ذكر املشاركون أن شرق أفريقيا حققت منواً اقتصادياً ملحوظاً على مدى السنوات   -  ٢٨٩
العشر املاضية، كما حققت تقدما كبريا فيما يتعلق بالعديد من املؤشرات االجتماعية 

ية. ومع وحمو األم ،واالقتصادية، مبا يف ذلك الفقر الناجم عن تدين الدخل، ووفيات األطفال
ذلك، ال تزال الفوارق قائمة ومن الضروري للغاية ضمان أن يكون النمو املستقبلي شامًال 

 ومستداماً.للجميع 

ديدات ناشئة تواجه التقدم االقتصادي السريع   -  ٢٩٠ والحظ املشاركون أيضا أن مثة 
طؤ االقتصاد يف املنطقة دون اإلقليمية، مبا يف ذلك اخنفاض أسعار السلع األساسية، وتبا

العاملي، واخنفاض توقعات النمو يف الصني. والحظوا بقلق أن شرق أفريقيا ال يزال يتعني عليها 
النجاح يف تنويع أمناط اإلنتاج والتصدير، وهو األمر الذي ترك بعض الدول يف املنطقة دون 

شاركون على أن اإلقليمية عرضة لتغريات سلبية. ومع التسليم بأمهية التحول اهليكلي، اتفق امل
 وترية تقدم التحول اهليكلي يف شرق أفريقيا كانت بشكل عام أبطأ من وترية النمو االقتصادي.

ورحبت الدول األعضاء بالتقدم الذي أحرزه املكتب دون اإلقليمي يف إعداد   -  ٢٩١
 يمية.املوجزات القطرية وأعربت عن دعمها إلعداد موجزات جلميع البلدان يف املنطقة دون اإلقل

 الالمركزية والمؤسسات  ‘٢’

لع به املؤسسات يف احلوكمة وتقدمي اخلدمات، حبث طإدراكا للدور اهلام الذي تض  -  ٢٩٢
ا على احلد من أوجه عدم املساواة  احملورياملشاركون املوضوع  املتمثل يف الالمركزية وقدر

نية واحمللية. وأشاروا إىل االقتصادية واالجتماعية واملكانية، وخاصة يف الواليات دون الوط
  التعقيدات املتعلقة بتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات تطبيق الالمركزية.

وأقر املشاركون بأن الدول األعضاء لديها أشكال خمتلفة من الالمركزية بلغت   -  ٢٩٣
 .متفاوتةمستويات تنفيذ 

امها للحد من أيضا بأن الالمركزية اإلدارية تتيح فرصا كبرية ميكن اغتن وأقروا  -  ٢٩٤
االختالالت اجلغرافية واملكانية. وميكن إجياد هذه الفرص بصورة أفضل عن طريق إنشاء أقطاب 
منو ومراكز امتياز إقليمية تشجع الواليات دون الوطنية على التعاون قدر اإلمكان لتجنب 

 ازدواجية اجلهود واستغالل وفورات احلجم.
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   التفاوتالتماسك االجتماعي و   ‘٣’

مع اإلشارة إىل ارتفاع مستويات عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية يف بعض   -  ٢٩٥
بلدان شرق أفريقيا، شدد املشاركون على أمهية معاجلة عدم املساواة يف الفرص يف مجيع أحناء 
املنطقة دون اإلقليمية، ألن ذلك يكتسي أمهية حامسة لتحقيق التماسك االجتماعي والتنمية 

 ق واالستقرار السياسي بشكل عام.الواسعة النطا
 نقاط العمل  (ج)

 نريويب الدول األعضاء واملشاركني بنقاط العمل التالية: بيانألزم   -  ٢٩٦

ُحتث الدول األعضاء على اعتماد سياسات تصنيع ذكية، ألن احلّيز السياسي  )أ(
وينبغي أن  ألدوات سياسة التصنيع التقليدية قد تقلص يف ظل نظم التجارة الدولية السائدة.

تستند سياسات التصنيع الذكية إىل مؤسسات قوية وشاملة قادرة على ترمجة رؤى التنمية إىل 
أقر تيسري املشاركة العامة يف وضع الرؤية ورسم السياسات واختاذ القرارات. و على إجراءات و 

، يف احلكومة املشاركون كذلك بأمهية الدولة اإلمنائية مع وجود قيادة جّيدة على مجيع املستويات
واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، واجلمعيات املهنية واجملتمعات احمللية، 

 والواليات الوطنية ودون الوطنية.
بني القطاع اخلاص ومعاهد البحوث، مبا يف تفاعل ينبغي للدول األعضاء تعزيز ال )ب(

دف معاجلة اخنفاض معدال ت االبتكار يف املنطقة دون اإلقليمية.  ذلك األوساط األكادميية، 
كما ينبغي هلا أن توفر احلوافز للقطاع اخلاص لالستثمار يف جمال االبتكار وتنمية املهارات، وأن 

 تعمل على تعزيز محاية حقوق امللكية الفكرية على الصعيد دون اإلقليمي.
يق دراسات أوصى املشاركون بإنشاء جمتمعات املمارسة ذات الصلة، وقياس وتوث )ج(

 وإنشاء خمزونات مشرتكة من الدروس املستفادة.ة، احلال
اتفق على أن يواصل املكتب دون اإلقليمي استكشاف الفرص لضمان أن   )د(
  عمله، وال سيما يف جمال اخلدمات االستشارية.بمجيع الدول األعضاء يف املنطقة استفادة 
االقتصاد عن تقرير اد قيام املكتب دون اإلقليمي بإعداتفق املشاركون على أن  )ه(
 فيها.مة عن األداء العام من شأنه أن يوفر معلومات قيّ يف املنطقة دون اإلقليمية الكلي 

وأخريا، وافقت الدول األعضاء على مواصلة املناقشة والتعاون بشأن القضايا  )و(
ة أن املتعلقة باملؤسسات والالمركزية والتحول اهليكلي. واتفقت الدول األعضاء أيضا على ضرور 

مسؤولية مشرتكة تتقامسها الدول األعضاء  البيانيكون تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف 
 واللجنة االقتصادية.

 والثالثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لشمال أفريقيا ةالحادي الدورة - ٦

يقيا يف والثالثون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لشمال أفر  ةاحلاديالدورة  تُعقد  -  ٢٩٧
حتت شعار "االقتصاد األخضر من أجل  ٢٠١٦آذار/مارس  ٤إىل ١الرباط يف الفرتة من 
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تسريع التصنيع يف مشال أفريقيا". وخالل االجتماع الذي استمر أربعة أيام، عكف أكثر من 
مندوبا من الدول السبع األعضاء وخرباء وأكادمييون وممثلون عن القطاع اخلاص واجملتمع  ١٥٠
على دراسة الدور احملتمل لالقتصاد األخضر يف تسريع التصنيع يف مشال أفريقيا.  املدين

وُخصصت جلسة أيضا للنظر يف املوجزات القطرية ودون اإلقليمية، ونُظم اجتماع لفريق اخلرباء 
 على هامش الدورة.

يف باالقتصاد األخضر من أجل جتهيز الوفود للمشاركة  ةاملتعلقدورة ال تُعقدقد و   -  ٢٩٨
 تاملداوالت القارية خالل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني. وساعد

على تبادل املعارف واخلربات بشأن االقتصاد األخضر وعالقته بالتجهيز الصناعي، وعلى تعزيز 
ت كما مّكنفهم دور قطاع األعمال التجارية يف التحول إىل االقتصاد األخضر يف مشال أفريقيا.  

املشاركني من تقدمي توصيات ملراجعة سياسات التصنيع وتشجيع تطوير األعمال الدورة 
التجارية اخلضراء، وخاصة الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم. واتفق املشاركون على أن 
االقتصاد األخضر يتيح الفرصة لتحسني الرفاه واملساواة االجتماعية، مع احلد بشكل كبري من 

السياسات االقتصادية واالجتماعية  يشمل االقتصاد األخضرارتأوا أن ر الكوارث البيئية. و خماط
والبيئية، ويركز على إجياد فرص جديدة للنمو االقتصادي تقلل من الضغط على البيئة. ومن 
 شأن خيار النمو األخضر أن يساعد على إرساء قاعدة أقوى وأكثر استدامة للتنمية يف أفريقيا.

أن يراعي االنتقال إىل االقتصاد األخضر خصوصيات أشار املشاركون إىل ضرورة و   -  ٢٩٩
ج كلي، مع مواءمة السياسات لبلدانا . ويتطلب االنتقال إىل اقتصاد أكثر اخضرارا استخدام 

املتعلقة باالقتصاد الكلي والصناعة والتجارة واملبادرات العامة اليت تشجع العرض والطلب، مثل 
االسرتاتيجيات اليت تؤدي إىل تغيري السلوكيات. واتفق املندوبون أيضا على ضرورة احلوافز و 

تطوير الصناعة اخلضراء يف سياق النمو الشامل، مع الرتكيز بشكل خاص على تأثري سياسات 
 التصنيع على البيئة والعمالة والنمو والتجارة.

بارتياح  اخلرباء الحظت جلنةوفيما يتعلق باملوجز دون اإلقليمي لشمال أفريقيا،   -  ٣٠٠
التقدم الذي أحرزته املنطقة دون اإلقليمية من حيث األداء االقتصادي والتجارة داخل اإلقليم. 

مشال اري يف التغري اهليكلي اجلحدوث إىل  تشري املؤشرات االجتماعية واالقتصاديةوأضافت أن 
القارة. وشددت على ضرورة أن عليه يف أجزاء أخرى من و أفريقيا، ولكن بوترية أبطأ مما ه

يشمل املوجز دون اإلقليمي مقارنات بني مشال أفريقيا واملناطق دون اإلقليمية األخرى من أجل 
حتسني فهم اجتاهات تلك املؤشرات، وإجراء املزيد من التحليل للنظم الضريبية واملسائل املتعلقة 

 بتمويل التنمية. 

، أُطلع املندوبون على املضمون والشكل النهائي وفيما يتعلق باملوجزات القطرية  -  ٣٠١
، مبا يف ذلك القضايا اليت ُحبثت يف ٢٠١٥و ٢٠١٤للموجزات القطرية اليت أُعدت يف عامي 

هذه املوجزات وهيكلها والتحديات اليت واجهت عملية إعدادها والبيانات املطلوبة لتحسينها. 
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الوطنية تكون يف شكل ئية كاتب اإلحصاامل على ضرورة إقامة شراكات معاخلرباء ووافقت جلنة 
اتفاقات للتعاون الرمسي وتبادل البيانات، وذلك وفقًا للتوصية اليت اعتمدت يف مؤمتر الوزراء 

. وقد بدأت اللجنة االقتصادية العمل بالفعل يف إطار ٢٠١٤الذي ُعقد يف أبوجا يف عام 
وكاالت األمم املتحدة جلمع البيانات شراكة مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية وغريها من 

وإعداد املوجزات القطرية، غري أن هناك عددا من التحديات اليت تشمل عدم وجود بيانات 
مفصلة مت مجعها بصورة فصلية، وتلك هي نوعية البيانات املطلوبة للموجزات القطرية، ال سيما 

لدول األعضاء يف حتديد القضايا بالنسبة للقطاع االجتماعي؛ وهناك حاجة إىل زيادة مشاركة ا
استنادًا إىل التحديات واألولويات املتعلقة  ٢٠١٦اليت ينبغي تناوهلا يف املوجزات القطرية لعام 

بالدول، ومن أجل التعاون الفعال مع الدول األعضاء، مبا يف ذلك إتاحة الوصول إىل 
  املعلومات والبيانات الالزمة.

اخلرباء ُنّظم على هامش االجتماع من اجتماع لفريق  وباإلضافة إىل ذلك، وعقب  -  ٣٠٢
بشأن "التصنيع من خالل التجارة يف مشال أفريقيا يف سياق االتفاقات املتعددة"، دعا عقود امل

املشاركون إىل النظر إىل التكامل اإلقليمي بوصفه ركيزة اسرتاتيجية للتصنيع. وحثوا الدول يف 
هذا التكامل من أجل تسريع التنمية الصناعية والتعلم من املنطقة دون اإلقليمية على تسريع 

االتفاقيات الرئيسية املتعلقة بالتجارة، مثل الشراكة عرب احمليط اهلادئ والشراكة التجارية 
واالستثمارية عرب احمليط األطلسي. كما دعوا الدول األعضاء إىل املشاركة بفعالية يف إقامة 

أجل املسامهة يف حتقيق اتساق االتفاق بشكل عام وحتسني  منطقة التجارة احلرة القارية من
  املكاسب االقتصادية احملتملة للقارة األفريقية ودول مشال أفريقيا.

ذلك، أجرى املندوبون مداوالت بشأن املسائل النظامية، مبا يف ذلك عالوة على و   -  ٣٠٣
، ألفريقيا اللجنة االقتصادية تقرير أنشطة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، وتقرير أنشطة

، والتقرير املتعلق ٢٠١٩- ٢٠١٨واإلطار االسرتاتيجي للمكتب دون اإلقليمي لفرتة السنتني 
 باخلطة الدولية واملبادرات اخلاصة.

وأخريا، ناقش املشاركون تغيري وترية عقد اجتماعات اللجنة حبيث تكون يف الربع   -  ٣٠٤
. ووافقت اللجنة على اختاذ قرار من قبل ٢٠١٧ن عام األخري من كل سنة، وذلك ابتداء م

مؤمتر الوزراء األفريقيني بشأن موعد انعقاد الدورة القادمة، مع مراعاة ضرورة التنسيق مع سائر 
 املكاتب دون اإلقليمية.

اية االجتماع، دعا املشاركون إىل تطوير صناعة صديقة للبيئة ومنوذج منو   -  ٣٠٥ يف 
نطقة دون اإلقليمية. كما شجعوا الدول على إيالء اهتمام خاص لتأثري أكثر مشوال يف امل

سياسات التصنيع على البيئة والعمالة والنمو والتجارة، وعلى الدور احملتمل لالقتصاد األخضر 
 يف التنمية.
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ويتطلب حتدي التصنيع األخضر يف مشال أفريقيا التعاون بصورة أقوى على   -  ٣٠٦
جل تبادل اخلربات وتوحيد اجلهود، مما يؤدي بالتايل إىل إجياد أكرب قدر الصعيد اإلقليمي من أ

 ممكن من الفرص يف القطاع واالستفادة منها.

وبشكل أكثر حتديدا، تضمنت التوصيات أن تقوم اللجنة االقتصادية بإنشاء   -  ٣٠٧
زيز التعاون قاعدة بيانات لعرض املمارسات اجليدة يف جمال االقتصاد األخضر يف املنطقة؛ وتع

اإلقليمي، وخاصة فيما يتعلق باملفاوضات بشأن تغري املناخ ومصادر الطاقة املتجددة؛ وتقدمي 
ا يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات،  املساعدة إىل الدول األعضاء لإلبالغ عن إجنازا

دف توليد بيانات عن االقتصاد الكلي تتيح متابعة ورصد وتقييم السياسا ت العامة وذلك 
اليت تعزز االقتصاد األخضر؛ ومساعدة الدول األعضاء يف إجراء املزيد من الدراسات املتعمقة 
دف حتسني فهم  يف اجملاالت ذات االهتمام احملددة يف خمتلف االسرتاتيجيات الصناعية، 

ء يف الفرص املتاحة لتحقيق التكامل وإنشاء سالسل القيمة اإلقليمية؛ ومساعدة الدول األعضا
ج إقليمي إزاء اتفاقيات التجارة اإلقليمية، مبا يف ذلك وضع آلية تكميلية بني االحتاد  تصميم 

  اجلمركي العريب ومنطقة التجارة احلرة القارية لدول املنطقة.
 للجنوب األفريقيجنة الخبراء الحكومية الدولية والعشرون لل ةالثاني الدورة - ٧

رون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي والعش ةالثانيدورة ال تُعقد  -  ٣٠٨
تنفيذ اسرتاتيجية وخارطة طريق ’’ شعار، يف ليلونغوي، حتت ٢٠١٦آذار/مارس  ١٨و ١٧ يف

  .‘‘اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن التصنيع: اخليارات واآلفاق

نمية االقتصادية يف مالوي، املالية والت وزيرُ ، السيد غودول غوندوي الدورةوافتتح   -  ٢٠٩
الحتاد التابع ل نغومو، ممثل مكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي حبضور السيد ليوبولد أوغوست

؛ والسيد أنتوين نغورورانا، ممثل منسق األمم املتحدة املقيم يف مالوي؛ والسيد حممدين األفريقي
قيا واجلنوب األفريقي؛ والسيد ممثل األمني العام للسوق املشرتكة لشرق أفريصر، أ. سيف الن

أجنيلو موندالين، ممثل األمني التنفيذي للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛ والسيد ويالرد ل. 
  والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي.  الثانيةماننغو، رئيس مكتب الدورة 

 ،وزامبيا ،وجنوب أفريقيا ،وانامن بوتس وحضر االجتماع مندوبون ميثلون كال  -  ٣١٠
منظمة   منهاعدة منظمات ممثلي وموريشيوس، باإلضافة إىل  ،ومالوي ،وليسوتو ،وزمبابوي

مكتب االحتاد األفريقي و  ، واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات، )ActionAid( أكشن إيد
فريقي، واللجنة اإلقليمي للجنوب األفريقي، والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األ

 إدارات ورابطةاالقتصادية ألفريقيا، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومنظمة أوكسفام، 
املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، والصندوق االستئماين للجنوب األفريقي، واجلماعة 

   مالوي.اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف
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  المداوالت والقضايا الرئيسية التي نوقشت )أ(

اسرتاتيجية وخارطة طريق اجلماعة اإلمنائية للجنوب من  الدورةموضوع لهم است  -  ٣١١
. ويتمثل ٢٠١٥اليت اعُتمدت يف نيسان/أبريل  ٢٠٦٣- ٢٠١٥األفريقي بشأن التصنيع للفرتة 

يكلي يف منطقة اجلماعة اإلمنائية التوجه األساسي خلارطة الطريق يف ضرورة إحداث حتول ه
للجنوب األفريقي عن طريق التصنيع والتحديث والتطوير وحتقيق التكامل اإلقليمي على حنو 

من االعتماد على املوارد  االسرتاتيجيالتوجه  يفحتول  إحداث إىلخارطة الطريق دعو تأوثق. و 
اجية العمالة ورأس املال على حد والعمالة املنخفضة التكلفة إىل زيادة االستثمار وتعزيز إنت

تخذها ملموسة ت إجراءات، سعى املشاركون إىل ترمجة خارطة الطريق إىل الدورةسواء. وخالل 
  . بنجاح تنفيذهاغية اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية ب

وقد أعد املكتب دون اإلقليمي ورقة مسائل أساسية مت تعميمها مسبقًا بعنوان   -  ٣١٢
اسرتاتيجية وخارطة طريق اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن التصنيع: اخليارات  "تنفيذ

أغقب ذلك و فتتاح الدورة. واآلفاق". وُقدمت الورقة أيضا يف اجللسة العامة املعقودة يف يوم ا
، مبا يف ذلك مسألة إضافة قيمة الدورةعلى عدد من اجلوانب املتعلقة مبوضوع ركزت مناقشات 

 ودعم القطاع الزراعي واألعمال التجارية الزراعية.  وإغناء املعادنارد املعدنية للمو 

خالل اجتماع مائدة مستديرة بشأن متويل برامج  الدورةواستمرت مناقشة موضوع   -  ٣١٣
التصنيع، ويف اجللسات العامة اليت ُعقدت بشأن التنمية االجتماعية وكيفية التصدي للتحديات 

صاد الكلي بسبب تدين الطلب على السلع األساسية واخنفاض أسعارها على اليت تواجه االقت
  الصعيد العاملي، وظاهرة النينيو. 

وعالوة على ذلك، ركز اجتماع اخلرباء الذي ُعقد حتت عنوان "أزمة الطاقة يف   -  ٣١٤
 يع.اجلنوب األفريقي: آفاق املستقبل"، على حتديات الطاقة اليت تؤدي إىل تقويض جهود التصن

كما قدم ممثلون من اللجنة االقتصادية عروضا يف اجللسة العامة تناولت الدروس   -  ٣١٥
خطة إضفاء الصبغة احمللية على املستفادة من األهداف اإلمنائية لأللفية، واملسائل املتعلقة ب

. وأقر املشاركون بأن بعض غايات وتنفيذمها ٢٠٦٣ عام وخطة ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة ل
التجربة أبرزت  م اشاروا إىل أنهداف اإلمنائية لأللفية قد ثبت عدم إمكانية حتقيقها، بيد أاأل

عددا من الرؤى عن كيفية صياغة اسرتاتيجيات أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 
ية وأهداف التنم ٢٠٦٣اليت ينبغي أن تستند إىل تعبئة املوارد احمللية. والحظوا أن خطة عام 

إلقليمية والقارية أمر لوطنية ودون اأن دجمهما يف اخلطط ا وأضافوااملستدامة مكمالن لبعضهما، 
حاسم لتحقيق األهداف النهائية. ومع ذلك، أعرب املشاركون عن قلقهم بشأن عدم وجود 

 ،املعنية بتنفيذ اخلطتنيصاحبة املصلحة تقسيم واضح ألدوار ومسؤوليات خمتلف اجلهات 
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ذا الشأن من قبل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية وأوصوا ب اختاذ إجراءات فورية 
 االحتاد األفريقي.

وأخريا، جرى استعراض أداء املكتب دون اإلقليمي ونوقشت األفكار املتعلقة   -  ٣١٦
بزيادة تأثريه ونطاق عمله. وقدم املكتب مقرتحا وافق عليه املشاركون بشأن إصالح هيكل جلنة 

  خلرباء احلكومية الدولية.ا
  الرسائل األساسية )ب(

حيدد البيان اخلتامي الذي وافقت عليه مجيع الوفود واملشاركني قائمة كاملة   -  ٣١٧
ا الدورة. تتضمن الرسائل والنقاط اليت    وفيما يلي موجز يتضمن الرسائل الرئيسية.اعتمد

  البيئة االقتصادية  ‘١’

 ٢٠١٥ألعضاء يف اجلنوب األفريقي واجهت يف عام الحظ املشاركون أن الدول ا  -  ٣١٨
اخنفاضا يف أسعار السلع األساسية أفضى إىل تدهور يف بيئة االقتصاد الكلي. وأشاروا أيضا إىل 
أن اجلفاف الذي نتج عن ظاهرة النينيو كان له تأثري شديد على اإلنتاج الزراعي، مما أدى إىل 

 استرياد الغذاء، ونقص إمدادات الكهرباء بسبب نقص يف املواد الغذائية، وارتفاع فواتري
اجلفاف، كما أدى إىل تراجع حاد يف معدالت النمو. وتسببت ظاهرة النينيو واخنفاض أسعار 
ا.   السلع األساسية يف تزايد معدالت البطالة ألن الشركات علقت أنشطتها أو أغلقت أبوا

قدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية كما زادت معدالت الفقر على حنو أدى إىل تقويض الت
 . ٢٠٦٣وخطة عام هداف التنمية املستدامة لأللفية، وحّد من اآلفاق املستقبلية أل

 التصنيع  ‘٢’

نظر املشاركون يف مسألة تنفيذ اسرتاتيجية وخارطة طريق اجلماعة اإلمنائية   -  ٣١٩
ا تتمتع رد الطبيعية اهلائلة اليت للجنوب األفريقي بشأن التصنيع كوسيلة لالستفادة من املوا

املنطقة دون اإلقليمية من أجل حتقيق النمو وتوفري فرص العمل واحلد من الفقر. وأكد 
املشاركون أن متويل خارطة الطريق سيتطلب مضاعفة اجلهود من جانب كافة اجلهات صاحبة 

 تاح من مصادر مثل مصرفاملصلحة الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذلك االستفادة من التمويل امل
األفريقي. واتفق املندوبون على أن جهود التصنيع تتطلب تعزيز القدرات على الصعيدين  التنمية

األفريقية ؤسسة املالوطين واإلقليمي، وميكن حتقيق ذلك باالستفادة من الشركاء اإلمنائيني مثل 
 بناء القدرات واللجنة االقتصادية.ل
 التنمية االجتماعية الحد من الفقر وتحقيق  ‘٣’

وافق املشاركون على أن املكاسب يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية اليت   -  ٣٢٠
حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية ليست كافية لتحقيق األهداف الرئيسية، وسيتعني 

 ٢٠٣٠مة لعام (خطة التنمية املستدا ٢٠١٥القيام بالكثري من خالل خطة التنمية ملا بعد عام 
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مواءمة السياسات  ٢٠٦٣خطة عام  إضفاء الصبغة احمللية على). وسيكفل ٢٠٦٣وخطة عام 
  واالسرتاتيجيات الوطنية مع األطر العاملية والقارية.

  نقاط العمل  (ج)

يرد ألزم البيان اخلتامي الدول األعضاء والشركاء اإلمنائيني بعدد من نقاط العمل   -  ٣٢١
 أدناه.تفصيلها 

ُشجعت الدول األعضاء على التكيف مع الرتاجع الراهن يف أسعار السلع   -  ٣٢٢
األساسية على الصعيد العاملي وتداعياته. وبناًء على ذلك، ينبغي للدول األعضاء االستفادة 
من فرتات تدين أسعار صرف العمالت من أجل زيادة الصادرات، والعمل بالتايل على دعم 

حويلية. وينبغي إعطاء األولوية ملشاريع اهلياكل األساسية يف ضوء النمو يف قطاع الصناعة الت
اخنفاض املوارد املالية. وجيب توخي احلذر عند االقرتاض بالعمالت األجنبية نظرا الحتمال 
ارتفاع أسعار الصرف بصورة قد تؤدي إىل حتويل املوارد بعيدا عن اإلنفاق االجتماعي من أجل 

رافًا للمستقبل، حّث املندوبون الدول األعضاء على االستفادة خدمة الدين اخلارجي. واستش
من زيادة معدالت االدخار خالل فرتات زيادة النمو بغية احملافظة على اإلنفاق خالل فرتات 

 الركود االقتصادي.

وكرر املشاركون تأكيد القلق من أن يؤدي نقص التمويل إىل تقويض جهود   -  ٣٢٣
جدوى متويل اهلياكل األساسية الصناعية طالع عضاء على استالتصنيع، وحّثوا الدول األ

والضرائب املفروضة التقاعدية وسالسل القيمة الرئيسية للسلع األساسية من صناديق املعاشات 
على اخلدمات املالية ومن الصناديق السيادية. وينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف فرض ضريبة 

 ت. على الرواتب لتمويل تنمية املهارا

الحظ املشاركون أن االفتقار إىل التكنولوجيات واملهارات املناسبة يعوق كذلك و   -  ٣٢٤
التصنيع، وحّثوا الدول األعضاء إىل إيالء األولوية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف الربامج 

ضاء الوطنية واإلقليمية بوصفها احملفز الرئيسي للتصنيع. وعالوة على ذلك، ينبغي للدول األع
التصديق على بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بالعلم والتكنولوجيا 
واالبتكار. ودعا املشاركون الدول األعضاء إىل إجراء حبوث لتحديد واستهداف سالسل القيمة 

يتصل  إىل تنمية القدرات فيماأيضا ودعا املشاركون  يف سياقها. اليت تتمتع املنطقة مبيزة نسبية 
ا خيص توفري التدريب املطلوب، حّث املشاركون الدول األعضاء مبسالسل قطاعية حمددة. وفي

(مثل القطاع اخلاص، ومؤسسات  املعنيةاملصلحة  اجلهات صاحبةعلى إجراء حوار مع 
والشركاء اإلمنائيني) لضمان أن التدريب يستهدف املهارات املطلوبة يف جمال  ،التدريب اخلاصة

 .التصنيع
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وأشار املشاركون إىل أن اللجان االقتصادية اإلقليمية تضطلع بدور حاسم يف   -  ٣٢٥
تعزيز التصنيع. وبناًء على ذلك، حّثوا اللجان االقتصادية اإلقليمية على إنشاء وإعادة هيكلة 
اخلربة التقنية يف جمال معاجلة املعادن من أجل تعزيز التنسيق اإلقليمي فيما خيص تطوير قطاع 

تعدين. وطُلب من اللجان االقتصادية اإلقليمية تنظيم برامج شاملة لبناء القدرات على ال
الصعيد اإلقليمي من أجل حتديد وحتليل وتطوير سالسل القيمة. وعالوة على ذلك، ينبغي 
هلذه اللجان حتديد وتطوير مشاريع ملموسة ذات طابع إقليمي إلطالق عملية التصنيع. وفيما 

لطريق، حّث املشاركون اللجان االقتصادية اإلقليمية على وضع خطة تنفيذ يتعلق خبارطة ا
 السرتاتيجية التصنيع ُحتدد هلا أهداف مرحلية واضحة.

املشاركون ضرورة اإلسراع يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع  ارتأىوأخريا،   -  ٣٢٦
جلة أزمة الطاقة وتسريع عملية جلنة اخلرباء احلكومية الدولية من أجل معا ودورةفريق اخلرباء 

 التصنيع يف اجلنوب األفريقي.
 المتابعة   (د) 

مع البيان اخلتامي املتفق عليه، التزم املكتب دون اإلقليمي للجنوب  متشياً   -  ٣٢٧
أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي لتمكينها من  ىلإاألفريقي مبواصلة تقدمي الدعم التقين 

اإلشراف على البحوث القائمة برتاتيجية وخارطة الطريق بشأن التصنيع؛ و وضع خطة عمل الس
على األدلة لدعم الدول األعضاء يف معاجلة اآلثار السلبية النامجة عن ظاهرة النينو وتقلبات 

 أسعار الصرف.
  للجنة الخبراء الحكومية الدولية لغرب أفريقيا ةعشر  ةالتاسع الدورة - ٨

 ٢٥للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لغرب أفريقيا يف  ةعشر  ةالتاسع الدورة تُعقد  -  ٣٢٨
، يف داكار. وشارك يف تنظيم الدورة املكتب دون اإلقليمي لغرب ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦و

 أفريقيا وحكومة السنغال.

وافتتح الدورة رمسيا بريميا مانغارا، وزير امليزانية يف وزارة االقتصاد واملالية والتخطيط،   -  ٣٢٩
ور دميرتي سانغا، مدير املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا، وفنسنت مارتن، ممثل منسق حبض

منظومة األمم املتحدة يف السنغال. وترأست السنغال اجللسة، يف حني تولت غانا منصب 
 نائب الرئيس، وكوت ديفوار منصب األمني العام.

مس عشرة األعضاء خرباء. وحضرت وفود متثل الدول اخل ١٠٣ اجللسةوحضر   -  ٣٣٠
عدد من اجلماعات االقتصادية  الدورةيف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. كما شارك يف 

 اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين.

اللجنة  تعدهاوكان املوضوع الرئيسي لالجتماع هو "املوجزات القطرية اليت   -  ٣٣١
دف هذه ألفريقيا االقتصادية : أدوات خلدمة التحول اهليكلي يف بلدان غرب أفريقيا". و
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املوجزات القطرية إىل تزويد البلدان األفريقية بتحليل ألوضاعها االقتصادية واالجتماعية مدعوماً 
سائل اجلنسانية بعدة مؤشرات أبرزها دليل التنمية االجتماعية يف أفريقيا، والدليل األفريقي للم

 والتنمية ودليل التكامل اإلقليمي األفريقي.

هو متكني الدول  للدورةوباإلضافة إىل املوضوع الرئيسي، كان اهلدف العام   -  ٣٣٢
األعضاء واجلهات الفاعلة األخرى يف غرب أفريقيا من مناقشة القضايا املستجدة اليت قد تؤثر 

دف حتديد التحديات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ا ملنطقة دون اإلقليمية، وذلك 
 الرئيسية وتقدمي توصيات لتسريع النمو والتحول اهليكلي يف املنطقة دون اإلقليمية.

ومن هذا املنظور، وانطالقًا من التقارير اليت أعدها املكتب دون اإلقليمي، ركز   -  ٣٣٣
والتوقعات  ٢٠١٥ب أفريقيا خالل عام املشاركون على األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف غر 

؛ واملوجزات القطرية لغرب أفريقيا؛ واالنتقال من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل ٢٠١٦لعام 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ والروابط املتعلقة مبجال املعادن ورؤية التعدين يف أفريقيا؛ 

 يف غرب أفريقيا.يقي األفر والنتائج األولية لدليل التنمية االجتماعية 

  ويف ختام املناقشات القّيمة واهلادفة، خلص املشاركون إىل ما يلي:   -  ٣٣٤

مالحظة أن النمو امللحوظ الذي حققته غرب أفريقيا على مدى أكثر من عقد   )أ(
، األمر الذي يستوجب على القادة اختاذ التدابري ٢٠١٥من الزمان قد بدأ يف الرتاجع يف عام 

هذا االجتاه، وإعادة إطالق النمو وجعله أكثر قوة واستدامة ومشوًال وقدرة على  املناسبة لوقف
 ؛إجياد فرص العمل

هتمام باملوجزات القطرية اليت عرضتها اللجنة االقتصادية واملكتب مع االالرتحيب   )ب(
أدوات جيدة الختاذ القرار  شكلتدون اإلقليمي لغرب أفريقيا، مع االعرتاف بأن هذه املوجزات 

شأن السياسات االقتصادية واالجتماعية الالزمة للتحول اهليكلي القتصادات املنطقة دون ب
 ؛اإلقليمية

طلب تنسيق وتوحيد جهود اللجنة االقتصادية واملكتب دون اإلقليمي من أجل    (ج)
جتميع ومعاجلة وإنتاج البيانات اإلحصائية، وتعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية لضمان 

 ؛صد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية املستدامةحتسني ر 

املساعدة على وضع تقدمي طلب قيام اللجنة االقتصادية واملكتب دون اإلقليمي ب   (د)
خارطة طريق مشرتكة على املستوى دون اإلقليمي من أجل تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية 

 ؛ى الصعيد الوطين ورصدها وتقييمهااملستدامة عل

الدول أهداف التنمية املستدامة يف ة امللحة إىل أن تعمم احلاجتأكيد    (ه)
 ؛٢٠٦٣اسرتاتيجيات وبرامج التنمية الوطنية، توخياً لتحقيق أهداف خطة عام 
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التشديد على ضرورة قيام الدول بوضع سياسة حتفيز مالئمة لضمان االحتفاظ    (و)
  ؛ينباملوارد البشرية املؤهلة يف اإلدارات الوطنية املعنية بالتعد

التشديد على ضرورة استفادة الدول بصورة مثلى من فرص التمويل املبتكرة من    (ز)
ا، مع مراعاة ما يواججها  أجل تعبئة املزيد من املوارد الداخلية لفائدة التحول اهليكلي القتصادا

 ؛من حتديات وخماطر وقيود

ية واملكتب دون اعتمد املشاركون، عقب املناقشات، اقرتاح اللجنة االقتصاد   (ح)
 - اإلقليمي املتعلق بتعديل موعد اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية من شباط/فرباير

آذار/مارس إىل ما بعد انعقاد مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، 
اية العام، فهي ف جداً لكنهم شددوا على ضرورة أال يكون املوعد قريبا  رتة عادة ما تكون  من 

 كثرية املشاِغل بالنسبة للبلدان األعضاء. 

  آفاق المستقبل: المسائل اإلنمائية االستراتيجية الالزم بحثها خالل فترة السنتين القادمة - رابعاً 

لجنة االقتصادية لفرتة السنتني يت تعتمدها اللااهلدف العام للخطة الربناجمية يتمثل   -  ٣٣٥
دف تسريع التحول  للجميع قتصادية واالجتماعية الشاملةتعزيز التنمية اال يف واملستدامة 

وبرنامج  ٢٠٦٣اهليكلي يف أفريقيا، وذلك متشيا مع األولويات والرؤية الواردة يف خطة عام 
  . ٢٠٣٠النيباد وخطة التنمية املستدامة لعام 

- (دألف ٦٧١ وُتستمد والية الربنامج من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -  ٣٣٦
)، الذي أنشأ اجمللس مبوجبه اللجنة االقتصادية ألفريقيا. وقد انبثقت واليات أخرى عن ٢٥

نتائج وقرارات املؤمترات والقمم العاملية الرئيسية، مبا يف ذلك مؤمتر األمم املتحدة للتنمية 
اتفاقية األمم  املستدامة، واملؤمترات الدولية بشأن متويل التنمية، ودورات مؤمتر األطراف يف

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، 
  والدورات العادية ملؤمتر االحتاد األفريقي.

وواصلت العديد من االقتصادات األفريقية حتقيق منو قوي خالل العقد املاضي   -  ٣٣٧
ن جانب احلكومات األفريقية يف دفع عجلة التنمية االقتصادية الذي شهد أيضا إحراز تقدم م

. ومع ٢٠١٥واالجتماعية، مبا يف ذلك حتقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 
ذلك، فإن النمو االقتصادي احلايل يف أفريقيا ليس إجيابيًا برمته، فهو غري مصحوب عموماً 

احلاجة إليهما، وغالبا ما ال ُيرتجم إىل تنمية بشرية عادلة  بالتحول اهليكلي والتنويع اللذين متس
وحتسن يف سبل العيش لغالبية الناس. ومثة بلدان يف خمتلف أحناء أفريقيا أصبحت أكثر ثراًء، 

بصورة واضحة.  اً التفاوت يف الثروة متزايد بيد أن هناك قطاعات كاملة من اجملتمع ُأمهلت وبات
ذا النمط والنوعية وقد يقّوض فرص القارة يف حتقيق ويُعد النمو احلايل غري ق ابل لالستدامة 
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التحول والتنمية املستدامة. ويؤدي عدم املساواة يف الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم واملياه 
والصرف الصحي وغريها من اهلياكل األساسية إىل ترسيخ عدم املساواة. ونظراً إىل أن أصحاب 

ة الصغرية مل يكونوا جزءا من الطفرة اليت شهدها النمو، فقد تُرك سكان الريف احليازات الزراعي
فريسة للفقر والضعف. إن أوجه عدم املساواة املتجذرة والثابتة والدائمة يف مجيع أحناء أفريقيا 
تنطوي على تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤدي يف املدى الطويل إىل تقويض النمو 

يئ االقتصادي واإل نتاجية وتطور األسواق، وُتضعف الثقة يف احلكومات واملؤسسات، و
واضطرابات اجتماعية، مثلما أثبتت التجارب األخرية يف بعض  سافرة نزاعاتالظروف لوقوع 
 الدول االفريقية.

والرسالة الرئيسية هي أن النمو االقتصادي وحده ال يكفي، إذ ال بد أن يكون   -  ٣٣٨
مدروسة واستباقية للحد من عدم املساواة وتعزيز االندماج. إن التحدي مصحوبًا بسياسات 

األهم املطروح أمام سياسات التنمية الذي يتعني على البلدان األفريقية مواجهته بوصفه أولوية 
. ويف سبيل للجميع نيالشاملوالتنمية ملحة يتمثل يف دعم االجتاهات اإلجيابية وحتقيق النمو 

ينبغي التصدي للعديد من التحديات والقيود ذات الصلة، مبا يف ذلك حتقيق هذا اهلدف، 
حتقيق منو مبستوى أعلى يكون منصفًا ومستداماً؛ واالستثمار يف التنمية البشرية، مبا يف ذلك 
التعليم والرعاية الصحية واهلياكل األساسية وإجياد فرص العمل؛ وتعزيز الزراعة واألمن الغذائي؛ 

كامل اإلقليمي؛ وتعزيز التجارة، مبا يف ذلك التجارة فيما بني البلدان األفريقية؛ وتسريع وترية الت
وتعزيز قدرة الدولة والقدرة املؤسسية من أجل حتسني اإلدارة االقتصادية. كما ينبغي أن يكون 
حتقيق املساواة بني اجلنسني وبناء القدرات اإلحصائية الوطنية يف مقدمة األولويات. وتشكل 

املوارد حتديا شامال وحامسا يتعني على أفريقيا التصدي له إذا أرادت إحراز تقدم يف تلك تعبئة 
اجملاالت. كما أن دعم االجتاهات اإلجيابية يعتمد بشكل كبري على وجود بيئة دولية مواتية 
 تدعم االحتياجات اخلاصة ألفريقيا، ال سيما فيما يتعلق بتغري املناخ، والتجارة الدولية وتعزيز

صوت القارة يف احملافل والعمليات العاملية الرئيسية لصنع القرار. فهذه هي القضايا والتحديات 
 .٢٠١٧-٢٠١٦الرئيسية اليت تواجه وضع برنامج عمل اللجنة لفرتة السنتني 

ومتشيا مع الوالية املنوطة باللجنة االقتصادية، فإن اسرتاتيجيتها العامة املتعلقة   -  ٣٣٩
لربنامج سيكون حمورها الربامج الفرعية التسعة املرتابطة واملتكاملة اليت وافقت بتحقيق أهداف ا

عليها اجلمعية العامة كجزء من عملية إعادة هيكلة اللجنة االقتصادية. وتتألف االسرتاتيجية 
الشاملة للربامج الفرعية من وضع التحليالت االقتصادية واالجتماعية وإعداد التقارير لرصد 

قدم احملرز يف أفريقيا بشأن االلتزامات العاملية واإلقليمية؛ وصياغة التوصيات املتعلقة وتتبع الت
بالسياسات، واملبادئ التوجيهية واملعايري الالزمة لدعم احلوار بشأن السياسات، وتنظيم هذا 

سية؛ احلوار تيسريًا لبناء التوافق يف اآلراء واعتماد مواقف إقليمية مشرتكة بشأن القضايا الرئي
وتوفري املساعدة التقنية وبناء القدرات يف شكل خدمات استشارية وتدريبية من أجل نشر 



E/ECA/COE/35/9 
AU/STC/FMEPI/EXP/9(II) 

 

٩٦ 

أفضل املمارسات. ومن العناصر اهلامة هلذه االسرتاتيجية تعزيز وتوسيع الشبكات القائمة من 
أجل توليد وحتديث ونشر املعلومات ذات الصلة وتيسري تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما 
بني صانعي السياسات واجملتمع املدين واألوساط األكادميية واجلهات املعنية األخرى. وباإلضافة 
إىل ذلك، ستبذل جهوٌد خاصة لضمان إدراج االسرتاتيجية املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور 

ولويات اجلنساين يف مجيع الربامج الفرعية التسعة. وتركز الربامج الفرعية، املبينة أدناه، على األ
  املواضيعية أو القطاعية اليت تكتسي أمهية أساسية للتحول يف أفريقيا.

  سياسات االقتصاد الكلي  -ألف

سينصب الرتكيز االسرتاتيجي الرئيسي هلذا الربنامج الفرعي يف تسريع وترية   -  ٣٤٠
البلدان إحداث حتول يف البلدان األفريقية ينقلها من مركز البلدان املنخفضة الدخل إىل مركز 

املتوسطة الدخل. وأحد العناصر املهمة يف هذه االسرتاتيجية هو االخنراط يف إجراء حبوث 
تدعم الدول األعضاء يف تصميم سياسات وبرامج مناسبة  سياساتيةتطبيقية لوضع توصيات 

على صعيد االقتصاد الكلي بغية حتقيق منو قوي وشامل للجميع ومستدام بيئياً، وإجياد فرص 
ومتكني املرأة، وتسريع عملية التنمية االقتصادية يف إطار  بني اجلنسني، وتعزيز املساواة العمل

 حوكمة اقتصادية رشيدة.  

 التكامل اإلقليمي والتجارة  -باء

سريكز عمل هذا الربنامج الفرعي على البحوث املتعلقة بالسياسات، وبناء توافق   -  ٣٤١
لدعم جهود مفوضية االحتاد األفريقي والدول األعضاء اآلراء، وتقدمي اخلدمات االستشارية يف 

واجلماعات االقتصادية اإلقليمية الرامية إىل حتقيق التحول اهليكلي يف أفريقيا من خالل التجارة، 
للجميع واالستثمار، والصناعة، والزراعة وإدارة األراضي من أجل حتقيق تنمية شاملة 

تنفذ برامج لبناء القدرات من أجل سو ة دراسات حالومستدامة. وسيتم إجراء حبوث سياساتية و 
وتعزيز قدرة أفريقيا  ،االستثمار عرب احلدود األفريقية والتجارة فيما بني البلدان األفريقيةشجيع ت

 التفاوضية يف املفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف سياق دعم التكامل يف القارة. 

  لموارد الطبيعية في أفريقيااالبتكار والتكنولوجيا وإدارة ا  -جيم

سرتكز االسرتاتيجية على البحوث وتطوير السياسات والعمل التحليلي لدعم   -  ٣٤٢
يف والنظم التكنولوجية الدول األعضاء يف اجملاالت التالية: التشجيع على استخدام االبتكارات 

ألفريقية رؤية االسياق  االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛ وتطوير املوارد املعدنية يفامليادين 
عملية حبوث وحتليالت ذات صلة بالسياسات من أجل توجيه الدعوة إىل إجراء لتعدين؛ و ل

 ،وتنفيذ سياسات االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر صوغ
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ل األعضاء على ا أفريقيا؛ ومساعدة الدو  تتمتعالفوائد من املوارد الطبيعية اليت أقصى وحتقيق 
  اليت جتسدمواجهة حتديات تغري املناخ يف القطاعات الرئيسية، ووضع اخلطط واآلليات املناسبة 

 . الوطينعلى الصعيد  هاوبراجم ااسرتاتيجياو  اوسياسا التنمية أولويات

  االحصاءات  -دال

وتصنيف  هدف هذا الربنامج الفرعي هو زيادة قدرة البلدان األفريقية على مجع  -  ٣٤٣
دف رصد تنفيذ يتها قابلتتسم بذات جودة عالية  متجانسة واستخدام إحصاءات للمقارنة، 

أهداف التنمية املستدامة ودعم التكامل اإلقليمي، مبا يف ذلك عن طريق توحيد طرق إجراء 
احلسابات القومية والتصنيفات االقتصادية إعداد التعدادات والدراسات االستقصائية و 

احلسابات القومية  يماأهداف التنمية املستدامة، وذلك وفقاً ملنهجيات دولية مثل نظومؤشرات 
 .٢٠٠٨و ١٩٩٣ يلعام

  تنمية القدرات  -هاء

واتج السياساتية وسيؤدي هذا الربنامج الفرعي دورا حيويا يف كفالة استخدام الن  -  ٣٤٤
يذ السياسات على الصعد الرئيسية اليت تسفر عنها حبوث اللجنة االقتصادية من أجل دعم تنف

الدول األعضاء كل من الوطين ودون اإلقليمي والقاري. وسيتم ذلك عن طريق تعزيز قدرة  
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واالحتاد األفريقي وهيئاته على تنفيذ أولوياته اإلمنائية مبا 

د وخطة أهداف التنمية وبرنامج النيبا ٢٠٦٣يتمشى مع األولويات والرؤية الواردة يف خطة عام 
 .٢٠٣٠املستدامة لعام 

 الجنسانية ودور المرأة في التنمية الشؤون  - واو

سيساعد هذا الربنامج الفرعي الدول األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات   -  ٣٤٥
حتسني على اجلنسانية والشواغل املتعلقة بتمكني املرأة؛ و  املسائلاقتصادية واجتماعية تعاجل 

واالضطالع مبهام اجلنساين يف السياسات والربامج واالسرتاتيجيات الوطنية؛  تعميم املنظور
الرصد واإلبالغ فيما يتعلق بتنفيذ التزامات األمم املتحدة على الصعيدين العاملي واإلقليمي 

مجع واستخدام البيانات املصنفة حسب نوع تعزيز بشأن املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة؛ و 
 اجلنس.

  التنمية ألغراضألنشطة دون اإلقليمية ا  - زاي

توجد املكاتب دون اإلقليمية اخلمسة املسؤولة عن تنفيذ مكونات هذا الربنامج   -  ٣٤٦
غرب نسبة إىل منطقة لبامشال أفريقيا؛ ونيامي،  منطقة ىلبالنسبة إالفرعي يف كل من الرباط، 
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شرق أفريقيا؛ نسبة إىل منطقة لبا، وسط أفريقيا؛ وكيغايلنسبة إىل منطقة لباأفريقيا؛ وياوندي، 
جلنوب األفريقي. وسريكز هذا الربنامج الفرعي على إعداد نسبة إىل منطقة الباولوساكا، 

. وستشتمل املوجزات القطرية على حبوث بصورة منتظمة لمخاطرت لموجزات قطرية وحتليال
نتاج قة مبسائل مثل اإلوحتليالت وتوقعات ومؤشرات واجتاهات، باإلضافة إىل اإلحصاءات املتعل

والتجارة والزراعة واالقتصاد الكلي واملتغريات النقدية واملالية والتحويالت املالية. واهلدف من 
 املوجزات القطرية هو إسداء املشورة يف جمال السياسات دعماً للخطة اإلمنائية للدول األعضاء.

 التخطيط واإلدارة في مجال التنمية  -حاء

ة تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عاتق املعهد األفريقي للتنمية تقع مسؤولي  -  ٣٤٧
فضال عن كونه االقتصادية والتخطيط، وهو مبثابة الذراع التدريبية للجنة االقتصادية ألفريقيا 

تنمية خدمات للحصول على   األول بامتياز الذي تستعني به احلكومات األفريقية  وردامل
 االقتصادية بالتنسيق الوثيق مع الُشعب األخرى التابعة للجنة وسيؤدي املعهد عمله .قدراتال

ومكاتبها ومراكزها دون اإلقليمية. وسرتاعي اسرتاتيجية املعهد املطالب الناشئة للدول األعضاء، 
. وتشمل األنشطة ٢٠٦٣خطة عام على حنو ما تعرب عنها  وال سيما أولويات االحتاد األفريقي

غريها من التدريب الشامل وخدمات التعاون التقين للحكومات و  تقدميَ اليت سيتم تنفيذها 
البحوث التطبيقية وتطوير شبكات املعرفة يف أوساط  ، وإجراءَ صاحبة املصلحةاجلهات املعنية 

اجلهات صاحبة املصلحة، ال سيما تلك املتعلقة بأداء القطاع العام يف املنطقة. وعلى الصعيد 
أن تستعمل املسامهة يف توسيع قدرة البلدان األفريقية على  االسرتاتيجي، يهدف املعهد إىل

بصورة مستقلة أدوات التخطيط اإلمنائي من أجل بلوغ اهلدف األساسي املتمثل يف حتقيق 
ا. وسيعمل املعهد على توسيع شراكاته العاملية، مبا يف  ا وجمتمعا التحول اهليكلي القتصادا

دف تعزيز قدرته على جمامع الفكر يف القارةو ذلك من خالل التعاون مع اجلامعات  ، وذلك 
تقدمي دورات تدريبية المركزية يف مجيع أحناء أفريقيا. وعالوة على ذلك، سيتم توفري فرص التعلم 
اإللكرتوين ملسؤولني من الدول األعضاء من أجل تعزيز نطاق الربنامج وتغطيته وحضوره وتأثريه، 

الفرص اليت تتيح القيام  استطالعجتديد األدوات. وسيتم وتعزيز ثقافة التعلم املستمر و 
 أوجهلتجديد القدرات وتعزيزها، وستبذل جهوٌد من أجل إجياد  مصممة خصيصاً بتدخالت 

بني املديرين والقيادات يف القطاع العام واجلهات الفاعلة املعنية يف القطاع اخلاص تفاعل 
  واجملتمع املدين.

 تماعية التنمية االجات سياس  –طاء 

سريكز الربنامج الفرعي على املسائل املوضوعية التالية: قياس التنمية الشاملة ورسم   -  ٣٤٨
 يةيارات السياساتاخلسياسات للحد من اإلقصاء؛ ورصد االستثمارات االجتماعية؛ وحتديد 
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دف  بغية توجيه جهود القطاعني العام واخلاص حنو حتسني الفرص املتاحة للشباب، وذلك 
د من انتقال الفقر بني األجيال وعدم املساواة؛ ووضع أطر تؤدي إىل تسخري العائد احل
وإدماجها يف السياسات للجميع ؛ وصياغة مبادئ إلنشاء مدن شاملة بشكل أفضل غرايفو الدمي

العامة؛ وتقدمي الدعم لوضع وتنفيذ السياسات احلضرية الوطنية. وسيتابع الربنامج الفرعي أيضا 
 ،لدولية واإلقليمية املتعلقة بالتنمية االجتماعية، وفرص العمل، والشباب، والسكاناالتفاقات ا

 .يضر وسع احلوالت

وسيظل للشراكات االسرتاتيجية دور حموري يف تنفيذ اخلطة الربناجمية لفرتة   -  ٣٤٩
من  السنتني. وستستفيد اللجنة االقتصادية، متشيا مع اسرتاتيجيتها اجلديدة املتعلقة بالشراكات،

مواطن القوة النسبية لديها إلشراك طائفة واسعة من الشركاء من داخل منظومة األمم املتحدة 
وخارجها لتعظيم تأثري عملها. وحتقيقا هلذه الغاية، ستواصل اللجنة املشاركة يف أعمال اللجنة 

 جمايل التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية بوصفها الوسيلة الرئيسية لضمان االتساق يف
ا األمم املتحدة، وستسعى كذلك إىل تعزيز  السياسات وتنفيذ األنشطة اإلمنائية اليت تضطلع 

ا وستواصل اللجنة أيضا االالتعاون مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية.  ستفادة من شراكا
ى ومع اجملتمع القائمة مع االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي واملنظمات اإلقليمية األخر 

املدين ومؤسسات القطاع اخلاص يف البلدان األفريقية. وسيتواصل تعزيز التنسيق والتعاون بني 
وكاالت منظومة األمم املتحدة العاملة يف أفريقيا وذلك من خالل آلية التنسيق اإلقليمي 

ِ االقتصادية لوكاالت األمم املتحدة اليت تعقد اللجنة  د األفريقي وبرنامج ا دعمًا لالحتااجتماعا
النيباد التابع له على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي. وعالوة على ذلك، سوف تعمل 

على حنو وثيق مع اللجان اإلقليمية األخرى من أجل إعداد مبادرات االقتصادية اللجنة 
ين، ستعمل خالت مشرتكة بغية تعزيز البعد اإلقليمي للتنمية العاملية. وعلى املستوى الوطومدْ 

اليت قوة الاللجنة عن كثب مع نظام األمم املتحدة للمنسقني املقيمني لالستفادة من مواطن 
ا   جهات أخرى صاحبةوتعزيز شراكات مع  جري إنشاءالصناديق والربامج. وأخريا، سيتتسم 

 القطاع اخلاص واجملتمع املدين واجلامعات واملؤسسات البحثية.جهات مصلحة، مبا يف ذلك 

  واإلنجازات األهداف :الخالصة

إىل تعزيز تأثريها يف جمال السياسات العامة ألفريقيا دف اللجنة االقتصادية   -  ٣٥٠
يف ميدان  نشر معارفدعما خلطة التحول يف أفريقيا، وذلك عن طريق إجراء دراسات و 

ف. ومن اإلجنازات للظرو ءمتها ىل األدلة ومالاستنادها إة و ا العاليودتسم جبالسياسات العامة ت
ا فرتة السنتني، اعتماد قادة أفريقيا خطة عام  واملوقف األفريقي  ٢٠٦٣الكربى اليت شهد

. وقد أسفر التعاون بني اللجنة االقتصادية ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  خطة املوحد بشأن
األفريقي، عن ، وال سيما مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية الكربىاملؤسسات األفريقية و 
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ها اعتماد املوقف األفريقي املوحد وإقرار توصيات الفريق الرفيع املستوى املعين أبرز  مجلة أمور من
قد عام بالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا. وخالل منتدى التنمية األفريقي، الذي عُ 

تلف أحناء من أصحاب املصلحة من خم ٩٠٠يف مراكش، املغرب، اعتمد أكثر من  ٢٠١٤
  إلحداث التحول يف أفريقيا. املبتكراملنطقة توافق آراء مراكش بشأن التمويل 

وتكمن مصداقية اللجنة االقتصادية يف البحوث السياساتية اليت تبّني أن مفتاح   -  ٣٥١
التحول اهليكلي لالقتصادات األفريقية يكمن يف تسريع وترية التصنيع. وقد انعكس ذلك يف 

منشورًا ويف العشرات من أوراق البحوث املتعلقة مبواضيع  ١٤٧ة اليت بلغت منشورات اللجن
اسرتاتيجية مثل سياسة التصنيع، والتنبؤ يف جمال االقتصاد الكلي، والتقدم احملرز يف حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية، وتغري املناخ والتأثري االجتماعي واالقتصادي الناجم عن تفشي مرض 

، وقد وزعت تلك املنشورات واألوراق على نطاق واسع وجرت مناقشتها من قبل فريوس إيبوال
موظفًا عمومياً  ١١٢٠من  دولة وأكثر ٥٠صانعي السياسة. وباإلضافة إىل ذلك، استفادت 

منهم نساء) من الدورات التدريبية والفعاليات الرئيسية األخرى اليت جرت  باملائة ٣٠(حوايل 
 االت اإلدارة االقتصادية والتخطيط اإلمنائي.خالل فرتة السنتني يف جم

صدر  اناجت ٤٢٨عدد من  باملائة ٩٨ ُأجنزت نسبةُ وخالل الفرتة قيد االستعراض،   -  ٣٥٢
باملقارنة مع فرتة السنتني السابقة. وكان معدل استخدام  باملائة ٩٧ا تكليف، بزيادة بلغت 

. وخضعت باملائة ١٠٠استخدام امليزانية بنسبة ، مقابل اهلدف املنشود وهو باملائة ٩٥امليزانية 
إىل مراجعة خارجية  ٢٠١٥و ٢٠١٤منشورات اللجنة االقتصادية اليت أُنتجت يف عامي 

ائة، وهو ما يليب هدف فرتة السنتني. واعتمدت اللجنة االقتصادية سياسة بامل ١٠٠بنسبة 
دف إىل زيادة التعلم  ة والشفافية، وحتسني االتساق ، ودعم املساءلنظمةامليف إطار تقييم 

لنتائج. تركز على حتقيق امن أجل إدارة واستخدامها توليد املعارف التقييمية جمال والكفاءة يف 
من  باملائة ٨٤، وافق ٢٠١٤ويف إطار استطالع أجرته اللجنة االقتصادية لشركائها يف عام 
رًا للقضايا السياساتية املتعلقة املستجيبني على أن أحباث اللجنة االقتصادية تطبق فهمًا متطو 

  بالتنمية يف أفريقيا.

وترتب اللجنة االقتصادية احلوافز املؤسسية من خالل املساءلة الفعالة واملوثوقة،   -  ٣٥٣
دف ٢٠١٤ونظام إلدارة اجلودة والنتائج. ويف عام  ، وضعت اللجنة لوحة متابعة إلدارة األداء 

 ،السياسات من خاللاألهداف املؤسسية املتمثلة يف التأثري إىل قياس التقدم احملرز يف حتقيق 
. وأصبحت لوحة املتابعة، التشغيليةوحتقيق الفعالية  ،واملساءلة والتعلم ،وكفالة املصداقية والثقة

 باإلضافة إىل االستطالعات السنوية للشركاء واملوظفني، أداة مهمة لقياس األداء املؤسسي. 

ية وتليفزيونية إذاع تغطيةة االقتصادية بتغطية إعالمية متزايدة (وحتظى أنشطة اللجن  -  ٣٥٤
التواصل االجتماعي)، مثلما  طعالم اإللكرتونية، مبا يف ذلك وسائاإلط وسائومن جانب 

ا مادة إعالمية ٨ ٨٨٧يتضح من صدور  وهو  ،اللجنة (مقابل هدف فرتة السنتني أعد
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عمليات و  شبكة اإلنرتنتوقع اللجنة على ت ملمن بلوغ عدد الزيارامادة إعالمية)؛ و  ٢٠٠٠
  فرتة السنتني البالغهدف  (مقابل وعملية حتميل  زيارةمليون  ٣٦,٧  عالميةاإل احتميل منتجا

متابع  ١٧٠٠٠  زيادة عدد متابعيها على موقع تويرت عنو  ؛)زيارة وعملية حتميل مليون ٢٢,٥
 ٣١لتغطية اإلعالمية ألنشطة اللجنة يف إضافة إىل ا؛ متابع ٦٠٠٠ وعلى موقع فيسبوك عن

مشلت  يةإعالم منافذة وتلفزيونية مع يمقابلة إذاع ١٢٠أكثر من و  التدوينقع امو مقاال على 
وشبكة  ،)SABC(وهيئة إذاعة جنوب أفريقيا  ،اجلزيرة وقناة ،)BBC( هيئة اإلذاعة الربيطانية

CNBC، يف صحف نشرت مقال  ١٧٠٠ على ، وما يزيدوصحيفة لوموند وإذاعة فرنسا الدولية
 فاينانشال تاميز.الصحيفة منها جمالت و 

من مجيع مشاريع  باملائة ٨٠ كانت نسبة،  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ويف    -  ٣٥٥
فقد ، ومت بذلك تلبية اهلدف احملدد لفرتة السنتني. قد نُفذت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

" الذي مّكن من طلب وتتبع أصناف +Inventory"ملسمى ا تطبيقَ الاللجنة االقتصادية عممت 
(تطبيق حاسوب مكتيب  XenDesktopتطبيق يف اختبار بصورة آلية ومبسطة؛ وبدأت  املخزون

 ونشرتنظام مركز االتصال أدخلت العمل بجديدة؛ و ختزين افرتاضي)  واستخدام شبكة 
وانتهت من تنفيذي وخدمات املكتبة؛ مدونة األمني الاإللكرتوين  و خوادمي جديدة ملوقع اللجنة 

يف مجيع املكاتب دون اإلقليمية؛ وسلمت مركزي رتددي نطاق العرض ال عيسعملية تو  تنسيق
اجلديد لتبديل الوسوم املتعددة الربوتوكوالت؛ كما  الرابطالبيانات يف فالنسيا وبرينديزي 

االت يف مبىن املكتب استكملت مشروع اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتص
اجلديد؛ واستمرت يف تقدمي الدعم لتشغيل مركز البيانات واخلوادمي والشبكات الداخلية 
واخلارجية واهلياكل األساسية ألمن املعلومات؛ وقامت بتشغيل الشبكة اإلذاعية اجلديدة عن 

  طريق تركيب أربعة أجهزة رقمية لتقوية اإلرسال.

بالتقرير، جنحت اللجنة االقتصادية يف إقامة وإدارة ما  وخالل الفرتة املشمولة  -  ٣٥٦
شراكة قائمة). وخالل الفرتة نفسها،  ١٥٨شراكة جديدة و ٦٤شراكة ( ٢٢٢جمموعه 

يف شكل موارد من خارج  مليون دوالر ٤٩ ٦٣٩ ٠٠٠حشدت اللجنة االقتصادية ما جمموعه 
املعيارية والتشغيلية. تها ) لدعم أنشطمليون دوالر ٧٣امليزانية (مقابل املبلغ املستهدف البالغ 

، مببلغ والنرويج وساهم ترتيب التمويل املشرتك، الذي يضم الدامنرك والسويد واململكة املتحدة
مسامهات كبرية  ووردت دوالر. نييمال ٧,٤٨، يف حني قدمت كندا دوالرمليون  ١٢,٢قدره 

ات سياساملتعلقة بمبادرة لل اً مدع ، دوالرنييمال ٦,٥٤أخرى من االحتاد األورويب بقيمة 
ملركز فائدة امليون دوالر ل ١,٨٧األراضي. وسامهت الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية مببلغ 

. وباإلضافة إىل ذلك، واصلت اللجنة االقتصادية تلقي التمويل طوير قطاع املعادناألفريقي لت
 كربىمة شراكات مع مؤسسات حبثية  من شركاء دوليني آخرين. وتبذل اللجنة جهودا كبرية إلقا
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بشأن قضايا  األول الفكر َجمْمعمن داخل القارة وخارجها، دعمًا لرؤيتها املتمثلة يف أن تصبح 
 التنمية يف أفريقيا.    
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  المرفق

متابعة القرارات املنبثقة عن االجتماعات السنوية املشـرتكة الثامنة للجنة االحتاد األفريقي الفنية  
للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا املتخصصة 

  لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

ا أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ي بني اجلدول التايل األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت 
من املقررات والقرارات املعتمدة يف االجتماعات السنوية املشرتكة  استجابًة لألحكام ذات الصلة

الثامنة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشؤون املالية والنقدية والتخطيط والتكامل 
االقتصادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

. وقد نُفذ ٢٠١٥آذار/مارس  ٣١إىل  ٢٥يف أديس أبابا يف الفرتة من  ُعقدت اليت ،األفريقيني
  بعض األنشطة والتدابري املدرجة يف اجلدول بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي.

ويسلط اجلدول الضوء على عدد من اإلجنازات اهلامة احملققة دعما للتنمية يف الدول  
  ت بشأن كيفية مواصلة تعزيز هذه اإلجراءات. األعضاء، ويطرح جمموعة من التوصيا
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  اإلجراءات المتخذة/الشعب والمكاتب دون اإلقليمية المسؤولة  البيان الوزاري  القرارات

  : التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية٢٠٦٣تنفيذ خطة عام  - )٤٨ - (د ٩٢٨القرار 

مبفوضية االحتاد األفريقي أن  يهيب -٥
ن مع اللجنة االقتصادية تقوم، بالتعاو 

ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي، 
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
وأصحاب املصلحة اآلخرين، بدعم 
الدول األعضاء يف إدماج خطة عام 

  ؛يف خططها الوطنية ٢٠٦٣
  
  
  

ونناشد كذلك بلداننا واملؤسسات األفريقية 
وبصفة خاصة يف  ٢٠٦٣الرتويج خلطة عام 

لشباب األفريقي من خالل أنشطة الدعوة أوساط ا
والتثقيف وخمتلف اسرتاتيجيات التواصل، وكذلك 
ضرورة توفري املهارات املناسبة اليت تشكل األساس 

  إلحداث التحول اهليكلي

من خالل عرضها إياها يف الدورة األوىل للجنة  ٢٠٦٣اللجنة االقتصادية ألفريقيا على الرتويج خلطة عام  تساعد

االقتصادية على  اجلنسانية والتنمية االجتماعية. وقد حثت جلنة الشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية اللجنةَ  الشؤون

سياسات التنمية االجتماعية، بتقدمي الدعم إىل الدول األعضاء من أجل إضفاء بة تها املعنيأن تقوم، من خالل شعب

ونتائج االستعراض الذي أجري لعملية  ٢٠٣٠ستدامة لعام وخطة التنمية امل ٢٠٦٣الصبغة احمللية على خطة عام 

حبيث يتسىن تنفيذ االلتزامات املتعلقة  ،تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مضي عشرين عاما على اعتمادمها

ية الشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعجلنة طلبت كما بالشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية ورصدها بشكل فعال.  

ا مع مفوضية االحتاد األفريقي يف جمال تقدمي الدعم إىل  إىل شعبة سياسات التنمية االجتماعية أن تواصل تعزيز تعاو

  الدول األعضاء فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية والتنمية االجتماعية.

حتاد األفريقي بشأن خطة عام فوضية االمبتعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن كثب مع شعبة التخطيط االسرتاتيجي و 

ا جتمع بني٢٠٦٣ على الصعيد املذكورة كيانات األمم املتحدة العاملة يف املنطقة دعما لتنفيذ اخلطة   شىت ، إذ إ

ا  الوطين. ويف ضوء ذلك، قدمت شعبة تنمية القدرات الدعم إىل مفوضية االحتاد األفريقي يف املشاورات اليت أجر

  .تنمويةوال ةاالسرتاتيجيالوطنية اخلطط  يف ٢٠٦٣عام خطة مراعاة أفريقياً بشأن تعميم بلدا  ٢٧مع املفوضية 

من خالل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط وشعبة سياسات االقتصاد الكلي، ، اللجنة االقتصاديةتعتزم و 

دمج أهداف  بشأناألفريقيني التنمية  خمّططيلفائدة تنظمها للمرة األوىل  ٢٠١٦دورة تدريبية قصرية يف عام  عقد

يف خطط التنمية الوطنية. وستتضمن الدورة عنصرا عن رسم  ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٦٣خطة عام 

السياسات عن طريق وضع الُنهج املتكاملة وإدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة. ونظم 

. ٢٠١٦ي للتنمية االقتصادية والتخطيط حلقة دراسية حول املوضوع نفسه يف كانون الثاين/يناير املعهد األفريق

وبشكل أعم، راعى املعهد كلتا اخلطتني يف برناجمه لبناء القدرات بأن قام بتعديل حمتوى دوراته التدريبية اليت تستهدف 
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  خمّططي التنمية. 

الدول األعضاء واجلماعات  حيث -٦
ومفوضية االحتاد  ة اإلقليميةاالقتصادي

األفريقي، بالشراكة مع اللجنة االقتصادية 
ومصرف التنمية األفريقي، فضال  ألفريقيا

عن مجيع أصحاب املصلحة اإلقليميني 
  واخلارجيني على:

 ٢٠٦٣(أ) النظر يف متويل خطة عام 
بصورة شاملة تأخذ يف احلسبان: أوال، 

ستفادة من تعبئة املوارد احمللية، وثانيا، اال
قنوات الوساطة املالية املوجودة حاليا 
وتلك اجلديدة املتوخى إنشاؤها، وثالثا، 
احلصول على موارد لتيسري التمويل من 
قبيل األموال املخصصة للمشاريع، ومرافق 

  الضمان وتقاسم املخاطر؛
(ب) معاجلة قضايا التدفقات املالية غري 
املشروعة، واالستفادة القصوى من ريع 

وارد الطبيعية وتطوير أسواق رأس املال امل
  اإلقليمية؛

إمعان النظر يف اسرتاتيجية التمويل (ج) 
  ؛٢٠٦٣احمللي واخلارجي خلطة عام 

يب باملصارف املركزية األفريقية واملؤسسات  وحنن 
األفريقية أن تزيد دعمها للجهود الرامية إىل تعزيز 

  ه. التحول االجتماعي واالقتصادي للقارة ومتويل

التجمع الثالث حملافظي املصارف املركزية االقتصادية ألفريقيا سياسات االقتصاد الكلي التابعة للجنة  تعقد شعبةُ 
ظم على هامش االجتماعات السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة الذي يُناألفريقية 

كامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والت
إىل إقامة صالت مع رابطة املصارف املركزية األفريقية بغية إقامة أيضا بادرت الشعبة و والتنمية االقتصادية األفريقيني. 

لك بتحسني رصد ما تقوم به املصارف شراكة رمسية يف املستقبل والتعاون معا يف تنظيم التجمع السنوي. وسيسمح ذ
  االقتصادي االجتماعي.على الصعيد  املركزية من دور يف التحول والتمويل بالقارة

دف  وينظر املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف استهالل دورة قصرية عن تعبئة املوارد احمللية واالستثمار 
مواجهة املعوقات اليت تعرتض فعالية تعبئة املوارد على الصعيد الوطين. إىل تعزيز قدرات صانعي السياسات على 

تشمل املواضيع املزمع تغطيتها االسرتاتيجيات الرامية إىل حتسني كفاءة النظم الضريبية، ومكافحة التدفقات املالية سو 
حلقة إىل هذه الدورة تند تسغري املشروعة، والرتتيبات املؤسسية، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص. وسوف 

 األفريقي تعبئة املوارد احمللية واالستثمار نظمهما املعهد عنحوار رفيع املستوى وضع املناهج الدراسية و  عنعمل 
  .٢٠١٥بالتعاون مع شعبة تنمية القدرات يف عام 

بناء القدرات. وبالتعاون مع إقامة الشراكات مع املصارف األفريقية بغية تعزيز برناجمه لاألفريقي وقد اعتاد املعهد 

دورة دراسية عن تطوير  ٢٠١٥املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا وشركاء آخرين، نظم املعهد يف عام 

  اهلياكل األساسية للنقل يف أفريقيا.

 

 

مفوضية االحتاد األفريقي  يدعو -٨
واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف 

ظيم مشاورات التنمية األفريقي إىل تن
 ٢٠١٥حبلول شهر أيلول/سبتمرب 

على هامش  االجتماعات السنوية املشرتكة الثامنة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشؤون املالية والنقدية   

ؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية والتخطيط والتكامل االقتصادي وم

، باعتبارها أمانة آلية التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا وبالتعاون مع االحتاد االقتصادية األفريقيني، استضافت اللجنة
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ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن خطة 
السنوات العشر األوىل لتنفيذ خطة عام 

٢٠٦٣  
  

دعم منظومة األمم ’’قدت بشأن موضوع األفريقي، الدورة السادسة عشرة آللية التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا اليت عُ 

ا  وخالل االجتماع، ‘‘.  ٢٠٦٣خطة عام من أجل تنفيذ املتحدة لسنة االحتاد األفريقي لتمكني املرأة والنهوض 

وافقت منظومة األمم املتحدة على مساعدة االحتاد األفريقي يف تطبيق خطته العشرية للتنفيذ من خالل الربجمة 

ضا على أن جمموعات آلية التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا سيجري تعزيزها دعمًا للعمل الذي يضطلع فق أياملشرتكة. واتُ 

به االحتاد األفريقي يف جمال املبادرات والربامج اليت تكفل محاية حقوق املرأة وتوفري اخلدمات املالئمة للنساء والفتيات. 

ملتحدة واالحتاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية وأقرت الدورة أيضا إطارا جديدا هو الشراكة بني األمم ا

. وقد ٢٠١٦اليت ستحل حمل الربنامج العشري لبناء القدرات الذي ينتهي أجله يف آخر عام  ٢٠٢٧ -٢٠١٧للفرتة 

ا الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف  هذه أقرت مجعيُة رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي دور

يف  اإىل األمم املتحدة لكي تنظر فيهالشراكة  لتي، وأح٢٠١٥العادية اخلامسة والعشرين املعقودة يف حزيران/يونيه 

ا احلادية والسبعني.   دور

مفوضية االحتاد األفريقي  يدعو أيضا -٩
واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف 
التنمية األفريقي إىل االستعانة بالتعاون 

ني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي فيما ب
  ٢٠٦٣دعما لتنفيذ خطة عام 

 ٤٦٥، قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا املساعدة التقنية إىل حكومة غينيا اليت ُكلفت بتنفيذ املقرر ٢٠١٥يف عام   
نوب والتعاون ) الصادر عن االحتاد األفريقي بشأن إنشاء حتالف جيمع بني التعاون الذي يتم بني بلدان اجل٢٠-(د

مشاريع الوثائق املتعلقة بإنشاء أمانة  االقتصادية . واستعرضت اللجنة٢٠١٥الثالثي لدعم خطة التنمية ملا بعد عام 
ا، وقدمت مسامهات يف تلك الوثائق.    لتحالف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وحتديد اختصاصا

  

 

إىل مفوضية االحتاد  يطلب -١٠
ألفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ا

آذار/مارس  ٣١إجراء دراسة حبلول 
عن إنشاء مرصد للتنمية  ٢٠١٦

االقتصادية، يُعهد إليه بوضع نظام إنذار 
مبكر للمخاطر اليت تواجه االقتصادات 
ا  األفريقية واقرتاح تدابري لتخفيف تأثريا

  احملتملة.

اء نظام قاري لإلنذار املبكر والتنبؤ الرقمي بأحوال الطقس واملناخ. وخالل بدأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إنش  

املرحلة التجريبية، جرى نشر نظام عايل االستبانة لإلنذار املبكر يف الدول اجلزرية الصغرية النامية الواقعة يف أفريقيا، 

  كابو فريدي وسيشيل.    ا ومنه
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ية وحنث مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنم  
األفريقية واللجنة االقتصادية ألفريقيا على التعجيل 
بإصدار مؤشر التكامل اإلقليمي املخطط له نظراً 
إلمكانية استخدامه كأداة تساعد يف مفاوضات 

  منطقة التجارة احلرة القارية.

االجتماعات انعقاد  أثناءتقوم شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة بإطالق دليل التكامل اإلقليمي األفريقي ألول مرة 

السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل 

االقتصـادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني. وسُيفتتح يف 

  ع شبكي لتيسري الوصول العاملي إىل الدليل.الوقت نفسه موق

  المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية - )٤٨- (د ٩٢٩القرار 
ضرورة أن تأخذ الوثيقة اخلتامية  وإذ يؤكد

للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية يف 
مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن  اعتبارها
رتم واحلق يف التنمية، على أن حت املتباينة،

يف الوقت نفسه حيز السياسات اإلمنائية 
للبلدان األفريقية لتنفيذ براجمها يف جمال 

  القضاء على الفقر والتنمية املستدامة،

 

 

 

نظمت شعبة سياسات االقتصاد الكلي باللجنة االقتصادية ألفريقيا وإدارة الشؤون االقتصادية مبفوضية االحتاد 
متر الدويل الثالث لتمويل التنمية. وقد ُعقدت املشاورة قبل االجتماعات السنوية األفريقي مشاورة إقليمية بشأن املؤ 

املشـرتكة الثامنة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي 
االقتصادية األفريقيني. وكان اهلدف الرئيسي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية 

للمشاورة هو مناقشة أولويات أفريقيا فيما يتعلق بتمويل التنمية واالتفاق على وثيقة ختامية تشكل مشاركة أفريقيا يف 
  املفاوضات املعقودة يف إطار املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. 

نشاطا  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤كومة إثيوبيا وشركة ماكينزي وشركاه يف واستضافت شعبة سياسات االقتصاد الكلي وح
ُعقد على هامش املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. وقد اجتذب  ،احليز املايل يف أفريقيا ازدياد سعةجانبيا تناول 
جملتمع املدين. ومتثل كومات أفريقية وباحثون وجهات من القطاع اخلاص وان حلمشاركا، منهم ممثلو  ١٣٠هذا النشاط 

احليز املايل يف خطة التحول اهليكلي يف أفريقيا، وحتديد اآلليات اليت سعة اهلدف الرئيسي هلذا النشاط يف دراسة دور 
ميكن من خالهلا توسيع احليز املايل لتلبية االحتياجات التمويلية الكثيفة واملتغرية للتنمية املستدامة والشاملة للجميع يف 

   أفريقيا.
إىل جمموعة املفاوضني  يطلب -٢

االستعانة مبشروع  األفريقيني يف نيويورك
"متويل التنمية: املنظورات  الوثيقة املعنونة

األفريقية" كمدخل عند التفاوض على 
الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث 
لتمويل التنمية وحيث أفريقيا على 
التحدث بصوت واحد طوال عملية 

  دويل لتمويل التنمية.املؤمتر ال

خالل املشاورة اإلقليمية اليت أجريت بشأن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، قامت شعبة سياسات االقتصاد  
الكلي بتنظيم نشاط جانيب جملموعة املفاوضني األفريقيني من أجل مناقشة مدخالت من املشاورة اإلقليمية األفريقية 

ة املعنونة "متويل التنمية: املنظورات األفريقية". وأسفر النشاط اجلانيب عن حتسن كبري يف وإدراجها يف مشروع الوثيق
  حمتوى مشروع الوثيقة.

  المنتدى اإلقليمي األفريقي المعني بالتنمية المستدامة - ) ٤٨ - (د ٩٣٠القرار 



E/ECA/COE/35/9 
AU/STC/FMEPI/EXP/9(II) 

 

١٠٨ 

  اإلجراءات المتخذة/الشعب والمكاتب دون اإلقليمية المسؤولة  البيان الوزاري  القرارات

 يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا، -١
بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي 

إىل اختاذ مجيع  ريمها من الشركاء،وغ
اخلطوات الالزمة لعقد املنتدى اإلقليمي 

املعين بالتنمية املستدامة مرة كل  األفريقي
  سنتني؛

  

)، قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية ٤٨-(د  ٩٣٠يف إطار متابعة القرار  
الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األفريقي، بالتعاون مع إدارة 

. ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٨و  ١٧األمم املتحدة اإلمنائي، بعقد املنتدى اإلقليمي األفريقي املعين بالتنمية املستدامة يف 
يع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة. وكان اهلدف دول األعضاء األفريقية ومجللمثلني رفيعي املستوى اململنتدى مجع او 

الرئيسي للمنتدى هو إجراء مداوالت بشأن مسامهة أفريقيا اجلماعية يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية 
تنمية املستدامة إىل هيئات الاإلقليمي املستدامة، واالتفاق على حمتواها. واجته الرتكيز يف الرسائل اليت اعتمدها املنتدى 

؛ وإىل التدخالت اإلقليمية والوطنية؛ واملسائل ٢٠١٥ودورها يف تعزيز التكامل والتنفيذ واالستعراض فيما بعد عام 
إقامة شراكة عاملية من فضال عن اجلديدة والناشئة والتفاعل بني العلم والسياسات؛ والبلدان النامية غري الساحلية؛ 

نة التنمية املستدامة باللجنة االقتصادية ألفريقيا الرسائل الرئيسية أثناء انعقاد املنتدى جل أجل التنمية. وعرض رئيسُ 
  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٦السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة يف 

 

 ستعقد اللجنةومتشيا مع مطلب تقدمي تقرير سنوي إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، 
موضوعا  الدورة الثانية للمنتدى اإلقليمي األفريقي املعين بالتنمية املستدامة اليت ستتناول ٢٠١٦يف عام  االقتصادية

  ‘‘.٢٠٣٠املتابعة واالستعراض العامليان خلطة التنمية املستدامة لعام ’’عنوانه 

بالعمل يف تعاون وثيق مع  يتعهد -٢
د املنتدى احلكومات الوطنية لدعم عق

اإلقليمي األفريقي املعين بالتنمية 
  املستدامة؛

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية االحتاد األفريقي ألفريقيا ، عقدت اللجنة االقتصادية ٢٠١٦يف شباط/فرباير  
عميم أهداف ومصرف التنمية األفريقي اجتماعا تقنيا ملناقشة وتنسيق اسرتاتيجية كل من هذه الكيانات يف جمال ت

وأهداف التنمية املستدامة  ٢٠٦٣. وناقش املشاركون أيضا سبل دمج خطة عام ٢٠٦٣التنمية املستدامة وخطة عام 
ما، وجتنب إثقال كاهل البلدان خبطتني للتنمية  بغية تبسيط تنفيذمها ورصدمها وتقييمهما وآليات اإلبالغ املتصلة 

ما.   قائمتني بذا
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اللجنة االقتصادية ومفوضية االحتاد األفريقي بشأن طرائق استعراض وإقرار  حاليا حمادثات بني جتريوعالوة على ذلك 
تقارير أهداف التنمية املستدامة اخلاصة بأفريقيا (وهي املنشورات اليت ستحل حمل تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية 

ة ومصرف التنمية األفريقي وبرنامج األمم املتحدة فوضياملاخلاصة بأفريقيا اليت كانت اللجنة تصدرها بالتعاون مع 
الرئيسية الستعراض التقدم احملرز.  اإلمنائي). ويُنتظر أن يكون املنتدى اإلقليمي األفريقي املعين بالتنمية املستدامة اآلليةَ 

العشر  (خطة تنفيذ السنوات ٢٠٦٣ومن املتوخى إجراء استعراض مشرتك ألهداف التنمية املستدامة وخطة عام 
  األوىل).

  ثورة البيانات والتنمية اإلحصائية - ) ٤٨ - (د ٩٣١القرار 

إىل مفوضية االحتاد األفريقي،  يطلب -٦
واللجنة  ومصرف التنمية األفريقي

االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان 
ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة 

يضطلع بوضع مؤشرات  فريق عامل إنشاء
-٢٠١٤خلطة السنوات العشر األوىل (

  ؛٢٠٦٣) لتنفيذ خطة عام ٢٠٢٣

ُقدم بقيادة شعبة سياسات االقتصاد  ،، وفرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعما تقنيا٢٠١٥يف كانون األول/ديسمرب  
خبطط السنوات العشر لتنفيذ خطة عام  املتصل حللقة عمل نظمتها مفوضية االحتاد األفريقي عن إطار القياس ،الكلي
ذه اخلطط.٢٠٦٣   . وكان اهلدف من حلقة العمل املذكورة صقل املؤشرات اخلاصة 

  
دف إىل حتديد القواسم املشرتكة بني خطة عام  تقييم كما أجرت شعب خمتلفة باللجنة االقتصادية عملياتِ  ومسح 

بغية ختفيف العبء عن كاهل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املشارِكة ، ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٦٣
  يف تنفيذ هاتني اخلطتني ورصدمها وتقييمهما وتقدمي التقارير عنهما. 

  
ا على صقل االقتصادية وكذلك قدمت اللجنة  الدعم إىل مفوضية االحتاد األفريقي والدول األعضاء األفريقية ملساعد
، إال أنه ٢٠٦٣لقة بأهداف التنمية املستدامة. وال يرتبط هذا العمل ارتباطا مباشرا خبطة عام املؤشرات العاملية املتع

(أي املؤشرات والغايات  ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠أطر قياس خطة التنمية املستدامة لعام  دمجسيساهم يف 
  واألهداف).

  
ية األفريقي وجنوب أفريقيا (من خالل أمانة اللجنة االقتصادية ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنموقدم كل من 

تقدير تكلفة تنفيذ اسرتاتيجية من أجل خرباء من الدول األعضاء الدعم إىل الندوة األفريقية للتنمية اإلحصائية) 
  . ٢٠٦٣منقحة ملواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا دعما خلطة عام 
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مفوضية االحتاد األفريقي  يدعو -١٢
ألفريقيا ومصرف واللجنة االقتصادية 

إىل التعجيل بتنفيذ  التنمية األفريقي
إعالن ياموسوكرو بشأن التسجيل املدين 

  واإلحصاءات احليوية
  
  

، احُتفل يف الندوة األفريقية األحوال املدنيةمتابعة إعالن ياموسوكرو بشأن التسجيل املدين وإحصاءات  يف إطار 
: دليل األحوال املدنيةإرشادي إىل رقمنة التسجيل املدين وإحصاءات دليل ’’للتنمية اإلحصائية بصدور منشور بعنوان

يف شهر تشرين ‘‘ يف البيئات القليلة املوارد األحوال املدنيةرقمنة عمليات التسجيل املدين وإحصاءات إىل مفصل 
 Planومنظمة . والدليل اإلرشادي املذكور، الذي أعد بالتعاون مع مصرف التنمية األفريقي ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

Internationalميكن حوال املدنية ، يستجيب لضرورة تطوير نظم فعالة ومستدامة للتسجيل املدين وإحصاءات األ
  لحاجة إىل توظيف االستثمارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأقصى أثر ممكن.لالتوسع فيها و 

  
اسرتاتيجية وضع  ملية والندوة األفريقية للتنمية اإلحصائيةبالتعاون مع منظمة الصحة العا جرىإضافة إىل ذلك، 

مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ نظام قوي إلحصاءات الوفيات يليب متطلبات بغية أفريقية إلحصاءات الوفيات 
  . ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٦٣رصد خطة عام 

  
يف  األحوال املدنيةسني التسجيل املدين وإحصاءات ) لتح٢٠٢٠-٢٠١٦وأرسيت اسرتاتيجية إقليمية مخسية (

اجملموعة األساسية اإلقليمية املعنية بالتسجيل املدين  ءأعضامجيع هذه االسرتاتيجية  أفريقيا. وسيدعم تنفيذَ 
  . عضوا ١١األحوال املدنية البالغ عددهم وإحصاءات 

  
ا ووضعت خطط عمل حوال املدنية األ بلدان تقييمها لنظم التسجيل املدين وإحصاءاتبعض الواستكملت 

  .التقييم اسرتاتيجية، وشرع الكثري غريها يف تنفيذ عملية
  

ذلت جهود خاصة لتعزيز تنفيذ برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال وأخريا، بُ 
م مقره املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع املدنية يف البلدان الناطقة بالفرنسية. كما أنشئ فريق إقليمي للدع

زخم كان الربنامج يف أشد احلاجة إليه. وأجرى فريق الدعم ليد ساعد هذا الفريق على تو و للجنة االقتصادية، 
 اإلقليمي برناجمني تدريبيني، وزار عدة منظمات منها املنظمة الدولية للفرنكوفونية والرابطة الدولية للُعَمد الناطقني

  بالفرنسية.
 

إىل مفوضية االحتاد  يطلب -١٣
األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا 
ومصرف التنمية األفريقي وضع دليل 
لقياس مدى بلوغ البلدان األفريقية مرحلة 
االقتصادات الناشئة، متشيا مع التوجيه 

فذت أعمال متهيدية كجزء من اجلهود العاملية الرامية إىل وضع قياسات أفضل للرفاه والتنمية يف أفريقيا تتجاوز قياس نُ  
الناتج احمللي اإلمجايل. وقد استعرضت اللجنة االقتصادية بيانات ومسائل جنسانية ينطوي عليها تطوير هذه 

  هيدا لالضطالع مبزيد من العمل من أجل التوصل ملؤشرات أفضل.القياسات، وذلك مت
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واملوقف  ٢٠٦٣الوارد يف خطة عام 
األفريقي املوحد بشأن خطة التنمية ملا 

  ، من مجلة أشياء.٢٠١٥بعد عام 

 

  مؤشر التنمية االجتماعية في أفريقيا - )٤٨ - (د ٩٣٢القرار 

جبعل مؤشر التنمية  يوصي -٣
االجتماعية يف أفريقيا مرجعا معتمداً 
لتقييم التقدم احملرز يف جمال التنمية 

  االجتماعية يف القارة؛

التنمية  لدليل ، روجت شعبة سياسات التنمية االجتماعية)٤٨-(د ٩٣٢واردة يف القرار استجابة لألحكام ال 
االجتماعية يف أفريقيا يف عدد من املنتديات السياساتية الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك مؤمتر القمة املعين باالزدهار يف 

للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للتنمية أفريقيا والدورة السنوية لربملان البلدان األفريقية والدورة األوىل 
  االجتماعية والعمل والعمالة.

  
قائلني إنه وثيق الصلة بأولويات أفريقيا اإلمنائية احلالية  بالدليلوأشاد صانعو السياسات األفريقيون واخلرباء اإلقليميون 

  للجميع داخل البلدان وفيما بينها.وله دور هام يف تقييم التقدم احملرز وتعزيز النمو املنصف والشامل 
  

االهتمام يف أوساط منظمات اجملتمع املدين، ويف جمامع الفكر واملؤسسات البحثية اإلقليمية. ويف تشرين  الدليلولقي 
، ونشرت مجعية وتعميمهتقدمي منحة من أجل تنفيذ املؤشر لقع اتفاق مع مؤسسة روكفلر ، وُ ٢٠١٥األول/أكتوبر 
جمتمعات شاملة  إلجيادكأداة رصدية وسياساتية رئيسية   الدليلمنتجات حبثية عنه. وأقرت املؤسستان  التنمية الدولية

  للجميع يف أفريقيا.
  

واستجابة لتزايد الطلب على أنشطة تنمية القدرات من جانب احلكومات واهليئات احلكومية الدولية، ختطط اللجنة 
لتنمية االجتماعية واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، االقتصادية ألفريقيا، من خالل شعبة سياسات ا
ا كأدة رئيسية ينتائج سيولد الدليل . و الدليللعقد حلقات عمل تدريبية عن كيفية استخدام  لتوجيه راد االستعانة 

فريقي أيضا يعمل املعهد األولذلك  سني فعالية االستهداف عند وضع السياسات،وحتعمليات التخطيط اإلمنائي 
بصورة جمدية يف براجمه التدريبية، وال سيما الدورات الدراسية اليت يقدمها بشأن السياسات  الدليلعلى دمج 

  وتلك اليت تتناول أسس التخطيط اإلمنائي.خمّططي التنمية االجتماعية لفائدة 
االقتصادية ألفريقيا إىل اللجنة  يطلب -٥

ري يف أن تقدم تقريرا إىل املؤمتر الوزا
دورته املزمع عقدها يف آذار/مارس 

، عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا ٢٠١٦
  القرار

جمموعة من   ، نظمت شعبة سياسات التنمية االجتماعية أربع حلقات عمل دون إقليمية لتدريب ٢٠١٥يف عام  
واالسرتشاد به الدليل  مجاعات اقتصادية إقليمية على تطبيق ٩بلدا و  ٤٥كبار اإلحصائيني وصانعي السياسات من 

ن) النتائج اليت كانت أدوات فعالة و اإلقليمين القطريون و مثلو امليف توجيه السياسات االجتماعية. وعرض املشاركون (
  ساعدت على حتديد العوامل الرئيسية املؤدية لإلقصاء والفئات الرئيسية املتضررة منه يف كل بلد من البلدان. 

  
ومات ومؤسسات إقليمية إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا احلصول على مساعدة ويف وقت الحق طلبت عدة حك
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وتعميمه يف عمليات صوغ السياسات  الدليلتقنية لبناء القدرات تقدمها اللجنة خصيصا من أجل اعتماد 
 ، تصحبه حلقة عمل لبناء قدرات كبار٢٠١٥وختطيطها. وبدأ تقدمي برنامج تدرييب يف تشرين األول/أكتوبر 

اإلحصائيني واإلدارات املعنية بالسياسات يف الدول األعضاء باالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ويف ضوء 
منها السوق املشرتكة  ،لفائدة منظمات ٢٠١٦ورود مزيد من الطلبات، تقرر عقد حلقات عمل إضافية يف عام 

التعليم والثقافة والسياحة واملوارد البشرية التابعة لربملان البلدان لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي واللجنة الدائمة املعنية ب
  األفريقية، فضال عن حكومات بوتسوانا وبوركينا فاسو وموريشيوس.

  
فريق وطين للتنفيذ)، بدعم من تشكيل (أو  للدليل، جار تعيني منسق للدليلولضمان االستدامة وامللكية الوطنية 

وييسر تبادل املعارف فيما بني  الدليلىل قيادة عملية مجع البيانات والتحليل وحساب اللجنة االقتصادية، لكي يتو 
  التخطيط اإلمنائي الوطين.  سياق يف الدليلاملؤسسات الوطنية. وسيساعد ذلك على تعميم 

  
  
  

  ٢٠٢٧- ٢٠١٧للتكامل والتنمية للفترة إطار تجديد الشراكة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا  - ) ٤٨- (د ٩٣٣القرار 

  .ال يلزم اختاذ أي إجراء من جانب اللجنة االقتصادية ألفريقيا    

   ٢٠٢٤-٢٠١٤برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد  - )٤٨- (د ٩٣٤القرار 

إىل األمني التنفيذي للجنة  يطلب -٤
 االقتصادية ألفريقيا إدراج برنامج عمل

اللجنة، حسب  فيينا يف برنامج عمل
االقتضاء، ضمن حدود واليتها، وتقدمي 
تقارير حتليلية عن تنفيذ برنامج العمل 

  منه؛ ٧٥على حنو ما دعت إليه الفقرة 
  
  
  
  

ينا لصاحل البلدان النامية غري يونؤيد برنامج عمل ف
وندعو إىل  ٢٠٢٤-٢٠١٤الساحلية للعقد 

ويف هذا الصدد، . لةتنفيذه بصورة شاملة وفعا
حنث البلدان األفريقية غري الساحلية على إدماج 
ا اإلمنائية الوطنية  برنامج عمل فيينا يف اسرتاتيجيا
والقطاعية بغرض كفالة تنفيذه تنفيذًا فعاال. 
وندعو كذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية 
االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي 

القتصادية اإلقليمية ومجيع املنظمات واجلماعات ا
اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى إىل تقدمي الدعم 
الالزم للبلدان غري الساحلية األفريقية يف إطار 

تنفذه شعبة  مشروعاً  ٢٠١٧-٢٠١٦أدرجت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف ميزانيتها الربناجمية املقرتحة لفرتة السنتني 
  التكامل اإلقليمي والتجارة لتقدمي الدعم فيما يتعلق بربنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية.

  
  

إىل اجلمعية التقرير هي من إعداد أول تقرير حتليلي عن حالة تنفيذ برنامج عمل فيينا وقدم وعالوة على ذلك انتُ 
اإلجنازات احملققة والتحديات املاثلة فيما يتعلق بتنفيذ اجملاالت الستة ذات األولوية احملددة يف العامة. ويغطى التقرير 

برنامج عمل فيينا، وهي: املسائل األساسية املتصلة بسياسات املرور العابر؛ وتطوير البنية التحتية وصيانتها؛ والتجارة 
  تحول االقتصادي اهليكلي؛ ووسائل التنفيذ.الدولية؛ والتكامل والتعاون على الصعيد اإلقليمي؛ وال

  
أيضا يف االجتماع الرفيع املستوى املتعلق مبتابعة مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلدان االقتصادية وشاركت اللجنة 
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ازات هو تقييم اإلجن . وكان اهلدف من االجتماع٢٠١٥النامية غري الساحلية الذي ُعقد يف زامبيا يف حزيران/يونيه   برامج عمل كل منها ومبا يتماشى مع واليتها.
  والتحديات وبناء توافق يف اآلراء بشأن مؤشرات برنامج عمل فيينا وعمليات الرصد والتقييم املتعلقة به. 

  
ن برنامج العمل احلايل لتيسري التجارة الذي يديره املركز يُذكر أعنصر التجارة التابع لربنامج عمل فيينا، بالنسبة إىل و 

ج التجارة  يشمل تقدميَ االقتصادية نة األفريقي للسياسات التجارية التابع للج الدعم إىل الدول األعضاء العتماد 
ليكون مبثابة حمفل  النقل ممرات حتالف أفريقي إلدارة الالورقية من خالل مفهوم النافذة الواحدة اإللكرتونية وإقامةَ 

  .النقل للتنسيق ووضع السياسات جيمع املؤسسات األفريقية إلدارة ممرات

  أقل البلدان نموا في أفريقيا –) ٤٨- (د  ٩٣٥القرار 

إىل اللجنة االقتصادية  يطلب -٥
  ألفريقيا،

ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا 
والبلدان النامية غري الساحلية والدول 

ومفوضية االحتاد  اجلزرية الصغرية النامية،
األفريقي، واملؤسسات الشريكة األخرى 

لطلبات املقدمة مواصلة معاجلة الشواغل وا
من أقل البلدان منوًا يف أفريقيا، لضمان 
أن تتمكن تلك البلدان من استيفاء 

  للخروج من هذه الفئة؛ املعايري الالزمة

مع  وندعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون
مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منوا 

ية والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزر 
والشركاء اآلخرين، إىل تنظيم  الصغرية النامية،

اجتماع حتضريي إقليمي ألفريقيا، يف إطار 
  األعمال التحضريية لالجتماع الوزاري يف إيطاليا.

  

قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري 
 يف اجلزائر ٢٠١٥خلرباء ُعقد يف أيار/مايو فريق من الدول اجلزرية الصغرية النامية، بتنظيم اجتماع لالساحلية وا

 وأفسحيف أفريقيا.  ٢٠٢٠-٢٠١١الستعراض تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منوا للعقد  العاصمة
ربنامج. وأقر املشاركون بأنه مل حيرز سوى تقدم االجتماع اجملال إلجراء مناقشات صرحية بشأن كيفية حتسني تنفيذ ال

يف أفريقيا وحثوا احلكومات وشركاء التنمية على تكثيف اجلهود لتعميمه وتنفيذه.  العمل حمدود يف تنفيذ برنامج
م فيما يتعلق باملساعدة  اإلمنائية وشددوا على ضرورة أن يويل شركاء التنمية األولوية ألقل البلدان منوا وأن يفوا بالتزاما

وإمكانية الوصول إىل التكنولوجيا. وفيما يتعلق بإمكانية  ،وتعزيز االستثمار ،وتيسري الوصول إىل األسواق ،الرمسية
الوصول إىل التكنولوجيا، نوقش االقرتاح الداعي إىل إنشاء مصرف للتكنولوجيا لصاحل أقل البلدان منوا ولقى ترحيب 

مسبق الستخدام التكنولوجيا وأن تكييف التكنولوجيا  سني نظم التعليم شرطٌ . وشدد املشاركون على أن حتاحلضور
املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا بتناول املتاحة حاليا مع السياقات الوطنية يتسم بالقدر نفسه من األمهية. وأوصوا 

الكامنة وراء بطء وتريته يف جمال  التوصل إىل فهم عميق للعوامل احملفزة للتقدم واألسبابمبزيد من التحليل من أجل 
تنفيذ برنامج العمل واخللوص إىل اقرتاحات متكن من معاجلة االختناقات اليت يتم تبينها بفعالية. وأشار املشاركون 
أيضا إىل أن مسار تدفق املعلومات املتصلة بتنفيذ برنامج العمل كثريا ما ال يتجاوز مستوى وزارات اخلارجية. وأكدوا 

ح يف هذا الصدد اقرتُ و هذه املعلومات. على  وحدات التخطيط اإلمنائي إطالعبكفاءة يقتضي العمل ل برنامج أن تفعي
وينبغي على وجه التحديد توسيع شبكة جهات التنسيق الوطنية املعنية بأقل البلدان  شبكات التواصل.أن يتم حتسني 

  ن خالل منرب إلكرتوين خمصص هلا.ممنوا، مبا يف ذلك 

االقتصادية  إىل اللجنة أيضا لبيط -٦
، بالتعاون مع مكتب املمثل ألفريقيا

السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية 
غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية 
النامية، عقد استعراض فرتة السنتني 

اجتماعا  ٢٠١٥اللجنة االقتصادية ألفريقيا عقدت يف أيار/مايو ، إال أن ٢٠١٧من املقرر تنفيذ هذا الطلب يف عام   
تقنيا مع جهات التنسيق املعنية بأقل البلدان منوا يف أفريقيا وخرباء التخطيط اإلمنائي األفريقيني ملناقشة االختناقات 

  .٢٠٢٠-٢٠١١والفرص والتحديات املاثلة على طريق تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منوا للعقد 
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اإلقليمي املقبل لتنفيذ برنامج عمل أقل 
 ٢٠٢٠-٢٠١١البلدان منوا للعقد 

ات السنوية املشرتكة خالل االجتماع
للجنة االحتاد األفريقي الفنية  العاشرة

املتخصصة للشؤون املالية والنقدية 
والتخطيط والتكامل االقتصادي ومؤمتر 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية 
  والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.

يف اجتماع استضافته حكومة  ٢٠١٥ويضاف إىل ذلك أن شعبة سياسات االقتصاد الكلي شاركت يف حزيران/يونيه 
إيطاليا يف ميالنو ملناقشة تشجيع التحول اهليكلي يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا. وأجرى املشاركون مداوالت حول 

ا لق أقل البلدان منوا يف سيا هاالتحديات اليت تواجه لخروج من تلك الفئة، والسبل اليت ميكن تنفيذ اسرتاتيجيا
  إليطاليا وغريها من شركاء التنمية اتباعها ملساعدة هذه البلدان على التصدي لتلك التحديات.   

  التقدم المحرز وسُبل المضي قدما في تطوير الوكالة األفريقية لقدرات مواجهة المخاطر-)٤٨- (د  ٩٣٦القرار 

 
  .يلزم اختاذ أي إجراء من جانب اللجنة االقتصادية ألفريقياال  

  

  


