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  مقدمة

 ٣١ مناملمتدة  الفرتة ألفريقيا االقتصادية للجنة السنوي التقريريشمل هذا    -١
اختصاصات  من ١٨ للفقرة وفقا إعدادهجرى و  ،٢٠١٦ آذار/مارس ٣١إىل  ٢٠١٥ آذار/مارس

ااُ وقد . اللجنة  رتكةــاملش لسنويةا االجتماعات إطار يف عقدت اليت واألربعنيتاسعة ال عتمد يف دور
 والتكامل خطيطوالت والنقدية املالية املتخصصة للشؤون الفنية األفريقي االحتاد للجنةالتاسعة 

 االقتصادية ةوالتنمي املالية والتخطيط لوزراء ألفريقيا االقتصاديـة اللجنة االقتصادي، ومؤمتر
   .٢٠١٦أبريل /نيسان  ٥و ٤ يومي أبابا أديس يفاليت عقدت األفريقيني 

  ماعيواالجت االقتصادي التي يوجه إليها انتباه المجلس المسائلأوال:

 االجتماعات موضوع بشأن التوصيات من مداوالت وأصدرت عدداً  عقدت اللجنة   - ٢
 عام خلطة التقييمو  والرصد التنفيذ خيص فيما ومتسق متكامل ج حنو’’ التاسعة املشرتكة السنوية
 املناقشاتركزت وقد  .‘‘املستدامة التنمية وأهداف ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣

وإخضاِع  ٢٠٣٠لعام  املستدامة لتنميةخطة ا اعتماداملرتتبة عن نعكاسات االعلى  والتوصيات
ا األوىل العشر السنوات تنفيذ وخطة ٢٠٦٣خطة عام   إدراجو  للمقتضيات الوطنية؛ املتصلة 

 والربامج العمل وخطط األطر يف ٢٠٦٣ عام وخطة ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة
 .الوطنية االسرتاتيجية

 ريقياأف بتنمية الصلة ذات األخرى اهلامةاملسائل  من عددا أيضا اللجنة وناقشت   - ٣
 مشلتو . التاسعة املشرتكة السنوية االجتماعاتاء يف إطار وزر الو  اخلرباءاجتماعي  من كجزء
 السنوات برنامجو  أفريقيا؛ يف اإلقليمي التكاملجمال  يف احملرز التقدم: نُوقشت  اليت القضايا
 حتديات؛ و جميعلل الشاملة والتنمية الفقر على والقضاء بالعمالة املتعلق األولوية اذ األوىل اخلمس
 آراء عن الثانية نويةالس االستقصائية والدراسة ؛أفريقيا يف اإلحصائية التنمية حالة؛ و الدولية اهلجرة
 لفرتة ألفريقيا اديةاالقتص للجنة االسرتاتيجي واإلطار ألفريقيا؛ االقتصادية اللجنة عمل يف الشركاء
 ط؛التخطيو  االقتصادية للتنمية األفريقي املعهد أعمالالتقدم احملرز يف و  ؛٢٠١٩-٢٠١٨ السنتني

 املعنية للجنة التاسعة والدورة، االجتماعية والتنمية اجلنسانية الشؤون للجنة األوىل الدورةنتائج و 
 جلان اجتماعات وتقارير املستدامة، التنمية للجنة التاسعة والدورة اإلقليميني، والتكامل بالتعاون
 وبرنامج ريقياألف لالحتاد املتحدة األمم منظومة نطاق على املقدم والدعم الدولية؛ احلكومية اخلرباء
 متسق للتنمية ج اتباع احلاجة إىل؛ )النيباد( له التابع أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة الشراكة

  ؛ ومتويل التنمية.النتائج والرصد والتقييمدمج إطار و 
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ا على البيان اية وصادقت اللجنة يف   - ٤  األول ملرفقا يرد ملحقا يف الذي الوزاري دور
 االقتصادية اللجنةول ختالقرارات اليت وهي  .الثاين املرفق، وعلى سبعة قرارات ترد يف التقرير ذا

  .أفريقيا بتنمية الصلة ذات الرئيسية اجملاالت يفاختاذ إجراءات  ألفريقيا

  األعمال التي اضطلعت بها اللجنة منذ دورتها التاسعة واألربعين: ثانيا

  أنشطة األجهزة الفرعية  -ألف

 تماعاتالج التحضريية باألعمال االستعراض، قيد الفرتة خالل األمانة، اضطلعت   - ٥
اللجنة  ملكاتب دوليةال احلكومية اخلرباء جلان ذلك يف مبا للجنة التابعة املختلفة الفرعية اهليئات
 من الثالث الفصل يف وترد. االجتماعات لتلك اخلدمات قدمت كما ،ةاخلمس اإلقليمية دون
  االجتماعات. تلكتفاصيل  التقرير هذا

  األنشطة األخرى    –باء 

  الكلي االقتصاد سياسات شعبة   -١

إىل تعزيز السياسات  املتعلق بسياسات االقتصاد الكلي يهدف الربنامج الفرعي  -٦
 ويتمثل جمال الرتكيز .يف أفريقيا نياملستدامواالسرتاتيجيات والربامج من أجل حتقيق النمو والتنمية 

 البلدان مركز من ريقيةاألف البلدان حتول وترية تسريع يف الفرعي للربنامج الرئيسي االسرتاتيجي
دة الدخل. ومن العناصر اهلامة لالسرتاتيجية املعتم املتوسطة البلدان ركزم إىل الدخل املنخفضة

الشروع يف إجراء حبوث تطبيقية من أجل تقدمي توصيات سياساتية لدعم الدول األعضاء يف 
تصميم سياسات وبرامج اقتصادية كلية مناسبة لتحقيق منو سريع وشامل للجميع وقابل لالستدامة 

وما يف ، وتسريع وترية احلد من الفقر وحتقيق التنمية االقتصادية عمعملالبيئياً، واستحداث فرص 
  إطار احلوكمة الرشيدة واالستقرار. 

رعي تأثري على ، كان للربنامج الفألفريقيا يف سياق تنفيذ برنامج اللجنة االقتصاديةو   - ٧
ا ما يتصبالسياسات و رسم السياسات وعمليات التنمية من خالل نشر نتائج حبوثه املتعلقة  ل 

 لتقريرارئيسية مثل سلسلة ا المبنشوراباالستعانة مبعرفتها  من توصيات سياساتية، وذلك
، والتقارير املتعلقة فريقياأ يف اإليبوال فريوس لتفشي االقتصادي األثر، وتقرير أفريقيا عن االقتصادي

  باألهداف اإلمنائية لأللفية. 

من  ٢٠١٥عام طبعة أصدرت اللجنة االقتصادية وخالل الفرتة قيد االستعراض،   - ٨
تقرير  تندويس. ‘‘التجارة خالل من التصنيع’’ اهموضوع وكان ،أفريقيا عن االقتصادي التقرير
 دف إىل للتنمية وخطط إمنائية إىل إجياد دول احلاجة على تشدد أعداد سابقة إىل ٢٠١٥عام 
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 دعم التصنيعجل لقارة من أالطبيعية ل واردامل من باالستفادة، يف أفريقيا اهليكلي التحول تعزيز
راعية  اتمؤسس إىل ترتكز ديناميكية صناعية سياسات أطر وبناء األساسية السلع على القائم

 التقرير يف اردةالرئيسية الو  والتوصيات وجرى نشر الرسائل. مرنة وآليات فعالة لالبتكار وعمليات
 داخل كربى مدينة ٢٠ من أكثر يف اليت نُظمت الفعاليات خمتلف خالل من واسع نطاق على
  وخارجها. أفريقيا

 االقتصادية التنبؤ اخلاص باللجنة منوذج إعداد خالل الفرتة قيد االستعراض وجرى   - ٩
. األفريقية بلدانال بني فيما والتخطيط السياسات رسم إىل تعزيز هذا النموذج ويهدف. هوتنقيح
 للجنة عرفيةامل املنتجات(من بني عشرة بلدان مستهدفة) يف استخدام  بلدان تسعة شرعت وقد

 لتخطيطة لوطنية صاحل وأطر الكلي سليمة لالقتصاد سياسات وتنفيذ تصميم لدعم االقتصادية
 البلدان ومشلت. ٢٠١٣-٢٠١٢ انطالقاً من خط أساس صفري يف فرتة السنتنياإلمنائي، وذلك 

 األثر عن حبثيا اهلا تقرير  االقتصادية اليت أعدت اللجنة وليبرييا وسرياليون غينيا املستفيدة
 االقتصادي لنموا تتعلق بآفاق ن تنبؤاتمَّ ضَ تَ  النتشار فريوس اإليبوال واالجتماعي االقتصادي

 سياسات جمال يف املشورة االقتصادية إليهما اللجنة اللتني قدمت ورواندا وأنغوال الثالثة؛ للبلدان
 جيري تكييف منوذج اليت ونيجرييا وكينيا وغانا أفريقيا وجنوب واجلزائر وإثيوبيا الكلي؛ االقتصاد

ا واعتماده االقتصادية التنبؤ اخلاص باللجنة  شارك تدريبية ملع حلقة اللجنة ونظمت. الحتياجا
 خرية، وموظفونليها يف اجملموعة األالبلدان الستة املشار إ من من أربعة حبثية تممثلون ملؤسسا فيها

 فرصة عملوأتاحت حلقة ال. االقتصادية التابعة للجنة دون اإلقليمية الُشعب واملكاتب من شىت
 إنتاج أجل من النموذج وتطويره لعملية تصميم والفنية النظرية اجلوانب للتعرف على للمشاركني

  موضع االهتمام أيضاً. لبلدانولفرادى ا ،كمنطقة فريقياأل موثوقة تنبؤات

إطالق يف إعداد و  االقتصادية أيضا اللجنة سامهت ،قيد االستعراض فرتةال وخالل  - ١٠
 شرتكم سنوي منشور ، وهوالعامل يف االقتصادية والتوقعات احلالةمن تقرير  ٢٠١٥عام  طبعة

واللجان  ة،والتنمي للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر واالجتماعية، االقتصادية الشؤون يصدر عن إدارة
 عامة رير حملةويقدم التق العاملية. السياحة يف هذا التقرير أيضا منظمة وسامهت. اإلقليمية اخلمس

 ن بعضوع االقتصاد العاملي يف األمد القصري مؤخرًا وتوقعات العاملي االقتصادي األداء عن
 .العاملية املتعلقة بالسياسات والتطورات االقتصادية القضايا الرئيسية

 بغية قطرية ةحال دراسات االقتصادية اللجنة أجرت التخطيط، وفيما يتعلق بتجديد  - ١١
 صياغة ٢٠١٥ام يف ع جرىو . أفريقيا يف جمال التخطيط اإلمنائي يف املستفادة الدروس استخالص

 من ،‘‘اخلربة من عاما ٥٠: أفريقيا يف االقتصادية للتنمية التخطيط ’’بعنوان واستكمال تقرير 
 خربات على هامة اعتمدت لبحوث ويعد التقرير مثرةً . ٢٠١٦ يف عام وطباعته ترمجته املقرر

 مثانية ىل خرباتإ باإلضافة دون اإلقليمية اخلمس،لقارة ا مناطق من بلدان أفريقية لتسعة التخطيط
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 إلمنائي،ا التخطيط قيمة على السياسات صانعي إطالع هو التقرير من واهلدف. آسيوية بلدان
تبينت بالفعل فائدة  وقد. السياساتية واجتاهاته ممارساته يف احملتملة املخاطر إىل االنتباه لفت مع

ا مديرية٢٠١٥ففي تشرين األول/أكتوبر ؛ هذه الوثيقة م لدع بالسنغال التخطيط ، استعانت 
نتائج  بجان إىل عمل،ال هذا ومتخضت نتائج البلد. يف الوطين التخطيط نظام هيكلة إعادة
 لدعم ليليحت عن أساس لأللفية، اإلمنائية األهداف املستفادة من تنفيذ الدروس عن مماثلة دراسة
 شبكة وأدت إعادة تنشيط. املستدامة وتنفيذها التنمية إىل أهداف االنتقال يف األعضاء الدول

 بني تاخلربا وتبادل األقرانمن  يتيح التعلم إىل توفري منتدى ٢٠١٥ عام خمّططي التنمية يف
  .أفريقيا يف التنمية جمال يف العاملني

 مرجعياً  ياً كر ف اً املتمثل يف أن تصبح جممع االقتصادية اللجنة هدف ومن أجل تعزيز  - ١٢
امع الفكر الذي نظمه جم املعين بابتكارات مؤمتر القمة يف اللجنةَ  الفرعي الربنامجُ  مثَّل أفريقيا، يف

ن بنسلفانيا. وناقش القائمون على الربنامج الفرعي يف املؤمتر كتابا ع جلامعة التابع الودر معهد
 والتحديات الرئيسية اليت حتيط يتناول بالدراسة الفرص ١وأهداف التنمية املستدامة جمامع الفكر

 وصناع مهورعامة اجل توجيه اهتمام يف جمامع الفكر يف الوقت نفسه دور ويوثق ذه األهداف
 ١٤ وضعها اليت احملددة والربامج االسرتاتيجيات على الكتاب الضوء ياسات إليها. ويسلطالس
تنفيذ أهداف  يف للمساعدة ألفريقيا، االقتصادية اللجنة فيها مبا العامل، أحناء مجيع فكر من معَ جمَ 

 العامل أحناء مجيع جمامع الفكر واجلماعات املوجهة حنو السياسات يفالبد أن التنمية املستدامة. و 
تلك  نفيذت الكتاب لدى تقدميها املساعدة من أجل يف الواردة والرؤى ستخدم االسرتاتيجياتتس

  األهداف.

 التنمية األفريقي ومصرف االحتاد مفوضية مع بالتعاون االقتصادية، ونشرت اللجنة  - ١٣
، وهو ٢٠١٥ عن عام لأللفية اإلمنائية األهداف تقرير اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج األفريقي
فحسب،  لأللفية ائيةاإلمن فيما يتصل باألهداف األفريقية البلدان ال يقتصر على تقييم أداء تقرير

ا  نبغيي اليت أفريقيا يف الناجحة السياساتية التدخالت أيضا على الضوء بل ويسلط االسرتشاد 
 على رمسياً  التقريروأُعلن عن إصدار . ٢٠١٥ بعد عام ملا التنمية خطة عند تنفيذ يف املستقبل
 واسع نطاق على ، وجرى نشره٢٠١٥ أيلول/سبتمرب املنعقدة يف العامة اجلمعية هامش دورة

العاشر الذي  األفريقي االقتصادي املؤمتر أثناء فرتة انعقاد ذلك يف مبا أفريقيا وخارجها، داخل
  . ٢٠١٥ استضافته كينشاسا يف عام

تنفيذ  دءوب واعتماد تصميم دعم يف كبري بشكل االقتصادية واستثمرت اللجنة  - ١٤
 اليت تشكل خمطط التنمية ،٢٠٦٣ وخطة عام أبابا وخطة عمل أديس أهداف التنمية املستدامة

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

(University of Pennsylvania, 2016)                                                                                                               
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على كفالة إيراد  وركنيوي األفريقيني يف املفاوضني جمموعة ملساعدة موظفاً  وانتدبت اللجنة. القارية
وقد . باباأ أديس وخطة عمل التنمية املستدامة أهداف يف الواجب النحو على أفريقيا أولويات

بصيغته اليت وردت ( ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية بشأن خطة املوحد األفريقي اسُرتشد فعال باملوقف
 اليت الدولية احلكومية يف املفاوضات )٢٠١٤ لأللفية لعام اإلمنائية يف تقرير األهداف بالتفصيل

 لجنةال مبساعدة أُعدت وثيقة وهو التنمية، ومتويل ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة ُعقدت بشأن
 األفريقي إىل االحتاد التقين االقتصادية الدعم اللجنة قدمت ذلك، إىل وباإلضافة. االقتصادية

 اليت اعتمدها ٢٠٦٣ خطة عام يف تصميم والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد)
االقتصادية  اللجنة وعقب ذلك، قدمت. ٢٠١٥ عام مطلع يف احلكومات األفريقيةالدول و  رؤساء
 لعامليةا من أجل صقل املؤشرات األعضاء األفريقية والدول األفريقي االحتاد إىل مفوضية الدعم

 لثاين/نوفمربا تشرين يف بانكوك يف اإلحصائية اللجنة اجتماع ألهداف التنمية املستدامة قبل
 من كاملةمت جمموعة على وضع حالياً األفريقي  االحتاد مع االقتصادية اللجنة وتعمل. ٢٠١٥
وسيكفل . ٢٠٦٣ فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة عام األداء لتتبع املؤشرات
  اخلطتني ومتابعتهما. تنفيذ إزاء متسق ومتكامل ج ذلك اتباع

 الفرعي امجالربن نظم منوا يف أفريقيا، البلدانأقل  دعم إىل الرامية اجلهود ويف إطار  - ١٥
 تلك البلدانحضري لت ٢٠١٥إقليميًا ُعقد يف اجلزائر العاصمة يف أيار/مايو  تقنياً  اجتماعاً 

 البلدان أقل صاحلل اسطنبول عمل برنامج لتنفيذ املستوى والرفيع الشامل املدة منتصف الستعراض
 وقد ناقش. ٢٠١٦تركيا، يف حزيران/يونيه  نطاليا،أ يف املقرر عقده ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد  منوا

 اسطنبول يف برنامج عمل تنفيذ يف األداء حتسني يف اجتماع اجلزائر العاصمة كيفية املشاركون
  األفريقي. السياق

 اخلاص لقطاعا تأثري على السياسات املتعلقة بتنمية كذلك االقتصادية وكان للجنة  - ١٦
هي العدد  ١٠بلدان (من أصل  ١٠التنمية يف  أجل من اخلارجيةو/أو  احمللية وحشد املوارد

 واجلزائر شادوت أنغوال هي البلدان وهذه. املستهدف)، وذلك من خالل أنشطتها البحثية والدعوية
 وميثل. ديفوار كوتو  والكامريون وغانا وسرياليون وسوازيلند الدميقراطية الكونغو ومجهورية وجيبويت

 اساتسي اعتمدت اليت للبلدان الصفري على خط األساس باملائة ١٠٠ بنسبة زيادة اإلجناز هذا
  .التنمية أجل من وحشد املوارد اخلاص القطاع لتنمية جديدة

 لوعيا مستوى رفع حاسم يف بدور الفرعي الربنامج اضطلع ذلك، على وعالوة  - ١٧
 خالل التقين الدعم دمفقَ . التنمية يف جمال متويل أفريقيا أولويات بشأن اآلراء توافق بناء وتيسري

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

 نقيح االلتزاماتاملؤمتر ويف تمسار  خالل يقيةاألفر  اليت تعتمدها اجملموعة التفاوض اسرتاتيجيات
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 شرتكت اللجنةا املؤمتر، وخالل. قادمة لسنوات توجهات السياسة العامة يف أفريقيا ستشكل اليت
 ةجانبيعالية ف يف استضافة ‘‘وشركاه ماكينزي’’االستشارات  وشركة إثيوبيا مع حكومة االقتصادية

، منهم ممثلون مشاركا ١٣٠ من أكثر االجتماع وحضر. ألفريقيا املايل احليز سعة زيادة بشأن
 الفرعي نامجالرب  وساهم. املدين واجملتمعاألوساط البحثية و  اخلاص والقطاع األفريقية لحكوماتل

املنظورات ’’ ضوعمو  تاخلمس وتناول اإلقليمية االقتصادية اللجان انظمته ةجانبي فعالية يف أيضا
  .‘‘ومستدامة مفضية إىل التحول طموحةخطة إمنائية  لتنفيذ اإلقليمية

: أفريقيا لي يفاحمل اخلاص تنمية القطاع تعزيز’’ بعنوان دراسة الفرعي الربنامج وأجرى  - ١٨
ا وتستطلع الدراسة ‘‘.املتجددة الطاقة على الرتكيز  أفريقيا يف وماتللحك الكيفية اليت ميكن 
باشرة األعمال القدرة على م لتنمية ذات النزعة التدخلية الصناعية بفعالية السياسات تستخدم أن

 آراء مراكش توافقل ومتابعةً . والطاقة البناء مثل قطاعات يف وخاصة احمللي، اإلنتاج احلرة وحتفيز
 لتمويل الثالث الدويل للمؤمتر التحضري إطار يف التنمية متويل بشأن أفريقيا وّجه مداوالت الذي

 تعبئة رتاتيجياتسا عن تقريرا الفرعي أيضا الربنامج أعد أبابا، أديس عمل خطة وبالتايل التنمية،
 الةح دراسات . وقدمت الدراسُة، من خاللييكلاهل تحولالإحداث  من أجل واالستثمار املوارد
 املوارد تعبئة جمال يف املمارسات وأفضل االسرتاتيجية للُنهج أمثلة ونيجرييا، واملغرب إثيوبيا من

 خداماست بشأن جترى حبوثٌ  ،ذلك إىل وباإلضافة. اهليكلي التحول أجل من واالستثمار
الذي أعده  التقرير يف أيضا ٢٠١٤عام  آراء مراكش توافق وساهم. املؤثر واستدامته االستثمار

د ش، إذ اسرتُ ٢٠١٥عام  أفريقيا يف من املشروعة غري املالية بالتدفقات املعين املستوى الفريق الرفيع
 من املشروعة غري املالية التدفقات لعكس مسار الشراكات الرامية إىل إقامة اجلهود يف توجيه به

  .القارة

 غري املالية التدفقاتب املعين املستوى الرفيع للفريق النهائي التقرير إلصدار ومتابعةً   - ١٩
 من مبزيد لفرعيا الربنامج ضطلعا األفريقي لتطوير قطاع املعادن، املركز مع وبالتعاون املشروعة،
 حتسني البحوث إىل وستؤدي هذه. أفريقيا يف املشروعة غري املالية التدفقات تأثري تتناول البحوث
، وتفضي إىل يةالرئيس وللمصادر املشروعة إىل اخلارج غري املالية التدفقات لطبيعة احلايل الفهم
 الرتكيز مع تدفقات،ذه ال املتعلقة يةالسياسات للتحديات التصدي كيفية بشأن توصياتتقدمي 
  .التعدين قطاع على خاص بشكل

 االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون منظمة مع وأعد الربنامج الفرعي، باالشرتاك  - ٢٠
وجب ، وهو التقرير الصادر مبالتنمية لفعالية املتبادل االستعراضتقرير من  ٢٠١٥عام ة طبع

 أجل من اجلديدة الشراكة لتنفيذ واحلكومات الدول رؤساء جلنة ٢٠٠٣ تكليف أقرته يف عام
 نموال: هي رئيسية جمموعات أربع موضوعا تندرج حتت ١٩ على االستعراض ويركز. أفريقيا تنمية

وقد احُتفل  .التنمية متويلو ؛ واحلوكمة الرشيدةاإلنسان؛  يف االستثمارو املستدام؛  االقتصادي
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 األفريقي العاشر يف االقتصادي انعقاد املؤمتر أثناء رمسية بصورة ٢٠١٥ عامطبعة  بصدور
ظمتها ن ويف إطار مناسبات أخرى ةاملناسبذه يف ه واسع نطاق على اهنشر  جرىو  كينشاسا.

  .فريقيا وخارجهاأ يف امليدان االقتصادي داخل والتنمية التعاون ومنظمة ألفريقيا االقتصادية اللجنة

 قتصادياال املؤمتر خالل من وعّزز البحوث األفكار تبادل الفرعي الربنامج ويّسر  - ٢١
 اشرتك يف تنظيمه مصرف التنمية األفريقي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيالذي  ،األفريقي العاشر

قد . و ’’٢٠١٥ ملا بعد عام إطار خطة التنمية يف املساواة وعدم الفقر معاجلة‘‘ تناول موضوعو 
 ومسؤولون واملالية االقتصادي للتخطيط منهم وزراء مشاركا، ٢٥٠ جمموعه ما شارك يف املؤمتر

 وثيقة دارأفريقيا؛ واختتم املؤمتر بإص يف التنميةجال مستغلون مبو  رفيعو املستوى حكوميون
 يف التجارية مالاألع ممارسة تكلفة وارتفاع الفقر شدة على الضوء اليت سلطت اخلتامية كينشاسا

 جودةو  الصحية األساسيةياكل اهل وضعف اجلنسني بني املساواة وعدم احلوكمة وقضايا القارة
فريقيا يف الوقت أ للجميع يف الشامل االقتصادي النمو تعيق اليت العوامل باعتبارها من التعليم،
  .الراهن

ي هدفها بالكامل الذ االقتصادية اللجنة حققت االقتصادية، احلوكمة جمال ويف  - ٢٢
ا اليت الدعوة وأنشطة اليت تستعني بالبحوث األفريقية البلدان يتمثل يف زيادة عدد  تضطلع 

ا احلوكمة ممارسات من أجل حتسني اللجنة . ٢٤إىل بلدا  ١٨ومعايريها من  االقتصادية وسياسا
وعالوة . امريونوغانا، والك ،وسرياليون ،وسوازيلند ،وجيبويت ،تشاد: هي الستة والبلدان اإلضافية

امريون) والك ،وغانا ،وجيبويت ،أخرى (تشاد بلدان أربعة االقتصادية اللجنة دعمت على ذلك،
 ٢٠١٥-٢٠١٤نتني دفها لفرتة الس لتفي بذلك االقتصادية، باحلوكمة سياسات تتعلق تبين يف

  بلدا.  ٢٢ إىل البلدان عدد املتمثل يف زيادة إمجايل

 ةتقرير احلوكمالطبعة الرابعة من  اللجنة االقتصادية أعدت ذلك، على وعالوة  - ٢٣
 ويقدم ‘‘. الدويل داملتعلقة بالبع املسائل: أفريقيا يف الفساد قياس’’ موضوع الذي تناول ةفريقياأل

تراعي  ال ساملقايي هذه أن مؤكدا التصورات، على القائمة احلالية ملقاييس الفساد نقدا التقرير
تستند  قياس الفسادل نـُُهج على إىل الرتكيز والشركاء األفريقية البلدان ويدعو، للفساد الدويل البعد

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

 يف سادالف’’ ندراستني بعنواأجرى الربنامج الفرعي فيما خيص الفساد كذلك و   - ٢٤
 ملؤسساتوا احمللي جمال احلكم يف الفساد’’ و ‘‘اهلياكل األساسية حالة: احلكومية املشرتيات
ا يفملساع األفريقية سياساتية هامة إىل الدول توصيات وتقدم الدراستان ،‘‘التقليدية جهودها  د
  الفساد.  من إىل احلد الرامية
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  والتجارة اإلقليمي التكاملُشعبة   - ٢

 تصاديةاالق اللجنة دف اإلقليمي والتجارة، لتكاملل الفرعي الربنامج إطار يف  - ٢٥
 ذلك يف مبا ألعضاء،ا الدول على حنو فعال فيما بني اإلقليميني والتكامل التعاون لتعزيز ألفريقيا

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

األفريقي  واجلنوب قياأفري لشرق املشرتكة الثالثية (بني السوق احلرة التجارة بشأن منطقة املفاوضات
 ارية مؤشرا عاماً احلرة الق التجارة األفريقي) ومنطقة للجنوب اإلمنائية أفريقيا واجلماعة شرق ومجاعة

  الذي جيري حتقيقه. البارز هلدفيعطي صورة أكرب عن ا

يف  عضاءاأل الدول دعم يف كبري بشكل املسامهةيف  االقتصادية اللجنةاستمرت و   - ٢٦
سني االستفادة األفريقية وحت فيما بني البلدان التجارة لتعزيز إقليمية ومبادرات سياسات اعتماد

 بشكل نةوتشارك اللج. االقتصادية الشراكة اتفاقات مثل من التطورات األخرى يف جمال التجارة
 الدعم توفري اللخ وذلك من أفريقيا يف التجارة تطورات كربى استجدت يف جمال يف مكثف أيضا

 لثالثا اإلقليمية االقتصادية املقدم إىل اجلماعات ذلك الدعماحملددة لمثلة األومن . التقين
، وأفضت ٢٠١٥ هحزيران/يوني يفاليت أُطلقت  احلرة الثالثية التجارة منطقةمفاوضات املشاركة يف 

 ة األوىلواستكملت اللجنة االقتصادية الصيغ. احلرة القارية التجارة منطقة بشأن التفاوضبدء إىل 
 ومصرف التنمية األفريقي االحتاد مفوضية مع اإلقليمي األفريقي، وذلك بالتعاون التكامل دليل من

. عضاءاأل والدول اإلقليمية االقتصادية اجلماعات مشلت تشاورية عملية األفريقي ومن خالل
 ، وهو التقريرقياأفري يف اإلقليمي التكامل تقرير تقييمأيضا الطبعة السابعة من  وأعدت اللجنة
أما . هليكليا إجناح التحول أجل من أفريقيا يف االبتكار ضرورة تعزيز على الضوء الذي يسلط

واألمن  لعمالةا اإلنسان الذي يركز على حقوق على القارية احلرة التجارة منطقة ألثر اللجنة تقييم
 خذهاأ الغذائي وسبل كسب العيش يف الريف، فمن املتوقع أن يتناول أوجه الضعف اليت ينبغي

 القتصاديةا اللجنة حققت الصدد، هذا بشأن املنطقة املذكورة. ويف عند التفاوض االعتبار يف
ا، حيث بلدا وثالث مجاعات اقتصادية إقليمية تعكف  ٢٩أصبح هناك اآلن  أهدافها أو جتاوز

  .جلمركيةا االحتادات أو احلرة التجارة مناطق سياق يف برامج أو سياسات تنفيذ أو على وضع

 الوطنية العمل خطة واعتماد صياغة من أجل التقنية املساعدة وجرى تقدمي  - ٢٧
(تونس،  القارية احلرة ارةالتج منطقةو  األفريقية البلدان فيما بني التجارة بتعزيز اإلقليمية املتعلقةو 

 لدول صاديةاالقت ونيجرييا، ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة ومجهورية تنزانيا املتحدة، وغابون،
 ألفريقي،ا للجنوب اإلمنائية واجلماعة أفريقيا، غرب لدول االقتصادية واجلماعة أفريقيا، وسط
لنمو ا اسرتاتيجيات االستجابة الوطنية لقانون واعتماد غةصيا ومن أجل ،)العريب املغرب واحتاد

 دتوّ زُ  وإنصافا، والمش أكثر التجارية االتفاقات وجلعل). وليسوتو إثيوبيا،( أفريقيا يف والفرص
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 فاقاتالناجتة ال عن ات االقتصادية مبعلومات تستند إىل األدلة وتوضح اآلثار األعضاء الدول
 التقين لدعما وُقدم. اإلقليمية الضخمة التجارية وعن االتفاقات بل فحسب، االقتصادية الشراكة

الوزاري  لمؤمترل سياق التحضري يف العاملية أيضا التجارة منظمة يف األفريقية البلدان جمموعة إىل
لذلك  د نتيجةامدينة نريويب. وز  العاشر الذي استضافته القارة األفريقية للمرة األوىل وُعقد يف

ا الدول املوحدة عدد املواقف ا يف األعضاء اليت اعتمد  أو ةالدولي التجارة جمال أو نفذ
موقفاً يف  ١٦ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  مواقف موحدة يف فرتة ١٠ من التجارية، املفاوضات
دف( ٢٠١٥-٢٠١٤ فرتة السنتني   موقفاً). ١٥املتمثل يف  فرتة السنتني وذلك مقارنة 

 تأعد أفريقيا، يف الغذائي األمن حالة على األعضاء دولال وعالوة على اطالع  - ٢٨
للسلع األساسية  إقليمياً  منسقة يمةقِ  تشجيع وتطوير سالسل إىل دف مبادرة االقتصادية اللجنة

على  إلقليميةا واجلماعات االقتصادية األعضاء الدول قدرات تعزيز بغية االسرتاتيجية الزراعية،
وقد . يزراعية على الصعيد اإلقليم يمةقِ  سالسل فعالة لتطوير واسرتاتيجيات سياسات وضع

كما  الفريقي،ا جانب االحتاد قوياً من الصلة استحساناً كبريا ودعماً  لقيت املبادرة والنواتج ذات
ا   مي إىل تشجيع الرا يف أفريقيا الزراعية الشامل للتنمية متوائمة متامًا مع إطار الربنامجكانت أ

على  رةوتنطوي املباد. الزراعية والصناعات واألعمال التجارية الزراعية القيمة وتطوير سالسل
 اإلقليمية ةالزراعي القيمة إقليمية عن سالسل تقييم مخس دراسات النواتج أبرزها من عدد تطوير
 زراعية قيمة السلس وتنفيذ يتعلق بتطوير للقدرات وإطارٌ  الزراعية؛ الصناعية التجمعات وتنمية
ملتعلقة ا األساس زراعية؛ ومخس دراسات تقييمية خلطوط صناعية وتشكيل جتمعات ةإقليمي

 القيمة سالسل وتشجيع سياساتية لتطوير توجيهية ومبادئ سياسايت إطار بالتجمعات؛ ومشروع
من أجل  ريقياالف دول وحكومات االحتاد رؤساءمؤمتر يُعرض على  أفريقيا، يف اإلقليمية الزراعية
  إقراره. 

البلدان  ددع املتمثل يف زيادة هدفها الزراعة، حققت اللجنة االقتصاديةص وفيما خي  - ٢٩
 قيقحت إىل ترمي برامج أو سياسات نفذت أو واجلماعات االقتصادية اإلقليمية اليت صممت

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

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

 الالزمة فر الشروطالتبّني مدى تو  أفريقية شاملة دراسة اللجنة االقتصادية وأجرت  - ٣٠
 مستوى أعلى لىع يُعتمد سياسايت إطار وضع يف الدراسة وستصب نتائج. الزراعي التحول لنجاح
 طالق الدراسةالناجح. ومن املزمع إ والريفي الزراعي التحول إىل تعزيز ويهدف أفريقيا يف سياسي

 املتوقع ومن فريقياأ يف الزراعة قطاع جا رئيسيا لتنمية الزراعية النظم ويعُد حتليل. ٢٠١٦ عام يف
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 هذا ويف .أفريقيا يف الزراعية والصناعات لقطاعي الزراعة كبرية اقتصادية حيقق مكاسب أن
 يف فريقياأ الزراعي والنظم الغذائية يف استعراضا شامال لإلنتاج االقتصادية أعدت اللجنة السياق،
 أفريقيا يف يةالزراع االقتصادية املتعلقة بالنظم اللجنة مسامهة ساعدتو . الناشئة االجتاهات سياق
سياق  يف أفريقيا يف الغذائية والنظم الزراعي اإلنتاج الذي يتناول إصالح النقاش املستنري إثراء يف

  .٢٠٦٣ويف ضوء خطة عام  ما بعد إعالن ماالبو

 اصاخل الذي ميكن أن يضطلع به رأس املال اللجنة االقتصادية للدور من وإدراكا  - ٣١
منها ما  دمت مجلة مبادراتقَ  أفريقيا، يف التنمية جهود لالستثمار من شأنه دعم بديل كمصدر

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

اجلهات  بني دراسةال نتائج لنشر فرصةً  وأتاح منتدى التنمية األفريقي التاسع للجنة االقتصادية
 وكانت .املدين اجملتمع ومنظمات اخلاص والقطاع األعضاء الدول ذلك يف مبا املصلحة، صاحبة
ادر عن ص كتاب تضمنها  اليت جمموعة املعارف من جزءا املسألة هذه املنتدى بشأن توصيات
 ومن لتنمية.ا يف إثراء املؤمتر الدويل الثالث لتمويل واسع،الانتشاره  ساهم، إضافة إىل ٢اللجنة
املستقبل. وميكن  يف السياسايت التأثري من عال مستوى توليدتفضي هذه اجلهود إىل  أن املتوقع

اخلاص  الامل بتوافر رأس األعضاء الدول ساعدت على توعية القول يف الوقت الراهن إن الدراسة
 على إزالة اوساعدت الدراسة أيض. وإمكانية استغالله يف سياق خطاب متويل التنمية يف أفريقيا

 اقعو  ذلك يف وقد كان السياسات، صانعي لدى األصول من الفئة هذه الذي يكتنف الغموض
   .الدراسة من املرجوة األهداف األمر أحد

الثنائية  ثماراالست السياسايت اجلاري بشأن اتفاقات احلوار اللجنة االقتصادية وبدأت  - ٣٢
املتعلق ل على التساؤ  النقاشوركز . والقاري الوطين الصعيدين وذلك على االستثمار، وسياسات

 األفريقية ولالد لدى التجارة مستويات علىاملوقعة  مبدى تأثري اتفاقات االستثمار الثنائية
  .األعضاء

 عضاءاأل الدول إىل الدعم تقدمي اللجنة االقتصادية واصلت الطاقة، صعيد وعلى  - ٣٣
ية لدول غرب االقتصادواجلماعة  مجاعة شرق أفريقيا مبا يف ذلك( اإلقليمية االقتصادية واجلماعات

ا بغية النظيفة الطاقة تكنولوجيات من أجل اعتماد) أفريقيا يف جمال  احاتجن حتقيق وسياسا
دف إىل  على نطاق القارة مبادرة واختذت اللجنة االقتصادية. للجميع املستدامة توفري الطاقة

 املستدامة لتنميةا أجل حتقيق من املتجددة الطاقة استخدام على دعم األفريقية البلدان قدرة تعزيز

                                                           
 ,.ECA, Addis ( Innovative Financing for the Economic Transformation of AfricaAbdalla Hamdok, ed :انظر ٢

Ababa, 2015).  
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 السياق يف الداعمة لتطويرها والسياسات الطاقة احليوية إمكانات املشروع وتناول. الفقر من واحلدّ 
  ية بعيدة املدى.إجياب آثارملا له من  السائل احليوي الوقود على خاص بشكل الرتكيز مع األفريقي،

 هليكليا التحول ‘‘راعية’’ اآلن، وهي اليت حازت لقب االقتصادية وتعكف اللجنة  - ٣٤
 األعضاء، ا الدولاليت تعتمده والتجارية الصناعية السياسات من العديد استعراض على أفريقيا، يف

أفريقيا  املشرتكة لشرق تلك اليت تعتمدها السوق عالوة على ،بيساو وغينيا سوازيلندومنها 
ا ةوقائم املثال سياسًة عامة شاملة سبيل على فقد وضعت اللجنة. واجلنوب األفريقي لتنظيم  بذا

فيما يتعلق  احلكومة اليت تتبناها االقتصادية جتسد الفلسفة ،سوازيلندقطاعي الصناعة والتجارة يف 
 املستدامة لتنميةا عجلة التدخل يف جمايل الصناعة والتجارة من أجل دفع واسرتاتيجيات بتدابري

  .٢٠٢٢ أهداف سوازيلند لعام الرامية إىل حتقيق األخرى مجللربا ودعما البلد يف

، خالل هذه الفرتة قيد االستعراض، االقتصادية اللجنة أجرتوفضال عن ذلك،   - ٣٥
 عن تنمية لوماتمعقدمت من خالله  أفريقيا، يف الصناعية واالسرتاتيجيات للسياسات استعراضا
ومشل  .اجملال هذا يف امللحوظة أجل سد الفجوةمن  القارة أحناء مجيع يف الصناعية القدرات

 بالتنمية علقيت فيما احلالية واملبادرات تناولت السياسات ونوعية كّمية حتليالت االستعراض
ا املؤشرات وحالة الصناعية  لتاسعةا يف هذا السياق الدورة اللجنة ونظمت. الصناعية واجتاها
 يف سياق التحول ياإلنتاج التكامل تعزيز’’ شعار حتت اإلقليميني والتكامل املعنية بالتعاون للجنة

 الفرعي نامجالرب  حققها اليت واإلجنازات وإىل جانب عرض أبرز النتائج. ‘‘أفريقيا يف اهليكلي
 األفريقيني السياسات صانعي توعية هو كان هدف الدورة ،٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني فرتة خالل
وشاركت . قيايف أفري خلطة التحول األساس حجر بوصفهما جياإلنتا والتكامل التصنيع بأمهية
 التعاوناملعنية ب وبالتزامن مع دورة اللجنة. إقليمية اقتصادية مجاعات ٦عضوا و دولة ٤٩ الدورة يف

ا الالتينية االقتصادية ألمريك واللجنة ألفريقيا االقتصادية اللجنة نظمت اإلقليميني، والتكامل
 األملانية ن الوكالةم مبشاركة والتنمية يف امليدان االقتصادي، التعاون الكارييب ومنظمةومنطقة البحر 

 د بغية اختاذاجلدي العاملي املشهد يف اهليكلي سياساتيا تناول التحول الدويل، حوارا للتعاون
 اتالتحدي لتحسني فهم جمال السياسات اإلمنائية يف املعارف لتقاسم ملموسة إجراءات
جهة  ١٠٠زيد على ما يفعالية اله وشارك يف هذ. والتنمية اإلنتاجي تية املتعلقة بالتحولالسياسا
ة ومن احلكومي غري واملنظمات األكادميية واألوساط اخلاص والقطاع الدولية املنظمات معنية من

  .املسؤولني األفريقيني

لرصد  منوذجوضع  االقتصادية يف اللجنة اهلياكل األساسية، سامهتص وفيما خي  - ٣٦
 هلياكل األساسية يفا تطوير مشاريع اهلياكل األساسية العابرة للقارة املنفذة يف إطار برنامج وتقييم

 اجتماع ، خاللواعتمدت مفوضية االحتاد األفريقي. اإلقليمية املشاريع تنفيذ تعزيز أفريقيا، بغية
 لإلسراع طريق ، خارطةَ ٢٠١٥ متوز/يوليه املعقود يف على الطرق للسالمة اإلقليمي االستعراض
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ونظمت . الطرق على السالمة املتعلقة بعقد العمل من أجل األفريقية العمل خطة تنفيذ يف
عقد وبلوغها، ال أهداف تنفيذ الدويل، حدثًا جانبيًا عن والبنك املفوضية مع بالتعاون اللجنة،

املعين  لثاينا املؤمتر األفريقي أفريقيا، وذلك أثناء انعقاد املاثلة يف والفرص السيما التحديات
  .٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب يف الطرق على بالسالمة

واجلماعات  البلدان عدد زيادة حنو كامل تقدم إحراز جرىوبصورة عامة،   - ٣٧
 األساسية والطاقة واهلياكل التصنيع جماالت يف برامج أو سياسات اليت تضع اإلقليمية االقتصادية
  مجاعات.  ٣بلدا ومن مجاعة اقتصادية إقليمية واحدة إىل  ١٧بلدان إىل  ٨ من واالستثمار

اسائل امل بشأن اإلعالن تنفيذص وفيما خي  - ٣٨  ، أفريقيايف املتعلقة باألراضي وحتديا
 ممواجلماعات االقتصادية اإلقليمية اليت تص األعضاء الدول عدد بزيادة يتعلق فيما أحرز تقدم

ل األعضاء فقد زاد عدد الدو . األراضي املتعلقة بإدارة التحديات ملعاجلة وبرامج سياسات تنفذ أو
 ،ياوزامب ،السودان وجنوب ،وبوروندي ،وأنغوال ،بلدا هي: إثيوبيا ١١اليت تقوم بذلك مبا قدره 

 مشلت اجلماعات والنيجر، فيما ،ومالوي ،وكينيا ،ديفوار وكوت ،والصومال ،وسوازيلند
 واجلماعةَ  ،املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقيالسوَق اإلقليمية اإلضافية  االقتصادية

 الفرعي الربنامج اهموس. احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واهليئةَ  ،االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 إلقليميةا االقتصادية واجلماعات األعضاء الدول قدرات تعزيز من خالل اإلجناز هذا حتقيق يف

 يف األراضياملتعلقة ب احلوكمة قضايا تعميم من أجل مشرتكة برامج تنفيذ بسبل متثلت يف
اساتية صارمة سي خيارات لتوفري األدلة الالزمة لتصميم حبوث وإجراء والربامج، االسرتاتيجيات

  األراضي. اتسياس عمليات يف احملرز التقدم لتتبع رصد إطار فيما يتعلق باألراضي، ووضع

 ات األراضيسياس بشأن سنتني كل  هعقدتقرر  امؤمتر  اللجنة االقتصادية وافتتحت  - ٣٩ 
 وأنشأت اللجنة. ورقة ٨٥دمت خالله وقُ  مشاركا ٣٥٠ من وقد اجتذب املؤمتر أكثر أفريقيا، يف

ا خمصصا أيضا موقعا شبكيا  مفيدا صدرام املتصلة بسياسات األراضي، ويشكل املوقع ملبادر
  مات. لتلك املعلو  بيانات وهو مبثابة قاعدة باألراضي املتعلقة وماتاملعلحصول على لل

 األراضية وإدار  املعنية حبوكمة واملؤسسات املصلحة اجلهات صاحبة قدرات ولتعزيز  - ٤٠
ات برنامج األمم املتحدة للمستوطنيف إطار شراكة مع  قامت اللجنة االقتصادية،، أفريقيا يف

 ثلم شركاء مع كما نظمت القدرات، لتنمية أساسية وإطارا معلوماتبإعداد وثيقة  ،البشرية
لفائدة  لتدريبيةا األنشطة من العديد ،لرسم خرائط موارد التنمية اإلقليمي واملركز األفريقي ربملانال

 املصلحة اجلهات صاحبة من ٥٠ من وأكثر من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مشرعني
 ذلك، إىل وباإلضافة. والفرنسية باإلنكليزية الناطقة البلدان من بلدا ٢٠ من املعنية باألراضي

عيدين سياسات األراضي على الص يف بشأن املشاركة تدريبية االقتصادية برامج اللجنة وضعت
 ائفة واسعةط تغطي اليت الدراسات من عددا اللجنة أجرت ذلك، على وعالوة. اجلنساين والشعيب
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يف  املرأة حقوقو  األراضي، حوكمة يف الربملانيني دور ذلك يف مبا قة باألراضي،املتعل القضايا من
 إلعداد مناهج دراسية تتناول حوكمة األراضي وُتدرس يف توجيهية مبادئ ووضع األراضي،
 كومةاحل من مايل دعم أيضا من تأمني اللجنة التعليم العايل. ومتكنت ومؤسسات اجلامعات
ضطلعت ا األراضي. وكذلك جمال حوكمة أفريقية يف زمتيّ  شبكة إنشاءللمساعدة يف  األملانية
املعقودة  تعلقة بالزراعةامل املستوى واملناسبات الرفيعة الدولية شىت احملافل يف دعوية بأنشطة اللجنة
على  الياح وتعكف اللجنة. األراضي مبسألة حوكمة الوعي وذلك لزيادة أفريقيا أو خارجها داخل

تقنية، كما  مساعدة على وشركاء للحصول أعضاء دول وردت من طلبا ٢٠ من أكثر استعراض
ا تواصل ي وتعميم األراض يف جمال حوكمة املشاريع القطرية واإلقليمية الرائدة من جمموعة دعم أ

ريقية األف ومنظمة مزارعي البلدان املدين اجملتمع مثل منظمات شركاء مع االهتمام بقضاياها
وتقوم . التنميةواهليئة احلكومية الدولية املعنية ب األورويب للتنمية الزراعية واالحتاد الدويل والصندوق
 شرةلع شامل بتقدمي دعم والزراعة، األمم املتحدة لألغذية منظمة مع إطار شراكة اللجنة، يف

األراضي  حليازة ؤولةاملس لإلدارة الطوعية التوجيهية للمبادئ املتكامل التنفيذ من أجل أفريقية بلدان
أفريقيا  يف سياسات األراضي وإطار د األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين،ئومصا

  .ي فيهادعما لألمن الغذائ البلدان تلك يف األراضي حوكمة وذلك لتحسني ومبادئها التوجيهية،

ائل املتعلقة سامل بشأن اإلعالن تنفيذ يف احملرز التقدم تناول تقرير صدور وعقب  - ٤١
ا  والتنمية املعنية بالزراعة ةاملتخصص الفنية للجنة األول املؤمتر إىل ُقدمو  يف أفريقيا باألراضي وحتديا

الوزاري  املؤمتر أقر ،٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر املعقود يفخالل اجتماعها  والبيئة واملياه الريفية
 ات إنشاءالتوصي تلك ومشلت. األراضي بشأن سياسات التوصيات من عددا األفريقي لالحتاد
 واعتماد ملركز؛ا لصاحل املوارد تعبئة يهدف إىل تيسري األراضي وصندوق أفريقي لسياسات مركز
 املبادئ تطبيقب بسياسات األراضي؛ وااللتزام فيما يتعلق احملرز التقدم لتتبع وتقييم رصد إطار

 تعزيز أجل من ٣أفريقيا يفنطاق واسع  على باالستثمار يف حيازة األراضي املتعلقة التوجيهية
 وتأمني للنساء األراضي من باملائة ٣٠ يراد به ختصيص الزراعية؛ ووضع هدف االستثمارات

  وآليات أخرى. تشريعية إصالحات يف األرض عن طريق حقوقهن

  ُشعبة المبادرات الخاصة  - ٣

إدارة  مبادرات جديدة يف جمايلال يزال هذا الربنامج الفرعي يشجع اعتماد وتنفيذ   - ٤٢
املوارد الطبيعية وتغري املناخ، وتكنولوجيات وابتكارات جديدة لدعم التحول االقتصادي 

قيد  فرتةاللة طيقامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا  ،واالجتماعي يف أفريقيا.  وبناء على ذلك
لية يف جماالت عمال التحلياملتعلقة بالبحوث ووضع السياسات واأل أنشطتهابتعزيز  االستعراض

                                                           
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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ناخ. والصناعات االستخراجية، وتغري امل ، واملعادناألخضراالبتكارات والتكنولوجيات، والتحول 
دف  رة للفقراء وعمليات سليمة لصنع القرار ووضع سياسات مناصِ  إرساءاألنشطة إىل  تلكو

السياسات، باعتبارها مجيعا السبيل إىل حتقيق التنمية املستدامة. وقد أفضى الربنامج الفرعي إىل 
املبادرات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية الرامية إىل تسخري التكنولوجيات واالبتكارات  زيادة

مبادرة يف الفرتة  ٢٨إىل  ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني بادرة يف فرتةم ١٥من  اجلديدة ألغراض التنمية
تقدمي اخلدمات التقنية واالستشارية من أجل صوغ  املبادراتتلك ومشلت . ٢٠١٥-٢٠١٤

سياسات واسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستعراض هذه 
ر اسرتاتيجيات احلكومات اإللكرتونية وأطالسياسات واالسرتاتيجيات وتنفيذها؛ ودعم وضع 

. )وناميبيا ،زامبيقومو ، واملغرب ،الكامريون، و وغينيا ،وغانا، وغامبيا ،إثيوبيا(بلدان  ثمانيةقياسها ل
واهلدف الرئيسي من هذه املبادرات هو إدخال حتسينات واسعة النطاق على أداء احلكومات 

  وكمة. احلدعم اخلدمات و فيما يتعلق بتطوير تقدمي 

صل تت فعالياتعدة االقتصادية  ، نظمت اللجنةقيد االستعراضوخالل الفرتة   - ٤٣
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك املنتدى األفريقي الثالث إلدارة اإلنرتنت الذي ب

ملنتدى اُعقد يف إطار شراكة مع وزارة تكنولوجيا االتصاالت التابعة حلكومة نيجرييا. وقد أفضى 
االجتماع العاملي ألصحاب املصلحة املتعددين املعنيني مبنتدى إدارة هلا أثرها على  إىل نتائج

  اإلنرتنت املعقود يف اسطنبول، تركيا.

عد مضي ب ويف الفرتة السابقة الستعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات  - ٤٤
بإجراء عدد من الدراسات  تكليفاً  قتصاديةاال ، أصدرت اللجنةعشر سنوات على انعقادها

صت إليها التقارير خلُ  االستنتاجات اليتواستنادا إىل نتائج يف أفريقيا. ال تلك القطرية لبحث تنفيذ
 صانعيصيات لفائدة تو ، مشل النتائج واآلفاق بالنسبة ألفريقياعن هي من إعداد تقرير القطرية، انتُ 

  السياسات.  

 هاهدف االلجنة االقتصادية متامحققت م والتكنولوجيا واالبتكار، ويف جمال العل  - ٤٥
املتمثل يف زيادة عدد املؤسسات والشبكات الراعية للمبتِكرين واملخرتِعني اليت تدعمها الدول 
ا اللجنة  األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. وكان ذلك نتيجة للبحوث اليت أجر

اإلحيائي  هلندسة الطب برامجالتشجيع على وضع  من خاللق ذلك نشطتها الدعوية. وقد حتقألو 
اية عام  ١١يف اجلامعات األفريقية، وهو ما اعتمدته  ُتدرس . والتحق حنو ٢٠١٥جامعة حبلول 
اية عام  ٣٣ربامج اليت تعتمد املنهج الدراسي العام، وخترج تلك البطالبا  ٢٢٠ .  ٢٠١٥طالبا يف 

ر من عناصذي يندرج ضال تشجيع الشباب على االبتكار ومباشرة األعمال احلرة أما عنصر
، أقامت اللجنة االقتصادية املدرسة ٢٠١٥في عام ف. ظى بالزخم واألمهيةفال يزال حي، الربنامج

الصيفية الثالثة لالبتكار ومباشرة األعمال احلرة يف جمال هندسة الطب اإلحيائي، وهي املدرسة 
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دف إ ه الربامج هذ تىل تشجيع الشباب على االبتكار وممارسة العمل احلر. وقد حققاليت 
ارَّ هامة يف أوغندا إذ أن مجيع الطالب املتخرجني من اجلامعات اليت يُدَ  جناحات املنهج العام  س 

م اخلاصة،  ال  إىل املستشفيات خدمات يقدمونوأصبحوا حصلوا على وظائف أو أنشأوا شركا
يقيمون الشراكات مع كبار املوردين يف البلدان املتقدمة. ويركز عنصر البحث التابع ر بثمن و تقدّ 

ناعة ألجهزة صوء وتنظيم لربنامج هندسة الطب اإلحيائي على سوق األجهزة الطبية، وفرص نش
طلقت وأُ  وي،ومال كينياالعمل يف دراسة حالتني إفراديتني يف كل من  الطب اإلحيائي. وقد بدأ 

  مصر ونيجرييا.  عن ريانأخدراستان 

العلم ول تنالكبار اخلرباء  اسنوي احوار  للمرة األوىل االقتصادية اللجنة عقدتكما   - ٤٦
لم منتدى لصوغ سياسات الع ريتوفبغرض ذلك و  ة،فريقياألوالتكنولوجيا وخطة التحول 
السياسات  نعيصاللتعلم وتبادل التجارب واملعارف فيما بني  والتكنولوجيا واالبتكار وحمفل

اهم سللدول األعضاء أن تر واهذا احل. وأتاح القارةوالقطاع 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 
دور مراكز االبتكار وجمموعاته وجممعاته يف عملية التصنيع. واسرتشد  على فيهرتكيز الحمور 

ا ااملشاركون يف احلوار ببحوث جارية  خض عنها مت، كانت ضمن النتائج اليت للجنةتضطلع 
والتكنولوجيا  وتناول موضوع العلم ٢٠١٤احلوار األول لكبار اخلرباء الذي ُعقد يف نيجرييا يف عام 

  واالبتكار وخطة التحول األفريقية. 

ياساتية ذ إصالحات سيأو تنفصميم ت يفدان بلَ شرع ويف جمال االقتصاد األخضر،   - ٤٧
حرز تقدم ملحوظ أيضا حنو إعداد منتجات معرفية تعزز قدرة الدول أخضر. وأُ  لتحقيق حتولٍ 

هذا   ختضري االقتصادات. ويفوتنفيذ إصالحات سياساتية تؤدي إىل تصميماألعضاء على 
وغابون، ، تونسو  بوركينا فاسو،و يف مخسة بلدان (إثيوبيا،  أجريت حالة دراساتُ  ُأجنزتالسياق، 
راء إصالحات إج يفوموزامبيق) ، ي إثيوبيا، وتونسه(بلدان  ةثالث أسفرت عن بدء وموزامبيق

 اتقرير  اأوهلكان   ،معرفية رئيسيةوقد أعدت ثالثة منتجات د األخضر. سياساتية تتعلق باالقتصا
‘ ‘االقتصاد األخضر الشامل للجميع والتحول اهليكلي يف بلدان أفريقية خمتارة’’صدر بعنوان 

  وموزامبيق. ،نوغابو  ، وتونس،بوركينا فاسوو  ،إىل دراسات حالة أجريت يف إثيوبيا عد استناداً وأُ 

قتصاد بني سياسات اال يت تربطالصالت الالدراسة اآلنف ذكره بوتناول التقرير   - ٤٨
حدوث فالة لكالالزم تعزيز اتساق السياسات ، بغية األخضر الشامل للجميع والتحول اهليكلي
ن أجل اقتصاد املتكاملة م هوأدوات منهجيات التقييم”انتقال سلس. وصدر التقرير الثاين بعنوان 

مدة من تمدان على األدلة املستعمبثابة منهجية وأداة تَ ، وهو “أخضر شامل للجميع يف أفريقيا
ما يف وضع وتنفيذ سياسات االقتصاد األخضر الشامل للجميع وتقييم أثرها.   الواقع ُيسرتشد 
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، “االتدابري التمكينية من أجل إجياد اقتصاد أخضر يف أفريقي”أما املنتج الثالث فصدر بعنوان 
إضافة  صدرتو النتقال إىل منو أخضر. لوهو يسلط الضوء على التدابري التمكينية اليت تفضي 

 القتصاديةا ملنتجات املعرفية الثالثة.  وأعدت اللجنةبشأن اإىل ذلك ثالثة موجزات سياساتية 
تعزيز إدارة موارد املياه من خالل اقتصاد أخضر شامل للجميع: دراسة ”أيضا تقريرا عن 

  ‘‘. ريااستقصائية جملموعة خمتارة من املشاريع يف حوض حبرية فيكتو 

قيق التنمية حت”عنوان بأفريقيا يف وصدر العدد اخلامس من تقرير التنمية املستدامة   - ٤٩
 كلياً   ويقدم التقرير املذكور تقييماً ‘‘. املستدامة يف أفريقيا من خالل منو أخضر شامل للجميع

ة تشجيع النمو يللتقدم احملرز حنو حتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا، كما يسلط الضوء على أمه
 عنر قطرية عدت تقاريتقرير، أُ الاألخضر الشامل للجميع يف قطاعات خمتارة. ويف إطار حتضري 

 ،قياوجنوب أفري ،لنمو األخضر الشامل للجميع يف كل من إثيوبياأجريت عن اة دراسات حال
 ة صانعيدر ق تنفيذ مشروع يهدف إىل تعزيز أيضابنجاح الربنامج الفرعي  أجنزو واملغرب. ، وغانا

السياسات األفريقيني على تعميم مسألة احلد من خماطر الكوارث يف السياسات واالسرتاتيجيات 
عن ن (ان دون إقليمياتقرير صدر يف إطار املشروع نفسه اإلمنائية الوطنية واإلقليمية يف أفريقيا. و 

ي، وموزامبيق، ومالو  بوركينا فاسو،عن اجلنوب األفريقي وغرب أفريقيا) وأربعة تقارير قطرية (
  ونيجرييا). 

قة يف دعم البلدان األفريقية خالل املناقشات الدولية املتعل لربنامج الفرعي دوركان لو   - ٥٠
الربنامج تقارير إقليمية ودون إقليمية أصدر الصدد،  ذلك. ويف ٢٠١٥خبطة التنمية ملا بعد عام 

، وفر الربنامج الفرعي أيضا دعما فنيا ٢٠١٥ بشأن أهداف التنمية املستدامة.  ويف حزيران/يونيه
اخلتامية  قةُ لت الوثيتنظيم وخدمة منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة. وشكّ  جماليف 

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

 اعتماد وتنفيذ مبادرات جديدة تتسق مع الرؤيةاالقتصادية شجعت اللجنة و   - ٥١
 ،وليسوتو ،غينياو  ،وسرياليون، مجهورية تنزانيا املتحدة( . واعتمدت مخسة بلداناألفريقية للتعدين

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

قية للتعدين. األفري مع الرؤيةفقة نيا عددا من األولويات السياساتية املتغيعتمدت وا  - ٥٢
فة ، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والغر االقتصادية ويف وقت الحق اشرتكت اللجنة

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

شرعت  ألفريقية، فيمااتسق مع الرؤية مبا ييف تنفيذ إصالحات تشريعية لتنظيم قطاع التعدين فيها 
اللجنة  صدرتأوعالوة على ذلك، يها. سرياليون يف وضع إطار سياسايت لقطاع التعدين يستند إل
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لى عبإجراء دراسة حبثية عن املسائل اجلنسانية والتعدين، مبا يف ذلك التعدين  االقتصادية تكليفا
املشروع  لكذ، وما يتناسب مع ذلك من مسائل سياساتية. وتضمنت نواتج ضيق يف أفريقيا نطاق

العنصر الفاعل  نفهها بوصنواجهيوالتحديات اليت نساء وافية تعرض الفرص اليت تتوافر لل خالصةً 
الرئيسي يف جمال التعدين احلريف، إضافة إىل اآلليات املالية الداعمة لالنتقال إىل عمليات التعدين 

  .   ضيق نطاق على

 يفإغناء املعادن إجراء تقييم لسياسات على كذلك االقتصادية  اللجنة  تعكفو   - ٥٣
ى أفضل الضوء عل األفريقي، مسلطةً الدول اخلمس عشرة األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب 

ائي هو النهوض بربنامج إغناء  املمارسات والدروس املستفادة يف املنطقة بغية حتقيق هدف 
رف البلدان وجرى أيضا تعزيز معا. السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقياملعادن يف 

ا في  إقليمية بادرات التعدين، وذلك من خالل ماستغالل قطاع  ما يتعلق جبىن مثاراملستفيدة وقدرا
لتعدين لية : االستفادة من الرؤية األفريق، منهاالصناعات االستخراجية يف أفريقياتُنفذ يف جمال 

ضفاء الصبغة إمن أجل  ضع دليل لرؤية قطرية يف جمال التعدينو حتسني نوعية احلوكمة؛ و  لمن أج
ع الرؤية سياساتية وتنظيمية على الصعيد القطري تتسق مأطر  وإرساءاحمللية على الرؤية األفريقية 

ي؛ للثغرات اليت تعرتي قدرات املنظمات األفريقية للمسح اجليولوج تإجراء حتليالو األفريقية؛ 
 لضيقاالتعدين أنشطة إجراء دراسة عن التدفقات املالية غري املشروعة. وأجريت دراسة عن و 
لتعدين ا هذا النوع منوسلطت الضوء على ة، ميدانيوبيانات ال اعمأنطاق يف أفريقيا مشلت ال

، شادوبوركينا فاسو، وت، أنغوال، وأوغنداو  ،إثيوبيا بلدا منها ١٦من ُمجعت استنادا إىل أدلة ميدانية 
امبيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وز  املتحدة، تنزانياومجهورية  ومجهورية أفريقيا الوسطى،

  وكوت ديفوار، ومايل، وموزامبيق، والنيجر، ونيجرييا. وغانا،، وزمبابوي

تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء من خالل املركز  وواصلت اللجنة االقتصادية  - ٥٤
ا على التصدي للتحديات ا األفريقي لسياسات املناخ ناخ بالنسبة ليت يطرحها تغري اململساعد

أخذ تغري ت عدد البلدان اليت اإلجنازات الرئيسية زيادةَ . وتشمل اإلمنائية املعرضة خلطره قطاعاتلل
ة من قدمماإلمنائية مستعينًة يف ذلك ببحوث ومشورة والسياسات املناخ يف االعتبار يف األطر 

، نشاطا من أنشطة الدعم التقين ٥٨ ما جمموعه ومت تنفيذ .بلدا ٢٧إىل بلدان  ١٠اللجنة، من 
 تاعمل وزيادة الوعي وبناء توافقالتدريب وعقد حلقات لا تقدمي نشاطا مشلت ٣٣ مبا يف ذلك

  سياساتية. الوارات احلآلراء وإجراء ا

بالدعم التقين واالستشاري املقدم إىل  ٢٠١٥وترتبط اإلجنازات الرئيسية يف عام   - ٥٥
ذلك ، مبا يف هئثناأيف تغري املناخ يف باريس و لاألمم املتحدة مؤمتر البلدان األفريقية قبل انعقاد 

غري يف األفريقي املت املشهدفهم ’’ُقدمت يف أحد االجتماعات عن موضوع بعنوان بارزة ة مسامه
.  ومتخض “مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ: من كيوتو إىل باريس
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تعميق الفهم لشىت عناصر املفاوضات. وأنشأت  اعن استنتاجات رئيسية من شأ االجتماع
 أيضا منتدى لتشجيع احلوار بني صانعي السياسات والباحثني واجملتمع املدين االقتصادية لجنةال

ُعرف باسم لذي ، اهذا احلدثوقد جرى تنظيم بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة يف أفريقيا. 
لسابقة ايف إطار التحضريات بالتعاون مع جامعة دار السالم   ،‘‘حمادثات املناخ األفريقية’’

إضفاء الطابع الدميقراطي على إدارة تغري املناخ على الصعيد العاملي ‘‘  تناول  موضوعللمؤمتر و 
وما  د يف باريساملعقو  مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ وبناء توافق أفريقي يف اآلراء حيال

   . ’’بعده

ة فيكتوريا فولز،  أفريقيا يف مدينُعقد املؤمتر اخلامس املعين بتغري املناخ والتنمية يفو   - ٥٦
وأتاح . ‘‘أفريقيا وتغري املناخ والتنمية املستدامة: رِهان باريس وما بعدها”زمبابوي، وكان موضوعه 

اتفاقية األمم  يف اهلدفني املنصوص عليهماالتقدم احملرز حنو حتقيق  يفللتفكري فرصة ال املؤمتر
ا الثانية، ، علىاملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ستقر تلى أن العمل عومها  حنو ما وردا يف ماد

   . ملستدامةق التنمية اييف الغالف اجلوي وتيسري حتق االحتباس احلراريتركيز غازات نسبة 

أيضا إطارا منهجيا لوضع املسامهات املقررة احملددة  االقتصادية وأعدت اللجنة  - ٥٧
تقليل من بالطراف فيما يتعلق دول األالوطنية للالطموحات واملسامهات  تشملاليت ، وطنياً 

لدول صرف اوُوضع حتت تده فريق املفاوضني األفريقيني االنبعاثات. وهذا اإلطار املنهجي أيّ 
ربيا الكامريون وليو سوازيلند حيث استفادت من مساعدة اللجنة يف هذا اإلطار كل من األعضاء 

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

ي مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريق االقتصادية وتعاونت اللجنة  - ٥٨
 راً حواو ا الحتفال بيوم أفريقيلاملستوى  ةرفيع فعاليةً مشلت  نشاط ١٠٠يف استضافة ما يزيد على 

ز على شواغل تغري املناخ املتعلقة بأفريقيا حتديدا من خالل منظورات خمتلفة.  عشاء ركّ أدبة حول م
يا وماديا مّكن حيزا فكر  أفريقيا يف مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف باريس ل جناحشكّ كما 

ا فيما يتعلق بتغري املناخ والتنضمان ورود أفريقيا من التحدث بصوت واحد ومن  مية أولويا
  قولة يف اتفاق باريس. بصورة مع

  األفريقي لإلحصاءات المركز - ٤

 ميدان اإلحصاءات إىل زيادة القدرات يفاللجنة االقتصادية ألفريقيا يهدف عمل   - ٥٩
سة تتسم إحصاءات متجانوتصنيف واستخدام  مجع لتمكينها مناإلحصائية للبلدان األفريقية 

لوطين واإلقليمي اعلى الصعد للجهود اإلمنائية  دعماوذلك  يدة وبقابليتها للمقارنةتها اجلبنوعي
  والدويل. 
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تقنية من اللجنة  دولة عضوا مساعدةً  ٢٤االستعراض، تلقت قيد وخالل الفرتة   - ٦٠
الصيغة احلالية لالسرتاتيجية الوطنية لتطوير  وضع(مبسامهات من شركاء آخرين) من أجل 

 ٢١احملدد بعدد  ٢٠١٥-٢٠١٤، وهو ما يتجاوز هدف فرتة السنتني هاوتنفيذ اإلحصاءات
م ظدولة. ويف سياق ذلك، أجريت تقييمات شاملة للنُ  ١٤ خط أساس مقداره دولة انطالقا من

 ،وزمبابوي ،جيبويتو  ،أفريقيا وجنوب ،القمر وجزر ،إثيوبيااإلحصائية الوطنية يف البلدان التالية: 
نتائج  نع ذه التقييماتمتخضت ه. وقد ونيجرييا ،ومصر ،مدغشقرو  ،بيساو– وغينيا ،وغينيا

ودفعت بعض البلدان إىل أن تطلب جمددا احلصول على املساعدة التقنية  ،وتوصيات رئيسية
بناء القدرات من أجل تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي والقدرات البشرية لالستحداث برنامج 

  املوارد من أجل إعداد اإلحصاءات.واألنشطة الدعوية يف جمال تعبئة 

تشرين الثاين/نوفمرب من   ١٨يف ه ُحيتفل بالذي  ،وقد زاد اليوم األفريقي لإلحصاء  - ٦١
كل عام، من وعي اجلمهور مبا لإلحصاءات من دور هام يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية 

اللجنة االقتصادية ركت ، شا٢٠١٥عام تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨يف و واالقتصادية يف أفريقيا. 
  رمسياً. شبكة اجملتمع األفريقي لإلحصاءات أيضا يف إطالق

ويف إطار االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية، جرى تعزيز   - ٦٢
فرته و قدرة البلدان على أخذ العينات إلجراء دراسات استقصائية زراعية من خالل تدريب عملي 

الكامريون، كابو فريدي، و و غينيا االستوائية، ، و رواندا، وزامبيا يبية ُعقدت يفحلقات عمل تدر 
 جمال املاجستري يفدارسي درجة نح دراسية طويلة األجل لمِ  واملغرب، وموزامبيق. وُقدمت ستُ 

 يح أيضاً أت وضع منهج متجانس للتخصص يف اإلحصاءات الزراعيةجرى اإلحصاءات الزراعية، و 
  يف جمال اإلحصاءات.ملراكز التدريب 

ريقي فاألربنامج الأداء دور ريادي يف جمال تنفيذ االقتصادية وواصلت اللجنة   - ٦٣
ظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية. ويهدف هذا الربنامج إىل للتعجيل بتحسني نُ 

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

ومسار املعلومات والوثائق، وتدريب املوظفني، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ة الوفاة وجتميعها. ومن اجلوانب الرئيسي لتسجيل إحصاءات األحوال املدنية وإحصاءات أسباب

جيل املدين ظم التسهلذا الربنامج إعداد أدوات ومبادئ توجيهية لدعم البلدان يف بناء وتعزيز نُ 
ا. و يستند إىل على حنو فيها وإحصاءات األحوال املدنية  د قمبادئ األمم املتحدة وتوصيا

نظم التقييم وت هذه املبادئ والتوصيات تتسق معأدوات وتوجيهات االقتصادية  وضعت اللجنة
الوفاة حاالت املواليد و تنظيم وإدارة عملية تسجيل و ؛ قانوينالو  سياسايتالطار اإل: الشامل ملا يلي

تقييم عملية  إمجاالبلدا  ٢٢ أسباب الوفاة. وأمتو إحصاءات األحوال املدنية؛ و والزواج والطالق؛ 
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لتقييم أو مثل هذا اقام بتصميم ات األحوال املدنية، أو لتسجيل املدين وإحصاءلوطنية لظم انُ ال
 ،ثيوبياإوهذه البلدان هي: يه. تنفيذه وشرع يف إرساء خطط عمل وطنية استنادا إل عمليةبدأ 

 وجنوب ،تحدةومجهورية تنزانيا امل ،وتونس ،وبوروندي ،فاسو وبوركينا ،وبوتسوانا ،وأوغندا ،وأنغوال
 ،ومصر ،ومايل ،وتووليس ،وليبيا ،وليربيا ،وكينيا ،وغانا ،وسوازيلند ،وزامبيا ،وجيبويت ،أفريقيا

  .   ونيجرييا ،وناميبيا ،وموزامبيق

تيبا عن رقمنة التسجيل املدين وإحصاءات األحوال كُ   االقتصادية اللجنةأعدت و   - ٦٤
قد صدر نظم يف البلدان األفريقية وغريها. و مثل هذه ال إلرساءأداة إرشادية  مبثابة املدنية، سيكون

يف  يف ليربفيل اليت ُعقدتئية اإلحصا للتنميةالكتيب رمسيا خالل الندوة األفريقية احلادية عشرة 
منظمة الصحة مع االقتصادية . وعالوة على ذلك، تعاونت اللجنة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

يف وضع  -ياإحصاءات جنوب أفريق  بقيادة هيئة -ية ئإلحصاللتنمية االعاملية والندوة األفريقية 
، وذلك ٢٠٢٠-٢٠١٦يف الفرتة إحصاءات الوفيات يف أفريقيا نوعية تحسني لاسرتاتيجية تقنية 

  يف أفريقيا. بشكل أفضل  ابغية تسجيل الوفيات وأسبا

 ةاالقتصادي وبالتعاون مع كلية موظفي منظومة األمم املتحدة، وضعت اللجنة  - ٦٥
ة للتعلم تفاعلي 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 عمومية  وضع برنامج وطين لإلحصاءات اجلنسانية، وذلك ملساعدة البلدان على اعتماد 

  ومنهجية إزاء إنتاج اإلحصاءات اجلنسانية واستخدامها. 

ع عملية تنسيق أعمال البلدان األفريقية فيما يتعلق بوضاالقتصادية وقادت اللجنة   - ٦٦
مؤشرات عاملية ألهداف التنمية املستدامة. وبالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية 

اء من حلقات العمل لألعض يقيا، نظمت اللجنة سلسلةً األفريقي وهيئة إحصاءات جنوب أفر 
هداف التنمية املستدامة أؤشرات األفريقيني يف فريق اخلرباء العاملي املشرتك بني الوكاالت املعين مب

ت مواءمة الغايا عالوة على ذلكوجرت من أجل وضع الصيغة النهائية للمسامهة األفريقية. 
ا. ٢٠٦٣مع غايات خطة عام هداف تلك األواملؤشرات العاملية ل ا ومؤشرا   وطموحا

كيل االقتصادية عملية تشاللجنة قادت ويف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية،   - ٦٧
ية على بادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانمل اللجنة اإلقليمية ألفريقيا التابعة

 شراكات جديدة مع مسؤولني وطنيني يف مجيع جماالت اجلغرافياالعاملي، مما أدى إىل إقامة  الصعيد
املكانية، ومع املنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية، ومؤسسات البحوث، والقطاع 

، اتفقت الدول األعضاء على جمموعة أساسية اللجنة اإلقليميةهذه  أعمالاخلاص. ومن خالل 
غرافية املكانية تطوير املعلومات اجلاملتعلقة ببادئ التوجيهية من املفاهيم واملمارسات واملعايري وامل
ا. وقامت اللجنة حمطات مرجعية  ١٠إضافة إىل ذلك بتنسيق نشر  االقتصادية يف أفريقيا وإدار
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ة الكونغو مجهوريو للنظام العاملي للمالحة بواسطة السواتل يف كل من بوروندي، وتشاد، جديدة 
وجيري  .بيساو، وكوت ديفوار، وكينيا، وناميبيا-غينياو غانا، و  ،زمبابويو  ،وزامبيا الدميقراطية،

وضع معايري كذلك دعمت اللجنة  و ). Trimble, Incترميبل ( حاليا تركيب احملطات مبساعدة شركة
اد على الصعيدين الوطين والقطري تتبع إطار اإلسن هاوحتليلالبيانات  لتخزينإلنشاء مراكز 

 يف احلصول على بيانات وإحصاءاتهذا األفريقي. ويساهم تنفيذ إطار اإلسناد  اجليوديسي
  جغرافية متسقة عن أفريقيا. 

، ايف أفريقي املعلومات اجلغرافية املقدمة طوعاً  عن وثيقةً االقتصادية وأعدت اللجنة   - ٦٨
تعرض املبادئ التوجيهية اليت ميكن استخدامها لتوعية الوكاالت الوطنية لرسم اخلرائط والتماس 

د أُقرت قيف الربامج الوطنية لرسم اخلرائط. و  مة طوعاً ددماج املعلومات اجلغرافية املقإلالسبل 
علومات دام هذه املاستخأيضا 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   - ٦٩
الكامريون، و امبيا، وغ، وزمبابوي ، وتونس،إثيوبيا (هي صائيةالتكنولوجيا اجلوالة يف العملية اإلح

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

ملكانية وتعمل ااجلغرافية قدرة هذه املكاتب على وضع نظم جلمع البيانات تستند إىل املعلومات 
شأن مبادئ توجيهية بتصادية االقعلى أجهزة حممولة. ويف إطار هذا املشروع، نشرت اللجنة 

نولوجيا استخدام التكشأن ُعقد مؤمتر إقليمي بو استخدام األجهزة احملمولة يف مجع البيانات. 
اجلوالة يف العمليات اإلحصائية بغية تبادل اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة بني املمارسني 

  واألكادمييني. 

ي، نمية األفريقي ومفوضية االحتاد األفريقونشرت اللجنة، بالتعاون مع مصرف الت  - ٧٠
التقليل إىل أدىن ، وهو األمر الذي يساعد على ٢٠١٥لعام  احلولية اإلحصائية األفريقيةعدد 
اقع فف من عبء اإلبالغ الو وخي غري متسقة املنظمات الثالث معلوماتٍ استخدام من خماطر  حدّ 

زم إعداد البيانات األفريقية. ويستللى يساهم يف تيسري احلصول ععلى عاتق الدول األعضاء و 
احلولية التحقق من صحة البيانات من جانب جهة خارجية، وقد متت هذه العملية فيما يتعلق 

  .٢٠١٦بعدد احلولية الصادر يف عام 

العمل مع مصرف التنمية األفريقي ومفوضية االحتاد  االقتصادية وتواصل اللجنة  - ٧١
مؤمتر رفيع  تنظيمفي أعقاب فحداث ثورة بيانات يف أفريقيا. األفريقي ومع شركاء آخرين إل

يف شهر  ةالثامن ةاملشرتك االجتماعات السنويةعلى هامش ُعقد ثورة البيانات بشأن املستوى 
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لفائدة املديرين العامني للمكاتب  نُظمذلك من أنشطة للمتابعة، تلى وما  ٢٠١٥آذار/مارس 
جتماع إجراء الخاص لفريق من اخلرباء بشأن ثورة البيانات. وأتاح ا اإلحصائية الوطنية اجتماعٌ 

يانات ثورة الب إحداثنتائج املؤمتر ودور املكاتب اإلحصائية الوطنية يف عن  مناقشة مركزة
  مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا. ةوإدماجها يف صميم اسرتاتيجي

ا لتنفيذ نظام احلاالقتصادية وواصلت اللجنة   - ٧٢ ريقيا، من سابات القومية يف أفقياد
أجل التصدي للتحديات اليت تواجه البلدان األفريقية يف إعداد احلسابات القومية واإلحصاءات 

نسبة ب االقتصادية يف التوقيت املناسب وبنوعية جيدة. ويف هذا الصدد، أحرزت اللجنة تقدماً 
ا يف قاعدة  ردتالبلدان اليت  تحقيق اهلدف املتمثل يف زيادة عددب فيما يتصل باملائة ١٠٠ بشأ

 ٣٨، من ميةعن نظام احلسابات القو قابلة للمقارنة بيانات  البيانات اإلحصائية األفريقية جمموعةُ 
، دانوالسو ، (مجهورية الكونغو الدميقراطية، والسنغالدول أعضاء بلدا. وحصلت ست  ٤٤إىل 

ناميبيا) على مساعدة تقنية لوضع خطط قطرية وإجراءات للمتابعة من أجل و موريتانيا، و غابون، و 
  . ٢٠٠٨حتسني عملية جتميع احلسابات القومية وتنفيذ نظام احلسابات القومية لعام 

 ادمداإلبشأن جداول  لإحدامها دليوعالوة على ذلك، أعدت وثيقتان تقنيتان   - ٧٣
إرشادي بشأن استخدام البيانات اإلدارية يف احلسابات القومية.  لعمال، واألخرى دليتالساو 

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

ريمها تيار املستفيدين من التدريب واملساعدة التقنية وغوالتدريب. وقد أسهم ذلك يف حتسني اخ
  من أشكال الدعم اليت تقدمها اللجنة وشركاء آخرون. 

االضطالع بدور أمانة اللجنة التوجيهية القارية االقتصادية وأخريا، تواصل اللجنة   - ٧٤
عرضت اللجنة . وقد است٢٠٠٨تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام املتعلق بللمشروع األفريقي 

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

مؤشرا  ٣٠األعضاء اليت لديها  الدولاهلدف املتمثل يف زيادة عدد ب ت اللجنةوفّ و   - ٧٥
اط ثالث نق يقل عن ما ال إىل ُقسمتاليت  إلمنائية لأللفيةهداف ااألأو أكثر من مؤشرات 

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

   تنمية القدرات ُشعبة - ٥

 مفوضية دراتق تعزيز إىل ألفريقيا االقتصادية اللجنة دف القدرات، بناء إطار يف  - ٧٦
 الستعراض األفريقية يةاآلل وأمانة ،النيبادالتخطيط والتنسيق التابعة لشراكة  ووكالة األفريقي، االحتاد
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ا لتنفيذ اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األقران،  والرؤية األولويات عم يتماشى مبا اإلمنائية أولويا
 ةالتنمي خطة مثل دوليا عليها املتفق اإلمنائية واألهداف ،٢٠٦٣ عام خطة عنها عربت اليت

  . ٢٠٣٠ لعام املستدامة

 ل العليا لآلليةللمث االقتصادية الرتويج اللجنة واصلت ،الفرتة قيد االستعراضخالل و   - ٧٧
 املثال سبيل فعلى. الوطنية عملها خطط وضع يف البلدان وساعدت األقران الستعراض األفريقية
 يف املشاركة واحلكومات الدول لرؤساء االستثنائي القمة ملؤمتر للتحضري فنيا دعما اللجنة قدمت
 اخلتامية الوثيقةو  املواضيع ورقات يف ين،تقال الفريق أعضاء أحد وسامهت اللجنة، بوصفها. اآللية

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

 السلطات، لولةوأي التخطيط لوزارة لآللية يف كينيا التابعة االجتماعات جهة التنسيق الوطنية
 األفريقية اد واآلليةلنيببادرة امل كينيا وأمانة التنسيق اخلاصة باآللية، جهات للجنة احلايل والرئيس

  .األقران الستعراض

 جهة إىل االقتصادية مساعدة تقنية اللجنة قدمت ،٢٠١٥ أغسطس/ آب ويف  - ٧٨
 التقييم تقريرل النهائية اللمسات لوضع الوطين اإلدارة وجملس بالسودان لآللية التنسيق الوطنية

 الفصول مشاريع عةومراج الوطين اإلدارة جملس تشكيل لتقييم فرصةً  البعثة وأتاحت. القطري الذايت
  .اخلارجي عراضاالست إعداد بغية لآللية القارية األمانة إىل سلإدراجها يف التقرير الذي سريُ املزمع 

 جيبويت إىل ةاملوفد طريةالقُ  االستعراض بعثة يف كذلكاالقتصادية   اللجنة وسامهت   - ٧٩
 ذيال القطري، االستعراض تقرير صياغة يف اللجنة خرباء وساهم. ٢٠١٥ أغسطس/ آب يف

. لطبيعيةا املوارد وإطار اإلنفاق املتوسط األجل وإدارة اإلمنائي التخطيط رئيسية بصفة تناول
 جرى حيث ٢٠١٦ يناير/ الثاين كانون يف املعقود األفريقي االحتاد مؤمتر قمة يف وُعرض التقرير

  األقران. طريق عن البلد استعراض

 ٢٠١٥ أبريل/ نيسانُعقدت يف  السنغال يف تقنية تدريبية عمل حلقة تنظيم جرىو   - ٨٠
اجلهات  تزويد غرضب املتعلقة باآللية األفريقية الستعراض األقران، واالستبيانات املنهجيات بشأن
 خمتلف مسؤولياتو  وألدوار الذايت التقييم لعملية جيد بفهم الوطين الصعيد على املصلحة صاحبة
 من غريهاو  املعيشية سرباأل اخلاصة واالستقصاءات االستبيان بنية وبشأن املصلحة، أصحاب
  العمل. وخطة الوطين التقرير إعداد عملية جممل وبشأن املستهدفة، الفئات

، قامت اللجنة االقتصادية، يف إطار املساعي ٢٠١٥ ديسمرب/ األول كانون ويف  - ٨١
وتنشيطها،  باآللية عيةللتو  عمل حلقة بتنظيم األقران، الستعراض األفريقية اآللية الرامية إىل تنشيط
اآللية وغري  يف شرق أفريقيا املشاركة لفائدة بلدان كينيا يف النيباد مكتب مع قدمتها بالتعاون
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ىل العملية، إ مبعلومات عن كيفية االنضمام اآللية يف املشاركة غري فُزودت البلدان. املشاركة فيها
 الضوء يطتسل ومت. هلا قطري استعراض أول إجراء بصدد هي اليت األعضاء الدول وُعززت قدرات

 البارزة الشخصيات فريق اختيار معايري مراجعة مثل اآللية لتنشيط التوصيات من عدد على
ستعراض األفريقي/ اآللية األفريقية ال االحتاد مؤمتر قمة يف الدول رؤساء مشاركة مستوى وحتسني
مؤمتر  يف شتهامناق جتري سوف اليت القضايا يف التوصيات تلك دجمتأُ  وقد. ذلك إىل وما األقران
  االستثنائي.  القمة

/ كانون األول ١٦و ١٥ يف ،نيجرييا الغوس، يف رباءمن اخل فريقل اجتماع وُعقد   - ٨٢
 اآللية عملية يف الطبيعية املوارد حوكمة تبسيطعن  دراسة وإقرار الستعراض ٢٠١٥ ديسمرب
 يف املشاركة البلدان من خبريا ٤٠فريق اخلرباء حنو  اجتماع . وحضراألقران الستعراض األفريقية
 وتسوانابقاسم خربات بلدان مثل ت، وتسىن من خالله االستخراجية الصناعات وخرباء اآللية
  . وأسرتاليا وشيلي

قليمي اإل التنسيق آللية ةعشر  اخلامسة الدورة الصادرة عن توصياتلل واستجابة  - ٨٣
 فريقياأل االحتاد خطة  معاملذكورة اإلقليمي  التنسيق آلية جمموعات مواءمة جرت ألفريقيا،

اإلقليمي  اإلمنائي للتعاونوأرسي إطاٌر  ؛ ٢٠٦٣ عامة وخط ٢٠١٧-٢٠١٤ للفرتة االسرتاتيجية
 واألمم األفريقي، اديضم االحت( تقين عامل فريقوأنشئ  النتائج؛ حتقيق حنو والتوجه بالشمول تسمي

 اإلقليمية، ةاالقتصادي ، واجلماعاتالنيباد والتنسيق التابعة لشراكةووكالة التخطيط  املتحدة،
إىل  دةاملتح األمم تقدمه األجل طويل دعم برنامج من أجل صياغة )األفريقي التنمية ومصرف
 برنامج خيلف الذي والربنامج ٢٠٦٣ عام خلطة االسرتاتيجي اإلطار ضمن األفريقي االحتاد

تفق على . وعالوة على ذلك، اُ ٢٠١٦ عام يف مدته انتهاء عند تالقدرا لتنمية السنوات العشر
 السنوية اعاتاالجتم هامش على اإلقليمي ألفريقيا التنسيق آللية القادمة الدورات عقد يستمرأن 

 مع القدرات بناءل خطتها العشرية مبواءمة ألفريقيا اإلقليمي التنسيق آلية تقوم وعلى أن املشرتكة
  .٢٠٦٣ عام خطة

السنتني مشلت  الرئيسية لفرتة اإلجنازات اإلقليمي، فإن التنسيق دون آللية بالنسبة أما  - ٨٤
 بلدان قدرات تعزيز تناولت اإلقليمي للتكامل ذايت متويل آليةإنشاء  جدوى بشأن ما يلي: دراسة

 بلدان ستة شملي أفريقيا شرق يف اإلقليمي الغذائي لألمنخمصص  برنامجو  ،العريب املغرب احتاد
 آلية اصلتو  ذلك عن وفضال. للممرات األساسية اهلياكل يف السريع النقل نظم وتبسيط ،رائدة

 الطلب على مةالقائ األعمال خلطط املشرتك التنفيذ العام مدار على اإلقليمي ألفريقيا التنسيق
 ماعاتواجل ريقياألف االحتاد مفوضية ألولويات تستجيب اليت الرئيسية اجملموعات أنشطة بشأن

 اإلقليمية دون املناطق مجيع يف اإلقليمي عملها دون التنسيق آلية وتؤدي. اإلقليمية االقتصادية
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 تتضمن) ٢٠١٤ يونيه/ حزيران( أفريقيا مشال يف آلية ويف اآلونة األخرية جرى رمسيا إنشاء اخلمس؛
  .مواضيعية جمموعات سبع

 راكةشإطار جتديد ال إقرار يف كبري بدور االقتصادية اللجنة قامت ،٢٠١٥ عام ويف  - ٨٥
 – ٢٠١٧ ةللفرت  لتنميةللتكامل وا اأفريقي خطة بشأن األفريقي واالحتاد املتحدة األمم بني

 والتنمية والتخطيط ملاليةا وزراء مؤمتر ٢٠١٥ عام يف اختذه قرار ، وهو ما مت من خالل٢٠٢٧
 ألفريقي يفا االحتاد قمة مؤمتر هصدر أ مقرر يف اإلطار إقرارجرى أيضا و . األفريقيني االقتصادية

 اللجنة من بتنسيق اإلقليمي ألفريقيا، التنسيق آليةُ  أعد هذه الشراكة وقد .٢٠١٥يونيه / حزيران
  .اآللية أمانة بوصفها االقتصادية

يد النيباد على الصع مبادرة سياساتتأثري على كذلك  للجنة االقتصادية وكان  - ٨٦
 املبادرة يف يارة مكتببز  يف نيجرييا النيباد مكتب من فين فريق قام املثال، سبيل فعلى. الوطين
 صوغ يف كاالقتصادية كذل اللجنة وساعدت. التعاون طرائق على واالتفاق عملياته لدراسة كينيا

 إحاطات خالل نم نيجرييا يف النيباد مكتب اليت تدعم تعزيز واألسس املنطقية واحلجج املربرات
   .للرئيس فنية

 اإلمنائية للجماعة ةعشر  اخلمس األعضاء ذلك، استفادت الدول عن وفضال  - ٨٧
 طريق عن من أعمال اللجنة االقتصاديةأخرى  إقليمية اقتصادية ومجاعات األفريقي للجنوب
ا  ،٢٠١٥لعام  فريقياأ عن االقتصادي التقريرموضوع  هو التصنيع وكان. البحثية املعرفية منتجا
   .والتنمية التصنيع على التقين التعاون طلبات معظم ركزت لذلك ونتيجة

 اللمسات لوضع استعراض شكل يف أيضا التقين الدعماالقتصادية  اللجنة وقدمت   - ٨٨
 للفرتة ياأفريق غرب لدول االقتصادية الذي ستعتمده اجلماعة االسرتاتيجي لإلطار النهائية
٢٠٢٠-٢٠١٦.  

 تنفيذ سياق يف مشروعا ٢٠ االقتصادية إجناز اللجنة دعمت إمجالية، وبصورة  - ٨٩
ألعضاء (مقارنة ا والدول اإلقليمية االقتصادية واجلماعات النيبادومبادرة  األفريقي االحتاد أولويات
دف). مشروعا ١٥ دف  لويات والربامجاألو  قدرة هذه اهليئات على تنفيذ تعزيز إىل املشاريع و

ا ا، وعلى رصدها وتقييمهاومؤس اليت تعتمدها أجهز   .    سا
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متحدة األمم الالتعاون التقني: برنامج األمم المتحدة العادي للتعاون التقني وحساب    - ٦
  لتنميةل

  التقين تعاونالربنامج العادي لل    ‘١’

هودها لتنمية يف دعم البلدان األفريقية يف ج التقين للتعاونُيستعان بالربنامج العادي   - ٩٠
القدرات. وتوجَّه هذه اجلهود حنو حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة واملستدامة لدعم 

خطة عام رب عنها يف املعرؤية الولويات و األالتعجيل بالتحول اهليكلي يف أفريقيا، وذلك متشيا مع 
يف خطة  فيها تلك الواردةمبا اإلمنائية املتفق عليها دوليا،  ، وبرنامج النيباد واألهداف٢٠٦٣

الدولية  ااتفاقاو  األخرى ونتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية ٢٠٣٠لعام املستدامة لتنمية ا
اللجنَة  للتعاون التقينحساب التنمية، ميكِّن الربنامج العادي ع . وانسجاماً مع مشاري١٩٩٢منذ 

ضاء ومفوضية الدول األعيف متناول ما لديها من خربات وكمٍّ معريف وضع االقتصادية ألفريقيا من 
قتصادية ، واجلماعات االالنيباد التابعة لشراكة لتخطيط والتنسيقا االحتاد األفريقي، ووكالة

امج املوجهة والرب اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى لدعم صياغة وتنفيذ السياسات 
لتنميتها. وجيري تنفيذ الربنامج يف إطار أربعة موضوعات هي: سياسة االقتصاد الكلي، والتكامل 

هو يساهم يف و  ؛والتفاوض على عقود املوارد الطبيعيةمنائي، تخطيط اإلالاإلقليمي والتجارة، و 
  .االقتصادية برنامج العمل العادي للجنةمن خالل النتائج اليت تتحقق 

وواصلت اللجنة االقتصادية العمل مع وكالة النيباد على تعبئة املوارد احمللية يف أفريقيا   - ٩١
ت ر قالستة عشر العابرة للحدود اليت أُ  اريععن طريق إعادة تقدمي املش تنفيذ خطة عمل داكارو 

منشور جديد يف شكل  ٢٠١٤عام لمؤمتر قمة داكار لتمويل اهلياكل األساسية يف أفريقيا يف 
. دعوةُصمم ليكون مبثابة أداة لل‘‘ يلتكامل اإلقليما لمن أجمشاريع اهلياكل األساسية ’’بعنوان 

رفيعة املستوى على الصعيدين اإلقليمي والعاملي النشطة خالل األوسيتم إصدار هذا املنشور 
أحناء العامل،  يعيف مج من ذوي املوارد العاليةملستثمرين ا اهتمام يكمن يف تأمنيأساسي دف 

  .رتنفيذ املشاريع الستة عشسعيا ل بني القطاعني العام واخلاص اتشراكالرتويج إلبرام و 

تنظيمية بشأن تعزيز البيئة السياساتية والقانونية والتقنية ويف إطار متابعة الدراسة ال  - ٩٢
زيز استثمارات إىل تع يترم لتمويل اهلياكل األساسية اإلقليمية يف أفريقيا، أعدت اللجنة دراسةً 

القطاع اخلاص يف اهلياكل األساسية العابرة للحدود من خالل تنسيق السياسات والقوانني 
تعكف ذلك كواألنظمة املتعلقة باالستثمار اخلاص يف اهلياكل األساسية اإلقليمية يف أفريقيا. و 

عضاء قدرات الدول األاللجنة االقتصادية حاليا على مجع البيانات إلعداد مبادرة خاصة لتنمية 
املصلحة  ةحباص اجلهات واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واالحتاد األفريقي من خالل جعل مجيع

  .٢٠١٧حبلول عام  القارية لتجارة احلرةاة قنطم تنفيذبغية على نفس املستوى من الفهم واملعرفة 
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ارك الجتماعات اليت تشمن خالل الدعم الذي تقدمه لاللجنة االقتصادية متكنت و   - ٩٣
مسائل شىت أن شالتحليلية ب رؤاهامن تقدمي فيها املنظمات احلكومية الدولية واهليئات اإلقليمية 

  :االجتماعات تلك ت. ومشل٢٠٦٣عام خبطة تتعلق 

يف ُعقدت  اليتؤمتر االحتاد األفريقي لوزراء التجارة ة ملستثنائيالدورة اال  (أ)
 يف أديس أبابا؛ ٢٠١٥ مايو/أيار

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

 ؛ أفريقيايف النزاعات والتنميةب املتعلقاملستوى  رفيعالسياسايت الوار احل  (ج) 

العقود  ىعلالتفاوض  اليت تناولتاملستوى  الرفيعةية تدريبالدورة ال  (د) 
 االقتصادية.

التجارية  ري يف السياساتتأثكان للجنة االقتصادية ألفريقيا باإلضافة إىل ذلك،  و   - ٩٤
اء دول وحكومات رؤس والصناعية يف البلدان األفريقية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. فقد وافق

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

تيسِّر سأمهية التنمية الصناعية يف التخفيف من وطأة الفقر والتحرر االقتصادي ألهل املنطقة. و 
ل بالتصنيع من التعجي االقتصادية،بدعم من اللجنة  اضعتوُ ان لت، الالطريق ةطسرتاتيجية وخار اال

اردها من استخدام مو يف الوقت نفسه املنطقة وستمكنان  ،خالل التدخالت الفعالة والعملية
  .القيمة وإضافةغناء اإلعمليات املتنوعة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل 

سات يف جمال السيااالقتصادية لجنة اليت حققتها المن بني اإلجنازات األخرى و   - ٩٥
 الدعمً نة اللجه العملية، قدمت . ويف هذسوازيلندتصنيع اخلاصة بوالة التجار ة سياس إعدادها

شأن ما ب سوازيلندتنفيذ السياسات من أجل إتاحة خيارات لسلطات لوضع خطة عمل وخطة ل
شركت أقدما. ومت وضع هذا اإلطار السياسايت من خالل عملية شاملة ينبغي القيام به للمضي 
املصلحة من القطاعني العام واخلاص يف كل من العملية التشاورية األولية  اجلهات الرئيسية صاحبة

  .عمليةالسياساتية التدخالت ال مرحلة تصميمو 

ة االقتصاديللجنة افيه متكنت جماال آخر  من التدفقات املالية غري املشروعة ويعد احلدّ   - ٩٦
تقين والفين لافقد قدمت الدعم يف الفرتة قيد االستعراض. على السياسات تأثري كبري من ممارسة 
ابق لرفيع املستوى املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة، برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السللفريق ا

ة القارة للتنمية على خطتأثريا شديدا  تؤثر اليتهذه املمارسة إعداد تقريره عن ، يف ثابو مبيكي
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 النقد األجنيب، وتقللمن حتياطيات االتستنزف  . فالتدفقات املالية غري املشروعةاحلوكمة الرشيدةو 
أن ىل إالفقر. وتشري الدالئل األولية من حدة وتزيد  ،االستثماربط الضرائب، وتثإيرادات من 

أموال  أن يوفر مصدر هأفريقيا من شأن إىل خارجدفقات التهذه اختاذ إجراءات فورية للحد من 
وزراء االقتصاد لمؤمتر االحتاد األفريقي  اعتمده اخللفية رئيسيا لربامج التنمية يف القارة. وعلى هذ

يف ألفريقيني االلجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية مؤمتر و واملالية 
 فريق رفيع املستوى معين بتشكيليقضي  اقرار  ٢٠١١لعام  السنوية املشرتكة الرابعة اماجتماعا

السياسات ال متعددة يف جمتقرير الفريق خيارات ستعرض التدفقات املالية غري املشروعة. ويب
  .وآثارها يف ضوء تأثري التدفقات املالية غري املشروعة على مشهد االقتصاد الكلي يف أفريقيا

هذا اجملال  يف وعواقبه نميةتلاعلى صعيد  النزاعلفة تكلفهم ال تعميقومن أجل   - ٩٧
ادية االقتصوبناء الدولة، أعدت اللجنة  مالسالوإحالل  النزاعاتنشوب  منعتعزيز مبادرات و 

ن عطلقت يف أكرا دراسة أُ  ،نفسهاهلدف لتحقيق يف منطقة الساحل. و  اتلنزاععن ادراسة 
ا هاوآثار  اأسباو  الكونغو الدميقراطيةيف مجهورية  اتالنزاع البحريات  على منطقة وتداعيا

تشرين  ٣و ٢يف د قالذي عُ  والتنمية اتالنزاعب املعيناملستوى  ؤمتر الرفيعاملخالل ، وذلك الكربى
 اخلرباء يف أيلول/سبتمربمن فريق ل، ُعقد اجتماع باإلضافة إىل ذلك. و ٢٠١٥األول/أكتوبر 

ذرية برنامج القرن ألفريقي للبحوث بشأن األسباب اجللتصديق على ا لمن أج يف نريويب ٢٠١٥
لكامنة وراء اوتناولت الدراسة املسائل املوضوعية  . للنزاعات وأثرها وتكلفتها البشرية واالقتصادية

  ة.والبشري ةادياالقتصو  ةاالجتماعيتها تكلفطرائق قياس للنزاعات يف القرن األفريقي و اأسباب 

طلبات إلجراء حبوث عن أسباب النزاعات العديد من الوتلقت اللجنة االقتصادية   - ٩٨
 النظرَ  أولوية هلاكاللجنة   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 

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

شكل  ب االقتصادية واإلدارة العامة، سامهت اللجنةائي منتخطيط اإلالويف سياق   - ٩٩
م فريق متعدد التخصصات قافقد . ا يبوالتفشي فريوس اإلمن آثار  التعايف كبري يف دعم غينيا يف

وتنفيذ تصميم  يفغينيا إىل ساعدة تقدمي املللجنة با من كل ُشعب نيمتخصص نييتكون من فني
مشاريع اهلياكل  لتنسيق الوكالة الغينيةفائدة القدرات ل برنامج مؤسسي وتنظيمي وتقين لتنمية

انتشار لة ما بعد مرحالبلد يف االنتعاش االقتصادي يف تنسيق  األساسية، اليت تتوىل مسؤولية
إلجراء  حكومة بنن ىلإيبوال. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت اللجنة املساعدة التقنية فريوس اإل

عامة لتحقيق لالسرتاتيجة البلد اساسية الرئيسية، وذلك دعما دراسات جدوى ملشاريع اهلياكل األ
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ية مع ما جيري من مبادرات إقليمتواؤمه الدعم املقدم للحكومة بيتسم احلد من الفقر. و و لنمو ا
تحول االقتصادي، للقوة رئيسية حمركة اهلياكل األساسية باعتبارها طوير ودون إقليمية يف جمال ت

د ملا املوقف األفريقي املوحعلى هذه املسألة الوارد يف رتكيز الومع  ٢٠٦٣عام مع خطة اتساقه وب
  .٢٠١٥بعد عام 

 رؤية مجاعة شرقوضع  االقتصادية اللجنةدعمت وعلى الصعيد دون اإلقليمي،   - ١٠٠
عاما للجهود  إطارالوثيقة السياساتية اليت تستشرف املستقبل وتقدم اوهي  ،٢٠٥٠أفريقيا لعام 
رسم تاملوارد يف شرق أفريقيا لتضييق الفجوات يف الرفاه االجتماعي واإلنتاجية. و تسخري  الرامية إىل

قتصادات جمتمعات متماسكة واظل يف  لشرق أفريقيا مستقبال يتسم بازدهار الفردهذه الرؤية 
 ٢٠٥٠ينمو نصيب الفرد من الدخل حبلول عام  تنافسية وتفاعل أقاليمي قوي. ومن املتوقع أن

يا من الشرحية العلاملنطقة يف مثال ما هو عليه اآلن، وهو أمر من شأنه أن يضع عشرة أقدار مب
  .الدخل املتوسطةالبلدان فئة 

  لتنميةاألمم المتحدة لحساب   (ب)

 لتنمية القدرات تابع لألمانة العامة يهدف برنامجٌ هو لتنمية األمم املتحدة لحساب   - ١٠١
 وَّلميُ و إىل تعزيز قدرات البلدان النامية يف اجملاالت ذات األولوية يف خطة األمم املتحدة للتنمية. 

(إدارة ا كيانات تابعة هل  ١٠حساب التنمية من امليزانية العادية لألمانة العامة وتقوم على تنفيذه 
عية، واللجان اإلقليمية اخلمس، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة الشؤون االقتصادية واالجتما

ومكتب  ،للمستوطنات البشرية األمم املتحدة وبرنامجوالتنمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية). وتعمل مشاريع حساب التنمية يف اللجنة االقتصادية 

ر مع  مل املعياري والتحليلي للجنة بأنشطتها التشغيلية وتعزيز أوجه التآز ألفريقيا على ربط الع
يشكل و  كيانات األمم املتحدة األخرى، باالعتماد على نقاط القوة واملزايا النسبية لدى كل منها.
 لن أجمحساب التنمية مصدرا متويليا بالَغ األمهية يدعم امليزانية العادية للجنة االقتصادية 

ا يف جمال تنمية القدرات.مساعدة ال   دول األعضاء على معاجلة أولويا

 تجماال مشلتمشاريع جديدة  ٤اللجنة أطلقت ، قيد االستعراضفرتة الوخالل   -١٠٢
، والبيانات ٢٠١٥عام  أطر املساءلة، وتقدمي الدعم للدول األعضاء لتنفيذ خطة التنمية ملا بعد

  دلة.األ أساسواإلحصاءات، والسياسات والتخطيط على 

 ٤٠منها أكثر من تستفيد مشروعا،  ١٣تنفيذ باللجنة حاليا قوم يف اجملموع، تو    -١٠٣
دف إىل وضع سياسات وطنية تتمحور حول األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة.    دولة عضوا، 
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مية حساب التنيف إطار املنفذة احلالية  التشغيلية املشاريعسامهت ، خاصوبشكل   - ١٠٤
 السل إقليمية تنافسيةتطوير سمن قبيل أفريقيا،  يف لتحولليف اجملاالت الرئيسية  رفااملعمجع يف 
 ،تعراض األقرانفريقية السزراعية، واستخدام الطاقة املتجددة، والتنفيذ الفعال لآللية األالقيمة لل

الصناعات  لاجم عقود منصفة وشفافة ومستدامة يف علىوقدرة احلكومات األفريقية على التفاوض 
البحوث  عن طريق رفاحساب التنمية أيضا يف إنتاج املع االستخراجية. وتساهم مشاريع
من  ورة منتظمةبص ةبيانات موثوق يف إعدادو  اإلمنائي،تخطيط الواملمارسات السياساتية يف جمال 

  .يف أفريقيااألحوال املدنية إحصاءات و التسجيل املدين  نظم اتقدر تعزيز خالل 

   الشؤون الجنسانية ودور المرأة في التنمية  - ٧

 تعزيز ىلإ التنمية يف املرأة ودور اجلنسانية بالشؤوناملتعلق  ٦الفرعي  الربنامج يرمي  - ١٠٥
هذا  توىل تنفيذَ وي واإلقليمية. العاملية االلتزامات سياق يف املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة

  مية االجتماعية.عبة سياسات التناألفريقي للمسائل اجلنسانية التابع لشُ  الربنامج الفرعي املركزُ 

الدول ة قدر زيز تعيف جمال  كبرياً   ، أحرزت اللجنة تقدماً قيد االستعراضالفرتة خالل و   - ١٠٦
ني اجلنسني املتعلقة باملساواة ب ااألعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على تنفيذ التزاما

ا اتلقضايا الناشئة اليت تعن تلك االلتزامات، وعلى التصدي لإلبالغ اومتكني املرأة و  ملرأة. أثر 
 يجنيالتقدم احملرز يف تنفيذ منهاج عمل بوطنية عن استعراضية تقارير  بلدا ٥٢ ويف اجملموع، قدم

، وهو عدد أكرب بكثري عاما ٢٠جني بعد مرور جزء من استعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيك
ه اللجنة الذي أعدتعن أفريقيا وأبرز التقرير املوجز اإلقليمي بلدا.  ١٥من اهلدف الذي يتمثل يف 

أة يف تعزيز قدرات املر جماالت من قبيل  يفإجنازات كبرية الستعراض غراض األاالقتصادية 
، يف متثيلهاو وتعزيز صوت املرأة  ،بتدائي والصحةالتعليم االيف القطاعات االجتماعية، السيما 

فيذ من براثن الفقر من خالل تن النساءاحلاجة إىل مزيد من العمل من أجل انتشال  تحني تبين
  االقتصادي. نبرامج مبتكرة تستهدف متكينه

اواة بني اجلنسني حتقيق املس حنوالتقدم احملرز بشأن التقرير اإلقليمي األفريقي  ُعرضو   - ١٠٧
تنفيذ تعراض اسبشأن  التاسع للمرأةاألفريقي املؤمتر اإلقليمي ، الذي نوقش خالل ومتكني املرأة

 يف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة وضع املرأة ،عاما ٢٠بعد مرور  إعالن ومنهاج عمل بيجني
 ومتكني املساواة بني اجلنسنيو ما وضع املذكورة، وهالوثيقة اخلتامية للجنة أْثرت  وشكل مسامهةً 

  قرتحة. امليف صميم أهداف التنمية املستدامة و  ٢٠١٥املرأة يف لب خطة التنمية ملا بعد عام 

جلنسانية ا لمسائلالدليل األفريقي لتطوير على  عملال االقتصادية وواصلت اللجنة  - ١٠٨
من حيث ا نوعو كّمًا والتنمية، وهو أداة متّكن البلدان من جتميع البيانات وتقييم أدائها الذايت  

عميم الدليل يف ، بدأ تقيد االستعراضحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وخالل الفرتة 
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 ،وليربيا ،نياوغي ،ابونوغ ،وسيشيل ،وسرياليون، وسوازيلند، زمبابويو  ،رواندابلدا آخر هي:  ١٢
 ،وأوغندا ،إثيوبياهي: بلدا مشموال أصال  ٢٥وبوجود . ونيجرييا ،والنيجر ،وناميبيا ،واملغرب
لكونغو ومجهورية ا ،وتونس ،وتوغو وتنزانيا، ،وبوروندي ،فاسو وبوركينا ،وبوتسوانا ،وبنن

 ،فريدي ووكاب ،وغانا ،وغامبيا ،والسنغال ،وزامبيا ،وجيبويتوجنوب أفريقيا، الدميقراطية، 
ح جمموع يصبوموزامبيق،  ،ومالوي ،ومصر ،ومدغشقر ،ومايل ،وكينيا ،ديفوار وكوت ،والكامريون

  . بلدا ٣٧الدليل يف عدد البلدان املشمولة 

االقتصادية  حدثت اللجنةمن رئيسة مفوضية االحتاد األفريقي، استَ  وبناء على طلبٍ   - ١٠٩
سهلة و فعالة  أداةٌ هو جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. و سجل األداء األفريقي يف 

تقييم التقدم الذي حترزه الدول األعضاء يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ُصممت لاالستعمال 
رة على الصحة، والتعليم، والقدمن قطاعات التنمية من قبيل ومتكني املرأة يف قطاعات حيوية 

واملشاركة السياسية وما إىل ذلك.  ،والسيطرة عليها، والشؤون املالية لى األراضيعصول احل
 سجل األداء يف إعداد للجنسانية والتنمية الدليل األفريقيمن املستمدة املعلومات وُيستعان ب
ؤساء الدول ر مكاتب تستخدمها يف املقام األول يتيح صيغة مبسَّطة من الدليل الذي  األفريقي

ونيه حزيران/يدورة وقد ُنشرت نتائج سجل األداء األفريقي وجرى تعميمها يف  .واحلكومات
 هستخدمتاكما ُعقد يف جوهانسربغ.  ذي الاالحتاد األفريقي ؤمتر رؤساء دول وحكومات مل ٢٠١٥

ا ويف الدعوة  البلدان أداءً يف انتقاء أفضل رئيسةُ املفوضية  للتعجيل فورية جراءات إاختاذ إىل ملكافأ
  قيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف القارة.بتح

من  ٢٠١٥عام عدد اللجنة االقتصادية  أعدت، يةبحوث السياساتالال جم ويف  - ١١٠
 :زراعيةاملسائل اجلنسانية وسالسل القيمة ال”الذي كان موضوعه  األفريقية عن املرأة تقريرسلسلة 

الة من ويستند التقرير إىل حبوث ودراسات ح“. حتويل الزراعة يف أفريقيا من خالل متكني املرأة
 ابعاملعوقات ذات الطيوثق هو واملغرب. و  ،ومايل ،الكامريون، و وزمبابوي، وأوغندا ،إثيوبيا

ل القيمة سيف سالسل القيمة الزراعية مثل سالالكاملة عات من املشاركة اليت متنع املزارِ  اجلنساين
أحناء  خمتلفيف و تام على حنها فوائدوالتمتع ب ،يف جمايل البستنة وعمليات جتهيز األغذية احلديثة

على ضرورة معاجلة القضايا اجلنسانية، اهليكلية والناشئة على السواء، يف التقرير القارة. ويشدد 
كني املرأة جلنسانية ومتمجيع مراحل سالسل القيمة، ويوصي باختاذ تدابري قوية لربط الشؤون ا

  لي يف أفريقيا.برنامج التحول اهليكعناصر من  ارئيسي عنصرابسالسل القيمة الزراعية اليت تعترب 

 القائمة اليت تنظم قطاعألطر التشريعية من منظور جنساين ل ستعراضٌ وجرى ا  - ١١١
، وزامبيا، وزمبابوي ،الدميقراطيةومجهورية الكونغو  ،املتحدة تنزانيامجهورية لتعدين يف ستة بلدان (ا
إدراج نتائج هذا  . ومتضيق نطاقيف التعدين و غانا، وغينيا)، مع الرتكيز على التعدين احلريف و 

النساء  جتارب أبرزتفضل املمارسات يف جمال تعميم املنظور اجلنساين، أل يف خالصةٍ  االستعراض
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 دورصوأسفر االستعراض عن ال. املبتكرة يف هذا اجملالضوء أيضا على السياسات  توسلط
ماعددين خاصني   دين احلريف التعجمايلاملرأة يف عن عمل  لة املرأة األفريقية اجلديدةجم نشر

ناول بالتحليل التعدين احلريف يتباملرأة  اشتغال ، وعن فيلم وثائقي عنيف نطاق ضيقالتعدين و 
 عقد مخس إىل االستعراضرأة. وأدى امل يف حالةمن حيث تأثريها السياسات اإلقليمية والوطنية 

تنفيذ خطط لوضِع إىل و حلقات عمل وطنية ناجحة يف البلدان اليت أجريت فيها الدراسات 
متويل مبتكرة ديد أشكال حتالتمييز اإلجيايب يف جمال املشرتيات و إىل  تدعو اليت التوصيات الرئيسية

مجع دف إىل دارة املعلومات والبيانات إل مراكزأنشئت لفائدة أربع حكومات أفريقية و للتمويل. 
  .ضيقعلى نطاق  احلريف والتعدين اإلحصاءات عن املشتغلني بالتعدين

، طلبت وزارة الذي أعقب ذلك بشأن هذه املسألة لحوار السياسايتنتيجة لو   - ١١٢
قي للمسائل يغانا احلصول على دعم تقين من املركز األفر يف الشؤون اجلنسانية واحلماية االجتماعية 

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

هورية تنزانيا مجب الدائم للشؤون اجلنسانية وتنمية اجملتمعات احملليةاألمني طلب االستعراض، 
م إىل قدَّ تُ ليكون أداة إعالمية يف جمال السياسات لفائدة ذلك البلد  اسياساتي اموجز  املتحدة

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

 ،املساواة بني اجلنسني يف جمال الصناعات االستخراجيةاالجتماع اإلقليمي عن ويف   - ١١٣
أقامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وهيئة األمم املتحدة للمرأة  ،٢٠١٥عقد يف نريويب عام  الذي

دف القيام بدور رائد يف وضع خطة  عالقات وحتالفات تعاونية جديدة مع االحتاد األفريقي 
 االقتصادية لجنةال أعدتذلك، وباإلضافة إىل  جديدة لتعميم املنظور اجلنساين يف قطاع التعدين.

رة غري املرأة يف التجادور أدوات عن  يف سياق عملها املتعلق باإلحصاءات اجلنسانية جمموعةَ 
اهلدف من ن يكمو  .، الستخدامها يف مجع اإلحصاءات اجلنسانيةحلدود يف أفريقيااالرمسية عرب 

مساعدة احلكومات األفريقية على مجع وحتليل ونشر البيانات يف جمموعة األدوات هذه 
  .حلدودابالتجارة غري الرمسية عرب اليت تتعلق  اجلنساينالنوع واإلحصاءات املصنفة حسب 

ا يف سرت كي يُ اسرتاتيجية للشؤون اجلنسانية لاالقتصادية  ووضعت اللجنةُ   - ١١٤ شد 
عضها ألف االسرتاتيجية من ثالثة عناصر يعضد ب. وتتداخلها عمليات تعميم املنظور اجلنساين

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

ة تقنية يف اللجنة، وذلك مبساعدوتطبيقه ني اجلنسني باللجنة من أجل وضع مؤشر للمساواة ب
من خبري استشاري مقدم من هيئة األمم املتحدة للمرأة. وتتسق هذه املبادرة مع خطة العمل 

لمساءلة ، وهي إطار لبشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةعلى نطاق منظومة األمم املتحدة 
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أسلوٍب مشرتك للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة و  مٍ فهز ُصمم لتعزينظومة بأسرها املعلى نطاق 
يف  إدراج مؤشر املساواة بني اجلنسنيجيري . و حنو حتقيق هذا اهلدف رصد التقدم احملرزلموحد 

 عمليات  سياقيف ختطيط املوارد وختصيصهايف ستفاد من نتائجه أدوات التخطيط القائمة، وسيُ 
يا وضع السياسة اجلنسانية وبرنامج تنمية القدرات، ومن التخطيط االسرتاتيجي. وجيري حال

اية عام    .  ٢٠١٦املنتظر أن ُيستكمال حبلول 

من وزارة العمل والشؤون الداخلية يف بوتسوانا، قدمت اللجنة  وبناء على طلبٍ   - ١١٥
العتبارات اديرية الشؤون اجلنسانية ومتكني املرأة بالوزارة من أجل دمج ملدعما تقنيا االقتصادية 
متكنت تقين هذا الدعم المن خالل العامة. و املالية و  االقتصادالبلد يف جمال سياسات  اجلنسانية يف

العمل والشؤون الداخلية ووزارة املالية والتخطيط اإلمنائي من حتديد فرص اسرتاتيجية لتعميم  وزارة
رصد أيضا مل دم الدعم التقينوقُ للتنمية. احلادية عشرة الوطنية البلد املنظور اجلنساين يف خطة 

خطة ’’ دمج االعتبارات اجلنسانية يف املساعدة علىالتكافؤ بني اجلنسني يف السنغال بغية 
ني جَ منتَ عداد إوهي إطار التنمية الرئيسي يف البلد. وأسفر الدعم التقين عن ، ‘‘السنغال الصاعد

  .املذكورة اخلطةية يف يهدفان إىل دعم إدماج املسائل اجلنسان سياساتيف جمال ال

ملعنية باملسائل اآلليات الوطنية ل تيحشبكيًا ي حمفالً عترب الشبكة اإللكرتونية وتُ   - ١١٦
 ادهلا من أجلوتبإىل املعلومات واملمارسات اجليدة  الوصولَ وغريها من اآلليات الوطنية اجلنسانية 

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

. ؤهاوشركا جلنسانيةاالوطنية املعنية بالشؤون  قوم به موظفو اآللياتيبالنسبة للعمل اليومي الذي 
للدورة التاسعة  التحضريشبكة اإللكرتونية يف إطار للُعقدت دورة ، قيد االستعراضالفرتة خالل و 

عاما.  ٢٠ستعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مرور الو وضع املرأة واخلمسني للجنة 
يان الكيفية اليت على ب نة وضع املرأةلدورة جلاملتعلقة بالتحضريات ة اإللكرتونيات املناقشوركزت 
ا اجلنسانية أن تؤون املعنية بالش لآلليات الوطنيةميكن  بينما يجني تنفيذ منهاج عمل بسرِّع 
  رأة.املساواة بني اجلنسني ومتكني املحتقيق تناصر  اتداخل احلكومات األفريقية كجهتعمل 

ية تطوير مرصد حقوق املرأة األفريقعملها ل االقتصادية ألفريقيا وتواصل اللجنة  - ١١٧
سائل حقوق تبادل املعلومات والتواصل فيما يتعلق مبعمل على تيسري وتوسيعه، وهو حمفل تقين ي

يق ، جرى حتديث قاعدة بيانات جهات التنسخالل الفرتة قيد االستعراضاملرأة يف أفريقيا. و 
. ويف املرحلة أفريقياً  بلداً  ٢٤يف  املعنية بالشؤون اجلنسانية لمرصد يف اآلليات الوطنيةالتابعة ل

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

عداد بإ ، قام املركز األفريقي‘‘ال سالم بدون عدالة’’الدولية غري الرحبية  نظمةاملاملرأة والطفل و 
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ذه املمارسة. وأفادت الدراسة بأن تشويه مرجعية لدراسة  إلطارين القانوين واملعياري املتصلني 
إىل ذلك صحيفة وقائع  عدت إضافةً . وأُ بلدا أفريقياً  ٢١األعضاء التناسلية لإلناث ميارس يف 

بلدا، وجرى  ١٢ يفتتناول األطر املعيارية والقانونية اليت حتظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
  حتميلها يف املوقع الشبكي ملرصد حقوق املرأة األفريقية.

، حقق املركز النجاحات االسرتاتيجية التالية: أوال، خالل الفرتة قيد االستعراضو   - ١١٨
فيما يتعلق مبشروع املسائل اجلنسانية وقطاع التعدين، حدث حتول نوعي يف البلدان اليت يُنفذ 

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

لصعيدين الوطين اإىل نتيجتني اثنتني على ذلك أدى . و ضيقاحلريف والتعدين على نطاق التعدين 
، فيما دالبلدان نفسها بضرورة التعاقتلك حكومات  أقرتعلى الصعيد الوطين، ، أوالواإلقليمي. 
صة ترتاوح بني قالع احلجارة لتوفري حاملشتغالت مبمع  ،ميع مشاريع التشييد احلكوميةيتعلق جب

ؤثر . ومن شأن ذلك أن يمن السوق احمللية اجلذاذة اليت تشرتيهاو  من احلجارة باملائة ٤٠و ٣٥
ا اللجنة مع الدول األعضاء يف فرتة السنتني على أعمال  . ٢٠١٦/٢٠١٧املتابعة اليت ستضطلع 

 املركز األفريقي لتطوير قطاع املعادن بأن النساء املشاركات يف يقر اآلنوعلى الصعيد اإلقليمي، 
باإلضافة و رابطات التعدين ينبغي إدماجهن يف مجيع عمليات الرؤى القطرية يف جمال التعدين. 

 احلكوماتِ بصناعة التعدين، دفعت توصيات املشروع يف  ةاحلالي ةاالنتكاسضوء يف ذلك، و إىل 
 يقضالوطنية إىل اإلقرار بضرورة بناء قدرة النساء العامالت يف جمايل التعدين احلريف والتعدين 

 جمايل اآلثار املضاعفة لالشتغال يفب، و عموما اجملالهذا يف العاملني املشغلني قدرات النطاق و 
  يف الناتج الريفي والوطين.اليت تتحقق  طاقنال ضيقاحلريف والتعدين التعدين 

أفضى إرساء سجل األداء األفريقي يف جمال الشؤون على الصعيد اإلقليمي، ، وثانياً   - ١١٩
 أفريقيا رؤساء الدول واحلكومات يفقيام على  بقدر أكرب لرتكيزااجلنسانية إىل تكثيف املساءلة و 

راء الشؤون اجلنسانية أن يصبح وز  املفرتضاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. ومن  التزاماتِ  بتنفيذ
 مجيع يفربهنوا كل سنة على ما حققوه من إجنازات وشؤون املرأة أكثر خضوعا للمساءلة، وأن ي

يف ء ألداجل اخالل س، وهو ما سيتبني من األعمال املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
فزا حمسجل األداء وكان . وحكومات االحتاد األفريقي رؤساء دول ؤمتردورات منتصف العام مل

شتمل على ت اليتبيانات الثورة زيد من العمل استجابًة لمب قليميللمناداة على الصعيد اإلأيضا 
 لقارةااملكاتب اإلحصائية الوطنية يف تقوم حاليا  اين،نوع اجلنسالإحصاءات مصنفة حسب 

إعالن ’’ن كا،  باإلضافة إىل ذلك. و البلدانعن أداء  صادقةلها، وذلك لنقل صورة يمعها وحتلجب
 ‘‘قياأديس أبابا بشأن التعجيل بتنفيذ منهاج عمل بيجني: حنو تغيري حتويل للنساء والفتيات يف أفري

 ، فهو يوفر خطاعتمادهعلى  عاما ٢٠مرور بعد  املنهاج استعراضعملية من نواتج نتيجة هامة 
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دامة لعام ة التنمية املستطاخلاصة خبتنفيذ تتبع خطط اللسجل األداء كما أنه يمرجعيا  ساأس
  .٢٠٦٣خطة عام و  ٢٠٣٠

 ددع أوال، حمدوديته من حيثواجه الربنامج الفرعي ثالثة حتديات رئيسية: يو   - ١٢٠
الدول األعضاء أخر ت ثانيا،و الدول األعضاء؛  اتطلبسياق تتزايد فيه املالية يف املوظفني واملوارد 

 ؛ك الطلباتلتل عدم استجابتهاصول على البيانات واملعلومات أو ـلطلبات احلاالستجابة يف 
ال ي، الدعم املقدم من الربنامج الفرعاستمرارية حمدودية قدرة البلدان على احلفاظ على ثالثا، و 

جلنسانية وشؤون شؤون اللاألفريقية وزارات يا يف الذوي الرتب العلاملوظفني ل سيما نتيجة تبدّ 
  املرأة.

  األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية    - ٨

ى عاتق املكاتب التنمية عل اإلقليمية ألغراض نشطةاألتقع املسؤولية الفنية عن تنفيذ   - ١٢١
ات تعزيز قدرة الدول األعضاء واجلماعها يف هدفويكمن للجنة. التابعة  ةدون اإلقليمية اخلمس

االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية على صياغة سياسات قائمة على األدلة لدعم 
ون اإلقليمية واملستدامة يف املناطق د للجميع لتحول اهليكلي اهلادف إىل حتقيق التنمية الشاملةا

  اخلمس.

 قليميةها املكاتب دون اإلتعلى النتائج اليت حققالتالية الضوء قسام وتسّلط األ   - ١٢٢
 اخلمسة.

  المكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا   )أ(

ساهم املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، من خالل األنشطة املنوطة به، يف   - ١٢٣
بناء قدرات الدول األعضاء يف جماالت من قبيل دور الصناعة يف تطوير االقتصاد األخضر 
واالتفاقات القارية للتجارة احلرة، ومواءمة اإلجراءات اجلمركية وتبادل الوثائق إلكرتونياً بني إدارات 

. وشهدت هذه الفرتة حتسني آلية إعداد املوجزات القطرية اليت تشكل وثائق رئيسية يف اجلمارك
االقتصادية ة منها. وتواصل اللجن مثانيةإطار التوجه اجلديد للجنة االقتصادية ألفريقيا، ومت إعداد 

دون يق رصد آلية التنسغراض أمانة احتاد املغرب العريب وإطاره املؤسسي، وألإىل تقدمي الدعم 
   . اإلقليمي

 شمال أفريقيا يف الرباط يف الفرتة منل اإلمنائيمنتدى لل ٢٠١٥وُعقدت دورة عام   - ١٢٤
مشال أفريقيا واالتفاقات القارية للتجارة ’’حتت عنوان  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٣٠إىل  ٢٧
بشأن  ملصلحةاصاحبة ، حيث يّسرت تبادل اآلراء واخلربات بني طائفة واسعة من اجلهات ‘‘احلرة

حتديات التكامل التجاري يف مشال أفريقيا يف سياق اتفاقات التجارة احلرة. ومجع املنتدى صحفيني 
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عزيز فهمهم توكان اهلدف منه مهتمني باالقتصاد ومتعاملني من القطاع اخلاص يف مشال أفريقيا، 
ية القارة. وتألف أفريقيا وبقلالتفاقات القارية للتجارة احلرة وآلثار االتفاقات التجارية يف مشال 

املنتدى من ثالثة عناصر رئيسية هي: حلقة عمل تدريبية للعاملني يف وسائط اإلعالم؛ وحلقة 
عمل إقليمية للقطاع اخلاص بشأن التحديات املطروحة أمام التكامل التجاري يف سياق اتفاق 

ة اإلقليمية يقي واالتفاقات التجارياملنطقة القارية للتجارة احلرة؛ وندوة دولية بشأن التكامل األفر 
   عاماً على إنشاء منظمة التجارة الدولية. ٢٠الرئيسية بعد 

 يف احلرة للتجارة اتفاق مشروع يف إعداد العريب املغرب احتاد بلدان وبدأت  - ١٢٥
 نشأامل بشأن قواعد مغاربية تفاهم مذكرة إىل اعتماد االتفاق هذا ويدعو. ٢٠١٠ حزيران/يونيه

تطلبات تدريب مل وتلبيةً . املذكرة إلعداد عامل فريق إنشاء ومت. االتفاق من أساسيا عنصرا بوصفها
قنية الضرورية التفاهم ومنحه الوسائل الفنية والت مذكرة قدراته وتزويده مبا يلزم إلعداد الفريق وبناء

 أمانة مع لوثيقا تعاونبال أفريقيا، دون اإلقليمي لشمال نظم له املكتب لتمكينه من أداء مهمته،
 وأعضاء طنيونو  وقد حضر أيضا حلقة العمل هذه خرباء. تدريبية عمل حلقة العريب، املغرب احتاد

لعريب الذين رفعوا ا للمغرب احلرة التجارة منطقة املتعلقة بإقامة الفريق العامل املعين باملفاوضات
 يف البلدان ةوالزراع والصناعة واجلمارك اخلارجية التجارة عن املسؤولة الوطنية الوزارات إىل تقارير

  اخلمسة األعضاء يف االحتاد.

 ٢٠١٦ وشباط/فرباير ٢٠١٥ آذار/مارس بني وتتعلق املوجزات القطرية اليت أُعدت  - ١٢٦
اول مسائل ومت تن). موجزان( وتونس والسودان )موجزان( واملغرب وموريتانيا ومصر بكل من اجلزائر

: اللظروف اخلاصة بالبلدان اليت جرى تناوهل موجزات قطرية وفقا أربعة يف األخضر االقتصاد
 االقتصاد- يتانياومور االعتماد على قطاع املواد اهليدروكربونية؛  من االقتصاد واحلد تنويع- اجلزائر

 ظائفالو  -وتونس واملهن اجلديدة؛ التصنيع- ؛ واملغرب-األمساك صيد قطاع وإدارة األخضر
رية النامجة النعكاسات الكبيف ضوء ا العامة املالية استدامة -اإلقليمية؛ والسودان تنميةوال اخلضراء

 الشاغل األساسي للسلطات الدعم كانت مسألة ملصر، وبالنسبة. عن انفصال جنوب السودان
ليه، فقد تضمن وبناء ع .االجتماعي النظام كفاءة وتعزيز العامة املالية يف سعيها إىل ترشيد العامة

 ثاينتناول املوجز القطري ال وأخريا،. الدعم أفكارا تتعلق بنظام موضوع املوجز القطري ملصر
يه لذلك البلد يف إطار مساعوهو شاغل حقيقي بالنسبة  للمغرب مسألة اإلقصاء االجتماعي،

ري لليبيا الذي وجز القطاألخرية على امل اللمسات وضع حاليا وجيري. مشوال أكثر حتقيق تنمية ىلإ
 اعيةواالجتم االقتصادية تقييم للحالة أُعد ذلك، إىل وباإلضافة. ٢٠١٦ عام اية قبل سينشر
  دون اإلقليمية يف شكل موجز إقليمي.  للمنطقة

 دعم احتاداملتعلقة ب والربامج جرى تقييم املبادرات قيد االستعراض، الفرتة وخالل  - ١٢٧
 للمنطقة يداجلد واالقتصادي االجتماعي األعضاء وتكييفها وفق السياق ودوله العريب املغرب
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رتة ف 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،

 ملتعلقة بالتكاملا 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 على  املغرب احتاد يف األعضاء من الدول خرباء صّدق ذلك، إىل وباإلضافة. العريب املغرب
 ر بنيوالعبو  والنقل اجلمركية، اإلجراءات ومواءمة ممت لتبسيطصُ  أفريقيا لشمال عمل خطة

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

 جماالت ثالثة يف كبري حتقق تقدم الحتاد وإطاره املؤسسي،ا أمانة بتعزيز يتعلق وفيما  - ١٢٨
على الصعيد  بادراتوامل التكامل لتعزيز الشركاء قيام اللجنة االقتصادية ألفريقيا بدعم تعبئة :هي
غرب العريب األعضاء يف احتاد امل من الدول للخرباء اجتماع أفريقيا؛ وتنظيم مشال يف اإلقليمي دون

 بتعزيز ةاملعني العمل خطة مبادرة إطار يف الحتادا  ألمانة الدعم التكامل؛ وتقدمي بشأن متويل
 الفريق ألعضاء لعم حلقة وتنظيم احلرة، القارية للتجارة واملنطقة األفريقية البلدان بني التجارة

 لتعجيل بالتكاملل ومشلت اإلجراءات اليت اُختذت. املنشأ قواعدب املعينالتقين الحتاد املغرب العريب 
 أفريقيا؛ ومواءمة المش يف والتجارة النقل اإلقليمية؛ وتيسري القيمة سالسل اإلقليمي تعزيز وتطوير

   .اجلمركية للوثائق اإللكرتوين والتبادل اجلمركية اإلجراءات

  اإلقليمي لغرب أفريقيا  المكتب دون  )ب(

 إنتاج لىع األعضاء الدول قدرة تعزيز املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا على ركز  - ١٢٩
. اإلقليمية دونو  الوطنية التنمية ألنشطة دعماً  املناسب التوقيت رفيعة اجلودة ويف إحصاءات ونشر

: قطرية تشمل البلدان التاليةموجزات  ٨ املكتب أعد احملدد لفرتة السنتني، ومتشيا مع اهلدف
 بيانات دامونيجرييا، باستخ والنيجر ديفوار وكوت فريدي وكابو وغينيا وغانا وغامبيا السنغال
 النظم ةقدر  تعزيز إىل الرامية اجلهود من وكجزء ذلك، إىل وباإلضافة. األعضاء الدول قدمتها

وإتاحة  ميععلى جت أفريقيا غرب دولل االقتصادية اجلماعةاألعضاء يف لدول ل الوطنية اإلحصائية
 دون املكتب قدم واالجتماعية، االقتصادية تتعلق بالتنمية لتضمينها يف املوجزات معلومات
 يف فوار والنيجروكوت دي بيساو -وغينيا وغينيا للسنغا اىلإدعما كبريا  أفريقيا لغرب اإلقليمي

وتتسق مع  عاما ٣٠و ٢٥بني  زمينال هاإطار يرتاوح  األجل طويلة لتنميةل خطط صياغةجمال 
  .٢٠٦٣ خطة عام

 إلحصاءاتا ولتيسري املقارنة بني عملية التنبؤ االقتصادي واالجتماعي ولتحسني  - ١٣٠
 اللمسات وضع ىلد الوطنية اإلحصائية البيانات لنظم األولوية أُعطيت دون اإلقليمية، املنطقة يف
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 قدرات لتعزيز جهوده أفريقيا لغرب اإلقليمي دون وكّثف املكتب. املوجزات القطرية على األخرية
جملموع، قامت ويف ا. اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بلدان يف الوطنية اإلحصائية النظم

 غربل والنقدي االقتصادي االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد واجلماعة الدول األعضاء
رنة مقا( إقليمياً  عليها متفق مبادرة ١٢ بتنفيذ ألفريقيا، االقتصادية اللجنة من أفريقيا، بدعم

 التنبؤ خالل مواءمة منهجيات من ذلك وحتقق). مبادرات ١٠املتمثل يف  فرتة السنتنيدف 
رفيعة جودة  ذات بيانات إلنتاج عاملية اسرتاتيجية من كجزء األعضاء الدول يف البيانات وقواعد

وجيري  فريقياأل االحتاد الذي اعتمده لإلحصاء األفريقي للميثاق ووفقا. يف التوقيت املناسب
 قام املكتب دون اإلقليمي اإلقليمية، االقتصادية واجلماعات الدول جلميع كمرجع استخدامه

 بإنتاج البلدان نم التزام على احلصول يف وجنح اإلحصائيات تدفق مبراجعة آليات لغرب أفريقيا
ءات على اإلحصا احلاالت والتأكد من نشر لتحسني حتليليعة رف ذات جودة إحصاءات وجتميع

  .نطاق واسع

 املكاتب دون والية هيكلة أدى قيام اللجنة االقتصادية بإعادة ،٢٠١٥ عام ويف  - ١٣١
تب دون اإلقليمي الرئيسي للمك الربنامج ألنشطة االسرتاتيجي التقومي إعادة وتعزيزها إىل اإلقليمية

 كفاءة أكثر دماتخ وتقدمي يكون يف وضع أفضل يسمح له بالنهوض بالتنميةحىت  لغرب أفريقيا
 صاديةاالقت واجلماعات األعضاء الدول إىل التقنية تقدمي املساعدة إىل باإلضافة صلة، وذات

ا يف صياغةي كحمّدثة ل بيانات إقليمية توفري إىل الرتكيز حتول لذلك، ونتيجة. اإلقليمية  ُيسرتشد 
 التحول لفائدة الدعوة جهود نطاق إىل جانب توسيع والوطنية، واإلقليمية القارية السياسات
 توافر وقف علىيت واالجتماعي االقتصادي األداء ومبا أن تقييم. األفريقية لالقتصادات اهليكلي
لقة مبختلف البيانات املتع ةيحمّدثة ودقيقة، فإنه جيري أيضا إيالء اهتمام لضمان قابلءات إحصا

  .واجلماعات للمقارنة األعضاء لالدو 

 النظم درةق ساهم املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا يف تعزيز ذلك، على وعالوة  - ١٣٢
االقتصادية  املتعلقة بالتنمية واالستفادة منها يف املوجزات املعلومات جتميع الوطنية على اإلحصائية

 عملية رصدى لعو  ا،أفريقي يف يبوالاإل فريوس فيما يتعلق بتأثري تفشي واالجتماعية، وخباصة
 ‘‘Phoenix’’ فينيكس بيانات قاعدةو  ‘‘ إيكوبيزمشروع  نشرتعزيز  خالل من اإلقليمي التكامل

  .اأفريقيا وتعهُّدمه غرب يف

 خطوات قياأفري لغرب اإلقليمي دون املكتب اختذ املبذولة، اجلهود هذه مع ومتشياً   - ١٣٣
ت املعنية باالستفادة من اجلها اإلحصائية البيانات جلمع وموثوقة دقيقة آليات إنشاء لضمان هامة

 لالحتاد اإلقليمي االحصائي الربنامج اعتماد وتنسيق دون اإلقليمية، ذا اجملال يف املناطق
دعم املكتب دون  ذلك، على وعالوة. ٢٠٢٠-٢٠١٥ للفرتة أفريقيا لغرب والنقدي االقتصادي
 املؤسسي ابعالط وإضفاء األعضاء الدول من دولة كل يف حصائيةإ جهات تنسيق تعيني اإلقليمي
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 بشأن إلقليميةا االلتزام الراسخ واملتسق باملشاركة يف االجتماعات إىل احلاجة على عليها، مشدداً 
ذه. اإلحصاءات  التزامو  ترسيخ التعاون يف فعال كان للمكتب دون اإلقليمي دور الطريقة، و

 اتالسياس لصانعي قّيمة بشكل فعال بوصفها أداةً  املوجزات إعداددف  األعضاء الدول
 وتقدمي دادإع يف بنشاط ومواصلًة هلذه اجلهود، ساهم املكتب دون اإلقليمي. القرارات ومتخذي

 للمناقشة طُرحذي ال ،املوجزات القطرية من األول اجليل أمثلة، وهو من لنيجرييا املوجز القطري
 يف ُعقد الذي الوزراء على هامش مؤمتر ٢٠١٥ آذار/مارس ٢٨يف خالل فعالية جانبية أقيمت 

  . .إثيوبيا أبابا، أديس

املكاتب ذلك  مبا يف أفريقيا، غرب يفئية كاتب االحصاامل مع التعاونجرى تنشيط و   - ١٣٤
 والنقدي ياالقتصاد واالحتاد مانو، ر احتاد( اإلقليمية االقتصادية اجلماعاتالواقعة يف مناطق 

 وليةد حكومية منظماتمع و  ،)لدول غرب أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 جنوب فريقياأل واإلحصائي االقتصادي املرصدومنها  وحتليلها البيانات مجع يفكربى متخصصة 

 وغريها ملعالوحلقات  يدانيةامل بعثاتعن طريق جمموعة متنوعة من الذلك و  الكربى، الصحراء
فضل تعزيز ب دون اإلقليمية البيانات قاعدة ثراءنتيجة لذلك، يزداد و  .اخلربات تبادلمن تدابري 

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

 دعم املكتب دون اإلقليمي طائفة واسعة من اإلجراءات ،٢٠١٥ عام وخالل  - ١٣٥
مد للعُ  الدولية طةوالراب للفرنكوفونية، الدولية إطار املنظمة يف توعية وبعثات مشلت محالت دعوة

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

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

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

؛ نيازيارة سلوفي ذلك يف مبا القطرية، من الزياراتكجزء  الناجحة التجارب وتقاسم ؛٢٠١٥
 منظمة األمم املتحدة للطفولة مع ذات االهتمام املشرتك اجملاالت يف التعاونوإقامة عالقات 
ارك إضافة إىل ذلك وفيما يتعلق بتعزيز الوعي باملسائل اجلنسانية، شو . فريقياأل ومصرف التنمية

املكتب دون اإلقليمي بنشاط يف حلقات نقاش عن اآلفاق االقتصادية ألفريقيا تناولت مسألة 
 الدعم ريقف قدرات تعزيزاجلهود الرامية إىل يف أيضا املكتب . وساهم املساواة بني اجلنسني

وال حاأل حصاءاتوإ املدين التسجيل ظمنُ  بتحسني للتعجيل فريقياأل لربنامجاملعين با اإلقليمي
  .بالفرنسية الناطقة لبلدانفائدة الاملدنية 
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درت صتوصية لاستجاب املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا  ذلك، جانب وإىل  - ١٣٦
بأن  ٢٠١٢ متوز/يوليه دورته املعقودة يف يف فريقياأل االحتادوحكومات دول  رؤساءعن مؤمتر 

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

  .املناسبأفضل يف التوقيت  نوعية ذات من أجل توفري إحصاءات التشغيلية

 ،٢٠١٥ امع دون اإلقليمية يف املنطقة هذه يف الرئيسية املطروحة التحديات ومن  - ١٣٧
 وخيمة له عواقب كانت ، والذي٢٠١٤ يف عام اإليبوال اإلصابة بفريوس انتشار تأثري اتساع
حدة  من ل التخفيفويف سبي. وسرياليون وليبرييا غينياوهي  تضررا األكثر البلدان اقتصادات على

ا الل دراسةالتحضريات لاملكتب دون اإلقليمي بتنسيق  احلرج، قام هذا الوضع  االقتصادية جنةأجر
هي الدراسة اليت و  أفريقيا، يف يبوالإلا لفريوسواالقتصادي  التأثري االجتماعي بشأن ألفريقيا

 هذا وساعد. ٢٠١٥ وكانون الثاين/يناير ٢٠١٤ صدرت منها طبعتان يف كانون األول/ديسمرب
لتأهب للتعامل اتوجيه االنتباه إىل إدارة و  الوباء ذا الوعي مستوى رفع يف كبري بشكل التقرير
 طةاألنش مشلتو . على نطاق واسع وتبادهلا املعلومات ذات الصلة نشر خالل منوذلك  ،معه

م التم الشركاء يف هذا الصدد توعية ا االضطالع جرى اليت األخرى  يةيلو وتعبئة مساعد
 والدعوات لتقريرا نشر عن طريق اإليبوال، املتضررة من فريوس تعايف البلدان خطة ومشاركتهم يف

مؤمتر رؤساء دول  إىل وُقدمت. مشجعة نتائج عن اخلارجية، وهو ما أسفر الديون إلغاء إىل
 يةسياسات ، توصيات٢٠١٥ دورته املعقودة يف كانون الثاين/يناير يف األفريقي، وحكومات االحتاد

ذه ه ُنشرتمث  ،على الصمود يف مواجهة هذه األزمة األعضاء الدول قدرة تعزيز إىل دف
 البلدان، فرادى من ات وردتلطلب واستجابة. وخارجها املنطقة داخل واسع نطاق علىالتوصيات 

للقضاء  ملبذولةا م اجلهودودعّ  ،االستشارية شارك املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا يف البعثات
إحالل  طةخوقدم املساعدة أيضا يف تنفيذ يبوال، اإل فريوساإلصابة اجلديدة ب التام على حاالت

النامجة عن  اديةواالقتص االجتماعية عيه إىل التخفيف من اآلثاراسموالتعايف يف إطار  االستقرار
  املرض.

 املشرتك ربنامجإطالق ال يف ساهم املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا بنشاط كما  - ١٣٨
انتشار فريوس  عدبيف مرحلة ما بشأن التعايف  الدويل فريقي وجمموعة البنكاأل بني مصرف التنمية

 على حصوللل مانو ر احتاد من املكتب لطلب ، استجاباملشرتك الربنامج من وكجزء. اإليبوال
الذي  املستوى لرفيعا املؤمتر إىل ُقدمت اليت ،خطته اإلقليمية للتعايف إعداد يف التقنية املساعدة
 املؤمتر وقد أحاط. بشأن فريوس اإليبوال ٢٠١٥ يف آذار/مارس بروكسل يف األورويب االحتاد عقده
مع  التدابري تلك وقام بتكييف الوباء، للسيطرة علىذها االقائمة اليت مت اخت الطوارئ تدابريب علما
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 ياغةص عن أيضا ومتخض املؤمتر. املرض على القضاء بغية أرض الواقع على األوضاع تطور
مبا يف ذلك  للتعايف، جهودها يف املتضررة البلدان دعم إىل دف األجل طويلة اسرتاتيجيات

  الصحية.  نظمها إصالح

  لمكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقياا  (ج)

 هدفها التابع للجنة االقتصادية ألفريقي لوسط أفريقيا دون اإلقليمي املكتب حقق  - ١٣٩
ا ر يفتصدُ ذات جودة  إحصاءات ونشر إنتاج على األعضاء الدول قدرة تعزيز يف املتمثل  أوا
ياساتية ويف الس يف التوصيات اللجنة وسامهت. اإلقليمية ودون الوطنية التنمية ألولويات دعماً 
 -السنتنيفرتة ل ومن مث حتقيق هدفها–موجزات قطرية  مثانية ونشر إعداد خالل من التنمية عملية

 ،االستوائية ياوغين ،وغابون ،وبرينسييب تومي وسان ،الوسطى أفريقيا ومجهورية ،لكل من تشاد
 يف كمدخالت املوجزات واستخدامها هذه استعراض والكونغو (موجزان). ومت ،والكامريون

 فيما خيص ماسي ال سياساتية، توصيات صاغت اليت الدولية احلكومية اخلرباء اجتماعني للجنة
 كما. ليميةاإلق دون املنطقة يف االقتصادي والتنويع اإلقليمي التكامل وترية تسريع ضرورة

 أفريقيا، وسط يف اهليكلي بشأن خطة التحول إلثراء املناقشات خدمت املوجزات القطريةستُ ا
 ال األخشابيف جم للتحول اسرتاتيجية وضع مستجيبة بذلك، من بني أمور أخرى، للدعوة إىل

الذي دعا إليه خرباٌء من الدول األعضاء حضروا دورات جلنة  النحو على اإلقليمية دون للمنطقة
 صياغة يف األعضاء االقتصادية ألفريقيا الدول اللجنة عمل وساعد. اخلرباء احلكومية الدولية

  .دقيقة حليالتبت حمّدثة ومستكملة بيانات دقيقة استناداً إىل إقليمية دون سياساتية توصيات

 الدول لتمكني القدرات خاصة ببناء كذلك بأنشطةاالقتصادية   اللجنة واضطلعت  - ١٤٠
واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من اجلهات دون  اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األعضاء

 على قائمة طوخط سياسات اإلقليمية صاحبة املصلحة العاملة يف جمال التنمية من وضع وتنسيق
سائل م اللجنة على ركزت كما. أفريقيا وسط يف واالجتماعي لتحول االقتصاديا لدعم األدلة
ن أجل املناخ، م وتغري الطرق على والسالمة الكلي االقتصادي التقارب مثل وناشئة قطاعية
  .اإلقليمية دون املبادرات تنفيذ تسريع

 فريقيا،أ لوسط الدولية احلكومية اخلرباء للجنة وأتاحت الدورة احلادية والثالثون  - ١٤١
 لدول ديةاالقتصا واجلماعة األعضاء الدول لوفود برازافيل، منرباً  يف ٢٠١٥ يف آذار/مارس املعقودة
 لتابعة هلا،املتخصصة ا واملؤسسات أفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية واجلماعة أفريقيا، وسط
و وضع ه هذه للجنةادورة  موضوع وكان. والناشئة يف جمال التنمية احلالية القضايا ملناقشة

دعم إحداث حتول هيكلي يف اقتصادات وسط أفريقيا. وحتقيقا  أجل منللغابات اسرتاتيجية 
هلذه الغاية، دعا املشاركون إىل وضع اسرتاتيجية دون إقليمية قوية إلحداث حتول يف جمال 

دف إىل  للنساء  ةوخاص عمل، فرص إجياد يف تساهم أن ميكن مضافة قيمة توليداألخشاب 
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 جيةأن من شأن اسرتاتي اإلقليمية دون املنطقة من وخرباء االقتصادية اللجنة ورأت. والشباب
 على ماداالعت تقللأن و  االقتصادي التنويعسن أن حت األخشابيف جمال  حتولمعززة إلحداث 
  .عائدات النفط

عة اجلما قدرات تعزيز إىل الرامية هاإطار جهود االقتصادية، يف مت اللجنةاوق  - ١٤٢
 تنفيذب لتعجيلالدول وسط أفريقيا على  االقتصادية أفريقيا واجلماعة لوسطاالقتصادية والنقدية 

) السنتني ها لفرتةهدفبذلك حمقِّقة ( مبادرات أربع الدعم لتنفيذبتقدمي  اإلقليمية، دون املبادرات
ا اجلماع  يف اعتماد األوىل املبادرة ومتثلتتان املذكورتان أعاله. اإلقليميتان االقتصادين اتقامت 

لتمكينها  يقياوسط أفر  يف املشاريع لتطوير طريق اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا خارطة
ية اجلماعة االقتصاد دول رؤساء قرار هي الثانية واملبادرة األخضر، االقتصاد حنو من التحول

وقد . ول اجلماعةد بالنسبة ملواطين دخول تأشرية على احلصول شرط وسط أفريقيا إلغاءَ لوالنقدية 
 قليمياإل التكامل القرار أيضا لدعوة املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا إىل استجاب هذا

 اللخ على وجه اخلصوص، وهو ما متت الدعوة إليه من األشخاص تنقل عام وإىل حرية بشكل
 الرتكيز مع أفريقيا، طوس يفالتجارية  األعمال بيئة الكفيلة بتحسنيالتدابري  عن تقرير إعداد ونشر

 السياسات يواضع خمصص لتوعية إقليمي دون خرباء اجتماع وتنظيم األشخاص تنقل حرية على
  .اإلقليمي مبزايا التكامل

 البلدان عماملتعلق بد أفريقيا ووسط غرب دول رؤساء فكانت قرار الثالثة أما املبادرة  - ١٤٣
ذه العملية يف مسامهة يف ه ألفريقيا االقتصادية وقد متثل تأثري اللجنة. حرام حركة بوكو من املتضررة

 األمم مكتب ةعن أنشط املتحدة لألمم العام األمني تقرير املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا يف
 األوضاععن  ٢٠١٥ لعام سنوية نصف من خالل إعداد مذكرات أفريقيا وسط يف املتحدة

مسامهة  ولقيت .القصري املدى على والتوقعات وسط أفريقيا السائدة يف واالجتماعية االقتصادية
  .رئيس مكتب األمم املتحدة يف وسط أفريقيا ثناء من املكتب

املكتب دون اإلقليمي لوسط  خالل من االقتصادية، وأخريا، اضطلعت اللجنة  - ١٤٤
 يف املتمثلة الرابعة درةفيما يتعلق باملبا من وسط أفريقيا اخلرباء على التأثري أفريقيا، بدور حاسم يف

أفريقيا ليشمل   وسطل والنقدية للجماعة االقتصادية الكلي االقتصادي التقارب إطار توسيع اعتماد
 يق خرباءفر  اجتماع خالل حتقق ذلكد وق. لدول وسط أفريقيا االقتصادية اجلماعة منطقةكامل 
 ٥٢ وحضره ،٢٠١٥ آذار/مارس ٣و ٢ يفيف برازافيل  ون اإلقليميد املكتب نظمه خمصص

 آلية اليةوفع األطراف، املتعددة للمراقبة املؤسسي اإلطار بشأن النظر وجهات تبادلوا خبرياً 
ماد ومتت بعناية خالل االجتماع مناقشة واعت. االمسية التقارب معايري وأمهية واحلوافز اتاجلزاء
ا اللجنة التقنية الدراسة نتائج  االقتصادي التقارب جمال احملرز يف التقدم عن االقتصادية اليت أعد
    دون اإلقليمية لوسط أفريقيا وآفاق هذا التقارب. املنطقة يف الكلي
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 من توىاملس رفيعيال القرار ينعاص قدرات بناء يفاالقتصادية  اللجنة وسامهت  - ١٤٥
 السياسات يف املناخ تغريمسألة  جمال تعميم يف األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية اجلماعات

. دواال يف ،٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب ُعقدت يف تدريبية عمل حلقة خالل الزراعية، وذلك
 القطاع ومسامهة ياوسط أفريق يف الزراعة على املناخ تغري بتأثري وسامهت حلقة العمل يف التوعية

 التكيف بشأن وىلاأل: احلراري وُتوجت باعتماد اسرتاتيجيتنياالحتباس  غازات انبعاث يف الزراعي
  .س احلرارياالحتبا غازات انبعاثات خفض بشأن والثانية الزراعي، القطاع يف املناخ تغري مع

ص بشأن املخص اخلرباء فريق الجتماعات تقدمي الدعماالقتصادية  وواصلت اللجنة  - ١٤٦
 ألعمالا بيئة اهليكلي؛ وحتسني التحول أجل من االستخراجية الصناعات إمكانات تسخري
 دون املنطقة يف الكلي على صعيد االقتصاد التقارب آفاقطالع واست أفريقيا؛ وسط يف التجارية
واقتصادي  اجتماعي هي إعداد تقرير الفرعي الربنامج امللحوظة هلذا النتيجة وكانت. اإلقليمية
 كبريا دعما الفرعي الربنامج أفريقيا. كما قدمأفريقيا ملكتب األمم املتحدة يف وسط  عن وسط

عضو ذي هو اإلقليمية لوسط أفريقيا، ال االقتصادية اجملموعات املعنية برتشيد التوجيهية للجنة
   .فيها

 يف لحةصاحبة املصاجلهات  بني وتشجيع الشراكة الفساد مكافحةجهود  ولتعزيز  - ١٤٧
 ٢٠١٥ برتشرين األول/أكتو  يف االقتصادية اللجنة نظمت دون اإلقليمية يف هذا اجملال، املنطقة

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

  .أعضائها بني رباتواخل املعلومات وتيسري تبادل ةالشبك ألنشطة اللجنة منتدى إلكرتونيا للرتويج

 اديةاالقتص اللجنة واصلت املعرفة، وشبكات املمارسة جبماعات يتعلق وفيما  - ١٤٨
 ومت. ارفاملع املتحدة لتبادل منابر األمم خالل من واملعارف املعلومات لنشر جهودها ألفريقيا
 وند 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 تبادل حوايل: 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 
 االقتصادي نتدىاملومؤشر التنافسية العاملية الصادر عن أفريقيا؛  يف احلكم لشؤون إبراهيم ودليل
  الدولية؛ الشفافية منظمةالصادر عن الفساد  انتشار ومؤشر تبني العاملي،
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ن أجل م اخلاصالقطاع و  العام القطاع بني التعاون حتسني اسرتاتيجيات  (ب) 
 األعمال بيئة سنيمن أجل حت املؤسسية واآلليات الرتتيبات االستثمارات ولتعزيز فعالية تشجيع

  اإلقليمي؛ ودون الوطين الصعيدين علىالتجارية 

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

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

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

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

 التوعية يف وساهم ذلك. جنامينا ، يف٢٠١٤ آذار/مارس ٧إىل  ٥من  الفرتة الدولية املعقودة يف
لت مسائل تناو  أفريقيا، حيث جرت مناقشات وسط يف األخضر االقتصاد إىل التحول بضرورة

ا  سعيها إىل التكيف  النامية يف أفريقيا يف الصغرية اجلزرية الدولدعم من قبيل الكيفية اليت ميكن 
 الغابات عاتأفريقيا تطوير صنا وكيف ميكن لبلدان وسط املناخ، مع اآلثار الضارة لتقلب وتغري

  دون اإلقليمية. املنطقة يف اهليكلي التحول لديها من أجل تسريع

 عقد اءللخرب  اجتماع خالل حبثها جرى تقييمية دراسة االقتصادية اللجنة وأجرت  - ١٤٩
 على مةاألفريقية للسال العمل خطة تنفيذ تسريع دف دواال، يف ٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب يف

 ليمية يفدون اإلق سائر املناطق عن متخلفة أفريقيا وسط منطقة أن إىل الدراسة وتشري. الطرق
لى العقد العاملي للعمل من أجل السالمة ع مع بلوغ منتصف هذه، العمل خطة تنفيذ يف القارة

ورأى املشاركون أن العقبات الرئيسية اليت حتول دون تنفيذ اخلطة تكمن . ٢٠٢٠-٢٠١١الطرق 
ة صاحب اجلهات قدرة العمل، وضعف اإلمساك بزمام خطة وعدم االلتزام، مستوى يف تدين
 على خلرباءا وشدد. الطرق على مةللسال املخصصة والبشرية املالية وعدم كفاية املوارد املصلحة
تدعو اجلماعات  واعتمدوا توصيات الطرق، حوادث عن وشاملة دقيقة إحصاءات إىل احلاجة

األفريقية  العمل خطة تنفيذ اإلمنائيني إىل تسريع والشركاء األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية
 .الطرق على للسالمة

 إلحصاءل الوطين للمعهد الدعماالقتصادية  اللجنة قدمت الصعيد القطري، وعلى  - ١٥٠
. اجلوالة تكنولوجياالريق عن ط اإلحصائية البيانات جبمع يتعلق جترييب مشروع لتنفيذ يف الكامريون

 يفوير قطاع املعادن طلت األفريقي املركز االقتصادية اللجنةُ  يف جنامينا، ساعدت تُعقد فعاليةويف 
 من أجل إبرام التفاوض على األفريقية احلكومات قدرات املتعلق بـتعزيز جهوده إلطالق املشروع

 ملستداما ومستدامة لتحقيق النمو ومنصفة تكون شفافة االستخراجية جمال الصناعات يف عقود
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 أنشطة ة يفاملشارك إىل وباإلضافة. واسع نطاق علىاملستدامة واالقتصادية  االجتماعية والتنمية
 القطري ملتحدةا األمم فريق مع شراكته املكتب عزز الكامريون، يف املتحدة ملألم القطري الفريق
  .البلد يف ‘‘توحيد األداء’’ج  يف إطالق املساعدة وقدم االستوائية، غينيا يف

ام عواإلمساك بزمام األمور فيما يتعلق خبطة  الفهم ويف سبيل تعزيز وأخريا،  - ١٥١
 حلكومة ينتقال الدعماالقتصادية  اللجنة قدمت ،٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام وخطة  ٢٠١٦٣
يف ُعقدت الدميوغرا والعائد املستدامة التنمية أهدافبشأن  حلقة عمل يفأن شاركت ب الكامريون

حكومة الكامريون  نظمتهاو  ٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب  ٩إىل  ٨يف ياوندي خالل الفرتة من 
تناول  رضاً ع املكتب وقدم .للسكان املتحدة األمم لصندوق القطري التابع كتباملاالشرتاك مع ب

إنتاج  منها أمور ملةجب العمل حلقة يف وأوصى املشاركون. اإلمنائيتني هاتني اخلطتني بني الروابط
ذه املسألة ونشرها على نطاق واسع ذات الوثائق   .الصلة 

  أفريقيا لشرق دون اإلقليمي المكتب  (د)

لفرتة  هحمققا هدف( مثانية موجزات قطرية أفريقيا لشرق دون اإلقليمي املكتب أعد  - ١٥٢
 داجيبويت وروانو  الدميقراطية الكونغو ومجهوريةاملتحدة تنزانيا مجهورية و  لكل من أوغندا) السنتني

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

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

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

بني  ٢٠١٤ للقاءات الرفيعة املستوى اليت جرت يف كانون األول/ديسمرب ومتابعةً   - ١٥٣
 يف سؤولنيامل كبار من وغريه كاغامي، بولورئيس رواندا،  االقتصادية للجنة التنفيذي األمني
 كبار بني ٢٠١٥ شباط/فرباير رواندا، باإلضافة إىل املناقشات السياساتية اليت جرت يف حكومة
 رواندا نظمت حكومة ،٢٠١٥ شباط/فرباير يف للجنة العليا من اإلدارة وفريق الروانديني املسؤولني

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

من  اءوالبحوث وخرب  السياسات حتليل عهدمل نثلو ممو  دوليون ومديرون عامون ومديرون وخرباء
 لروانديةا للحكومة كبرية ُقدمت مساعدة ويف سياق التحضري لالجتماع. االقتصادية اللجنة

ا للسياسات إلعداد حتليلها  يتعلق يماف سيما ال اإلمنائية الوطنية، للمبادرات دعماً  وإحصاءا
ريقيا وعملية االقتصادية لدول وسط أف اليت تتيحها اجلماعة السوق وفرص اإلمنائية البديلة باألطر

  .األلبان تطوير قطاع
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 اليت قيا،أفري لشرق الدولية احلكومية اخلرباء التاسعة عشرة للجنة وأتاحت الدورة  - ١٥٤
وهو  الدورة الستطالع موضوع للمشاركني ، فرصةً ٢٠١٥ آذار/مارس يف أنتاناناريفو يف عقدت

ات نقاش وحلق تنظيم عروض خالل وذلك من ،"أفريقيا شرق لتنمية األزرق االقتصاد تسخري"
 املستدام لنموا حتقيقتدارس اخلرباء خالل الدورة سبل و . اعيةومج عامة ومناقشات رفيعة املستوى

االستفادة  قيقكينها من حتومت البحرية الوصول إىل املوارد تعظيم قدرة البلدان على خالل من
تأكيد ومت ال. للمحيطات اإليكولوجية هالنظم املستدامة اإلدارةوذلك عن طريق  القصوى منها
 املستدامة ةالتنمي وتعزيز اهليكلي التحول لدعم كأداة األزرق" "االقتصاد مفهوم مرارا على أمهية

الحظ املشاركون و . دون اإلقليمية املنطقة يف املناخ تغري آثار من والتخفيف الفقر على والقضاء
 واالعتماد املتبادل على املوارد التجارية والروابطأن استغالل شبكات اهلياكل األساسية 

من شأنه أن  حليةالسا غري البلدانب واجلزرية الساحلية الدول اليت تربطاتيجية االسرت  والشراكات
 اخلطة هلذه عماً ود. لتنمية املنطقة دون اإلقليمية بأسرها األزرق االقتصاد تسخري فوائدمن ن ميكّ 

سايت االسي دليلال مثل أفريقيا، لشرق دون اإلقليمي الصادرة عن املكتب لمنشوراتن لاك املتنامية،
 شرق نميةلت األزرق االقتصاد املعلومات األساسية املتعلقة بتسخري ودراسة األزرق القتصادل

) ومدغشقر ،وسيشيل ،وجيبويت ،القمر جزر( أعضاء دولأربع  مساعدة يف رئيسي دور أفريقيا،
استكمال  على اهلندي احمليط مساعدة جلنةيف و  األزرق، لالقتصاد مستدامة سياسات وضع يف

 .األزرق املتعلقة باالقتصاد هاعمل خطة

 ملخصصا اخلرباء لفريق اجتماعات أفريقيا لشرق دون اإلقليمي املكتب نظم كما  - ١٥٥
مسامهة  دىمييم قجرى خالهلا تو  ،دون اإلقليمية املنطقة يف اهليكلي خطة التحول يف سامهت

 اقتصادات يعتنو  يف والصني، اهلند مع وخاصة واالستثمار، العالقات اجلديدة يف جمايل التجارة
 ،الجتماعيا التماسك حتسنيدف إىل  اسرتاتيجياتة و حال واستعرض دراسات أفريقيا شرق

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

 قدرات عزيزالرامية إىل تأيضا يف اجلهود دون اإلقليمي لشرق أفريقيا  املكتب وساهم  - ١٥٦
 املبادرات نفيذت يف اإلسراع على اإلقليمية واجلماعات االقتصادية أفريقيا شرق يف األعضاء الدول

التعاون  بالسياحة املتعلق األزرق. واستلزم عمله واالقتصاد والطاقة بالسياحة املتعلقة دون اإلقليمية
فيما يتعلق  طريالق املستوى على القدرات وبناء بارزين حكوميني مع مسؤولنيعلى مستوى رفيع 

 املعنية الدولية كوميةاحل اهليئةها طلقتأاليت  املستدامة للسياحة لخطة الرئيسيةسية لابالدعائم األس
 األفريقي االقتصادية ويف هذا السياق، تقدم اللجنة. ٢٠١٣ كانون األول/ديسمرب يف بالتنمية

ة السياس وكصك يف يةاتالسياس التوجيهية لة دمج املبادئومتسقة ملسأ الدعم بصورة منهجية
 ال السياسةاملقدمة يف جم هذه املشورةتقوم و . املستفيدة لبلدانالعامة ذات الصلة اليت تعتمدها ا

 وتستند إىل يمية،اإلقل السياحة أطر لتنفيذ املمارسات بأفضل تعلقت جسليمة وُ  أدلة العامة على
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 العمل فإن ثل،وبامل. ها يف االعتبارفشل أو هاجناح أسبابمع وضع  احلالية العاملية األطر حتليل
 حتليل على يوبيا،إلث السياحة ينطوي، مثلما هو احلال بالنسبة لتنمية الوطنية املتعلق بالصكوك

وقد . املناسبة االسرتاتيجية لتوجيه صياغة والثانوية األولية البيانات أساس على للوضع مفصل
 وكانت. سياحةال جمال يف املفضل الشريك ألفريقيا االقتصادية اللجنة يف جعل العمل ساهم هذا

وجيبويت،  إثيوبيا، وأوغندا،عمل املكتب يف جمال السياحة هي  من املستفيدة اجلهات الرئيسية
املتعلقة  مةاملستدا للسياحة الرئيسية للخطة النهائية وقد اسُتكملت املسودة .كينياورواندا، و 

  . ٢٠١٦ إطالقها يف عام ويتوقع نوعها، من وهي األوىل وبيا،بإثي

يد ن السياحة جمال جدأل انظر  ،ال تزال شحيحةالبيانات املتاحة عن هذا املوضوع و   - ١٥٧
 االقتصادية واجلماعات األعضاء الدولعتمده مل تبالتايل و  ألفريقيا االقتصادية للجنة نسبياً 

 عمل يعتمد ،لذلك ونتيجة. إال يف اآلونة األخرية ومنهجية شاملة املنطقة بطريقة يف اإلقليمية
أو  -كتبأنتجها امل – أولية مصادر على السياحة يف جمال لشرق أفريقيا املكتب دون اإلقليمي
 واملركز يلالدو  والبنك العاملية السياحة منظمة مثل بالشركاء خاصة ثانوية على مصادر بيانات

 ولتقوم الد أخرى، مصادر الواردة من البيانات موثوقية ولضمان. والسياحة للسفر العاملي
 كون للبياناتوحىت ي. املصادر تلك من مجعها مت اليت األعضاء باستمرار مبقارنة وفحص البيانات

دة على حنو  االستفا جرت يف املنطقة دون اإلقليمية، صاحبة املصلحةتأثري قوي على اجلهات 
 كتوبةامل تقاريرلا يف البصرية وذلك باستخدام املؤثرات التكنولوجيا،صيحة يف جمال كامل من آخر 

  .على حد سواء عروضالو 

ألهداف ا ساهم املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا يف حتقيق بالطاقة، يتعلق وفيما  - ١٥٨
 قدرات تعزيز: أساسية هي جماالت تقدمي الدعم للدول األعضاء يف ثالثة خالل من املتوقعة
 الدعم تقدمي عن طريق ذلك يف مبا واإلقليمي، الوطين الصعيدين على يف جمال الطاقة طالتخطي
 أفريقيا، شرق يف للجميع املستدامة الطاقةمبادرة تنميتها؛ وتشجيع  وخطط الطاقة موارد لتقييم
 امل املنطقة؛ك يف الطاقة على نطاق احلصول توسيعبغية  ،السياسات من خالل دعم ذلك يف مبا

 من أجل طريوالق اإلقليمي الصعيدين على الطاقة منأل لوضع سياسة السياسايت الدعم وتوفري
ن واصل املكتب دو  حتديدا، أكثر وبشكل. يف جمال الطاقة األمن انعدامآثار من  التخفيف

 شرق دول جلماعة الطاقة أمن إطار متناول العملية املستمرة لصياغة يف اإلقليمي وضع خرباته
اقة طيف نطاقه، حيث يشمل القطاعات الفرعية ل شامال ويعُد اإلطار. ٢٠٥٠ لعام ورؤيتها أفريقيا

  .األبعاد عالوة على كونه متعدد والكهرباء، والغاز والنفطحيائية األ لكتلةا

 ة لدعمالسياساتي طائفة من األدوات تطوير وساعد املكتب دون اإلقليمي أيضا يف  - ١٥٩
تنميتها  طيطوخت الطاقة موارد تقييم: ذلك يف مبا اإلقليمية االقتصاديةواجلماعات  األعضاء الدول
 وضع إطارو  رواندا؛ يف املتجددة الطاقة تكنولوجيات الستدامة نشر إطار ووضع جيبويت؛ يف
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 للطاقة لعم وخطة وطنية ووضع اسرتاتيجية أفريقيا؛ مجاعة شرق ملنطقة الطاقة أمن لسياسة
 وتقدمي خدمات الطاقة موارد ؛ وتقييم٢٠١٦ استكماهلا يف نيسان/أبريل يتوقع يف رواندا الشمسية
هورية تنزانيا املتحدة؛ مج يف الطبيعي الغاز سياسات وتقييم جليبويت؛ يف جمال التخطيط استشارية

ات سمجاعة شرق أفريقيا بشأن سيااألعضاء يف  لدولإىل ا استشارية وخدمات وتقدمي توصيات
  .واإلقليمي ين الوطينعلى الصعيد الطاقة أمن

 عم أقام املكتب دون اإلقليمي شراكات االسرتاتيجية، وفيما يتعلق بالشراكات  - ١٦٠
 شيغانتمي والية وجامعة فرجينيا والية وجامعة لندن كلية وجامعة رواندا جامعة مثل اجلامعات
. فيه عضاءاأل الطاقة يف الدول مؤسساتمع  ، وذلك إضافة لشراكاتهللتكنولوجيا جورجيا ومعهد

 لدوليةا الطاقة ووكالة املتجددة للطاقة الدولية الوكالة مثل دولية منظمات مع كما أقام شراكات
تمثلة يف أداة التخطيط امل جمال استخدام يف( الذرية للطاقة الدولية والوكالة) يف جمال البيانات(

ا البيئية  وكاالت ومع ))MESSAGEالعامة ( منوذج البدائل االسرتاتيجية للتزويد بالطاقة وتأثريا
 يف الوطين رغونأ وخمترب للبيئة ستوكهومل معهد مثل وطنية منظماتمع و  ،رواندا يف املتحدة األمم

  .املتحدة الواليات

 ملكتبا الدورة التاسعة عشرة للجنة اخلرباء احلكومية الدولية، قام توصيات مع ومتشياً   - ١٦١
 دراسة لاستكما ذلك ومشل. األزرق جمال االقتصاد يف رائد بعمل أفريقيا لشرق دون اإلقليمي

 القرار يف صناعتعر  إىل يسعى شامل وإعداد تقرير األزرق، املعلومات األساسية املتعلقة باالقتصاد
 على- ةصاحبة املصلحوغريها من اجلهات  اإلقليمية واجلماعات االقتصادية أفريقيا شرق يف

 ماعياالجت النمو يف األزرق االقتصاد ومسامهات بدور –واحمللي والوطين اإلقليمي الُصُعد
 ملنظماتا من عدد مع وأقام املكتب شراكات. أفريقيا شرق يف اهليكلي والتحول واالقتصادي
 لشرق كةاملشرت  احمليط اهلندي، والسوق جلنة مثل املتحدة، ومنظمات األمم والدولية اإلقليمية
وبرنامج  ،نميةواهليئة احلكومية الدولية املعنية بالت اعة شرق أفريقيا،ومج األفريقي، واجلنوب أفريقيا

 دراسة من أجل استعراضمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةاألمم املتحدة للبيئة، و 
والبحث عن  فيما بينهم اخلربات السياسات واملسامهة فيهما؛ وتبادل املعلومات األساسية ودليل

 دراسة قدمكما ت. واالسرتاتيجيات الربامج يف األزرق االقتصاد مبادئ وتعميم ؛التواصلفرص 
. األزرق قتصادلال مواتية بيئة لتهيئة الالزمة واإلجراءات الفرص عن عامة املعلومات األساسية حملة

كتاب املعروفة باسم "ال–هو جلسة العمل املكثفة  األمهية من نفسه على القدر واألمر الذي كان
 االقتصادات عن سياس لوضع دليل ٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب يفاليت ُعقدت  -ع"السري
 نظماتوامل اإلقليمية االقتصادية واللجان األعضاء تزويد الدول هو الدليل والغرض من. األزرق

 والربامج اخلطط يف األزرق باالقتصاد الصلة ذات املبادئ مبنهجية تدرجيية لتعميم الدولية احلكومية
نة للج القيادي اإلجراءات أن تساعد يف توطيد الدور ومن شأن كل هذه. منها بكل اخلاصة

  .اجملال هذا االقتصادية وتأثريها يف
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  للجنوب األفريقي دون اإلقليمي المكتب  (ه)

خالل الفرتة قيد االستعراض، واصل املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي تقدمي   - ١٦٢
املساعدة للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية وغريها 

ا من أجل تع ،التنمية على الصعيد دون اإلقليميب املعنية صاحبة املصلحةمن اجلهات  زيز قدرا
غة السياسات والربامج القائمة على األدلة ومواءمتها دعمًا للتحول االقتصادي على صيا

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

واجتماعية ومعلومات عن املؤسسات والسياسات إىل جانب تقدمي حتليل وتوصيات بشأن 
تشمل الدول األعضاء العمالء السياسات واملخاطر لكي تستفيد منها جمموعٌة متنوعة من 

. غريها من املناطقو يف منطقة اجلنوب األفريقي  السياسات والقطاع اخلاصواضعي واجملتمع املدين و 
نغوال، اهلدف املقرر لفرتة السنتني) لكل من أحققت انية موجزات قطرية (ومن مث فقد مت إعداد مث

  وبوتسوانا، وسوازيلند، وزامبيا، وزمبابوي، وليسوتو، ومالوي، وناميبيا. 

وعالوة على ذلك، قام املكتب بعقد مشاورات مع فرادى املكاتب اإلحصائية   - ١٦٣
اقتصاديتني  ومع مجاعتنيته ة التابعة للدول األعضاء الواقعة يف املنطقة املشمولة بواليالوطني

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

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

ا من القدرات اإلحصائية، وترتيب هذه االحتياجات حسب أولويتها؛ وإنشاء  ذات الصلة 
تبادل أفضل املمارسات واخلربات وإقامة الشبكات والتنسيق يف جمال مشرتك لمنتدى 

إعطاء دفعة للمناقشات املتعلقة مبواءمة اإلحصاءات يف منطقيت اجلماعة جرى اإلحصاءات؛ و 
التوعية رُفع مستوى و   ؛اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

لقطرية اليت تعدها اللجنة االقتصادية وتركيزها عموما على تعزيز قدرة املكاتب مببادرة املوجزات ا
اإلحصائية الوطنية لتيسري إنتاج إحصاءات موثوقة الستخدامها يف السياسة العامة؛ ومواصلة 

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

ات يف جهوده من أجل تعزيز قدر دون اإلقليمي للجنوب األفريقي استمر املكتب و   - ١٦٤
ملعنية ا صاحبة املصلحةاجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وغريها من اجلهات 

بغية التعجيل بوضع وتنفيذ مبادرات دون إقليمية ذات أولوية يف اجلنوب األفريقي.  ،بالتنمية
 اآلن ىتحفذت اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء نومبساعدة اللجنة االقتصادية، 
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تني)، انطالقا فرتة السناملطلوب خالل اهلدف وحققت بذلك مبادرات متفق عليها إقليمياً (سبع 
  .مبادرات ثالثمن خط أساس يتألف من 

بناء  ،ضاً أي قدم املكتب الدعم التقين ألمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيو   - ١٦٥
 صيغةو ع للتصني واسرتاتيجية وضع خارطة طريقمشل ذلك مساعدة اجلماعة على على طلبها، و 

. ويف وقت الحق، أقر جملس ٢٠٢٠-٢٠١٥للفرتة منقحة من خطة اسرتاتيجية إرشادية للتنمية 
مدمها توزراء الصناعة ببلدان اجلماعة اإلمنائية هذين اإلطارين من أطر السياسة العامة، مث أقرمها واع

لغرض التنفيذ مؤمتُر القمة االستثنائي لرؤساء الدول واحلكومات األعضاء يف اجلماعة املعقود يف 
تب دون مكعن تقديرها للللجنوب األفريقي . وقد أعربت اجلماعة اإلمنائية ٢٠١٥نيسان/أبريل 

 من دعم، وطلبت احلصول على املزيد من أجل وضع خطة عمل لتنفيذه ملا قدماإلقليمي 
ماعة مساعدة تقنية من أجل تنفيذ برنامج اجل. وقدم املكتب أيضا االسرتاتيجية وخارطة الطريق

راسة دأحدمها عبارة عن اإلمنائية يف جمال التعدين، إذ دعمت عملية حتديد ووضع مشروعني 
 شروعنيتصنيف إغناء املعادن. وكال امل، والثاين عن تقييمية للمهارات الالزمة يف قطاع التعدين

  .٢٠١٥قيد التنفيذ منذ حزيران/يونيه 

دون اإلقليمي للجنوب األفريقي وعلى مستوى الدول األعضاء، ما برح املكتب   - ١٦٦
يقدم اخلدمات االستشارية لعملية إرساء سياسة وطنية للثروة املعدنية والتعدين يف ليسوتو، وهي 

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

هاء من وضع ، مت االنتاملقدم من املكتب مع مطامح الرؤية األفريقية للتعدين. ونتيجة هلذا الدعم
ا حكومة األفريقية للتعدين، وقد اعسياسة وطنية للثروة املعدنية والتعدين تتسق مع الرؤية  تمد

. ومبزيد من الدعم من اللجنة ٢٠١٥يف وقت الحق وبدأ تنفيذها رمسيا يف حزيران/يونيه ليسوتو 
االقتصادية والشركاء، شرعت احلكومة منذئذ يف مواءمة إطارها القانوين والتنظيمي املقرر أن تستند 

  إليهما السياسة اجلديدة.

اللجنة االقتصادية الدعَم حلكومة مالوي يف عملية قدمت وباإلضافة إىل ذلك،   - ١٦٧
، فقدمت ١٩٨١لمناجم والثروة املعدنية الصادر يف عام الوطين ل ااستعراض وحتديث قانو

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

ة االجتماعية التنميبشأن على التأكد من االتساق والوضوح يف تعبري القانون عن نوايا احلكومة 
عيدين التنظيمي اإلنفاذ على الصب ا، ونواياها فيما يتعلق االقتصادية للبلد واآلليات ذات الصلةو 

، انطوى االستعراض أيضا على تقييم ملدى توافق مشروع القانون وتواؤمه مع غريه من والقطاعي
القوانني والتنظيمات احمللية الوطنية ومع السياسات واألطر القانونية اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك 
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لتعدين ابروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف جمال التعدين وإطارها ملواءمة سياسات 
مع الرؤية األفريقية للتعدين. وقد ُأحيلت التوصيات املنبثقة عن حلقة العمل إىل وزارة املناجم 
للنظر يف تنقيح مشروع القانون قبل وضعه يف صيغته النهائية وعرضه على برملان مالوي لسّنه، 

لوطنية مقاليد ا وهي التوصيات اليت تناولت مسائل من قبيل احلوكمة القطاعية، وتـََويل العناصر
األمور، وتنمية اجملتمعات احمللية، والتعدين احلريف والتعدين على نطاق ضيق، والشفافية واإلفصاح 
عن املعلومات، والتفاوض بشأن العقود، والقدرة التقنية للدولة، والتمويل القطاعي، وإنشاء 

يب، وشروط واالزدواج الضري صناديق الثروة السيادية والصناديق االستئمانية، والتسعري الداخلي،
  الثبات التشريعي.

 لعامةا وقدمت اللجنة االقتصادية الدعم التقين حلكومة سوازيلند يف إعداد السياسة  - ١٦٨
املتعلقة بالتجارة والصناعة. وبفضل هذه املساعدة، مت إعداد وثيقة سياساتية وجرى استعراضها 

ا احلكومُة. وقد بعثت عليها للتصديق ٢٠١٥يف حلقة عمل ُعقدت يف أيار/مايو  ، مث اعتمد
ذا الشأن رسالة رمسية تعرب فيها عن تقديرها هلا،  حكومة سوازيلند إىل اللجنة االقتصادية 

  وطلبت منها مزيدا من الدعم من أجل وضع خطة تنفيذ لتفعيل هذه السياسة.

قطري تب الوشرعت حكومة زامبيا يف وضع سياسة صناعية وطنية بدعٍم من املك  - ١٦٩
ناء اللجنة االقتصادية الدعَم التقين هلذه العملية بقدمت . و لديها لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

على طلٍب من حكومة زامبيا، فقدمت مسامهات فنية لوضع مشروع الوثيقة السياساتية وشاركت 
نذ إطالق م بنشاط يف اجتماعات ُعقدت للتشاور وإلجراء تقييمات تقنية يف خمتلف املراحل

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

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

، بالتعاون مع جامعة كيب تاون، حلقة عمل إقليمية دون اإلقليمي ونّظم املكتب  - ١٧٠
لة واملساءلة، األد 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 

 بدءا ينيجمال تعزيز التكامل اإلقليمي ودور خمتلف أصحاب املصلحة الوطنيني واإلقليم
باجلماعات االقتصادية اإلقليمية وصوال إىل الربملان واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم. وصبَّت حلقُة 
العمل اهتمامها أيضا على مسائل العالقة بني برامج العمل الوطنية واإلقليمية، ودور األدلة 

يف اخلطط  اجملتمع املدينوالبيانات واملؤشرات يف تعزيز املساءلة؛ ودور وسائط اإلعالم ومنظمات 
اإلقليمية؛ وأمهية الرقابة الربملانية يف تشجيع التكامل. وحبثت حلقة العمل أيضا كيف ميكن 
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للبحوث القائمة على األدلة أن تعزز املساءلة يف جمال دراسة االجتاهات واألمناط ذات الصلة 
  بنتائج التكامل اإلقليمي.

سلسلة  احللقَة الدراسية األوىل منلجنوب األفريقي دون اإلقليمي لوافتتح املكتُب   - ١٧١
تشرين  ٨و ٧عن اجلنوب األفريقي ُعقدت يف ليفينغستون، زامبيا، يف  افتتاحيةحلقات دراسية 

. ونُظمت احللقة الدراسية بالتعاون مع الشبكة األفريقية لبناء السالم التابعة ٢٠١٥األول/أكتوبر 
 ناولت موضوع: "النزاع والسالم والتكامل االقتصادي اإلقليميجمللس حبوث العلوم االجتماعية، وت

سد الثغرات املعرفية ومعاجلة التحديات السياساتية". وقد حضر احللقة  -يف اجلنوب األفريقي 
الدراسية باحثون وصانعو سياسات ومسؤولون حكوميون وممثلون عن اجملتمع املدين واملؤسسات 

ا االقتصادية اإلقليمية. واجتذبت احللقة الدراسية مشاركنياإلقليمية ووكاالت األمم املتحد  ة وجلا
من مجيع أحناء اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا ومن مناطق أخرى أيضا، مبا يف ذلك الواليات 

ون الرئيسيون، ومنهم نائب وزير العالقات الدولية والتعاحدثون املتحدة األمريكية. وقد أبرز املت
تعزيز السالم واالستقرار يف املنطقة كشرط ضروري لتحقيق التكامل االقتصادي بناميبيا، أمهيَة 

  ل.اجلنوب األفريقي ويف أفريقيا ككاإلقليمي يف 

 قارير البحثية.الت بتكرة ونشرالبحوث املوأتاحت احللقة الدراسية منربا لعرض نتائج   - ١٧٢
عة من املواضيع منها: وُقدمت يف جلسة عامة عروٌض وجرت مناقشات تناولت طائفة واس

النزاعات والتكامل اإلقليمي يف أفريقيا؛ ونطاق األزمات والنزاعات يف اجلنوب األفريقي وأشكال 
االستجابة اإلقليمية هلا وآثارها؛ وكراهية األجانب واهلجرة والتكامل االقتصادي اإلقليمي يف 

دابري حتسني احلوكمة وب األفريقي؛ وتاجلنوب األفريقي؛ وتكاليف النزاع ونتائجه االقتصادية يف اجلن
ألغراض التنمية االقتصادية يف اجلنوب األفريقي؛ واحلاجة إىل جتانس إقليمي وتكامل إقليمي 
مدفوع باحتياجات اإلنسان يف اجلنوب األفريقي. وقد استهدفت احللقة الدراسية تشجيع احلوار 

امل ساخنة هي النزاع والسالم والتك واملناقشات وخيارات السياسة العامة فيما يتعلق بقضايا
االقتصادي اإلقليمي يف اجلنوب األفريقي، وذلك دعما للجهود اليت تبذهلا املؤسسات اإلقليمية 
والدول األعضاء يف املنطقة دون اإلقليمية من أجل كفالة االستقرار والرخاء يف اجلنوب األفريقي. 

ايتها اعُتمد بيان يورد توصياتوجرى نقاش قوي ومكثف ملوضوع احللقة الدراسية،  ويقرتح  ويف 
  سبيال للمضي قدما على منظمي املؤمتر واملشاركني فيه واجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة

ونظمت اللجنة االقتصادية االجتماَع السنوي آللية التنسيق دون اإلقليمي لشرق   - ١٧٣
روين يومي وقد ُعقد االجتماع يف غابو أفريقيا واجلنوب األفريقي، وقدمت لالجتماع خدمات فنية. 

أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي،  ه، واستضافت٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١١و ١٠
ديد آللية التنسيق بوصفها الرئيس اجل، السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقياليت خلفت 
تصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية وحضر االجتماع ممثلون عن اجلماعات االق. اإلقليمي
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الدولية، واملنظمات املعنية مبمرات النقل ومنظمات اجملتمع املدين، ومديرو األمم املتحدة 
اإلقليميون وممثل عن أفرقتها القطرية، وممثلون عن منظمات شريكة أخرى. وقد أتاح االجتماع 

يات التنسيق دون اإلقليمي يف عمل حنو تعميم فعال خلطة أعمال آلية”الذي ُعقد حتت شعار 
ا اجلهات صاحبة املصلحة ات صاحبة ، منربًا للجه‘‘التخطيط وحتديد األولويات اليت تقوم 

املصلحة لكي تقّيم التقدم احملرز آنذاك يف تنفيذ املشاريع الرئيسية لآللية. كما أتاح للجهات 
ط عمال اآللية يف عمليات التخطياملذكورة فرصة التوصل إىل نقاط عمل حمددة لتعميم خطة أ

ا.   وحتديد األولويات اليت يقومون 

ا أالرئيسية اليت ة كلماليف  اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي توشدد  - ١٧٤ يف دلت 
اآللية، على أمهية استمرار وكاالت األمم املتحدة يف دعم األولويات  ةرئيس ااالجتماع، بوصفه

لدى املؤسسات اإلقليمية. ومت التأكيد أيضا يف االجتماع على أن مسؤولية حتديد األولويات 
على الصعيد اإلقليمي تقع على عاتق اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية 

ها. ومت على خدمتتلك اجلماعات واملنظمات رته الدول األعضاء اليت تعمل أقالذي على النحو 
التشديد على الدور الرئيسي الذي تضطلع به منظومة األمم املتحدة يف دعم السياسات اإلمنائية 
واملبادرات الربناجمية القائمة اليت تصوغها وتنفذها اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات 

ولية. وأكد املشاركون جمددا على ضرورة تعاون أصحاب املصلحة يف آلية التنسيق احلكومية الد
من أجل استكمال خطة األعمال اخلاصة بشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي للتأكد  دون اإلقليمي

ا اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  ا تتضمن أحدَث االسرتاتيجيات واألولويات اليت اعتمد من أ
ادية طة االسرتاتيجية اإلرشاخلاحلكومية الدولية، مبا يف ذلك الصيغة املنقحة من واملنظمات 

قة ومنط للجنوب األفريقياجلماعة اإلمنائية اخلاصة ب ٢٠٢٠-٢٠١٥يف الفرتة اإلقليمية للتنمية 
  .التجارة احلرة الثالثية

نة ج، بوصفه ذراع اللدون اإلقليمي للجنوب األفريقي رمسيا املكتبعلن وأ  - ١٧٥
جنة املعنون عن صدور منشور اللاملعرفة يف هذه املنطقة دون اإلقليمية، بنشر االقتصادية املعين 

، وذلك يف لوساكا ‘‘: التصنيع من خالل التجارة٢٠١٥التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام ’’
. وقد أشرفت على اإلعالن الرمسي عن صدور هذا التقرير الرئيسي ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤يوم 

للجنة االقتصادية السيدة مارغريت مواناكاتويه، وزيرة التجارة والتبادل التجاري والصناعة يف 
كة لشرق املشرت  السوقومن زامبيا. وحضر االحتفال بصدور التقرير مشاركون من حكومة زامبيا، 

، والقطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، واجلامعات، ومؤسسات أفريقيا واجلنوب األفريقي
البحوث. وأتاح هذا االحتفال منربا لنشر التقرير وتعميق النقاش السياسايت عن التصنيع على 

  الصعد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين.
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  ادية والتخطيطالمعهد األفريقي للتنمية االقتص  -٩

اهلدف الرئيسي من الربنامج الفرعي، الذي يديره املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية   - ١٧٦
والتخطيط هو حتسني إدارة القطاع العام والتخطيط للتنمية دعماً للتحول االقتصادي واالجتماعي 

ت. وتتمحور القدرايف أفريقيا، وذلك عن طريق التدريب وغريه من األنشطة ذات الصلة بتنمية 
أنشطة املعهد حول جمموعة من الربامج املتعلقة بتنمية القدرات والتدريب، فضال عن إجراء 

عم الدول األعضاء د وتقدمي مبادرات للحوار الرفيع املستوى بغرضات البحوث املتعلقة بالسياس
ا  يفحتول هيكلي ث اإحديف جهودها الرامية إىل حتقيق اهلدف الرئيسي املتمثل يف  اقتصادا

ا. كما يقدم خدمات استشارية عند الطلب إىل احلكومات واملؤسسات العامة،  املعهد وجمتمعا
  وهو مبثابة منتدى للتفكري البديل بشأن التنمية يف أفريقيا.

اية   - ١٧٧ يادة ، كان املعهد قد جتاوز هدفه املتمثل يف ز قيد االستعراضفرتة الوحبلول 
عتمد أساليب جديدة يف صياغة وحتليل السياسات وتتخذ التدابري املناسبة، عدد البلدان اليت ت

 –(هدف فرتة السنتني بلدان  ٥انطالقا من خط أساس يتمثل يف بلداً  ٢٥إىل  فوصل عددها
بلداً). وباملثل، حقق املعهد بالكامل هدفه املتمثل يف زيادة عدد إدارات القطاع العام الوطنية  ١٨

ة واملؤسسات اليت أصبحت تطبق، بفضل عمل املعهد، نـُُهجا سياساتية جديدة أو دون اإلقليمي
انطالقا من خط  بلداً  ٣٠التخطيط والتحليل، حيث ارتفع عدد البلدان إىل جمايل مالئمة يف 

كما حقق املعهد التقدم املتوخى فيما يتصل بزيادة عدد البلدان   بلداً. ١١أساس يتألف من 
منائي تخطيط اإلالاليت تعتمد سياسات وتدابري أو تنفذ أنشطة يف جمال  واملناطق دون اإلقليمية

 بلداً  ٣٤إىل كخط أساس بلداً   ١١توصيات املعهد، حيث ارتفع عدد البلدان من  معسق تت
 ٣٣موظفا عموميا،  ١١١٨بلداً). وباختصار، استفاد ما جمموعه  ٣٠ –(هدف فرتة السنتني 

)، من أنشطة املعهد املتعلقة بتنمية القدرات يف جماالت اإلدارة ٣٦٣منهم إناث ( باملائة
ت وعلى وجه التحديد، تلقى املشاركون التدريب يف جماالت مشلمنائي. تخطيط اإلالاالقتصادية و 

ها وتقييم هادورص هاوتنفيذ السياسات القطاعيةو صياغة وحتليل عدد من قضايا االقتصاد الكلي 
ا، مبا فيها والتفاوض  ة احلسابات االقتصادية، واجلوانب اجلنسانية، والسياسات االقتصاديبشأ

 اتاسالتجارية، والسي اتاملتعلقة بالعمالة، وإدارة الدين العام، والتكامل اإلقليمي، والسياس
منائي، تخطيط اإلالالتعدين، وسياسات الطاقة، و  اتالزراعية، وسياس اتالصناعية، والسياس

سياسات والسياسات االجتماعية، و التنمية،  طيالبيانات ومنذجة االقتصاد اجلزئي ملخطّ وحتليل 
األراضي، والنقل واهلياكل األساسية، والعلم والتكنولوجيا، ات اهلجرة، والشباب والعمل، وسياس

  يعية.ب، واملنظور اجلنساين والبيئة، وإدارة املوارد الطيةعدنوارد املواحلوكمة والتنمية، وإدارة امل

لدورات ااالحتياجات املتغرية للدول األعضاء، واصل املعهد زيادة  وسعيا لتلبية  - ١٧٨
خالل فرتة السنتني، وخاصة من خالل اقرتاح جمموعة دورات جديدة تتناول القصرية اليت قدمها 
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. ةاملسائل اليت ال غىن عنها لتحقيق التحول اهليكلي للدول األعضاء وخططها للتنمية املستدام
فة إىل التدريبية أعاله، فإن املعهد، باإلضا تتغطيها الدوراوكما يتضح من قائمة اجملاالت اليت 

دوراته العادية، استحدث جماالت تدريب جديدة من خالل تنظيم دورات بشأن اهلياكل األساسية 
للتنمية، وبيانات اهلجرة من أجل التنمية، فضال عن الدورات املتعلقة بالبيئة واملناخ وإدارة املوارد 

ات من األخرية لدورة تتعلق بتعبئة املوارد احمللية واالستثمار الطبيعية. كما وضع املعهد اللمسات 
. وعقب تقييم احتياجات الدول األعضاء يف جمال بناء ٢٠١٦املتوقع أن يبدأ تنظيمها يف عام 

، متت تلبية االحتياجات اخلاصة لعدد ٢٠١٥استشارية هلا يف أوائل عام  توإيفاد بعثاالقدرات 
زيز القدرات عن طريق تنظيم دورات مصممة خصيصا يف جماالت من الدول األعضاء يف جمال تع

مثل إدارة السياسة االقتصادية املراعية للمنظور اجلنساين، والتخطيط، وامليزنة، ورصد وتقييم برامج 
التنمية ومشاريع اهلياكل األساسية. فقد أشرف املعهد، على سبيل املثال، يف إطار شراكة مع 

يف جامعة رواندا، على تنظيم دورة مصممة خصيصا بشأن إدارة  مركز الدراسات اجلنسانية
السياسة االقتصادية املراعية للمنظور اجلنساين حضرها مسؤولون روانديون. وجرى التدريب يف  

. وُأضيف عنصر تدريب املدربني دعما السرتاتيجية البلد املتعلقة ٢٠١٥كيغايل يف آب/أغسطس 
سياسات ال امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين الالزمة لتفعيل البتسريع عملية تنمية القدرات يف جم

  اجلنسانية.

رة تقدم دعما سياساتية مبتك تبين ممارساتوإلثراء الدورات اليت يقدمها واملسامهة يف   - ١٧٩
، نظم املعهد حوارات رفيعة املستوى بشأن السياسات، مبا يف ذلك حوار ٢٠٦٣قويا خلطة عام 

ا وأهدافها الرئيسية". ونظم املعهد اثين عشر  ٢٠٦٣ة خطة عام رئيسي عن "عملي ومضمو
حوارا آخر رفيع املستوى، ومخسة اجتماعات ألفرقة خرباء، باإلضافة إىل سلسلة احللقات الدراسية 

أداة و الشهرية املتعلقة بالتنمية اليت ال تزال حتظى بالكثري من التقدير كمحفل لتشجيع احلوار 
لتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين يف مسرية التنمية يف أفريقيا. وقد  مؤسسية رئيسية

من املوظفني العموميني وصناع القرار  ٩٠٠تناولت احلوارات واحللقات الدراسية، اليت مجعت حنو 
واخلرباء واألكادمييني وممثلي القطاع اخلاص واجملتمع املدين من خمتلف أحناء القارة وخارجها، بصفة 

يسية موضوعات تدخل يف صميم خطة التحول اهليكلي املستدام يف أفريقيا، مثل الدولة رئ
اإلمنائية، والتصنيع، والتجارة فيما بني البلدان األفريقية، وتنمية القطاع اخلاص، وسياسات 
األراضي واحلوكمة، وإدارة املوارد الطبيعية، والسياسة الضريبية املتعلقة باملعادن، واملفاوضات 

 عاليات تأثريالفالقتصادية الدولية، وإدارة الشركات وتسخري اهلجرة ألغراض التنمية. وكان هلذه ا
، يف جماالت متنوعة تشمل املعادن، والتصنيع، والتكامل اإلقليمي والتجارة ةالسياسات املتبععلى 

 ةأيضا مبثابت الفعاليا والزراعة، والدين العام، واملالية العامة، وتعبئة املوارد واالستثمار. كما كانت
رباء حمفزات لتعميق التفكري لدى كبار املسؤولني واملسؤولني التنفيذيني يف احلكومات األفريقية، واخل

 مع خمتلف اجلهات املعنية للمسامهة يف دتعاون املعهواألكادمييني، فضًال عن توسيع نطاق 
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رفيعي ال ستوى مشاركة املسؤولنياستعراض السياسات العامة وتصميم وتنفيذ العمليات. ويشري م
املستوى يف هذه الفعاليات إىل اهتمامهم الكبري مبسائل السياسات العامة، مما يشكل دليال على 

  تأثري الفعاليات املذكورة يف السياسات.

ويف إطار سعيه إىل العمل مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية،  وباإلضافة إىل ذلك  - ١٨٠
حتليل ن عون مع السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، دورات بالتعا نظم املعهد،

ملسؤولني من الكتلة االقتصادية. فائدة ال Stataو  Eviews أدايتالسياسات التجارية باستخدام 
هذه الدورة تدريب مسؤويل السياسات على اجلوانب العملية لتحليل السياسات  وكان اهلدف من

رات السياساتية الستكشاف اخلياتني /اإلحصائيتنيالتحليلي نياألداتاتني التجارية باستخدام ه
ا  وإثبات ضرورة االستعانة لسياسات التجارية ا يف تطويربأدوات سياساتية خمتلفة لالسرتشاد 

 فريقيتقنيني من أمانة السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األ تزويد موظفنييف أفريقيا. ومت 
املعنية بالتنسيق يف بلدان الكتلة االقتصادية مبجموعة من املهارات الالزمة لتنفيذ  ومن الوزارات

السياسات القائمة على األدلة من أجل التصدي للشواغل املتعلقة بالتجارة، وحتقيق احلد األقصى 
للتوجه حنو إقامة سوق  شخصا. ودعماً  ٢٩من تلقوا التدريب  وبلغ جمموع. التنمية مثارمن 

تكامل تعميق العن ) يف أفريقيا، نظم املعهد أيضا دورة القارية لتجارة احلرةا(منطقة موحدة 
اإلقليمي، وذلك بالتعاون مع معهد إدارة االقتصاد الكلي وإدارة الشؤون املالية، وقد ُصممت 
الدورة بالتأسيس على هذه اإلجنازات للتصدي لعمليات التكامل اإلقليمي األكثر تعقيداً، وهو 

ال غىن عنه من أجل معاجلة التحديات االقتصادية النامجة عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج أمر 
وتلقى  واخنفاض دخل الفرد. ،اهلياكل األساسية، وعدم كفاية مناخ االستثمار وقصورواملعامالت، 

  .واجلنوب األفريقي شخصا من دول شرق أفريقيا ٢٤التدريب ما جمموعه 

املتطلبات األساسية لتجديد براجمه اخلاصة مبنح درجة املاجستري. املعهد واستكمل   - ١٨١
الصناعية (بالتعاون مع جامعة ات إطالق برنامج ملنح درجة املاجستري يف السياس جرىو 

برعاية   ١٠موظفاً عمومياً ( ٢٠، وتألفت الدفعة األوىل من ٢٠١٦جوهانسربغ) يف شباط/فرباير 
اإلقليمية اخلمس يف القارة. وعالوة على ذلك، وبعد تنظيم كاملة من املعهد) من املناطق دون 

أول دورة له على اإلطالق باللغة العربية بالتعاون مع معهد التخطيط القومي املعهد األفريقي 
، واصل املعهدان تعزيز شراكتهما بتنظيم الدورة الثانية ٢٠١٤املصري يف كانون األول/ديسمرب 

 ا اآلن يف املرحلة األخرية إلعداد برنامج مشرتك ملنح درجة املاجستريمن النسخة العربية للدورة، ومه
  يف جمال اإلدارة االقتصادية والتخطيط اإلمنائي.

للتنمية فريقي األ وُقطعت خطوات كبرية حنو إطالق برنامج التعلم اإللكرتوين للمعهد  - ١٨٢
 ٢٠١٦ام قرر أن يشهد ع، حيث بلغت التجهيزات مرحلة متقدمة. ومن املاالقتصادية والتخطيط

تنظيم أول جمموعة دورات عرب اإلنرتنت ملسؤولني من الدول األفريقية األعضاء. ويعكف املعهد 
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حاليا على وضع خطته االسرتاتيجية للسنوات اخلمس القادمة، وقد حدد لنفسه هدفًا رئيسياً، 
، األمر الذي ٢٠٢٠وهو أن يصبح من أهم معاهد التدريب االفرتاضي األفريقية حبلول عام 

سيعود بفائدة كبرية على الدول األعضاء من حيث نطاق التغطية والتكاليف والفرص املتاحة 
م. ومن املتوقع أن تكون  ملواصلة تطوير قدرات موظفي اخلدمة املدنية وبالتايل قدرات مؤسسا

  املشاركة يف التعلُّم اإللكرتوين أكثر توازناً من منظور جنساين.

صل املعهد تعزيز شبكة الشراكات االسرتاتيجية القائمة لديه، يف مسعى ويوا  - ١٨٣
لالستمرار يف زيادة ما يقدمه من دورات لتلبية االحتياجات املتنوعة للدول األعضاء، وإثبات 
حضوره على الصعيد احمللي، وإبراز مكانته، وضمان حصوله على متدربني حمتملني، وإحداث 

اد رة األفريقية. ويعكف املعهد على تعزيز تعاونه مع مفوضية االحتتأثري يف خمتلف أحناء القا
النيباد، ووكاالت األمم املتحدة، ومصارف التنمية اإلقليمية، باعتبار أن ما ومبادرة األفريقي، 

ة يقوم به يسهم يف حتقيق طموح اللجنة االقتصادية ألفريقيا املتمثل يف تعزيز تأثريها يف السياس
يط فيما يتعلق بقضايا التخطيا ستوى القاري لكي تصبح جممع فكر مرجعالعامة على امل

والسياسات اإلمنائية يف أفريقيا. ويف الوقت نفسه، يركز املعهد بشكل متزايد على إقامة شراكات 
خالل و  الفكر ومنظمات اجملتمع املدين يف مجيع أحناء القارة. معامع اجلامعات ومراكز البحوث وجم

ة ستعراض، عمل املعهد على تعزيز نطاق تعاونه وتوسيعه مع املصرف العريب للتنميالفرتة قيد اال
 القوميمعهد التخطيط و سوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، االقتصادية يف أفريقيا، وال

 -من أجل تنظيم دورات قصرية وبرامج ملنح درجة املاجستري -، وجامعة جوهانسربغ يصر امل
إىل إقامة شراكات جديدة مع مركز الدراسات اجلنسانية يف جامعة رواندا، وإدارة الشؤون باإلضافة 

االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، واملبادرة املشرتكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل القضاء على الفقر ومحاية البيئة.

يف  ٢٠١٦شباط/فرباير  ٥الدورة الرابعة واخلمسون جمللس إدارة املعهد يف وُعقدت   - ١٨٤
 أديس أبابا. ويف هذه الدورة، رحب اجمللس بربنامج اإلدارة وخطة العمل وامليزانية املقرتحة لفرتة

ووافق عليها، إىل جانب املوافقة على عدد من التغيريات الرئيسية املتعلقة  ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني
البشرية وفقًا للتوجه االسرتاتيجي للمعهد. وُأحيط أعضاء اجمللس علمًا بالتحديات اليت  باملوارد

تواجه املعهد فيما يتعلق بسداد ن االشرتاكات السنوية املقررة واملتأخرات املطلوبة من الدول 
مليون دوالر. ومن املقرر توجيه نداء خالل مؤمتر  ١٦، وقد بلغت األخرية ما قدره األعضاء

ملناشدة الدول ني ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصاديةاملقبل  لجنة االقتصاديةال
ا السنوية املقررة و  ما سيتم ما عليها من متأخرات. كدفع األعضاء املواظبة على تسديد اشرتاكا

يذ برنامج عمل نفوضع اسرتاتيجية لتعبئة املوارد من أجل زيادة مستوى املوارد املالية الالزمة لت
ا. وبعد التوصيات اليت قدمها األعضاء خالل الدورة الثالثة واخلمسني  املعهد والقدرة على التنبؤ 
جمللس إدارة املعهد والتوصيات األخرى املقدمة خالل الدورة الرابعة واخلمسني، ُأجريت تعديالت 
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مث على اجمللس  ٢٠١٦ء لعام على النظام األساسي للمعهد من املقرر عرضها على مؤمتر الوزرا
  االقتصادي واالجتماعي توطئة الستعراضها واملصادقة عليها.

لى من غرب أفريقيا حتديا كان لزاما ع تضررت منها مناطقيبوال اليت ومثلت أزمة اإل  - ١٨٥
املعهد مواجهته عند تنفيذ برناجمه لفرتة السنتني. وقد تأثرت املشاركة يف الدورات بشكل كبري 

. كما قّل الطلب على الدورات ٢٠١٥إىل أوائل عام  ٢٠١٤ية يف الفرتة من منتصف عام للغا
ليت ابلدان غرب أفريقيا، بسبب حتديات التمويل خاصة من ، ألغراض بعينها املصممة خصيصا

ومن التحديات اليت عاىن منها املعهد أيضاً لدول األعضاء اليت واجهت هذه األزمة. عانت منها ا
، حيث شهد املعهد تغيريًا يف قيادته ٢٠١٥وخاصة خالل عام  ارد من خارج امليزانيةتعبئة املو 

  وهي العملية اليت استكملت منذئذ.

  التنمية االجتماعيةسياسات شعبة   - ١٠

ت ااهلدف األساسي للربنامج الفرعي للجنة االقتصادية ألفريقيا املتعلق بسياس  - ١٨٦
دلة من أجل حتقيق والعاللجميع التنمية االجتماعية هو تعزيز التنمية البشرية واالجتماعية الشاملة 

التحول يف أفريقيا، وبصورة أكثر حتديدا، يف جماالت العمالة واحلماية االجتماعية، والشباب 
  احلضري، ومتكني املرأة.وسع والت ،والسكان

بالكامل اهلدف املتمثل يف زيادة عدد الدول األعضاء اليت عممت يف خمتلف  حتققو   - ١٨٧
ا الوطنية املسائل املتعلقة بالعمالة واحلماية االجتماعية والسكان والشباب.  ا واسرتاتيجيا سياسا

دف فرتة السنتني  ١٣وقام   ،وجنوب أفريقيا ،بلدا) هي: بوركينا فاسو ١٢ -بلدًا (مقارنة 
 ،وموزامبيق ،ومالوي ،واملغرب ،وكينيا ،والكامريون ،وغانا ،وسرياليون ،والسنغال ،وزامبيا ،ورواندا

ا واسرتاتيجاالقتصادية ونيجرييا، بإدراج املعارف اليت أنتجتها اللجنة  ا. وعلى سبيل يف سياسا يا
ا اللجنة االقتصادية وبرنامج األ غذية العاملي املثال، بينت نتائج الدراسات املشرتكة اليت أجر

وبوركينا  ،وأوغندا ،يابلدان (إثيوب تسعةومفوضية االحتاد األفريقي عن تكلفة اجلوع يف أفريقيا يف 
ى لومالوي) تقديرات التكاليف املرتتبة ع ،ومصر ،وغانا ،وسوازيلند ،ورواندا ،وتشاد ،فاسو

 ميثل قضية األطفال الالتقاعس عن التصدي حملاربة سوء التغذية، وأثبتت أن سوء التغذية لدى 
اجتماعية فحسب، بل يشكل حتديًا اقتصاديًا ميكن قياسه كمّيًا ويؤدي إىل خسائر كبرية يف 

املاضي على السواء. وأتاحت الدراسات إنشاء منتدى على املستوى القطري و املوارد يف احلاضر 
ر صرامة أهداف أكث لبناء الوعي وإجراء مناقشات سياسية وتقنية بشأن احلاجة امللحة إىل وضع

دار على إص اأيضالنمو يف أوساط األطفال. وساعدت  فقللحد من اجلوع وسوء التغذية وتو 
تكليف سياسي ملعاجلة مشكلة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وأسفرت عن صدور 
إعالنني منفصلني اعتمدمها مؤمتر االحتاد األفريقي لرؤساء الدول واحلكومات يف دورته العادية 

تحقيق األمن ، ومها اإلعالن املتعلق ب٢٠١٤الثالثة والعشرين اليت عقدت يف ماالبو، يف متوز/يوليه 
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وإعالن ماالبو  ؛التغذوي من أجل النمو االقتصادي الشامل للجميع والتنمية املستدامة يف أفريقيا
. وقد ةعيشالرخاء املشرتك وحتسني سبل امل لمن أج نيالنمو والتحوُّل الزراعيب التعجيلبشأن 

وأيدت  ،األطفالو وقف منتمالوي باآلثار السلبية لو  وغانا اعرتفت بلدان مثل بوركينا فاسو ورواندا
ة لدى سوء التغذيإزاء عام تضمن نداًء بتغيري التوجه السياسايت الإقرار إعالن ماالبو الذي 

  .األطفال

ويشكل السعي إىل فهم ومعاجلة عدم املساواة يف أفريقيا جوهر العمل التحليلي   - ١٨٨
دم املساواة إىل أن التصدي لعللتنمية االجتماعية الذي تضطلع به اللجنة االقتصادية، بالنظر 

جبميع أشكاهلا ضرورة اجتماعية وأمر بالغ األمهية لتحقيق النمو املستدام والعادل يف أفريقيا. ويف 
 أفريقيا على تقرير التنمية االجتماعية يفيف إطار سبيل حتقيق هذه الغاية، ركزت دراسة حتليلية 

ليت تواجه باالستناد إىل اثنني من التحديات الرئيسية االربط بني العمالة غري الرمسية وعدم املساواة، 
ارتفاع و : عدم توفر فرص عمل كافية والئقة، وخباصة للنساء والشباب؛ مها التنمية يف أفريقيا حالياً 

مستوى عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية داخل البلدان وبني خمتلف اجملموعات السكانية. 
، ناميبياا املتحدة و مجهورية تنزانيإىل دراسات ُأجريت يف  تستندااليت االستنتاجات عن  تقريرويف 
أن عدم املساواة يف فرص التعليم، عندما ينطوي على تفاوتات قائمة على نوع اجلنس  تبني

نعكس إىل حد كبري على سوق العمل الذي يشكل القطاع غري الرمسي جزءا  يوالدخل واملكان، 
إىل إدامة تفاوتات الدخل وأوجه الضعف عرب خمتلف اجملموعات كبريا منه. ويؤدي ذلك بدوره 

السكانية. ويف هذا الصدد، فإن التوصيات السياساتية، اليت متت مواءمتها مع مشروع حساب 
دف إىل زيادة قدرات بلدان خمتارة على تصميم  األمم املتحدة التنمية من أجل تعزيز املساواة، 

  مج املوجهة حنو حتقيق املساواة.وتنفيذ السياسات العامة والربا

. ٢٠١٥التنمية االجتماعية يف أفريقيا زمخا يف عام  دليلواكتسب العمل بشأن   - ١٨٩
 املشرتكة االجتماعات السنوية أقيمت ذلك العام على هامش ةجانبي فعاليةيف  الدليلفقد ُعرض 

للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشؤون املالية والنقدية والتخطيط والتكامل  الثامنة
االقتصادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

 ةدولة أفريقي ٤٦مخس حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات غطت  و نُظمت بعد ذلك .األفريقيني
يا، يس من بينها إثيوبيا، وليبيا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب أفريق(ل

وسيشيل، وموزامبيق، وليسوتو) وتسع مجاعات اقتصادية إقليمية (مجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة 
االقتصادية لدول  ةاإلمنائية للجنوب األفريقي، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، واجلماع

ة الدولية املعنية واهليئة احلكوميغرب أفريقيا، والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، 
، وجتمع دول الساحل والصحراء، واحتاد املغرب العريب، واجلماعة االقتصادية لدول وسط بالتنمية

ي للحصول على املستوى دون اإلقليمأفريقيا). وأدى ذلك بدوره إىل زيادة الطلب يف بلدان معينة و 
على املساعدة التقنية من اللجنة االقتصادية ألفريقيا لرصد مشكلة اإلقصاء االجتماعي. 
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ة والسياحة واملوارد املعنية بالتعليم والثقاف ةاألفريقيالبلدان وباإلضافة إىل ذلك، أعربت جلنة برملان 
يف طبعة عام  دليلاليف املستقبل. وقد أدى إدراج  التعاونبو  بالدليلالبشرية عن اهتمامها الكبري 

 ،القتصاديةا ، الذي يعد املنشور الرئيسي للجنةأفريقياالتقرير االقتصادي عن من سلسلة  ٢٠١٥
كس االهتمام وينع. السياسات وأمهيته على صعيد ويف املوجزات القطرية للجنة إىل زيادة أثره
وتسوانا يف الطلبات املقدمة من بالدليل  يثريهااليت االسرتاتيجي مبسألة اإلقصاء االجتماعي 

وبوركينا فاسو ومن السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي واالحتاد االقتصادي والنقدي 
نتائج  فإن إدخال ،لغرب أفريقيا للحصول على تدريب خاص يف هذا الصدد. ومن ناحية أخرى

القطرية يوضح استخدام بيانات وطنية لرصد اإلقصاء  يف الدفعة التالية من املوجزات الدليل
ة على يف توضيح اجتاهات النتائج االجتماعي الدليلأمهية وكيفية انعكاس ذلك على  االجتماعي

  حتديد اجتاهات السياسة العامة. علىاملساعدة يف الصعيدين الوطين ودون الوطين و 

مبادرة  وهو –جرة األيدي العاملةواستمر العمل يف الربنامج املشرتك املتعلق   - ١٩٠
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 ٢٠١٤اميبيا، يف نيسان/أبريل االجتماعية التابعة لالحتاد األفريقي يف ويندهوك، ن

. ٢٠١٥عليه مؤمتر قمة رؤساء الدول واحلكومات الذي عقد يف أديس أبابا، يف كانون الثاين/يناير 
ذه املبادرة املشرتك ة. وشاركت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف تصميم ووضع وثيقة الربنامج املتعلقة 

، عبئة املوارد من أجل تنفيذ الربنامج. وباإلضافة إىل ذلكوكخطوة تالية، سريكز الشركاء على ت
نظمت اللجنة االقتصادية، يف إطار شراكة مع مركز سياسات املغرتبني األفريقيني والوكالة األملانية 

جارب فيما وأتاح االجتماع تبادل الت. للتعاون الدويل، مؤمترا بشأن ديناميات اهلجرة يف أفريقيا
ن خالل توفري منتدى مّكن عدد من كبار صناع السياسات األفريقيني يف بني بلدان اجلنوب م

من إجراء مناقشات مع املهاجرين عن رحلة اهلجرة،  املغربالكامريون و و وتونس  وغانا وإثيوبيا
والتدبر يف كيفية مراعاة حقائق اهلجرة يف سياسات هذه البلدان. ومت تسليط الضوء على األمهية 

ياسات سة العاملية واإلقليمية على مستوى الشركات مع الرتكيز على شعبة االسرتاتيجية للهجر 
خالل االجتماعات السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة من املقرر أن يُعقد التنمية االجتماعية. و 

االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي ومؤمتر 
رفيع سياسايت  وارٌ ح ة االقتصادية لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينياللجن

املسألة  ذا احملفلهاهلجرة باعتبارها أولوية بالنسبة إىل أفريقيا، وسيِدرج  يتناول مسألةاملستوى 
  .بشكل مباشر يف خطة التنمية

غرايف و الرامية إىل تسخري العائد الدمي وتواصل اللجنة االقتصادية املشاركة يف اجلهود  - ١٩١
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 يتيحها النمو 
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مهية  غرافية الكربى. وعالوة على ذلك، وتقديرا ألو الدمي فريقيا واالجتاهاتأالسكاين السريع يف 
فرعي حبوثا ، أجرى الربنامج الالقارةغرايف يف و كبار السن ودورهم احلاسم يف حتقيق العائد الدمي

 ،ي وبرينسييبتوم نسا بشأن الشيخوخة والتنمية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تشمل
: ويعرض التقرير معلومات موثوقة عن الشيخوخة. وموريشيوسكابو فريدي، بيساو، و -وغينيا

الرتكيبة السكانية، والظروف املعيشية لكبار السن، وآثار الشيخوخة على سياسات التنمية، وال 
سيما على القوة العاملة وأنظمة التقاعد، وسياسات وآفاق املستقبل. وستوجه نتائج األحباث 

عمل مدريد الدولية للشيخوخة يف أفريقيا خالل عام  أيضا االستعراض الثالث لتنفيذ خطة
٢٠١٦.  

مع اللجنة االقتصادية يُنفذ وكجزء من مشروع مشرتك مدته ثالث سنوات   - ١٩٢
-٢٠١٤ الفرتة يفآسيا  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب

تعزيز قدرة احلكومات على تلبية احتياجات يف إطار حساب التنمية ويهدف إىل  ٢٠١٧
الشباب، أنتجت اللجنة االقتصادية أدلة موثوقة عن أوضاع الشباب يف أفريقيا. وُأجري حتليل 
إقليمي لتقييم مشاركة الشباب يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف أفريقيا واقرتاح 

طوير . ويتمثل الناتج النهائي للمشروع يف تثرتركز على إحداث أاستجابات سياساتية بديلة 
جمموعة أدوات سياساتية لفائدة الشباب تكون مبثابة خمزون للممارسات اجليدة املتعلقة 

  .بالسياسات العامة الشاملة اليت تستجيب الحتياجات الشباب

د دهدفها املتمثل يف زيادة عبالكامل وعالوة على ذلك، حققت اللجنة االقتصادية   - ١٩٣
اللجنة يف يها إلاملستدام اليت دعت  يضر وسع احلالبلدان اليت تدمج، جزئيا أو كليا، مبادئ الت

سبعة تمدت قد اعمن صفر إىل سبعة بلدان. و  تعتمدها، سياسات أو تشريعات أو اسرتاتيجيات
 سياسات) غابون، كينيا، نيجريياوتشاد، والسنغال، و بوركينا فاسو، (أوغندا، و بلدان 
عين مؤمتر األمم املتحدة الثالث املبشأن املوحد  فريقياألوقف امليجيات تقوم على واسرتات

 يضر سع احلو باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة، وهو ما يتماشى مع عمل اللجنة يف جمال الت
سع و وخطة التحول اهليكلي، وذلك من أجل التسخري اهلادف لفرص التنمية اليت يتيحها الت

برنامج األمم و االقتصادية . وقد حتقق ذلك من خالل شراكة بني اللجنة ك البلداني يف تلضر احل
املتحدة للمستوطنات البشرية وجلنة االحتاد األفريقي الفنية الثامنة املعنية باخلدمة العامة واحلكم 

 لوضع قينتحيث اشرتكت هذه الكيانات يف تقدمي الدعم الاحمللي والتنمية احلضرية والالمركزية، 
لى لتنمية املستدامة واحلضرية، أي اخلطة احلضرية األفريقية، عالوة ع األفريقي لسياسايتالطار اإل

العاملية  يةة احلضر طاخل تشكيلوالذي سيكون مبثابة مسامهة يف  املذكور أعالهموقف أفريقيا املوحد 
  .٢٠١٦املؤمتر يف تشرين األول/أكتوبر عام  أثناء انعقاداجلديدة املزمع اعتمادها 
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مبؤمتر  لقةاملتعكما قادت اللجنة االقتصادية عملية االستعراض اإلقليمي ألفريقيا   - ١٩٤
األمم املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة. ومشل ذلك تقييم تنفيذ 

اين يت ُقطعت خالل مؤمتر األمم املتحدة الثوالتنمية ال يضر وسع احلااللتزامات املتعلقة بالت
احلضرية، واالقتصاد احلضري،  احلوكمة، السيما يف جماالت ١٩٩٦للمستوطنات البشرية، يف عام 

ا املسا ،والعدالة االجتماعية مهة والبيئة. وحدد التقييم ثغرات التنفيذ واملسائل الناشئة اليت من شأ
ملوحد أفريقيا، واليت أدرجت أيضا يف موقف أفريقيا ا يف يضر وسع احليف تشكيل أولويات الت

  املؤمتر.ب املتصل

ويف إطار مسؤوليات التنفيذ والرصد امللقاة على عاتق الدول األعضاء فيما يتعلق   - ١٩٥
، ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣باألهداف ذات الصلة باملدن واملستوطنات البشرية يف خطة عام 

ا، وسيجري لبيانات احلضرية والثغرات املتعلقة بالقدرات يف أفريقيأجرت اللجنة االقتصادية تقييما ل
 اتتعدادالية لاحلولة اجلاستخدام التقييمات يف تعزيز املفاهيم احلضرية، ومؤشرات ومنهجيات 

). وعليه، ستعتمد ٢٠٢٥إىل عام  ٢٠١٥املمتدة من عام (الفرتة  ٢٠٢٠السكان واملساكن لعام 
خالل فرتة السنتني القادمة وضع برنامج إحصاءات حضرية، وفقا ملا  اللجنة اإلحصائية ألفريقيا

والنيجر  مصرو  وغينيا االستوائية وكوت ديفواروزامبيا بوركينا فاسو وأوغندا و إثيوبيا  أوصت به
ومن شأن حتسني البيانات واإلحصاءات احلضرية أن يعزز قاعدة األدلة الالزمة لوضع  .ونيجرييا

  والتنمية يف أفريقيا.ي ضر وسع احلالتالسياسات املتعلقة ب

ا يف ، مبمن اجلهات صاحبة املصلحة متنوعةجمموعة وقد أقام الربنامج شراكات مع   - ١٩٦
ذلك مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات األمم املتحدة 

ا والدول األعضاء،  نةاملوارد والتأثري يف رسائل اللجأجل االستفادة من من  وصناديقها ووكاال
لوثائق والتنمية يف أفريقيا. وقد مت إبراز ذلك بصورة جيدة يف ا يضر وسع احلبشأن الت االقتصادية

ث املعين مؤمتر األمم املتحدة الثال بشأناخلتامية والقرارات املتعلقة باملوقف األفريقي املوحد 
  باملؤمتر.ملتعلقة تلك اباإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة و 

 البرامج دعم  - ١١

 من ائجالنت حتسني إىل الرامية جهودها اللجنةواصلت  االستعراض، قيد الفرتة خالل -١٩٧
 وحيتوي. ةساءلحتسني املو  تنظيمية،ال فعاليةمزيد من الو  اجلودة، وخدمات عالية منتجات خالل
أكرب من  تتسم بقدر منظمة لبناءا اللجنة ختذاليت ا التدابري عن معلومات الفرع على هذا
 االسرتاتيجي خطيطالت تعزيز على خاص بشكل الرتكيز مع النتائج، على ةوقائم ساءلةاملو  شفافيةال

 الشراكات عزيزوت واالتصاالت، املعارف، وإدارة ،أساليب العمل وحتسني نوعية التنفيذ، وتقييم
 .التقين والتعاون
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 بدأت عملية يوه النتائج، على تركيزها لتعزيز إجراءات حمددةاالقتصادية اختذت اللجنة و  -١٩٨
لتكون حتت  جلودةضمان او  والتقييم نةاالسرتاتيجيني، وامليز  والتخطيط الربجمةعمليات  بتوحيد
 ار إدارةمن إطكجانب ونوعية التنفيذ،   االسرتاتيجي التخطيط واحد، هو شعبة مكتبمظلة 
 .٢٠١٣ رسيف آذار/ماُشرع يف العمل به الذي  االسرتاتيجي هالتوجّ إعادة  اليت تدعم النتائج

 إطار، وهو واملساءلة االسرتاتيجي التخطيطنظام اللجنة  وضعت ،٢٠١٥ عام ويف -١٩٩
 والرصد، زنةواملي التخطيطجماالت  متماسك يف كيان واحد من العمل مبثابةها متكينيهدف إىل 

ا ونتائجها و  االسرتاتيجيةاللجنة  وتقييم أولويات ،ضمان اجلودةو   وتشمل. عنها واإلبالغخمرجا
 وامليزانية اتيجي،االسرت  اإلطار ذلك يف مبا االسرتاتيجي، التخطيط أدوات للنظام الرئيسية العناصر
 تابعة أداءم ولوحة ،ضمان اجلودةو  التقييم ووظائف السنوية، العمل وخطة املقرتحة، الربناجمية

التنفيذية  ألنشطةوا املوارد بني املواءمة إىلهذا النظام  ويهدف. السنوية والتقارير اإلدارة التنفيذية،
وأن ميكِّن من  يقيا،أفر  يف التنمية مرجعيا يف قضايا فكريا مركزا تصبح أن يف املنظمة وبني مهمة

 مجيع يف اهليكلي حولالت يف سياسات فعال بشكل التأثري يف هماتس اليت النتائج وتتبع حتديد
 .املنطقة أحناء

 ٢٠١٩-٢٠١٨ السنتين لفترة المقترحة البرنامجية الخطة  - ١٢

 نينتالس لفرتة قرتحةامل الربناجميةاخلطة ونوعية التنفيذ  االسرتاتيجي التخطيط شعبة أعدت -٢٠٠
يف  ناجميالرب  التوجهكانة م حتديد سياق يف يةالربناجمعدت هذه اخلطة وقد أُ . ٢٠١٩-٢٠١٨

 إدخال مع ،٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني فرتة يفقامت به  الذي العمل استمرارية حيث من لجنةال
 عملخطة و  ،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  لتنفيذ فعال دعممن أجل تقدمي  حتسينات
 ىعل املصادقةقد جرت و  .هاواستعراضتها ومتابع ٢٠٦٣لعام  األفريقي االحتادخطة و  أبابا أديس
 طارإ يف تعقد يتال للجنة واألربعني التاسعة الدورة يف ٢٠١٩-٢٠١٨ية لفرتة ربناجمال طةاخل

 املاليـة لشــؤونل املتخصصة الفنية األفريقي االحتاد للجنة التاسعة املشرتكة السنوية االجتماعات
 املالية زراءلو  ألفريقيا االقتصادية اللجنة ومؤمتر االقتصـادي، والتكامل والتخطيط والنقدية

 أبريلنيسان/ ٥و ٤ يومي أبابا أديس يفاملعقودة  األفريقيني االقتصادية والتنمية والتخطيط
 األعضاء، للدول دعمها مواصلةإىل  االجتماعات اللجنة هذه خالل نو املشاركدعا و  .٢٠١٦
 االقتصادية عاتواجلما أفريقيا، تنمية أجل من اجلديدة الشراكة وبرنامج فريقياأل االحتاد ومفوضية
 أديس عمل وخطة ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ،٢٠٦٣ عام خطة تنفيذ يف اإلقليمية

  .هاواستعراض أبابا ومتابعتها

 اجملاالت إدراجيف  ٢٠١٩-٢٠١٨السنتني  ية لفرتةربناجمال لخطةل الرئيسيةوتكمن السمة  -٢٠١
 )٢٠٢٣-٢٠١٣( ٢٠٦٣خلطة عام  ولتنفيذ السنوات العشر األ خطة دعم يف سبعةال املرتابطة
 األفريقي اداالحت ومفوضية اإلقليمية االقتصاديةاجلماعات و  األعضاء الدول قدرات تعزيز‘١’:وهي
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 ٢٠٦٣خطة عام  دمج‘٢’؛األفريقية اإلمنائية األهداف بني والتنسيق واالتساق التماسك لضمان
 القدرات تعزيز‘٣’؛يةاملالاملسائل و  تخطيطاألطر الوطنية املعينة بال يف األفريقية اإلمنائية واألهداف

 اإلحصائية النظم تعزيز‘٤’ها؛واستعراض األفريقية اإلمنائية واألهداف ٢٠٦٣خطة عام  ملتابعة
 امب واخلارجية، احمللية املوارد تعبئة حيث من ٢٠٦٣خطة عام  متويل حتديد‘٥’األعضاء؛ للدول

 العلوم من االستفادة‘٦’؛والتشجيع على ذلك، املشروعة غري املالية التدفقات معاجلة ذلك يف
 دانبلمن الشراكات القائمة بني و  اإلقليمية الشراكات من االستفادة‘٧’واالبتكار؛ والتكنولوجيا

  .اجلنوب

 والدعوة، ملعارف،ا لتوليد السياسات حبوث من جمموعةُمَشكَّلة من  التنفيذ طرائقبقى وست -٢٠٢
إجراء  خالل نم ذلكجري وسي. التقين والتعاون االستشارية اخلدمات وتقدمي اآلراء، توافق وبناء

ا الوفاء يف تقدم من أفريقيا حترزه ما وتتبع لرصد وتقارير واجتماعية اقتصادية حتليالت  بالتزاما
 دعما العامة سياسةال جمال يف ومعايري توجيهية ومبادئ توصيات صياغة وعرب واإلقليمية؛ العاملية
 إقليمية مواقف اذواخت اآلراء توافق بناء لتيسري احلوار هذا وتنظيم ؛ةالسياس ذه املتعلق للحوار

 دماتخ شكل يف القدرات وبناء التقنية املساعدة وتقدمي الرئيسية؛ املسائل بشأن وحدةم
 االحتادية االسرتاتيجية مع مفوض شراكات. وستبقى الاملمارسات أفضل لنشر وتدريبٍ  استشارية
 ألخرى،ا اإلقليمية املنظماتو  املتحدة؛ األمم كياناتو  ؛األفريقي التنمية ومصرف ؛األفريقي

 خلاصا القطاع؛ و البحثمعاهد و  اجلامعاتو  ؛يف جمال السياسات الرئيسية الفكر مؤسساتو 
 .الربنامج تنفيذ يفذات أمهيية بالغة  املدين اجملتمع ومنظمات؛ واملؤسسات

 اإلدارة التنفيذيةمتابعة أداء  لوحة  - ١٣

 من ى النتائجالقائمني عل والتقييم الرصد لدعم اإلدارة التنفيذية متابعة أداء ضعت لوحةوُ  -٢٠٣
 اتيجيةاالسرت  املعلومات بني جتمع فهي. ومتماسكة إدارة األداء بصورة مستدامة ومتكاملة خالل

جلمع  املبذولة هودغ عن اجلوتبلِّ  االسرتاتيجية، القرارات على اختاذ اهلامة للمساعدة واملاليةالعملية و 
موعات جم يف أربعلوحة هذه التأيت و . وإنتاج املعارف السياسات حبوث يف اللجنة موارد عمل

 ،٢٠١٥ عام يفو  .التنفيذ وفعالية والتعّلم؛ والثقة؛ واملساءلة واملصداقية السياسات؛ تأثري: هي
 باإلضافةو  تها.وقيوموث النظام يف املدخلة البيانات نوعية لتحسنييها دخلت حتديثات كبرية علأُ 

 التقارير وليدتمن  نظامال تمكنيل كبري بشكل املعلومات تكنولوجيا منصة جتديدجرى  ذلك، إىل
النظَم و  العملياتِ  البيانات مصادرُ  وتشمل. ماملستخدِ  واجهة وحتديث احلقيقي الوقت يف

ستجالء جرى الأُ  امسحو  ،اإللكرتونية وحتليلها اإلعالم وسائل رصدالبيانات املتعلقة بو  ،الداخلية
من أجل التتبع  يةسنو فصلية  تقارير ألفريقيا االقتصادية اللجنة صدرتُ و  .اللجنة تصورات شركاء

 ضوء يف احملرز دمللتق استعراضا يقدم الذي السنوي األداء تقرير عن فضال ،احملرز لتقدماملنتظم ل
 أو داقيةواملص السياسات؛ تأثري، وهي األربع اجملموعات من املختارة الرئيسية األداء مؤشرات
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 على اللجنةأن  ٢٠١٥األداء لعام  تقرير نتائج تظهرو . التنفيذ وفعالية والتعّلم؛ واملساءلة الثقة؛
ا للوفاء الصحيح املسار  التنمية اساتسيذات التأثري يف  والربامج ولوياتاأل بشأن بالتزاما

 اهليكلي لتحولا وبرامج سياسات لتنفيذ األعضاء الدول جهود ودعم أفريقيا، ومتكني األفريقية،
اأولوياعلى أساس   .ا اخلاصة 

 وجود عن اللجنة على شركاء ٢٠١٥عام  تأجري يتالفت الدراسة االستقصائية وقد كش -٢٠٤
خلطة  دعما اساتالسي على تأثريها حيث مناللجنة  قدمتها اليت عن املسامهة لديهم إجيايب تصور
خدمات إنتاج حبوث السياسات و  خالل أبانت عنها من اليت والثقة واملصداقية يف أفريقيا؛ التحول
ا يف ؛تلبيتها للحاجاتو  األدلة علىوبارتكازها عالية الودة اليت متيزت باجل املعرفة  املساءلة وآليا
ا يف جمال إنتاج املعرفة ميتقد وفعاليتها التنفيذية يف التعلم؛ وثقافة  يف القدرات تنميةو  خدما
 .احملدد الوقت

 أن خمرجات اهفي املشاركني من املائة يف ٧٧عترب اِ  فقده الدراسة االستقصائية وفقا هلذو  -٢٠٥
  أفريقيا؛بشأن خطة التحول يف النقاش تعزيز يف وفعالة عالية جودة ذات اللجنة يف جمال املعارف

 ،هلا أمهيةو  ،بشكل كبريتراعي السياق  تنتج معارف اللجنة أنمنهم  املائة يف ٧٠ من أكثروجد و 
بشأن  وضعت أفكاراً  اللجنةإن  املائة يف ٨٠ من يقرب ما قالو  ؛مصممة وفقًا للحاجاتو 

 كانت اللجنة منتجاتأن  أن املائة يف ٧٤ من يقرب وجد ماو  ؛أمهية ا وذاتَ  السياسات موثوقا
 رأي اهفي املشاركني من املائة يف ٧٥ه كان لدى أنت الدراسة أظهر  وأخريا، ‘‘.ةثاحدكثر أ’’

ا موثوقا به وبّناًء  شريكا اُعتربت فقد. اللجنةيف  إجيايب  وأحدثت لسياسيةا القيادةَ  أتاحتوأ
  اجلودة. ذات واملعارف اخلربات

 ٢٠١٦ لعام السنوية العمل خطة  - ١٤

 قدموتُ . ٢٠١٦ لعام السنوية عملها خطةاللجنة وضعت  االستعراض، قيد الفرتة خالل -٢٠٦
 امليزانية يفلواردة ا والنتائج املخرجات من أجل حتقيق ألنشطةل السنوي للتنفيذ طريق اخلطة خارطة

 اإلقليمية وند ومكاتبها ُشعب اللجنة مواءمة خمرجاتهي تعمل على تيسري و . املقررة جميةناالرب 
نظمة من حيث لمل االسرتاتيجية هدافاأل مع والتخطيط االقتصادية للتنمية األفريقي واملعهد
مؤشرات  لجنةال درجتأَ وقد التنفيذ،  وفعالية والتعلم، واملساءلة واملصداقية السياسات تأثري

املدى املتوقع من مسامهة كل ُخمرَج ومن نسبة املوارد  لتقدير ٢٠١٦عملها لعام  خطة يفجنسانية 
  .تغيرياتأو دعم هذه ال املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة يفاملخصصة يف إحداث تغيريات 
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 وخطته التقييم سياسة  - ١٥

دور بللجنة لة املساءو  التخطيط االسرتاتيجياملعمول به كجزء من نظام لتقييم اضطلع ي – ٢٠٧
 ديد للجنةالرتكيز الربناجمي اجلمنهجي وموضوعي قدر اإلمكان ملا ينطوي عليه يف حتديد جوهري 

قوم يسو اجلديد.  هالنموذج عملاألمر بالنسبة أمهية وفعالية وكفاءة وأثر واستدامة، وكذلك من 
سرتاتيجيات الااليت ينبغي أن تؤدي إىل حتديد عن التعلم ذلك من خالل توفري معلومات التقييم ب
ا ية االقتصاد للجنةا فضال عن زيادة تركيز عمليات ها،واعتمادتنفيذ الربامج املثلى ل ومنتجا
  .اوأدوا اوخدما

تصور ع وضل اوقت، قيد االستعراضخالل الفرتة ، االقتصادية اللجنةلذلك خصصت و  – ٢٠٨
 يفاألمني التنفيذي للجنة أقر و وقد . هاملهمة التقييم فيموحد وصياغة أساس مؤسسي 

  فرتةلللنتائج اعلى املبنية خطة تقييم و املؤسسية سياسة التقييم  ٢٠١٤ول عام كانون األ/ديسمرب
. وتسعى هذه السياسة إىل زيادة التعلم التنظيمي ودعم املساءلة والشفافية ٢٠١٧-٢٠١٥

  لتحقيق النتائج.ة لفعاليااإلدارة ها من أجل واستخدامواالتساق والكفاءة يف توليد املعرفة التقييمية 

األمم ا يف املعمول تقييم قواعد التماشى و تاللجنة يف سياسة التقييم فإن وبذلك،  - ٢٠٩
، وحتدد ٢٠٠٥ أبريل /فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم يف نيساناليت اعتمدها  املعايريو املتحدة 

زيادة و  اللجنةة مناحي فيف كاثقافة التقييم تشجيع عها لوضاآلليات اليت ينبغي وضح األهداف وت
 فهم القيمة لجنة من خالل حتسنييف كامل الجهود داخلية جارية لتبسيط التقييم وهناك . تعزيزها

حتسني أداء الربامج  إىلبدوره سيؤدي و ما ، وهداخل املنظمة لتقييم وتعزيز التقييم الذايتلاملضافة 
  التشغيلية واملساءلة جتاه املستفيدين وأصحاب املصاحل.وزيادة الشفافية 

اليت ربامج لاميع منتظم جلقييم تبشأن السياسات تلزم بإجراء بيانات قوية وبوجود  – ٢١٠
ن مد أدىن حبفضال عن التوصية من دوالرات الواليات املتحدة مليون دوالر  ١تتجاوز قيمتها 

تقييم الفة ظيو نتج ستمليزانية الربناجمية، ايف املائة من جمموع  ٥إىل  ٣بنسبة تقييم الالستثمار يف ا
القرارات  اختاذو  على النتائجها وتركيز أوىف اإلدارة على حنو ستنارة اأدلة لضمان اللجنة يف 

  .االسرتاتيجية

 يع الربامج،تعزيز وظيفة التقييم يف مجالرامية إىل ونتيجة جلهود اللجنة يف اآلونة األخرية  – ٢١١
مكتب خدمات الرقابة عن  سجل األداء الصادرمن  ٢٠١٤إجيابية يف طبعة نتائج جلت سَ 

 ،ودة، وضمان اجلرتقاريالوخطة التقييم و  ،واملمارسةالبنية قياس ا لمؤشر  ١٧بني من فالداخلية. 
على  من نتائجها نة اللجنت حسَّ واملوارد املخصصة للتقييم، وتنفيذ توصيات التقييم،  ،واملساءلة

  ٢٠١١-٢٠١٠الفرتة تقييم بكل مؤشر مقارنة 
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دف تعزيز نظم املساءلة وتعميق ثقافة التعلم  - ٢١٢ يف اللجنة دى لوباإلضافة إىل ذلك، و
، لكربىاالرئيسية فعاليات لية لذاتتقييم يات لأجريت بانتظام عمالعمل، مجيع جماالت 

لجنة يف جمال توليد تأثري العن  ملرأي الشركاء اخلارجيني واملوظفني لتقييم تصورا واستطالعاتٌ 
  أداء أعماهلا عموما.، فضال عن توفريهاو  فر ااملع

فقد ُأجريت عمليات رصد منتظمة ومنهجية لتوصيات  أما بالنسبة ملراجعة احلسابات - ٢١٣
ة كبري األمهية الذات توصيات للاملائة يف  ١٠٠ بلغمعدل تنفيذ كشف عن ما  وهو هيئة الرقابة، 

  .اليت نصت عليها اهليئة

 ٢٠١٧-٢٠١٤ نوعية التنفيذ وخطتها سياسة  - ١٦

-٢٠١٤ لفرتةل ضمان اجلودةاللجنة يف جمال  سياسةتها نوعية التنفيذ وخط تبني سياسة -٢١٤
ذه األنشطة ه وتنفيذ ضمان اجلودةاللجنة يف جمال  أنشطة ختطيط لتوجيه إطارا وتوفر ،٢٠١٧
تحقيق كر لمبت تفكريفيما تتيحه من  اللجنة دعم: هي أهداف ستةهناك و . وتقييمها هاورصد

من  والتعلم ساءلةامل لدعم ضمان اجلودة نظام نتائج استخدام وتعزيز يف أفريقيا؛ اهليكلي لتحولا
 نوعية واستدامة دد اليت أنه يتم تقييم ورصد وإدارة املخاطر من والتأكد املوارد؛ وختصيصالربامج 
ا بشكل منتجات  قتصادياال اجمللس لوالية االمتثال ومستمر؛ وتعزيز مناسب اللجنة وخدما

؛ اجلنساين املنظور تعميم بشأن املتحدة األمم منظومة نطاق على واملبادرات واالجتماعي
 .بالكفاءةتتميز  منظمة بناء ، يفضمان اجلودةاللجنة يف  وظيفة خالل من واملسامهة،

 ضمان الجودة دليل  - ١٧

إجراءات  يبني ضمان اجلودةا ب خاصدليال اللجنةوضعت  االستعراض، قيد الفرتة خالل -٢١٥
 راءاتجاإل هذه وتشمل. اخلدمات االسرتاتيجية اليت تقدمها اللجنةو ضمان جودة املنتجات 

واألنشطة؛  األداء؛ إدارة لوحةواملؤشرات؛ و  الربامج؛ إدارةو  املنشورات؛ جودة لضمانتدابري 
 دعميف  لالدلي هذا من الرئيسي اهلدفويكمن . طريةقُ املواجيز الو  للجنة؛ الكربونية البصمةو 

ها واستعراض هاورصد هاتنفيذو على براجمها  املوافقة توجيه خالل من اللجنة يفالتنفيذ  جودةتطبيق 
 صفي كما. عالية ودةتتسم جب تدعمها اليت والعمليات واخلدمات املنتجات أنالتأكد من و 

 والقياس واملوارد ةياإلدار  سؤوليةاملذلك  يف مبا ،يف اللجنة اجلودة لنظام الرئيسية املكونات لالدلي
دف. والتحسني ا ودةج حتسنييف  للجنة الفرعية الربامج مساعدة إىل اإلجراءات هذه و  منتجا
  .اوخدما
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  اإلدارة  - ١٨

مليون  ٥٦,٩مبلغ  ختصيص على العامة اجلمعية وافقت االستعراض، قيد الفرتة خالل -٢١٦
للجنة ا أفريقيا اليت تقع يف جممع قاعة ترميم دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتمويل

 لتنفيذه دارياإل اهليكل وحتديد للمشروع مدير بتعينياالقتصادية  وقامت اللجنة. االقتصادية
 حاليا اللجنة كفعوت. بناءوال املناقصات ستلي ذلك وهي اليت لفصل للمراحامل زمينال دولاجلو 

لتعاقد مع ل والتخطيط التصميم عملية واستكمال لمشروع،متفرغ ل توظيف فريق على عملية
 .بناء شركة

 كماالنظام   نشروقامت ب. أوموجانظام  نشر خطة من ٤ اجملموعةضمن  اللجنة تكانو  -٢١٧
 ياناتالبنقية وت التحضري من طويلة فرتة بعد ،٢٠١٥ عام/نوفمرب الثاين تشرين ٩ يفمقرر له  هو

 ذلك يف مبا( ةاللجن إدارة جوانب مجيعوهي العملية اليت شاركت فيها  القدمية النظم من والتحويل
 إدارةو  ،توريدال سلسلة وإدارة والعقارات، واملنح، ،والصناديق ،والتمويل والسفر، البشرية، املوارد

 خطةتنفيذ  علىالنظام  ،نشر قبل ،اللجنةعملت  ذلك، إىل باإلضافةو ). املرافق وإدارة ،املؤمترات
 برامجأيضا تنفيذ رى وج. تنسيقالجهات و  الرئيسيني املوظفني قدرات بناء إىلرمي ت شاملة تدريبية
 عددأُرسل و . نوفمرب/الثاين تشرين يف نشرقبل ال املوظفني جلميع نرتنتاإل على وتوعية تدريب
 أن من تمكينهمل وجنيف، نيويورك يف ملدربنيا وتدريب املكثف للتدريب املوظفني من كبري

 من نهاميكِّ  وضع يف االقتصادية اللجنة أنالتأكد من  وبالتايل ،عمليةحمليني يف ال خرباء يصبحوا
 اللجنة داخل وسعأ نطاق علىقاسم الدروس املستفادة تو  مستدامةإدارًة  االنتقالية املرحلة إدارة

 .التنفيذ بعد ما مرحلة يفاالقتصادية 

يف مرحلة ما ظام النفرقة العمل العاملية املعنية باستعراض  يفاالقتصادية  اللجنةوتشارك  -٢١٨
 الدعم تقدمي شملتوهي األنشطة اليت  ،ويف أنشطة يف غاية األمهية يف هذه املرحلة التنفيذ بعد

يف مرحلة جاٍر  مدعهناك و . الوظيفية اجملاالت مجيع يف األنشطة تنسيقو  اإلقليميةدون  للمكاتب
مستخِدمي  أدوار يد تحدتتعلق ب جماالت يف كبرية حتدياتما يكتنف ذلك من  مع، التنفيذ بعد ما

موجا عرب عدة عمليات أو  يف عرفيةامل فجواتالو  العمل، حجمعلى اليت تطرأ  تغرياتالبو  ،النظام
ايتها املتعلقة  لتقنيةا والصعوباتلألعمال  الذكي التحليلواإلبالغ عن  ،قطاعات من بدايتها إىل 

تشارك  لك،ذ إىل باإلضافةو . إثارة مسألة البطء يف حل املشكالت اليت ُتطرحكذلك و  ،بالنظام
 على ملعالذي ي العامليعلى الصعيد  اخلدمات تقدمي منوذج مثل جديدة مبادرات يف اللجنة
 .سفرال وإدارة ،واملشرتيات ف املرتبات،و كشو  ،املوظفني شؤون إدارة مثل اخلدمات تعزيز

يف  املتحدة ألمما سياسة معطور والت التعلماللجنة الشاملة يف جمال  اسرتاتيجية تتماشىو  -٢١٩
 الختصاصات عالالف للتنفيذ الالزمة املهارات من قدر أقصى حتقيق دف املستمر التعلم تعزيز

م تطوير على املوظفني مساعدة نفسه الوقت ويف املنظمة،  والتطور التعلم ركزتَ وقد . املهنية حيا
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 اجلهودو  اللجنة توجيه إعادة بعد املوظفنيحتديث مهارات  على كبري حد إىل ٢٠١٥ عام يف
ديد حت إعادةإدراج دورات  جرىو . تهواستدام أوموجامن أجل نشر نظام  القدرات بناء إىل الرامية
. ٢٠١٣ عام يف اهليكلية إلصالحاتاخلاصة بابرنامج اللجنة وخطتها  إطالق على إثراملهام 
لتعمل مبثابة  قياألفري االقتصادية اللجنةنظيم ت عادةإخطة  لدعم التدريب اسرتاتيجيةُصممت  وقد

األولويات ب اشرةمب التدريب يف األولويات ربط ومت. ارفواملع السياساتجمال مركز فكري رائد يف 
 منهام حتديد امل إعادةدورات  ضعتوُ  وقد. عبالشُّ  داخل املنقحة واهلياكل اجلديدةالربناجمية 
ا  تشاورية عملية خالل  ١٠٠ نم ألكثر دورات وأجريت. ملوظفنيمن افرقة عمل اضطلعت 
 البحث وأساليب واالتصاالت، الكلي، االقتصاد منذجة مثل جماالت يف أساسي موظف
 دوراتاج إدر ب ،حتديد املهام إعادة برنامج متديدجرى و . والقيادة ،واإلدارة والتنبؤ ،والتحليل
النسبة بال تزال تشكل أمهية جماالت أخرى  أو جديدة جماالت يففقة عليها امتت املو  إضافية

 .اللجنة عملل

 جمال يف األنشطة من عدد ذفنُ  أوموجا،نظام  لنشر استعدادا بالتدريب يتعلق وفيما -٢٢٠
 أجل نم القدرات وبناء ،عمل بالنظامال ءلبد االستعداد لضمان ،همهيوتوج وظفنيامل تدريب

 األول وىملستمن ا والتوعية لتوجيهل عمل حلقات قدتوعُ . نشراليف مرحلة ما بعد  االستدامة
خمصصة  عمليةلى ع تدريب وبرامجرفيعة املستوى  سياساتفذت ونُ . واملديرين املوظفني مجيع مع

. املستهدف اجلمهور من املائة يف ٧٠ عن يقل الحيث متت تغطية ما  واملديرين، للمشرفني
االنتهاء من  لفرض محلةأُطلقت و  املوظفني جلميع احلاسوب على عتمدت تدريب برامج ترحطُ و 

 .العملية

نظام على  ريببالتد يتعلق فيما األولويةمنح ستُ  ،االنتقال إىل مرحلة ما بعد النشر عندو  -٢٢١
 وبناء والتعلم دعمال برامج استدامة لضمان عمليةاحملليني يف ال واملدربني اخلرباء عدد زيادةل أوموجا
 أو/و خرباء اهناك حالي مبا أن االسرتاتيجية ذه الصحيح الطريق على تسري اللجنةو . القدرات
 الكتساب تمرمس والتدريب الوظيفية، والعملياتاجملاالت  نصف من كثرأل عمليةيف ال مدربني
 يف املعرفية جواتالف معاجلة ريجتو . عليها واحلفاظ هاوتعزيز  اجملاالت مجيع يف واملهارات املعارف

 .من القطاعات العديدحمسنة تشمل و  متكاملة تدريبية ربامجتها بايمن بدايتها إىل  عملياتال

كانون  ١ يف هايقوتطب العام لقطاعل الدوليةاحملاسبية  املعايري اداعتميف  اللجنةوقد جنحت  -٢٢٢
 بعدو . ال تشوبه شائبةعلى حنو احلسابات  مراجعة تقرير نتائجحيث جاءت  ٢٠١٤ ينايرالثاين/
 االستقرار حقيقلت اخطط اللجنةيف  املالية الشؤون قسم عضَ وَ  الدولية، احملاسبية املعايري اعتماد
 مع متاماافق حاليا يف وضع يتو  اللجنةوتوجد . املنظمة عمليات مجيععلى  املعايريهذه  وتطبيق

االيت  العمل يفالرئيسية التغيري  مبادراتإحدى احملاسبية املعايري  تنفيذ وكان. تلك املعايري  اعتمد
ا  طريقةال بالفعل تغريّ  ، فقداملنظمة تُعد و  املوارد خدمستتَ كيف و  املتحدة، األمماليت تعمل 



E/2016/38 
E/ECA/CM/49/10 

  

٧٠ 

ن موتك. ةاملصلح أصحاب ومساءلة الشفافية زيادة علىأكثر  الرتكيزوذلك ب املالية، التقارير
 ماوهو  ،ومهاوخص للجنةأصول ا عن الشامل التقريريف  املعايري هذهمن  الرئيسية الفوائدإحدى 
ا بعد تنفيذ م مرحلة دخلأن اللجنة ت اومب. االسرتاتيجية القرارات اختاذ على إجيايب أثر له كان

عليها،  طابع املؤسسيإضفاء الو  املعايري ذه االلتزاممرار است حنو اجلهود توجيه جيرينه إف املعايري،
 والتدريب اراتبامله املوظفني تزويدبستقوم اللجنة يف املستقبل و . الطويل املدى علىوذلك 
 أدواتذلك  تدعمه يف صارم داخلية رقابة نظام واعتمادبنجاح  املعايريلعمل با ملواصلة نيالالزم

 هذه من املةالك االستفادة حتقيق وبالتايل ،احلسابات راجعةمو  الرصدللسماح ب اآليل اإلبالغ
  .املعايري

 المعارف شعبة اإلعالم وإدارة   -١٩

 القتصاديةا للجنةا ملنتجات والرتويج والدعوة التواصل تعزيزكفالة  هدفلقد حتقق  -٢٢٣
 خاللمن ذلك و  والدعوة والتسويق واملعلومات االسرتاتيجي التواصلعرب من املعارف  ألفريقيا
 اإلعالم سائلو جمال يف اليت أجريت التدخالت و  ،ارفاملع ملنتجات والرتويج الفعال، التواصل
 .والدعوة

 على ياساتالس على التأثرييف  قيد االستعراض الفرتة خالل املنفذة األنشطة سامهتو  -٢٢٤
 الرئيسية للرسائمنح زخم أكرب ل أجل منف املثال، سبيل علىو . اإلقليمية ودون الوطنيةصعد ال

 مرض شكلهي الذي التهديد مثل القضايا من وغريها أفريقياعن  االقتصادي التقرير يف الواردة
 يف مبا ستوى،امل رفيعةإعالم  وسائلو  صحف يف رأي مقاالتُنشرت  املناخ، ريوتغ إيبوال فريوس
 متحورت وقد. والغارديان ،لوموندو  تاميز، فاينانشالجرائد الو  ،‘‘س. أن. أن’’شبكة  ذلك
. ئيسيةالر  والدوائرواضعي السياسات  انتباهجلب كفالة ل الرئيسية األحداث حول رسائلال

 االقتصادي التقريرمن  ٢٠١٤عام  طبعة يفخاصة باملعارف  أدلةضعت وُ  ذلك، إىل وباإلضافة
  .فريقياأل االقتصادية اللجنة تأثري لزيادة أخرى مواضيعية وجماالت يبوالعن إ أفريقيا،عن 

 خالل لجنةلوسائل التواصل االجتماعي تبعي تم أعداد يف مسبوقة غري زيادات جلتوسُ  -٢٢٥
 توكان. املائة يف ٦٠٠ من بأكثر السابقة التوقعاتة متجاوز  املاضية،عشرين الربعة و األاألشهر 
 عام يفو . عهايف مراجِ  اللجنة عملر كُ ذْ اليت تَ  اإلعالمية املواد يف ملحوظة زيادة أيضا هناك

. ٢٠١٤ عام يفمادة  ١٠٠٠ حوايل مقابل ،ذا اخلصوص ادةم ٩٠٠٠حوايل  تنشر  ،٢٠١٥
 االقتصادية اللجنة موقعنقرة على  مليون ١٤,٥ نسبة حتقيق من اهلدف جتاوز جرى كذلك وقد

 إىل الزيادة تعزى أن وميكن. ٢٠١٥ عام يفنقرة  مليون ١٦حوايل لتصل النسبة إىل  ألفريقيا،
املواد عادة توزيع التوقيع على اتفاق شراكة إلو  احملتوى،نقل  من االنتهاء بعد اللجنة موقع استقرار

الشؤون املالية ’’) وجملة AllAfrica.Com‘‘ (أول أفريكا كوم’’موقعاإلعالمية مع 
حوايل ( نسيةوالفر  االنكليزية باللغتني حملتوىاستمرار العمل بنشر او ، )Financial Afrik‘‘(األفريقية
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لتواصل ا وسائل خالل منو  املوقع، على باللغتني ٢٠١٥يف عام  صحفية ةنشر  ١٢٠٠
. عبالشُّ يف  التنسيق جهات من وبدعم ،)باشرةالعادية م اإلعالم وسائلعرب  وأ ،االجتماعي

 تجديدلاليت اتبعتها اللجنة جتاه موقعها الشبكي الداخلي جهات أخرى  سياسةال شجعتوقد 
 واللجنة األوروب االقتصادية اللجنة مناليت وردت  طلباتال من يتضح ماا ك اخلاصة املواقع

 بشأناملشورة  للحصول علىالرئيسي لألمم املتحدة  املقرمن و  آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية
 .اإلنرتنت شبكة على لجنةال جودو  حماكاة كيفية

د وسائل التواصل االجتماعي املزييف و  اإلنرتنت شبكة على اللجنةحضور قد أضاف و  -٢٢٦
 توصياتلاالبحوث و سهولة االطالع على  تعزيز خالل من أفريقيايف  التحولخلطة  قيمةمن ال

 املثال، سبيل علىف. ةالقار  يف السياساتعمليات صوغ  على التأثري وبالتايل الرئيسية،السياساتية 
ا  االيبوال دراسةعلى وسائل التواصل االجتماعي  إقبال أدى  طلباتتلقي  إىل اللجنةاليت قامت 

التالية ني الساعات الثماين واألربع يف املستوى رفيعة إلجراء مقابالت‘‘ سي يب اليب’’ من عديدة
زودة ما سهولة الوصول إليها ألو باجلاذبية  اللجنة تنتجها اليت خرجاتوتتميز امل. صدراهاإل

موقع  علىبري ك اهتمامب التنمية متويلعن  اللجنة منشورفقد حظي  املثال، سبيل علىو . بصور
 .جذابةعرضه بصورة  بسبب تويرت

 لقصصاكفالة أن تتسم إىل   املعارف وإدارة اإلعالم شعبة سعت فقد ذلك، إىل وباإلضافة -٢٢٧
 الصورقدم ال توأ اجلنسنيبني  حمايدة لغةب عالماإل وسائلاملعممة على و  املوقع على املنشورة
 .ةمنطيصور ة يف أاملر  املوقع على املنشورة

‘‘ تبادل احللول’’مة خد خالل من نياملمارسمجاعتني من مجاعات  اللجنة أطلقتو  -٢٢٨
 األقران برعاية يسريية بنيتخدمة  ‘‘تبادل احللول’’عد تو . يقينياألفر  محرتفنيوجهة للامللديها 
مجاعات ’’(  مماثلةموجهة للمحرتفني الذين لديهم اهتمامات وشواغل  املتحدة األمم
 كانون حبلولو . لمشاكليف إجياد حلول ل معرفتهم من االستفادة دف وذلك ،)‘‘نياملمارس

 نميةالت يخمططوهي مجاعة  األوىل، اجلماعةيف  عضويةارتفعت ال ،٢٠١٥ عام ديسمرب /ولاأل
وهي  ،ةالثانيتضمنت اجلماعة  حني يف ،بلدا ٥١ من نشطا، مشاركا ٤٢٠ إىل ،نياألفريقي

على  ارد ١٢٧ من أكثروقد مت تلقي . بلدا ٢٢ من مشاركا ٣٨١ ،ةاألفريقي ةاإلحصائياجلماعة 
قامت مجاعة املمارسة اخلاصة و . األعضاء الدول من خرباءها طرحالتسعة اليت  الستفساراتا
 أعضاء تفساراتاس على بناء مناقشةلل جلسات مخسباإلشراف على  نياألفريقي التنمية يخططمب

 التخطيطو  صارمة، مالية بيئة يف االستثمار ذلك يف مبا املوضوعات، من العديداجلماعة بشأن 
 لتنبؤموحد ل منوذج وتطبيق املستدامة، للتنمية وطنية اسرتاتيجية وصياغة ،إمنائية متنافسة هدافأل

. املستدامة إلمنائيةا األهداف حتقيق على طريقالتفاوت و  للفقر والتصدي أفريقيا، يف االقتصادي
 ةقيفرياأل ةاإلحصائيقامت اجلماعة  وباملثل،. بدا ٣٨ من ارد ٨٦ جمموعه ما ستفساراتاال تلقتو 
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 النقال هلاتفا تكنولوجيا استخداممن قبيل  قضاياتناولت  مناقشة جلسات أربعباإلشراف على 
 عرب يةالرمس غري التجارةحجم  وتقدير ،اتالتعداد بيانات مجع جودة وضمان البيانات، جلمع
 ارد ٤١ هجمموع مافحصلت على  اإلحصائية، البيانات لىع صولاحل إمكانية وحتسني ،احلدود
 .بلدا ١٧ من

 ليمياإلقدون  للمكتبداعمًا  ارب من التنميةمن أجل  األفريقيةملعارف ا شبكةتعد و  -٢٢٩
 أفريقيا، شمالل اإلقليميدون  واملكتب أفريقيا، لغرب اإلقليميدون  واملكتب فريقي،األ لجنوبل
 .اإلنرتنت إلدارة األفريقي املنتدىو  نيبادالتابعة لل قوالتنسي التخطيطوكالة و 

 إلدارة رتنتنإلا على صةمن هوف ألفريقيا االقتصادية اللجنةالتابع  رفااملع مستودعأما  -٢٣٠
 اهليئات وثائقو  املؤمترات ووقائع املنشورات ذلك يف مبا ،هاونشر يف جمال املعارف  اللجنة منتجات
 أداء حتسينه الذي مت ستودعامل يوفرو . ات العامةالسياسوجزات وم الرئيسية التقاريرو  ،التداولية
 اللجنة منتجات استخدامزاد  ،٢٠١٥ عام يفو . حصائياتالستخدام اإل اوتتبعأفضل  اوظيفي

 شبكة على زيارة مليون من أكثربو  وثيقةألف  ١٧٠ من أكثروذلك بتنزيل  ،من املعارف
 .أمهيتهازيادة من املعارف و  للجنةا منتجات مصداقية تنامي يعكس ما وهو اإلنرتنت،

 ةمواضيعي جمموعات إىل رفااملع مستودع تنظيم إعادةعملية بدأت  ،٢٠١٥ عام يفو  -٢٣١
 ،را ت اجلنسانيةاالعتباو  الكلي، االقتصاد سياسة وهي اللجنة، لعمل الرئيسية اجملاالت إىل استنادا
املبتكرة  لوجياوالتكنو  الطبيعية، املوارد وإدارة اإلقليمية، والتجارة والتكامل االجتماعية، والتنمية
 من فرتة مدى على الفردية العمل برامجباستعراض  املواضيعية اجملموعات هذهوتسمح . واحلوكمة
 االتجمل فرصالإتاحة  عن فضال املمارسات، وأفضلفجوات ال حتديد يسهل ماوهو  الزمن،
 من رف،المعل املراجعة هذه خالل من ،اللجنة متكنت ذلك على وعالوة. عملمن ال جديدة
 .التأثرية وقوة اليت تتصف باملصداقي ربامجلل التمويل تنظيم إعادةمن مث و ها لالمتياز مراكز  حتديد

 ‘‘قتصاديةواال واالجتماعية العلمية املعلومات على احلصول’’املبادرة األفريقية لــعد تو  -٢٣٢
املتوفرة  جتماعيةاالو  االقتصادية رفاملعباكا وحيدا على اإلنرتنت خاص باشُ  ،أسكيا باسم املعروفة

 واجهاتب نرتنتاإل على أسكيا بوابة حتديث مت ،٢٠١٥ عام يفو . هامنالنابعة و  أفريقيا نع
ناك حاجة إىل وكانت ه. والربتغالية واإلسبانية والفرنسية اإلجنليزية باللغات رفالمعل ومصادر

م لرمسيةا اللغاتب األعضاء األفريقية دولال أحناء مجيع يف الباحثني إىل للوصولهذا األمر  . لبلدا
 لدولاجل البوابة متاحة لدى سي الذي األمر ،إعدادها حالياً يجري ف العربية اللغة واجهةأما 

 .العربية باللغة الناطقة األعضاء

 كةشبإىل  أسكيا، مبادرةإىل  ،ارفملعا مستودعمن  ،اضطلعت هذه الوسائل كافةو  -٢٣٣
من  للجنةا منتجات نشر يف هامة أدوارب احللول تبادلإىل ، التنميةمن أجل  األفريقيةاملعارف 
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 يف لةالفعا واملشاركةالصفحات ومرات تنزيلها  زيارات عدد زيادة عزىت أن وميكن. املعارف
 .وضع الواجهات واحملتوى بلغات متعددة إىل اإلنرتنت عرب املناقشات

 ا،وراومنش اللجنة وثائق واتساق جودة حتسني إىل الرامية عبةشُّ ال جهودإطار  يفو   -٢٣٤
متسقا  متثيالعكس تو  متماسكة اللجنة تنتجها اليت خرجاتامل  ضمان أن تكونعلى  عملت

حداث إل بكفاءة وتوزع جذاب بشكلن تُعد أو بشكل جيد  اللجنة وتطلعات هدافومنسقا أل
 ٢٠١٥ هحزيران/يوني يفصدرت  ،يف إطار هذا املسعىو ات. السياس على التأثريقدر من  ىأقص

 املبادئذه وه. وتقدميها الوثائق إعدادبتتعلق  للمستخدمني التوجيهية املبادئ من جمموعة
 ضمان دف وذلك ،مفصلة يةتشغيل إجراءاتب ملوظفنيازود ت نرتنت،اإل علىاملتاحة  التوجيهية،

 .املناسب الوقت يف عالية جودة ذات أعمال تقدمي

الية ع جودة وذات للقارئ بالنسبة سهلةمناذج اللجنة اعتمدت  ذلك، إىل وباإلضافة-٢٣٥
ا جلعل سعيها يف، علوماتيةامل رسوممبزيد من المصحوبة  جيري و . اجلمهور مةعا متناول يف منشورا

املنشورات و  الرئيسية، األخرى املنشورات وغريه منالتقرير االقتصادي عن أفريقيا اليوم إعداد 
 املصمم حداملو  اجلديد النموذج باستخدام للجنةاليت تصدرها ا ضوعاتية الكبريةواملو  اخلاصة
 .داخلياً 

: ١٤٠٠١ (إيسو) املقاييس لتوحيد الدولية املنظمة شهادةالعمل وفقاً ل اللجنة تواصلو  -٢٣٦
 املطبعةحافظت و  يئةالب إدارة على تدريبهم ن املعنيونوظفو املزاول و . فيما يتعلق مبطبعتها ٢٠٠٤

 بنسبة تدويره عادامل ورقال اللجنة تستخدموا. لبيئةلراعي املعمليات الدارة و اإلعلى عنايتها بنظام 
 من للحد واألسود األبيض باللونني والتقارير املؤمترات وثائق مجيع بعتوطُ  طيف املائة فق ١٠٠

 جتماعاتالا ملصقات عدد من اللجنة فضتخَ  ذلك، إىل وباإلضافة. الكيميائية املواد استخدام
 .كبدال من ذل اإللكرتونية الشاشاتاستخدام ب ،الصفرإىل  أو األدىن احلد إىل الرئيسية

 القتصاديةا اللجنة تفاز  عندما اإلجنازات ذهيف نيويورك األمم املتحدة  مقر اعرتفقد و  -٢٣٧
 ديسمرب /ولاأل كانون يفو  .‘‘لكفاءةا’’ فئة يف ٢١ املتحدة األممجبائزة  ٢٠١٤ عام ألفريقيا
‘‘ ونوراس كوداكلطباعة بلوح  يف ا اخلضراءالورقة ’’ جائزة على أيضا اللجنةحصلت  ،٢٠١٥
 باستخدام يائيالكيم والتلوث اهلدر من والتقليل واالستدامة لبيئةحلفاظ على ااب التزامهانظري 
 ونتيجة. ةالكيميائي املوادمباشرة دون استخدام الطباعة  من احلاسوب إىل لوحنقل األوامر  تقنية
 بني املائة يف ٨٠ بنسبة واملياه الكيميائيةاملواد من  اللجنة استهالك اخنفض التكنولوجيا، هلذه
 .٢٠١٥و ٢٠١٤ عامي

 الربنامج عمل تعزيز يف أيضا والسجالت احملفوظات إدارة برنامج ساهم وأخريا، -٢٣٨
 وتبادهلا اواسرتجاعه رقمي جلسِ  ٣٤٠٣٩ على احلصول تبسيط خالل من لجنةال‘‘ خضرنة’’و
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 ىلإ أخرى مرة النفايات تدوير إعادة جرتو . تقادمتاليت  السجالت من طنا ٤٧ تدوير إعادةبو 
 ١٥٠و املياه من غالون مليون ٢,٨و شجرة، ٨٠٠ حنو توفريمن  بالتايلومتكنت اللجنة  ورق؛
 ذلك، إىل وباإلضافة. الطاقة من واط كيلو ١٠,٥٠٠ومدافن القمامة  ةمساح من مكعبة ياردة

ا السجالت  تخزينال مساحة من مكعب مرت ١٠٠ من االستفادةفقد أمكن  اليت كانت 
  .أخرى احتياجات لتلبيةاملتقاِدمة 

القضايا الناشئة عن اجتماعات الهيئات الفرعية للجنة بما فيها لجان   ثا:لثا
  الدولية للمكاتب دون اإلقليمية الخبراء الحكومية

يقدم هذا الفصل عرضًا عامًا للقضايا والنتائج الرئيسية اليت متخضت عنها   -٢٣٩
لتابعة ا، مبا يف ذلك جلان اخلرباء احلكومية الدولية االقتصادية اجتماعات اهليئات الفرعية للجنة

للمكاتب دون اإلقليمية. ويسلط الضوء على التوصيات الرئيسية الصادرة عن هذه االجتماعات 
كذلك   لاليت ينبغي اسرتعاء انتباه اللجنة إليها من أجل اختاذ إجراءات أو للعلم. ويتضمن الفص

ا مل تنعقد حىت حلظة استكان من املقرر عقدها استعراضًا أوليًا لالجتماعات اليت   كمال بيد أ
  التقرير.  هذا 

  التي تتناول قضايا التنمية بصفة عامة األجهزة -ألف 

  مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين ولجنة الخبراء التابعة له  - ١

 التشريعي لسندامؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني وفر ي  - ٢٤٠
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 

وبصورة  اً قدمة من اهليئات الفرعية للجنة االقتصادية واألمني التنفيذي. ويُعقد املؤمتر سنويامل
مشرتكة مع املؤمتر السنوي للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية 

قيا من يوالتخطيط والتكامل االقتصـادي، بغرض حتقيق املزيد من االنسجام يف توضيح موقف أفر 
  الرئيسية. التنميةقضايا 

 تب اللجنةويضم مك .ينتقالدعم الم تقدو وجتتمع جلنة اخلرباء قبل انعقاد املؤمتر   - ٢٤١
ممثًال عن كل منطقة من املناطق دون اإلقليمية اخلمس يف القارة ويتألف من رئيس  االقتصادية

م على أساس دون إقلي   مي.وثالثة نواب للرئيس ومقرر جيري انتخا
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  للمكاتب دون اإلقليميةالتابعة لجان الخبراء الحكومية الدولية   -٢

جتتمع جلان اخلرباء احلكومية الدولية اخلمس التابعة للمكاتب دون اإلقليمية مرة    - ٢٤٢
ريرها اكل سنة قبل انعقاد مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، وترفع تق

ل عام وتشرف جلان اخلرباء احلكومية الدولية بشكه. عن طريق جلنة اخلرباء اخلاصة ب املؤمترإىل 
على صياغة وتنفيذ برنامج العمل وأولويات املكاتب دون اإلقليمية املعنية، وتقدم توصيات بشأن 
قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية وبشأن تعزيز وتقوية التعاون والتكامل االقتصادي على 

عيد دون اإلقليمي. ومىت دعت احلاجة، تُعقد االجتماعات بالتتايل مع املؤمترات الوزارية الص
ون اإلقليمية دية ر االوز  للتجمعاتالرئيسية للجماعات االقتصادية اإلقليمية بغرض إتاحة منرب 

 ىلملناقشة التحديات اإلمنائية اخلاصة بكل منطقة دون إقليمية. وتُرفع نتائج هذه االجتماعات إ
  مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.

  االقتصادية ألفريقيا للجنةالتابعة القطاعية الفنية و الفرعية  األجهزة  -باء

تابعة للجنة االقتصادية، هي: جلنة الشؤون اجلنسانية والتنمية  أجهزةهناك أربع   - ٢٤٣
نة التعاون والتكامل اإلقليميني، وجلب املعنية لجنةلااالجتماعية، وجلنة التنمية املستدامة، و 

   .اإلحصاءات

وجتتمع هذه اللجان يف دورات عادية مرة كل سنتني وترفع تقاريرها إىل اللجنة   - ٢٤٤
ا السنوية عن طريق جلنة اخلرباء. هليئات ويلتقي يف إطار اجتماعات هذه ا االقتصادية يف دور

ب املصلحة، مبن فيهم اخلرباء اإلمنائيون، وذلك بغرض صانعو السياسات وغريهم من أصحا
   .يف خمتلف القطاعاتاالقتصادية تقدمي املعلومات وتوجيه عمل اللجنة 

  قدت خالل الفترة قيد االستعراضاالجتماعات التي عُ    -جيم 

  للجنة التنمية المستدامة ةالتاسع الدورة   - ١

يف مقر  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٦للجنة التنمية املستدامة يف  ةالتاسعدورة ال تُعقد  - ٢٤٥
ثالثة جوانب، هي: استعراض وتوجيه  ةالتاسع الدورةاللجنة االقتصادية. وتضمنت أهداف 

 أفريقيا؛ املتعلق باالبتكار والتكنولوجيا وإدارة املوارد الطبيعية يفاالقتصادية الربنامج الفرعي للجنة 
؛ واستعراض أولويات الربنامج الفرعي ٢٠١٥-٢٠١٤نامج العمل للفرتة واإلشراف على تنفيذ بر 

يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للجنة االقتصادية  ٢٠١٧-٢٠١٦املتعلق بربنامج العمل للفرتة 
 .٢٠١٧-٢٠١٦وامليزانية الربناجمية املقرتحة لفرتة السنتني 
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كنولوجيا مج بشأن االبتكار والتيف تقرير أداء الربناالتنمية املستدامة ونظرت جلنة   - ٢٤٦
ة املتعلقاهليئات التداولية  وثائقيف ، و ٢٠١٥و ٢٠١٤وإدارة املوارد الطبيعية يف أفريقيا لعامي 

فريقيا. كما أالتحول يف إحداث بتسخري االبتكار والتكنولوجيا وإدارة املوارد الطبيعية من أجل 
ولفرتة السنتني  ٢٠١٥ملتبقية من عام على أنشطة الربنامج الفرعي لألشهر االلجنة وافقت 
٢٠١٧-٢٠١٦. 

وأثىن املشاركون على اللجنة االقتصادية ملا قامت به من عمل خالل الفرتة قيد   - ٢٤٧
االستعراض وشددوا على ضرورة أن تواصل دعم خطة التحول يف القارة اليت تقوم على النمو 

ارد عمل ويعزز كفاءة االستفادة من املو واملستدام الذي يولد فرص ال للجميع االقتصادي الشامل
وحيقق القيمة املضافة للموارد الطبيعية يف أفريقيا. كما دعت جلنة التنمية املستدامة اللجنة 
االقتصادية إىل دعم البحوث الرامية إىل العثور على أمثلة حمددة سامهت فيها تكنولوجيا املعلومات 

 التنمية املستدامة.واالتصاالت، والعلوم واالبتكار يف حتقيق 

مع تعزيز االقتصاد األخضر يف القارة، دعا املشاركون اللجنة االقتصادية إىل  متشياً و   - ٢٤٨
فريقية يف االنتقال إىل مسار تنمية االقتصاد األخضر، وكانت تلك واحدة زيادة دعمها للدول األ

ات الكربون وكفاءة انبعاث يتسم باخنفاض مستدام من االسرتاتيجيات الرئيسية للتقدم حنو اقتصاد
 .استخدام املوارد

لتعزيز  اً جيد اً أساس متثل باعتبارها الركائز الثماين التالية التنمية املستدامة جلنةوأقرت   - ٢٤٩
الطاقة النظيفة و  ؛واهلياكل األساسية املستدامة املستدام والنقل ؛االقتصاد األخضر: املباين اخلضراء

ا ؛وكفاءة استخدام الطاقة ايات واإلدارة املستدامة للنف ؛واحلفاظ على املوارد الطبيعية وإدار
نتاج واالستهالك واإل ؛دارة املياهإو  ؛والزراعة واإلنتاج الغذائي والغاباتا املستدامة؛ وممارسا
  ان. املستدام

ركز ملوفيما يتعلق بالرؤية األفريقية للتعدين، رحبت جلنة التنمية املستدامة بإنشاء ا  - ٢٥٠
وارد وامل لنزاعاتاقرتحت أن ينظر املركز بصورة ناقدة للصلة بني ادن، وااملعطوير قطاع األفريقي لت

، حيث ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة بدون سالم. ودعا املشاركون الدول األعضاء إىل يةعدنامل
لى قدر كبري من ع إعطاء األولوية لصياغة رؤاها القطرية لقطاع التعدين وتنفيذها بفعالية، فهي

يئة بيئة مواتية الستغالل املوارد املعدنية بصورة شفافة ومنصفة ومثلى.   األمهية من أجل 

زم إىل أن التنمية املستدامة يف قطاع التعدين تستلجلنة التنمية املستدامة وأشارت   - ٢٥١
غريمها من الصكوك و تبين مبادرات وسياسات منبثقة عن خطة جوهانسربغ للتنفيذ وامليثاق العاملي 

الدولية واإلقليمية ذات الصلة. وطلبت من اللجنة االقتصادية ومفوضية االحتاد األفريقي وشركائها 
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ملصاحبة ا القانونية والتنظيميةتعزيز الدعم املقدم للبلدان يف جمال سياسات التعدين واألطر 
 التعدين. تشريعات ل

نة أشادت جلنة التنمية املستدامة بدعم اللجوفيما يتعلق بتغري املناخ والتنمية،   - ٢٥٢
االقتصادية للدول األعضاء يف التصدي للتحديات الرئيسية املتصلة بتغري املناخ ويف وضع خطط 
وآليات مناسبة جتسد أولويات وسياسات واسرتاتيجيات وبرامج التنمية على الصعيد الوطين. 

لجنة ة باملناخ يف القارة. كما طلبت من الأيضا بضرورة تعزيز العلوم واألحباث املتعلق وأقرت
هارات التخصصات ترمي إىل حتسني م ةاالقتصادية إعطاء األولوية إلعداد حبوث مشرتكة ومتعدد

التنبؤ باملناخ وإمكانية االعتماد عليها من حيث النطاقني الزماين واملكاين (من أجل وضع تنبؤات 
كون سد الفجوة يف البيانات، وميكن أن تإىل و عملية ومناسبة للمستخدمني تتسم بالسالسة) 

لتيسري صنع القرار وبناء القدرات على مجيع املستويات ويف خصيصا مصممة هذه البحوث 
ناخية دراج اخلدمات امل. وطلب إىل اللجنة االقتصادية أيضا إعطاء األولوية إلخمتلف القطاعات

ات سياسدة فعالية الربط بني علم املناخ والوزياجراءات؛ يف عملية صنع القرار؛ وربط املعرفة باإل
 من أجل حتديد احتياجات املستخدمني النهائيني. 

ودعا املشاركون اللجنة االقتصادية إىل تكثيف دعمها جلهود التكيف مع تغري املناخ   - ٢٥٣
يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا. وطلبوا على وجه التحديد زيادة الدعم من أجل 
التنفيذ الفعال لربنامج عمل بربادوس، واسرتاتيجية موريشيوس للتنفيذ، ومسار إجراءات العمل 

 .(مسار ساموا) املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية

وأشارت جلنة التنمية املستدامة إىل أن من املهم ضمان التنسيق بني أنشطة جمموعة   - ٢٥٤
مات الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، وجلنة رؤساء الدول واحلكو املفاوضني األفريقيني، واملؤمتر 

 األفريقية املعنية بتغري املناخ.

اليت  إلعطاء دفعة للتحضرياتلقت بكل ثقلها أقد  التنمية املستدامة وكانت جلنة  - ٢٥٥
تحدة اإلطارية ملأفريقيا للمشاركة يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم اتعدها 

بشأن تغري املناخ. وأشار املشاركون إىل أن االتفاق القانوين اجلديد ال ميكن أن يقتصر على 
إجراءات التخفيف، بل جيب أن يعطي أولوية متساوية للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 

ملعياري (ما ا آثاره. وينبغي للتكافؤ بني التخفيف والتكيف الذهاب إىل أبعد من جمرد التأكيد
نة التنمية جل وأقرتيسمى بـ "التكافؤ السياسي")، وجيب أن يتضمن اجلوانب النوعية والكمية. 

املستدامة باملكانة اهلامة اليت حتتلها الطاقة يف مصفوفة التنمية يف القارة، ورأت ضرورة أن تأخذ 
 املعادن. ق تطوير قطاعاللجنة االقتصادية يف احلسبان أمهية قطاع الطاقة وذلك أيضا يف سيا
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وأخريا، دعت جلنة التنمية املستدامة اللجنة االقتصادية والشركاء والدول األعضاء   - ٢٥٦
 وأهداف التنمية املستدامة.  ٢٠٣٠إىل العمل معاً لوضع مؤشرات خلطة التنمية املستدامة لعام 

  للجنة الشؤون الجنسانية والتنمية االجتماعية ىاألول الدورة   - ٢

  ١٨و ١٧ يفللجنة الشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية  األوىل الدورة تُعقد  - ٢٥٧
من الدول األعضاء.   ٣٨ممثال من  ٥٣ ا، يف أديس أبابا، وحضره٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

كما حضر ممثلون عن الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة األخرى التابعة ملنظومة األمم 
ذلك برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،  املتحدة، مبا يف

 وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.

الربامج  الذي أحرزته التقدمَ للجنة اأن تستعرض هو  الدورةوكان اهلدف الرئيسي من   - ٢٥٨
نمية املرأة يف التنمية وسياسات التدور عية للجنة االقتصادية بشأن املنظور اجلنساين و الفر 

ثغرات على ز و التقدم احملر احملققة و  النجاحاتقف على وتاملاثلة  حتلل التحدياتأن االجتماعية، و 
 التنفيذ لضمان حتقيق النتائج واآلثار املرجوة. 

تخصصة امل راءاآلالتوجيهات و والتنمية االجتماعية وقدمت جلنة الشؤون اجلنسانية   - ٢٥٩
التنمية االجتماعية وأصدرت توصيات لتعزيز عملها، ات بشأن أولويات وأنشطة شعبة سياس

دف حتسني الدعم املقدم إىل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية لتحقيق  وذلك 
 نمية االجتماعية املستدامة يف القارة.ومتكني املرأة وحتقيق الت بني اجلنسنياملساواة 

مع التقدير الرتكيز والتنمية االجتماعية والحظت جلنة الشؤون اجلنسانية   - ٢٦٠
 يفاليت حققتها  ها والنتائجتوالقضايا اليت تناولاللجنة االقتصادية  هتاالسرتاتيجي الذي اعتمد

قيمة اً جيدة التوقيت وعالية ال. وارتُئي أن اللجنة االقتصادية بذلت جهود٢٠١٥و ٢٠١٤عامي 
فيما خيص األبعاد اجلنسانية  ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣لتحديد أوجه التشابه بني خطة عام 

 التنمية االجتماعية، وما يرتتب على ذلك من آثار على خطط التنمية الوطنية.أبعاد و 

ا العا والتنمية االجتماعية وطلبت جلنة الشؤون اجلنسانية  - ٢٦١ ة إىل اللجنة ميف توصيا
وخطة عام  ٢٠٦٣خطة عام ضفاء الصبغة احمللية على االقتصادية دعم الدول األعضاء يف إ

، مع التشديد على وضع االلتزامات واألطر العاملية يف سياقها الصحيح حبيث تأخذ يف ٢٠٣٠
ا تاحلسبان أولويات التنمية الوطنية يف أفريقيا. كما طلبت من اللجنة االقتصادية مواصلة  عاو

اجليد واملستمر مع مفوضية االحتاد األفريقي. ورأت أن أولويات اللجنة االقتصادية ينبغي أن 
جتماعية املتعلقة باملسائل اجلنسانية والتنمية االة تتضمن جتميع أفضل املمارسات ودراسات احلال
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من  ، مبا يف ذلك٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣من أجل تقامسها والتعلم منها دعما خلطة عام 
  خالل املنتجات واملنتديات املعرفية. 

ماعية والتنمية االجتوكانت التوصيات احملددة الصادرة عن جلنة الشؤون اجلنسانية   - ٢٦٢
  على النحو التايل:

على الصعيد  ٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٦٣االستعداد لتنفيذ خطة عام   (أ) 
 الوطني

اجلنسانية الدول األعضاء إىل إعداد خطط تنفيذ وطنية، بدعم دعت جلنة الشؤون   - ٢٦٣
من اللجنة االقتصادية، مع التشديد على أن إعداد و/أو مراجعة خطط التنمية الوطنية يشكل 

. وطُلب من اللجنة االقتصادية حتديد وتقييم ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣فرصة لتعميم خطة عام 
وخطة عام  ٢٠٦٣ول األعضاء يف تنفيذ خطة عام خمتلف االحتياجات والطلبات ملساعدة الد

وتقدمي الدعم التقين وفقا لذلك. وطُلب من اللجنة االقتصادية أيضا أن تقدم الدعم إىل  ٢٠٣٠
الدول األعضاء، من خالل اخلدمات الفنية واالستشارية، لكي تدرج يف خططها احمللية املؤشرات 

 لنسبة للخطتني وترصدها.اجلنسانية واملتعلقة بالتنمية االجتماعية با

  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  (ب)

 ٢٠٦٣خطة عام  مبواءمةالدول األعضاء إىل اإلسراع  دعت جلنة الشؤون اجلنسانية  - ٢٦٤
إدراج املسائل اجلنسانية يف خطط التنفيذ إىل و  ،وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠وخطة عام 

قتصادية دعم بناء القدرات من أجل جتميع بيانات وإحصاءات الوطنية. كما طلبت من اللجنة اال
لوطنية ائية كاتب اإلحصااملتراعي املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك من خالل تدريب موظفي 

واالقتصاديني يف جمال احلسابات الوطنية الفرعية املتعلقة بإنتاج األسر املعيشية. ومثة حاجة إىل 
قتصادية لضمان إدراج البعد اجلنساين يف مجيع منتجات وأنشطة تعزيز التعاون داخل اللجنة اال

واءمة بني توفري الدعم من أجل امل والتنمية االجتماعية اللجنة. كما طلبت جلنة الشؤون اجلنسانية
 .٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣الدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية ومؤشرات خطة عام 

  يحضر وسع الالت  (ج)

اللجنة االقتصادية إىل تعزيز عملها من خالل الرتكيز  نة الشؤون اجلنسانيةدعت جل  - ٢٦٥
نظر والتحديات املرافقة له. وشددت على ضرورة أن ت يضر وسع احلعلى الفرص اليت يتيحها الت

اللجنة يف الدور احلاسم للمناطق الريفية يف النمو والتحول، وأن تدعم الروابط وأوجه التآزر 
والتصنيع يف ي ضر وسع احلناطق احلضرية والريفية وتنظر يف دور الروابط بني التالضرورية بني امل

 استحداث فرص العمل وتوفري اخلدمات واهلياكل األساسية.
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 الحماية االجتماعية  (د)

طية توسع نطاق التغأن شجعت جلنة الشؤون اجلنسانية اللجنة االقتصادية على   -٢٦٦
إلحصاءات اأن تستخدم اجلنسانية والتنمية ليشمل بلدانًا أخرى، و بالدليل األفريقي للمسائل 

املتحصل عليها عن طريق القنوات الرمسية يف حسابات الدليل، وتضع يف االعتبار الدروس 
 ليشمل وزارات على الصعيد الوطين هاملستفادة من تطبيقه املستمر يف بلدان خمتارة، وتوسع نطاق

  البعد اجلنساين يف مجيع مكونات الدليل.  الشؤون اجلنسانية لضمان إدماج

 السكان والشباب  (ه)

شددت جلنة الشؤون اجلنسانية على أن البيانات الدميوغرافية ينبغي أال تقتصر على   - ٢٦٧
وصف االجتاهات الرئيسية، وأن تشمل باإلضافة إىل ذلك حتليل الدوافع الكامنة وراءها 

 يات ومراعاة املنظور اجلنساين.واالسرتاتيجيات املمكنة ملواجهة التحد

 التعاون والتكامل اإلقليميينالمعنية بللجنة  ةالتاسع الدورة   - ٣

 ٧من  التعاون والتكامل اإلقليميني يف الفرتةاملعنية بللجنة  ةالتاسع الدورة تُعقد  - ٢٦٨
هود حبث اجل الدورةيف أديس أبابا. وكان اهلدف الرئيسي من  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٩إىل 

املبذولة لتعزيز التكامل اإلنتاجي من أجل التحول يف أفريقيا. وتناول املشاركون أيضا تقييم 
التطورات يف إطار الربنامج الفرعي املتعلق بالتكامل اإلقليمي والتجارة، ومشل ذلك جماالت التجارة 

زراعة، واألمن الغذائي وال فيما بني البلدان األفريقية، والتجارة الدولية، واهلياكل األساسية،
 واالستثمار وسياسة األراضي.

من الدول األعضاء، باإلضافة إىل مندوبني من مفوضية  ٤٧وقد حضر االجتماع   - ٢٦٩
االحتاد األفريقي، واحتاد املغرب العريب، والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واجلماعة 

لية ماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واهليئة احلكومية الدو االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجل
  ومنظمة اجلمارك العاملية. ،املعنية بالتنمية، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

وُقّدم عدد من العروض لتسليط الضوء على أنشطة الربنامج الفرعي املتعلق بالتكامل   - ٢٧٠
وجيهات وآراء تاملعنية بالتعاون والتكامل اإلقليميني للجنة اإلقليمي والتجارة، وبعد ذلك قدمت ا

 اخلرباء وتوصيات بشأن األولويات واألنشطة. 

التعاون والتكامل املعنية بوفيما يتعلق بالتكامل اإلقليمي يف أفريقيا، أوصت اللجنة   - ٢٧١
ليمية جيدة وختريج عبتكثيف اجلهود لتحسني نظام التعليم العايل لضمان حتقيق نتائج تاإلقليميني 

أعداد كافية من الطالب يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، وسد الفجوة بني 
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اجلنسني يف هذه اجملاالت. وباإلضافة إىل ذلك، متت التوصية بضرورة أن تأخذ املؤسسات 
ل أفضل املمارسات وتباداألفريقية زمام املبادرة يف إنشاء آلية متسقة تكون مبثابة منتدى للتعلم 

واملعلومات، نظرا للحاجة املاسة إىل تعزيز مسامهة العلم والتكنولوجيا يف حتقيق التكامل اإلقليمي. 
املؤسسات دعت اللجنة الدول األعضاء و ، فريقياألويف سبيل تعزيز وضع دليل التكامل اإلقليمي 

ين إنشاء نظام يضم أصحاب مصلحة متعدداألفريقية إىل بذل كافة اجلهود املمكنة، مبا يف ذلك 
يف مجيع الدول األعضاء، لضمان مجع بيانات موحدة وقابلة للمقارنة وعالية اجلودة جلميع 

 املؤشرات.

ملعنية بالتعاون ا وبالنسبة للتجارة الدولية فيما بني البلدان األفريقية، شددت اللجنة  - ٢٧٢
تح أسواق فوارتأت ضرورة السياسات التجارية.  على ضرورة تسلسل إصالح والتكامل اإلقليميني

جناح إنشاء منطقة  واعتربأفريقيا على حنو تدرجيي بعد اختاذ إجراءات لتحسني التكامل اإلقليمي. 
 لتعزيز احملتوى الصناعي لصادرات أفريقيا والتجارة فيما بني حامساً  عامال التجارة احلرة القارية

 هود لتخفيض تكلفة ممارسة التجارة يف القارة.اجلبذل  وارتئي أيضاالبلدان األفريقية. 

إدارة األراضي، ُشجعت الدول األعضاء على استخدام املبادئ ب يتعلقوفيما   - ٢٧٣
دى التفاوض لاالستثمار يف حيازة األراضي على نطاق واسع التوجيهية لالحتاد األفريقي بشأن 

ألراضي تسخري مواردها الوفرية من ا على صفقات تتعلق باألراضي، وذلك لكي تضمن أفريقيا
ا. ومن أجل حتسني األمن  واستخدامها بصورة مستدامة لتحقيق التحول اهليكلي القتصادا

باالحتفاظ باحتياطيات غذائية على الصعيدين الوطين واإلقليمي وإنشاء آلية  أوصيالغذائي، 
. فيها ن عجزإىل تلك اليت تعاين م لتحويل املواد الغذائية من املناطق والبلدان اليت لديها فائض

ويف سبيل النهوض بسالسل القيمة الزراعية اإلقليمية، اقرتحت اللجنة ضرورة تقييم سالسل القيمة 
اإلقليمية على أساس توافر مرافق التخزين واهلياكل األساسية وإمكانية جتهيز املنتجات واستحداث 

طلبات فر فرص التصدير واألعمال التجارية ومتافرص العمل (خاصة بالنسبة للنساء والشباب) وتو 
 االستثمار.

يئة بيئة مواتية لالستثمار، ينبغي للبلدان األفريقية مراجعة معاهدات   - ٢٧٤ ومن أجل 
ا ايتاالستثمار الثنائية القائمة واجلديدة بغية احلفاظ على حّيز سياس  ة بنيوازنوامل ،خاص 

ة واملستثمرين، والتأكد من جعل احملاكم احمللي ةاملضيف انالبلدالواقعة على عاتق االلتزامات 
 واإلقليمية جزءا من آليات تسوية املنازعات.

دي، هلياكل األساسية يف تعزيز التحول االقتصااضطلع به ذي تلاهلام لدور انظراً لو   - ٢٧٥
ا يف جمال إجراء دراسات اجلدوى، وتصميم وجتهيز مشاريع  تصحنُ  البلدان األفريقية ببناء قدرا

ا آلية  هياكل أساسية قابلة للتمويل، والنظر إىل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص على أ
 فعالة لتوفري التمويل ملشاريع اهلياكل األساسية.
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يقيا وبذل جهود على مستوى الدول األعضاء وينبغي إيالء اهتمام خاص لوسط أفر   - ٢٧٦
دف تعزيز القدرة على مجع وحتليل البيانات الالزمة لوضع  واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 

  .فريقياألمؤشرات تستخدم يف وضع دليل التكامل اإلقليمي 

يل ع دلاملنهجية املستخدمة يف وضمع غريها للجنة االقتصادية أن تتقاسم اوينبغي   - ٢٧٧
وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك حاجة إىل التحقق من صحة . فريقياألالتكامل اإلقليمي 

البيانات املستخدمة يف وضع الدليل على الصعيدين الوطين واإلقليمي. ويتعني على اللجنة 
االقتصادية أن تواصل العمل مع شركائها على حتسني املنهجية وتعزيز قدرة الدول األعضاء على 

 بيانات ذات الصلة. مجع ال

ومع اإلشارة إىل ضرورة وجود خطة أفريقية للسياسات املتعلقة باألراضي، وفقا   - ٢٧٨
نبغي للجنة باألراضي يف أفريقيا، يعلقة والتحديات املتسائل إلعالن االحتاد األفريقي بشأن امل

املتعلقة بسياسات  الثالثية توجيه عملية انتقال املبادرةل أن توفر مهارات القيادة الالزمةاالقتصادية 
دف تعزيز القيادة والتنسيق والدعوة والشراكات  األراضي إىل املركز األفريقي لسياسات األراضي، 

 دعماً جلهود الدول األعضاء.

وينبغي للجنة االقتصادية ترسيخ عملها اهلام املتعلق مبعاهدات االستثمار الثنائية   - ٢٧٩
املستوى القطري لتقييم تأثري هذه املعاهدات يف جذب  بإجراء املزيد من البحوث على

االستثمارات وتوفري فرص العمل وتعزيز النمو االقتصادي. وينبغي هلا أيضا دراسة تأثري معاهدات 
  االزدواج الضرييب على التكامل اإلقليمي يف أفريقيا.

 اوالثالثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لوسط أفريقي ةالثاني الدورة -٤

فرتة والثالثون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لوسط أفريقيا يف ال ةالثانيدورة ال تُعقد  - ٢٨٠
يف دواال، الكامريون، حتت شعار "تسخري اإلمكانات  ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦إىل  ٢٤من 

الزراعية يف وسط أفريقيا من أجل حتقيق األمن الغذائي والتحول اهليكلي يف املنطقة دون 
 ليمية".اإلق

مندوبًا من الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية  ٨٨ما جمموعه  الدورةوحضر   - ٢٨١
 وزارة االقتصاد املسؤول يف ،ياوبا عبد اهللا هاوافتتح، لدول وسط أفريقيا واملؤسسات دون اإلقليمية
  والتخطيط والتنمية اإلقليمية يف الكامريون.
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 التقارير والخطط   )أ(

بتقدمي تقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي للسنة املالية، ومت  الدورةبدأت   - ٢٨٢
ض التقرير وتقييمه بشكل إجيايب وطُلب من املكتب مواصلة دعمه للجماعات االقتصادية ااستعر 

 اإلقليمية يف وسط أفريقيا والدول األعضاء.

رها من املقرر نش ومن ّمث قدم املكتب دون اإلقليمي عرضًا ألربعة موجزات قطرية  - ٢٨٣
كونغو. وبّني املكتب الكامريون والو  تومي وبرينسييبن مهورية أفريقيا الوسطى وساجبقريبًا تتعلق 

ا تصدر دورياً على أساس فصلباحلضور علم األساس املنطقي إلعداد املوجزات القطرية وأ ي، أ
 . وشدد على التحديات املطروحة أمام احلصول على إحصاءات وطنية موثوقة

الفرصة للجماعات االقتصادية اإلقليمية وبعض املؤسسات  ت الدورة أيضاأتاحو   - ٢٨٤
فرتة األخرية. من مبادرات يف الختذته املندوبني على ما ا إلطالعالعاملة يف املنطقة دون اإلقليمية 

فريقيا، أومشل ذلك اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط 
  ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة.

ويف الوقت نفسه، أطلعت اللجنة االقتصادية املشاركني على اإلجنازات األخرية اليت   - ٢٨٥
حققتها آلية التنسيق اإلقليمي من أجل توفري دعم منظومة األمم املتحدة لالحتاد األفريقي وبرنامج 

ـرتكة رهانات االجتماعات السنوية املشوأعلمت احلضور بمية أفريقيا، الشراكة اجلديدة من أجل تن
التاسعة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل 

 االقتصـادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.

قب ذلك، جرى نقاش بشأن الفرتة املالئمة الستضافة اجتماع جلنة اخلرباء وع  - ٢٨٦
احلكومية الدولية يف املستقبل، من أجل االستفادة من نتائجها يف مؤمتر الوزراء. وطلب املندوبون 
اإلبقاء على النهج احلايل املتمثل يف تنظيم االجتماع يف الربع األول من العام، حبيث تستمر 

 ن نتائج اجتماعات جلنة اخلرباء احلكومية الدولية يف مؤمتر الوزراء.االستفادة م

 المداوالت األساسية والرسائل الرئيسية  )ب(

زت األوىل، اليت رك النقاش تنظيم أربع حلقات نقاش. وخالل حلقة الدورة تشهد  - ٢٨٧
زاء عدم إ على النظر يف إمكانية قيام ثورة زراعية يف وسط أفريقيا، أعرب املشاركون عن أسفهم

االستقرار االجتماعي والسياسي يف املنطقة دون اإلقليمية وتأثريه على رعاة املاشية، وأشاروا إىل 
يد ز أن أصحاب املواشي يضطرون يف كثري من األحيان إىل النزوح خالل فرتات األزمات، مما ي

 مع املزارعني.من النزاعات 
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زراعية ركزت على كيفية استغالل اإلمكانات الوفيما يتعلق باملناقشة الثانية، اليت   - ٢٨٨
القائمة من أجل التحول اهليكلي يف هذه املنطقة دون اإلقليمية، الحظ اخلرباء التباين بني أمناط 
االستهالك واإلنتاج يف املنطقة دون اإلقليمية، وشددوا على أن أوجه القصور اخلطرية يف اهلياكل 

 ر سلباً يف تطوير القطاع الزراعي يف وسط أفريقيا.األساسية للنقل ومرافق التخزين تؤث

وفيما يتعلق بنقطة النقاش الثالثة بشأن كيفية تطوير الصناعات الزراعية يف وسط   - ٢٨٩
أفريقيا، الحظ اخلرباء التحديات األربعة الرئيسية املتمثلة يف تدين اإلنتاجية، ونقص التمويل، 

 د ومعايري وطنية/دون إقليمية للمنتجات الزراعية.ونقص اهلياكل األساسية، وعدم وجود قواع

ديات تغري كيفية مواجهة حتب املتعلقوأخريا، وفيما يتعلق مبوضوع النقاش الرابع   - ٢٩٠
املناخ واالستيالء على األراضي، ُأشري إىل أن منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية متثل منطقة عالية 

وقود التجميل والتكنولوجيا احليوية والشركات املنتجة للالقيمة للصناعات الدوائية ومستحضرات 
االستحواذ على مساحات شاسعة من األراضي. ويف هذا الصدد،  تاحليوي، مما يزيد من احتماال

أُعرب عن األسف إزاء انعدام الشفافية يف الصفقات الكبرية لشراء األراضي. وأشار اخلرباء أيضا 
ألن  مهطقة دون اإلقليمية بسبب تغري املناخ، وأعربوا عن أسفإىل ضعف اإلنتاج الزراعي يف املن

 تأثري البحوث مل ينعكس على اإلنتاج الزراعي يف وسط أفريقيا.

  التوصيات  (ج)

دعا املشاركون احلكومات إىل التصدي بشكل كاف ألوجه القصور اخلطرية املتعلقة   - ٢٩١
جل حتسني ستثمار يف املؤسسات البحثية من أباهلياكل األساسية للنقل ومرافق التخزين، وزيادة اال

قيمة املنتجات الزراعية، ونشر نتائج خمتلف الدراسات الزراعية اليت أجريت يف املنطقة دون 
 اإلقليمية، وبناء الثقة بني املنتجني الزراعيني واملشرتين، ووضع قواعد ومعايري إلنتاج وحتويل السلع

والتحلي بالشفافية لدى إبرام صفقات شراء األراضي، مع الزراعية من قبل املنشآت الصناعية، 
ناء بزيادة وعي الشعوب بالقيمة احلقيقية ألراضيهم. كما حثوا الدول األعضاء على املساعدة يف 

وعية السلع من أجل معاجلة مشكلة كمية ونة صناعشتغلني بالواملني بني املنتجني الزراعي العالقات
يف  احلكومات إىل التماس املشورة من املهنيني العاملنيداعني ويلها، الزراعية اخلام اليت جيري حت

  صناعة املواد الغذائية من أجل التأكيد على إنتاج ما يرغب الناس يف استهالكه.

ودعا املشاركون اللجنة االقتصادية وغريها من املؤسسات االستشارية املعنية   - ٢٩٢
دون اإلقليمية يف احلسبان لدى إجراء دراسات بالسياسات إىل أن تضع مجيع بلدان املنطقة 

لتقييم اإلمكانات الزراعية للمنطقة واستخدامها، ومساعدة الدول األعضاء على إعادة هيكلة 
م.  قطاعها الزراعي بطريقة متكن املزارعني من التفاوض بصورة أفضل لتحديد أسعار منتجا
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ن حديد إىل دعم بناء قدرات اخلرباء مودعا اخلرباء اللجنة االقتصادية على وجه الت  - ٢٩٣
مجع البيانات وحتليلها. وحثوا اللجنة على ضمان إدراج املؤسسات  علىاملنطقة دون اإلقليمية 

ية يف وسط أفريقيا الوطنئية كاتب اإلحصااملاملتخصصة يف املشروع امليداين املتعلق ببناء قدرات 
 ءات متسقة وقابلة للمقارنة.على استخدام التقنيات احلديثة جلمع وجتهيز إحصا

 الدورة العشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لشرق أفريقيا -٥

العشرون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لشرق أفريقيا يف الفرتة من ت الدورة ُعقد  - ٢٩٤
يف نريويب، حتت عنوان "املؤسسات والالمركزية والتحول اهليكلي  ٢٠١٦شباط/فرباير  ١١إىل  ٨
  شرق أفريقيا ".يف

من خمتلف أحناء املنطقة دون اإلقليمية. وكان من ني مشارك ٣٠٦ الدورةوقد حضر   - ٢٩٥
املكتب دون اإلقليمي؛ شمولة بوالية امل ١٤بني املشاركني مندوبون ميثلون الدول األعضاء الـ 

؛ وممثلون عن هلاوممثلون عن صناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة 
 املنظمات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية واملنظمات الدولية.

  المداوالت والقضايا الرئيسية التي نوقشت  )أ(

لتقرير ا منشور من ٢٠١٤عدد عام لاستجابة مبثابة  الدورةموضوع  اختيار كان  - ٢٩٦
حّث الدول و الصناعية الديناميكية يف أفريقيا"، ات السياس’’ الذي تناولأفريقيا عن االقتصادي 

ا اإلمنائية على التصنيع. وكان ا قرير نربة دعوية عتماد التاألعضاء على إعادة تركيز اسرتاتيجيا
وعمليات  للجميعتصميم وتنفيذ سياسات صناعية تستند إىل مؤسسات قوية وشاملة مؤيدة ل

ة خاصة . والعنصر الذي اتسم بأمهيوانبها املختلفةهو حمور مناقشات الدورة حب مرنة وديناميكية
 الدورة تفيما يتعلق ببناء املؤسسات هو اعتماد الالمركزية يف نظم احلوكمة السياسية. وقد نُّظم

الالمركزية  وتتيح للوفود مناقشة كيفية تطبيق ،هذا املوضوع بالتفصيل تدارسن من بصورة متكّ 
تنمية حمللية وتعزز العدالة االجتماعية والوحدة الوطنية من أجل البطرق توازن بني املصاحل الوطنية وا

 ومتّكن من التوصل إىل صفقة منصفة للجميع.

حول املؤسسات والالمركزية والت’’مسبقاً إعداد وتعميم تقرير أساسي بعنوان جرى و   - ٢٩٧
ادي واالجتماعي صمن قبل املكتب دون اإلقليمي واجمللس الوطين االقت ‘‘اهليكلي يف شرق أفريقيا

ناقشة اليت تلت وركزت املفتتاح الدورة. يف كينيا. وُقّدم التقرير يف جلسة عامة ُعقدت يف يوم ا
ذلك على عدد من اجلوانب املتعلقة باملوضوع، مبا يف ذلك ضرورة ضمان االهتمام بالتنمية 

صالحيات بني سب يف ال، ومواجهة التحدي املتمثل يف حتقيق التوازن املناوعدم إغفاهلا الزراعية
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وأمهية حتقيق النمو الشامل. وتواصل النقاش بشأن موضوع الدورة  ،املؤسسات احمللية واملركزية
 خالل مأدبة عشاء ويف جلسات عامة ومناقشات ثنائية أو يف إطار جمموعات. 

وباإلضافة إىل ذلك، نظم فريق اخلرباء املخصص ثالثة اجتماعات بشأن املواضيع   - ٢٩٨
  :الدورةالية اليت تندرج ضمن اإلطار العام ملوضوع الت

 ؛أثر األنظمة التجارية على التصنيع: أدلة من شرق أفريقيا     )أ(

 ؛االجتماعي واالقتصادي يف شرق أفريقياالتفاوت    )ب(

من النظرية إىل املمارسة: كشف فرص التنمية املستدامة على مستوى   (ج)
 .يف كينيا املقاطعات

وأخريا، جرت مناقشة االجتماعات السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي   - ٢٩٩
الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي، ومؤمتر اللجنة 

نوي ساالقتصادية لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني. وجرى استعراض التقرير ال
للمكتب دون اإلقليمي، مبا يف ذلك من حيث األداء والنتائج، ونوقشت األفكار املتعلقة بزيادة 

 األقصى.تأثريه ونطاق عمله إىل احلد 

  الرسائل الرئيسية  (ب) 

، للدورةتامية وثيقة خ نريويب على اعتماد بيان واملشاركنيندوبني مجيع املاتفقت   - ٣٠٠
الرسائل والنقاط اليت اتُفق عليها خالل الدورة. وميكن تلخيص بقائمة شاملة ويتضمن البيان 

 الرسائل الرئيسية على النحو التايل.

 البيئة االقتصادية والتحول اهليكلي  ‘١’

ذكر املشاركون أن شرق أفريقيا حققت منواً اقتصادياً ملحوظاً على مدى السنوات   - ٣٠١
ادية، ريا فيما يتعلق بالعديد من املؤشرات االجتماعية واالقتصالعشر املاضية، كما حققت تقدما كب

 وحمو األمية. ومع ذلك، ال تزال ،مبا يف ذلك الفقر الناجم عن تدين الدخل، ووفيات األطفال
 مستداماً.و للجميع الفوارق قائمة ومن الضروري للغاية ضمان أن يكون النمو املستقبلي شامًال 

ديدات ناشئة تواجه التقدم االقتصادي السريع يف والحظ املشاركون أيض  - ٣٠٢ ا أن مثة 
املنطقة دون اإلقليمية، مبا يف ذلك اخنفاض أسعار السلع األساسية، وتباطؤ االقتصاد العاملي، 
واخنفاض توقعات النمو يف الصني. والحظوا بقلق أن شرق أفريقيا ال يزال يتعني عليها النجاح 

تصدير، وهو األمر الذي ترك بعض الدول يف املنطقة دون اإلقليمية يف تنويع أمناط اإلنتاج وال
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عرضة لتغريات سلبية. ومع التسليم بأمهية التحول اهليكلي، اتفق املشاركون على أن وترية تقدم 
 التحول اهليكلي يف شرق أفريقيا كانت بشكل عام أبطأ من وترية النمو االقتصادي.

م الذي أحرزه املكتب دون اإلقليمي يف إعداد ورحبت الدول األعضاء بالتقد  - ٣٠٣
 ية.بلدان يف املنطقة دون اإلقليماملوجزات القطرية وأعربت عن دعمها إلعداد موجزات جلميع ال

 الالمركزية واملؤسسات  ‘٢’

لع به املؤسسات يف احلوكمة وتقدمي اخلدمات، حبث طإدراكا للدور اهلام الذي تض  - ٣٠٤
ا على احلد من أوجه عدم املساواة  احملورياملشاركون املوضوع  املتمثل يف الالمركزية وقدر

االقتصادية واالجتماعية واملكانية، وخاصة يف الواليات دون الوطنية واحمللية. وأشاروا إىل 
  التعقيدات املتعلقة بتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات تطبيق الالمركزية.

لديها أشكال خمتلفة من الالمركزية بلغت وأقر املشاركون بأن الدول األعضاء   - ٣٠٥
 .متفاوتةمستويات تنفيذ 

أيضا بأن الالمركزية اإلدارية تتيح فرصا كبرية ميكن اغتنامها للحد من  وأقروا  - ٣٠٦
االختالالت اجلغرافية واملكانية. وميكن إجياد هذه الفرص بصورة أفضل عن طريق إنشاء أقطاب 

الواليات دون الوطنية على التعاون قدر اإلمكان لتجنب ازدواجية  منو ومراكز امتياز إقليمية تشجع
 اجلهود واستغالل وفورات احلجم.

   التفاوتالتماسك االجتماعي و   ‘٣’

دان االقتصادية واالجتماعية يف بعض بلالتفاوت مع اإلشارة إىل ارتفاع مستويات   - ٣٠٧
مجيع أحناء  الفرص يفإجياد حلول ملسألة التفاوت يف شرق أفريقيا، شدد املشاركون على أمهية 

املنطقة دون اإلقليمية، ألن ذلك يكتسي أمهية حامسة لتحقيق التماسك االجتماعي والتنمية 
 الواسعة النطاق واالستقرار السياسي بشكل عام.

 نقاط العمل  (ج)

 ية:نريويب الدول األعضاء واملشاركني بنقاط العمل التال بيانألزم   - ٣٠٨

ُحتث الدول األعضاء على اعتماد سياسات تصنيع ذكية، ألن احلّيز      )أ(
السياسي ألدوات سياسة التصنيع التقليدية قد تقلص يف ظل نظم التجارة الدولية السائدة. 
وينبغي أن تستند سياسات التصنيع الذكية إىل مؤسسات قوية وشاملة قادرة على ترمجة رؤى 

تيسري املشاركة العامة يف وضع الرؤية ورسم السياسات واختاذ القرارات. على التنمية إىل إجراءات و 
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املشاركون كذلك بأمهية الدولة اإلمنائية مع وجود قيادة جّيدة على مجيع املستويات، يف أقر و 
احلكومة واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، واجلمعيات املهنية واجملتمعات 

 واليات الوطنية ودون الوطنية.احمللية، وال
وث، بني القطاع اخلاص ومعاهد البحتفاعل ينبغي للدول األعضاء تعزيز ال  )ب(

دف معاجلة اخنفاض معدالت االبتكار يف املنطقة دون  مبا يف ذلك األوساط األكادميية، 
تنمية و  اإلقليمية. كما ينبغي هلا أن توفر احلوافز للقطاع اخلاص لالستثمار يف جمال االبتكار
 املهارات، وأن تعمل على تعزيز محاية حقوق امللكية الفكرية على الصعيد دون اإلقليمي.

أوصى املشاركون بإنشاء جمتمعات املمارسة ذات الصلة، وقياس وتوثيق   )ج(
 وإنشاء خمزونات مشرتكة من الدروس املستفادة.ة، دراسات احلال

اف الفرص لضمان أن على أن يواصل املكتب دون اإلقليمي استكش وااتفق   )د(
  عمله، وال سيما يف جمال اخلدمات االستشارية.بمجيع الدول األعضاء يف املنطقة استفادة 

صاد االقتعن تقرير قيام املكتب دون اإلقليمي بإعداد على أن  وااتفق  )ه(
 ها.فيمة عن األداء العام من شأنه أن يوفر معلومات قيّ يف املنطقة دون اإلقليمية الكلي 

وأخريا، وافقت الدول األعضاء على مواصلة املناقشة والتعاون بشأن القضايا املتعلقة   )و(
باملؤسسات والالمركزية والتحول اهليكلي. واتفقت الدول األعضاء أيضا على ضرورة أن يكون 

لجنة مسؤولية مشرتكة تتقامسها الدول األعضاء وال البيانتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف 
 دية.االقتصا

 والثالثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لشمال أفريقيا ةالحادي الدورة -٦

والثالثون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لشمال أفريقيا يف  ةاحلاديالدورة  تُعقد  - ٣٠٩
حتت شعار "االقتصاد األخضر من أجل تسريع  ٢٠١٦آذار/مارس  ٤إىل ١الرباط يف الفرتة من 
 ١٥٠أفريقيا". وخالل االجتماع الذي استمر أربعة أيام، عكف أكثر من  التصنيع يف مشال

مندوبا من الدول السبع األعضاء وخرباء وأكادمييون وممثلون عن القطاع اخلاص واجملتمع املدين 
على دراسة الدور احملتمل لالقتصاد األخضر يف تسريع التصنيع يف مشال أفريقيا. وُخصصت جلسة 

 وجزات القطرية ودون اإلقليمية، ونُظم اجتماع لفريق اخلرباء على هامش الدورة.أيضا للنظر يف امل

اركة يف الوفود للمشحتضري باالقتصاد األخضر من أجل  ةاملتعلقدورة ال تُعقدقد و   - ٣١٠
 تاملداوالت القارية خالل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني. وساعد

املعارف واخلربات بشأن االقتصاد األخضر وعالقته بالتجهيز الصناعي، وعلى تعزيز على تبادل 
 تفهم دور قطاع األعمال التجارية يف التحول إىل االقتصاد األخضر يف مشال أفريقيا. كما مّكن

املشاركني من تقدمي توصيات ملراجعة سياسات التصنيع وتشجيع تطوير األعمال التجارية الدورة 
وخاصة الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم. واتفق املشاركون على أن االقتصاد األخضر  اخلضراء،
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يتيح الفرصة لتحسني الرفاه واملساواة االجتماعية، مع احلد بشكل كبري من خماطر الكوارث البيئية. 
اد جيالسياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ويركز على إ يشمل االقتصاد األخضرارتأوا أن و 

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   - ٣١١
ج كلي، مع مواءمة السياسات . ويتطلب االنتقال إىل اقلبلدانا تصاد أكثر اخضرارا استخدام 

املتعلقة باالقتصاد الكلي والصناعة والتجارة واملبادرات العامة اليت تشجع العرض والطلب، مثل 
احلوافز واالسرتاتيجيات اليت تؤدي إىل تغيري السلوكيات. واتفق املندوبون أيضا على ضرورة تطوير 

ق النمو الشامل، مع الرتكيز بشكل خاص على تأثري سياسات التصنيع الصناعة اخلضراء يف سيا
 على البيئة والعمالة والنمو والتجارة.

بارتياح  اءاخلرب  وفيما يتعلق باملوجز دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، الحظت جلنة  - ٣١٢
إلقليم. ل االتقدم الذي أحرزته املنطقة دون اإلقليمية من حيث األداء االقتصادي والتجارة داخ

مشال اري يف التغري اهليكلي اجلحدوث إىل  تشري املؤشرات االجتماعية واالقتصاديةوأضافت أن 
عليه يف أجزاء أخرى من القارة. وشددت على ضرورة أن يشمل و أفريقيا، ولكن بوترية أبطأ مما ه

ل حتسني رى من أجاملوجز دون اإلقليمي مقارنات بني مشال أفريقيا واملناطق دون اإلقليمية األخ
فهم اجتاهات تلك املؤشرات، وإجراء املزيد من التحليل للنظم الضريبية واملسائل املتعلقة بتمويل 

 التنمية. 

وفيما يتعلق باملوجزات القطرية، أُطلع املندوبون على املضمون والشكل النهائي   - ٣١٣
، 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. 
 شكل الوطنية تكون يفئية كاتب اإلحصااملعلى ضرورة إقامة شراكات مع اء اخلرب ووافقت جلنة 

اتفاقات للتعاون الرمسي وتبادل البيانات، وذلك وفقاً للتوصية اليت اعتمدت يف مؤمتر الوزراء الذي 
. وقد بدأت اللجنة االقتصادية العمل بالفعل يف إطار شراكة مع ٢٠١٤ُعقد يف أبوجا يف عام 

قتصادية اإلقليمية وغريها من وكاالت األمم املتحدة جلمع البيانات وإعداد املوجزات اجلماعات اال
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 بالنسبة للقطاع 

وهناك حاجة إىل زيادة مشاركة الدول األعضاء يف حتديد القضايا اليت ينبغي تناوهلا االجتماعي؛ 
استناداً إىل التحديات واألولويات املتعلقة بالدول، ومن أجل  ٢٠١٦يف املوجزات القطرية لعام 

  التعاون الفعال مع الدول األعضاء، مبا يف ذلك إتاحة الوصول إىل املعلومات والبيانات الالزمة.
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اخلرباء ُنّظم على هامش االجتماع من وباإلضافة إىل ذلك، وعقب اجتماع لفريق   - ٣١٤
دعا ، ‘‘التصنيع من خالل التجارة يف مشال أفريقيا يف سياق االتفاقات املتعددة’’بشأن عقود امل

املشاركون إىل النظر إىل التكامل اإلقليمي بوصفه ركيزة اسرتاتيجية للتصنيع. وحثوا الدول يف 
ملنطقة دون اإلقليمية على تسريع هذا التكامل من أجل تسريع التنمية الصناعية والتعلم من ا

االتفاقيات الرئيسية املتعلقة بالتجارة، مثل الشراكة عرب احمليط اهلادئ والشراكة التجارية 
نطقة م واالستثمارية عرب احمليط األطلسي. كما دعوا الدول األعضاء إىل املشاركة بفعالية يف إقامة

التجارة احلرة القارية من أجل املسامهة يف حتقيق اتساق االتفاق بشكل عام وحتسني املكاسب 
  االقتصادية احملتملة للقارة األفريقية ودول مشال أفريقيا.

ذلك، أجرى املندوبون مداوالت بشأن املسائل النظامية، مبا يف ذلك عالوة على و   - ٣١٥
، فريقياأل يمي لشمال أفريقيا، وتقرير أنشطة اللجنة االقتصاديةتقرير أنشطة املكتب دون اإلقل

، 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   - ٣١٦
. ووافقت اللجنة على اختاذ قرار من قبل مؤمتر ٢٠١٧األخري من كل سنة، وذلك ابتداء من عام 

الوزراء األفريقيني بشأن موعد انعقاد الدورة القادمة، مع مراعاة ضرورة التنسيق مع سائر املكاتب 
 دون اإلقليمية.

اية االجتماع، دعا املشاركون إىل تطوير صناعة صديقة للب  - ٣١٧ ذج منو أكثر يئة ومنو يف 
مشوال يف املنطقة دون اإلقليمية. كما شجعوا الدول على إيالء اهتمام خاص لتأثري سياسات 
 التصنيع على البيئة والعمالة والنمو والتجارة، وعلى الدور احملتمل لالقتصاد األخضر يف التنمية.

وى على الصعيد ة أقويتطلب حتدي التصنيع األخضر يف مشال أفريقيا التعاون بصور   - ٣١٨
اإلقليمي من أجل تبادل اخلربات وتوحيد اجلهود، مما يؤدي بالتايل إىل إجياد أكرب قدر ممكن من 

 الفرص يف القطاع واالستفادة منها.

وبشكل أكثر حتديدا، تضمنت التوصيات أن تقوم اللجنة االقتصادية بإنشاء قاعدة   - ٣١٩
بيانات لعرض املمارسات اجليدة يف جمال االقتصاد األخضر يف املنطقة؛ وتعزيز التعاون اإلقليمي، 
وخاصة فيما يتعلق باملفاوضات بشأن تغري املناخ ومصادر الطاقة املتجددة؛ وتقدمي املساعدة إىل 

دف توليد الدو  ا يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات، وذلك  ل األعضاء لإلبالغ عن إجنازا
بيانات عن االقتصاد الكلي تتيح متابعة ورصد وتقييم السياسات العامة اليت تعزز االقتصاد 
األخضر؛ ومساعدة الدول األعضاء يف إجراء املزيد من الدراسات املتعمقة يف اجملاالت ذات 

دف حتسني فهم الفرص املتاحة لتحقيق االه تمام احملددة يف خمتلف االسرتاتيجيات الصناعية، 
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ج إقليمي إزاء  التكامل وإنشاء سالسل القيمة اإلقليمية؛ ومساعدة الدول األعضاء يف تصميم 
 ةاتفاقيات التجارة اإلقليمية، مبا يف ذلك وضع آلية تكميلية بني االحتاد اجلمركي العريب ومنطق

  القارية لدول املنطقة. التجارة احلرة

 للجنوب األفريقيجنة الخبراء الحكومية الدولية والعشرون لل ةالثاني الدورة -٧

 يفوالعشرون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي  ةالثانيدورة ال تُعقد  - ٣٢٠
 اسرتاتيجية وخارطة طريق تنفيذ’’ شعار، يف ليلونغوي، حتت ٢٠١٦آذار/مارس  ١٨و ١٧

  .‘‘اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن التصنيع: اخليارات واآلفاق

وي، املالية والتنمية االقتصادية يف مال وزيرُ ، السيد غودول غوندوي الدورةوافتتح   - ٢٢١
الحتاد لتابع لا نغومو، ممثل مكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي حبضور السيد ليوبولد أوغوست

األفريقي؛ والسيد أنتوين نغورورانا، ممثل منسق األمم املتحدة املقيم يف مالوي؛ والسيد حممدين أ. 
ممثل األمني العام للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ والسيد أجنيلو صر، سيف الن

رد ل. ماننغو، السيد ويالموندالين، ممثل األمني التنفيذي للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛ و 
  والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي.  الثانيةرئيس مكتب الدورة 

 ،وزامبيا ،وجنوب أفريقيا ،من بوتسوانا وحضر االجتماع مندوبون ميثلون كال  - ٣٢٢
منظمة   منهاعدة منظمات ممثلي وموريشيوس، باإلضافة إىل  ،ومالوي ،وليسوتو ،وزمبابوي
مي مكتب االحتاد األفريقي اإلقليو  ، واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات، )ActionAid( أكشن إيد

للجنوب األفريقي، والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، 
ق أفريقيا املوانئ يف شر  تإدارا ورابطةوالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومنظمة أوكسفام، 

واجلنوب األفريقي، والصندوق االستئماين للجنوب األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، 
  ي.ومكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف مالو 

  المداوالت والقضايا الرئيسية التي نوقشت  )أ(

اجلماعة اإلمنائية للجنوب اسرتاتيجية وخارطة طريق من  الدورةموضوع لهم است  - ٣٢٣
. ويتمثل ٢٠١٥اليت اعُتمدت يف نيسان/أبريل  ٢٠٦٣-٢٠١٥األفريقي بشأن التصنيع للفرتة 

التوجه األساسي خلارطة الطريق يف ضرورة إحداث حتول هيكلي يف منطقة اجلماعة اإلمنائية 
يمي على حنو لللجنوب األفريقي عن طريق التصنيع والتحديث والتطوير وحتقيق التكامل اإلق

ى املوارد من االعتماد عل االسرتاتيجيالتوجه  يفحتول  إحداث إىلخارطة الطريق دعو تأوثق. و 
والعمالة املنخفضة التكلفة إىل زيادة االستثمار وتعزيز إنتاجية العمالة ورأس املال على حد سواء. 
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جلهات اتخذها لموسة تم إجراءات، سعى املشاركون إىل ترمجة خارطة الطريق إىل الدورةوخالل 
  . بنجاح تنفيذهاغية الفاعلة احلكومية وغري احلكومية ب

وقد أعد املكتب دون اإلقليمي ورقة مسائل أساسية مت تعميمها مسبقًا بعنوان   - ٣٢٤
"تنفيذ اسرتاتيجية وخارطة طريق اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن التصنيع: اخليارات 

أغقب ذلك و فتتاح الدورة. رقة أيضا يف اجللسة العامة املعقودة يف يوم اواآلفاق". وُقدمت الو 
يمة ، مبا يف ذلك مسألة إضافة قالدورةعلى عدد من اجلوانب املتعلقة مبوضوع ركزت مناقشات 

 ودعم القطاع الزراعي واألعمال التجارية الزراعية.  وإغناء املعادنللموارد املعدنية 

خالل اجتماع مائدة مستديرة بشأن متويل برامج  الدورةوع واستمرت مناقشة موض  - ٣٢٥
التصنيع، ويف اجللسات العامة اليت ُعقدت بشأن التنمية االجتماعية وكيفية التصدي للتحديات 
اليت تواجه االقتصاد الكلي بسبب تدين الطلب على السلع األساسية واخنفاض أسعارها على 

  الصعيد العاملي، وظاهرة النينيو. 

وعالوة على ذلك، ركز اجتماع اخلرباء الذي ُعقد حتت عنوان "أزمة الطاقة يف   - ٣٢٦
 اجلنوب األفريقي: آفاق املستقبل"، على حتديات الطاقة اليت تؤدي إىل تقويض جهود التصنيع.

كما قدم ممثلون من اللجنة االقتصادية عروضا يف اجللسة العامة تناولت الدروس   - ٣٢٧
التنمية خطة لى إضفاء الصبغة احمللية عاألهداف اإلمنائية لأللفية، واملسائل املتعلقة باملستفادة من 
. وأقر املشاركون بأن بعض غايات األهداف وتنفيذمها ٢٠٦٣ عام وخطة ٢٠٣٠عام املستدامة ل

رزت عددا من التجربة أب م اشاروا إىل أناإلمنائية لأللفية قد ثبت عدم إمكانية حتقيقها، بيد أ
الرؤى عن كيفية صياغة اسرتاتيجيات أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، اليت ينبغي 

وأهداف التنمية املستدامة  ٢٠٦٣أن تستند إىل تعبئة املوارد احمللية. والحظوا أن خطة عام 
 إلقليمية والقارية أمر حاسملوطنية ودون اأن دجمهما يف اخلطط ا وأضافوامكمالن لبعضهما، 

لتحقيق األهداف النهائية. ومع ذلك، أعرب املشاركون عن قلقهم بشأن عدم وجود تقسيم 
وأوصوا باختاذ  ،املعنية بتنفيذ اخلطتنيصاحبة املصلحة واضح ألدوار ومسؤوليات خمتلف اجلهات 

ذا الشأن من قبل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد األفريقي.  إجراءات فورية 

وأخريا، جرى استعراض أداء املكتب دون اإلقليمي ونوقشت األفكار املتعلقة بزيادة   - ٣٢٨
تأثريه ونطاق عمله. وقدم املكتب مقرتحا وافق عليه املشاركون بشأن إصالح هيكل جلنة اخلرباء 

  احلكومية الدولية.
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  رئيسيةالرسائل ال  )ب(

حيدد البيان اخلتامي الذي وافقت عليه مجيع الوفود واملشاركني قائمة كاملة تتضمن   - ٣٢٩
ا الدورة. الرسائل والنقاط اليت    لي موجز يتضمن الرسائل الرئيسية.وفيما ياعتمد

 البيئة االقتصادية   ‘١’

 ٢٠١٥الحظ املشاركون أن الدول األعضاء يف اجلنوب األفريقي واجهت يف عام   - ٣٣٠
اضا يف أسعار السلع األساسية أفضى إىل تدهور يف بيئة االقتصاد الكلي. وأشاروا أيضا إىل اخنف

أن اجلفاف الذي نتج عن ظاهرة النينيو كان له تأثري شديد على اإلنتاج الزراعي، مما أدى إىل 
اف،  فنقص يف املواد الغذائية، وارتفاع فواتري استرياد الغذاء، ونقص إمدادات الكهرباء بسبب اجل

كما أدى إىل تراجع حاد يف معدالت النمو. وتسببت ظاهرة النينيو واخنفاض أسعار السلع 
ا. كما زادت  األساسية يف تزايد معدالت البطالة ألن الشركات علقت أنشطتها أو أغلقت أبوا

ّد حمعدالت الفقر على حنو أدى إىل تقويض التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، و 
 . ٢٠٦٣وخطة عام هداف التنمية املستدامة من اآلفاق املستقبلية أل

 التصنيع  ‘٢’

نظر املشاركون يف مسألة تنفيذ اسرتاتيجية وخارطة طريق اجلماعة اإلمنائية للجنوب   - ٣٣١
ا املنطقة دون تمتع تاألفريقي بشأن التصنيع كوسيلة لالستفادة من املوارد الطبيعية اهلائلة اليت 

إلقليمية من أجل حتقيق النمو وتوفري فرص العمل واحلد من الفقر. وأكد املشاركون أن متويل ا
خارطة الطريق سيتطلب مضاعفة اجلهود من جانب كافة اجلهات صاحبة املصلحة الوطنية 

األفريقي.  التنمية واإلقليمية، مبا يف ذلك االستفادة من التمويل املتاح من مصادر مثل مصرف
ندوبون على أن جهود التصنيع تتطلب تعزيز القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي، واتفق امل

ناء القدرات واللجنة بلؤسسة األفريقية املوميكن حتقيق ذلك باالستفادة من الشركاء اإلمنائيني مثل 
 االقتصادية.

 احلد من الفقر وحتقيق التنمية االجتماعية  ‘٣’

املشاركون على أن املكاسب يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية اليت اتفق   - ٣٣٢
حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية ليست كافية لتحقيق األهداف الرئيسية، وسيتعني 

 ٢٠٣٠(خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠١٥القيام بالكثري من خالل خطة التنمية ملا بعد عام 
مواءمة السياسات  ٢٠٦٣خطة عام  إضفاء الصبغة احمللية علىيكفل ). وس٢٠٦٣وخطة عام 

  واالسرتاتيجيات الوطنية مع األطر العاملية والقارية.
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  نقاط العمل  (ج)

رد يألزم البيان اخلتامي الدول األعضاء والشركاء اإلمنائيني بعدد من نقاط العمل   - ٣٣٣
 أدناه.تفصيلها 

تكيف مع الرتاجع الراهن يف أسعار السلع ُشجعت الدول األعضاء على الو   - ٣٣٤
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 النمو 

ء اخنفاض ملشاريع اهلياكل األساسية يف ضو يف قطاع الصناعة التحويلية. وينبغي إعطاء األولوية 
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 خدمة الدين 

ت الدول األعضاء على االستفادة من زيادة معدالاخلارجي. واستشرافاً للمستقبل، حّث املندوبون 
 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 التصنيع،   - ٣٣٥
 ياكل األساسية الصناعية وسالسل القيمةجدوى متويل اهلطالع وحّثوا الدول األعضاء على است

دمات والضرائب املفروضة على اخلالتقاعدية الرئيسية للسلع األساسية من صناديق املعاشات 
املالية ومن الصناديق السيادية. وينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف فرض ضريبة على الرواتب 

 لتمويل تنمية املهارات. 

أن االفتقار إىل التكنولوجيات واملهارات املناسبة يعوق  الحظ املشاركونكذلك و   - ٣٣٦
التصنيع، وحّثوا الدول األعضاء إىل إيالء األولوية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف الربامج الوطنية 
واإلقليمية بوصفها احملفز الرئيسي للتصنيع. وعالوة على ذلك، ينبغي للدول األعضاء التصديق 

عة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار. ودعا على بروتوكول اجلما
املشاركون الدول األعضاء إىل إجراء حبوث لتحديد واستهداف سالسل القيمة اليت تتمتع املنطقة 

طاعية إىل تنمية القدرات فيما يتصل بسالسل قأيضا ودعا املشاركون  يف سياقها. مبيزة نسبية 
ا خيص توفري التدريب املطلوب، حّث املشاركون الدول األعضاء على إجراء حوار محمددة. وفي

والشركاء  ،(مثل القطاع اخلاص، ومؤسسات التدريب اخلاصة املعنيةاملصلحة  اجلهات صاحبةمع 
 اإلمنائيني) لضمان أن التدريب يستهدف املهارات املطلوبة يف جمال التصنيع.

وأشار املشاركون إىل أن اللجان االقتصادية اإلقليمية تضطلع بدور حاسم يف تعزيز   - ٣٣٧
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 التعدين. 

طُلب من اللجان االقتصادية اإلقليمية تنظيم برامج شاملة لبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي و 
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من أجل حتديد وحتليل وتطوير سالسل القيمة. وعالوة على ذلك، ينبغي هلذه اللجان حتديد 
وتطوير مشاريع ملموسة ذات طابع إقليمي إلطالق عملية التصنيع. وفيما يتعلق خبارطة الطريق، 

ّث املشاركون اللجان االقتصادية اإلقليمية على وضع خطة تنفيذ السرتاتيجية التصنيع ُحتدد ح
 هلا أهداف مرحلية واضحة.

املشاركون ضرورة اإلسراع يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع  ارتأىوأخريا،   - ٣٣٨
ملية التصنيع الطاقة وتسريع ع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية من أجل معاجلة أزمة ودورةفريق اخلرباء 

 يف اجلنوب األفريقي.

 المتابعة   (د)

مع البيان اخلتامي املتفق عليه، التزم املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي  متشياً   - ٣٣٩
طة أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي لتمكينها من وضع خ ىلإمبواصلة تقدمي الدعم التقين 

ألدلة اإلشراف على البحوث القائمة على ابوخارطة الطريق بشأن التصنيع؛ و عمل السرتاتيجية 
 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  - ٣٤٠
، 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،   - ٣٤١
رتي سانغا، مدير املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا، وفنسنت مارتن، ممثل منسق حبضور دمي

منظومة األمم املتحدة يف السنغال. وترأست السنغال اجللسة، يف حني تولت غانا منصب نائب 
 الرئيس، وكوت ديفوار منصب األمني العام.

رة األعضاء يف خرباء. وحضرت وفود متثل الدول اخلمس عش ١٠٣ اجللسةوحضر   - ٣٤٢
عدد من اجلماعات االقتصادية  الدورةاجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. كما شارك يف 

 اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين.

جنة الل تعدهااملوجزات القطرية اليت ’’وكان املوضوع الرئيسي لالجتماع هو   - ٣٤٣
دف هذه و . ‘‘: أدوات خلدمة التحول اهليكلي يف بلدان غرب أفريقياألفريقيا االقتصادية

املوجزات القطرية إىل تزويد البلدان األفريقية بتحليل ألوضاعها االقتصادية واالجتماعية مدعوماً 
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مسائل اجلنسانية للبعدة مؤشرات أبرزها دليل التنمية االجتماعية يف أفريقيا، والدليل األفريقي 
 والتنمية ودليل التكامل اإلقليمي األفريقي.

عضاء هو متكني الدول األ للدورةوباإلضافة إىل املوضوع الرئيسي، كان اهلدف العام   - ٣٤٤
واجلهات الفاعلة األخرى يف غرب أفريقيا من مناقشة القضايا املستجدة اليت قد تؤثر يف التنمية 

دف حتديد التحديات الرئيسية وتقاالقتصادية واالجتماعية يف دمي  املنطقة دون اإلقليمية، وذلك 
 توصيات لتسريع النمو والتحول اهليكلي يف املنطقة دون اإلقليمية.

ومن هذا املنظور، وانطالقًا من التقارير اليت أعدها املكتب دون اإلقليمي، ركز   - ٣٤٥
والتوقعات  ٢٠١٥غرب أفريقيا خالل عام  املشاركون على األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف

؛ واملوجزات القطرية لغرب أفريقيا؛ واالنتقال من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل حتقيق ٢٠١٦لعام 
أهداف التنمية املستدامة؛ والروابط املتعلقة مبجال املعادن ورؤية التعدين يف أفريقيا؛ والنتائج األولية 

 يف غرب أفريقيا.فريقي األلدليل التنمية االجتماعية 

  ويف ختام املناقشات القّيمة واهلادفة، خلص املشاركون إىل ما يلي:   - ٣٤٦

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 

املناسبة لوقف هذا االجتاه، وإعادة إطالق النمو وجعله أكثر قوة واستدامة ومشوًال وقدرة على 
 ؛إجياد فرص العمل

هتمام باملوجزات القطرية اليت عرضتها اللجنة االقتصادية مع االالرتحيب    )ب(
يدة أدوات ج شكلتواملكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا، مع االعرتاف بأن هذه املوجزات 

الختاذ القرار بشأن السياسات االقتصادية واالجتماعية الالزمة للتحول اهليكلي القتصادات 
 ؛املنطقة دون اإلقليمية

طلب تنسيق وتوحيد جهود اللجنة االقتصادية واملكتب دون اإلقليمي    (ج)
من أجل جتميع ومعاجلة وإنتاج البيانات اإلحصائية، وتعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية 

 ؛لضمان حتسني رصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

ى وضع املساعدة علتقدمي يمي بطلب قيام اللجنة االقتصادية واملكتب دون اإلقل   (د)
خارطة طريق مشرتكة على املستوى دون اإلقليمي من أجل تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

 ؛على الصعيد الوطين ورصدها وتقييمها
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الدول أهداف التنمية املستدامة يف احلاجة امللحة إىل أن تعمم تأكيد    (ه)
 ؛٢٠٦٣توخياً لتحقيق أهداف خطة عام اسرتاتيجيات وبرامج التنمية الوطنية، 

التشديد على ضرورة قيام الدول بوضع سياسة حتفيز مالئمة لضمان االحتفاظ    (و)
  ؛باملوارد البشرية املؤهلة يف اإلدارات الوطنية املعنية بالتعدين

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

اعتمد املشاركون، عقب املناقشات، اقرتاح اللجنة االقتصادية واملكتب    (ح)
 -ربايرفدون اإلقليمي املتعلق بتعديل موعد اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية من شباط/

آذار/مارس إىل ما بعد انعقاد مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، لكنهم 
اية العام، فهي فرتة عادة ما تكون كثرية  جداً شددوا على ضرورة أال يكون املوعد قريبا  من 

  املشاِغل بالنسبة للبلدان األعضاء. 
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االجتماعات السنوية المشـتركة التاسعة للجنة االتحاد تقرير   :رابعا
األفريقي الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة والنقدية والتخطيط 

وزراء لوالتكامل االقتصـادي، ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
  والتنمية االقتصادية األفريقيين المالية والتخطيط

  ]جدول األعمالمن  ١البند [ فتتاح االجتماعا -ألف 

  الحضور    -١

 ،وأوغندا ،وأنغوال ،وإريرتيا ،إثيوبيا حضر االجتماع ممثلو الدول األعضاء التالية:  - ٣٤٧
 ،وجزر القمر ،واجلزائر ،وتونس ،وتوغو ،وتشاد ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو ،وبوتسوانا ،وبنن

ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب  ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،ومجهورية أفريقيا الوسطى
 ،وسوازيلند ،والسنغال ،وزمبابوي ،وزامبيا ،ورواندا ،وجيبويت ،وجنوب السودان ،أفريقيا

 ،وغينيا االستوائية ،وغينيا ،وغانا ،وغامبيا ،وغابون ،والصومال ،وسيشيل ،وسرياليون ،والسودان
 ،ومايل ،وليسوتو ،وليبيا ،وليربيا ،وكينيا ،غووالكون ،وكوت ديفوار ،والكامريون ،بيساو -وغينيا 

 ،والنيجر ،وناميبيا ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،وموريتانيا ،ومالوي ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر
  ونيجرييا.

  .الغربية الصحراء :التايل املنتسب العضو عن ممثل وحضر  - ٣٤٨

اد الروسي، األمم املتحدة: االحتوحضر بصفة مراقبني ممثلو الدول التالية األعضاء يف   - ٣٤٩
وإكوادور، وأملانيا، وإيران (مجهورية  ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأسرتاليا ،وإسبانيا ،واألرجنتني

 ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وبنغالديش، وتركيا ،وبلجيكا ،والربازيل ،وأيرلندا ،اإلسالمية) -
 ،وفنلندا ،البوليفارية) –وفنزويال (مجهورية  ،وفرنسا ،والصني ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد

 ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،واملكسيك ،وكوبا ،وكندا ،وكازاخستان
  واليابان. ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج

  .ملتحدةا األمم يف عضو غري مراقبة دولة بوصفها فلسطني دولة عن ممثل وحضر  - ٣٥٠

جلماعة مجاعة شرق أفريقيا، وا وحضر ممثلو اجلماعات االقتصادية اإلقليمية التالية:  - ٣٥١
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واجلماعة 

ادية لدول وسط قتصاإلمنائية للجنوب األفريقي، واالحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي، واجلماعة اال
  أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. 
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ا املتحدة األمم هيئات وكانت  - ٣٥٢ ظمة ممثلة كما يلي: من التالية املتخصصة ووكاال
وصندوق النقد الدويل، واالحتاد الدويل  ،األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية

نظمة الدولية للهجرة، وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة لالتصاالت، وامل
البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز، ومكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً 
 قوالبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، ومكتب األمم املتحدة لتنسي

الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات 
املشاريع، وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج 

تحدة للمساواة ملاألمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، وهيئة األمم ا
بني اجلنسني ومتكني املرأة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 

البنك املتحدة للسكان، و واجلرمية، ومكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، وصندوق األمم 
  الدويل، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة الدولية.

وحضر ممثلون عن املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية التالية: مصرف التنمية   - ٣٥٣
مية والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومنظمة التعاون والتن جامعة الدولة العربية،و األفريقي، 

  امليدان االقتصادي. يف

أثيوبيا،  منظمة معونة العمل الدولية فرع بصفة مراقبني ممثلو املنظمات التالية: وحضر  - ٣٥٤
درات ومؤسسة بناء القواملنتدى األفريقي، وفرع منظمة أدفكتاس، ومركز أفيي للتشخيص، 

األفريقي إلدارة  نتدىاألفريقية، وجملة "ذي آفريكان أيكونومست" (خبري االقتصاد األفريقي)، وامل
ريقيا كو)، واملصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أف-ديف-الضرائب، ومنظمة تطوير الزراعة (آغ

 -ين، وجملس األعمال الصيالصينية(باديا)، ومبادرة اإلصالح العريب، وجمموعة تشاينا هايواي 
ولوجيا الطبية احملدودة، فو للتكناألفريقي، والصندوق الصيين األفريقي للتنمية، وشركة تشونغنغ هاي

يت الطبية، ج ر، وشركة دياإلمنائية (كونسولتنغ ديبفلومبنت أسوشياتس)وشركة االستشارات 
لشفافية اوشركة أيكنوسريب لالستشارات احملدودة، ومنظمة حماربة الزحف الصحراوي، ومبادرة 

ون الدويل، كالة األملانية للتعا، والتحالف العاملي للتحصني واللقاحات، والو يف صناعة املالبس
ومعهد النمو األخضر العاملي، والرابطة الشبابية للمفكرين اخلضر، وشبكة إمناء الشباب األفريقي، 

افة، وقاعدة معلومات البحوث العاملية أرندال، املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجل
فكتس وشركة جيانغسو بيوبري  للنقل الربي، واالحتاد الدويل لتنظيم األسرة، واالحتاد الدويل

لطاقة الزرقاء اومؤسسة للتكنولوجيات، ومنظمة تنمية األمومة والطفولة املشرتكة بني القطاعات، 
ن كامبني)، ومنظمة أوكسفام، والغرفة األفريقية للتجارة والصناعة، (وَ لواحدة ومنظمة احلملة ا

عونة، ومنظمة الروتاري الدولية، وشركة سانباو ن، والشبكة األفريقية لواقع املكِ وفريق بُو 
للمستحضرات الصيدالنية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وشركة شابورجي بالوجني اخلاصة، وشبكة 
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لية، ومعهد منظمة الشفافية الدو  ، وأمانة‘‘تاميس أوف زامبيا’’العدالة الضريبية ألفريقيا، وجريدة 
 للتسويق، وشركة "وايدواي سينو ستار" لالستثمار، أوبونتو لتأهيل القادة، وشركة "أب بيت"

  واملنظمة الدولية للرؤية العاملية، وشركة ووهو كانغي للمستحضرات الصيدالنية، وجمموعة يوميي.

  البيانات االفتتاحية   – ٢

مجهورية  وزير املالية يف ةاجللسة االفتتاحية السيدة أشاتو كيجاجي، نائب تترأس  - ٣٥٥
تنزانيا املتحدة، وتولت تنسيقها السيدة زينب بدوي، رئيسة اجلمعية األفريقية امللكية. وأدىل 

األمني التنفيذي و  السيد كارلوس لوبيس، وكيل األمني العام لألمم املتحدةكل من   ببيانات افتتاحية
ريقي،  زوما، رئيسة مفوضية االحتاد األفللجنة االقتصادية ألفريقيا، والسيدة نكوسازانا دالميين

يامبو، إستني ماتاتا بونيو، رئيس وزراء مجهورية الكونغو الدميقراطية، والسيد نيكي و غو السيد أو 
  ئيسية.، رئيس وزراء إثيوبيا، الكلمة الر نينائب رئيس ناميبيا. وألقى السيد هايلي مرمي ديسال

متر املنتهية واليته، باملشاركني يف املؤ  ورحبت السيدة كيجاجي، رئيسة املكتب  - ٣٥٦
وتوجهت بالشكر إىل حكومة إثيوبيا، واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي على 

 معرض . وقالت يفللمؤمتر هموعلى تنظيموفود مجيع الحظيت به ضيافة ما أسبغوه من كرم 
ثل اليت مت ٢٠٦٣ركز على تنفيذ خطة عام ن قد كاتقدميها موضوَع املؤمتر إن مؤمتر العام املاضي  

مواءمة اجة إىل الواجب باحلعلى النحو أفريقيا. ويف هذا الصدد، مت اإلقرار التنمية القارية يف إطار 
يف خطط التنمية الوطنية. إدراجهما و  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام مع  ٢٠٦٣خطة عام 

اآلثار املرتتبة عن  فيما خيصاملؤمتر احلايل  اء الذي سبقنتائج اجتماع فريق اخلرب وعند استعراضها 
خطة تنفيذ السنوات العشر باإلضافة إىل  ٢٠٦٣طة عام العمل خب، و ٢٠٣٠اعتماد خطة عام 

ا،   إن اخلرباء يشددون على ضرورة تنفيذ كلتا اخلطتني، اللتني تعززانقالت األوىل املتصلة 
ج تباع الة لضمان االستفادة من أوجه التآزر وتفادي بعضهما بعضا، بطريقة متماسكة ومتكام

  ميكن أن تتمخض عنه نتائج عكسية وتزيد العبء على واضعي السياسات الوطنية.منعزل 

ث ألفريقيا، حيبالنسبة استثنائيا عاماً كان   ٢٠١٥وأشار السيد لوبيس إىل أن عام   - ٣٥٧
ة، املستدامة، والتدفقات املالية غري املشروعسامهت القارة يف املناقشات بشأن أهداف التنمية 

ية، قال إن تناوله سياق التنمية االقتصادية العاملعند وتعبئة املوارد احمللية والسياسة الصناعية. و 
ه مع توقع اخنفاض وأضاف أنتأثري سليب كبري على أفريقيا. كان له األساسية  السلع اخنفاض أسعار 

، فإن أفريقيا ٢٠١٦ة يف عام ر من دوالرات الواليات املتحددوال ٣٠,٨ سعر برميل النفط إىل
يف املائة من إمجايل  ٨يعادل وهوا ما ، ٢٠١٥مليار دوالر يف التجارة مقارنة بعام  ٤٧,١ ستخسر

مية  ذلك مسار التنغريِّ يُ . وأضاف أنه رغم ذلك، فإنه من املستبعد أن ٢٠١٤عام ل اقيمة صادرا
لدان أسعار النفط آثار سلبية كبرية على الب الخنفاضاملرجح أن تكون يف القارة بأسرها: إذ من 

ا على صادرات النفط. و  مات أن تغتنم ميكن للحكو أنه األفريقية القليلة اليت تعتمد اقتصادا
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ية. اإلسراف يف دعم أسعار املنتجات النفط إللغاءالفرصة اليت يتيحها اخنفاض أسعار النفط 
ة، وبالتايل من دة صافية للسلع األساسيأن غالبية البلدان األفريقية مستورِ وأشار السيد لوبيس إىل 

ا أن تستفيد  لسلع من الصعب التنبؤ بتأثري اخنفاض أسعار ا من اخنفاض األسعار. غري أنهشأ
ي يشكل أنه يف الوقت الذأضاف األساسية على مسار التنمية يف أفريقيا على املدى الطويل. و 

حنو االستخدام فتها دمسوغا للقارة جيعلها تعيد توجيه  كذلكألفريقيا، فإنه يتيح  فيه الوضع حتديا 
  ر.تتأثر بتقلبات األسعااليت املستدام للموارد االقتصادية 

وخطة عام  ٢٠٦٣وقالت السيدة دالميين زوما إن نسبة التوافق بني خطة عام   - ٣٥٨
ل لى التعاون لضمان وضع إطار متكاماملعنية عاجلهات يف املائة، وحثت مجيع  ٩٠تبلغ  ٢٠٣٠

ومتماسك لرصد اخلطتني وتقييمهما. مث سلطت الضوء على مخسة اجتاهات حامسة ميكنها إما 
ذه هأو املساعدة على تسريع التحول االقتصادي يف أفريقيا. و  ٢٠٦٣عرقلة تنفيذ خطة عام 

االت العلم افسية ألفريقيا يف جميقوض القدرة التنمما العمالة املاهرة، قلة االجتاهات اخلمسة هي: 
والتكنولوجيا؛ والتصنيع األخضر، الذي ميكن أن يكون حافزا للتنويع االقتصادي؛ وحتديث الزراعة 

ياكل ؛ واالستثمار احمللي يف اهلزيادة النمواألمن الغذائي و حتقيق والتصنيع الزراعي لضمان 
قي، وذلك ؛ وتطوير القطاع اخلاص األفرياألساسية، الذي يعد حمرك التنويع االقتصادي والتصنيع

دف زيادة قدرته على املنافسة واالبتكار وتأثريه املفضي إىل التحول. وأشارت أيضا إىل تزايد 
تكلفة عدم التكامل يف جمال الطريان، وقطاعات النقل األخرى، وقطاع الطاقة واالقتصاد األزرق، 

 تدامة ومعاجلة العجز يف املهارات. وباإلضافة إىلوإىل احلاجة إىل بناء سالسل قيمة إقليمية مس
ذلك، دعت السيدة زوما إىل ختصيص املوارد اخلاصة والعامة بصورة أكثر مشوال للجميع من أجل 

ل خطة يوالشباب، وزيادة تعبئة املوارد احمللية، وإنشاء مؤسسات مالية أفريقية لتمو النساء متكني 
ف مركزي أفريقي وصندوق نقد أفريقي. ويف اخلتام، إنشاء مصر خاصة من خالل ، و ٢٠٦٣عام 

د منابر لتحسني احلوار والتعاون من أجل تنفيذ اخلطتني بنجاح، مسلطة و على أمهية وجأكدت 
فريقيا أل، وآلية التنسيق اإلقليمي املنرب االقتصادي األفريقيالضوء على منابر ناجحة مثل 

  االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا.واالجتماعات السنوية املشرتكة ملفوضية 

قيا بسبب متر به أفري عصيبعقد يف وقت وقال السيد ماتاتا بونيو إن املؤمتر يُ   - ٣٥٩
تشكل العمود الفقري للنمو يف القارة. وأضاف إن ا اخنفاض أسعار السلع األساسية، مبا أ

ية إىل لتحول من اقتصاد قائم على املوارد الطبيعيف ا ةخذآمبا أن القارة مهم موضوع املؤمتر احلايل 
لتعزيز ية يف غاية األمهاقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع. وأشار إىل أن هذا التحول اهليكلي 

ع التنمية الشاملة للجمي حتقيق وضمان ةتناظر تكيف القارة مع الصدمات اخلارجية غري امل
كان عاما حامسا للدفع خبطة التنمية القارية   ٢٠١٥أن عام ذكر واملستدامة. ويف هذا الصدد، 

، وخطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية املستدامة ٢٠٦٣، وذلك باعتماد خطة عام ُقدما والعاملية
  ، واتفاق باريس.٢٠٣٠لعام 
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، قال إن ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣ولضمان التنفيذ الناجح لكل من خطة عام   - ٣٦٠
ال إنه قسر يف خطط التنمية الوطنية. و ومنسق لدجمهما بيُ إطار متماسك وضع هناك حاجة إىل 

يف هذا الصدد، ملفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية ال بد، 
قاري، اخلطتني القارية والعاملية. وفيما يتعلق خبطة التكامل الواءمة ملبعض  العمل معمن األفريقي 

ادي الكونغو الدميقراطية يف دعم التكامل األفريقي لتعزيز التحول االقتصشدد على جتربة مجهورية 
واالجتماعي. ويف اخلتام، أشاد بالتزام مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا بدعم 

ج موحد لتنفيذ كلتا اخلطتني. وأ يتحقق التكامل  أنه ال ميكن أن كدالتنمية يف أفريقيا واعتماد 
  سليمة.القيادة الرشيد و الكم توفر احلفريقي دون األ

ج متكامل ومتماسك لتنفيذ خطة عام إوقال السيد   - ٣٦١ يامبو إن سعي أفريقيا التباع 
الصدارة  ركزحظيت مبواألهداف اإلمنائية املستدامة ورصدها وتقييمها أظهر أن التنمية  ٢٠٦٣

احلد من  لتمويل كلتا اخلطتني، فإن ةبرية الالزمكالية اليف القارة. وأضاف أنه نظرا للمبالغ امل
ال القارة رأمسا اليت مصدرهالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا وتعبئة اإليرادات الداخلية 

مصادر مستدامة للدخل. ويف معرض حديثه عن جتربة التنمية يف ناميبيا، شدد على تعد الطبيعي 
البالد السنوات الست والعشرين املاضية إلرساء بنية سياسية أمهية السلم واألمن. فقد استغلت 

ية. ولكنها يف حاجة إىل حتقيق حتسُّن يف جمال التنمية االجتماع ،وقانونية واقتصادية كلية قوية
إن احلكومة احلالية تركز على اإلدارة الفعالة والشفافية ومكافحة الفساد، وضمان قال ولذلك، 

اعتبار تها، مع يفاوت. وتعتمد ناميبيا على املوارد احمللية لتمويل خطة تنمالشمول ومعاجلة أوجه الت
امس . وسيتناول برنامج ناميبيا الوطين اخلباعتباره مكمالً الدعم الذي يقدمه الشركاء اخلارجيون 

طالة واجهة التحديات املتعلقة بتغري املناخ واجلفاف املستمر والبملااللتزامات الوطنية والعاملية. و 
  .٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣البالد أهدافها يف إطار خطة عام ستحقق والفقر على نطاق واسع، 

الكبري  التنويع االقتصادي واالعتمادحتقيق  إن عدم نييلي مرمي ديسالاوقال السيد ه  - ٣٦٢
يُعرِّض العديد من االقتصادات األفريقية للصدمات اخلارجية. األساسية على صادرات السلع 

لسعي إىل التصنيع والتحول اهليكلي أمر ضروري لتعزيز االقتصادات األفريقية. وأشار وأضاف أن ا
عيل أطر وثيق الصلة، حيث إنه يركز على تفأنه إىل أن موضوع املؤمتر يأيت يف الوقت املناسب و 

ريقيا، على ن أولويات أفذكر أالتنمية العاملية واإلقليمية يف إطار عمليات التخطيط الوطنية. و 
نحو الوارد يف املوقف األفريقي املوحد، أُدجمت يف كل من خطة عمل أديس أبابا وخطة التنمية ال

ا وفرصها . غري أن أولويات ٢٠٣٠املستدامة لعام  ها ليست عاملية يف طبيعتالقارة وحتديا
عام خطة يح تفي حني تف. كذلك  األبعاد اإلقليمية والوطنيةحسب، مثلما أوضح، بل حتددها ف

وخطة عمل أديس أبابا بيئة عاملية داعمة ومواتية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية للبلدان  ٢٠٣٠
خطة أن  وأضافاألطر ليست مصممة لتشمل جممل أولويات التنمية يف القارة. فإن االفريقية، 

ا نب خطة تنفيذ السنوات العشر األوىلا، إىل ج٢٠٦٣عمل  لتنمية إطار اتشكل ، املتصلة 
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ا  أفريقيا. و اإلقليمية يف املراعية بادرات املحبرصها على  هال خطة العمل العاملية وتعزز كمِّ تُ أ
عزيز املشرتك وت هاا وتراثفريقيأل، مثل تعزيز اهلوية الثقافية خلصوصيات املنطقة وتلك العابرة حلدودها

ا السياسيةأفريقيا تكامل  قية والنهضة ألفريلوحدوية اعلى أساس املثل العليا للنزعة ا ووحد
  األفريقية.

تجربة إثيوبيا يف دمج األطر العاملية والقارية يف خطط التنمية لتطرقه  عندوقال   - ٣٦٣
إن خطط التنمية والتحول يف إثيوبيا متثل جيال جديدا من أطر التنمية اليت تذهب إىل  ،الوطنية

-٢٠١٦نية، اليت تغطي الفرتة أبعد من احلد من الفقر. وأشار إىل أن خطة النمو والتحول الثا
نه يف سياق أ، ترمي إىل حتويل اقتصاد البالد وتيسري إخراجها من قائمة أقل البلدان منوا. و ٢٠٢٠

ج متكامل لتنفيذ خطة عام  فعال بإدراج ، بدأت إثيوبيا ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠اعتماد 
طموح لالتحلي با الوزراء على حبثِّ واختتم حديثه  .أهداف اخلطتني يف خطة النمو والتحول الثانية

واالنضباط يف تنفيذ األهداف اإلمنائية الوطنية مع ضمان االستخدام الرشيد للموارد احملدودة. مث 
 ملؤمتر الوزراء. ٢٠١٦رة عام أعلن افتتاح دو 

 ٢البند [ انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  -باء 
 ]من جدول األعمال

 نتخبت البلدان التالية لتشكيل املكتب:اُ   - ٣٦٤

 جنوب أفريقيا      الرئيس: 
 لدميقراطيةا مجهورية الكونغو  النائب األول للرئيس: 
 اجلزائر  النائب الثاين للرئيس: 

 كوت ديفوار  النائب الثالث للرئيس: 
  أوغندا      املقرر: 

   جدول األعمال وبرنامج العمل دون أي تعديالت. وأُقر  - ٣٦٥

  تتاح االجتماعاف  - ١

  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  - ٢

حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى بشأن موضوع االجتماعات   - ٣
ج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ  حنو’’ السنوية املشرتكة التاسعة

  ‘‘ وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٦٣والرصد والتقييم خلطة عام 

  مناقشات املوائد املستديرة رفيعُة املستوى  - ٤
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اخلرباء والنظر  ةالنظر يف التقرير والتوصيات الرئيسية الصادرة عن اجتماع جلن  - ٥
  يف مشاريع القرارات وإقرارها 

   مشروع البيان الوزاري وإقرارهالنظر يف  - ٦

  مسائل أخرى   - ٧

  اختتام االجتماع    - ٨

 وعموض بشأن المستوى الرفيع الوزاري العامة السياسات حوار  - جيم
 متكامل نهج نحو’’ التاسعة المشتركة السنوية االجتماعات

 ٢٠٦٣ معا لخطة والتقييم والرصد التنفيذ يخص فيما ومتسق
  ]من جدول األعمال ٣البند [  ‘‘ المستدامة التنمية وأهداف

إىل  استمع املشاركون حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوىقبل انطالق   - ٣٦٦
جنو قالت السيدة نغوزي أوكو  . حيثالتحالف العاملي للقاحات والتحصنيعرض قدمه ممثلو 

 ابلد ٤٠يف تُنَفق يف املائة من أموال التحالف  ٦٠دارة إن أكثر من اإلوياال، رئيسة جملس يإ
دور اهلام الذي ميكن أن تقوم به اللقاحات والتحصني يف التنمية الإبرازها  عند. و اأفريقي

األموال نفاق أجنع وسيلة إليعد االجتماعية، استشهدت مبعدل العائد املرتفع من التحصني الذي 
وى يف تعزيز التحصني على املست اهام لوزراء املالية والصحة دوراً أن  أكدتاملوجهة للصحة. و 

ات الوطنية. وأخريا، له يف امليزانياملخصصة كافية ال واردزويده باملالوطين عن طريق التشجيع على ت
بلدان لا تالتحصني، وشجعجمال  حسنا يفأبلت بالء على البلدان اليت السيدة أوكوجنو  تأثن
  حتذو حذوها.خرى على أن األ

وأبرز السيد سيث بريكلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العاملي للقاحات والتحصني   - ٣٦٧
الدور اهلام للتطعيم والتحصني يف زيادة الدخل القومي اإلمجايل. وقال إن التحصني يؤدي إىل 

إلنتاجية، ا ، وحتسني التعلم وزيادةأعباء رعاية املرضىاملرض، واحلد من معدالت اإلصابة باخنفاض 
ضعفا نتيجة للتحصني. ومع  ٤٤عائد على االستثمار يصل إىل ما يرتتب عن ذلك من مع 

إلرادة عد املناطق، واالفتقار إىل ابُ  بلقلة التحصني بسبنظرا ألطفال ميوتون اذلك، ال يزال 
قال و األولويات يف جمال الصحة، من بني أسباب أخرى. ضارب السياسية، والرصد غري املالئم وت

موعة بالنسبة جملن من خفض تكلفة اللقاح إن التحالف العاملي للقاحات والتحصني متكَّ 
رب عتتزال تال تلك التكلفة رغم أن اً دوالر  ٣٥دوالر إىل  ٩٥٠من حوايل ملتوفرة حالياً للقاحات اا

وقف تعن اتفاق تقاسم التكاليف بني التحالف العاملي والدول األعضاء، الذي يحتدث . و ةمرتفع
، وحذر من أن تكلفة عدم التحرك مرتفعة، مع ما يلزم من مبالغ كبرية حجم ثروة البلدانعلى 
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د أولويات إىل حتديبلدان الالسيد سيث من التمويل يف حال تفشي املرض. ويف اخلتام، دعا 
االستثمار يف التحصني؛ وضمان إدراج بند اللقاح يف ميزانيات الصحة؛ والرتكيز على اإلنصاف 

حقيق أهداف لتحاال من خالل االستثمار يف الصحة لتحقيق املناعة التامة لكل طفل؛ والتصرف 
  التحصني.داعمي ؛ وأن تصبح من ٢٠٦٣التنمية املستدامة وخطة عام 

  ض و العر   – ١

فريق  كانترأس السيد لوبيس حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى. و   - ٣٦٨
من السيدة زينب شاسونا أمحد، وزيرة الدولة لشؤون امليزانية والتخطيط الوطين يف املناقشة يتكون 

نيجرييا؛ والسيد ماجد عبد العزيز، وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملستشار اخلاص لألمني 
العام لشؤون أفريقيا؛ والسيد أنتوين ماروبينغ، مفوض الشؤون االقتصادية يف مفوضية االحتاد 

يما فأن السيدة شاسونا أمحد ستتحدث عن وجهة نظر بلدها اجللسة قي. وأوضح رئيس األفري
تنفيذ برامج التنمية املختلفة؛ وسيناقش السيد عبد العزيز ما كانت األمم املتحدة تتوخاه خيص 

ا ٢٠٣٠من خطة التنمية املستدامة لعام  ؛ وسيتحدث السيد ماروبينغ عن اجلاري العمل 
يف خططها الوطنية وكيف ميكن ألفريقيا املواءمة  ٢٠٦٣يا يف دمج خطة عام وجهات نظر أفريق

  بني خمتلف اخلطط.

قالت السيدة شاسونا أمحد إن هناك مستويات مرتفعة من الفقر والتفاوت يف ف  - ٣٦٩
واألهداف اإلمنائية املستدامة تساعد على حتسني  ٢٠٦٣خطة عام ن نيجرييا. وأشارت إىل أ

لنيجرييا وأن النسبة بع االقتصاد. وأوضحت أن تعبئة املوارد احمللية تشكل أولوية سبل العيش وتنوي
يبية. إضفاء الطابع الرمسي على القطاع غري الرمسي يف حماولة لتوسيع القاعدة الضر إىل البالد تتطلع 

يف خطة التنمية  ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣تعمل على دمج خطة عام نيجرييا افت أن ضوأ
داد عيف هذا الصدد، وضع إطار رصد وتقييم وطين يدمج اخلطتني للسماح بإه جيري أنالوطنية. و 

. ودعت الوزيرة االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ملساعدة التقارير إعدادا متكامال
القارة على مواءمة اختيار األولويات واألهداف واملؤشرات ووضع إطار منسق للرصد والتقييم 

  ج متماسك يف تنفيذ اخلطتني.لبلوغ 

نظرة  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام إىل بغي النظر ين هوقال السيد عبد العزيز إن  - ٣٧٠
على  واتفاق باريس. وأثىن ،األهداف اإلمنائية املستدامة، وخطة عمل أديس أباباتتضمن شاملة 

فريقيا. ألما يعترب جناحا هذه اخلطة، وهو إىل اجلهات املعنية من جهود أدت خمتلف ما بذلته 
رأى املتحدث أن ، ٢٠٦٣خطة عام من أجل حتقيق التآزر بني األهداف اإلمنائية املستدامة و و 

ج  ات العديد من أولويوأشار إىل أن . تمحور حول اإلنسانياخلطتني الذي هناك حاجة لفهم 
التنمية ن خطة بشأ وحدامل درجت يف األهداف اإلمنائية املستدامة بفضل املوقف األفريقيالقارة أُ 

نه أضاف إوالطموح. و األطر الزمنية للتنفيذ الفات بشأن تخا، رغم وجود ٢٠١٥ملا بعد عام 
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التقارير بني  إعداديف سد فجوة  دورأن يضطلع بميكن ملكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا 
ميكن أن حتفز التكامل اإلقليمي من خالل  ٢٠٦٣فخطة عام العاملية والقارية والوطنية. اخلطط 

سلط الضوء على الدور اهلام الذي ميكن أن تضطلع به منظومة األمم مث تنفيذ الربامج الرائدة. 
يقيا. ويف هذا فر ألمن خالل آلية التنسيق اإلقليمي ها املتحدة يف مساعدة أفريقيا على تنفيذ

العامة  جلمعيةمن اصيص املوارد املالية وإصدار قرار ختمن لألمم املتحدة قال إنه ال بد الصدد، 
  ألفريقيا. ةجديد ةإمنائيبوصفها خطة  ٢٠٦٣عام طة خل ادعم

خطة تنفيذ  يفأفريقيا النهج الذي تتخذه مسألة ماروبينغ عند تناوله وقال السيد   - ٣٧١
 خطة عامالسبعة عشر الواردة يف  األهدافإن بطريقة متكاملة  ٢٠٣٠عام وخطة  ٢٠٦٣عام 

. ٢٠١٥ما بعد عام بشأن خطة من أفريقيا من خالل املوقف األفريقي املوحد انبثقت  ٢٠٣٠
 ه جرى التشاورألنيف رأيه، متجانستان فعال ، ٢٠٣٠عام وخطة  ٢٠٦٣وبالتايل فإن خطة عام 

تعد،  ٢٠٦٣أوضح أن خطة عام عملية الصياغة. و ة املعنية نفسها بشأن األفريقيمع اجلهات 
ا تشمل ٢٠٣٠ خطة عاممن مع ذلك، أوسع  ة اجلوانب السياسية والثقافية للتنمية، باإلضاف مبا أ

وبالتايل سيكون مبقدور . ٢٠٣٠خطة عام الواردة يف إىل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
ق األهداف لتحقي أن تتبع املسار الصحيح، ٢٠٦٣طة عام خل هامن خالل تنفيذأفريقيا أيضًا 

اخلطتني  جمال دمج يفمن العمل بالفعل الكثري وأفاد السيد ماروبينغ بأنه جيرى اإلمنائية املستدامة. 
، مبا يف ذلك رسم األهداف والغايات واملؤشرات لتحديد جماالت التقارب يف خطة واحدة

ألفريقي، واللجنة ا يتألف من مسؤولني من مفوضية االحتاد افني افريقوأشار إىل أن هناك والتباعد. 
املؤسسة و  ،ومصرف التنمية األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ،االقتصادية ألفريقيا

إعداد جري سيو  .يتناول اخلطتنيلرصد والتقييم لعمل على وضع إطار يبناء القدرات لاألفريقية 
أن خطة التأكيد على حديثه بم تختا. و ةتكاملاملطة اخلتقرير موحد لتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ 

سائل و صياغتها كانت شاملة ومت حتديد  عمليةمبا أن ، اولكن ميكن حتقيقهطموحة  ٢٠٦٣عام 
  .هاتنفيذ

  المناقشة  -٢

 لىع وشددوا. القضايا من عددا املشاركون أثارخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك،   - ٣٧٢
 تدامةاملس اإلمنائية األهداف دمن أجل رص اإلحصاءات جمال يف الوطنية القدرات تعزيز أمهية

يف  امليةع شراكة إقامة ضرورةجرى التشديد على  الصدد، هذا يفو . وتقييمها على حنو سليم
  .بوصفها مسألة استعجالية البياناتجمال 

 هناك نإ أيضا املشاركون قال لأللفية، اإلمنائية ألهدافاملتباين ل للنجاح ونظرا  - ٣٧٣
 بني اخلربات ادلوتب املستدامة اإلمنائية األهداف حتقيق يف احملرز التقدم تتبع تحسنيل حاجة
 االحتاد مفوضيةو  ألفريقيا االقتصادية للجنةأنه ينبغي أن تتعاون ا الصدد، هذا يفرأوا و . ناالبلد
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 الثالثة عاداألب يف التقدم تلخيص علىيكون قادرا  مركباصطناعي  مؤشرعلى وضع  األفريقي
 من تعلمالو  اكاةاحمل من التمكينه ،التقدمه وفقابلدان ال وتصنيف املستدامة التنمية ألهداف

  .بعضال اهبعض

إلدراج  قنيةالت اوقدرا لبلدانا اتسياقبالنسبة ل االختالفات إىل املشاركون وأشار  - ٣٧٤
رة ضرو  على شددوا الصدد، هذا ويف. الوطين صعيدال على ٢٠٣٠عام  وخطة ٢٠٦٣ خطة عام

 باإلضافة وحمددة، ةً واضح توجيهاتٍ  ألفريقيا االقتصادية واللجنة األفريقي االحتاد مفوضيةتقدمي 
 كيفيةشأن  ب ،عملية اإلدراج بتبادل ما لديها من معلومات بالفعل أجرت اليت البلدانقيام  إىل

 االقتصادية لجنةوال األفريقي االحتادمفوضية  ودعوا. ةوطنيتضمني اخلطتني يف اخلطط واألطر ال
ا لتمكينها من  للبلدان وبناء التقنية املساعدة تقدميإىل  ألفريقيا  علىاإلدراج  عمليةري يستقدرا

 حتديات تواجه دق اليتنزاع ال بعد مااليت متر مبرحلة  للبلدان بالنسبة السيما الوطين، صعيدال
  .خاصة

خلطتني ا تنفيذ جناح لضمان فعالة مؤسسات إنشاء أمهيةإىل  املشاركونأشار  وأخريا،  - ٣٧٥
  .الوطين صعيدال على

  التوصيات  - ٣

  :التالية التوصياتاري وز ال ؤمترامل مقدَّ  ،يف ضوء املناقشات  - ٣٧٦

 ألفريقيا اديةاالقتص اللجنة مع بالتعاون األفريقي، االحتادينبغي ملفوضية     )أ(
  والتقييم؛ دوالرص والتتبع التماسك لضمان التقارير تقدمي عملية تبسيط اآلخرين، والشركاء

 من ةعاملي شراكة إلقامة األولويةمنح  املتحدة لألمم العام لألمني ينبغي  )ب(
، وذلك يف إطار العمليات الدولية لألمم املتحدة، ومتشيا مع الشراكات اليت تقوم البيانات أجل

كرامة حبلول الطريق إىل العيش ب’’املعنون: على املبادئ، وعلى النحو الوارد يف تقرير األمني العام 
  ؛‘‘ ٢٠٣٠عام 

 املساعدة قدميت اآلخرين والشركاء املتحدة واألمم األفريقي الحتادينبغي ل  )ج(
انزاعات ال نم تعاين اليت والبلدان اعنز ال بعد ما رحلةاليت متر مب انلبلدل واملالية التقنية  على ملساعد
  املستدامة؛ اإلمنائية واألهداف ٢٠٦٣ خطة عام تنفيذ

 سيقالتن آليةبشأن  قرار اعتماد املتحدة لألمم العامة لجمعيةينبغي ل    )د(
 ملواردا ألفريقيا وختصيصبوصفها خطة التنمية اجلديدة  ٢٠٦٣عام  خطة لدعم ألفريقيا اإلقليمي
  لذلك. الالزمة املالية
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  ]من جدول األعمال ٤البند [ المستوى رفيعةُ  المستديرة الموائد مناقشات  -دال 

  للتنمية متسق هجنُ  إلى الحاجة: الوعي وشحذ التآزر وأوجه المواءمة  - ١

كان فريق و . األوىل املستديرةتنسيق مناقشات املائدة  زوما دالميين تولت السيدة  - ٣٧٧
 السيدفريقي؛ و مصرف التنمية األ رئيسل ة األوىلنائبال ،لوتييه فراين السيدة مناملناقشة يتكون 

 وزير ،كويل وعبد والسيد والتنمية؛ للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر العام األمني كيتوىي، موخيسا
  .غامبيا يف االقتصادية والشؤون املالية

  المناقشة   (أ)

 التآزر ىلإ احلاجة علىاملنسقة  تأكد املستديرة، املائدة ةمناقش موضوععند تقدمي   - ٣٧٨
 خطة عام( العاملي واإلطار) ٢٠٦٣ خطة عام( األجل طويلاإلقليمي  التنمية إطار بني والتنسيق
 نيبي وجود تعاون مشرتك ضرور وقالت إنه من ال. ماثلةتم اهدافهلما أ أن إىل بالنظر ،)٢٠٣٠

. م من أصحاب املصلحةوغريه املدين واجملتمع اخلاص والقطاع احلكومية السياساتواضعي 
ويل ت دف اجلمهور أوساط يفباخلطتني  الوعيشحذ  ضرورة على شددت ذلك، إىل وباإلضافة

  .الفعال التنفيذ أجل من ضروريوهو أمر  ،زمامهما على الصعيد الوطين

 تعزيز ىلإ احلاجةفريق املناقشة بشأن  أعضاء بني اآلراء يف عام توافق هناك كانو   - ٣٧٩
اخلطتني  تنفيذ صدر وقالوا إن ل. املتوقعة النتائج القارةاخلطتني حىت حتقق  بني والتآزر التنسيق

 املشرتكة لسنويةا االجتماعات إىل نظريُ وأشاروا إىل أنه . والتعلم املساءلة مهاوتقييمه غرضني هامني 
 خطط بتنفيذ علقيت فيما األخرىبلدان ال من والتعلم املمارسات أفضل لتبادل امهمربا من اباعتباره
 الرئيسية األفريقية املؤسساتتقوم  اليت املبادرات بعض أن على التشديد جرى كما. التنمية

 اجملاالت من أربعةفإن  املثال، سبيل علىو . ٢٠٦٣ خطة عام يف أيضاحاليا مشمولة  تنفيذهاب
 ودمج ،اقةتزويد أفريقيا بالطو  أفريقيا،إطعام ( اإلفريقيصرف التنمية مل األولوية ذات اخلمسة
طة هذه اخل لتنفيذ ميزةوهو ما يشكل  ،٢٠٦٣قد أُدرجت يف خطة عام ) أفريقيا وتصنيع ،أفريقيا
 السريع املسار اتومبادر  اجلارية الرائدة املشاريع من تستفيد أن لقارةوقالوا إنه ينبغي ل. القارة يف

 القارية املالية سساتواملؤ  ،يف جمال السلع األساسية األفريقية سرتاتيجيةاال مثل األفريقي، لالحتاد
  .التنفيذ لتسريع كأدوات ،ةفريقياأل اإللكرتونية شبكةالو 

 على الرتكيزب األعضاء الدول قيام ضرورة علىفريق املناقشة  أعضاء مجيع أكدو   - ٣٨٠
 ٢٠٦٣ ة عامخط لتنفيذ األولويةوقالوا إن منح . صُّعدال مجيع على الفعال والتواصل تنفيذال

. نيكومياحل السياساتمقرري  جلميعينبغي أن يكون أمرا أساسيا  املستدامة اإلمنائية واألهداف
 األفريقي الحتادا ومفوضية ألفريقيا االقتصادية اللجنة مثل فريقيةاأل لمؤسساتوأنه ينبغي ل
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 اجلامعات، لكذ يف مبا اجلهات املعنية األخرى، مع الوثيق بالتعاون األفريقي،مصرف التنمية و 
اخلطتني تنفيذا  يذتنف تعزيز إىل دف سليمة اسرتاتيجيات وضع يف األعضاء للدول الدعم تقدمي
  .فعاال

 إطار ضعو  وأن ،نفسه الوقت يف ومعقدة ضخمة مهمةٌ اخلطتني  تنفيذوأضافوا أن   - ٣٨١
 السيما ،ةيمستقبل حتدياتوأشاروا إىل أن هناك . األمهية غاية يف أمريُدمج اخلطتني  قمتس

 واحليز ايلاإلمج احمللي الناتج على سلبية آثار له كانتالذي   األساسية، السلع أسعار اخنفاض
 املساعدة يف الكبري االخنفاض فإن ذلك، إىل وباإلضافة. األساسية للسلع املصدرة للبلدان املايل

احلايل  الخنفاضاوأوضحوا أن . النامية البلدان من العديد على سليب تأثري أيضا له الرمسية اإلمنائية
 إىل املهاجرين نم كبرية أعداد تدفقإىل أفريقيا يعود إىل  الرمسية اإلمنائية املساعدةتدفقات  يف

 دعمهم حيولون الدوليني الشركاء من عددا أن يعين ما وهو أوروبا، يف خاصة املتقدمة، البلدان
  .املهاجرين أزمةإىل التخفيف من  الرمسية اإلمنائية املساعدة من

ال  ٢٠٦٣ وخطة عام ٢٠٣٠ خطة عام أن إىلفريق املناقشة  أعضاء وأشار  - ٣٨٢
 العاملي، اجملتمع من ءجز  أفريقيا أن إىل وبالنظر. مماثلة أهداف حتقيق إىلرمي تفكلتامها  ،ختتلفان

 وضمان الوطنية يةالتنم اسرتاتيجيات مع يانتتماش امجلعله ،اخلطتني تنسيق إىل حاجة هناكفإن 
 نفيذالت تكاليف من احلد يف هام دوركون له ي أن شأنه منما  هذاو . فعالتنفيذمها بشكل 

 حتديني ناكمع ذلك قالوا إن هو . والدويل الوطين الصعيدين علىإعداد التقارير و  التقييم وحتسني
 ال بد من ومن مث. خطة لكل احملددة الزمنية األطرما اختالف أوهل. امفيه لنظرينبغي ا رئيسيني

 ١٠ا مد نفيذت خطط إىل مقسم املدىطويل  قاري إطاراليت تسمح بإدراج  يةكيفيف ال ريفكتال
ا  وطنية خطة يف سنوات  باإلضافةف. كبريةطلوبة  امل املالية املواردأن  اهمثانيو . سنوات ٥أو  ٤مد

 الدولحتقق  أمرا يف غاية األمهية حىت احمللية املوارد تعبئة ، ستكونالرمسية اإلمنائية املساعدة إىل
  .اخلطتني مناملرجوة  والغايات األهداف ألعضاءا

 لوتكمِّ تان امتشأن اخلطتني  على املشاركون اتفق ،اليت أجريت ناقشةعلى إثر املو   - ٣٨٣
خلطتني ا يف الواردة املؤشراتضرورة إدراج  على واأكد الفعال، التنفيذ لضمانو . إحدامها األخرى

 لتنفيذ ملاليةا املوارد ندرة شكلةإجياد حل ما مل ذلك شأن منأن و . الوطنية التنمية اسرتاتيجيات يف
 العاملية لربامجا مواءمة أن والواقع. األفريقية البلدان من العديدعاين منها ت اليت اإلمنائية األهداف
 أولويات ديدحتعلى  األعضاء الدول ساعدسي الوطنية التنمية وبرامج اسرتاتيجيات يف والقارية
 لتجنب حملليةا املوارد تعبئة زيادة إىل حاجة أيضا هناكو . الربامجتلك  تنفيذ ميزانية ختصيص
  .اخلطتني تنفيذ يف املاحنني دعم علىكثرياً   األعضاء الدول اعتماد

تني معا، اخلط تنفيذ لرصد البيانات إىل احلاجةإىل املشاركني  من العديدتطرق و   - ٣٨٤
 اجلهود رغم ضاءاألع األفريقيةدول ال من العديد يف البيانات توافر عدم بشأن خماوفحيث أثريت 
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 االقتصادية للجنةا ذلك يف مبا ،ةفريقياأل املؤسسات ودعوا. اإلحصاءات لتحسنياليت تبذهلا القارة 
 وضع على ألعضاءا الدول ملساعدة لتنمية األفريقي،مصرف او  األفريقي االحتاد ومفوضية ألفريقيا
أكدوا و . املساءلةو  لرصدلتيسري ا احلالية اإلمنائية األهداف تحقيقاخلطتني ب مؤشرات ربطي إطار
 املبادراتو  واجلامعات القائمة البحثية املؤسسات من االستفادةكذلك  األعضاء للدول ينبغيأنه 
 رغم ذلك، ومع. التنمية مؤشرات وتقييم رصداألفريقية الستعراض األقران من أجل  ليةاآل مثل

 حماولةة أكرب من حيظى بأمهي أوالاخلطتني  تنفيذ على لرتكيزا نإ واقال الرصد، حتسني إىل الدعوة
  بعد ذلك.  النتائج قياس

 آخرون شارأ الوطين، صعيدال علىاخلطتني  تنفيذ مواءمة يف لإلسراعرغم الدعوات و   - ٣٨٥
 من خمتلفة توياتمس األفريقية لبلدانل نأل نظرا حتديا ميثل التنسيق هذا حتقيق كيفية أن إىل

أن تقوم  نو شاركمحيث اقرتح  املطروحة، احللولأحد  األفريقية الدول بني التضامنويعد . التنمية
 البلدان ذلك يف مبا الضعيفة، االقتصادات ذاتمبساعدة البلدان  القوية االقتصادات ذات لبلدانا

 ريملية تنسيق جتع هناك أن املشاركني بعض والحظ. اخلطتني وحتقيقها تنفيذ يف الساحلية، غري
 ملتكاملةا النظم استخدام مثل القارة، يف اإلقليمية دون املناطق بعض يف والربامج ألنشطةل
 وبناء ريقيا،أف لغرب ةالنقدي منطقةكما هو احلال بالنسبة لل النقدي التكامل وإدخال لمحاسبة،ل

 وفريت على اقادر  كوني أن شأنه من يذالالكبري  ثيويباأل النهضة سدمثل  الطاقة جممعات
 دعا ،الصدد هذا ويف. أيضا اجملاورة لبلدانفحسب، بل ل إلثيوبيا ليس الكهرباء إمدادات
  .والتنفيذ التدرجييني للخطتني تنسيقإىل ال املشاركون

 اجلهود يقتنس يتطلب التنمية أهداف حتقيقفإن  املالية، املوارد إىل وباإلضافة  - ٣٨٦
 نفيذت خالل من دخولال تأشريةمن  اإلعفاء مثل األعضاء، األفريقية الدول جلميع اإلقليمية

 واألشخاص ضائعالب حركة لتحسني التجارةيسري وت األشخاص تنقل ريةاخلاصة حب الربوتوكوالت
 تشجيعورة وجيب عند الضر . التنافسية املزاياتعزيز  أيضا وينبغي. املنطقةداخل  األموال ورؤوس

 حاجة اكهن أن رغم التنمية، خطط نفيذلت الالزمة اخلاصالقطاع و  العام القطاع بني الشراكات
رياديا  دورادي ؤ ت أن للحكومات وينبغي. اخلاص والقطاع احلكومةمشاركة  بني التوازن حتقيق إىل
  .صحيح والعكس ،تـُْبلي فيها تقليديا بالء حسنا اليتاجملاالت  يف

 التنسيقو تواصل ال تحسنيب األعضاء الدول قيام ضرورة على املشاركون أكد وأخريا،  - ٣٨٧
بد من وجود  فقد أشاروا إىل أنه ال الوطين، صعيدال علىأما . اإلمنائية األهداف تنفيذ يف نيالدولي
 تنفيذ يف اركشأن تو على اطالٍع  الوزارات مجيع تكون أنوينبغي . الوزارات بني وتنسيق ترابط

 لتحدثا على ةقادر  تكونقالوا إن أفريقيا جيب أن  القاري،صعيد ال علىو . اإلمنائية األهداف
  .الدويل اجملتمع معلتواصل ا عند واحد بصوت

  



E/2016/38 
E/ECA/CM/49/10 

  

١١١ 

  التوصيات  أ) (

  دمت التوصيات التالية:املناقشة، قُ على إثر   - ٣٨٨

وخطة  ٢٠٦٣خطة عام بني تنسيق بالينبغي للدول األعضاء أن تعجل     (أ)
صورة ب اخلطتنياسرتاتيجيات التنمية الوطنية وخططها من أجل حتقيق أهداف وبني  ٢٠٣٠
  متزامنة؛

ياس للقاملؤشرات القابلة تركز جهودها على أن لدول األعضاء ينبغي ل  (ب)
  ؛لتحقيقاو 

ياس من أجل قينبغي للدول األعضاء تعزيز جهودها لتحسني البيانات    (ج)
  ؛بفعالية التنميةخطط 

  ؛التنميةطط خينبغي للدول األعضاء تعزيز تعبئة املوارد احمللية لتحقيق     (د)

لالزمة لتنفيذ بتوفري املوارد املالية ام التزامه يزتعز اإلمنائيني شركاء ينبغي لل  (ه)
  ؛برامج التنمية

وخطة  ٢٠٦٣خطة عام دمج األولوية لمنح ينبغي للدول األعضاء     (و)
ا وخطط ٢٠٣٠   .للتنمية لوطنيةا هايف اسرتاتيجيا

اع اخلاص والقطيني احلكوممقرري السياسات بني ينبغي تشجيع التعاون   (ز) 
  اجلهات املعنية؛من  مواجملتمع املدين وغريه

عات مع اجلماالوثيق اإلقليمي من خالل العمل االتساق ينبغي حتسني   (ح) 
  أفضل املمارسات؛وحتديد اجلهات املعنية االقتصادية اإلقليمية للوصول إىل خمتلف 

ة اخلاص فعالة وحامسالقطاع العام و  بالنظر إىل أن الشراكات بني القطاع  (ط)
املدى  خارج امليزانية ملثل هذه الشراكات كحل علىبند املوارد، ينبغي ختصيص يف مواجهة قيود 

  القصري.

  دمج إطار النتائج والرصد والتقييم  - ٢

املائدة املستديرة  مناقشات، تنسيق وزير املالية يف ناميبيا شالتواين،السيد كايل توىل   - ٣٨٩
 مجهورية الكونغو يفاالقتصاد ، وزير لوكويبومن السيد باهايت كان فريق املناقشة يتكون الثانية. و 

؛ بوركينا فاسو يفامليزانية املكلفة ب ةاملنتدب ةنس ياكا، الوزير و السيدة إديث كليم؛ و الدميقراطية
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أقل البلدان املعين بشاندرا أشاريا، وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملمثل السامي تيان غالسيد و 
، األمني نادوزينمنوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية؛ والسيد اميانويل 

تلته موجزا  ضاعر من أعضاء الفريق دم كل عضو بناء القدرات. وقَ للمؤسسة األفريقية لالتنفيذي 
  .بعد ذلكمناقشة عامة 

  ضو العر   (أ)

عن جتربة بالده، وأوضح أن مجهورية الكونغو الدميقراطية لوكويبو حتدث السيد   - ٣٩٠
رب بني لتقاوقال إن اإلقرار باأهداف التنمية املستدامة يف خططها الوطنية.  دمجتعمل على 
أطر رصد وتقييم خطط التنفيذ الوطنية يقتضي مواءمة ، ٢٠٣٠عام وخطة  ٢٠٦٣خطة عام 

  .اخلطتنيمع تلك املتوخاة يف 

طتها على املسار الصحيح بشأن حتديد ختسري ن بوركينا فاسو إوقالت السيدة ياكا   - ٣٩١
من خالل لك ذوطين للتنمية االجتماعية واالقتصادية. و الربنامج العرف باسم اليت تُ  الوطنية للتنمية

أشارت إىل أن ياغة. و لصل نةوجلجلنة فنية و لتوجيه االسرتاتيجي، لم جلنة آلية مؤسسية وطنية تض
ات الدولية استيعاب االلتزاممن أجل  ونواملالينيون شركاء التقحيضرها العقد تُ مائدة مستديرة س

  لبالد.الوطنية لطة يف اخل ٢٠٣٠خطة عام و  ٢٠٦٣إدراج خطة عام واإلقليمية، مبا يف ذلك 

 ٢٠٦٣بني خطة عام الكبرية تقارب والتآزر ألوجه النظرا إنه وقال السيد أشاريا   - ٣٩٢
طار عمل مشرتك ومتكامل من أجل حتقيق النتائج جياد إهناك حاجة إلفإن ، ٢٠٣٠وخطة عام 

أن حتقيق النتائج يف وقت مبكر و أن ييسِّر من شأن هذا اإلطار وأضاف أن والرصد والتقييم. 
تقنيات للجوء إىل ا حتقيقا هلذه الغاية جيبأكد أنه تأثري أكرب. و حتقيق دف على الزخم حيافظ 

وذكر أن . نفةصالبيانات املواستخدامها استنادًا إىل رؤى حتليلية جديدة يسري وضع مبتكرة لت
ج متكامل أصبح واضحا بشكل متزايد، السيما يف سياق أقل البلدان منوا والبلدان  أمهية اتباع 

  دودة.حملاالقدرات الوطنية املتاحة ذات الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية  النامية غري

ن األهداف اإلمنائية أصبح ممكنا ألإطار النتائج دمج ن ننادوزي فقال إ السيدأما   - ٣٩٣
كون مبثابة وعاء تميكن أن طة اخل ههذفإن ، وبالتايل ٢٠٦٣خطة عام مشمولة يف املستدامة 

ادية واالجتماعية القضايا االقتص اليت تتناولاألهداف باعتبارها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 
ة ، باإلضافة إىل املسائل السياسينفسها القضايا تناولت ٢٠٦٣واالستدامة، يف حني أن خطة عام 

اد األفريقي، قيادة االحتف أنه بوأضاالقارة مثل التكامل اإلقليمي. واملسائل اخلاصة بوالثقافية 
ج  مج اخلطتني دؤدي إىل يأن  إلطار النتائج من شأنهبه  اموثوقدمٍج اعتمدت أفريقيا بالفعل 

لبية احتياجات  ت إطار للرصد والتقييم من شأنهوضع على الصعيدين اإلقليمي والوطين، و املنسقتني 
ضى ملمساءلة. و ل، وإنشاء قناة هصدار داء وإدوري واحد عن األ، وجتميع تقرير تا اخلطتنيكل
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 تشكلاليت جيري تنفيذها بالفعل  ٢٠٦٣من خطة عام االثين عشر املشاريع الرائدة يقول إن 
انات لبيلالدور احلاسم سّلم السيد ننادوزي بعالمة على التقدم الذي أحرزته أفريقيا. و 

لدور أقر با ذيني يف القارة. وإالدعم لإلحصائمن مزيد تقدمي دعا إىل و لتنفيذ، يف اواإلحصاءات 
بوصفها نسيق التمويل والقدرات والتبالذكر  خصَّ فقد االحتاد األفريقي بالفعل، الذي يضطلع به 

بأن املؤسسة د بالتعهحديثه هتمام. واختتم ها االأفريقيا إيالءجيب على األمور الرئيسية اليت 
القدرات ال ملواجهة التحديات يف جمألعضاء للدول استواصل تقدمي الدعم بناء القدرات لاألفريقية 

  والتحديات املالية.

  المناقشة  (ب)

خالل املناقشة اليت تلت ذلك، أثار املشاركون عددا من النقاط، مبا يف ذلك حتديد   - ٣٩٤
  القدرات والتمويل.واملواءمة بينها وكذلك تنمية املؤشرات 

إطار يما خيص فبالفعل مبا مت أجنازه املشاركون أقر املؤشرات، حديد فيما يتعلق بتف  - ٣٩٥
ملؤشرات اجناح املعاِمالت و للتأكد من  اكون تدرجيييالنتائج واتفقوا على أن الرصد جيب أن 

ا. اعملية داخل الدول األعضاء على أساس قدرااملوضوعة يف وصف ال   وأولويا

قد ُمجعت البيانات  لتأكد من أنلإطار مشرتك أكدوا أنه ال بد من وجود و   - ٣٩٦
 ةملسبقااملواءمة املتوقعة أو ، مبا يف ذلك وأوضحوا أن من شأن املواءمة. نفسها باستخدام املعايري

أن ذلك كن من خالهلا قياس التقدم احملرز. و ميالالزمة اليت البيانات الوصفية وفر تلمؤشرات، أن ل
  .هرم منتظم وتسلسل هرمي للمؤشرات حتديديف نظرهم  يتطلب

ك حاجة لتنمية املهارات وبناء القدرات لضمان الرصد والتقييم وإعداد وقالوا إن هنا  - ٣٩٧
ل اإلحصائيني مثمهنيني مدربني تدريبا جيدا وأكدوا أنه ال بد من وجود . على حنو سليم التقارير

يضا لنجاح أة بالغباعتباره يتسم بأمهية التمويل وُحدد . يف احلسبان كل قطاعأخذ  لضمان 
  الرصد والتقييم وإعداد التقارير.يتعلق بفيما السيما ، خلطتنيا

  التوصيات  (ج)

  :التالية التوصيات دمتقُ  املناقشة،على ضوء هذه   - ٣٩٨

 رصدلمنسق ل إطار ضمن نتائجلل إطاروضع  األفريقية للبلدان ينبغي    )أ(
 مع ٢٠٣٠ ٢٠٣٠ وخطة ٢٠٦٣ خطة عام مواءمة حتقيق دف الوطينصعيد ال على والتقييم
  ؛الوطنية اخلطط
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 مبادئ إعداد ياألفريق االقتصادية واللجنة األفريقي االحتادينبغي ملفوضية   )ب(
 ٢٠٦٣ خطة عام الواردة يف التقارير وإعداد والتقييم والرصد النتائج إطار دمج كيفيةعن   توجيهية
 سياقهاع م التوجيهية املبادئ تلك فيتكيل األفريقية للبلدان الدعم وتقدمي ،٢٠٣٠ وخطة

  اخلاص؛

ريقيا أفمنتدى نبغي أن يشكِّل مان االتساق يف عملية املتابعة، يلض  )ج(
عام وخطة  ٢٠٦٣خطة عام ملتابعة  رباللمتابعة من‘‘ َحبَر دار’’إلقليمي للتنمية املستدامة وآلية ا

 .هماواستعراض ٢٠٣٠

 األمم ووكاالت ياألفريق االقتصادية واللجنة األفريقي االحتادينبغي ملفوضية     (د)
 أن ائي،اإلحص التدريب مراكز مع بالتعاون األفريقية، القدرات بناء ومؤسسة األخرى املتحدة
 مجيع لىع واإلحصاءات التقارير وإعداد والتقييم الرصد جمال يف القدراتلتنمية  دعمتقدم ال

  .األفريقية البلدان يفصعد ال

  التمويل    - ٣

  المناقشة  (أ)

ناقشات املائدة م، تنسيق االقتصاد واملالية يف غينيا ةكابا، وزير ماالدو  السيدة تولت   - ٣٩٩
يط االقتصادي وزير املالية والتخط ةكواريت، نائبمونا  السيدة ها كل من املستديرة الثالثة. وشارك في

ندا؛ ، وزير الدولة للشؤون املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية يف أوغأوماشريد السيد فْ ، و يف غانا
  مفوضية االحتاد األفريقي. ةوالسيد إيراستوس موينشا، نائب رئيس

 ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠باإلشارة إىل أن خطة عام ومهدت املنسقة للمناقشة   - ٤٠٠
ية الرمسية املساعدة اإلمنائفيه أخذت يف الوقت الذي وقالت إنه التمويل. رفع حجم  انتطلبست

تعبئة املوارد ان ة مبكمن الضرور أصبح أسعار النفط، اخنفاض يف التناقص بسبب أزمة املهاجرين و 
يف  ٧٠صول على ه ينبغي احلنأاملؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية وبالفعل، فقد أكد احمللية. 

 نمية.لب املزيد من االستقرار لتمويل التجيأن  نهمن شأهو ما املائة من التمويل يف القارة حمليا، و 
اخلاص، قطاع الالعام و  الشراكات بني القطاعتقع أيضا على عاتق ة مهمِّ واستطردت تقول إن هذه 

عض أنواع التمويل بلبت جفقد  مع ذلكمضيفة أنه والتحويالت املالية والقواعد الضريبية املوسعة. 
ا إىل خماطر.  القطاع العام و  ن الشراكات بني القطاعإجتربة غينيا، وقالت، يف معرض إشار

بشكل ها ادإعدجيِر ض االستدامة املالية للخطر إذا مل عرّ اخلاص، على سبيل املثال، ميكن أن تُ 
صحيح. وباإلضافة إىل ذلك، فإن أفريقيا حباجة إىل اسرتاتيجيات للحد من تعرضها للصدمات 

  اخلارجية.
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النمو  غانا لتحقيقخطة –ن خطة التنمية الوطنية يف غانا إوقالت السيدة كواريت   - ٤٠١
أضافت أن هلذه . و ٢٠١٧-٢٠١٤ أولويات التنمية يف البالد للفرتة توضع -والتنمية املشرتكني

مرن، وجود اقتصاد قوي و و ، يف صدارة االهتماماتأربعة أركان رئيسية هي: وضع الشعب اخلطة 
أشارت إىل . و فجوات يف اهلياكل األساسيةللمساءلة، وسد ال ةاخلاضع دارةلشفافية واإلوضمان او 

خطط سُتستمد منها ، ٢٠٥٧عام مدى لأطول على اسرتاتيجية تنمية أن غانا تعكف أيضا 
واألهداف اإلمنائية  ٢٠٦٣خطة عام مع مجيع اخلطط وستتم مواءمة  جل.األمتوسطة قصرية و 

  املستدامة.

يف البداية، بتمويل برناجمها اإلمنائي من كل من وأفادت املتحدثة أن غانا قامت،   - ٤٠٢
ارجية املعتادة مثل املساعدة اإلمنائية الرمسية واالستثمار املباشر األجنيب، وكذلك اخلصادر امل

تضاءلت ، األدىن توسطاملدخل غانا من البلدان ذات الداخليا. ومع ذلك، عندما أصبحت 
  بديلة.متويل داخلية ما يتطلب من الدولة إجياد مصادر وهو يل اخلارجي، مصادر التمو 

الثقة يف االستثمار بني شركائها اخلارجيني، مثل إجياد غانا جنحت يف وقالت إن   - ٤٠٣
ألداء، وضمان االنضباط إجراء عمليات استعراض منتظمة لصندوق النقد الدويل، من خالل 

عائدات فعت ر غانا وأشارت أن زم لضمان استقرار االقتصاد الكلي. املايل وتوسيع احليز املايل الال
لكرتونية إبرامج الضرائب عن طريق إجراء إصالحات يف اإلدارة الضريبية وإدارة اإليرادات وإدخال 

إلدارة ل متكامال اأدخلت أيضا نظام ابالدهوأوضحت أن لتحصيل الضرائب، وتتبع النفقات. 
“. األشباح”لعام، مبا يف ذلك دفع الرواتب إلكرتونيا للتخلص من املوظفني املالية لرتشيد اإلنفاق ا

عام. خلفض خدمة الدين ال بضمانات منهااالقرتاض بدأت الشركات اململوكة للدولة وأضافت أن 
تواصل وهي ت. امالي اغانا حيز أوجدت ، هاإصدار يف البالد اليت بدأت بفضل سندات اليورو و 

ائدات باستخدام عو قاري. الالدويل و  يناخلاصة العاملة على الصعيد صناديق األسهممع أيضا 
حلماية ية ياكل األساسبالد صندوق الثروة السيادية وصناديق االستثمار يف اهلأنشأت الالنفط، 

هلياكل األساسية اشاريع املغرتبني ملإصدار سندات بغانا وتقوم نفسها من تقلبات أسعار النفط. 
ويل السلطات احمللية املوارد الالزمة لتمنح استخدام السندات البلدية مل، واستكشاف املختلفة

‘‘ ٥٠أفريقيا ’’اهلياكل األساسية أيضا يف صندوق وأن غانا تشرتك األولوية. ذات املشاريع احمللية 
  .هياكلها األساسيةربنامج متويل مستقبلية لكوسيلة إلجياد مصادر 

 ٦٠٠لغ حنو باليت ت، صارف املركزية األفريقيةامل اتين احتياطأوماش إوقال السيد   - ٤٠٤
دال بيف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حمفوظة مليار 
، AAAهو  ه االئتماينتصنيفأن ، و تديره أفريقياالتنمية األفريقي وأكد أن مصرف القارة. من 
للبلدان األفريقية  ملاذا ينبغياملتحدث ويل املشاريع. وتساءل لتمبعد مبا يكفي ستخدم مل يُ  هولكن

لى عصول حلميكن ااإلمنائيني بينما شركاء اللحصول على قروض من االستمرار يف إجهاد نفسها ل
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ى ذلك، االستثمارية. وعالوة علملصارف املركزية واصارف املوارد الوطنية أو اإلقليمية من خالل امل
عدل ذلك مبو يف كثري من األحيان،  ستخدم بالكاملتُ  ضة من مصادر خارجية الاألموال املقرتَ فإن 

إذ ذه القروض. و هلاالهتمام بالكامل ال بد من إيالء  هيف املائة فقط، رغم أن ٥٠يبلغ امتصاص 
على أمهية االستفادة من املؤسسات األفريقية لتحقيق األهداف احملددة يف شدد السيد أوماش 

، ٢٠٦٣ متويل تنفيذ خطة عاممن فريقي األال بد ملصرف التنمية  هقال إند فق، ٢٠٦٣خطة عام 
 إعالنإصدار ينبغي و . اومتويلهها تنفيذ ملغرتبني أن تيسِّرسندات ان قبيل دوات ميف حني ينبغي أل

من توليد وال اإلفريقي لتمكني األممصرف التنمية يف  ةفريقياأل اتكل االحتياطيبإيداع  يطالب 
  .٢٠٦٣واستخدامها يف أفريقيا لتعزيز أهداف خطة عام جيد، عائد 

لتصنيع لفريقيا ختصيص بعض من تلك املوارد ومضى السيد أوماش يقول إنه ينبغي أل  - ٤٠٥
 ميكن توسيع الطاقة الكهرومائية عربأضاف أنه . و إمدادها وتوليد الكهرباء وتطوير شبكات

ة إىل املواد قيمالإلضافة حاجة كذلك هناك وأوضح أن لتصنيع الفعال ألفريقيا. من أجل ااحلدود 
فاض مجع اإليرادات احمللية واخنوذكر أن املزيد من العائدات لربامج التنمية. توليد اخلام لضمان 

ينبغي بذل اجلهود ه قال إنألفريقيا. وأخريا، آخرين حتديني رئيسيني يعدان تكوين رأس املال احمللي 
يف املائة من إمجايل التجارة يف  ٢٠األفريقية، اليت متثل أقل من البلدان بني التجارة حجم لزيادة 
  القارة.

  ٢٠٦٣بتنفيذ خطة عام  ةفريقيا ملتزمأن فقد قال إالسيد إيراستوس موينشا أما   - ٤٠٦
 ٢٠٦٣ام مة الرئيسية خلطة عالسِّ أشار إىل أن كاسرتاتيجية للتحول االقتصادي والنمو الشامل. و 

قوم على ، وجعلها تاحلاجة إىل حتويل االقتصادات األفريقيةهي منائية املستدامة واألهداف اإل
ذكر أنه . و مسار النمو احلايلال بد من تغيري ، وأنه من أجل حدوث هذا. تهاوتغيري بنيالتصنيع، 

قيا ريوأن أفالنتائج املطلوبة؛ إىل يف املائة  ٤الذي يبلغ معدل النمو احلايل من غري املرجح أن يؤدي 
سد على القارة جيب حيث يف املائة على األقل.  ٧منو بنسبة حتقيق إىل حباجة بدال من ذلك 

يف املائة من الناتج احمللي  ٢٥الفجوة االستثمارية الكبرية والسعي لرفع معدل االستثمار إىل حنو 
تسعى إىل تغطية  نأوينبغي هلا أيضا إىل حشد موارد حملية كافية. حتتاج أفريقيا وأكد أن اإلمجايل. 

ن جمموعة من املشاريع القابلة للتمويل لالستفادة موضع يف املائة من التكاليف اإلدارية و  ١٠٠
املركزية.  صارفواحتياطيات امل يةالتقاعداملعاشات األموال العاطلة مثل تلك املوجودة يف صناديق 

ة خطتنفيذ من تكاليف يف املائة  ٧٥لموارد احمللية متويل فإنه يرى أنه ينبغي لوباإلضافة إىل ذلك، 
املائة من جهود يف  ٢٥وأن متوِّل تلك املوارد  ٢٠٦٣طة عام السنوات العشر األوىل املتصلة خب

مليار  ٦٠٠لغ متلك فائضا يبالصناديق السيادية األفريقية وأشار إىل أن حفظ السالم األفريقية. 
كمن يف  ييواجه القارة كبري اآلخر الذي والتحدي الأفريقيا. العائدات ال تفيد ولكن دوالر، 
ة ضخمة على صناديق سيادييرتبعان الشرق األوسط والصني فالدولية. موال األتعبئة كيفية 

ا، قال . وأخري مستدامةاألموال يف مشاريع  تلكوأفريقيا حباجة إىل أن تكون قادرة على جذب 
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ل وتوجيهه أولويات تدفق التمويحتديد يتعني على احلكومات و لتحول. اإن التصنيع هو مفتاح 
  صناعة على وجه اخلصوص.الحنو 

أن ه أعرب بعض املشاركني عن رأي مفادفباب املناقشة العامة. املنسقة  تمث افتتح  - ٤٠٧
الوطين عيدين صجناح تنفيذ أطر التنمية على العل ما جيوهو لتنمية، ة عن اخاطئلألفريقيني نظرة 

يف املائة من ميزانية االحتاد األفريقي  ٧٥فإن على سبيل املثال، و . ُعرضة للخطر واإلقليمي
ا. و  ألن الدول األفريقية ال يونالشركاء اخلارجمصدرها  ال تزال ، هعلى املنوال نفستدفع مسامها

  على الدعم اخلارجي لتمويل مبادرات التنمية.تعتمد بعض البلدان األفريقية 

ات الضرائب يف البلدان ودعم يييم دقيق إلمكانتقإجراء والحظ املشاركون أن   - ٤٠٨
وا أنه من وجدضروري لزيادة التمويل من أجل التنمية. و أمر عائدات الضرائب يف املدى الطويل 

 قطاعات غري رمسية كبرية يف معظم البلدانبسبب وجود الضرائب  اتإمكانيالصعب تقدير 
  .اأساسيرا يُعد أمبيانات موثوقة وجود  فإنضريبية. ويف هذا الصدد، ال عفاءاتاإلاألفريقية و 

هي أن ن، تعزيز تعبئة املوارد احمللية اليت ناقشها املشاركو الكفيلة بومن بني التدابري   - ٤٠٩
لتنمية القطاع اخلاص، وميكن أن يؤدي إىل زيادة  اكون مفيدينظام ضرييب مرن ميكن أن وجود 

يارا جيدا. خبوصفه أيضا  يةالتقاعدملعاشات ااستغالل صناديق جرى حتديد اإليرادات العامة. و 
  .أمرا مهما أيضا القطاع املايلتعد مسامهة و 

مر أ تدخالتُ الو أن إجراء إصالحات على تعميم اخلدمات املالية أكد املشاركون و   - ٤١٠
 يسريرص العمل، وتفإجياد لى التمويل واخلدمات املالية، وبالتايل عصول لتوسيع نطاق احلرئيسي 

 اوميسر  اتمويل متاحالعلى أمهية جعل شددوا على وجه اخلصوص، و العمل احلر واحلد من الفقر. 
تهدف تدخالت اليت تسالو وقالوا إن من شأن تلك اإلصالحات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

لية ئة املوارد احملعزز تعبتقيمة أن الاملزارعني أصحاب احليازات الصغرية واالستفادة من نظم سلسلة 
ومكاتب  بيةياملركزية والسلطات الضر صارف املؤسسات والربامج املشرتكة، السيما بني املقوي وت

  اإلحصاءات الوطنية.

ن مالتدفقات املالية غري املشروعة ما تنطوي عليه تسليط الضوء على وجرى   - ٤١١
اإلحصاءات ات و ن إىل أمهية البيانو املشاركحيث أشار لتمويل التنمية يف أفريقيا، إمكانيات 
 اإليرادات، وميزاناملتعلقة بإلحصاءات لعلى وجه اخلصوص، وأكدوا أنه ميكن، املوثوقة. 

يضا أاملدفوعات واالحتياطيات أن تساعد يف احلد من التدفقات املالية غري املشروعة. وقد مت 
واالت وسندات واحلالتقاعدية ملعاشات اصناديق و املركزي األفريقي، صرف حتديد احتياطيات امل

ا تنطوي على  ول اهليكلي لتمويل أولويات التنمية واحتياجات التح اتإمكانياملغرتبني باعتبار أ
ن إاالقرتاض اخلارجي كمصدر حمتمل لتمويل التنمية، قال املشاركون بيف أفريقيا. وفيما يتعلق 
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لوطنية من املخاطر اامة ات العامليزانية لتخليص تدابري تقاسم املخاطر والتخفيف من آثارها ضروري
باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة لتثقيف املواطنني وإشراكهم من خالل أنه . و ديوناملرتبطة بال
  م.اكومحتقوم به ما حبيث ميكنهم ذلك من فهم  لمواطننيليزانية تبسيط املتدابري مثل 

وقالوا إنه  ابع للبنك الدويل.أمهية برنامج املقارنات الدولية التأيضا املشاركون أبرز و   - ٤١٢
و ما هلمقارنة بني األسواق اإلقليمية من حيث االستهالك واإلنتاج، و ه لميكن استخدام نتائج

لوضع االسرتاتيجيات الصناعية املناسبة للبلدان األفريقية، استنادا إىل  اكون مفيديأن  من شأنه
الالزمة ة اهلياكل األساسيحتديد أفضل من شأنه أن يساعد أيضا يف و أمناط االستهالك واإلنتاج. 

مبشاركة قرار، وشددوا على أنه ينبغي لصانعي الاألفريقية. بني البلدان  لتعزيز التجارة والتصنيع
التمويل  ونوقش أيضانتائج برنامج املقارنات الدولية بشكل أفضل. ، استغالل خرباء اإلحصاء

وذلك ة، االقتصادية اإلقليمياجلماعات فريقي و عرب احلدود لربامج التنمية، بدعم من االحتاد األ
يف البلدان، ية الضريب اتمكانيالسيما تلك املتعلقة باإلعالية، الودة اجليف سياق البيانات ذات 

  وأسواق االستهالك واإلنتاج.

أوراق وق األفريقية وإنشاء سبني البلدان ضرورة تعزيز التجارة إىل املشاركون وتطرق   - ٤١٣
أكدوا أنه لسياق، يف هذا او تكون فعالة يف بناء ثقة املستثمرين. األساسية لسلع أفريقية لمالية 

  اإلفريقية. لبلدانمن املهم تبادل قصص النجاح واخلربات بني ا

ا  ةاسرتاتيجية طموح صرفامللدى ن إاإلفريقي مصرف التنمية وقال ممثل   - ٤١٤  ١٠مد
هذه و لتحويل املشهد االقتصادي يف القارة. ‘‘ الرئيسية اخلمسة اجملاالت’’سنوات ُيطلق عليها 

تصنيع ’’، و‘‘دمج أفريقيا’’، و‘‘تزويد أفريقيا بالطاقة’’، و‘‘إطعام أفريقيا’’اجملاالت هي: 
سبتمرب أيلول/ يفوأشار إىل أن املصرف أطلق . ‘‘حتسني نوعية احلياة لشعوب أفريقيا’’و‘‘ أفريقيا
على مدى السنوات اخلمس دوالر مليار  ١٢صفقة جديدة للطاقة يف أفريقيا بقيمة  ٢٠١٥

مع أنه يعمل يف مبادرات الطاقة و مليار دوالر  ٥٠إىل  ٤٠ضخ املصرف يأن أيضا ر ذكَ و لية. واامل
الناتج  يف املائة من ٠,٣قطاع الطاقة من املخصصة لوزراء املالية لزيادة حصة امليزانيات الوطنية 

يف املائة. وهناك أيضا خطط لزيادة االستثمار يف املياه والصرف  ٣احمللي اإلمجايل إىل أكثر من 
بنشاط  حيث يعمل املصرفالصحي، وتنمية املهارات والتعليم ومكافحة البطالة بني الشباب، 

أن ملتحدث ا مع االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا على مثل هذه املبادرات. وأضاف
 ٢٥جياد إمكن من تنفيذ برنامج النمو يف القارة، و املالئمة سياملهارات بشباب أفريقيا تزويد 

  اهلجرة. موجة يف كبحاملساعدة مليون وظيفة على األقل و 

  التوصيات  (ب)

  :التالية التوصيات دمتقُ  املناقشات،هذه  ضوء يف  - ٤١٥
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 األول ملصدراحبيث تكون هي  احمللية، املوارد تعبئة تعزيز للبلدان ينبغي    )أ(
 ووضع الضريبية اإلصالحات إجراءو  املستدامة؛ اإلمنائية واألهداف ٢٠٦٣ خطة عام لتمويل
 الالزمة اتاإلجراء اختاذو  العامة؛ اإليرادات وزيادة النموب اخلاص للقطاع للسماح مرن ضرييب نظام

 خالل من التمويل على واحلصولتعميم اخلدمات املالية  وتعزيزوتوسيعها؛  املالية أنظمتها لتعميق
 صغارو  واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبةالسيما  املايل، القطاععلى  إصالحاتإجراء 
  .املزارعني

 اللخ من املشروع غري التمويل من للحد جريئة إجراءاتاختاذ  ينبغي  ) ب(
 إحصاءاتستخدام با ،مشرتكة بني البلدان مؤسسية ترتيباتوضع  جيب. و املؤسسية األطر تعزيز

 تعزيز إىل دف اليت املشرتكة املبادراتدعم  اإلقليمية االقتصادية لجماعاتوينبغي ل. متكاملة
  .الساحلية غري البلدان ساعدةمل املالية النظم حتسني خالل من احلدود عرب التبادالت

 اإلمنائية واألهداف ٢٠٦٣ خلطة عام التمويلبغض النظر عن حشد   )ج(
 أنخلطتني ينبغي ا تنفيذ على ينفقدرهم  كلألن  . اإلنفاق نوعية على الرتكيز ينبغي املستدامة،

  .املثلى النتائج حيقق

 مننمية يف جمال الت نياألفريقيقدرة املغرتبني  من لالستفادة حاجة هناك    )د(
 ألفريقيةا املركزيةصارف امل موارد من لالستفادة ملحة حاجة أيضا وهناك. مثلى بيئة إنشاء خالل
  .أفريقيا يف اهليكلي لتحولحداث اإل الالزمة االستثمارات لتحفيز

 يف ددةاحمل األهداف لتحقيق األفريقية املؤسسات استخدام أمهية للتأكيد  )ه(
لتنمية مصرف ا يف القارة اتياحتياطإىل إيداع كل  يدعو إعالنإصدار  ينبغي ،٢٠٦٣ خطة عام

وينبغي هلذا . ٢٠٦٣ خطة لتمويلاستخدامها و  جيدة أرباحمن توليد  األموال لتمكني فريقياأل
 أن غرتبنيامل سنداتن قبيل م دواتينبغي أل حني يف ،٢٠٦٣ خطة عام تنفيذ متويلاملصرف 

  .اومتويله اتنفيذهتـَُيسِّر 

سيط تب مثل تدابري خالل من وإشراكه اجلمهور تثقيف إىل حاجة هناك    )و(
م تفعله ما فهم من لتمكينهم لمواطننيل يزانيةامل  متويل ربط املهم نم ،يف السياق ذاتهو . حكوما

كفالة أن يكونوا هم الذين يتحمسون للتغيري إنطالقاً لضعفا  األكثر ألشخاصبا ٢٠٦٣ خطة
رائق التفكري يف ط وتغيري نوعية، نقلةإحداث  إىل اجةحب أفريقيافإن  ،وعلى العموم. من القاعدة
 أفضل بشكل كيزالرت القيام به هو  البلدان على مما يتعني ذلك، ولتحقيق. التنمية جتاه واملواقف

  .واالتصاالت والصحة التعليم على
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 الخبراء ةنلج اجتماع عن الصادرة الرئيسية والتوصيات التقرير في النظر  -هاء 
  ]جدول األعمال من ٥البند [ وإقرارها القرارات مشاريع في النظرو 

يت وردت يف ا، التوصيا نباج إىل اخلرباء، جلنة اجتماع تقريريف  املشاركوننظر   - ٥١٦
 علما اركوناملش أحاط والقرارات التقرير يف الواردة املسائل بعض مناقشة وعقب. قرار عو مشر  ١٧

  .عليها التعديالت بعضمع إدخال  القرارات مشاريع واوأيد بالتقرير

  ]من جدول األعمال ٦البند [ وإقراره الوزاري البيان مشروع في النظر  -واو 

قرتحوا اتعليقات ومالحظات عامة و ب واأدلو البيان الوزاري، يف مشروع املشاركون نظر   - ٥١٧
  زاري باإلمجاع.لبيان الو اعتمدوا الصيغة املعدلة لاملالحظات،  تلك. وبعد عليه عديالت طفيفةت

  ]من جدول األعمال ٧البند [ مسائل أخرى  - زاي

  .يف إطار هذا البند من جدول األعمال مل تُثر أي مسائل أخرى  - ٥١٨

  ]من جدول األعمال ٨البند [ االجتماع اختتام  - حاء

 ماتاتا دوالسي زوما دالميين السيدةو  ،سلوبي السيدكل من  ختامية مبالحظات أدىل  - ٥١٩
ما الوثيق ل ألفريقيا االقتصادية واللجنة األفريقي االحتادحيث أثنوا على مفوضية . بونيو تعاو

 أيضا وأشادوا .التاسعة املشرتكة السنوية االجتماعات تنظيم نجاحلو  فريقياأ خدمة يف ثمراملو 
 توصيات نع أسفرت اليت املوضوعبشأن  عمقةامل ناقشاتاملو  فعالةالو  نشطةاخلرباء ال شاركةمب

  .يف املستقبل البلدان أولويات ستشكل قرارا ١٧و شاملة

ساحنة  فرصا انتتيح ٢٠٣٠ وخطة ٢٠٦٣ خطة عام أن علىأكد املتدخلون و   - ٥٢٠
 لدولا اتفاق ارتياحب والحظوا. أفريقيايف  واملستدامللجميع  الشامل اهليكلي التحول عملية لتسريع
على سبيل  ٢٠٣٠ وخطة ٢٠٦٣ خطة عام بني التآزرأوجه  بناءب اجلماعي هاوالتزام األعضاء

  .الوطنية يةالتنم خطط يفاخلطتني  لدمجعلى ما ينبغي عمله  واضحتأكيَدها الو االستعجال، 

 وذات دقيقة إحصاءاتوجود  أن إىل ينمشري  ،اتاإلحصاء أمهية على وشددوا  - ٥٢١
 وكذلك ،تنيكاملاملتللخطتني  الفعال التنفيذ أجل من ضروريأمر  املناسب الوقت ويف عالية جودة
  .احملرز التقدم لتتبع

 اإلمنائية ملساعدةا يف اداحل الخنفاضل نظرا احمللية املوارد تعبئة أمهية علىوأكدوا أيضا   - ٥٢٢
بلدان ال بني بادلاملت والتقين املايل الدعم آليات تعزيز ضرورة علىحثوا  الصدد، هذا ويف. الرمسية
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مستوى  فعر أن تستخدمها ل املوارد مناليت ميكن من خالهلا لتلك البلدان اليت متلك وفرة أكثر 
  .منوا األقلالبلدان 

 ويلحت على ساعدت أنلنزعة الوحدوية األفريقية من شأن ا هأنعلى  أكدوا وأخريا،  - ٥٢٣
 وتشجيع لعملل دعوة إىل املشرتكة السنوية االجتماعات خالل مناقشتها جرت اليت الغنية األفكار
  .التحديأن يكونوا يف مستوى  على اجلميع

  .االجتماع اختتام الرئيس أعلن املعتادة، اجملاملة عبارات تبادل وبعد  - ٥٢٤
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  الوزاري البيانلمرفق األول: ا

  والتكامل األفريقيني، االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية وزراء حنن،

 إطار يف ،٢٠١٦أبريل /نيسان ٥و ٤ يومي أبابا، أديس يف اجتمعنا وقد  -١ 
 املاليـة لشــؤونل املتخصصة الفنية األفريقي االحتاد للجنة التاسعة املشـرتكة السنوية االجتماعات

 املالية زراءلو  ألفريقيا االقتصادية اللجنة ومؤمتر االقتصـادي، والتكامل والتخطيط والنقدية
  . األفريقيني االقتصادية والتنمية والتخطيط

 مريام ليهايوقد كان لنا عظيم الشرف حبضور رئيس وزراء إثيوبيا، السيد    -٢
ديسالني، ونائب رئيس ناميبيا، نيكي إيامبو، ورئيس وزراء مجهورية الكونغو الدميقراطية، أوغوستني 

 ركزيةاملا مصارفن وحمافظيماتاتا بونيو، وأعضاء املنتدى األفريقي لرؤساء الدول واحلكومات، 
 ،شرفال ضيوفالبارزة و  الشخصيات من وغريهم واإلقليمية، الوطنية

 صخي فيما ومتسق متكامل ج حنو’’ موضوع مداوالتنا يف تناولنا وقد   -٣
 التنمية وأهداف ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية  وخطة ٢٠٦٣ عام خلطة والتقييم والرصد التنفيذ

اُألطر الالزمة إلحداث  هاتني اخلطتني باتت يف متناول القارة ، وقد أدركنا أنه مع ظهور‘‘املستدامة
وامل ويراعي يف اعتباراته اجلمع بني العالبشر  حولالتحول النوعي حنو مسار إمنائي يتمركز 
  االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلمنائية،

  نعلن مبوجبه ما يلي:

 ٣,٩ نمبشكل طفيف  قد اخنفض أفريقيا يف النمو معدل أنحنيط علماً    -٤
 القارة منو معدلومع ذلك فقد بقي . ٢٠١٥ عام يف املائةيف  ٣,٧ إىل  ٢٠١٤ عام املائة يف

 ،جنوب آسياو  شرق استثناءب األخرى، املناطق ومن متوسطه يف سائر العاملي، املتوسط من أعلى
 احمللي، الطلبالكلي، وزيادة  االقتصاد وإدارة االقتصادية اإلدارة حتسن استمرارويعود ذلك إىل 

 زيادة النمو خالل املتوقع ومن. العامل بقيةها و بينفيما و أفريقيا  داخل واالستثمار التجارة تنويعو 
 املخاطرن بيد أ. االستثمارات وزيادة احمللي الطلبمدفوعا اساساً بارتفاع  ٢٠١٧و ٢٠١٦ يعام

تشهده  الذي االقتصادي تباطؤوال مليالعا القتصادا انتعاشضعف  مثل واخلارجية، الداخلية
 ملرتبطةا والصدمات العمالت، قيمة واخنفاض األساسية السلع أسعار واخنفاض ،األسواق الناشئة

يف  ديدات تشكل تزال الكلها عوامل  ،األفريقية البلدان بعض يفناخ والشواغل األمنية بامل
 .النمو تحقيقالرامية ل أفريقيا مساعيطريق 

 تائجنلتحقيق  ملحوظًا يف سعيها  تقدما حققتقد  أفريقياوندرك أن    -٥
 بوتريةذلك  انك وإن ،دون اإلقليمية املناطق خمتلف يف الفقر ستوياتبتخفيضها مل اجتماعية
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انب اجلو و  ،الدخلمن حيث  قائمة أوجه التفاوت ال تزال ،التحسن هذا من وبالرغم. بطيئة
 .جلغرايفا واملوقعوالشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وإمكانيات احلصول على الفرص  ،انيةاجلنس

 تلِب حاجة أفريقيا امللحة إىل مل تعددةمنائية املاإل طراأل أنوندرك كذلك    -٦
عات القارة يف توق بالتايلوهو ما أضعف  ،حتقيق منو سريع وشامل للجميع ويتصف باالستدامة

 .اهليكلي لتحولجمال ا

متثالن  ٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام وخطة ٢٠٦٣ خطة عام بأنسلم نو    -٧
 للجميع تفضي إىل إحداث التحول املصحوب شاملة تنمية لتحقيق ألفريقيا فريدة فرصة

 فيما خيص جاً شامالً ومتماسكاً  أفريقياأن تعتمد  أمهية نؤكدفإننا  السياق، هذا يفو . باإلنصاف
 األهداف اإلمنائية لأللفية.و  ٢٠٦٣لتقييم خلطة عام عمليات التنفيذ والرصد وا

ما بالغواإل ،اخلطتني تنفيذ بأنسلم كذلك نو    -٨  تطلبي متابعتهماو  بشأ
باإلضافة إىل أرضية متماسكة  واملؤشرات، والغايات األهدافماسكة إلدماج مت اسرتاتيجية

 لالستعراض واإلبالغ. 

ما منفصالن ميكن أن  أن وندرك   -٩ اإلبالغ بشأن اإلطارين اللذين يبدو أ
ا ورد متكون متسقة مع لإلبالغ يكون عمال شاقا ومن مث نوصي بضرورة وضع أرضية موحدة 

من أهداف وغايات يف السجل املرتب حسب األهداف والغايات واملؤشرات الذي جرى إعداده 
 .مصحوباً بقائمة التكاليف  هلذا الغرض

 عام خطة يذلتنفيف جمال القدرات الالزمة  ائلةاهل تطلباتبامل علماً  وحنيط   -١٠
 القدرات بناءل إلعطاء األولوية احلامسة مهيةباألو  ،٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام وخطة ٢٠٦٣
 .املستويات مجيع علىباخلطتني  الصلة ذات

 واللجنة ،يقير األف االحتاد اليت تبذهلا مفوضية واصلةتباجلهود امل نرحبو    -١١
 وكالةو   فريقي،األ التنمية ومصرف والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة، ألفريقيا االقتصادية
 القتصاديةا واجلماعات ،أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة للشراكة التابعة والتنسيق التخطيط
 القارية املؤشرات من أساسية جمموعةإعداد  لواخلرباء اإلحصائيون األفريقيون من أج ،اإلقليمية

وذلك  ،بلد على حدة كل يف التنمية مستوياتمراعاة  مع ،يف تنفيذ اخلطتني احملرز التقدم لتتبع
ويف هذا الصدد، حنث كافة اجلهات املعنية على املساعدة يف  .واملقارنة القياسيسري ت أجل من

املركز تونس و  يف نيلسون مانديال تفعيل املعهد األفريقي لإلحصاءات الذي اُقرتح أن حيمل اسم
  . يف كوت ديفوار األفريقي للتدريب اإلحصائي
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الشركاء التقنيني (مفوضية االحتاد األفريقي، واللجنة  نشجع كما    -١٢
، أفريقيا تنمية لأج من اجلديدة للشراكة التابعة والتنسيق التخطيط وكالةاالقتصادية ألفريقيا، و 

صادية ) بالتشاور مع اجلماعات االقتاألفريقية القدرات بناء مؤسسةومصرف التنمية األفريقي، و 
وضع أداة موحدة للمتابعة واستعراض التقدم احملرز فيما خيص خطة  اإلقليمية على االستمرار يف

 لتنميةل اإلقليمي أفريقيا منتدىوإبالغ املنتديات املعنية مثل  ٢٠٣٠ عام وخطة ٢٠٦٣عام 
 .املستدامة بالتنمية املعين املستوى الرفيع سيالسيا املنتدىو  املستدامة

راج خطة من أجل إد األفريقي االحتاد مفوضيةونسلم باجلهود اليت بذلتها    -١٣
تدعمها يف  ،األفريقية للبلدان الوطنية التنمية خطط يفوأهداف التنمية املستدامة  ٢٠٦٣عام 

 فريقي،األ التنمية ومصرفذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ووكاالت األمم املتحدة األخرى، 
ية األفريقية ، واآللأفريقيا تنمية أجل من اجلديدة للشراكة التابعة والتنسيق التخطيط وكالةو 

بالغ متشيًا مع هيكل اإل األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية واجلماعات الستعراض األقران،
 املتبع يف االحتاد األفريقي. 

 ة عامطالسنوات العشر األوىل املتصلة خب تنفيذ أن خطة أيضا ونالحظ   -١٤
لوطنية. ااخلطط اإلمنائية  اجهما يفر إد بني اخلطتني من خالل عملية تسعى إىل الدمج ٢٠٦٣

 طتني علىاخل بني التقارب على الضوء يسلطلقياس التقدم وضعه جرى  الذي طارنقدر أن اإلو 
 فرصةلاهذه تتيح  أوجه التآزر أنسلم بون. مشرتكة مؤشرات حتديد أتاح مما األهداف، مستوى
ترتتب عليها  ومعامالت مرهقة متعددة بأطر إمنائية القرار صناع كاهل إثقال دون املبادرتني لتنفيذ

 .تكاليف باهظة

وأهداف التنمية املستدامة  ٢٠٦٣ه ال بد من إدراج خطة عام أن ندركو    -١٥
جمال  ة ويف اخلطط االسرتاتيجية للجماعات االقتصادية اإلقليمية يفالوطنياخلطط اإلمنائية  أطر يف

 للحوار لقارةى اهو اآلن مبثابة منتد املستدامة لتنميةل أفريقيا اإلقليمي منتدى أن ندركو . التخطيط
. ستدامةيف إطار املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية امل املستدامة ميةالتن قضايابشأن 

بعة األرضيتني للمتا‘‘ َحبَر دار’’وآلية  املنتدىيشكل  أن ينبغي املتابعة، عملية اتساق لضمانو 
 .املخولتني بتتبع اخلطتني واستعراضهما

عيد ة الوعي على الصمثة مسائل تضطلع بدور جوهري يف زياد أن ونالحظ   -١٦
تنمية الاليت تتضمن أهداف  ٢٠٣٠خطة عام  أهداف صياغة يف أفريقيا مسامهةالعاملي مثل 
ة املشرتكاجلوانب  هذه آثارو  ،٢٠٦٣عام  خطةو  األهداف هذه بني التشابهأوجه و  املستدامة،

تنبعان و  سعة،وا تشاور عمليةان على ترتكز و  ،اخلطتني شاملتان أن ندركو . تنفيذعلى عملية ال
طتان منسجمتان ، وبالتايل فاخلاملستدامة والتنمية اهليكلي التحولعلى صعيد  مشرتكة تطلعاتمن 

 متاماً. 
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 منبرية ك مالية وغري مالية موارد اخلطتني معا سيتطلب تنفيذ أن ندركو    -١٧
 علىشدد ن إنناف الرمسية، اإلمنائية املساعدةب التنبؤ وألننا ندرك أنه ليس مبقدورنا. املصادر مجيع
اليت  أبابا أديس ملع خطة معاخلطتني متشياً  لتمويل الرئيسي املصدر بوصفها احمللية املوارد دور

 .التنمية لتمويل الثالث الدويل ملؤمترمتخض عنها ا

 ملع خطة إطار يفالتزموا،  واحلكومات الدول رؤساء إىل أن أيضاشري ون    -١٨
هذا اجملال؛  يف راتاالستثما تنسيق ههدفيكون  منتدى يُعىن باهلياكل األساسية إنشاءب أبابا أديس

 الدويل التعاون زيزتعو  والتكنولوجيا؛ والعلم االبتكار دعم لمن أج التكنولوجيايسري لت آلية وضعو 
على  لقدراتا وحتسني املشروعة؛ غري املالية التدفقاتلحد من ظاهرة ل الضريبية املسائل بشأن
  .احمللية املوارد تعبئة

 أفريقيا ةقدر من شأنه أن يقوِّض  املناخ تغري أنأيضًا  اعتبارنا يف نضعو  -١٩
 املتحدة األمم فاقيةات يف األطراف مؤمتر باعتماد نرحب فإننا ،مث ومن. اإلمنائية أهدافها حتقيق على

 إىل لالنتقال فرص من االتفاق هذا يتيحه مبا ونقر ،باريس التفاق املناخ تغري بشأن اإلطارية
  .أفريقيا يف الكربون منخفض إمنائي مسار

 ،فريقياأل االقتصادية بدعم من اللجنة األفريقي، االحتاد مفوضيةَ  وندعو   -٢٠
 تنمية أجل نم اجلديدة لشراكةل التابعة والتنسيق التخطيط ووكالةَ  األفريقي التنمية ومصرف
ا يتعلق فيما السيما باريس، اتفاق تنفيذ يف األعضاء الدول مساعدة إىل أفريقيا،  احملددة مبسامها
  .االتفاق مع الوطنيةها اإلمنائية خطط مواءمة لضمان ،وطنياً 

 وخطة ٢٠٦٣ خطة تنفيذ يف رئيسي دور من اإلقليمي للتكامل ما ندركو    -٢١
 إىل ةاملفضي أفريقيا خلطة دعمها مواصلة إىل املتحدة األمم وندعو. ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية

 تنمية لأج من اجلديدة والشراكة األفريقي االحتاد أولوياتبوقوفها إىل جانب  وذلك التحول،
 تجارةالو  قليمياإل كاملتالو  احلرة للتجارة قارية اتفاقيةالعمل ب إىل أفريقيا تطلعات السيما أفريقيا،

 ةاألساسي اهلياكل تطوير برنامج ذلك يف مبا ،٢٠٦٣ عام خبطة الصلة ذات واألهداف تصنيع،الو 
 واالبتكار والتكنولوجيا لومالع واسرتاتيجية أفريقيا، يف الزراعية للتنمية الشامل والربنامج أفريقيا، يف

  .أفريقيا يف الصناعية التنمية تسريعمن أجل  العمل وخطة أفريقيايف 

 البشريةو  االقتصادية للتنمية فوائد من اهلجرة عليه تنطوي ما أيضا نؤكدو    -٢٢
 اهلجرة لضمان ويلوالد واإلقليمي الوطين الصُّعد على التعاون أمهية نؤكد فإننا ولذلك. أفريقيا يف

 صلهمأ عن النظر بغض املهاجرين، وكرامة اإلنسان حقوق احرتام مع واملنتظمة واملنظمة اآلمنة
  .مركزهمو 
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يكتسي أمهية بالغة ونقر بأن تعزيز السلم واألمن ومكافحة اإلرهاب   -٢٣
ألفريقيا لتحقيق التنمية املنشودة. ولذلك ندعو الدول األعضاء إىل التعاون لكفالة حتقيق السلم 

  واألمن يف أفريقيا ويف العامل بأسره.

  رسالة شكر 

 به غمروا الذي الضيافة كرم على وشعبها إثيوبيا كومةحل بالشكر توجهن   -٢٤
 األمر الذي ،فاوةح من به حظينا ما وعلى ألفريقيا، االقتصادية واللجنة األفريقي االحتاد مفوضية
  .اجتماعاتنا جناح يف الطيب ألثرا له كان

 واللجنة األفريقي االحتاد ملفوضية امتناننا عميق عن نعرب أن نود وأخريا،   -٢٥
 االحتاد للجنة التاسعة املشـرتكة السنوية االجتماعات عقد يف جناحهما على ألفريقيا االقتصادية
 اللجنة ومؤمتر صـادي،االقت والتكامل والتخطيط والنقدية املاليـة للشــؤون املتخصصة الفنية األفريقي

 .األفريقيني االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية لوزراء ألفريقيا االقتصادية
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  قرارات الالمرفق الثاني: 

  
  األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقياالقرار المشترك لمفوضية االتحاد   -ألف 

 عام وخطة ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية إدراج خطة )٤٩-(د  ٩٣٧القرار 
  وخطط العمل والبرامج االستراتيجية الوطنية األطر في ٢٠٦٣

 وزراء،المؤتمر إن 

بإقرار مؤمتر االحتاد األفريقي يف كانون الثاين/ يناير عام  التقديربالغ  مع يرحب إذ
  ،٢٠٣٠ عام خطة ٢٠١٥

خطة  ٢٠١٥بإقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب إذ يرحب أيضا 
  ،ا تنفيذا كامًال وعلى حنو فعالالدعوة إىل تنفيذهو  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

 أن دركي وإذ، لفيةلأل اإلمنائية األهداف بتنفيذ املرتبطة التحديات اعتباره يف يضع وإذ
من  أكرب حتدياتستنطويان على  ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام خطة تنفيذ

املطروحة  واملؤشرات الغاياتو  األهداف من األكرب العدد بسبب األعضاء للدولذي قبل بالنسبة 
ا من حتديات عاملية يف جمبأبعادها امل االستدامة على والرتكيز االت تعددة، مبا يف ذلك ما يتصل 

   التكنولوجيا والتمويل واإلحصاءات؛

 لتآزرجه لبناء أو و  التماسك ضمان إىل واحلاجةاخلطتني  بني بالتقارب علما يحيط وإذ
  بينهما،

اإلمنائية  خلططا تنفيذاملخصصة ل والبشرية املالية املوارد حمدودية إزاء القلق يساوره وإذ
  نية،الوط اإلحصائية املكاتباليت تعاين منها أصال  القيود إىل بالنظر السيما ،هاورصد

 شراتاملؤ  من ستمدتُ  أن ينبغي ةالقاري ؤشراتامل من األساسية اجملموعة أن يدرك وإذ
املؤشرات العاملية  وجمموعة ٢٠٦٣ عام طةخل العشر السنواتتنفيذ  خطة يفاملنصوص عليها 
اليت تشرتك  املشرتكة القواسم مراعاة مع، ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة يفاملنصوص عليها 

  فيها اخلطتان وما يفرقهما من اختالفات،

 ريقياألف االقتصادية اللجنةبدعم من  األفريقي االحتاد مفوضية يدعو    -١
خطيط إىل ووكالة نيباد للتنسيق والت اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األفريقي التنمية ومصرف
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 عام طةخ تنفيذ إزاء ومتكامل متسق ج اتباع أمهية بشأن األعضاء الدول بني الوعينشر 
  ومتابعة تنفيذمها؛ ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف  يطلب إلى   -٢
 طةالتنمية األفريقي التعاون مع بعض لوضع مؤشرات مركبة من أجل تيسري الرصد االسرتاتيجي خل

  ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام

 فريقياأل االقتصادية اللجنةبدعم  األفريقي االحتاد مفوضية إلى يطلب    -٣
نسيق تعزيز ووكالة نيباد للتخطيط والت اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األفريقي التنمية ومصرف

  عملية إدراج كلتا اخلطتني يف األطر االسرتاتيجية الوطنية.

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف  يطلب إلى   -٤
نوي والتقييم يسرتشد به يف إعداد تقرير مرحلي س التنمية األفريقي وضع إطار متكامل للرصد

  موحد بشأن تنفيذ كلتا اخلطتني؛
يقي دعوة فر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األ إلىطلب ي    -٥

 ملستدامة ضمنابيانات التنمية لالشراكة العاملية إىل التعجيل بإنشاء األمني العام لألمم املتحدة 
النحو  القائمة على املبادئ وعلى شراكاتالاحلكومية الدولية لألمم املتحدة، ومتشيا مع املسارات 
  .‘‘٢٠٣٠ول عام كرامة حبلالعيش ب الطريق إىل’’التقرير التجميعي لألمني العام بعنوان الوارد يف 

الدول األعضاء اختاذ التدابري الالزمة إلدراج األهداف  إلى يطلب   -٦
يف األطر  ٢٠٣٠لعام  لتنمية املستدامةاوخطة  ٢٠٦٣الواردة يف خطة عام  والغايات واملؤشرات

  ؛الوطنية
إلدراج خطة عام الدول األعضاء اختاذ اخلطوات الالزمة إلى يطلب    -٧

دف التنمية  ٢٠٦٣   لتنمية؛خططها الوطنية لاملستدامة يف واملؤشرات اخلاصة 
  

  قرارات اللجنة االقتصادية ألفريقيا -باء 
  

   رفع التقارير المتكاملة عن التنمية المستدامة ومتابعتها  )٤٩-(د -٩٣٨القرار 

 وزراء،المؤتمر إن 

 منذ ،قد وفرت ياأفريق يف لأللفية اإلمنائية األهداف عن رحليةامل تقاريرال أن إىل يشير إذ
 لأللفية إلمنائيةا األهداف حتقيق يفعن التقدم الذي أحرزته أفريقيا  تقييمًا دقيقاً  ،٢٠٠٥ عام

  .والدعوة األقران من والتعلم يةالسياسات اتلمناقشل كأساساستخدمت  و 
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 جانب نم منسقة إجراءاتللقيام ب قويا حافزاقد وفرت كذلك  التقاريرأن  وإذ يالحظ
  . أللفيةل اإلمنائية األهداف بلوغ حنو التقدمللتعجيل بإحراز  األفريقي القراركبار صانعي 

 ومفوضية األفريقي االقتصادية اللجنة اإعداده يف اشرتكت قد التقارير بأن سلمي وإذ
 اليت الواليةب عمال اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج األفريقي التنمية ومصرف األفريقي االحتاد
 كانون يفودة املعق الرابعة، العادية دورته يف األفريقي االحتاد وحكومات دول رؤساءها مؤمتر أسند
  .٢٠٠٥ يناير/الثاين

 أبابا أديس عمل خطة يف األعضاء الدول ا تعهدت اليت االلتزامات إىل يشير وإذ
  .التنمية لتمويل الثالث الدويل املؤمتر عن الصادرة

 خطة واعتماد ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة إىل االنتقال أن جديد من يؤكد وإذ
 التقارير املتكاملة عن اخلطتني من جانب املؤسساتلرفع  واليةال جتديد يستدعيان ٢٠٦٣عام

  الشريكة.

 من ستدامة،امل التنمية أهداف بشأن احملرز التقدم تتبع إىل باإلضافة أنه، يالحظ وإذ
 الختاذ تدابري اقرتاحو  التنفيذ يف املستفادة والدروس والفرص الثغرات ملناقشة وحيد منرب وضع املهم

  .تصحيحية إجراءات

 عتمادال ٢٠١٥ لعام املتحدة األمم قمة ملؤمتر اخلتامية الوثيقةه يف أن إىل يشير وإذ
 لعام املستدامة التنمية خطة: عاملنا حتويل’’ حتت عنوان  ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة

 املنتظمة ةاملتابع بتوفري املستوى رفيعو واملمثلون واحلكومات الدول ؤساءتعهد ر  ٤‘‘٢٠٣٠
 أديس عمل وخطة ٢٠٣٠عام   خطة، وفقاً ملا نصت عليه املستويات خمتلف على واالستعراض

 عليها ولاحلص ميكن مصنفة موثوقة جيدة بيانات لوجود حاجة هنالك تكونه سأن واوأكد أبابا،
  ،٥كبالر  عن أحد يتخلف أال وتكفل احملرز التقدم قياس يف تساعد املناسب الوقت يف

  كليهما،٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام خطة متابعة بضرورة قري وإذ

 ومصرف قياألفري االحتاد ومفوضية ألفريقيا االقتصادية اللجنة إىل يطلب    -١
 يف احملرز لتقدما عن سنوي تقرير كأساس إلنتاج املتكامل النتائج إطار استخدام األفريقي التنمية
 نظام حالة عن ، مدعوماً مبعلومات٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام خطة تنفيذ

  .القارة يف البيانات

                                                           
  .٢٠١٥أيلول/ سبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١قرار اجلمعية العامة   ٤
  من نص القرار السابق ذكره.  ٤٨و ٤٧الفقرتان  ٥ 
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 ألفريقيا التنمية مصرف مع بالتعاون ألفريقيا، االقتصادية اللجنة يدعو    -٢
 بالتنمية املعين األفريقي اإلقليمي املنتدى لتعيني الالزمة اخلطوات مجيع اختاذ  اآلخرين والشركاء
 وخطة ٢٠٦٣ عام ةخط ومتابعته بشأن احملرز التقدم الستعراض الوحيد املنرب باعتباره املستدامة
ر رفع التقاري مع دورة اإلقليميأفريقيا  ومواءمة مشاورات منتدى ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية
 ليشمل األفريقي اإلقليمي املنتدى وتوسيع ؛٢٠٣٠ عام وخطة ٢٠٦٣ عام خلطة السنوية

 عمل خطة يف ينةاملب بااللتزامات الوفاء املوجودة يف والثغرات والتحديات احملرز التقدم استعراض
 .أبابا أديس

 احمللية، واردامل تعبئة لتعزيز اسرتاتيجيات تضع أن األعضاء بالدولدعو ي    -٣
 إىل راميةال اجلهود تكثيف خالل من ذلك يف مبا أبابا، أديس عمل خطة إليه دعت ما حنو على

الكفيلة بإجياد  اتالسياس باعتماد الضريبية، اإلدارة وتعزيز املشروعة غري املالية التدفقات مكافحة
  أشكاله. جبميع الفساد ومكافحة إضافية موارد

  المستدامة لتنميةل اإلقليميأفريقيا  منتدى  )٤٩-(د -٩٣٩القرار 

 وزراء،المؤتمر إن 

على  األفريقية لدانالباليت قطعتها  املستدامة بالتنمية املتعلقة االلتزامات تأكيد يعيد إذ
 االقتصادية لتنميةا بشأنالقمة اليت تعقدها األمم املتحدة  الرئيسية ومؤمترات ؤمتراتامل يفنفسها 

ا ؤمترات، والوثائق اخلتامية ملوالبيئية واالجتماعية  واملقررات اإلعالنات ويف ،االستعراض اخلاصة 
  ،األفريقي االحتاد وحكومات دول رؤساء مؤمترعتمدها ا اليت

، الذي سلمت ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١بقرار اجلمعية العامة  وإذ يرحب
فيه اجلمعية العامة بأمهية االستناد إىل ما هو قائم من آليات املتابعة واالستعراض على الصعيد 
اإلقليمي، وشجعت مجيع الدول األعضاء على حتديد املنتدى اإلقليمي األنسب للعمل ضمن 

  إلقليمية على االستمرار يف دعمها الدول األعضاء يف هذا الصدد،إطاره، وشجعت اللجان ا

، الذي أنشأت ٢٠١٣متوز/يوليه  ٩املؤرخ  ٦٧/٢٩٠إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشير
اجلمعية العامة رمسيا مبوجبه املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ليحل حمل 

دعت اللجان اإلقليمية إىل املسامهة يف أعمال املنتدى، وقررت أن يقوم جلنة التنمية املستدامة، و 
املنتدى، حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي، بإجراء استعراضات منتظمة، اعتبارا من 

  ، بشأن متابعة وتنفيذ االلتزامات واألهداف املتعلقة بالتنمية املستدامة،٢٠١٦عام 
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با تتناول جمموعة شاملة من إجراءات السياسة العامة بأن خطة عمل أديس أبا وإذ يقر
لتنفذها الدول األعضاء، مع تدابري ملموسة لتمويل التنمية املستدامة، وحتويل االقتصاد العاملي 

  وحتقيق أهداف التنمية املستدامة،

 ألفريقيا، االقتصادية اللجنة ا فيهدع الذي ،)٤٨- د( ٩٣٠ القرار إىل يشير وإذ 
 لعقد الالزمة اتاخلطو  مجيع اختاذ إىل الشركاء، من وغريمها األفريقي االحتاد مفوضية مع بالتعاون
   ،املستدامة بالتنمية املعين األفريقي اإلقليمي املنتدى

  منتدى أفريقيا اإلقليمي  مشاوراتة بضرورة مواءموإذ يسلم 

ة مع االجتماعات السنوية للمنرب الرفيع املستوى املعين بالتنمي اليت تعقد كل سنتني
  املستدامة،   

 الحتادا مفوضية مع بالتعاون ألفريقيا، االقتصادية اللجنة إىل يطلب    -١
 أجل من ملستدامةا بالتنمية املعين األفريقي اإلقليمي املنتدى استخدام اآلخرين والشركاء األفريقي
 لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام وخطة أبابا، أديس عمل خطة واستعراض متابعة
 ؛٢٠٣٠

 من دعمب املستدامة، بالتنمية املعين األفريقي اإلقليمي املنتدى يحث   -٢
او  وبراجمها املتحدة األفريقي األمم االحتاد ألفريقيا ومفوضية االقتصادية اللجنة  املتخصصة وكاال

   الثالثة؛ املستدامة التنمية أبعاد املعنية، على تعزيز
 يستند وفس املستدامة بالتنمية املعين األفريقي اإلقليمي املنتدى أن يقرر    -٣

واالتساق،  التنسيق يعزز وسوف إضافية، إدارية هياكل وذلك بتفادي إنشاء القائمة، املنابر إىل
 املنظمات معو  اإلمنائية، املتحدة األمم ويستفيد من أفضل املمارسات ويتقامسها يف إطار منظومة

  اإلقليمية األخرى.  ودون اإلقليمية واملنتديات
تنفيذ مجيع النواتج اإلقليمية الصادرة عن راضات استعأن  يقرر كذلك    -٤

ا بصورة متسلسلة  املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة ينبغي االضطالع 
 ريقي للتنمية املستدامة، وذلك لكفالة أن تسهم تلكومتزامنة مع أنشطة املنتدى اإلقليمي األف

 ،٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٦٣االستعراضات اإلقليمية يف تقييم تنفيذ خطة عام 
الدول األعضاء على املشاركة يف منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية  يشجع    -٥

واملنتدى الرفيع  ٢٠١٦ار/مايو أي ٢٠إىل١٨املستدامة املقرر عقده يف القاهرة يف الفرتة من 
يف  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٠إىل  ١١املستوى املعين بالتنمية املستدامة املقرر عقده يف الفرتة من 

  نيويورك.
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 الهجرة الدولية في أفريقيا  )٤٩-(د -٩٤٠القرار 

 وزراء،المؤتمر إن 

 ٢٠٦٣ عام خطةه أقرت قد التنمية تعزيز يف للهجرة الرئيسي الدورأن  اعتباره يف يضع إذ
  ،٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة

 الذي ،EX.CL/Dec.305 (IX) األفريقي لالحتاد التنفيذي اجمللس قرار إىل يشير إذو 
 اجمللسمن خالله  أيدو  ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران يف باجنول يف التاسعة العادية دورته يف اعتمده
  ،والتنمية اهلجرة بشأن املوحد األفريقي املوقف التنفيذي

) الذي أقره مؤمتر االحتاد األفريقي بشأن Assembly/AU/20(XXIVملقرر بايسلِّم وإذ 
الربنامج املشرتك بني االحتاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة واللجنة 

  ،االقتصادية ألفريقيا بشأن هجرة العمالة

 هدورت يف األفريقي االحتادأقره مؤمتر  الذي ٦اهلجرة بشأن باإلعالن كذلكسلِّم ي وإذ 
دول  رؤساء، وتعهد من خالله ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٥ يف املعقودة والعشرين اخلامسة العادية

احلصول على  شرط وإلغاءالعمل جبواز السفر األفريقي ب بالتعجيل األفريقي االحتادوحكومات 
 حركة حرية تشجيعدف  ،األفريقية البلدان مجيع يفيقيني ر األف املواطنني التأشرية بالنسبة جلميع

  ،القارة عرب واخلدمات والسلع األموال ورؤوساألشخاص 

 يف ملعقودا والتنمية، الدولية اهلجرة بشأن الثاين املستوى الرفيع احلوار إىل يقر وإذ 
 اهلجرة مسألة لتناول مفيدة فرصة أتاح الذي ٢٠١٣ أكتوبر/األول تشرين ٤و ٣ يومي نيويورك
 إلنسانا حقوق محاية ذلك يف مبا ا، الوعي إذكاء على وعمل بناءة بصورة والتنمية الدولية

  التنمية، يفمسامهتهم و  للمهاجرين

 أجل نمبعضها البعض  مع العملب األعضاء ألفريقية الدول قيام بضرورة يقر وإذ
 االقتصادي لنموا أجل من للهجرة اإلجيابية الفوائد ربزالتوصل إىل وجهة نظر أفريقية مشرتكة ت

 هلجرةالسائدة عن ا لةاملضل والتصورات النمطية القوالبتفّند و  أفريقيا يف البشرية والتنمية الشامل
  واملهاجرين،

                                                           
 ٦ Assembly/AU/Decl.6 (XXV)   
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 وضعه الذي مت إطار سياسات اهلجرة يف أفريقيا حتديث إىل باحلاجة أيضا يسلم وإذ
أفضل للحالة  شكلب تستجيب اليت والتحليالت التجريبية لبحوثليتماشى مع ا سنوات عشر قبل

  .القارة يف للهجرةالراهنة 

 ونظامية منظمةو  آمنة هجرة لكفالة والدويل واإلقليمي الوطينالصُّعد  على التعاون أمهية يقدر وإذ
  زهم،ومرك أصلهم عن النظر بصرف للمهاجرين، اإلنسانية واملعاملة اإلنسان حقوق احرتام مع

تشجيع  قياألفري االقتصادية واللجنة األفريقي االحتاد مفوضيةيطلب إلى   - ١ 
  ؛إنتاج البيانات والدراسات املتعلقة باهلجرة

 فريقياأل االقتصادية واللجنة األفريقي االحتاد مفوضيةإىل  أيضا يطلب  - ٢
 يف الدولية اهلجرة تدفقات طبيعة لتحديد املتاحة البيانات أحدثالستعانة بباإجراء دراسات 
عات اهلجرة غري املنتظمة وخاصة يف بلدان العبور وأثرها على اجملتم أثر وتقييم ،هاأفريقيا وأمناط

و على بلدان أ املنشأ بلدانعلى  سواء املهارات، ذوي هجرةاحمللية يف املناطق احلدودية، وتقييم 
  ؛ميةالتنعلى  املالية التحويالت تدفقاتل األجل الطويلة واآلثار املقصد

 ريقياألف االقتصادية واللجنة األفريقي االحتاد مفوضية كذلك  يطلب   - ٣
املناقشات  ودعم لعاما التوجيهلتقدمي  أفريقيا، يف الدولية اهلجرة بشأن املستوى رفيع فريق إنشاء

  ؛أفريقيا يف الدولية اهلجرة بشأن أفريقي منظور السياساتية سعيا لتطوير

االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي تقدمي ما يلزم اللجنة  دعوي   - ٤
من دعم تقين للفريق الرفيع املستوى ورفع تقرير عن التقدم احملرز بشأن اإلجراءات احملددة أعاله 

  ؛إىل مؤمتر الوزراء خالل االجتماعات املشرتكة املقبلة

 منظومة يف املعنية املؤسسات السيما اإلمنائيني، الشركاء مجيع إىل يطلب   - ٥
 الحتادا ومفوضية األعضاء الدول دعم اإلقليمية االقتصادية واجلماعات ةاإلمنائي املتحدة األمم

  ؛أعاله احملددة اإلجراءات تنفيذ يف ألفريقيا االقتصادية واللجنة األفريقي

وضع ىل إمفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا  يدعو أيضا    -٦
طار املسؤوليات بالتعاون مع اجملتمع الدويل ويف إالنظامية اسرتاتيجية قارية ملعاجلة مسألة اهلجرة غري 

  املشرتكة.
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 لتقدملبحث ا السنوي األفريقي اإلقليمي االستعراض تنظيم  )٤٩-(د -٩٤١القرار 
 المعلومات بمجتمع المعني العالمي القمة مؤتمر نتائج تنفيذ في المحرز

 وزراء،المؤتمر إن 

 ،٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٢١ املؤرخ ٥٦/١٨٣ العامة اجلمعية قرار إىل شيري إذ
 سلكيةال لالتصاالت الدويل االحتاد جملس اعتمده الذي القراراجلمعية ب فيه رحبت الذي

 الدويل لالحتاد العام األمني اقرتاح اجمللس فيه أيد والذي ٢٠٠١ لعام دورته يف والالسلكية
 مستوى أرفع على املعلومات جملتمع العاملي القمة مؤمتر بعقد والالسلكية السلكية لالتصاالت

  ، على مرحلتني،ممكن

التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات اللذين أيضا إىل  وإذ يشير
 ٢٠١٥ معا يف القياماجلمعية العامة إىل  املعلومات جملتمع العاملي القمة مؤمتردعا خالهلما 

  . القمةمؤمتر  نتائج لتنفيذ شامل باستعراض

 ديسمرب/األول كانون ٢٠ املؤرخ ٦٨/١٩٨ العامة اجلمعية قراري إىلكذلك  يشير وإذ
عقد  طرائق العامة اجلمعية فيه حددت الذي ،٢٠١٤ يوليه/متوز ٣١ املؤرخ ٦٨/٣٠٢و ٢٠١٣
  املعلومات، جملتمع العاملية القمة

متينة  أداةك واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تسخري إمكانية على التأكيد يعيد وإذ
 لعام املستدامة ميةالتن خطة سياق يف سيما وال والبيئية، واالقتصادية االجتماعية التنمية لتعزيز

٢٠٣٠،  

 قليمياإ اجتماعاقد نظمت  ألفريقيا االقتصادية اللجنة بأن التقدير مع يسلم وإذ
 عام أبابا ديسأ يف عقدبعد مرور عشر سنوات  املعلومات جملتمع العاملية لقمةمؤمتر ا الستعراض
  ،اإلقليمية واملنظمات األعضاء الدول مبشاركة ،٢٠١٥

 لقمةر امؤمت ستعراضال اخلتامية لوثيقةل العامة اجلمعية باعتماد يرحب  -١ 
تتعلق  رؤيةب، حيث تضمنت التزاماً انعقاده على سنوات عشر مرور بعد املعلومات جملتمع العاملية

  التنمية، حنو ويتجه اإلنسان هدفه جامع معلومات جمتمع بناءب

 مةالق ؤمترمل العامة جلمعيةالذي أجرته ا الشامل االستعراض أن يالحظ   -٢
 لالجتماع يةاخلتام الوثيقة وأن، اإلقليمية اللجان دور عزز قد املعلومات مبجتمع املعين العاملي
 دعوةال تضمنتقد  ٧القمة نتائج لتنفيذ الشامل االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى الرفيع

                                                           
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١٦املؤرخ  ٧٠/١٢٥قرار اجلمعية العامة  ٧ 
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، املتحدة األمم توكاالمع  نسيقبالت املعلومات مبجتمع املعين املتحدة األمم فريق عمل مواصلة إىل
ا وفقا ا لواليا  العمل ساراتم تنفيذ يف عملها مواصلة إىل اإلقليمية اللجان ودعوة ،وكفاءا

  .إلقليميةا االستعراضات خالل من ذلك يف مبا ،هاستعراضات يف وإسهامها القمة مؤمترالصادرة عن 

 يعمج اختاذ اآلخرين والشركاء ألفريقيا االقتصادية اللجنة إلى يطلب    -٣
 القمةمؤمتر  نتائج يذتنف يف احملرز للتقدم سنوي أفريقي إقليمي استعراض ميتنظل الالزمة اخلطوات
  . ٢٠٦٣عام  وخطة ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة دعمل املعلومات جملتمع العاملية

  المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط   )٤٩-(د -٩٤٢القرار 

  إن مؤتمر الوزراء،

 هيوليمتوز/ ٥املؤرخ يف  ٢/٢٠١٣إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  شيرإذ ي
 اجمللس، بناء على توصية من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، على النحو املبنيفيه أيد ، الذي ٢٠١٣

 عمل حماور حتديد بشأن "إعادة، ٢٠١٣مارس آذار/ ٢٦املؤرخ يف  )٤٦-د( ٩٠٨يف قرارها 
 دثاحمللنظام األساسي ، اأفريقيا" يف اهليكلي للتحول دعماً  وتكييفها ألفريقيا االقتصادية اللجنة

  للتنمية االقتصادية والتخطيط، لمعهد األفريقيل

الرابعة من النظام األساسي املستكمل للمعهد األفريقي املادة من  ٣الفقرة إىل  وإذ يشير
للتنمية االقتصادية والتخطيط، الذي يقضي بأن يقوم مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء 
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني بتعيني أعضاء جملس اإلدارة العشرة الذين يتولون 

 ة،    متثيل احلكومات األفريقي

ل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية اعمأبالتقرير املرحلي عن  وإذ يحيط علما
 والتخطيط،

تنمية لجملس إدارة املعهد األفريقي لالصادرة عن توصيات الب أيضاوإذ يحيط علما           
 يف اعقدن لذيواخلمسني، ال الثالث واخلمسني والرابع هاالقتصادية والتخطيط يف اجتماعي

إىل إعادة النظر يف النظام األساسي اليت تدعو ، ٢٠١٦فرباير شباط/و  ٢٠١٥فرباير شباط/
 للمعهد،

جمللس به االذي أوصى تجديد جملس إدارة املعهد، على النحو ب كذلك  وإذ يحيط علما          
 يف اجتماعه الرابع واخلمسني،
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ما ال سيما في التنمية يف أفريقيا،بالدور املركزي للتخطيط يف حتقيق أولويات  وإذ يقر
 ،٢٠٦٣خطة عام دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة و  خيص

قيق الدول يف حت لبناء القدراتني مناسبوبرنامج سياسة لوجود  اسماحل ورالدب وإذ يسلم
 هدافها اإلمنائية،ألاألعضاء 

يقي للتنمية األفر  دعمها املتواصل للمعهدلاللجنة االقتصادية ألفريقيا  على وإذ يثني
 االقتصادية والتخطيط،

ألعضاء الدول االذي تقدمه لدعم املايل لاملستوى احلايل إزاء ضعف  القلق وإذ يساوره         
مواصلة دعم  على مما حيد بالتايل من قدرة املعهد السنوية املقررة للمعهد، ااشرتاكاتسديد ب
 لدول األعضاء من خالل بناء القدرات،ا

 النظام األساسي املنقح للمعهدالنظر يف دارة اإلجملس واصل بأن يوصي ي  - ١
   األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، استنادا إىل التعديالت املعتمدة؛

مشاورات مع الدول  إجراءب ٢٠١٦لعام وزراء المكتب مؤمتر  يوصي  - ٢
ارتشيحب كي تدفعاألعضاء، ل ب وقت ممكن، ، يف أقر اجلديدهد جملس إدارة املعوتعنيِّ أعضاء  ا

  ؛٢٠١٦أبريل نيسان/ ٣٠ويفضل أن يكون ذلك قبل 

ا  أن تسددالدول األعضاء ب دعوي   - ٣ السنوية املقررة للمعهد اشرتاكا
 تسوية املتأخرات املستحقة عليها؛لخطوات ما يلزم من  ،عند االقتضاءأن تتخذ، بانتظام و 

 جمال يف ملعهدادعم أنشطة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا شركاء  يدعو   - ٤
  بناء القدرات؛

   .تعزيز دعمها للمعهدإىل مواصلة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  يدعو   - ٥

 لفترة البرنامجية والخطة المقترح االستراتيجي اإلطار  )٤٩-(د -٩٤٣القرار 
 ٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة ألفريقيا االقتصادية للجنة السنتين

 ،وزراءالمؤتمر إن 

، ١٩٨٦ /ديسمربكانون األول  ١١املؤرخ  ٢٠٣/٤١ العامة اجلمعية قرار إىل يشير إذ
 ي؛اجمنتخطيط الرب املتعلقة بالالقرارات الالحقة مجيع و 
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فيه  ، الذي أيد٢٠٠٦مايو أيار/ ١٥بتاريخ ) ٣٩ -د( ٨٤٤قراره  إىل أيضا شيريوإذ 
، وقراره فريقياأ ألولويات أفضل حنو على لالستجابة ألفريقيا االقتصادية اللجنة مسار تصحيح
اللجنة االقتصادية ألفريقيا مبقتضاه  ، الذي كلف٢٠١٣مارس آذار/ ٢٦املؤرخ ) ٤٦-د( ٩٠٨

 ؛براجمها وهيكل ديداجل سرتاتيجياال هاتوجهحتديد 

صادية لتنمية االقتا باعتبارها مركزلجنة وواليتها الشاملة لالدور الفريد  وإذ يالحظ
 ؛منطقة أفريقيايف نظومة األمم املتحدة الرئيسي ملواالجتماعية 

ألمم ائية لاإلمننظومة املتآزر داخل إجياد أوجه للأمهية تعزيز التعاون و  الحظ أيضاوإذ ي
ون بني يف منطقة أفريقيا من خالل تعزيز التعا العاملي واإلقليمي والقطريصُّعد املتحدة على ال

ا ياناكاملتخصصة و  اووكاال ها،براجمو  ،املتحدة لألمم اإلمنائية املنظومة صناديقو  ،مانةاأل
 ه املنظومة؛، واحلاجة إىل بناء شراكات جديدة داخل هذاألخرى

منطقة يف  ةاملتغري  اإلمنائية فرصالتحديات و مع الىل التكيف إلجنة الحباجة  وإذ يقر
عمل أديس أبابا خطة و  ٢٠٣٠لعام لتنمية املستدامة ايف ضوء خطة واالستجابة هلا أفريقيا 

 ؛ملؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنميةالصادرة عن ا

ن تعزيز مللجنة يستفيد فعالية وكفاءة اهليكل احلكومي الدويل على أن  وإذ يشدد
، وفقا األخرى واملشاركة واالتصال بني الدول األعضاء واألمانة، ومع اجلهات املعنية الشفافية

 ؛لنظامها الداخلي

لفرتة  فريقياأل االقتصادية للجنة الربناجمي األداء بتقرير وإذ يحيط علما مع التقدير
الضوء على النتائج اهلامة اليت حتققت يف سلطت فيه اللجنة الذي  ٢٠١٥،٨-٢٠١٤السنتني 

، اآلراء وافقت وبناء والدعوة إقامة الشبكات،و  نشرهامجيع جماالت برناجمها، وهي توليد املعرفة، و 
 ؛التقين والتعاون االستشارية واخلدمات

تها افية مليزانيلتأمني موارد إضاللجنة اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا  وإذ يالحظ مع التقدير
دف متكينه  الالزمة ملرونةامنحها األولوية و  ت احملدَّدة ذاتاالاجملمن تعميق عملها يف  االعادية 

 العادي؛ مج العملبرناتغطيتها يف إطار الستجابة على حنو كاف للقضايا الناشئة اليت ال ميكن ل

ومفوضية االحتاد اإلفريقي  ،اللجنة على مواصلة دعمها للدول األعضاء شجعوإذ ي
ذ ومتابعة واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف تنفي ،تنمية أفريقياأجل الشراكة اجلديدة من برنامج و 

 أبابا؛ عمل أديسخطة و  ٢٠٣٠لعام لتنمية املستدامة وخطة ا، ٢٠٦٣خطة عام واستعراض 

                                                           
 ٨ E/ECA/COE/XX/XX  
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 السنتني فرتةلللجنة االقتصادية  الربناجمية واخلطة املقرتح االسرتاتيجي طاراإل وقد بحث
 ؛٢٠١٩٩-٢٠١٨

 خطتهاو  ألفريقيا االقتصادية للجنة املقرتح االسرتاتيجي اإلطار يؤيد    -١
 ؛٢٠١٩-٢٠١٨ السنتني لفرتة الربناجمية

األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا إجراء استعراض  إىل يطلب    - ٢
، ةالدولي ةمستقل وشامل ودقيق للهيكل احلكومي الدويل للجنة، مبا يف ذلك جلنة اخلرباء احلكومي

إىل اللجنة يف  أولويات أفريقيا، وتقدمي تقرير باالستناد إىلللجنة، الربناجمية ِصلته باألولويات و 
ا اخلمسني؛  دور

 ٢٠١٧تأجيل عقد اجتماعات جلنة اخلرباء احلكومية الدولية لعام  يقرر    - ٣
  .حني االنتهاء من االستعراض املستقلإىل 

  قرارات مفوضية االتحاد األفريقي   -جيم 

االستراتيجية المشتركة لمفوضية االتحاد األفريقي ورابطة   )٤٩-(د -٩٤٤القرار 
المصارف المركزية األفريقية بشأن إنشاء المصرف المركزي األفريقي والمؤسسات 

  المالية األخرى

  إن مؤتمر الوزراء،

من القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي، الذي اعتمده مؤمتر  ١٩إىل املادة  إذ يشير
وحكومات منظمة الوحدة األفريقية يف دورته العادية السادسة والثالثني املعقودة يف رؤساء دول 

، يف لومي، الذي قرر من خالله املؤمتر إنشاء املؤسسات املالية األفريقية ٢٠٠٠متوز/يوليه  ١١
  التالية: املصرف املركزي األفريقي، وصندوق النقد األفريقي، واملصرف األفريقي لالستثمار،

تأكيد االلتزام بإنشاء املؤسسات املالية األفريقية كوسيلة لضمان االستقالل  عيدوإذ ي
املايل ألفريقيا من أجل جناح تنفيذ اخلطط اإلمنائية للقارة، اليت تشمل يف املقام األول خطة عام 

٢٠٦٣  ،  

 نييف اعتباره برنامج احلد األدىن للتكامل الذي اعتمده مؤمتر الوزراء األفريقي وإذ يضع
، استنادا ٢٠٠٩١٠املسؤولني عن التكامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف ياوندي، يف أيار/مايو 

                                                           
٩- E/ECA/COE/35/5 

  http://www1.uneca.org/Portals/ctrci/6th/MinimumIntegrationProgrammeEng.pdf متاح على الرابط  ١٠ 
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، من أجل تعزيز قدرات اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ومفوضية االحتاد ١١إىل روح إعالن سرت
  األفريقي والدول األعضاء على تسريع حتقيق التكامل يف أفريقيا، 

رابطة ي و مفوضية االحتاد األفريقتأسيس جلنة فنية مشرتكة بني أنه مت إىل  شيريوإذ 
  قي،اسرتاتيجية مشرتكة إلنشاء املصرف املركزي األفريوضع  لمن أجاملصارف املركزية األفريقية 

املركزية  املصارفرابطة بالتعاون القوي بني مفوضية االحتاد األفريقي و  وإذ يرحب
  شرتكة،املسرتاتيجية االاألفريقية يف صياغة 

صرف كة إلنشاء املشرت املسرتاتيجية ن االشرتكة عاملفنية اللجنة العلما بتقرير  وإذ يحيط
  ١٢، وبالتحفظات اليت أعربت عنها املنطقة دون اإلقليمية للجنوب األفريقي،املركزي األفريقي

  ،ةبارتياح التقدم احملرز والتدابري اليت اختذت لتنفيذ االسرتاتيجية املشرتك وإذ يالحظ

شرتكة إلنشاء امل سرتاتيجيةعلى وضع االشرتكة املفنية اللجنة لعن تقديره  وإذ يعرب
  املصرف املركزي األفريقي،

عن  كةشرت املفنية اللجنة الالتوصيات الواردة يف تقرير ب حيط علماي   - ١
  ؛املركزي األفريقيصرف شرتكة إلنشاء املامل سرتاتيجيةاال

ملركزية ارابطة املصارف التعاون مع إىل  مفوضية االحتاد األفريقي عودي   - ٢
مجيع اخلطوات الالزمة لضمان التنفيذ الفعال والناجح  يف اختاذ  اإلفريقية والشركاء اآلخرين

ج املراحل اخلشرتكة، املسرتاتيجية باال املتعلقةلتوصيات ل   ؛تضمنته الذي مسوخباصة 

باعتماد رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي مؤمتر  يوصي   - ٣
املقرر ابعة والعشرين، السالعادية املركزي األفريقي يف دورته ملصرف شرتكة إلنشاء ااملسرتاتيجية اال

على أن تؤخذ يف االعتبار مجيع املواقف والتحفظات  ٢٠١٦ هيونيحزيران/يف  ،يف كيغايلعقدها 
ا املنطقة الفرعية اجلنو    بية لرابطة املصارف املركزية األفريقية؛اليت أبد

ونية على توقيع الصكوك القانول األعضاء يف االحتاد األفريقي الد يشجع    -٤
  .اخلاصة بصندوق النقد األفريقي ومصرف االستثمار األفريقي والتصديق عليها

  

                                                           
أيلول/سبتمرب  ٩ اعتمده مؤمتر رؤساء وحكومات منظمة الوحدة األفريقية يف دورته االستثنائية األربعني املعقودة يف سرت، اجلماهريية العربية اليبية، يف  ١١ 

١٩٩٩.  
  AU/STC/FMEPI/EXP/13(II)-E/ECA/COE/35/13. الوثيقة ١٢ 
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 تعزيز البحوث االقتصادية في أفريقيا   )٤٩-(د -٩٤٥القرار 

 ،وزراءالإن مؤتمر 

 ١٦بإعالن املؤمتر الرابع لالقتصاديني األفريقيني املعقود يف الفرتة من  يحيط علماإذ 
يف أكرا، عن موضوع السياسة الصناعية واألداء االقتصادي  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل 

 ١٣يف أفريقيا،

أمهية اإلحصاءات بوصفها إحدى األدوات الرئيسية لتلبية يعيد التأكيد على وإذ 
اجات امللحة للدول األفريقية فيما يتصل بإحداث التحول االقتصادي واالجتماعي من االحتي
ا، مثل خطة عام إتقان خالل  ا ومبادرا   ؛٢٠٦٣صياغة ورصد وتقييم برامج التنمية وسياسا

التصنيع هو إحدى أهم األولويات االسرتاتيجية اليت ميكن  أن يعيد التأكيد علىوإذ 
، من ٢٠٦٣هليكلي ألفريقيا حبلول املوعد املستهدف لذلك وهو عام أن تساهم يف التحول ا

خالل وضع أطر لسياسات صناعية ديناميكية ومتماسكة، وتنويع الصناعات وهياكل اإلنتاج يف 
أفريقيا وإدماجها يف سالسل القيمة العاملية، من أجل حتقيق أداء اقتصادي قوي ومستدام يفضى 

 لة،إىل التنمية املستدامة والشام

العمل الذي تقوم به مفوضية االحتاد األفريقي واملؤسسات  وإذ يالحظ مع التقدير
اإلقليمية األخرى واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات وغريها من الشركاء األفريقيني لتنفيذ خطة عام 

٢٠٦٣، 

على التوصيات الواردة يف تقرير املؤمتر الرابع لالقتصاديني  يوافق   - ١
 األفريقيني؛

املؤسسة األفريقية لبناء دعم من مفوضية االحتاد األفريقي، ب يدعو   - ٢
ديناميات ن ع منشوروضع للتعاون الوثيق على القدرات ومراكز البحوث االقتصادية األفريقية، 

 حة أمام التنميةتحديات املطروحة والفرص املتانظور األفريقي لليستند إىل امل االقتصادات األفريقية
 األفريقية،

مفوضية االحتاد األفريقي، بالتعاون مع املؤسسة األفريقية لبناء  يشجع   - ٣
القدرات واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، على إنشاء منتدى للبحوث األفريقية بشأن املسائل 

                                                           
 ١٣ AU/STC/FMEPI/EXP/14(II)-E/ECA/COE/35/14  
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مصمما ملساعدة هذه املؤسسات على تعزيز مسامهتها يف النقاش  االقتصادية واالجتماعية، يكون
 الدائر حول وسائل ضمان حتقيق التنمية يف أفريقيا على مدى العقود اخلمسة املقبلة؛

الدول األعضاء والشركاء على رفع مستوى التزامهم ودعمهم  يشجع  - ٤
   .٢٠٦٣طة عام لتعزيز البحوث االقتصادية يف أفريقيا من أجل التنفيذ الناجح خل

للتحويالت  األفريقي للمعهد األساسي النظام مشروع  )٤٩-(د -٩٤٦القرار 
  المالية

  وزراء،ال إن مؤتمر

أيَّد  الذي  Assembly/AU/Dec.440 (XIX)مقرر مؤمتر االحتاد األفريقي  إىل يشير إذ
، إنشاء معهد ٢٠١٢فيه املؤمتر ، يف دورته التاسعة عشرة املعقودة يف أديس أبابا يف متوز/يوليه 

  املالية؛ للتحويالت أفريقي

 ادلالحت التنفيذي اجمللس فيه اختار الذي Ex.CL/Dec.808 (XVII) املقرر إىل يشير وإذ
،  كينيا ٢٠١٤ناير  كانون الثاين/ي يف أبابا أديس يف املعقودة الرابعة والعشرين دورته يف األفريقي،
ضيف مع   ، وطلب إىل اللجنة إبرام اتفاق البلد املاملالية للتحويالت فريقياأل عهدامل لتستضيف

  ؛٢٠١٤كينيا بغرض كفالة التدشني الرمسي يف عام 

  بالتدشني الرمسي للمعهد؛ وإذ يرحب

  بوضع النظام األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت املالية؛ وإذ يرحب أيضا

الدول األعضاء باالحتاد األفريقي أن تقوم باستعراض مشروع  يطلب إلى    -١
ا كتابياً يف وأن تزود االحتاد األفريقي بتعليق املالية للتحويالت األفريقي النظام األساسي للمعهد ا

 غضون أربعة أشهر؛

 ة ملشروعالصيغة املعدل تقدمي مفوضية االحتاد األفريقي إلى يطلب أيضا   - ٢
ريقي املالية إىل اخلرباء القانونيني باالحتاد األف للتحويالت األفريقي للمعهد األساسي النظام

  .املعنية للنظر فيها واعتمادها األفريقي الستعراضها قبل عرضها على أجهزة االحتاد
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 لالستثمار األفريقي القانونمشروع   )٤٩-(د -٩٤٧القرار 

 وزراء،المؤتمر إن 

إىل أن املؤمتر الثالث للوزراء األفريقيني املسؤولني عن التكامل، الذي عقد يف  شيريإذ 
مفوضية االحتاد األفريقي قد حث ، ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٣و ٢٢ يوميأبيدجان، كوت ديفوار، 

واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء اإلمنائيني، من قبيل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف 
دف تعزيز التنمية األفريقي، على وضع  مارات القطاع استثقانون أفريقي شامل لالستثمار 

   ،اخلاص

ليت تيسري ومحاية االستثمارات اشامل يرمي إىل تعزيز و وجود صك باحلاجة إىل  قريوإذ 
 ا يف الدولالسيماالحتاد األفريقي، من الدول األعضاء يف تعزز التنمية املستدامة يف كل دولة 

  ،فيها االستثمارقام اليت ياألعضاء 

  ،لالستثمار قياألفري القانونإعداد مشروع مفوضية االحتاد األفريقي يف على عمل  وإذ يثني 

  ؛لالستثمار األفريقي لقانونبا حيط علماي     -١

 الشروع يف إجراء مزيد من املشاروات إىل مفوضية االحتاد األفريقي يطلب   - ٢
  بغية استكمال القانون. الدول األعضاء مع

 األفريقي لالمتياز في مجال األسواق الشاملة  مركزال إنشاء )٤٩-(د -٩٤٨القرار 

 وزراء،ال إن مؤتمر

 تماعيهاج يف األفريقياخلاص  القطاع منتدىالصادرين عن  اإلعالَنني إلى يشير إذ
املعقود  والسابع ،أبيدجان يف ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٥املعقود يف الفرتة من  اخلامس

 نريويب؛ يف ٢٠١٤ ديسمربكانون األول/  ٥إىل  ٣يف الفرتة من 

 السلس خالل من سيما ال اإلقليمي، االقتصادي التكامل تعزيز إىل باحلاجة يقر وإذ
 إىل يؤدي امب التجارية، األعمالو  ،الشاملة األسواقتنمية و املفضية إىل التحول،  اإلقليميةالقيمة 
 أفريقيا، يف الفقر على والقضاء الدخل وتوليد العمل فرصإجياد 
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 جمال األفريقي لالمتياز يف ركزامل إنشاءبشأن  فاهيميةامل ذكرةامل على االطالع وبعد
 ،١٤ شاملةال سواقاأل

خطة  قحتقي يف ضخمة مسامهةيساهم  أن املركز هذامن شأن  أن اعتباره في يضع وإذ
  ،٢٠٦٣عام 

دوى تعيني خبري استشاري مستقل إلجراء دراسة ج األفريقي االحتاد مفوضيةإىل  يطلب
بشأن إنشاء املركز وتقدمي توصيات بشأن تشغيله واستقالله املايل وتقدمي نتائج دراسة اجلدوى 

 .األفريقي للنظر فيها االحتاد يف األعضاء الدول إىل

المديرين العامين  لجنة الجتماع التاسعة الدورة تقرير  )٤٩-(د -٩٤٩القرار 
 لإلحصاءات 

 ،الوزراء إن مؤتمر

 ،اتصاءلإلحاملديرين العامني  جلنة الجتماع التاسعة الدورة بتقرير علما يحيط إذ
 ثورة’’موضوع، عن  ليربفيل، يف ٢٠١٥ نوفمربتشرين الثاين/ ٢٨ إىل ٢٦من  الفرتةيف  املعقودة
 ؛‘‘٢٠٦٣خطة عام و  لأللفية اإلمنائية ألهداف، واالبيانات

 لبيةتالرئيسية ل واتدبوصفها إحدى األ اإلحصاءات أمهيةيعيد التأكيد على  وإذ
 من تماعيواالج االقتصادي التحولفيما يتصل بإحداث  األفريقية للدول امللحة االحتياجات

 ؛٢٠٦٣ام خطة ع مثل ،امبادراو  اسياساو  التنمية برامج وتقييم ورصد صياغةإتقان  خالل

 إلقليميةا واملؤسسات األفريقي االحتادما تقوم به مفوضية  التقدير مع يالحظ وإذ
 أفريقيا؛ يف اإلحصاءات واءمةمن عمل مل األخرى

نة جل الجتماع التاسعة الدورة تقرير يف الواردة التوصيات على يوافق   - ١
 ات؛لإلحصاءاملديرين العامني 

 مع عاونتويف  وثيق بشكل لعملإىل ا األفريقي االحتاد مفوضية يدعو   - ٢
 فريقيةألا ؤسساتللتعجيل بتفعيل امل الشركاء، من وغريها اإلقليمية االقتصادية اجلماعات

 نيلسون دمعهو  ياموسوكرو، يف لتدريب اإلحصائيل األفريقي االحتاد معهدلإلحصاءات، مثل 
 العاصمة؛ تونس يفالحتاد األفريقي ل ات التابعإلحصاءل مانديال
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 ميزانيتها منيف املائة  ٠,٠١٥ ختصيص على األعضاء الدول يشجع   - ٣
  ؛اإلحصاءاتنمية لت

إىل صاء إلحلالدول األعضاء اليت مل تصدق على امليثاق األفريقي  دعوي    -٤
  ات يف أفريقيا.ءاالحصامواءمة لقيام بذلك وتنفيذ اسرتاتيجية ا

ية الفرعاالتحاد األفريقي تقرير االجتماع السابع للجنة  )٤٩-(د -٩٥٠القرار 
 لمديرين العامين إلدارات الجمارك ل

  إن مؤتمر الوزراء،

طة االحتاد األفريقي املتعلقة بالتكامل، على النحو ألهداف النهائية خلا إذ يدرك
يسي لالحتاد القانون التأسو املؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية، املنصوص عليه يف املعاهدة 

 ٢٠٣٠الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام واألهداف العاملية  ٢٠٦٣وخطة عام  األفريقي
  وأهداف التنمية املستدامة، 

االحتاد ر مؤمتر قر مسيما الصادرة عن االحتاد األفريقي، العالنات اإلقررات و امل وإذ يراعي
بشأن تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية  Assembly/AU/Dec.394 (XVIII)األفريقي 

والتعجيل بإنشاء املنطقة القارية للتجارة احلرة، الذي اعتمده مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد 
كانون الثاين/يناير    ٣٠و ٢٩األفريقي يف دورته العادية الثامنة عشرة املعقودة يف أديس أبابا يومي 

بشأن قضايا التجارة املعتمد خالل الدورة  Assembly/AU/DEC.531(XXIII)، ومقرره ٢٠١٢
  ، ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٧العادية  الثالثة والعشرين املعقودة يف ماالبو يف 

حتصيل  يف دور هامضطلع ببأن إدارات اجلمارك يف أفريقيا ت هاقتناععن  إذ يعربو 
ة لدعم مجع اإلحصاءات احليويعة و اإليرادات احلكومية، ومحاية اجملتمع، وتيسري التجارة املشرو 

  السياسات، صياغة

 يف جلنة لجنة الفرعيةالمواصلة دعم عمل الدول األعضاء  إىل يطلب    - ١
لى التكامل تأثري مباشر عمن لديها  نظرا ملا ،العامني إلدارات اجلماركاالحتاد األفريقي للمديرين 

  .ةالقار يف 

ية املوارد الكافعلى توفري الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي  يحث    - ٢
  على حنو فعال؛إجناز واليتها متكينها من  لمن أجلإلدارات اجلمركية 

مهية ذات األ يف اجملاالتبناء قدرات إدارات اجلمارك األفريقية ب يتعهد    - ٣
  والتكامل؛ التجارةتيسري لتحصيل اإليرادات، مبا يف ذلك البالغة بالنسبة 
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فهوم النافذة مب املتعلقةالتزامه بتنفيذ التوصيات والسياسات والربامج  يؤكد    - ٤
أنظمة مركي و َسبة للتخليص اجلبني األنظمة احملو الرتابط تأمني لحدود و ملنسقة لدارة اواإلالواحدة، 
  ؛لدوليةاملمارسات استنادا إىل أفضل اوذلك ، وغريها من تدابري تيسري التجارة، املعلومات

الشركاء واملنظمات الدولية األخرى مواصلة دعم تنفيذ إىل  يطلب    - ٥
  ؛ألفريقيةافيما بني البلدان تعزيز التجارة  لتكامل اإلقليمي يف أفريقيا، وبرنامجامبادرات 

  . تعزيز فعالية إدارات اجلمارك يف أفريقياب يتعهد    - ٦
  

  االجتماعية في أفريقياتمويل الحماية   )٤٩-(د -٩٥١القرار 

 الوزراء، إن مؤتمر

ا العشر األوىل املتعلقة و  ٢٠٦٣خطة عام  أهداف إىل يشير إذ خطة تنفيذ سنوا
 ملستدامةا لتنميةخطة ا فاهدإىل أو  للجميع، االجتماعية واحلماية االجتماعي الضمان تحقيقب

 .٢٠٣٠لعام 

حلماية ا متويلويرى أن  ألفريقيا، االجتماعية السياسة إطار يأخذ في االعتبار وإذ
  امليزانية، يف وشفافةحمددة  بنود كمهاحت وطنية موارد كفلهت أن ينبغي األجل طويلاالجتماعية 

 امليثاقو  والشعوب، اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق وإذ يأخذ في االعتبار أيضا
 والربوتوكوالت لسنا وكبار النساءاخلاصة ب اإلضافية مابروتوكوالورفاهه و  الطفل حلقوق األفريقي

 يةاالجتماع احلماية يف املواطنني وحقوق اإلعاقة ذوي ألشخاصإعدادها بشأن ا جيري اليت
 االجتماعي، والضمان

 لشاملةا لتنميةتحقيق ال االجتماعية احلماية بشأن أبابا أديس إعالن إىل يشير وإذ
لفئات على مواجهة املخاطر لتوفري احلماية ألكثر اأنشاء الوكالة األفريقية لتنمية القدرة  ،للجميع

  السكانية ضعفا إزاء الكوارث الطبيعية؛

 وبرامج سياسات وضعل األعضاء الدولاليت تبذهلا  الكبرية جلهودبا ويشيد وإذ يقر
 لتمويل،ل كرةمبت آليات واستحداث امليزانية ا منخمصصا حتسنيمن مث و  ،االجتماعية حمايةلل

 احلماية لىع اإلنفاق مستوىمناطق العامل من حيث  أدىن هي أفريقيا أنمن  بالغ بقلقمع شعوره 
 االجتماعية،
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إىل  ١٠إال من  تغطيال  الرمسية االجتماعي الضمان نظم أن من وإذ يشعر باالنزعاج
ا ال  القارة يف العاملة القوة من املتوسط يف املائة يف ٢٥  االقتصاد يف العاملني معظم تغطيكما أ
  ،ةالريفي اتوالقطاع الرمسي غري

 انيةامليز من  وشفافةفية كا وخمصصات عادلة مالية سياسة إىل للحاجة وإدراكا منه
فاوت أوجه الت من للحد وسيلةذلك يشكل  باعتبار االجتماعية احلمايةعلى  اإلنفاق تدعم

 االجتماعي، التماسك وبناء الفقر على والقضاء

 جتماعيةالا مايةتعميم احلل التدرجيي التطبيق ودعم تشجيع على يوافق   - ١
 ستدامةملا تنميةتكفل حتقيق ال قوية اقتصادات بناء على احلكومات ملساعدة رئيسية كأداة

 ؛دائمال سالمال لتحقيق كوسيلة للجميع شاملةالو 

بالعمل مع اجلهات املعنية على الصعيدين الوطين واإلقليمي ومع  يتعهد   - ٢
ضمان احلماية االجتماعية والوضع سياسات واسرتاتيجيات تتضمن أهداف لالشركاء الدوليني 

 ؛٢٠٦٣خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل من خطة عام الواردة يف  االجتماعي

 يةلحمال دود الدنياعلى احل إنفاق أهداف وضع يف النظر على يوافق   - ٣
بزيادة تعبئة املوارد احمللية الفعالة، من خالل  يتعهدو ،االجتماعي والضمان االجتماعية

اإلصالحات الضريبية وأشكال التمويل املبتكرة اليت ميكن أن توفر احليز املايل املطلوب لزيادة 
  االستثمارات يف احلماية االجتماعية يف أفريقيا؛

ياكل اهلو  الفنية القدرات لتعزيز الالزمة اإلصالحات دعم على أيضا يوافق   - ٤
ا يف ذلك لتيسري احلوار الوطين، مب االجتماعية، احلماية عن املسؤولة لوزاراتل واملؤسسية ةاألساسي

مع أرباب العمل والعمال ولدعم الوكالة األفريقية لتنمية القدرة على مواجهة املخاطر يف جمال 
 إدارة الكوارث الطبيعية، ، مبا يف ذلك رفع مستوى تغطيتها للفئات األكثر ضعفا؛

لكي  جتماعيةاال للحماية الوطنية النظمتوسيع نطاق  على بالرتكيز يتعهد   - ٥
 سياساتو  صغرال تناهيامل التأمني من زيجاالستعانة مبمؤقتا ميكن  أنهيوافق على و  جلميع،تشمل ا
 الجتماعيا الضمان نطاق لتوسيع املمكنة اخلياراتأحد  املتناهي الصغر باعتبار ذلك التمويل

 ؛يالريفيف أوساط العمال يف القطاع غري الرمسي والقطاع املستثناة  فئاتال شمليل

 ياراتوتعزيز خمتلف اخل تقييم يف للمساعدة الدوليني الشركاء يدعو   - ٦
 ، والدوَل األعضاء إىلاالجتماعي والضمان االجتماعية احلماية لتمويل ية املتاحةالسياسات

 ؛االستفادة من مبادرات إلغاء الديون
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 االحتادنة جل مع القرار هذا تنفيذ ملتابعة مشرتكة آلية إنشاء على يوافق   - ٧
  العمالة والتوظيف.و  االجتماعية للتنمية املتخصصة الفنية فريقياأل

 لتنفيذ اإلعالنذو األولوية برنامج السنوات الخمس األولى   )٤٩-(د -٩٥٢القرار 
 وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة

 وزراء،الإن مؤتمر 

 ١٥إىل اإلعالن وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة، إذ يشير
 لتنفيذ اإلعالن وخطة العمل، األولوية ذينامج السنوات اخلمس األوىل رب ب وحييط علما

خطة  اتبأن اإلعالن وخطة العمل ميثالن سياسات جوهرية لتحقيق تطلع قروإذ ي
 يف أفريقيا تنعم باالزدهار استنادا إىل منو شامل للجميع وتنمية مستدامة، ةاملتمثل ٢٠٦٣عام 

)، بشأن تعزيز النمو املستدام مبعدالت عالية من ٤٣-(د ٨٧٢إىل قراره  وإذ يشير
يف  يف اجتماعاته املشرتكة الثالثة اليت ُعقدت هأجل خفض البطالة يف أفريقيا، الذي اعتمد

 .٢٠١٠آذار/مارس  ٣٠ليلونغوي يف 

إزاء استمرار ارتفاع مستويات البطالة والعمالة الناقصة والفقراء  وإذ يساوره بالغ القلق
العاملني، وإزاء التأثري السليب للبطالة على الفئات الضعيفة يف القارة، مثل الشباب والنساء وكبار 

 السن وذوي اإلعاقة،

باالنزعاج إزاء ضعف التقدم احملرز حنو تقليص الفجوة اإلنتاجية بني أفريقيا  يشعر وإذ
اسات تطرح عقبات كبرية أمام حتقيق السي اليت املنافسةو وغريها من املناطق النامية من العامل، 

 القارية املفضية إىل التصنيع والزراعة عالية اإلنتاجية؛

ويل سياسات العمالة واحلماية احلاجة إىل حتسني نوعية ومستوى مت وإذ يدرك
قضاء والأوجه التفاوت التماسك االجتماعي، واحلد من  تعزيزاالجتماعية يف القارة من أجل 

 على الفقر،

 ٢٠٦٣يف أهداف وغايات خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل من خطة عام  وقد نظر
اجية ضاء على الفقر واإلنتفيما خيص العمالة، واحلماية االجتماعية، والضمان االجتماعي، والق

 ،٢٠٣٠وما يتصل بذلك من بني أهداف ومؤشرات خطة التنمية املستدامة لعام 

                                                           
   Assembly/AU/20(XXIV) االحتاد األفريقي وثيقة١٥ 
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يف األحكام ذات الصلة الواردة يف خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل  أيضاوقد نظر 
عمليات متويل تنفيذ السياسات القارية ورصدها وتقييمها، ال  فيما خيص، ٢٠٦٣خلطة عام 

سيما اإلعالن وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة، على الصُّعد 
 الوطين واإلقليمي والقاري،

بإدماج اإلعالن وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء على الفقر،  يتعهد    - ١
ل يف نظم التخطيط الوطنية واإلقليمية الطويلة األج األولوية ذيمس األوىل رنامج السنوات اخلوب

واملتوسطة والقصرية األجل، وذلك باستخدام ما يتناسب من أهداف خطة تنفيذ السنوات العشر 
ا، وما يتصل بذلك من مصفوفة ٢٠٦٣األوىل من خطة عام  ا ذات األولوية وغايا ، وجماال

 املعلومات املرجعية.

مفوضية االحتاد األفريقي إىل العمل مع الدول األعضاء واجلماعات  يدعو    - ٢
 ٢٠١٦ يفاالقتصادية اإلقليمية على تقدمي املساعدة والدعم لوضع خطط وطنية وإقليمية 

  .٢٠١٧و

باستقطاب الشركاء الدوليني لدعم جهود مفوضية االحتاد  يتعهد   - ٣
االقتصادية اإلقليمية الرامية إىل النهوض بإجياد فرص األفريقي، والدول األعضاء واجلماعات 

العمل الالئقة، وسبل احلصول على احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي، وهجرة العمالة 
 والتماسك االجتماعي؛

بزيادة موارد امليزانية املخصصة لسياسات العمالة زيادة كبرية  يتعهد أيضا   - ٤
لدوليني إلدراج العمالة ضمن أولويات التنمية، وفقا لروح إعالن والعمل مع الشركاء ا كافية،و 

 .باريس بشأن فعالية املعونة وبرنامج عمل أكرا

مفوضية االحتاد األفريقي، متشيا مع مبادئ التمويل الواردة يف خطة يدعو     - ٥
، إىل التعجيل بإنشاء صندوق للعمالة والتماسك االجتماعي باعتبار أن ذلك ٢٠٦٣عام 

لصندوق يشكل آلية التمويل املتفق عليها لإلعالن وخطة العمل، وأن تقدِّم له اقرتاحا عن إنشاء ا
 .٢٠١٧هذا الصندوق يف االجتماع املقبل ملؤمتر الوزراء، يف آذار/مارس 

بتعزيز التعاون مع الوزارات األفريقية املعنية بالعمل، وهجرة العمالة، يتعهد     - ٦
  .واحلماية االجتماعية، بشأن عمليات التخطيط والتمويل توظيفوال

  
  
  
  
  



E/2016/38 
E/ECA/CM/49/10 

  

١٤٩ 

اتب البريد مك ةفي أفريقيا وكهرب ةز البريديو والرماوين نظم العن  )٤٩-(د -٩٥٣القرار 
 في المناطق الريفية في أفريقياووصلها إلكترونيا 

 وزراء،المؤتمر إن 

تكنولوجيا املعلومات بشأن  ٢٠١٠إعالن أديس أبابا لعام  إذ يأخذ في االعتبار
مات رؤساء دول وحكو الذي اعتمده مؤمتر لتنمية، اواالتصاالت يف أفريقيا: حتديات وآفاق 

 ،٢٠١٠فرباير شباط/ ٢أديس أبابا يف املعقودة يف االحتاد األفريقي يف دورته العادية الرابعة عشرة، 

-د( ٥٤٥و، )١٣-(د ٤٣٥جمللس التنفيذي لالحتاد األفريقي مقررات اإىل  وإذ يشير
 ) بشأن التنمية املستدامة لقطاع الربيد يف إفريقيا،٢٨-د( ٩٠٠و)، ١٦

تماعي يف التكامل االج ةز الربيديو والرمالعناوين  ظمنإىل الدور اهلام ل شير أيضاي إذو 
نب احلاجة اأن يكون له عنوان، إىل جيف والتنمية االقتصادية، وعلى وجه اخلصوص، حق كل فرد 

 فعال للسلع واخلدمات األساسية،التوزيع  الإىل تيسري

ملتعلقة بنظم ااالحتاد األفريقي بشأن املبادئ التوجيهية مفوضية بتقارير  إذ يحيط علماو 
 املناطق الريفية يف يفووصلها إلكرتونيا مكاتب الربيد  ةيف أفريقيا وكهرب ةز الربيديو الرمالعناوين و 

 ادية الشاملة،لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتص. الشبكات الربيديةيف إطار االستفادة من  أفريقيا

إمكانيات  منالشبكات الربيدية يف املناطق الريفية ما تنطوي عليه على  وإذ يشدد
يف  ة الحتياجات السكانعمليوتوفري حلول فجوات اهلياكل األساسية معاجلة للمسامهة يف 

دمات لى اخلدمات املالية واخلدمات احلكومية واخلعصول احلاملناطق الريفية يف جمال االتصاالت، و 
دف املسامهة يف   ،٢٠٦٣طة عام خاألهداف اإلمنائية املستدامة وحتقيق  بلوغاللوجستية، وذلك 

 ،بدائللاتكنولوجيات جديدة، وظهور  تطويرجمال عاملية يف الات تغريّ ال وإذ يالحظ
وسياسات وقوانني جديدة تؤثر على الصناعة  ،أطر تنظيميةواستحداث املنافسة، احتدام و 

 الربيدية،

على  اآلخذة يف االتساعاهلياكل األساسية فجوة لإىل األثر السليب  وإذ يالحظ أيضا
جوة فتكلفة التحويالت املالية، والفجوة الرقمية و و املايل، اإلقصاء ف من حيث اريحياة سكان األ

قتصادية، الافرص االفتقار إىل الاخلدمات احلكومية و لى حصوهلم عوحمدودية فرص  ،االتصاالت
ن األسواق عقلة املعلومات املتاحة هلم و على القروض سكان الريف نظرا حملدودية فرص حصول 

 اخلارجية،
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طلع به تضالذي ميكن أن  كبريالدور اللى عتوافر املزيد من األدلة  كذلك وإذ يالحظ
 واملايل، ي، والرقميلشبكات الربيدية يف االندماج االجتماعا

استخدام النطاق العريض ونشر تكنولوجيا إىل حاجة الشبكات الربيدية  وإذ يؤكد
ية خلدمات املالية األساسما يكفي من فرص احلصول على امعلومات واتصاالت متقدمة من أجل 

 ،من اخلدمات وغريها

ريقيا مشروع كهربة مكاتب الربيد ووصلها إلكرتونيا يف املناطق الريفية يف أفبأن  واقتناعا منه
ول يزيد من فرص حص من شأنه أن إنشاء مراكز اتصاالت يف قلب اجملتمعات احملليةمن خالل 

 ،التجارية لى شبكة اإلنرتنت وخدمات األعمالعسكان الريف 

طط خة وإدراَجها يف الربيديز و والرممنح األولوية لنظم العناوين  يقرر   - ١
 الالزمة لزيادة فرص احلصول على اخلدمات األساسية؛اهلياكل األساسية التنمية الوطنية كجزء من 

االلتزام اء على إبدتنفيذ هذه املشاريع اليت تقوم بالدول األعضاء  جعيش    - ٢
تحديات لحل  إجيادو  لتنسيق الداخلي الفعالوإعطاء األولوية يف التنفيذ لالسياسي الضروري، 

 ،مشروعأي ع قبل بدء ير امتويل املش

 وز الربيديةبشأن العناوين والرم هشروعاألفريقي مل احتاد الربيدتنفيذ  يدعم    - ٣

 ،على نطاق القارة

، رت اليت بادعشرة  ةالثالثالرائدة الدول األعضاء، السيما البلدان  يدعو   - ٤
أن تتويل بنفسها زمام  ،يف املناطق الريفية يف أفريقياووصلها إلكرتونيا شروع كهربة مكاتب الربيد مب

 اإلمنائية الوطنية؛ا يف خططها واسرتاتيجيا األمور وأن تدجمه

 النضمام إىل املشروع؛على االدول األعضاء األخرى  شجعي   - ٥

الدول األعضاء على استكشاف مصادر متويل متعددة، مثل  يحث   - ٦
شركاء لا، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص و ة الشاملةالوطنية وصناديق اخلدمامليزانيات 
دف ضمان التنفيذ الناجح للمشروعاإلمنائيني   ؛الدوليني، وذلك 

 ة،يديز الرب و والرمنظم العناوين ي املاحنني إىل دعم تنفيذ  مشروع يدعو    - ٧
 ؛كفالة تنفيذمها، وختصيص موارد مالية لاملناطق الريفيةيف ووصلها إلكرتونيا وكهربة مكاتب الربيد 

 ،قي، بالتعاون مع احتاد الربيد األفريمن مفوضية االحتاد األفريقي يطلب    - ٨
  .وعنياملشر  عن تنفيذ كالإىل أجهزته املختصة  تقرير ميقدت
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  لجنة الخبراء المشتركة تقريرالمرفق الثالث: 

  مقدمة 

ة االجتماعات السنوية املشرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي الفنييف سياق ُعقد  -١
املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة 

نة جل االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني اجتماعُ 
ارس ــــــآذار/م ٣١من رة ــــــيف الفتا ـــــــــــابـــــــــس أبـــــأدياملشرتكة الذي استضافته  رباءــــــــــــــــاخل

  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٣إىل 

  الجزء األول

  من جدول األعمال] ١ د[البنافتتاح االجتماع  -أوال

  الحضور -ألف

 ،وأوغندا ،وأنغوال ،وإريرتيا ،ثيوبياإ :حضر االجتماع ممثلو الدول األعضاء التالية -٢
وجزر  ،واجلزائر ،وتونس ،وتوغو ،وتشاد ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو ،وبوتسوانا ،وبنن
ومجهورية الكونغو  ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،القمر

 ،وزمبابوي ،اوزامبي ،ورواندا ،وجيبويت ،وجنوب السودان ،وجنوب أفريقياالدميقراطية، 
 ،وغامبيا ،وغابون ،والصومال ،وسيشيل ،وسرياليون ،والسودان ،وسوازيلند ،والسنغال

 ،وكوت ديفوار ،والكامريون ،بيساو -وغينيا  ،وغينيا االستوائية ،وغينيا ،وغانا
 ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر ،ومايل ،وليسوتو ،وليبيا ،وليربيا ،وكينيا ،والكونغو
  .ونيجرييا ،والنيجر ،وناميبيا ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،ياوموريتان ،ومالوي

 .بوصفها عضواً منتسباً  الغربية الصحراء عن ممثل وحضر -٣

الحتاد ا وحضر بصفة مراقبني ممثلو الدول التالية األعضاء يف األمم املتحدة: -٤
، إكوادورو  ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأسرتاليا ،وإسبانيا ،ألرجنتنيالروسي، وا

وبنغالديش،  ،وبلجيكا ،والربازيل ،وأيرلندا ،اإلسالمية) -وإيران (مجهورية وأملانيا، 
 ،وفرنسا ،والصني ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وتركيا

 ،واملكسيك ،وكوبا ،وكندا ،وكازاخستان ،وفنلندا ،البوليفارية) –وفنزويال (مجهورية 
والواليات  ،وهولندا ،والنرويج ،تحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةواململكة امل

  .واليابان ،املتحدة األمريكية

  .وحضر ممثل عن دولة فلسطني بوصفها دولة مراقبة غري عضو يف األمم املتحدة -٥
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اجلماعة و  :مجاعة شرق أفريقيا،وحضر ممثلو اجلماعات االقتصادية اإلقليمية التالية -٦
، السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، و االقتصادية لدول غرب أفريقيا

اجلماعة و  ،االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي، و اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيو 
واالحتاد  ،هليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، وااالقتصادية لدول وسط أفريقيا

   .رب أفريقيااالقتصادي والنقدي لغ

ا املتحدة األمم هيئات وكانت -٧ منظمة  :ممثلة كما يلي التالية املتخصصة ووكاال
األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة العمل الدولية، 

شرتك برنامج األمم املتحدة املواالحتاد الدويل لالتصاالت، و  واملنظمة الدولية للهجرة،
مكتب و  ،ريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدزاملعين بف

املمثل السامي املعين بأقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية 
، ومكتب األمم املتحدة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، و الصغرية النامية

ق األمم صندو ة، و تنسيق الشؤون اإلنسانياملتحدة لاألمم كتب خلدمات املشاريع، وم
، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم املتحدة املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

ة للمساواة هيئة األمم املتحد، و نظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةاإلمنائي، وم
حدة حدة للبيئة، وبرنامج األمم املت، وبرنامج األمم املتبني اجلنسني ومتكني املرأة

مم املتحدة كتب األللمستوطنات البشرية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وم
وصندوق  ،كتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، وماملعين باملخدرات واجلرمية

ة ومنظمة الصحاألمم املتحدة للسكان، والبنك الدويل، وبرنامج األغذية العاملي، 
  الدولية.

نمية مصرف الت حضر ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية التالية:و  -٨
لشراكة اجلديدة لووكالة التخطيط والتنسيق التابعة األفريقي، وجامعة الدول العربية، 

  من أجل تنمية أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

، عونة الدولية امل نظمةفرع إثيوبيا مل ممثلو املنظمات التالية: مراقبني بصفة وحضر -٩
ؤسسة املو  شراكة منتدى أفريقيا،، و الطيبي للتشخيص اأدفكتاس، ومركز أفشركة و 

ريقي ، واملنتدى األف ‘‘ذي آفريكان أيكونومست’’بناء القدرات، وجملة لاألفريقية 
 املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف، و ‘‘أغريديفكو ’’شركة إلدارة الضرائب، و 

األعمال  احملدودة، وجملسالصينية أفريقيا، ومبادرة اإلصالح العريب، وجمموعة هايواي 
نغ هايفو شاألفريقي، والصندوق الصيين األفريقي للتنمية، وشركة تشونغ -الصيين

جيت  ردي، وشركة ‘‘كونسولتينغ ديفلومبنت أسوشياتس’’شركة للتكنولوجيا الطبية، و 
حف ز مكافحة ، ومنظمة ‘‘العامة أيكنوسريب لالستشارات احملدودة’’الطبية، وشركة 
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، والتحالف العاملي للتحصني األلبسة صناعةيف لشفافية ا، ومبادرة ءالصحرا
ة ورابط ،ملؤسسة العاملية للنمو األخضرواواللقاحات، والوكالة األملانية للتعاون الدويل، 

قاعدة ، الشباب األفريقية للنهوض بشبكة ال، و حلفاظ على البيئةيف املفكرين ا الشباب
 ،ة، واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافأريندال -بيانات املوارد العاملية 

واالحتاد الدويل لتنظيم األسرة، واالحتاد الدويل للنقل الربي، وشركة جيانغسو 
 ددة القطاعات املعنية بالنهوض باألمومةاملنظمة املتع، و األحيائيةلتكنولوجيات ل

احلملة ومنظمة َونكاْمِبني (الطاقة الزرقاء، منظمة جامعة الدول العربية، و والطفولة، املن
، ومنظمة أوكسفام، والغرفة األفريقية للتجارة والصناعة، وفريق بوكن، والشبكة الواحدة)

 شركة سانباو للمستحضراتاألفريقية لواقع املعونة، ومنظمة الروتاري الدولية، و 
شبكة يقيا لمكتب أفر الصيدالنية ، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وشركة شابورجي بالوجني، و 

 أوف زامبيا"، وأمانة منظمة الشفافية الدولية، ومعهد زالعدالة الضريبية، وجريدة "تامي
 ‘‘ستار وايدواي سينو’’أوبونتو لتأهيل القادة، وشركة "أب بيت" للتسويق، وشركة 

 لالستثمار، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية، وشركة ووهو كانغي للمستحضرات
  الصيدالنية، وجمموعة يوميي.

  البيانات االفتتاحية –باء 

اد الجتماعات السنوية املشرتكة التاسعة للجنة االحتلاجللسة االفتتاحية  تترأس -١٠
األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي، 
ني ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقي

، موينييْمفوا يسيالسيد مهانيا املتحدة، نيابة عن مجهورية تنز  ةعزيز، سفري  ةنعيمالسيدة 
يف  والتخطيطة وزير املالينائب و املنتهية واليته، املشرتكة  رئيس مكتب جلنة اخلرباء

  مجهورية تنزانيا املتحدة.

ا الرئ فتتاحيةاال قد قاطع ممثلو املغرب املالحظاتو  -١١ يسة اليت كانت تديل 
م تلقوا برنامج العمل ووثائق املؤمتر ذات مطالبني بتأجيل االجتماع على أ ساس أ

وهو ما يتعارض مع شرط اإلثنني وأربعني يوماً  ٢٠١٦آذار/مارس  ١٦الصلة يوم 
املسبقة املنصوص عليها يف النظام الداخلي للجنة االقتصادية ألفريقيا. وقد اعرتضوا 

إىل توافق  لتوصلأيضا على شكل االجتماع مطالبني بتعليق املداوالت إىل أن يتم ا
فيما بني البلدان املمثلة يف االجتماع. وقد أعرب ممثلو السنغال عن موافقتهم على 
طرح املغرب. بعد ذلك طلب ممثلو أوغندا توضيحا بشأن اإلجراءات املتلعقة بعقد 
االجتماعات السنوية املشرتكة. فأجابت رئيسة الدورة بأنه يف ظل غياب إجراءات 

ر بني االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ال يعد تأخ مشرتكة متفق عليها
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األمانة يف إرسال وثائق املؤمتر من اخلطورة حبيث يربر تأجيل االجتماع. وخالل املناقشة 
اليت تلت ذلك، تناول ممثلو ليبرييا وجنوب أفريقيا وأوغندا الكلمة وقالوا إنه بالرغم من 

املغرب، فإن االجتماع جيب أن يتواصل على النحو صحة الشواغل اليت أعرب عنها 
املقرر له. فاقُرتح أن جيري تناول مسألة وضع إجراءات مشرتكة كبند من بنود جدول 
أعمال هذا االجتماع أو تـَُناَقش يف اجتماع آخر، وأن تُتخذ ترتيبات حبيث يتمكن 

اضات جوهرية، ة اعرت ممثلو املغرب من مناقشة شواغلهم بالتفصيل. ومبا أنه مل تُثر أي
 واصلت رئيسة اجللسة إلقاء كلمتها االفتتاحية.

جتماعات جبميع املشاركني يف اال يةاالفتتاحيف كلمتها  رئيسة اجللسةورحبت  -١٢
حلار الذي ستقبال اعلى االحكومة وشعب إثيوبيا شاكرًة السنوية املشرتكة التاسعة 

اد رئيسة مفوضية االحتأيضا بالضيوف يف أديس أبابا. وأشادت حظي به مجيع 
ا،  األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيباألفريقي، نكوسازانا دالميين زوما، و 

مؤمتر  وضوعمواستطردت قائلة إن ، على الرتتيبات التنظيمية املمتازة. سكارلوس لوبي
 يمالتقيو  والرصد التنفيذ خيص فيما ومتسق متكامل ج حنو: ’’٢٠١٦الوزراء لعام 

ملعقود الوزراء امداوالت مؤمتر يستند إىل ‘‘املستدامة التنمية وأهداف ٢٠٦٣ عام خلطة
: ٢٠٦٣ عام خطة تنفيذ’’: والتوصيات الصادرة عنه بشأن املوضوع ٢٠١٥عام يف 

يف الرتويج ة كبري أمهية  وأنه يتسم ب، ‘‘التنمية أجل من والتمويل والتعبئة التخطيط
التنمية وأهداف  ٢٠٦٣خطة عام نفيذ ورصد وتقييم إطار عمل مشرتك لتعتماد ال

املستدامة التنمية وأهداف  ٢٠٦٣كلٍّ من خطة عام املستدامة. وأكدت أن جناح  
ا على املستوى الوطين، وعلى متاسك آليات مبشكل كبري على إدماجهتوقف ي

يف  وأضافت أن من شأن ذلك. موثوقةإحصاءات تستند إىل اليت اإلبالغ التخطيط و 
د احلاجة إليه ي تشتذواملستدام الللجميع التحول اهليكلي الشامل أن يُعجِّل باملقابل 

  يف القارة.

لشؤون ، مفوض اماروبينغمن أنتوين وبعد ذلك أدىل بكلمات افتتاحية كلٌّ  - ١٣
نفيذي للجنة ، نائب األمني التمحدوكعبد اهللا ؛ و االحتاد األفريقيملفوضية  االقتصادية
 .صادي يف إثيوبياوالتعاون االقت املالية بوزارة املدير ،هبَ بَّ نَـ  وأدماسوية ألفريقيا؛ االقتصاد

شهد فيه تاخلرباء على حضورهم يف وقت السيد ماروبينغ يف كلمته وقد شكر  -١٤
ادل وجهات لتبيتيح فرصة مثينة صعوبات اقتصادية، وأشار إىل أن االجتماع  القارة

ى سلط الضوء علمث . للمضي ُقدمامجاعي اختاذ قرارات بشكل النظر واخلربات و 
حدوث إىل  ىأدوهو ما ، هاأسعار تراجع و األساسية اخنفاض الطلب على السلع 

 األوعيةآكل تأفضى إىل الدخل و يف البطالة واخنفاض يف يف اإلنتاج وزيادة اخنفاض 
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يد احلدة زمن الشداملاجلفاف املبادالت اخلارجية؛ كما حتدث عن الضريبية واخنفاض 
 يةاإلمدادات من الطاقة الكهرومائعلى تعّطل اإلنتاج الزراعي و ملا له من تأثري على 

الناس  تالفيضانات اليت شردوأشار إىل الصرف الصحي؛ خدمات و  النظيفة املياهو 
؛ املياهق تنتقل عن طرييف انتشار األمراض اليت  توتسببدمرت اهلياكل األساسية و 
جم حيف الذي أسفر عن حدوث طفرة قيمة دوالر الواليات املتحدة، ارتفاع إىل و 

هذه كر أن ذ و . ضخمالنامجة عن التالتوترات وزاد من مة بالدوالر الديون اخلارجية املقوّ 
 وإىل مراجعة، ةكلي  يةاختالالت مالية واقتصادإىل حدوث  أدت جمتمعةً العوامل 

يادة ز و االجتماعية واالقتصادية، التنمية  حنو االخنفاض، واحنسارمعدالت النمو 
دة املستديرة املائ يف هذا السياق، على أمهية ،الضوءاملتحدث الفقر. وسلط  مستويات

 الفيضاناتو  اجلفاف تأثري دراسة’’موضوع: بشأن عقد خالل املؤمتر اليت ستُ  ةالوزاري
 .‘‘أفريقيا يف األساسية السلع أسعار وهبوط

عاملية رئيسية  مبادراتٌ ، الذي اُختذت خالله ٢٠١٥عام  إىل أنأيضا وأشار  -١٥
أهداف و املنبثقة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية عمل أديس أبابا خطة مثل 

ألفريقي خطة االحتاد اشهد اعتماد باريس بشأن تغري املناخ،  املستدامة واتفاقالتنمية 
ا؛ وسّلط الضوء على االسنوات العشر األوىل املتنفيذ وخطة  ٢٠٦٣عام  نهج لتصلة 
وخطة  ٢٠٦٣من القاعدة إىل القمة الذي جرى من خالله صوغ خطة عام شامل ال

ذا أمهية جاء إطارا تشكل  ٢٠٦٣خطة عام أن  والحظاألوىل. السنوات العشر تنفيذ 
التنويع، جيع شزيادة القدرات اإلنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتليف الوقت املناسب 

ني القارة من ، ومتكاألفريقيةبني البلدان لتجارة اشجيع وت ،توليد القيمة املضافةو 
 يف سالسل القيمة العاملية.ة يفعالبشاركة امل

صد وتقييم لتنفيذ ور سق ج متكامل ومتاعتماد لى عاخلرباء  ويف اخلتام، حثّ  -١٦
جلنة ذي أوصت به الاملستدامة، على النحو التنمية وأهداف  ٢٠٦٣خطة عام 

جلماعات االتنسيق املشرتكة لكبار املسؤولني التنفيذيني من مفوضية االحتاد األفريقي و 
مؤسسة  يقي والتنمية األفر مصرف واللجنة االقتصادية ألفريقيا و  اإلقليمية االقتصادية

وعلى النحو الذي يتوقع أن توصي ، ٢٠١٦عام ل ايف اجتماعهبناء القدرات األفريقية 
أبريل نيسان/ يفاملقرر عقده آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا يف اجتماعها املقبل  به

٢٠١٦. 

 ٢٠٦٣خطة عام إىل أن  كلمته االفتتاحيةأما السيد محدوك، فقد أشار يف   -١٧
ضعت واعتمدت من خالل عملية تشاورية بني الشعوب األفريقية واملؤسسات وُ 

خطة عام : ني مهاتمرتابطتني عمليتواجه اليوم يقيا أفر ذكر أن األفريقية وقيادة القارة. و 
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ا وخطة  ٢٠٦٣ ال من على املستوى القاري، واالنتقتنفيذ السنوات العشر املتصلة 
العاملي.  املستدامة على املستوىالتنمية حتقيق أهداف إىل األهداف اإلمنائية لأللفية 

ا يف ذلك مب، والعاملي القاري ينر اطاإلين شرتك هلذاملفهم العلى أن املتحدث  وشدد
ون له أثر بالغ يف يك، سطتنيالعالقة بني اخلفضال عن التنمية الوطنية طط ا خلمأمهيته
ن دو خلطتني افرصة لتنفيذ يح تيهذا الفهم سوأضاف أن ا على حنو فعال. تنفيذمه

من ته ذايف الوقت وسيقلل أطر تنمية متعددة، ب واضعي السياساتإثقال كاهل 
ائد على الفو تقاسم كفل يمن شأنه أيضا أن وقال إن التنسيق ذات الصلة.  حتديات

 .قينييمن الفقر ورفع مستويات املعيشة جلميع األفر  احلدّ  بغيةنطاق واسع، 

زال يال  طلقمالذين يعيشون يف فقر يقيني أن عدد األفر ب رذكَّ  ويف هذا السياق، -١٨
د من النمو يف العديالبالغ، إذ إن قلق مدعاًة لل وبأن انعدام املساواة ال يزال امرتفع

إىل  زمخاً  أن يضيف اإلطارانينبغي من ّمث . و  للجميعمالاشمل يكن البلدان األفريقية 
جارة إحداث التحول اهليكلي يف أفريقيا وتعزيز التاليت تُبذل من أجل اجلهود احلالية 

إضافة خالل تنويع املنتجات و من  اأفريقيدخل األفراد يف فرص العمل وزيادة إجياد و 
تعزيز لسعى ينبغي للبلدان األفريقية أن توأردف قائال إنه التصنيع. واستناداً إىل القيمة 
جياد إمن خالل تعزيز التكامل اإلقليمي، وختفيض تكلفة التجارة، و فيما بينها التجارة 

 نةضر ظر يف خلتجارة احلرة. وأشار إىل ضرورة النقارية ل بإنشاء منطقةالتزام قوي 
ملتقدمة النمو االدول ارتكبتها التحول االقتصادي يف أفريقيا لتجنب األخطاء اليت 

 الطبيعية. متأمني أفضل الصفقات ملواردهى لريقيني عاملفاوضني األفة وبناء قدر 

اليت ة يالدعو نشطة ألإىل مواصلة تقدمي الدعم لالسيد محدوك ويف اخلتام، دعا  -١٩
ا  السيد ، ن أفريقيام التدفقات املالية غري املشروعةبريق الرفيع املعين رئيس الفيقوم 

 إىل إجراء مناقشات مثمرة خالل مؤمتر الوزراء احلايل.معرباً عن تطلعه ثابو مبيكي، 

رحب فقد  بالده،لنيابة عن السلطات االحتادية الذي حتدث ، هبَ بَّ نَـ السيد أما  -٢٠
 يفالوفود املشاركة يف االجتماع. وسلط الضوء على أداء النمو االقتصادي امللحوظ ب

 احلاجة إىللى عأكد و  ،التحديات اليت تواجه القارةعلى أفريقيا يف السنوات األخرية و 
املطرد  حتقيق النمو االقتصادي لتفضي إىل التحول من أج استكشاف خيارات جريئة

آزر على ضرورة االستفادة من أوجه التشّدد . كما للجميع الشاملةو  والتنمية املستدامة
حتقيق تطلعات  رييسوالتكامل بني أطر التنمية العاملية واإلقليمية على املدى الطويل لت

ية مبكان األمهمن وأكد أنه إذا أريد حتقيق هذه الغاية، فلتحول اهليكلي. إىل االقارة 
 ومتكاملة.سقة بطريقة مت اخلطتنيتنفيذ بلبلدان أن تقوم ا
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 رصدهاو  والقارية العامليةطط اخلاألفريقية لبلدان تنفيذ اتناول املتحدث  كيفية و  -٢١
لتنمية اوخطة  ٢٠٦٣املوجود بني خطة عام كبري التقارب الد على شدّ ف، إياها

لى ع العديد من تطلعات أفريقياتضمنت  ةاألخري حيث إن ، ٢٠٣٠لعام  املستدامة
دف و . ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام وحد بشأن خطة املوقف األفريقي امل هانبيّ ا محنو 

يذ واملتابعة التنفاالتساق يف عمليات ختفيف العبء على اهلياكل الوطنية وضمان 
 العامليةالتنمية القارية و  يتضم خطي إىل وضع إطار نتائج متكامل دعاو االستعراض، و 

 .معا

تها  خطوتعميم أطر التنمية العاملية والقارية يفتجربة إثيوبيا يف دمج مث تطرق ل -٢٢
عة مشاورات مكثفة مع جممو تطلبت إجراء عملية الأشار إىل أن فلتنمية الوطنية، ل

السياسات والقدرات اإلحصائية، واملشاركة وضع واسعة من أصحاب املصلحة، وتعزيز 
ر الفرص ملؤمتاقال إنه يتوقع أن يتيح دون الوطنية. و فعالة من جانب املؤسسات ال

خطط التنمية  االستدامة يفا دمج لتبادل اخلربات، السيما بشأن الكيفية اليت ميكن 
 قارية.العاملية وال التنميةطط خللناجح تنفيذ اللبالغ األمهية الوطنية، وهو أمر 

لى جهود تأثري كبري عراء وز الداوالت مؤمتر مل ه سيكوند على أنويف اخلتام، شدّ  -٢٣
 ٢٠٦٣ام خطة علتنفيذ ورصد وتقييم سق ج متكامل ومت اتباعضمان لأفريقيا 

مبا ، اخلطتني اتتنفيذ كليف االلتزام ب بلدهوأكد استمرار املستدامة. التنمية وأهداف 
ما تشرتكان يف هدف تغيري  سكان القارة البالغ عددهم مليار شخص حنو حياة أ

  .األفضل

ند [الب جدول األعمال وبرنامج العملانتخاب أعضاء المكتب وإقرار    -ثانياً 
 من جدول األعمال] ٢

 :انتخبت جلنة اخلرباء باإلمجاع البلدان التالية كأعضاء ملكتبها اجلديد -٢٤

 )فريقياألنوب اجل( جنوب أفريقيا      الرئيس: 

 )وسط أفريقيا( مجهورية الكونغو الدميقراطية  النائب األول للرئيس: 
 )مشال أفريقيااجلزائر (  ثاين للرئيس: النائب ال

 )غرب أفريقيا( كوت ديفوار  النائب الثالث للرئيس: 

 )شرق أفريقيا( أوغندا      املقرر: 
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جدول لك املشرتكة بعد ذاللجنة أقرت أدىل رئيس املكتب اجلديد ببيانه. مث و  -٢٥
 ُوزع ووفقاً للتعديالت اليت، على أساس جدول األعمال املؤقت الذي اآليتاألعمال 

 خلت عليه: أُد

 افتتاح االجتماع  -١

  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل -٢

ا أفريقيا شهدالتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حملة عامة عن  -٣
  مؤخراً 

  تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا -٤

و حن’’: السنوية املشـرتكة التاسعةاالجتماعات عرض عن موضوع  -٥
ج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلطة عام 

  ‘‘وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٦٣

 مسائل خمتارة تتعلق بالتنمية االجتماعية  -٦

 حالة التنمية اإلحصائية يف أفريقيا -٧

  املسائل النظامية: اللجنة االقتصادية ألفريقيا -٨

 املسائل النظامية: مفوضية االحتاد األفريقي -٩

  تاريخ وموضوع االجتماعات السنوية املشـرتكة العاشرة -١٠

 مسائل أخرى -١١

النظر يف و واعتماده اخلرباء املشرتكة  ةيف مشروع تقرير جلن النظر -١٢
  بإقرارها التوصيةمشاريع القرارات و 

  اختتام االجتماع -١٣ 

ممثلو املغرب إثارة االعرتاضات بشأن شكل املؤمتر. فاعرتضوا أيضا على  واصلو  -٢٦
ا ال تتفق مع قواعد االمم املتحدة. وردا على  مشاركة الصحراء الغربية، اليت يظنون ا
ذلك، أبلغ الرئيس املشاركني بأن اختصاصات اللجنة االقتصادية ألفريقيا ونظامها 

ابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، على التإحدى اهليئات الفرعية الداخلي، 
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) ٢٥-ألف (د-٦٧١النحو الذي اعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 
، تنص على أن األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ١٩٥٨نيسان/أبريل  ٢٩املؤرخ 

املتحدة  األمم إنالواقعة يف القارة األفريقية بأسرها أعضاء منتسبون يف اللجنة. وقال 
فصل احلادي عشر من المبقتضي تمتع باحلكم الذايت إقليما ال يتعترب الصحراء الغربية 
ات يف جلسات واجتماعتشارك الصحراء الغربية فإن لذلك، و ميثاق األمم املتحدة. 
حدة، قواعد األمم املتوفقًا ل، عضويتها يف اللجنة باالنتساباللجنة على أساس 

مكتب درها اليت أصاآلراء واملواقف القانونية متشيًا مع خمتلف و  اوإجراءاوممارستها 
تشرين  ٢١املؤرخ  ٣٤/٣٧ وكذلك وفقًا لقرار اجلمعية العامةالشؤون القانونية 

ة أن اجلبهة الشعبيتنص على  ليتمن املنطوق ا ٧الفقرة وخاصة ، ١٩٧٩نوفمرب الثاين/
 نإوقال  .‘‘شعب الصحراء الغربية ممثل’’ يهالساقية احلمراء ووادي الذهب لتحرير 

 .ألمم املتحدةبالنسبة ل هذا املوقف مل يتغري

  الجزء الثاني

  سرد وقائع االجتماع

 لمحة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها أفريقيا  -ثالثاً 
  من جدول األعمال] ٣[البند  مؤخرا

  العرض  -ألف 

ا شعن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت  حملة عامة األمانة ممثل قدم -٢٧ هد
ر املعد عن هذه التقريعلى الرسائل الرئيسية اليت وردت يف  اخالهلركز  مؤخرا، أفريقيا

 .E/ECA/COE/35/2- AU/STC/FMEPI/EXP/2(II) التطورات واملتضّمن يف الوثيقة 
ريقيا قويا يزال النمو يف أفوأشار إىل أنه رغم التباطؤ الذي شهده االقتصاد العاملي، ال 

نسبيا وسيبقى إجيابيا يف املدى املتوسط، مرتكزا يف ذلك على الطلب احمللي والتحسُّن 
ثمار. وتنويع عالقات التجارة واالستكومي إدارة االقتصاد الكلي وزيادة اإلنفاق احليف 

 كال تزال هناك خماطر داخلية وخارجية، مبا يف ذلبالرغم من ذلك  وأضاف أنه
االنتعاش العاملي الضعيف، واخنفاض أسعار السلع األساسية، وتشديد السياسة النقدية 
يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب، والصدمات املرتبطة بالطقس، وعدم االستقرار 

 دافأهحتقيق تقدما مطردا حنو  كذلك حترز. وقال إن أفريقيا األمينو  السياسي
ني من الفقر، وتعميم التعليم، واملساواة ب من حيث احلدّ ن حتسّ ُسجل  اجتماعية. فقد

اجلنسني، ووفيات األطفال دون سن اخلامسة، واحلصول على مياه الشرب املأمونة، 
 حمدودا. فأرقام الفقر املطلق يف ارتفاع، وملغري أنه أشار إىل أن ذلك التقدم يبقى 
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هم  الذين األشخاص دادعأتزايد يف حني ت ظ سوى اخنفاض طفيف يف البطالةالحَ يُ 
مو فرصا للنمع ذلك السريع يتيح  يضر وسع احلالتوأضاف أن يف سن العمل. 

مو أن أفريقيا حتقق مكاسب كبرية يف النوفيما خيص املستقبل، الحظ والتحول. 
ة اجة إىل سياسات مالية ملواجهة التقلبات الدوريحبفإن املنطقة  ،االقتصادي. ولذلك
 مكاناتإ البلدان األفريقية من أجل تسخريفيما بني  لتكاملوا واسرتاتيجيات للتجارة

  .لتصنيعألغراض االشباب يف أعداد  احلاصلة الطفرةو  يضر وسع احلالت

  مناقشةال -باء

اخلرباء ضرورة وجود مؤسسات ومنظمات  الحظ، تلت ذلكاملناقشة اليت خالل  -٢٨
مالية قارية ودون إقليمية قوية لتقدمي الدعم لربامج االستثمار. ويف هذا الصدد، قالوا 

اسرتاتيجيات مبتكرة لتعبئة املوارد احمللية، مبا يف ذلك إجراء وضع إنه البد من 
ملعاشات ق اإصالحات ضريبية واستغالل املوارد املالية غري املستخدمة مثل صنادي

قيام التقاعدية وأسواق رأس املال واملدخرات. كما سلطوا الضوء على إمكانات 
ني البلدان تبادل اخلربات بأشاروا إىل أمهية االقرتاض يف األسواق الدولية. و باحلكومات 

  فيما يتعلق بتعبئة املوارد احمللية.

ديتطرقوا و  - ٢٩ ارتفاع  دات نامجة عنإىل ما يعرتض استقرار االقتصاد الكلي من 
أدوات سياساتية وضع احلاجة إىل اروا كما أث  ٢٠١٦التضخم يف بعض البلدان يف عام 

اوز من إدارة خماطر التضخم وجتمتكنت مع ذلك البلدان األفريقية أضافوا أن مناسبة. و 
كنها اعتماد فإنه مي ،أثر الصدمات االقتصادية العاملية بشكل جيد نسبيا. وبالتايل

د الكلي. استقرار االقتصاتقويض ت ملواجهة التقلبات الدورية دون املخاطرة بسياسا
اسرتاتيجيات و ومن مث فإن التوفيق بني استقرار االقتصاد الكلي على املدى القصري 

  السياسات. مناملزيج الصحيح ممكن إذا ما اقرتن ذلك ب التنويع على املدى الطويل أمرٌ 

 األولويات األساسية خلطة التحول يف أولويٌة منمل إجياد فرص العأضافوا أن و  - ٣٠
جديدة ملواجهة هذا التحدي. ويف هذا إجياد أساليب هناك حاجة إىل أن أفريقيا، و 
ملبتكرة لتنمية املشاريع ا ذا أمهية حيويةنقل التكنولوجيا يشكل أمرا قالوا إن الصدد، 
نمية تأشاروا إىل أن املستدامة. و إجياد فرص العمل، السيما يف جمال التنمية من أجل 

نيع القائم أيضا لدعم التصان ضروري اناملهارات واالستثمار يف البحث والتطوير عنصر 
وخطة التنمية  ٢٠٦٣خطة عام نفيذ وت ،القيمةعملية إضافة و  ،على السلع األساسية

احلاجة امللحة إىل التحول من أكدوا . وعالوة على ذلك، ٢٠٣٠املستدامة لعام 
ستفادة من خالل االفرص العمل ألنشطة االقتصادية غري الرمسية إىل الرمسية وإجياد ا

  .من فرص القطاع غري الرمسيمما يتيحه 
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ورغم أن اخلرباء أقروا بالتقدم احملرز يف الدفع خبطة التنمية يف القارة إىل األمام،  - ٣١
م  تنمية يف الواتج سني ناحلاجة إىل إجراء إصالحات هيكلية حملية لتحالحظوا إال أ

 . وقالوا إن قطاع السلعحمدودية احليز املايلظل اخنفاض أسعار السلع األساسية و 
  أيضا يكتسي أمهية يف متويل الصناعات األخرى، وإجياد فرص العمل. األساسية

لرتكيز على يشجع ا يبدو أنهمفاده أن التقرير  شاغلوباإلضافة إىل ذلك، أُثري  - ٣٢
ليدية يف حني قد تكون هناك حاجة أيضا إىل تنويع األسواق. غري أنه األسواق التق

  .أمهيتها سواء أكانت أسواقاً تقليدية أو ناشئةألسواق لاإلشارة إىل أن جرت 

  توصياتال -جيم

  التوصيات التالية: املشرتكة لجنةال، قدمت ةاملناقشيف ضوء تلك  -٣٣

تاج على السلع األساسية، حت(أ) نظرا للتباطؤ االقتصادي واعتماد أفريقيا 
من  وإىل اعتماد املزيج الصحيح هاوأسواقاالقتصادية  ااملنطقة إىل تنويع قطاعا

  ؛السياسات لتمكني البلدان األفريقية من حتّمل آثار األزمة االقتصادية

أفريقيا  حتتاج ،(ب) مبا أن التجارة بني البلدان األفريقية مواتية أكثر للتصنيع
ليمية ألسواق الوطنية واإلقلصاحل ا ملزيد من السلع االستهالكية واخلدماتإىل إنتاج ا

  للحد من االعتماد على الواردات؛

(ج) هناك حاجة ملحة إىل التحول من األنشطة االقتصادية غري الرمسية إىل 
الرمسية وإجياد فرص العمل من خالل االستفادة من الفرص املتاحة يف القطاع غري 

  السياسات املناسبة، وإجراء اإلصالحات اهليكلية، وتنمية املهارات؛ الرمسي باعتماد

بلدان ات خرب  التحول اهليكليب املتعلقة(د) ينبغي أن تراعي التوصيات 
  ؛اجلنوب عموماً 

السياقات  يتماشى معل(ه) ينبغي أن يكون منوذج التنمية يف أفريقيا موجها 
  واألولويات الوطنية؛

لتمويل التنمية  ةاملوارد احمللية االسرتاتيجيَة الرئيسي (و) ينبغي أن تكون تعبئةُ 
يني وينبغي إضافة إىل ذلك تشجيع شركاء التنمية الدول يف أفريقيا بطريقة مستدامة.

م املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية.   على الوفاء بالتزاما
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 ٤ [البند اأفريقي في اإلقليمي التكامل مجال في المحرز التقدم تقييم   -رابعا
 األعمال] جدول من

 عرضال -ألف

اإلقليمي على الصعيدين دون التكامل حالة  عرضاً موجزاً عنممثل األمانة قدم  -٣٤
ن إجنازات مجلماعات االقتصادية اإلقليمية ا تهحقق ما  اإلقليمي والقاري، مبا يف ذلك

ماعات اجلإن  املمثل فقال. أبوجا معاهدةيف  متشيًا مع اخلطوات احملددةرئيسية 
ولكن  ،يف جمال التكامل اإلقليميكافة بذلت جهودًا ضخمة االقتصادية اإلقليمية  

، ليت حتققتا الرغم من اإلجنازاتأضاف أنه بنسبيا. و  ةبطيئ تالتكامل كانذلك وترية 
 ،اسيةحتديات من قبيل ضعف اهلياكل األسيعاين من تنفيذ التكامل اإلقليمي  ال يزال

واحلواجز  ،السيادةالشواغل بشأن مسألة انعدام األمن، و ، والنزاعات و دارةوسوء اإل
تصادية اجلماعات االق فيما بني عضويةتداخل الو  ،التجارة وحركة الناسعرقل اليت ت

 .اإلقليمية

 لتنمية املستدامةاوخطة  ٢٠٦٣خطة عام التآزر بني أهداف مث بّني املمثلُ أوجه  - ٣٥
ا يذمهتنفمن ّمث فإن و اخلطتني تكّمل كلٌّ منهما األخرى أن  ، وأشار إىل٢٠٣٠لعام 
خماطر إىل نّبه و  .يف القارة األفريقيةعملية التكامل التعجيل ببشكل كبري يف ساهم سي

كان حيدث لما  مثفريقية، األطط اخل على حساباألولوية لتنفيذ اخلطط العاملية إعطاء 
اجلماعات َوَضعتا  ٢٠٣٠عام وخطة  ٢٠٦٣وأضاف أن خطة عام يف املاضي. 

أن تعمل بلدان لينبغي ل. و أمام حتديات جديدة فريقيةاألبلدان االقتصادية اإلقليمية وال
خطة تنفيذ و  ٢٠٦٣خطة عام مع واإلمنائية االسرتاتيجية  هاعلى مواءمة خطط

ا، ومع خطة  نبغي ، وي٢٠٣٠لعام التنمية املستدامة السنوات العشر األوىل املتصلة 
 .تعبئة وختصيص املوارد احمللية الالزمة لتنفيذهاا أيضا هل

 مناقشةال -باء

 أن وترية التكامل يفأشار املتحدثون إىل ذلك، تلت املناقشة اليت  وخالل - ٣٦
راحل الرئيسية خطي املاألمر حيتاج إىل زيادة الزخم لتأن بطيئة نسبيا، و كانت أفريقيا  

ا معاهدة أبوجا.  لتمكني ة قوياجة إىل مؤسسات قارية احلشاركون املوالحظ اليت حدد
 .للتنميةمن االنطالق يف خطتها أفريقيا 

فيذ خطة عام نبعض البلدان يف تاليت تعرتض التحديات علما باخلرباء حيط وأُ  -٣٧
يم تقيوجاء يف املناقشة أن إجراء الوطين. لصعيد على ا ٢٠٣٠عام وخطة  ٢٠٦٣
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بالغ يكون  أنمن شأنه خلطط التنمية السابقة من حيث التنفيذ والدروس املستفادة 
ضمن ا مه. وأشار اخلرباء إىل ضرورة تنفيذاخلطتنينجاح تنفيذ ل بالنسبةاألمهية 

اعتماد أدوات وآليات حمددة بلدان يف حاجة إىل أن المؤكدين السياقات الوطنية، 
لتنمية الوطنية. ل اهيف خططبنجاح  ٢٠٦٣عام  خطةو التنمية املستدامة أهداف لدمج 
 .نيةيف السياقات الوطيسري دمج اخلطتني خارطة طريق لتضرورة وضع ب واوأوص

أن االعتماد على التمويل لوحظ ، ٢٠٦٣خطة عام وفيما يتعلق بتمويل   - ٣٨
ملا  فقاً و عائقا رئيسيا أمام تنفيذ خطط التنمية يف أفريقيا، الذي يقدمه الشركاء ميثل 

تنفيذ العدم إن فالعديد من املبادرات واحللول، اقرتاح رغم و التجارب السابقة. أثبتته 
على  الزمحشد التمويل البلدان من العمل على للوبالتايل البد حتديا كبريا. شكل ي

 الصعيد الداخلي.

 التوصيات -جيم

 :التوصيات التاليةاملشرتكة لجنة ال، قدمت تلك املناقشةضوء يف  - ٣٩

ات إىل تفعيل املؤسس اجلهود الرامية الدول األعضاءينبغي أن تكّثف أ) (
، وهي املصرف املركزي األفريقي وصندوق النقد األفريقي الثالثاألفريقية املالية 

ومصرف االستثمار األفريقي، وذلك من خالل توقيع األنظمة األساسية لكل منها 
 ؛والتصديق عليها

ق زمام األمور فيما يتعلالدول األعضاء األفريقية  ينبغي أن تتوىلب) (
ات بديلة تنفيذ آليوذلك من خالل عدة اسرتاتيجيات منها ، خبططها اإلمنائية القارية

 ومبتكرة للتمويل، مبا يف ذلك تعبئة املوارد احمللية؛ 

صادية اللجنة االقتو الحتاد األفريقي مفوضية ا ينبغي أن يُطلب إىلج) (
 ٢٠٦٣ خطة عامطريق لتنفيذ ارطة خوضع  يفالدول األعضاء تساعدا أن ألفريقيا 
ار إطيف إرساء الوطين، و لصعيد على اكلتيهما  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام وخطة 

  .اخلطتني وتقييمهمالرصد  قنسّ مو  مشرتك شامل
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 حون’’عرض عن موضوع االجتماعات السنوية المشتركة التاسعة،   -خامسا
نهج متكامل ومتسق فيما يخص التنفيذ والرصد والتقييم لخطة عام 

 من جدول األعمال] ٥[البند ‘‘ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٦٣

 العرض -ألف

الوزراء  ؤمترم املتعلقة مبوضوع املفاهيمية عرضاً ملشروع املذكرة األمانة ممثل قدم - ٤٠
)E/ECA/COE/35/Inf/1-AU/STC/FMEPI/EXP/Info.1(II) (،  والىت ركزت على

 األهداف وحددت وأهدافها ٢٠٦٣تقدمي  معلومات  أساسية  عن خطة عام 
 سيقوأكد املمثل احلاجة إىل التن. املؤمتر فيها سينظر اليت املواضيعية واجملاالت

ج واالستفادة من أوجه التآزر وإذكاء الوعي سياق  يف ةمتسق إزاء التنمي واعتماد 
 .٢٠٣٠ وخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٦٣ خطة عام تنفيذ عملية

 األفريقي داالحتا مفوضية عن ممثلني تضم توجيهية واسرتسل قائال إن جلنةً  - ٤١
 )النيباد( اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا شراكةلل التابعة والتنسيق ووكالة التخطيط

 بتنمية املعنية يةاألفريق والندوة األفريقي التنمية ومصرف ألفريقيا االقتصادية واللجنة
ات خطة تنفيذ السنو  أداء لقياس إطار وضع عمليةِ  اإلحصاءات قد ُشكلت لتوجيه

 قدَّم إىلتُ  التنفيذ عن مرحلية تقارير وإعداد ٢٠٦٣عام  العشر األوىل املتصلة خبطة
   .األفريقي املعنية بالسياسات أجهزة االحتاد

أن خطة و  السيما اإلطارين، بني التقارب أمهية على ممثل األمانة الضوء  وسّلط - ٤٢
) ١٧) أكثر من أهداف خطة التنمية املستدامة (٢٠تتضمن أهدافًا ( ٢٠٦٣عام 

 تشمل أيضا مسائل ٢٠٦٣ ذات أمهية خاصة بالنسبة ألفريقيا، وأضاف أن خطة عام
 تماعيةاالج املسائل ة علىوذلك عالو  ،ومسائل متعلقة باحلوكمة وسياسية ثقافية

أشار و  وتلك املتعلقة باالستدامة اليت تعاجلها أهداف التنمية املستدامة. واالقتصادية
األخري  لربعا الوطنية بدأ يف التخطيط نظم يف اإلطارين املتعلق بإدماج إىل أن العمل

 ننيواملواط التابعة للدولة املؤسسات إذكاء الوعي لدى دف وذلك ،٢٠١٥ من عام
 وإدامة حفز أجل واإلمساك بزمامها من ٢٠٦٣ يف خطة عام املشاركة وتعزيز العاديني،
 .املفضي إىل التحول الزخم

 النيباد بالتعاون مع وكالة األفريقي بدأت، واسرتسل قائال إن مفوضية االحتاد - ٤٣
 التنمية رفألفريقيا ومص االقتصادية اللجنة من بدعم اإلقليمية االقتصادية واجلماعات
 ذه اجلهات منمما هل إىل االستفادة يهدف والتقييم للرصد وضع نظام عملية األفريقي،
ا من مواِطن قوة . ٢٠٦٣ خطة عام تنفيذ يف واجلماعية الفردية أدوارها تعزز أن شأ
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 مجيعو  اإلقليمية واجلماعات االقتصادية األعضاء وافقت الدول الغاية، وأنه هلذه
 االستعراض يتيح واإلبالغ والرصد اعتماد منهاج موحد للتنفيذ على املنفذة الوكاالت
 كاهل إثقال تجنبل وذلك اخلطتني، من املتعلقة بكلٍّ  املرحلية التقارير لنتائج املستمر

 العشر السنوات خطة سياق تنفيذها وأشار إىل أن أفريقيا، يف. واضعي السياسات
 .٢٠٣٠ عام خطة تنفيذ أيضا على ، ستكون عاكفةً ٢٠٦٣ املتصلة خبطة عام األوىل

  فقد لفت ة،كبري  مالية وغري مالية موارد سيتطلب اخلطتني إىل أن متويل ونظراً  - ٤٤
 شاءتدعو إىل مجلة أهداف منها إن أبابا اليت خطة عمل أديس إىل ممثل األمانة االنتباه

إىل هذا و  .ضماراملهذا  يف االستثمارات تنسيقيراد به باهلياكل األساسية  معين حمفل
اع املايل من أجل تيسري تطوير القطدف إىل  تعبئة املوارد احملليةل اسرتاتيجيةٍ جانب 

 لتيسري تنفيذ زمةالال املوارد تعبئة إىلاملمثل  دعا اخلتام، توسيع الوعاء الضرييب. ويف
  .الطموحة اإلطارين وحتقيق أهدافهما

 المناقشة -باء

عام  التنسيق بني خطة بضرورة اخلرباء أقر ذلك، تلت اليت خالل املناقشة - ٤٥
 يف فعال من خالل دجمهما حنو على تنفيذمها وضمان ،٢٠٣٠ عام وخطة ٢٠٦٣
 هاقشأنه أن حيول دون إر  بني اخلطتني من وأشاروا إىل أن التنسيق. الوطنية األطر
 صوصياتضرورة مراعاة خ ذاته الوقت وارتأوا يف. األعضاء للدول واملالية البشرية املوارد
 لدولا وتباين السياقات واملوارد واألولويات اإلمنائية لكل بلد. كما طلبت القارة

 عاجلة عدممل واللجنة االقتصادية األفريقي االحتاد من تقين احلصول على دعم األعضاء
ا كفاية  .التنفيذ على قدر

  ومواءمةيف اخلطتني املستخدمة املصطلحات تنسيق ضرورة على اخلرباء وشدد - ٤٦
ما ما وأولويا ما وأهدافهما غايا  أمهية على اوشددو . اإلقليمي املستوى على ومؤشرا

ا التوفيق بني اخلطتني واإلبالغ واضحة للرصد والتقييم وجود آليات  من شأ
 توسطعلى األمدين امل والرؤى اإلمنائية الوطنية األطر يف الوطنية الواردة واألولويات

 ة عاماليت تناولت خط املسح احلالية عملية أن الحظوا السياق، ذلك ويف. ويلوالط
 ياتاألولو  مع املنسق لتشمل مواءمة اإلطار متتد أن ينبغي ٢٠٣٠ وخطة عام ٢٠٦٣

 احملرز التقدم قييمت تتيح للبلدان واضحة إبالغ وأقروا بأمهية وجود آلية. اإلمنائية الوطنية
 التنسيق بأن رباءوسّلم اخل. التنفيذ من بعضها البعض وحتسني والتعلم اخلربات وتبادل

 صدمهااخلطتني ور  تنفيذ لضمان ضروري الوطنية خمتلف القطاعات السليم بني
 .متكاملة بطريقة وتقييمهما
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لخطتني الفعال ل أمام التنفيذ تشكل العقبة األساسية التمويل ورأوا أن قيود - ٤٧
 كدواأ أبابا، أديس عمل خطة مع ومتشيا السياق ذلك ويف. الوطين املستوى على

 ل بديلة،متوي مصادر حتديد عن طريق اخلارجية املوارد على االعتماد ضرورة تقليص
 ويف. احمللية رداملوا تعبئة إىل الرامية اجلهود تعزيز خالل من األول املقام ويكون ذلك يف

 نم الكاملة االستفادة كيفية بشأن الوضوح من املزيد إىل دعوا السياق، ذلك
 من دّ ضرورة احل على وشددوا أبابا، إطار خطة عمل أديس يف ُقطعت اليت االلتزامات
، على حنو ما مليار دوالر ٥٠سنويا  القارة تكلف اليت املشروعة غري املالية التدفقات

ير أفاد به الفريق الرفيع املستوى املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة. وأُعرب عن التقد
ملا تبذله مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، بقيادة ثابو مبيكي، 

 . من جهود لوضع تدابري ملكافحة التدفقات املالية غري املشروعة

 البيانات وافرت اخلطتني عدم اليت تواجه تنفيذ أن من القيود أيضا اءورأى اخلرب  - ٤٨
ة اليت اجليدة النوعي علمًا بأن توافر البيانات ورداءة ما هو متوفر منها، واإلحصاءات

  .رزاحمل التقدم وقياس األساس خطوط يسهل احلصول عليها أمر جوهري لتحديد

 التوصيات -جيم

 :التالية التوصيات املشرتكة لجنةال قدمت املناقشة، تلكضوء  يف - ٤٩

 طيطهاخت نظم يف املنسق اإلطار إلدراج خطوات البلدان تتخذ أن ينبغي) أ(
ا؛ احملددة السياقات مع اإلمنائي وتكييفه  اخلاصة 

االقتصادية  اللجنة من بدعم األفريقي أن تعمل، ينبغي ملفوضية االحتاد )ب(
 ريقيةمؤسسة بناء القدرات األفو  نيبادالوكالة و  ومصرف التنمية األفريقي ألفريقيا

 ملتعلقةا املصطلحات على مواءمة ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء اآلخرين
ية اليت ترد يف اخلطتني وذلك من خالل عمل واألهداف واملؤشرات والغايات باألولويات

  ؛ سحامل

 لجنةوال األفريقي ملفوضية االحتاد ينبغي القاري، الصعيد على(ج) 
أما  تني،واإلبالغ بشأن اخلط للرصد والتقييم منّسق إطار ألفريقيا إنشاء االقتصادية

ا؛عملية اإلبالغ املتكامل اخل تنسق أن للبلدان فينبغي الصعيد الوطين، على  اصة 

صادية أن تواصل، بدعم من اللجنة االقت األفريقي االحتاد ملفوضية ينبغي د) (
دول األعضاء ساعدة إىل الامل تقدمي ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي ووكالة النيباد،

  واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف تنفيذ ما يلي: 
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وأهداف التنمية املستدامة يف  ٢٠٦٣إدماج خطة عام   ‘  ١’
جية للجماعات خطط التنمية الوطنية واخلطط االسرتاتي

  االقتصادية اإلقليمية؛

ج متكامل ومتسق جتاه تنفيذ ورصد وتقييم خطة   ‘  ٢’ اعتماد 
  وأهداف التنمية املستدامة؛  ٢٠٦٣عام 

استكمال تصميم إطاٍر للرصد والتقييم يالئم كّال من خطة   ‘  ٣’
  وأهداف التنمية املستدامة. ٢٠٦٣عام 

 غري اليةامل التدفقات من حلدّ إىل ا راميةلا تدابريال تكثيفينبغي هـ) ( 
 االلتزام تعزيزو  أفريقيا؛ يف ماليةستعالمات ا نظام يف االستثمار ذلك يف مبا املشروعة،
 البلدان ن معوتوثيق التعاو  املشروعة؛ غري املالية التدفقات مبكافحة مشكلة السياسي

 جها الشركاتتنتهاليت الضارة  للممارسات املتلقية لتلك التدفقات بغية التصدي
 وذلك من خالل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير الفريق الرفيع اجلنسيات املتعددة

 ؛املستوى املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا

 يلحتص جمال يف العاملة الوطنية املؤسسات ينبغي تعزيز قدرات و)(
 تعبئة من أجل حتسني ية باإليرادات،والسلطات املعن اجلمارك ذلك يف مبا اإليرادات،

 احمللية؛ املوارد

 الناجتة وفوراتال توجيه وإعادة الوطنية النفقات لرتشيد ينبغي بذل جهود) ز(
 إلنتاجيةا القدرات لتعزيز اهلياكل األساسية اجليدة الالزمة وصيانة بناء عن ذلك حنو

 القارة؛ يف

 خلطتنيا يذتنف دعم لمن أج الوطنية اإلحصائية النظم ينبغي تعزيز قدرة) ح(
  .ورصدمها وتقييمهما على حنو فعال
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من جدول  ٦البند [مسائل مختارة تتعلق بالتنمية االجتماعية   -سادسا
 ]األعمال

 القضاءو  ذو األولوية المتعلق بالعمالة األولى الخمس السنوات برنامج  -ألف
  الشاملة للجميع والتنمية الفقر على

 العرض   -١

أساسية عن تنفيذ برنامج السنوات اخلمس  معلومات  ورقة  ممثل األمانة عرض - ٥٠
لجميع، لالعمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة ذي األولوية املتعلق باألوىل 

فأشار ، E/ECA/COE/35/12- AU/STC/FMEPI/EXP/12(II)رد بيانه يف الوثيقة االو 
اإلعالن وخطة  ٢٠١٥إىل أن الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي اعتمدت يف عام 

الوة على للجميع عالعمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة ب املتعلقنيالعمل 
جرة األيدي العاملة. وأضاف أن  ينفذه  األخري الربنامجالربنامج املشرتك املتعلق 

ل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية االحتاد األفريقي ومنظمة العم
  مؤخرا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. هذه الكيانات انضم إىلقد ألفريقيا، و 

تعلق ذا األولوية املاألوىل  اخلمسالسنوات برنامج واستطرد املتحدث قائال إن  - ٥١
الستة رئيسية الاالت غطي اجملللجميع يلقضاء على الفقر والتنمية الشاملة وا بالعمالة
لة : القيادة السياسية واملساء، أال وهيعملالعالن وخطة اإليف املبينة ولوية األذات 
احلماية االجتماعية واإلنتاجية لتحقيق ؛ و املرأةو الشباب ة؛ وعمالة الرشيد ةكمو واحل

 ئهاادأتتسم حبسن  عمل الوق لسمؤسسات للجميع؛ وإجياد  النمو املستدام والشامل
والتكامل االقتصادي اإلقليمي؛ والشراكات األيدي العاملة هجرة مشوهلا للجميع؛ و و 

  .وتعبئة املوارد

 ٢٠٦٣خبطة عام  ذا األولوية مرتبطٌ ربنامج الومضى ممثل األمانة قائال إن  - ٥٢
من خالل املواءمة بني املؤشرات واألهداف.  ٢٠٣٠لعام لتنمية املستدامة اوخطة 

لجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء دورا رئيسيا يف تكييف وارتأى أن ل
وإدراجه يف خطط التنمية اإلقليمية والوطنية، وذلك متشيا مع ذي األولوية الربنامج 

طة عام املتصلة خباألوىل السنوات العشر خطة تنفيذ الواردة يف املؤشرات واألهداف 
ا اومع  ٢٠٦٣ ية دمج السياسات القارية يف أطر التنمة إىل راميلالعملية املرتبطة 

القتصادية ااجلماعات سيتعني على مفوضية االحتاد األفريقي و أضاف أنه الوطنية. و 
خطط  يفذي األولوية اإلقليمية والدول األعضاء أيضا املوافقة على دمج الربنامج 

اية عام    .٢٠١٧التنمية اإلقليمية والوطنية حبلول 
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 المناقشة -٢

املناقشة اليت تلت ذلك، أشار اخلرباء إىل أن دور الدولة التنموية يف  خالل - ٥٣
ضعف. فاحلماية االجتماعية مل يتم تعميمها ومل متنح األولوية يف خطط قد أفريقيا 

التنمية الوطنية على حنو كاف. وأكدوا بوجه خاص أن هناك حاجة إىل تعزيز الضمان 
هم األشخاص ذوو اإلعاقة. ويف هذا الصدد، االجتماعي للفئات الضعيفة، مبن في

ات سياسحتسني شددوا على أمهية دولة الرفاه يف احلد من عدم املساواة من خالل 
   ينبغي تطبيقها لضمان عمل ودخل الئقني.اليت إعادة التوزيع 

ا،  بيانات موثوقبجتماعية االتنمية السياسات دعم احلاجة إىل وا كما أبرز  - ٥٤
مفوضية تعاون تالعمالة واحلماية االجتماعية. وحتقيقا هلذه الغاية،  يف جمايلمبا يف ذلك 

ملتعلقة ااالحتاد األفريقي مع الدول األعضاء والشركاء لتعزيز البيانات واإلحصاءات 
القطاع غري الرمسي يف تلك إلدراج هناك حاجة ماسة وأكدوا أن . باليد العاملة

   .فريقياأيف حصة من العمالة  ربأكب مبا أنه يستأثرات، ءاإلحصا

ا غري متملناهج التعليمية وبعد ذلك انربى اخلرباء ملناقشة ا - ٥٥ وائمة مبا ووجدوا أ
على يه في جرى التأكيد ذالو اجملال أفريقيا، وهيف ق العمل اسو أحاجة يكفي مع 

ة بأمهية خاصة يف ضوء الرتكيوارتأوا أن هذا األمر يكتسي دور احلكومات الوطنية. 
دميغرايف. أفريقيا وضرورة االستفادة من العائد اليف الشباب اليت يغلب عليها السكانية 

مو  لدول األعضاء يف تعزيز مهارات الشبابومن مث نادوا بضرورة أن تستثمر ا ، قدرا
   .مبا يف ذلك من خالل الصحة والتعليم

ل فيما ض الدو بعقد جرى يف هذه املناقشة تبادل املعلومات بشأن جتربة و  - ٥٦
 .والعمالةمن الفقر  احلماية االجتماعية واحلدّ سياسات وبرامج يتعلق ب

 التوصيات -٣

  التوصيات التالية: املشرتكة لجنةال، قدمت ةاملناقشتلك ضوء  يف - ٥٧

 اإلقصاءو مسأليت التمييز على  هالدول األعضاء تركيز اتكثف أن (أ) ينبغي 
  سياسات التنمية االجتماعية؛يف سياق ، بوصفهما مصَدرين للفقر

ريق اختاذ عن ط موقدراالفقراء (ب) ينبغي للدول األعضاء تعزيز إنتاجية 
  ائف الالئقة؛وتوفري الوظ ، وتعميم اخلدمات املالية،تدابري احلماية االجتماعية الكافية
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 واملهنيني يف التقنيني والتدريب التعليمدور (ج) ينبغي للدول األعضاء تعزيز 
ادة من االستفاجملاالت ذات األولوية من برنامج السنوات اخلمس ذي األولوية، بغية 

  املهارات مع احتياجات االقتصادات؛ تواؤمالعائد الدميغرايف وضمان 

لدول عمل اأن تينبغي بالرغم من التحديات املتعلقة بتوافر البيانات، ) د(
  ؛ ةالوطني ةمنائياإلاخلطط  أطر الرمسي يف غري القطاعدمج على األعضاء 

) ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد األفريقي هـ(
خطيط يف التالسنوات اخلمس ذي األولوية االتفاق على خارطة طريق إلدماج برنامج 

 األوىلالسنوات العشر متشيا مع خطة تنفيذ  ،٢٠١٧وطين حبلول عام قليمي والاإل
 ؛٢٠٣٠لعام  ستدامةاملتنمية الوخطة  ٢٠٦٣ملتصلة خبطة عام ا

ة وطنيسياسات وتنفيذ كل دولة من الدول األعضاء وضع نبغي ل) يو(
لسوق  مؤسساتٌ و سوق العمل عن فعالة معلومات م نظُ ، تدعمها شاملة للعمالة

  .ناسباملتمويل مع اقرتان ذلك كله بال ،وإرادة سياسية قوية العمل شاملة للجميع

 التصدي لتحديات الهجرة الدولية   -باء

 عرضال -١

 نباسياق اهلجرة يف أفريقيا، إىل جعرضا موجزا عن ممثل األمانة قدم  - ٥٨
دث داخل يقيني حيالكثري من هجرة األفر وقال إن االجتاهات الرئيسية ذات الصلة. 

ن فئة وأضاف أكثر فأكثر. تتزايد أالشباب والنساء من املهاجرين أن فئة القارة و 
معدالت ارتفاع  غري أنإمكانات كبرية للتنمية االقتصادية، تتيح أفريقيا يف الشباب 

 االستقرار االجتماعي أن يكون سببا لزعزعةالشباب ميكن أيضا بني بطالة ال
تدفقات لاألكرب لمصدر أفريقيا وهي التحويالت املالية، وأشار إىل أن والسياسي. 

 .اضينيخالل العقدين امل ةهائل زادت زيادةاألجنيب، املباشر ر األجنبية بعد االستثما

رة للهجموحدة وضع استجابة يف حاجة ماسة إىل أفريقيا وقال املمثل إن  - ٥٩
دية معاجلة بعض التحديات الرئيسية مبا يف ذلك حمدو إىل اخلاص و تستند إىل منظورها 

طر واسرتاتيجيات أبني والتنافر  ،اسرتاتيجيات وطنية للهجرة واالفتقار إىلالبيانات، 
ياسي الدعم السوذَكر أن تقدمي الدول األعضاء اإلقليمية ودون اإلقليمية. ات السياس

ى قدر كبري من أمٌر علاملصلحة  ةحباصاجلهات الرئيسية لتعزيز احلوار والتنسيق بني 
 .األمهية
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رصا كبرية ف تتيحاملناقشة اليت تلت ذلك، اتفق اخلرباء على أن اهلجرة  خالل - ٦٠
كومات تقييم يتعني على احلقالوا إنه داخل أفريقيا، ما يتعلق باهلجرة فيو ألفريقيا. 

ا. دمة خل هاتسخري و مهارات املهاجرين  لتحويالت اوأضافوا أن برامج التنمية اخلاصة 
ناك ه نمو االقتصادي ومتويل التنمية يف أفريقيا. لكنَّ أيضا مصدرا هاما للاملالية متثل 

ا اليت تتناول اإلحصاءات كبرية يف  ندرةً  ولوحظ أفريقيا.  اهلجرة يفاحملّدثة واملوثوق 
بصورة ال إرصدها ال تلقى اهتماما كافيا وال يتم التحويالت املالية بوجه خاص أن 

 ة.غري منتظم

م أشاروا ولكنهبني اهلجرة وانعدام األمن واإلرهاب. أبرز اخلرباء أيضا الروابط و  - ٦١
جا حذرا و أيضا إىل ضرورة أن تتبع   سألة اهلجرةمتناول تجنب اإلفراط يف أن تالدول 

اهلجرة بشكل آمن ومنظم داخل  على أمهية ضمان تدفقوا . وشددمن زاوية أمنية
ك أكدوا أن ذل. و هموكرامت أفريقيا وخارجها، مع االحرتام الكامل حلقوق املهاجرين

 .املقصد والعبوراملهاجرين األصلية وبلدان  على بلدانيسري 

األمهية ن مارتأى اخلرباء أنه أفريقيا،  يف تنميةخلدمة المن أجل تسخري اهلجرة و  - ٦٢
تعزيز املؤسسات واستقرار االقتصاد الكلي، وذلك الستعادة الثقة وتشجيع مبكان 

ا اىل تدخالت فريقيحتتاج أذلك، ى لع وبناءستثمار. تدفقات التحويالت املالية واال
أن املنطقة  الصدد ذلكيف ولوحظ اهلجرة. بشأن أكثر تنسيقا  يةتاواستجابات سياس

األيدي جرة تعلق املوضعت بالفعل اسرتاتيجيات قارية، مبا يف ذلك الربنامج املشرتك 
ود يف املعقمؤمتر قمة االحتاد األفريقي عن اهلجرة الصادر بشأن عالن اإل، و العاملة

وري من الضر وأكدوا أنه . املالية ، واملعهد األفريقي للتحويالت٢٠١٥ يهيونحزيران/
 .حتديد الفجواتمع البناء على ما هو موجود  ةواصلم

 التوصيات -٣

اليت سّلطت الضوء على مسألة حيوية هي التصدي  املناقشة تلك يف ضوء - ٦٣
لجنة قدمت ال ،ية املفضية إىل اهلجرة وأقامت الصلة بني اهلجرة والتنميةلألسباب اجلذر 

 :التوصيات التاليةاملشرتكة 

، ماراتدفقات املهاجرين ومهتسجيل لقواعد بيانات دقيقة  إرساءأ) ينبغي (
  على املستويني الوطين واإلقليمي؛ مبا يف ذلك وضع خارطة ألمناط اهلجرة
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االقتصادية  اللجنةبدعم من  أن تضع، االحتاد األفريقيينبغي ملفوضية ب) (
 ،قليميةعات االقتصادية اإلاواجلمومصرف التنمية األفريقي ووكالة النيباد ألفريقيا 

الدولية  محايتهم على الطرق لمن أجتدخل لصاحل املهاجرين الفاوض و تللقارية  مبادرةً 
  ر؛ فوفة باملخاطاحمل

لنمو كمصدر لاملالية  ستفادة من التحويالت ج) ينبغي للدول األعضاء اال(
ات مواتية سياسع وضو مؤسسية بيئة يئة يف أفريقيا عن طريق  ةاالقتصاديوالتنمية 
 واالستثمارات؛املالية لتدفقات جلذب ا

عات ااالحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا واجلمينبغي ملفوضية د) (
 ا؛بينها بشأن اهلجرة يف أفريقيفيما سيق ز التنياالقتصادية اإلقليمية تعز 

ن أجل مفرص اقتصادية للشباب يف أفريقيا إجياد ه) ينبغي للدول األعضاء (
  ؛منة وغري النظاميةاآلمن اهلجرة غري  املهارات واحلدّ بفاظ تحالا

(و) ينبغي أن تعمل مفوضية االحتاد األفريقي عن كثب مع اللجنة 
وضع اسرتاتيجية قارية للتصدي ملسألة اهلجرة غري االقتصادية ألفريقيا من أجل 

  .املشروعة، وذلك بالتعاون مع اجملتمع الدويل ويف إطار مبدأ املسؤوليات املشرتكة

 من جدول األعمال] ٧[البند  حالة التنمية اإلحصائية في أفريقيا  -سابعا

 العرض -ألف

يف الوارد ، الة التنمية اإلحصائية يف أفريقياالتقرير املتعلق حب األمانة ممثل عرض - ٦٤
التقدم مشرياً بإجياز إىل  ،E/ECA/COE/35/12-AU/STC/FMEPI/EXP/12(II)الوثيقة 

يف هلا دي للتصاملتخذة والتدابري اثلة والتحديات املالذي حتقق حىت ذلك الوقت 
ياجات وتطلعات الحت ملعاجلة املشاكل اليت تواجه القارة واالستجابةقال إنه املستقبل. و 

وانضمت  ٢٠٦٣اعتمدت البلدان األفريقية خطة عام فقد مواطنيها على حنو واف، 
بغية تتبع وأضاف أنه . ٢٠٣٠إىل اجملتمع الدويل باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 

ذات نوعية ية إحصائتوافر بيانات ، هناك حاجة إىل اخلطتنيالتقدم احملرز يف تنفيذ 
ل الوصول ويسه يف الوقت املناسب، تصدر فيما بني البلدانة للمقارنة جيدة قابل

   إليها.

ا قادرة  القوميةاحلسابات ومضي املمثل يقول إن  - ٦٥ لى عحتظى بأمهية كو
 هاتنفيذيف و لبلد ما االجتماعية و االقتصادية شكيل سياسات التنمية املساعدة يف ت
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خدم استقد  جدا من البلدان األفريقية عددا قليالغري أنه من الواضح أن . هاورصد
االسرتاتيجية األفريقية . ومن شأن ٢٠٠٨عام نظام احلسابات القومية يف صيغته ل

 من ن مفوضية االحتاد األفريقيكِّ متُ أن  ٢٠٠٨تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام ل
اجلماعات و  ومصرف التنمية األفريقي ، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقياالقيام

سابات القومية املوارد املالية والتقنية الكافية لتنفيذ نظام احل بتعبئة ،االقتصادية اإلقليمية
  .فعالعلى حنو  ٢٠٠٨لعام 

الفشل خالل قد ُمين بوأشار إىل أن رصد وتقييم الربامج املختلفة يف أفريقيا  - ٦٦
لتغلب على ول .ر باستمرارتتوافالسنوات األخرية بسبب االفتقار إىل بيانات موثوقة 

طة التنمية تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين خب، فقد دعا اإلحصاءات املتاحةيف العجز 
لى وجه ع أفريقيايف و  ،إىل إحداث ثورة يف البيانات يف العامل ٢٠١٥ملا بعد عام 
رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي اعتمد قرارين وذكر أن مؤمتر . اخلصوص

إنشاء لقاضي باالقرار مها و  ،يف أفريقياذات نوعية جيدة تعزيز إنتاج إحصاءات ني لمهمَ 
 )لعاصمةتونس ا(الذي تقرر أن يكون مقره األفريقي لإلحصاء  نيلسون مانديالمعهد 

يكون مقره  (الذي تقرر أناملركز األفريقي للتدريب اإلحصائي  املتعلق بإنشاءوالقرار 
ذي أحرز التقدم الهاتني املؤسستني سيستند عملهما إىل ، مضيفًا أن )ياموسوْكرو

ملدنية، األحوال احصاءات إيف اجملاالت التالية: التسجيل املدين و بالفعل، وخاصة 
من املسائل ذلك  وغري ،احلسابات القوميةو والسالم واألمن، وإحصاءات احلوكمة 

ملشاكل الرئيسية امن  الكايفاالفتقار إىل التمويل قال إن املستجدة مثل ثورة البيانات. و 
اءات جيدة تعرقل إنتاج إحصو النظم اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا عاين منها اليت ت
د أوصت قجلنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية أشار إىل أن و  .النوعية

 ةنسبالدول األفريقية ختصص بأن  ٢٠١٦األخري املعقود يف آذار/مارس  ايف اجتماعه
ا الوطنية  ٠,٠١٥   نمية اإلحصائية. لتليف املائة من ميزانيا

 المناقشة -باء 

مهية هلا أ ، اتفق اخلرباء على أن اإلحصاءات تلت ذلكاملناقشة اليت خالل  -٦٧
تنفيذ خطة عام لفال بد منها لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. أساسية بالنسبة 

  اإلحصاءات.تنمية لدول األعضاء الدعوة إىل ، ولذلك ينبغي أن تواصل ا٢٠٦٣

ن البيانات عفقد قيل إنه ُممَركز بشكل مفرط وأنه مفصول التسجيل املدين  أما -٦٨
ظم نُ أن تشملهم  ، وينبغييف املناطق الريفيةيقيمون غالبية سكان أفريقيا فاحمللية. 

نة مَ قْ الرَّ ، فإن الورقتدون على التسجيل املدين وقائع ل املدين. ونظرا ألن معظم يسجتال
ا على حنو أفضلللحفاظ على البيانات بالغة األمهية خطوة تشكل  ارتئي أن و  .وإدار
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يما يتعلق بإجراء الصعوبة ف ةبالغنزاع تعاين من مواقف ما بعد الاليت متر حباالت البلدان 
ال يف جماخلرباء  بأن يساعدوزراء املالية طالب ، ٢٠٠٦في عام فالتعدادات السكانية. 

ا.على تلك البلدان اإلحصاءات    إجراء تعدادا

ورة األكثر خط سألةئية هي املاإلحصاالتنمية متويل وأضاف املتحدثون أن  -٦٩
باتباعها اء الدول األعضتقوم بعض احللول املقرتحة اليت وتشمل بالنسبة للمنطقة. 

اجة إىل حبالبلدان وا إىل أن وأشار  ءات. إلحصاومراكز تدريب وطنية لإنشاء صناديق 
مجيع وأكدوا أن للمؤسسات اإلحصائية. رفع حجم التمويل الذي ختصصه 

م منها، وليس املؤسسات اإلحصائية فحسب، عليه البيانات واملستفيدينمستخدمي 
   .نشطة اإلحصائيةلصاحل األاملوارد  أن يشاركوا يف تعبئة

جمال  اخلرجيني يفإىل أن استبقاء شار اخلرباء وفيما يتعلق بالتدريب، أ -٧٠
ؤسسات ملوارتأوا ضرورة أن تقوم ا ثل حتديا بالنسبة للعديد من البلدان.ءات مياإلحصا

احلكومات على  تشجعوأن  التمويل ملدارس التدريب ريتوفبفريقية شاملة للبلدان األال
وناقش  .نهج وبذل اجلهود الستبقائهمبشكل مميف جمال اإلحصاءات توظيف اخلرجيني 

ت تونس وكو كل من به مدارس التدريب اإلحصائي يف  ت اخلرباء العمل الذي قام
التدريب  جماللسد الثغرات يف تؤهلها من إمكانات تلك املدارس  متتلكهديفوار وما 

ديد جماالت يف حتهلا دورها مدارس التدريب وأضافوا أن البيانات يف أفريقيا. مواءمة و 
 ،، والسالم واألمن، والتوسع احلضريةالرشيدوكمة ثل احلجديدة إلنتاج البيانات، م

  واملستوطنات البشرية. 

أمهيتها  ءاتحصالإلأن حظوا وفيما يتعلق مبوضوع اإلحصاءات وتقييم الفقر، ال -٧١
التخطيط كون وإىل أن يأفريقيا األرقام، أشاروا إىل ضرورة أن تتجاوز تقييم الفقر. و يف 

 واضعيوأضافوا أن قدر اإلمكان. تشاركيًا حصائية اإلمنائي ومجع البيانات اإل
   .ائيالتخطيط اإلمنخلدمة  املولدة البياناتجيب أن يستعينوا بكافة السياسات 

م فأكدوا أن  -٧٢ يانات االستفادة من التكنولوجيا وثورة البومضى اخلرباء يف مناقشا
له بغي نيالحتاد األفريقي وارتأوا أن اتحديث اإلحصاءات يف أفريقيا. أمر مهم ل
من  كمكونيف أفريقيا  مواءمتها إطار قانوين لتنظيم اإلحصاءات ودعم استحداث 
ن عوأضافوا أن هناك احتمال كبري أن تتخلف أفريقيا  .٢٠٦٣خطة عام مكونات 

هلا  ا الالزمةالتكنولوجيوأن عليها أن حتدد ثورة البيانات، تتبىن ركب التنمية إذا مل 
  . بشكل واضح
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ألفضلية إيالء ا لضرورياقيل إن من ، عليها لكية البيانات والسيادةيتعلق مبوفيما  -٧٣
 للبيانات الوطنية بدال من البيانات اليت تنتجها املؤسسات الدولية، اليت كثريا ما تستند

ا الوطنية أن تعد البلدان ويتعني على إىل تقديرات.  تتوىل زمام املبادرة بنفسها و بيانا
ذا األمر فيما قديرات تقد تكون  ،ذلكيف احلاالت اليت يتعذر فيها . و يتعلق 

  املنظمات الدولية مفيدة.

عن اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية، وانتقل اخلرباء إىل احلديث  -٧٤
أنه ال يوجد أي تعاون أو تنسيق كاف بني املكاتب اإلحصائية الوطنية فالحظوا 

قية فريأآلية وجود واملصارف املركزية. وشددوا أيضا على أن والوزارات احلكومية 
ر عناصعنصرا هاما من ءات ينبغي أن يشكل اإلحصايف جمال ألقران الستعراض ا

  .األفريقيةءات إلحصالاإلطار املؤسسي 

  التوصيات -جيم 

  التوصيات التالية:املشرتكة لجنة ال، قدمت املناقشة تلكضوء  يف -٧٥

قتصادية اللجنة اال، بَعوٍن من مفوضية االحتاد األفريقي تقومينبغي أن (أ) 
دعم إىل ومؤسسة بناء القدرات األفريقية، بتقدمي الألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي 

األفريقية يف جهودها الرامية إىل تدريب عدد كاف من  مؤسسات التدريب اإلحصائي
  ائية الوطنية؛لعمل يف النظم اإلحصلات واخلرباء يف جمال تكنولوجيا املعلوماإلحصائيني 

يف  ٠,٠١٥ما ال يقل عن على ختصيص حلكومات األفريقية اُتشجع (ب) 
ا املائة من  ا املكاتب اإلحصائية دعم األنشطة اليت لالوطنية ميزانيا   لوطنية؛اتقوم 

 إنشاء صندوقمسألة مفوضية االحتاد األفريقي ينبغي أن تنسق (ج) 
مفوضية ذهلا بتاليت جهود تعبئة املوارد خالل من تؤمَّن موارده األفريقية ءات إلحصال

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي ، بدعم مناالحتاد األفريقي
  ؛ومؤسسة بناء القدرات األفريقية

 مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقياينبغي أن تضع (د) 
 شاملة تقوم البلدان األفريقية واجلماعات مية األفريقي آلية تنسيقومصرف التن

ارة اإلحصاءات داألساليب املستخدمة يف إحتسني  بغيةاالقتصادية اإلقليمية بتنفيذها 
  املستويات؛ كافةعلى   هاواستخدام هاإنتاجمن حيث الوطنية 
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تهيئة لاخلطوات الالزمة واصل اختاذ (ه) ينبغي للحكومات األفريقية أن ت
املختصني يف االحصاءات واستبقائهم يف نظمها اجتذاب تكفل اتية و بيئة عمل م

  اإلحصائية الوطنية؛

 مفوضية االحتاد األفريقي، بالتعاون مع حكوميت تونسينبغي أن تتخذ (و) 
 النيلسون مانديمعهد يبدأ تشغيل اخلطوات الضرورية لضمان أن  ،وكوت ديفوار

 ،٢٠١٦ز األفريقي للتدريب اإلحصائي حبلول حزيران/يونيه املركو األفريقي لإلحصاء 
جلنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية يف أقرته على النحو الذي 

  ؛٢٠١٦آذار/مارس 

القتصادية اللجنة ا ، بدعم منمفوضية االحتاد األفريقيينبغي أن تعكف ) ز(
لى إعداد عومؤسسة بناء القدرات األفريقية،  ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي

اسرتاتيجية لتشجيع االبتكار واستخدام التكنولوجيا لتحسني نوعية اإلحصاءات اليت 
  .تنتجها النظم اإلحصائية الوطنية

من جدول  ٨[البند  المسائل النظامية: اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -ثامنا
  األعمال]

 عرضال -ألف

عمل ن عبند جدول األعمال: تقرير بقدم ممثلو األمانة الوثائق التالية املتعلقة  -٧٦
 -E/ECA/COE/35/9)  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني االقتصادية ألفريقيا لفرتة اللجنة 

AU/STC/FMEPI/EXP/9(II))    شركاء آراء الالدراسة االستقصائية السنوية الثانية عن و
فريقيا اإلطار االسرتاتيجي للجنة االقتصادية ألو ؛ عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيايف 

-E/ECA/COE/35/5( ٢٠١٩-٢٠١٨لفرتة السنتني 

AU/STC/FMEPI/EXP/5(II)()اللجنة  التابعةاهليئات الفرعية التالية من تقارير ؛ وال
 خطيطأعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتاالقتصادية: التقرير املرحلي عن 

(E/ECA/COE/35/7-AU/STC/FMEPI/EXP7(II)) للجنة األوىل ، وتقرير الدورة
-E/ECA/COE/35/16)(الشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية 

AU/STC/FMEPI/EXP/16(II) ، التكاملو  بالتعاون املعنية الدورة التاسعة للجنةوتقرير 
الدورة ، وتقرير  (E/ECA/COE/35/17-AU/STC/FMEPI/EXP/17(II)) اإلقليميني

-E/ECA/COE/35/10( التاسعة للجنة التنمية املستدامة

AU/STC/FMEPI/EXP/10(II)(   ،؛جلان اخلرباء احلكومية الدوليةاجتماعات  وتقارير 
يقي املقدم على نطاق منظومة األمم املتحدة لالحتاد األفر الدعم املتعلق بتقرير الوأخريا، 
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-E/ECA/COE/35/6) نيباد)الريقيا التابع له (وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أف

AU/STC/FMEPI/EXP/6(II)). 

، ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني لفرتة عرض تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا  أثناءو  -٧٧
لسنتني اللجنة االقتصادية خالل فرتة ا ااخلطوات اليت اختذعلى األمانة  ةممثلشددت 
ا على الكي  مرجعيجممع فكر حتويل نفسها إىل  لة من أجاملاضي يف لتأثري تعزز قدر

ا؛ أفريقييف  ية ائمنسياسات اإلعنيني مبسائل الاملأولويات وبرامج الشركاء الرئيسيني 
قُدماً أفريقيا  يفالتحول اهليكلي ودفع من احلديث عن نفسها بنفسها؛ متكني أفريقيا و 

أولويات  حول أربعتتمحور هود تلك اجلإن  املمثلةُ وقالت القارة.  على أساس أولويات
كسب و فريقيا؛ أيف التحول طة خل اً دعمالسياسات عن طريق تأثري الاسرتاتيجية، هي: 

 ارفية وخدمات لنشر املعحبوث سياساتاملزيد من الثقة واملصداقية من خالل إنتاج 
تعلم القافة ثتعزيز آليات املساءلة وتعميق ؛ و اجلودة ةعالية و قائمة على األدلة وصاحل

رئيسية شغيلية. وقد ُعرضت اإلجنازات الالتالعمل؛ وتعزيز الفعالية جماالت يف مجيع 
، ٢٠١٥ -٢٠١٤على صعيد الربامج الفرعية التسعة املشمولة بامليزانية الربناجمية للفرتة 

مع تقدمي ما يدل على حتقيق األهداف يف جماالت التأثري السياسايت، ومصداقية 
م، ا اللجنة االقتصادية لتوليد املعارف ونشرها، واملساءلة والتعلالتدخالت اليت تقوم 

 والفعالية التشغيلية.

ُقدم عرٌض موجز عن إجراءات املتابعة املتخذة بشأن مجيع القرارات واملقررات و  -٧٨
، مبا ٢٠١٥اليت اعتمدها مؤمتر الوزراء يف اجتماعاته املشرتكة الثامنة املعقودة يف عام 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم مفوضية االحتاد الذي اضطلعت به عمل فيها ال
دعم و ؛ ٢٠٣٠لعام  لتنمية املستدامةاوخطة  ٢٠٦٣خطة عام األفريقي يف إدماج 

يف اخلطط االسرتاتيجية  ٢٠٦٣دمج خطة عام  من أجل اً أفريقيبلدا  ٢٧شاورات مع امل
لدول ؛ ومساعدة اييم واإلبالغووضع أطر منسَّقة للرصد والتقية الوطنية؛ ائمنواإل

مية الرئيسية احملافل العاملية واإلقليانعقاد األعضاء يف تنسيق املشاورات اإلقليمية قبل 
 .بشأن قضايا مثل متويل التنمية وتغري املناخ والتنمية املستدامة وثورة البيانات

 ىلإ ممثلة األمانة نشطة اللجنة االقتصادية، أشارتعرضها ألختام ويف  -٧٩
اللتماس  السنوية الثانية اليت أجريتالدراسة االستقصائية املنبثقة عن ستنتاجات الا

ا كانت آراًء عمل اللجنة االقتصادية بشأن آراء الشركاء   شكل عامب ةجيابيإفقالت إ
يف اسعتني و معرفة وخربة  وميتلكميكن االعتماد عليه  اللجنة شريكٌ تربهن على أن 
ل اللجنة اعمأأيضا إىل أن خطة  أشارتالدراسة أضافت أن يقيا. و فر أقضايا التنمية يف 

؛ وأكدت القارة يف لالتحو للخطة املفضية إىل  بنجاح لتصديسمح هلا بااالقتصادية ت
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 جماليف هامة مبادرات حول تتمحور شراكات اللجنة تعمل فعال على إقامة  أن
 لسياقامرتبط أميا ارتباط بوأن ما تقوم به من نشر للمعارف ؛ ارفاملعنشر ث و و البح

ودة جباتسم على الدوام أن اخنراط اللجنة يف السياسات العامة و وذو صلة وثيقة به؛ 
سينات إدخال حتأيضا ا قرتحو االدراسة االستقصائية  يف نياملشاركقالت إن و .عالية
ريف بأعمال التعوزيادة  االت، مبا يف ذلك احلاجة إىل حتسني االتصالاجملبعض على 

؛ مع منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاصة تعميق الشراكإىل و لجنة االقتصادية؛ ال
ن اإلبالغ عشراكات وطنية، وتعزيز التخطيط و إقامة حتسني القدرات من خالل و 

 .من خارج امليزانيةعمليات التمويل 

طار االسرتاتيجي للجنة حديث عن اإلللبعد ذلك ممثلة األمانة انتقلت و  -٨٠
يستند إىل اإلطار  أنت كدفأ، ٢٠١٩-٢٠١٨فرتة السنتني يف دية االقتصا

يف  يتناولو  نيتوالدروس املستفادة من فرتة السنتني السابقاليت حتققت النجاحات 
لعام  لتنمية املستدامةاوخطة  ٢٠٦٣خطة عام أولويات جديدة مثل  الوقت ذاته

صادية بأن عمل اللجنة االقتوأفادت واهلجرة.  ،املناختغري و  ،، ومتويل التنمية٢٠٣٠
 .حول تسعة برامج فرعية مرتابطة ومتكاملة نُظم سرتاتيجياالطار يف ظل هذا اإل

للتنمية  املعهد األفريقيأعمال عن املعد املرحلي  التقريرَ  وعرضت ممثلُة األمانة -٨١
جنة الذراع التدرييب للهو و  األفريقي، املعهد أن تأكدف، االقتصادية والتخطيط

مبا يف ذلك التنمية  ،اهيلويستند إ يتفق مع أولويات أفريقياًا برناجمينفذ قتصادية، اال
، واهلجرة ةوالتجارة بني البلدان األفريقياملستدامة، ومتويل التنمية، واالقتصاد األخضر، 

من أجل التنمية. وسلطت الضوء أيضا على أمهية تنمية القدرات، السيما يف سياق 
 ، مبا يف ذلكاألنشطةشىت عرضت . و ٢٠٦٣خطة عام تدامة و املس التنميةأهداف 

اجستري، دورات املو  لقات الدراسية،واحلالرفيعة املستوى بشأن السياسات، وارات احل
، اليت  يةباللغات اإلجنليزية والفرنسية والعرب اليت يقدمها املعهد قصرية املدىالدورات و 

قدماً م البلدان وبعضها اآلخر لتلبية طلبات حمددة منخصيصا  اً كان بعضها مصمم
ن فقالت يف هذا السياق إن برنامج املعهد للتعليم عشركاء. العديد من البالتعاون مع 

دورة يف  ٢٤ى أجر . وأضافت أن املعهد ٢٠١٦بعد من املقرر أن ينطلق خالل عام 
موظفا من موظفي اخلدمة  ٥٨٩يف خمتلف البلدان األفريقية استفاد منها  ٢٠١٥عام 
املعهد استحدث . كما هميف املائة من ٣٣دنية األفريقيني، وأن النساء قد شكلن امل

يف السياسة الصناعية بالتعاون مع جامعة  املاجستريمنهجًا للحصول على شهادة 
 هشرية ومواردالب هتعزيز طاقاتيف حاجة إىل املعهد وأكدت ممثلة األمانة أن جوهانسربغ. 

ثت ومن مث فقد ح. خدماتهعلى ت الدول األعضاء يف ضوء تزايد طلبامعا املالية 
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ا  تضاء، عند االقوأن تسوي،  بانتظامالسنوية الدول األعضاء على تسديد مسامها
 .املتأخرات املستحقة عليها

األمانة  ةلممث تحتت هذا البند، قال ُقدمتاليت خالل العروض و ويف وقت الحق  -٨٢
ا لتقدمي ترشمية األفريقية اخلمس املناطق دون اإلقليُوجهت إىل  تٍ ان طلبإ يحا

 الثالثه ييف اجتماعاقرتح جملس اإلدارة أن و األفريقي لعضوية جملس إدارة املعهد 
أشارت و النظام األساسي للمعهد. واخلمسني والرابع واخلمسني إدخال تنقيحات على 

ي مشروع النظام األساسهي و  قدمتُ س ،تلك الرتشيحاتإىل أنه مبجرد االنتهاء من 
 .امللمصادقة عليهارية املشرتكة اجل هوزراء يف اجتماعاتالمؤمتر إىل املنقح 

انية للجنة الشؤون اجلنساألوىل الدورة عن  املعد تقريررضت ممثلة األمانة الوع -٨٣
املعنية  جنةلال هي نتاُج الدمج بنياللجنة هذه أن إىل  تأشار ف ، والتنمية االجتماعية

االجتماعية و التنمية البشرية وجلنة  ٦الربنامج الفرعي املشمولة باملرأة يف التنمية  بدور
 توجيه توفرييف  تتمثلديدة اجللجنة الالية أضافت أن و . و ٩الربنامج الفرعي ب املشمولة

والتنمية انية اجلنس باملسائل املتعلقاخلرباء للجنة االقتصادية ألفريقيا يف عملها 
السكان و يف جماالت مثل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ وذلك االجتماعية، 

نة بوجه اللجكما تُعىن . يضر وسع احلالعمالة واحلماية االجتماعية؛ والتو والشباب؛ 
يل األفريقي الدل ا، ومهاللجنة االقتصادية ألفريقياا موضعتهدليلني اللذين الخاص ب

 .ية االجتماعية يف أفريقياالتنمللمسائل اجلنسانية والتنمية ودليل 

 بالتعاون عنيةامل للجنةالدورة التاسعة املتعلق بتقرير المث تطرقت املمثلة إىل  -٨٤
إحداث جل من أموضوع "تعزيز التكامل اإلنتاجي اليت تناولت  اإلقليميني والتكامل

ورصد  استعرض التقدم احملرز يف اجملاالت التالية: قياسفقالت إنه أفريقيا"، يف حتول 
بلدان بني اليما فالدويل و على املستوى األداء التجاري و التكامل؛ يف جمال التقدم احملرز 

 ةاالسرتاتيجيمة سالسل القيتطوير وتعزيز و األمن الغذائي يف أفريقيا؛  وحالة؛ األفريقية
يف أفريقيا.  اهلياكل األساسيةتطوير ؛ و لسلع الزراعيةابالغذاء و  فيما يتعلق ةاإلقليمي

تنمية  مثل احلاجة إىل تتناول مسائلتوصيات اعتمدت اللجنة وجاء يف التقرير أن 
ط أفريقيا؛ وس منطقة عملية التكامل يفبطء و رأس املال البشري لتحسني االبتكار؛ 

 على األراضي زةحيا يف بشأن االستثماراملبدأ التوجيهي ملفوضية االحتاد األفريقي و 
يف املائة من  ٣٠املتمثل يف أن تكون نسبة دف اهلبلوغ مبا يف ذلك  واسع، نطاق

والتوازن بني حتسني اإلنتاجية الزراعية  ؛٢٠٢٥لنساء حبلول عام لوثقة مملوكة املاألراضي 
 .البيئةمراعاة و 
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 تتعرضعن الدورة التاسعة للجنة التنمية املستدامة، اساملعد تقرير الوفيما يتعلق ب -٨٥
، لناميةا الدول اجلزرية الصغريةب ما يتعلقفيذكورة املاألمانة توصيات اللجنة  ةممثل

والتكنولوجيا اجلديدة واالبتكار، واالقتصاد األخضر واملوارد الطبيعية، وتنمية املوارد 
أفريقيا دى منتوقالت إن . اللجنة مكتبشكيلة وت والتنمية، ملناخااملعدنية، وتغري 

يف  عقده راملقر يف اجتماعه  سيتناول هذه التوصيات اإلقليمي للتنمية املستدامة
ولوجيا وإدارة تكناالبتكارات والاملتعلق بإىل الربنامج املمثلة  وأشارت. ٢٠١٦مايو أيار/

يتسم و مسار تحرك حنبال يُعىنأوضحت أن الربنامج فاملوارد الطبيعية يف أفريقيا، 
لمواءمة لصيغة جديدة وضع ى عل جارٍ  عملَ ال أنو  ية،الكربوناالنبعاثات ض اخنفبا

 ٢٠١٥وشّددت أيضًا على أمهية تنفيذ اسرتاتيجية ما بعد عام  .النمو والتنميةبني 
ا أن تسهم يف حتقيق أهداف  املنبثقة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات، اليت من شأ

 . ٢٠٦٣التنمية املستدامة وخطة عام 

األمانة التقارير املتعلقة باجتماعات جلان اخلرباء احلكومية الدولية،  ةممثل تعرضو  -٨٦
ا  تأوضحف أن املكاتب دون اإلقليمية اخلمسة التابعة للجنة االقتصادية عقدت دورا

واتفقت على جمموعة من  ٢٠١٦السنوية خالل شهري شباط/فرباير وآذار/مارس 
 ٢٠٦٣ت صلة خبطة عام ضمن ثالث فئات، هي:  توصيات ذاتندرج التوصيات 

توصيات تتعلق باملوجزات القطرية اليت تعدها اللجنة و وأهداف التنمية املستدامة؛ 
االقتصادية؛ وتوصيات بشأن استعراض جلان اخلرباء احلكومية الدولية وغريها من 
األجهزة الفرعية للجنة االقتصادية. وخالل االجتماعات، ناقش اخلرباء أيضا بيئة 

لي يف خمتلف املناطق دون اإلقليمية واملوجزات القطرية اليت تعدها اللجنة االقتصاد الك
صالح إوأضافت أن بربامج عملها.  تتعلقمسائل نظامية عالوة على االقتصادية، 

ا وجداول أعماهلا والصلة هياكل  اللجان احلكومية الدولية فيما يتعلق بتواتر جلسا
وافقت د قد املهمة الواردة يف جدول األعمال. و من البنو كان   بينها وبني مؤمتر الوزراء

غالبية الدول األعضاء على ضرورة أن متضي اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف عملية 
دف ضمان املواءمة واالتساق بشكل أفضل مع مؤمتر الوزراء واألجهزة  اإلصالح، 

  التابعة للجنة االقتصادية.األخرى النظامية 

انة التقرير املتعلق بالدعم الذي تقدمه األمم املتحدة إىل األم ةممثل تمث عرض -٨٧
ت وفرت الضوء على عدة جماال تاالحتاد األفريقي وبرنامج النيباد التابع له، فسّلط

فيها اللجنة االقتصادية مثل هذا الدعم، مبا يف ذلك مواءمة األطر السياساتية والقانونية 
ية خلاص يف متويل مشاريع اهلياكل األساسوالتنظيمية من أجل تعزيز مشاركة القطاع ا

إطار وتطوير ؛ ٢٠٦٣العابرة للحدود يف أفريقيا؛ واملسامهة يف صياغة خطة عام 
الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية للفرتة 
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احمللية؛  ارد؛ والقيام بأنشطة دعوية عاملية لتعزيز جهود تعبئة املو ٢٠٢٧-٢٠١٧
والتفاوض بشأن منطقة التجارة احلرة القارية. وأبرزت ممثلة األمانة دور آلية التنسيق 
اإلقليمي ألفريقيا يف توفري دعم األمم املتحدة، فقالت إن اللجنة االقتصادية قدمت 
ا  الدعم التقين ملبادرة النيباد واآللية األفريقية الستعراض األقران على حد سواء، وأ

دمت الدعم لآللية باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. ويف هذا السياق، ق
الحظت أن آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا تواجه معوقات شديدة يف جمايل املوارد 
ا ولصغر حجم مالكها الوظيفي،  املالية والبشرية نظرا الفتقارها إىل ميزانية خاصة 

 م كفاية االتصال وانعدام التعاون املنتظم يف داخلوتعرتضها حتديات تتصل بعد
استدامة املوارد أمر ال غىن عنه أن  بناء على ذلكأكدت اجملموعات وفيما بينها. و 

  بصورة فعالة.لية اآللتشغيل 

  المناقشة -باء

متحورت حول مسائل تتعلق بتنمية رأس املال البشري،  مناقشةٌ  العرضَ تلت  -٨٨
واهلياكل األساسية املالية، وإدماج برامج التنمية العاملية والقارية يف السياق الوطين، 
ة واملعوقات اليت تعرقل التكامل اإلقليمي، والتفاوض على العقود املتصلة باملوارد الطبيعي

  يف أفريقيا.

لهياكل لإيالء اللجنة االقتصادية مزيدا من االهتمام  وشدد اخلرباء على ضرورة -٨٩
، مالحظني ٢٠١٩-٢٠١٨األساسية البشرية واملالية يف إطارها االسرتاتيجي للفرتة 

أن عملها يف هذين اجملالني مل ُيسلط عليه الضوء بشكل كاٍف يف تقريرها عن فرتة  
رأس  على تنميةثر أك رتكيزال تكثيفالبد من  ه. وارتأوا أن٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

ا ماملال البشري وتعبئة املوارد يف سياق تصميمها ملا تضعه من إصالحات وسياسات و 
اسية البشرية باهلياكل األساملتعلقة تدريبات. وأحاط اخلرباء علما باملبادرات تقدمه من 

القتصادية، ا -واملالية، فأكدوا أن تلك املسائل أدجمت بشكل جيد يف الدعائم الثالث
. كما ٢٠١٩-٢٠١٨اليت تشكل األساس إلطار الفرتة  -الجتماعية والبيئيةوا

استعرضوا أمثلة على أعمال اللجنة االقتصادية فيما يتعلق برأس املال البشري، مبا يف 
ذلك دليل التنمية االجتماعية يف أفريقيا والدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية، 

هارات والعمالة. وأشاروا أيضا إىل أن الوالية الرئيسية فيما يتصل باملاللجنة  وأعمال
ية القدرات البشرية تنم دعم للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط تتمثل يف

  يف القارة من خالل توفري التدريب يف طائفة واسعة من اجملاالت ذات األولوية.

نمية املستدامة لعام وخطة الت ٢٠٦٣وأكد اخلرباء أمهية إدماج خطة عام  -٩٠
يف خطط التنمية الوطنية، مشددين على احلاجة إىل تقدمي الدعم هلذا الغرض.   ٢٠٣٠
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ات يف جمال بناء القدر  اً دعمإىل الدول األعضاء ولوحظ أن اللجنة االقتصادية قدمت 
ا الدول، وذلك من خالل الدورات اليت يقدمه تلك صممته خصيصا لتلبية احتياجات

ريقي عن التخطيط اإلمنائي والتحول اهليكلي للبلدان األفريقية.  وقدمت املعهد األف
اللجنة االقتصادية أيضا خدمات استشارية مصممة خصيصا للدول األعضاء بناء 

أن اللجنة االقتصادية تقوم عالوة على ذلك بإعداد موجزات يف على طلبها. وأض
ضاء؛ وأن لدول األعيف ا تصاديةقطرية تقدم صورة شاملة عن التنمية االجتماعية واالق

ا لوضع اخلطط والسياسات الوطنية وتنفيذها ورصدها  األدلة املتنوعة ميكن االستعانة 
  وتقييمها.  

قبيل  وسط أفريقيا إىل عوامل منمنطقة وُعزي بطء وترية التكامل اإلقليمي يف  -٩١
 ع األساسيةى السلتشابه املنتجات بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية، والرتكيز عل

ه ، واالفتقار إىل سياسة إقليمية للتصنيع. وارتئي أيضا أن التكامل اإلقليمي تعرقلاألولية
عقبات أخرى تتمثل يف ضعف اهلياكل األساسية للنقل، واالفتقار إىل بيانات موثوقة، 

 للبلدان إىل حتليل ألمناط التجارة يف املنطقة دون ةوعدم استناد السياسات التجاري
ج وسط أفمنطقة التكامل اإلقليمي يف تسريع اإلقليمية. ولذلك سيتطلب  ريقيا اتباع 

االقتصاد الكلي والتجارة واهلياكل األساسية. وذهب  تتناولشامل ذي أبعاد 
املتحدثون أيضا إىل أن وضع إطار للرصد والتقييم، وإن كان أمرا مهما، ينبغي أال 

  التكامل اإلقليمي. لتسريعيكون الشرط الوحيد الالزم 

وء على مشكليت ط اخلرباء الضوفيما يتعلق بإدارة املوارد الطبيعية يف أفريقيا، سلّ  -٩٢
التفاوض بشأن العقود والتدفقات املالية غري املشروعة يف جمال الصناعات 
ا الفريق الرفيع املستوى  االستخراجية، ولفتوا االنتباه إىل األعمال ذات الصلة اليت قام 

ملعين بالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا، كما أشاروا إىل الدورات الدراسية ا
اليت يقدمها املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف هذا اجملال. والحظ 
اخلرباء املشاكل اليت تواجهها البلدان اليت متتلك صناعات تعدين، والتمسوا الدعم من 

 تدريب املهندسني وتطوير قوانني التعدين. وأضافوا أن اللجنة االحتاد األفريقي يف
ا تقوم  االقتصادية تتعاون مع البلدان األفريقية فيما يتعلق بالتفاوض بشأن العقود، وأ

  بتوعية البلدان باملسائل املتصلة باحلوكمة يف قطاع التعدين. 

س إدارة املعهد وطُرحت أسئلة بشأن طرائق مشاركة الدول األعضاء يف جمل -٩٣
األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، ُقدمت على إثرها إيضاحات عدة كان مفادها 

، وهو املكتب املسؤول عن تنسيق عملية الرتشيح ٢٠١٥أن مكتب مؤمتر الوزراء لعام 
اخلمس، أجرى مشاورات أولية، وأن العضوية يف  مع  ممثلي املناطق دون اإلقليمية
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عية لفرادى الدول األعضاء، وأن بلدين اثنني فقط من كل منطقة جملس اإلدارة طو 
دون إقليمية ميكن أن يكونا عضوين يف اجمللس يف فرتة معينة. وأفيد اخلرباء حبالة 
الرتشيحات حىت اآلن، وكانت كالتايل: رشحت منطقة وسط أفريقيا غابون وغينيا 

فريقيا ورشحت منطقة مشال أ ؛كينيا وأوغندامنطقة شرق أفريقيا   تاالستوائية؛ ورشح
رشحت ما بين؛ ليسوتو وزامبيامنطقة اجلنوب األفريقي  تالسودان واملغرب؛ ورشح

  دد بعد البلد الثاين املرشح.منطقة غرب أفريقيا غانا، ومل حيُ 

وأثىن اخلرباء على اللجنة االقتصادية ملا حققته من إجنازات يف فرتة السنتني  -٩٤
  الذي مت إقراره. ٢٠١٩-٢٠١٨ار االسرتاتيجي للفرتة ولوضعها اإلط ٢٠١٥-٢٠١٤

  التوصيات -جيم

  التوصيات التالية:ة، قدمت اللجنة املشرتكة املناقش يف ضوء تلك -٩٥

ينبغي أن تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع مفوضية االحتاد ) أ( 
 ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٦٣األفريقي، بوضع إطار لتعميم خطة عام 

يف خطط التنمية الوطنية وأن تتيحاه للدول األعضاء، مع مراعاة اخلربات والدروس 
  اعدة التقنية من أجل التنفيذ؛املستفادة يف هذا اجملال، وأن تقّدم املس

(ب)  ينبغي أن تستخدم اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع مفوضية 
االحتاد األفريقي، إطاَر النتائج املتكامل كأساٍس إلعداد تقرير سنوي عن أهداف 

وخطة التنمية  ٢٠٦٣التنمية املستدامة من أجل تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام 
  الذي سُيعرض مقرتنا مبعلومات عن حالة بيئة البيانات؛  ٢٠٣٠دامة لعام املست

جا   )ج( ينبغي أن تعتمد الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
شامال حيال تسريع التكامل اإلقليمي، حيتوي على أبعاد تتناول مجلة أمور منها 

  االقتصاد الكلي والتجارة واهلياكل األساسية؛
ينبغي ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة أن يعمل، بدعم من     )د(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي وصناديق األمم املتحدة وبراجمها 
ذات الصلة، على تشجيع إدماج األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة (االجتماعية 

ات داخل نسيق واالتساق والتعلم وتبادل أفضل املمارسواالقتصادية والبيئية) وتعزيز الت
  منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، ومع منتديات ومنظمات إقليمية ودون إقليمية أخرى؛  
(هـ)  ينبغي أن تعمل اللجنُة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع مفوضية 

ع بدراسات أن تضطلاالحتاد األفريقي، على تعزيز إنتاج بيانات ذات صلة باهلجرة و 
مستعينًة بأحدث البيانات املتوافرة لتحديد طبيعة تدفقات اهلجرة الدولية وأمناطها يف 
ا األصلية وبلدان املقصد وكيفية  أفريقيا، وتقييم أثر هجرة العمالة املاهرة على بلدا
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 تأثري التحويالت النقدية يف التنمية على املدى الطويل، وأن تساعد الدول األعضاء
ا على الصعيد  ا يف خطط التنمية واسرتاتيجيا على إدراج مسألة اهلجرة ومراعا

  الوطين؛  
(و) ينبغي أن تتخذ اللجنة االقتصادية ألفريقيا كل ما يلزم من خطوات 
لتنظيم استعراض سنوي إقليمي للتقدم احملرز يف أفريقيا يف جمال تنفيذ نتائج القمة 

وخطة عام  ٢٠٣٠مًا خلطة التنمية املستدامة لعام العاملية جملتمع املعلومات دع
  ؛ ٢٠٦٣

االحتاد ضية بالتعاون مع مفو  ،اللجنة االقتصادية ألفريقياتعمد ينبغي أن (ز)  
 وفرتاألعضاء يف إدارة مواردها الطبيعية، بأن ل لدو ، إىل تقدمي املساعدة لاألفريقي

  ؛شأن العقودقدرات التفاوض بوتعزيز  الدعم لتدريب املهندسني ووضع قوانني التعدين
ينبغي أن يقر مؤمتر الوزراء، يف اجتماعاته املشرتكة التاسعة، مشروع ح) (

  النظام األساسي املنقح للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط؛
ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا أن تكثف عملها يف جمال التنمية (ط) 

  أجل تنفيذ برامج التنمية.البشرية وتعبئة املوارد من 

من جدول  ٩[البند  المسائل النظامية: مفوضية االتحاد األفريقي  -تاسعا
  األعمال]

  العرض -ألف

األمانة املسائل النظامية اخلاصة مبفوضية االحتاد األفريقي، على  وعرض ممثل -٩٦
د االسرتاتيجية املشرتكة ملفوضية االحتا. وتناول العرض األول النحو املوضح أدناه

ركزي أفريقي، م إنشاء مصرف ب املتعلقةرابطة املصارف املركزية األفريقية  -األفريقي
. E/ECA/COE/35/13 AU/STC/FMEPI/EXP/13(II)على النحو املبني يف الوثيقة 

جاً ف فريقي إلنشاء مصرف مركزي أ أوضح ممثل األمانة أن هذه االسرتاتيجية تقرتح 
شاء احتاد على املستوى اإلقليمي من أجل إناملطلوبة تلبية الشروط املسبقة  يستند إىل

اقتصادي ونقدي قاري يتسم بالقوة واالستدامة. وخلص خارطة الطريق والتوصيات 
  املقرتحة الواردة يف االسرتاتيجية.

رباء ـع للخــعن املؤمتر الرابادر ــإعالن أكرا الصمث عرض ممثُل األمانة  -٩٧
ة ــي الوثيقـــفاملبـــني  ، علـــى النــحوني األفريقينيـــــــــاالقتصادي

E/ECA/COE/35/14/AU/STC/FMEPI/EXP/14 (II) أن موضوع املؤمتر، وهو . فأكد
ات الواردة ، كان متمشياً مع التطلع‘‘التصنيع واألداء االقتصادي يف أفريقياات سياس’’

اخلرباء  َمجع ذا قيمة ال تُقّدر بثمنمنربا أتاح املؤمتر أضاف أن . و ٢٠٦٣خطة عام يف 
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ن تسخري معلى حنو مّكنهم داخل القارة وخارجها من االقتصاديني األفريقيني الشباب 
م من خالل إجراء مناقشات مع خرباء اقتصاديني وصانعي  م وتعزيز قدرا إمكانا

 األفريقيني االقتصادينياخلرباء الرئيسي هو تشجيع سياسات أفريقيني. وكان اهلدف 
حداث إل الالزمة البحثية على إجراء حبوث اقتصادية من أجل تزويد القارة بالقدرات

فريقيا مسار بأن تنتهج أ املذكور املشاركون يف املؤمتر وقد أوصى. فيها حتول هيكلي
  ر.ىل النمو األخضإ تصنيع يكون مستداماً بيئياً عن طريق االنتقال تدرجيياً 

األمانة مشروع النظام األساسي للمعهد األفريقي  وكذلك عرض ممثلُ  -٩٨
 ته،شطوأن هومهام، النظام األساسي حيدد أهداف املعهد، فقال إن للتحويالت املالية

. ويتلقى املعهد مساعدات مالية من حكومة كينيا (البلد هوعملياتته، إدار حوكمته و و 
  آخرين يف جمال التنمية. شركاء ومن املضيف) واملفوضية األوروبية 

يف الوثيقة الوارد الستثمار األفريقي لقانون الشروع وبالنسبة مل -٩٩
E/ECA/COE/35/18 AU/STC/FMEPI/EXP/18(II) إىل أن  ممثل األمانة  ، أشار

  يف أبيدجاند عقو ، املكان قد طلب يف اجتماعه الثالث  اء التكامل األفريقينيمؤمتر وزر 
، أن تتوىل مفوضية االحتاد األفريقي وضع قانون ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٣و ٢٢يف 

دف تعزيز مشاركة القطاع اخلاص. و  بعاد األأضاف أن استثمار شامل ألفريقيا 
ة مواتية لتشجيع توفري بيئة قانوني غيةب ُأخذت يف احلسبانالوطنية واإلقليمية والقارية 

تدفق االستثمارات إىل أفريقيا، وتيسري التجارة فيما بني البلدان األفريقية، وتشجيع 
ُعقدت عدة اجتماعات تشاورية مع خرباء من الدول قد االستثمار عرب احلدود. و 

من ا إذا كان م التوصل إىل قرار بشأنِر بعد األعضاء يف االحتاد األفريقي، ولكن مل جي
  هذا القانون حمل قوانني االستثمار الوطنية.املستصوب أن حيل 

شروع املذكرة املفاهيمية بشأن إنشاء مركز امتياز مممثل األمانة وعرض  -١٠٠
 E/ECA/COE/35/19يف الوثيقة  جاء، على حنو ما للجميع فريقية الشاملةلألسواق األ

AU/STC/FMEPI/EXP/19(II) .رورة قيام البلدان األفريقية بتعزيز د على ضشدّ ف
تحويلية، القليمية اإلقيمة الالتكامل االقتصادي اإلقليمي، ال سيما من خالل سالسل 

ر فرص وفأن ي همن شأنهو ما وتطوير األعمال التجارية، و للجميع، شاملة السواق األو 
التوفيق بني  إىل أناملمثل من الفقر يف أفريقيا. وأشار  د الدخل بغية احلدّ ولّ يالعمل و 

يقتضي جعل  من جهة أخرى من الفقر وعدم املساواة واحلدّ من جهة النمو القوي 
مت تعريف قد و  .للجميع أكثر مشوال أسواقاً  الفقراء والضعفاء فيهااألسواق اليت يتعامل 

ا أسواق تؤدي إىل توسيع نطاق االختيار والفرص  للجميع األسواق الشاملة على أ
افقراء وتسفر عن نتائج بالنسبة لل املمثل يقول إن  مضىو  هذه الشرحية. تستفيد 
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النتيجة املتوقعة من عمل املركز هي تعزيز قدرات االحتاد األفريقي ومؤسساته املعنية، 
  الشاملة للجميع. سواق األلتحول االقتصادي يف أفريقيا من خالل ل دعماً 

 جتماع السنوي للمديرين العامنيالملتعلق باتقرير االممثل األمانة  وعرض -١٠١
من يف الفرتة  فيلليرب قد يف لبلدان األفريقية، الذي عُ يف اللمكاتب اإلحصائية الوطنية 

ثورة البيانات وأهداف ’’بشأن موضوع  ٢٠١٥تشرين الثاين/ نوفمرب  ٢٨إىل  ٢٦
 تلمتثن األهداف الرئيسية لالجتماع فأوضح أ .‘‘٢٠٦٣التنمية املستدامة وخطة عام 
نية تقتقييم األفرقة الو ، ٢٠٦٣وخطة عام املستدامة يف دراسة أهداف التنمية 

املتخصصة املعنية باسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا، وتبادل اخلربات وأفضل 
  ومناقشة الرتتيبات الالزمة لتنسيق األنشطة اجلارية. ،املمارسات

رين العامني للمديالفرعية االحتاد األفريقي االجتماع السابع للجنة  أما تقرير -١٠٢
، فقد عرضه ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥و ٢٤اسا يف يف كينشللجمارك الذي ُعقد 

 مفهوم النافذة الواحدة يفطبيق تنظر يف  االجتماع ممثل  األمانة الذي أشار إىل أن
إنشاء ، و ةقة للحدود، وأنظمة التخليص اجلمركي املرتابطاإلدارة املنسّ يف أفريقيا، و 

منتدى مجركي لتيسري التجارة تابع لالحتاد األفريقي، وهي كلها أمور ميكن استخدامها 
  مية.و لتيسري التجارة املشروعة ومحاية اجملتمع وجتميع اإليرادات واإلحصاءات احلك

ثل األمانة أكد مموبالنسبة إىل مسألة متويل احلماية االجتماعية يف أفريقيا،  -١٠٣
باعتبارها و  ،عيفةللفئات الضبالنسبة احلماية االجتماعية اليت متوهلا الدولة  أمهية تدابري

ومنها على  ريالتدابارتأى أن هذه ملعاجلة عدم املساواة االجتماعية يف أفريقيا. و  وسيلةً 
، والعمالة ،ل التحويالت النقدية، واحلصول على الرعاية الصحية والتعليماثامل سبيل

ا وبرامج  ،ةوبرامج األشغال العام هداف أساعد على حتقيق تأن توفري الغذاء، من شأ
الضمان االجتماعي املبينة يف خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل و احلماية االجتماعية 

   .٢٠٦٣طة عام خب املتصلة

األمانة  تناول ممثلوفيما يتعلق مبسألة حقوق املرأة ومتكينها االقتصادي،  -١٠٤
 ٢٠٦٣دور أسواق رأس املال يف تعبئة املوارد احمللية من أجل خطة عام بالوصف 

وأهداف التنمية املستدامة من خالل الدور القيادي للمرأة. وذكر أن هذه األسواق 
احة للنساء على املت من برامج االئتماناد فيها تفأن يس وميكن كذلكينبغي تبسيطها 
شمل تلالقتصاد الكلي أطر سياساتية  دإجيامن الضروري أضاف أن و  الصعيد احمللي.
 ،ومنصفةيع للجموبرامج تراعي اجلوانب اجلنسانية، ونتائج شاملة  ،املنظور اجلنساين

خطة  يذتنفومن أجل  .املنظور اجلنساينأخذ بتومؤشرات للرصد والتقييم وأهداف 
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تطوير  ينبغي، ٢٠٣٠وحتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  ٢٠٦٣عام 
   نساء.فرص لللكي يكون هدفها خلق التوليد الدخل الصغرية النطاق لبادرات امل

ضية االحتاد ، نيابة عن مفو األفريقيةقدم األمني العام لالحتاد الربيدي للبلدان و  -١٠٥
والرموز  لعناويناظم وضع املبادئ التوجيهية املتعلقة بنُ  عن ملعدا تقريرالاألفريقي، 

ق الريفية يف عن مشروع كهربة مكاتب الربيد يف املناط ملعدا قريرتالالربيدية يف أفريقيا و 
حتاد ، وهو مشروع مشرتك بني مفوضية االحتاد األفريقي واالوربطها اإللكرتوين أفريقيا

  فريقية واالحتاد الربيدي العاملي. الربيدي للبلدان األ

  المناقشة -باء

حتاد املسائل النظامية اليت عرضتها مفوضية اال املناقشة اليت تلت ذلكتناولت  -١٠٦
قانونية التصديق على الصكوك ال عملية أعرب اخلرباء عن قلقهم إزاء بطءاألفريقي. ف

فريقي أملؤسسات مالية أفريقية، هي حتديدا مصرف مركزي أفريقي ومصرف  املنشئة
حفز  هن شأنمهذه املؤسسات الحظوا أن إنشاء لنقد. و أفريقي لالستثمار وصندوق ل

 ضافة إىل ذلكإارتئي و  إمكانات التنمية للدول األعضاء عن طريق توفري املوارد احمللية.
أن مرونة معايري تقارب االقتصاد الكلي ستكون ضرورية ملساعدة البلدان على املضي 

على استعداد  هيحنو حتقيق التكامل النقدي. واتفق اخلرباء على أن الدول اليت  قدماً 
  فريقية ينبغي أن ُيسمح هلا بذلك.يف إنشاء املؤسسات املالية األ ماً للمضي قد

لفت اخلرباء االنتباه إىل مسامهة القطاع الزراعي يف تعزيز التحول االقتصادي و  -١٠٧
 بناءَ شمل تأولويات الوصول إىل النمو األخضر  وأشاروا إىل أنواهليكلي يف أفريقيا. 

الصدمات املناخية، وتوفري هياكل أساسية مستدامة، الصمود يف مواجهة القدرة على 
وإجياد خدمات نظم إيكولوجية، واالستفادة من املوارد الطبيعية (خاصة املياه) على 
حنو يتسم بالكفاءة واالستدامة. وناقش اخلرباء أيضا اسرتاتيجية املؤمتر املتعلقة 

دف ضمان إشراك أكرب عدد من اخلرباء االقتصاديني  الشباب  األفريقينيباالتصال 
ا.   عن طريق املؤسسات البحثية اليت يعملون 

وفيما يتعلق مبشروع النظام األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت املالية،  -١٠٨
 اسة در لالدول األعضاء على الوقت الكايف لعدم حصول أعرب اخلرباء عن قلقهم 

شكل واٍف بلقانونية واملالية مشروع النظام األساسي ومراجعته والوقوف على آثاره ا
أن  حأوضِ مسألة االلتزام املايل، النسبة إىل بو . ذات مغزىإعطاء تعليقات  من أجل

ية االحتاد األفريقي، فوضتابعا ملاملعهد قد أنشئ بالفعل بوصفه مكتبا تقنيا متخصصا 
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 اً توسيتم التعامل معه كأي جهاز آخر من أجهزة االحتاد األفريقي. وطلب اخلرباء وق
  إلجراء املزيد من الدراسة ملشروع النظام األساسي. إضافياً 

مار يف تعزيز االستثمن أجل أشاد اخلرباء جبهود مفوضية االحتاد األفريقي و  -١٠٩
لتعزيز  ضعوُ الستثمار، الذي األفريقي لقانون الأفريقيا من خالل مبادرات مثل مشروع 

خليارات ا املشاركونى الفقر. وناقش االستثمار وإجياد فرص العمل وضمان القضاء عل
ا اخلرباء القانونيون يف اجتماعهم املعقود يف لوساكا يف الفرتة من  الستة اليت أوصى 

ن أل احلاجة، وأعربوا عن ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٢تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٣٠
  بشأن الطابع القانوين هلذا القانون. قراراً ء ار الوز  مؤمتريتخذ 

اء مركز امتياز ا املتعلقة بإنشعلى مبادر مفوضية االحتاد األفريقي خلرباء وهنأ ا -١١٠
دعم النمو الشامل  من شأنهذي الأفريقي لألسواق الشاملة للجميع، وهو املركز 

راعاة أهداف إىل ضرورة موا شار وأ واملسامهة يف القضاء على الفقر يف أفريقيا.للجميع 
، والعمل يف هذا السياق على ٢٠٣٠نمية املستدامة لعام وخطة الت ٢٠٦٣خطة عام 

اد فرص العمل. إجي اليت تتيح وإمكاناتهتضمني اجلوانب املتعلقة باالقتصاد األخضر 
واجية تجنب ازدترشيد عمليات إنشاء مؤسساٍت ومراكز جديدة لأمهية أيضاً الحظوا و 

  .اجلهود

تنمية لبالنسبة إىل مساعي ا من أمهية دقيقةالحصاءات ما لإلاخلرباء  وأبرز -١١١
 لسون مانديالنيالتقدم احملرز بشأن معهد ونظروا يف والتحول اهليكلي يف أفريقيا، 

امليثاق و املزمع إنشاؤمها األفريقي لإلحصاء واملركز األفريقي للتدريب اإلحصائي 
ى من و قيق االستفادة القصلتح املبذولة من اجلهودذلك  األفريقي لإلحصاء، وغري

ثورة البيانات يف جماالت من قبيل احلسابات القومية، وسوق العمل، وإحصاءات 
تعدادات و  ،م واألمن، والتعليم، والعلم والتكنولوجيا واالبتكاراحلوكمة من أجل السال

  .٢٠٢٠السكان واملساكن يف عام 

 توصية بشأن إنشاء هياكل أساسية كافيةإصدار أكد اخلرباء احلاجة إىل و  -١١٢
   قة للحدود يف أفريقيا.وتكنولوجيا مالئمة لدعم اإلدارة املنسّ 

تيسري وصول الفئات الضعيفة، تكفل  ضمانات وشددوا على أمهية وضع -١١٣
  .له وتيسري سدادها النساء، إىل االئتمان ومنها
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لتنمية بة لبالنسوالرموز الربيدية عناوين شاملة للالنظم المزايا وناقش اخلرباء  -١١٤
يث من ح، كل دولة عضو قادرة أنين يف هذا الصدد تصادية واالجتماعية، مؤكداالق

  على تنفيذ أنظمتها اخلاصة. املبدأ،

  ات التوصي -جيم

  املشرتكة التوصيات التالية:  لجنةال تلك املناقشة، قدمتيف ضوء  -١١٥

ألفريقي املتعلقة بإنشاء املصرف املركزي ااملشرتكة االسرتاتيجية  تُعرضأن   )أ(
ه العادية يف دورتلكي يعتمدها وحكومات االحتاد األفريقي  مؤمتر قمة رؤساء دول على

مع مراعاة كافة  ،٢٠١٦/يوليه متوزعقد يف كيغايل، يف السابعة والعشرين اليت ستُ 
املواقف والتحفظات اليت أعربت عنها اللجنة دون اإلقليمية للجنوب األفريقي التابعة 

  األفريقية؛لرابطة املصارف املركزية 

ناء ، بدعم من املؤسسة األفريقية لبمفوضية االحتاد األفريقيب) أن تعمل ( 
يات دينامالقدرات ومراكز البحوث االقتصادية األفريقية، على إعداد وثيقة عن 

ن حتديات ، يستند إىل نظرٍة أفريقيٍة ملا يعرتض التنمية يف أفريقيا ماالقتصادات األفريقية
  من فرص؛وما هو متاح هلا 

ادية بالتعاون مع اجلماعات االقتص، مفوضية االحتاد األفريقيأن تنشئ (ج)  
كر للبحث يف  امع الفجملأفريقيا منتدى  واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات، اإلقليمية

  قضايا التنمية يف أفريقيا؛

(د) أن تستعرض الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي مشروع النظام 
معهد األفريقي للتحويالت املالية وأن توايف مفوضية االحتاد األفريقي األساسي لل

ا عليه كتابًة يف غضون أربعة أشهر؛   بتعليقا

(ه) أن حتيل مفوضية االحتاد األفريقي الصيغة املعّدلة من النظام األساسي 
عنية ملإىل خربائها القانونيني لكي يستعرضوها قبل إحالتها إىل أجهزة االحتاد األفريقي ا

  للنظر فيها واعتمادها؛ 

(و) أن تشرع مفوضية االحتاد األفريقي يف إجراء مشاورات أكثر عمقا مع 
  الدول األعضاء، بغية وضع القانون األفريقي لالستثمار يف صيغته النهائية؛ 

بإجراء  المستق ااستشاري اً خبري (ز)  أن تكّلف مفوضيُة االحتاد األفريقي 
لالمتياز يف  األفريقيركز فعيل امللت املتاحة خمتلف اخلياراتدراسة جدوى للنظر يف 
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سة على نتائج هذه الدرا تزويده بدعٍم مايل مستدام، مث تعرضو جمال األسواق الشاملة 
  ؛الدول األعضاء للنظر فيها على النحو الواجب

ليني املصلحة والشركاء الدو  ةحباصاجلهات الوطنية واإلقليمية  أن تضع) ح( 
أهداف احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي  تتضمنسياسات واسرتاتيجيات 

  ؛ ٢٠٦٣طة عام املتصلة خبيف خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل الواردة 

لدى  ةيتدفقات النقدالدراسة عن (ط) أن ُجتري مفوضية االحتاد األفريقي 
جل املمارسات من أأفضل تعزيز ؛ وأن يتم االئتمانحصوهلن على إمكانية لنساء و ا

ة على أن يعتمد اختيار الفئات املستهدفو ؛ حتسني فرص حصول النساء على االئتمان
  ؛بيةلنساء على مستوى القاعدة الشعشمل، على وجه اخلصوص، االتصنيفات اليت ت

ز و (ي) أن ُحتث الدول األعضاء على إعطاء األولوية لُنظم العناوين والرم
الربيدية وأن تدجمها يف خطط التنمية الوطنية باعتبارها جزءا من اهلياكل األساسية 

  الالزمة لزيادة إمكانات الوصول إىل اخلدمات األساسية.

من  ١٠[البند عاشرة االجتماعات السنوية المشـتركة الوضوع تاريخ وم  -عاشرا
  جدول األعمال]

تاريخ وموضوع االجتماعات السنوية ممثل األمانة املذكرة املتعلقة ب عرض -١١٦
-E/ECA/COE/35/21( ٢٠١٧املقرر عقدها يف عام  املشـرتكة العاشرة

AU/STC/FMEPI/EXP/21 (II) وأكد أن املواضيع املقرتحة وضعتها مفوضية االحتاد .(
إحالتها  ة، وجار اآلناألفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا من خالل عملية تشاوري

  إىل جلنة اخلرباء للنظر فيها. 

وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، ارتأى بعض اخلرباء أن املوضوع املعنون  -١١٧
ميكن، مع إدخال بعض التعديالت عليه، أن يشمل ‘‘ والبطالةوالالمساواة النمو ’’

حها األمانة، تقرت  املوضوعني اآلخرين. وبعد مزيد من املناقشات بشأن املواضيع اليت
ا:   خلصت اللجنة إىل املواضيع التالية اليت يتعني مواصلة التداول بشأ

توليد الثروة وحتقيق النمو املنصف وتوفري العمالة ألغراض      )أ(
 التنمية املستدامة؛  

االقتصادات األفريقية: االنتقال من النمو املرتفع إىل النمو   )ب(
 الشامل للجميع؛ 
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 البطالة؛ النمو والالمساواة و   )ج(

 النمو املدفوع بالصادرات: التحديات املاثلة والفرص الساحنة.      )د(

والحظ الرئيس التقارب بني املواضيع املقرتحة، فدعا اخلرباء إىل االتفاق على  -١١٨
أحدها. ووافقت اللجنة على أن تطلب إىل األمانة التعاون مع مكتب املؤمتر من أجل 

  صدد.  لموضوع املقرتح، وإبالغها مبا يستجد يف هذا الوضع الصياغة النهائية املناسبة ل

وفيما يتعلق بالتواريخ احملتملة النعقاد االجتماعات السنوية املشرتكة العاشرة  -١١٩
، أيّدت اللجنة باإلمجاع اإلطار الزمين املقرتح الداعي إىل عقد تلك ٢٠١٧يف عام 

  . ٢٠١٧االجتماعات يف منتصف آذار/مارس 

  من جدول األعمال] ١١[البند مسائل أخرى  -حادي عشر

  مل تُثر أي مسائل أخرى. -١٢٠

النظر في مشروع تقرير لجنة الخبراء المشتركة واعتماده   -ثاني عشر
من  ١٢[البند  والنظر في مشاريع القرارات والتوصية بإقرارها

  جدول األعمال]

املعد عن تقرير الدرست اللجنة مشروع  ،يف إطار هذا البند من جدول األعمال -١٢١
االجتماعات  ، متهيدا ألن تنظر فيها قرارا ١٧إىل جانب القرارات البالغ عددها اجتماعها 

السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية 
خطيط قتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتوالتخطيط والتكامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة اال

يف الوثيقة  تورد اموالتنمية االقتصادية األفريقيني وتعتمدها على حنو 
E/ECA/COE/35/L- AU/STC/MEPI/EXP/Draft/Rpt(I) اخلرباء. وقدَّم عدد من 

تعديالت على التقرير وعلى مشاريع القرارات. وبعد مناقشات  إدخال تعليقات واقرتحوا
اللجنة ة من ِقبل لعدّ القرارات بصيغتها املعرض وتُ . باإلمجاع ستفيضة، اعتمدت اللجنة التقريرَ م

  ينظر فيها مؤمتر الوزراء ويعتمدها.كي ل ،هذا التقريرمرفق يف 

  من جدول األعمال] ١٣[البند  اختتام االجتماع   -ثالث عشر

يزنغا ر والسيد محدوك والسيد غ نماروبيسيد ال أدىل مبالحظات ختامية كلٌ من -١٢٢
 الذي اآلراء بتوافق هبيرحتعن السيد ماروبينغ وأعرب رئيس املكتب.  ،مالوليكي
رصد وتقييم و تنفيذ حيال ج متكامل ومتسق  اتباعليه املندوبون بشأن إتوصل 

إعداد تقرير مرحلي وبشأن ضرورة  وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٦٣طة عام خ
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ا مس ، وبالتوجيهاتطتنياخلدوري واحد عن  تقبال اليت قدمها اخلرباء لكي ُيسرتشد 
السيد  قالو  مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا الشركاء.يف أعمال 

محدوك إن الدروس املستفادة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ستكون ذات أمهية  
خطة عام  بالغ عنإلوضع إطار واحد لة عملي توجيه أفريقيا يفبالنسبة لكبرية 
شدة بقد شجع املشاركني ف. أما السيد ريزنغا مالوليكي، ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣

ج مجاعي  نمية يف التحديات اليت تواجه الت من أجل التغلب علىعلى التوصل إىل 
  وأهداف التنمية املستدامة.  ٢٠٦٣من خالل تنفيذ خطة عام  ،أفريقيا

 رئيس العلن أهذه البيانات وبعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة،  يف أعقابو  -١٢٣
  جتماع.الا اختتام 

  

  


