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 التوجه العام
يتمثل اهلدف العام هلذه اخلطة الربناجمية لفرتة السنتني يف تعزيز التنمية  1- 15

واملستدامة دعما للتعجيل بالتنويع للجميع االقتصادية واالجتماعية الشاملة 
االقتصادي والتحول اهليكلي يف أفريقيا. ويتسق ذلك مع األولويات والرؤية املبينة يف 

: أفريقيا اليت نصبو إليها، اليت اعتمدها االحتاد األفريقي، وبرنامج 2063خطة عام 
ليها دولياً، مبا فيها الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واألهداف اإلمنائية املتفق ع

(، 70/1اجلمعية العامة  )قرار 2030األهداف الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية )قرار اجلمعية 

، املرفق(، واتفاق باريس بشأن تغري املناخ 69/313العامة 
(FCCC/CP/2015/10/Add.1) املتحدة الرئيسية  والوثائق اخلتامية ملؤمترات األمم

 األخرى وما مت عقده من اتفاقات دولية.
ويف الدورة العادية الرابعة والعشرين ملؤمتر االحتاد األفريقي، اليت عقدت  2- 15

ت االحتاد األفريقي خطة ، اعتمد رؤساء دول وحكوما2015يف كانون الثاين/يناير 
، اليت حتدد مسار التنمية يف أفريقيا للسنوات اخلمسني املقبلة. وهذه اخلطة 2063عام 

يراد من  هي إطار قاري يستشرف آفاق املستقبل ويقوم على رؤية االحتاد األفريقي اليت
فيها خالهلا بناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة تنعم بالسالم ويتوىل مواطنوها زمام األمور 

 الساحة الدولية.  ومتثل قوة ديناميكية على
اإلطاَر التوجيهي الذي اختذته املنطقة لتنفيذ  2063ومتثل خطة عام  3- 15

. وباإلضافة إىل ذلك، فإن خطة عمل أديس أبابا 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
وتساهم يف وسائل التنفيذ املنصوص عليها يف  2030تشكل جزءا ال يتجزأ من خطة 

 ات الثالث بعضها بعضاً. هذا الصك. وهكذا تدعم املبادر 
والوالية الرئيسية للربنامج مستمدٌة من قرار اجمللس االقتصادي  4- 15

( الذي أنشأ اجمللُس مبوجبه اللجنة االقتصادية ألفريقيا 25-)د A671واالجتماعي 
قبل ستني سنة مضت. وقد انبثقت واليات أخرى عن االحتاد األفريقي ونتائج وقرارات 
املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية العاملية، مبا يف ذلك مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية 

 . 2012املستدامة، الذي عقد عام 
القرارات املتخذة يف الدورة الثامنة واألربعني ملؤمتر اللجنة أيضا تشكل و  5- 15

االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية، املعقود يف أديس أبابا 
هذه األساس هلذه اخلطة الربناجمية لفرتة السنتني. وتشمل  ،2015يف آذار/مارس 

: التخطيط والتعبئة 2063تنفيذ خطة عام املتعلق ب (48-)د  928قرارات القرار ال
(، بشأن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل 48-)د 929والتمويل من أجل التنمية؛ والقرار 

( بشأن منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة؛ 48-)د 930التنمية؛ والقرار 
-)د 934ية؛ والقرار ( بشأن ثورة البيانات والتنمية اإلحصائ48-)د  931والقرار 



E/ECA/COE/37/4/Rev.1 

 

 

 

18-00567 3/56 
 

-2014( بشأن برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد 48
 -)د  889( بشأن أقل البلدان منواً يف أفريقيا. القرار 48-)د 935؛ والقرار 2024

 .( املتعلق باملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط44
قمة ل الدورة العادية الثالثني ملؤمتر ، خال2018ويف كانون الثاين/يناير  6- 15

االحتاد األفريقي، قامت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي بالتوقيع على إطار االحتاد 
. 2030لعام  لتنمية املستدامةخطة او  2063عام خطة األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ 

فالة تنفيذ أهداف ويتضمن اإلطار التزاما باختاذ مبادرات وبرامج مشرتكة من أجل ك
على الصعيدين اإلقليمي والوطين تنفيذا فعاال،  2063عام التنمية املستدامة وخطة 

عها ورصدها واإلبالغ بشأهنا. وقد حظي اإلطار باألولوية لدى قادة األمم املتحدة وتتب  
تطلب واالحتاد األفريقي باعتباره أداة برناجمية هامة إلدماج مجيع الواليات القائمة اليت ت

 تنسيقا وتعاونا أقوى وأكثر فعالية بني املنظمتني.
بعد مرور عقد من الزمان على األزمة املالية واالقتصادية العاملية، جتد و   7- 15

أفريقيا نفسها يف بيئة جديدة فيما خيص االقتصاد الكلي. فالبلدان اليت كانت جتتذب 
. كما أن البلدان األفريقية قدرا هائال من االستثمار األجنيب املباشر مل تعد تفعل ذلك

سعار شهدت انتكاسات اقتصادية خطرية. األالغنية بالنفط اليت استفادت من ارتفاع 
وتتعرض بيئة االقتصاد الكلي هذه ملزيد من الضغوط بفعل التحوالت اليت طرأت على 

اليت تعمل حاليا على اتباع  ،مثل الصني ،السياسات احمللية لالقتصادات الناشئةصعيد 
عاىف النمو االقتصادي تقد و  لدعم منظمي املشاريع احملليني.سياسات جديدة متوازنة 

 1،7يف املائة بعد أن كان عند مستوى  3،0، حيث بلغ 2017  عاميف أفريقيا يف
، أي أن أفريقيا شهدت انتعاشا يف منوها جتاوز منو االنتعاش 2016يف املائة يف عام 

يف عام  3،0 إىل 2016يف املائة يف عام  2،4ن االقتصادي العاملي الذي ارتفع م
. بيد أن هذا األداء النمو ال يزال أقل بكثري من مستوى النمو الالزم إلحداث 2017

 يف املائة. 10التحول اهليكلي، أي ما ال يقل عن 
ويشار إىل أن منط النمو الذي تشهده املنطقة حاليًا ونوعيته يرتكان  8- 15

، ال سيما يف املناطق الريفية حتت وطأة الفقر والتهميش ترزحرية من السكان شرائح كب
ويف أطراف املدن اآلخذة يف التوسع. وترتفع معدالت الفقر )مقيسة باستخدام خط 

دوالرا يوميا( بشكل خاص وعلى حنو مستوطن يف أفريقيا  1،90 الفقر الدويل البالغ
حتت خط الفقر نسبة السكان الذين يعيشون بلغت جنوب الصحراء الكربى، حيث 

وقد بلغت النسبة  (1).2010يف عام  45،7، مقابل 2013يف املائة يف عام  41
يف املائة على التوايل يف مشال أفريقيا )فيما عدا ليبيا، اليت ال  2،4يف املائة و 1،5

فإن وإىل جانب الفقر الضارب اجلذور، توجد بيانات بشأهنا( خالل الفرتة نفسها. 
                                                           

: أداة على شبكة اإلنرتنت لتحليل ورصد الفقر على الصعيد العاملي. ميكن االطالع PovcalNetالبنك الدويل،   )1)
 .http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx: عليه يف املوقع
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واالفتقار إىل الوظائف جتعل مهمة اع معدالت النمو السكاين وارتف التفاوتأوجه 
كثري من البطء. تتسم بالقضاء على الفقر يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى عملية 

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف الفرتة  يتجاوز االخنفاض يف معدالت الفقرومل 
ع العدد املطلق لألشخاص يف املائة، يف حني ارتف 15نسبة  2013و 1990ما بني 

وباستخدام  (2)مليون نسمة. 389مليون إىل  280فقر من حنو الالذين يعيشون يف 
ُمعامل جيين، يُقدر معدل التفاوت يف الدخل يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف 

. ومن ناحية (3)، وهو واحد من أعلى معدالت التفاوت يف العامل0،43 حبوايل 2011
أخرى فإن بطء وترية خفض معدالت الفقر فضال عن التفاوتات العميقة واملستحكمة 
يف مجيع أحناء القارة تفضي إىل آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وميكنها، على املدى 
الطويل، أن تقوض النمو االقتصادي واإلنتاجية وتطّور األسواق. كما أن هذه العوامل 

يف احلكومات واملؤسسات وهتّيئ الظروف الندالع النزاعات املفتوحة ُتضعف الثقة 
يف اآلونة ووقوع االضطرابات االجتماعية، على حنو ما أثبتته التجربة اليت عاشتها 

. ويف هناية مع الربيع العريب يف مشال أفريقياالسيما بعض البلدان األفريقية، األخرية 
لسياسات العامة أكثر مشوال وأكثر استجابة املطاف، فإن اهلدف هو ضمان أن تكون ا

 . اءالحتياجات الشباب والنس
ولكي تنمو أفريقيا وتسلك سبل التطور، ال بد هلا من تنويع اقتصاداهتا  9- 15

وإحداث حتول هيكلي فيها. فاهليكل احلايل للصادرات من البضائع، الذي هتيمن عليه 
ل املوايت لبلوغ مستوى التنمية املنشود. السلع األساسية األولية وغري اجملهزة، ليس باهليك

متزايد يف اآلراء على احلاجة امللحة لضمان استدامة النمو على حنو ويسود توافق 
ومشوله للجميع وعلى ضرورة تنويع مصادر النمو للتخفيف من ضعف االقتصادات 
 األفريقية إزاء الصدمات الداخلية واخلارجية مثل التغريات على صعيد االستهالك

العاملي. ومن األمهية مبكان اتباع السياسات املالئمة اليت تعزز التحول اهليكلي من 
 خالل التصنيع، وتعزيز اإلنتاجية، والتنويع االقتصادي والتكامل اإلقليمي. 

عام و  2063يت عام وإذا أريد ألفريقيا أن حتقق النتائج املرجوة خلط 10- 15
هم بيئة االقتصاد الكلي املعززة فمن الضروري إحداث حتول رئيسي يف فمعا  2030

. وهذا التغيري جيب أن يتناول من العدم هاإجيادعرفة كيفية التعامل معها و وم ،للنمو

                                                           
ميكن االطالع 2016Poverty in a Rising Africa, (Washington, D.C., World Bank,  ) كاثلني بيغل وآخرون. )2)

 عليه يف املوقع:
http://documents.worldbank.org/curated/en/949241467996692059/Poverty-in-a-rising-Africa; 

Economic Commission for Africa and others, MDGs to Agenda 2063/SDGs – Transition Report 

2016 (Addis Ababa, 2016.) 

(3( tmlRegional Bureau for Africa, Income Inequality United Nations Development Programme,  

Trends in sub-Saharan Africa: Divergence, Determinants and Consequences (New York, 2017). 

Available at: http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/income-inequality-

trends-in-sub-saharan-africa--divergence--dete.html 

http://documents.worldbank.org/curated/en/949241467996692059/Poverty-in-a-rising-Africa
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النظرة الضيقة اليت تركز على حتقيق االستقرار  مبا يتجاوزمع التنمية املتبادلة العالقة 
 حبيث يكون مصمما يف إطار منظور متكامل متعدد القطاعات.و والنمو، 

وال بد ألفريقيا أن تستخدم ما متتلكه هي نفسها من موارد لكي تعاجل  11- 15
إشكاالت االقتصاد الكلي اليت تقوض النمو وحتول دون مشوله واستدامته. فقدرة القارة 
على التعامل مع التحديات اجلديدة والناشئة رهينة بقدرهتا على حتقيق استقرار ومنو 

مواردها الذاتية. وملواجهة هذا التحدي، يتعني  اقتصاداهتا، ال سيما من خالل استغالل
على احلكومات األفريقية أن تنشئ نظم حوكمة قوية، وجمهزة مبا يلزم لتوفري دعم فعال 
إلدارة القطاع العام، وتعبئة املوارد احمللية، ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة، 

 وإصالح السياسات الضريبية. 
فريقية االزدهار يف بيئة عاملية دينامية ومتغرية إذا أرادت البلدان األو  12- 15

باستمرار، فمن األمهية مبكان أن يكون لديها نظام حوكمة قوي حبيث ال يشك أحد 
العوامل. فوجود مبا قد تؤول إليه خمتلف وتسود إمكانية التنبؤ  ،يف شرعية سلطة الدولة

عادة ينعم فيها الناس بالس مثل هذا النظام من شأنه أيضا أن جيعل أفريقيا قارة جذابة
 . يف العيش والعمل واالستثمار

وسيستمر دور القطاع اخلاص يف متويل التنمية يف أفريقيا يف النمو.  13- 15
أن يوفر سبال مبتكرة وفعالة لتزويد القارة باهلياكل األساسية وغريها من احللول. ه وميكن

لقطاع اخلاص، أن وفوق هذا وذاك، ميكن ألفريقيا، من خالل حشد التمويل من ا
تستقطب باليني الدوالرات الالزمة لتسريع تنميتها، وذلك من خالل تنويع اقتصادها 
وحتسني القدرة التنافسية. وسيتطلب ذلك تطوير أسواق متينة لرأس املال وهتيئة بيئة 
مواتية لتنمية القطاع اخلاص، ال سيما يف جماالت األراضي والزراعة والطاقة وغريها من 

ت اهلياكل األساسية. وسيتم الرتكيز بشكل خاص على متويل املشاريع الصغرية قطاعا
واملتوسطة احلجم والنساء املشتغالت باألعمال احلرة. ومن اجلوانب اهلامة لتنمية القطاع 

. وميكن ألفريقيا، إن من مهارات وسياسات ختص سوق العملاخلاص توفري ما يكفي 
إنتاج السلع  مستوياتاص، أن حتدث نقلة يف قطاع اخلهي استفادت من إمكانات ال

واخلدمات على السواء، وأن تنشئ اقتصادات مستدامة وتستحدث املزيد من فرص 
 العمل مبا يتيح للقارة جين فوائد العائد الدميغرايف. 

من كما يتجلى إن التزام احلكومات األفريقية خبطة التكامل اإلقليمي،   14- 15
نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ووضع خطة العمل خالل مجلة تدابري منها إنشاء م

لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، هو التزام يكفي الجتذاب القطاع اخلاص. وعلى العكس 
اإلمنائية الرئيسية، مبا يف ذلك الربنامج  اواسرتاتيجياهت القارة، فإن برامج من ذلك

اهلياكل األساسية يف أفريقيا، وخطة  الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا، وبرنامج تطوير
العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا، واسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا 

جتذاب استثمارات القطاع واالبتكار ألفريقيا، توفر أطرا اسرتاتيجية بالغة األمهية ال
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اإلنتاجية يف واالستفادة ألقصى مدى من اإلنتاج االقتصادي وسد الفجوات اخلاص، 
 االقتصادات األفريقية.

وتشكل البيانات واإلحصاءات عنصرا حموريا يف عملية التنمية.  وهناك  15- 15
، على هاتوافق يف اآلراء بشأن التطلعات اإلمنائية اليت ينبغي أن تسعى أفريقيا لتحقيق

. ولتنفيذ 2030وخطة التنمية املستدامة لعام  2063النحو املبني يف خطة عام 
، هناك حاجة إىل نظام وهيكل فعال لسياسات البيانات دمهاورص ني املتكاملتنياخلطت

تشكل العمود للدعم العملية. وسيتطلب األمر قيام ثورة أفريقية يف جمال البيانات 
الفقري لعملية صنع القرار السياسي وختطيط ومتابعة واستعراض اخلطتني، وسيستلزم 
ذلك توافر موارد وقدرات معززة جلمع البيانات وختزينها وإتاحتها لالطالع وحتليلها 

 باالعتماد على نظم إحصائية قوية. 
ياق اإلمنائي زم للسواستنادا إىل التحليل السابق، ومع إيالء االعتبار الال 16- 15

اللجنة الرئيسية، تسعى اللجنة إىل أن يشكل توجهها الربناجمي استمرارا هام للمنطقة ومل
، مع إضافة حتسينات 2 017 – 2016للعمل الذي اضطلعت به يف فرتة السنتني 

، وخطة 2030جديدة تكفل الدعم الفعال لتنفيذ ومتابعة خطة التنمية املستدامة لعام 
، وإطار التنفيذ اجلديد املشرتك بني األمم املتحدة 2063وخطة عام عمل أديس أبابا، 

واإلطار املشرتك  2030وخطة التنمية املستدامة لعام   2063واالحتاد األفريقي خلطة 
 بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن. 

 وإجراءات أفكار تقدمي ولح ألفريقيا االقتصادية اللجنة رؤية تتمحورو  17- 15
 املستدامة التنمية طةومسرتشدة خبمتحولة و تتمتع بالتمكني وشاملة للجميع ألفريقا 

ة الثالث األساسية. وتكمن األوجه 2063لعام  األفريقي الحتاداخطة و  2030 لعام
يفتها ووظ بوصفها داعية إىل االجتماعات، وظيفتهاو  مركز أحباث،ك  وظيفتهاللجنة يف 
 .التشغيلية

التوجهات  على سرتكز رؤيتها، تقدمي من اللجنة تتمكن وحىت 18- 15
 :ةة التاليمساخل سرتاتيجيةاال

من خالل تعزيز املسار  رائدة معرفية مؤسسة باعتبارهاتها مكان تعزيز )أ( 
 ؛املهين املعريف للموظفني

وضع اخليارات بالنسبة لسياسات االقتصاد الكلي والسياسات اهليكلية  )ب(
 ؛للتعجيل بتحقيق التنويع االقتصاد وإجياد وظائف العمل

املوارد البشرية و  ساسيةاأل هياكللل مبتكرةوتنفيذ أمناط متويل  إجياد )ج(
 أفريقيا؛ يف التحولحتقيق من أجل ة االجتماعيو  ةواملادي

 الرتكيز مع للحدود، العابرةللتحديات اإلقليمية وتلك  حبلول املسامهة )د( 
 ؛باعتبارها روابط إمنائية هامة االجتماعي اإلدماجالسالم واألمن  على
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 قليميةاإل لولاحل إجيادالدفاع عن موقف أفريقيا على الصعيد العاملي و  )ه( 
 .العامليذات البعد  احلوكمةمشكالت للمسامهة يف حل 

وهتدف اللجنة إىل إقامة صالت قوية بني بيئة االقتصاد الكلي وغريها  19- 15
، ومنو القطاع اخلاص، والتكامل والتفاوتمن القضايا اإلمنائية األساسية، مثل الفقر 

اإلقليمي والتجارة، وتغري املناخ، والطاقة واملوارد الطبيعية، واملساواة بني اجلنسني ومتكني 
اءات. وسرتتكز هذه القضايا على نظام حكم متني ونظام املرأة، والبيانات واإلحص

لتعبئة املوارد احمللية يكون مبثابة احملرك للنمو االقتصادي الشامل للجميع والتنمية 
 املستدامة. 

على دعم بيئة اللجنة الربناجمي تركيز سينصب  وبناء على ذلك،  20- 15
 ،الرئيسية يف القضاء على الفقرا أولوياهتكمن لالقتصاد الكلي تكون مواتية للنمو وت

، وحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والتعجيل التفاوتوالتصدي ألوجه 
بالتكامل االقتصادي والتجارة من خالل زيادة تنويع وتقوية املؤسسات، وحتسني 
احلوكمة، وتوثيق االرتباطات بني القطاعني العام واخلاص. وستواصل اللجنة عملها 

رتاتيجي لدعم تنفيذ املعلم التارخيي املتمثل يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية االس
وخطة العمل لتعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية. وفيما يتعلق بالقطاع اخلاص 
ومساعي التمويل، سرتكز اللجنة على حتسني البيئة العامة لألعمال التجارية والعمل 

ة واحدة للنقل يعات يف جماالت من قبيل مبادرة إنشاء سوق أفريقيعلى توحيد التشر 
االحتاد األفريقي مؤخرا؛ واملساعدة يف تنظيم املشاريع، ال سيما  اجلوي، اليت اعتمدها

تلك اليت تنطوي على شراكة بني القطاعني العام واخلاص؛ واالستفادة من دور القطاع 
ع الرتكيز على آثارها على النساء والشباب. اخلاص عن طريق تعميق أسواق رأس املال، م

وسيشكل تقدمي الدعم واملساعدة لتطوير منصات للطاقة اإلقليمية، واهلياكل األساسية 
واخلدمات عنصرا هاما لتحقيق النمو املتوازن. وستشمل سبل ختضري التصنيع يف أفريقيا 

استدامة ز على إدارة النهوض خبطط التنمية االقتصادية اخلضراء والزرقاء، مع الرتكي
املوارد الطبيعية وتيسري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. وسوف يعتمد 
وضع السياسات وتقييم التقدم احملرز على هيكل قوي لإلحصاءات والبيانات املتاحة 

 للمجتمع املدين والقطاع اخلاص ومقرري السياسات على حد سواء. 
القطاع اخلاص بوصفه عامال لها الربناجمية عم جماالتإىل اللجنة تضيف و  21- 15

باعتبارمها من قضايا  والتفاوتمساعدا على حتقيق النمو، كما أضافت مسائل الفقر 
اإلدماج االجتماعي اهلامة اليت إذا ما تركت دون معاجلة، ميكنها أن تقوض اجلهود 

يتحقق ذلك اليت تبذهلا الدول األعضاء لتحقيق النمو. وفيما خيص القطاع اخلاص، س
من خالل العمل بشكل وثيق مع القطاع اخلاص لدعم سياسات سالسل القيمة 
والتنوع، مبا يف ذلك تنمية املهارات، وتعميق التعاون مع القطاع اخلاص يف دعم وضع 
السياسات ورفدها باملعلومات، ودعم القطاع العام يف التفاوض مع القطاع اخلاص 
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لة أنشطة أخرى، وإجياد منرب للدعوة للحكومات بشأن هيكلة املشاريع، من بني مج
 والقطاع اخلاص داخل القارة وخارجها. 

، ستتمثل اخلطوة اهلامة األوىل يف تفاوتاتا يتعلق مبسائل الفقر والوفيم 22- 15
بادل أفضل حتسني البيانات املتاحة لواضعي السياسات بشأن هاتني املسألتني. وينبغي ت

شامل للجميع داخل القارة مع التأكد يف الوقت املمارسات بشأن سياسات النمو ال
من أن السياسات املقرتحة لالعتماد من جانب االحتاد األفريقي واجلهات نفسه 

 التفاوتاألدلة اجلديدة بشأن جيوب بادل األخرى سياسات غري تنازلية. وسيشكل ت
مية واستحداث نظام لرصد ظهورها جزءا من هذه اخلطة. وبالنظر إىل الضرورة احلت

للشمول، من املهم أن تكون اللجنة مهيأة للعمل مع الدول األعضاء يف اجلوانب 
التنظيمية والعملية لبناء الدولة من خالل نظم حوكمة قوية، ينبغي أن تشمل الرتكيز 
على البلدان اليت متر مبرحلة الصراع وما بعد الصراع، بغية بناء قدرهتا على الصمود، 

 د من األزمات. مما يؤدى إىل منع املزي
وسيجري تصميم نظام وهندسة السياسة العامة للبيانات على حنو  23- 15

تضطلع فيه البيانات بدورها الكامل يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة. وستسعى 
اللجنة، يف معرض االضطالع مبهامها، إىل إدماج البيانات املستمدة من مصادر 

معلومات عالية اجلودة تستخدم يف تعزيز جديدة مع البيانات التقليدية سعيا إلنتاج 
 ورصد التنمية املستدامة للتأسيس عليها يف صنع القرارات. 

حول الربامج الفرعية التسعة  تمحور أولويات اللجنة الربناجميةوست 24- 15
التكامل اإلقليمي والتجارة؛ و املرتابطة واملتكاملة التالية: االقتصاد الكلي واحلوكمة؛ 

بيئة وإدارة املوارد تغري املناخ والو البيانات واإلحصاءات؛ و ؛ هومتويلالقطاع اخلاص تنمية و 
األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية؛ و ؛ واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةالطبيعية؛ 

 .  والفقر والتفاوت والسياسة االجتماعية ؛تخطيطالو والتنمية االقتصادية 
إلقليمية اخلمسة التابعة للجنة يف جماالت وستتخصص املكاتب دون ا 25- 15

خمتارة، للتأكد من أن الشواغل ذات األولوية والتحديات اإلمنائية اليت تواجهها الدول 
 األعضاء يف مناطقها دون اإلقليمية جيري التصدي هلا على النحو املناسب. 

وسيتواصل تعزيز قدرات املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  26- 15
الدول ما يلزم من تدريب ودعم سياسايت لتنفيذ قدمي سعيا لتمكينه من ت همواردو 

 . 2063عام وخطة  2030عام طة األعضاء خل
وستتم مواءمة طرائق التنفيذ مع دور اللجنة بوصفها جممع فكر خمتص  27- 15

بالسياسات العامة يوفر البحوث وحتليالت السياسات املتعددة القطاعات اليت تقوم 
ئز الثالث للتنمية املستدامة؛ وبوصفها كيان يتوىل تنظيم املنتديات احلكومية على الركا

الدولية مثل منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة، بغرض تيسري تبادل احللول، 
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 يت عاموالتعلم من األقران وإمساع صوت القارة املوحد على الصعيد العاملي دعما خلط
مات تنمية القدرات، مبا يشمل دعم الدول ؛ وكمقدم خلد2063 عامو  2030

األعضاء يف سعيها إىل الوفاء باالتفاقات واملعاهدات والقواعد واملعايري الدولية، وتعزيز 
الدعوة يف جمال السياسات وبناء توافق اآلراء وتطوير خدمات الدعم التقين واخلدمات 

 االستشارية يف جمال السياسات. 
هذه األدوار من خالل إجراء حتليالت  وستنجز اللجنة ما تقتضيه 28- 15

اقتصادية واجتماعية لرصد وتتبع ما حترزه أفريقيا من تقدم يف الوفاء بالتزاماهتا العاملية 
واإلقليمية؛ وعرب صياغة توصيات ومبادئ توجيهية ومعايري يف جمال السياسة العامة 

فق اآلراء واختاذ مواقف دعماً للحوار السياسايت؛ وتنظيم حوار سياسايت لتيسري بناء توا
إقليمية موحدة بشأن القضايا الرئيسية؛ وتقدمي املساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات 
يف شكل خدمات استشارية وتدريب لنشر أفضل املمارسات. وستستمر اللجنة يف 
كفالة إجناز نواتج عالية اجلودة وعميقة األثر، وستحقق ذلك من خالل النهوض 

 راءاهتا املتعلقة بضمان اجلودة طبقا لسياستها يف جمال التحقق من اجلودة. مبعايريها وإج
وسيظل للشراكات االسرتاتيجية دور حموري يف تنفيذ الربنامج.  29- 15

وستساعد اسرتاتيجية اللجنة املنقحة يف جمال الشراكات، اليت تتماشى مع توجهاهتا 
ائفة واسعة من الشركاء من اجلديدة، يف تسخري مواطن القوة النسبية لديها إلشراك ط

 داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها لتعظيم تأثري عملها. 
ويف سياق حتقيق مزيد من االتساق والفعالية داخل منظومة األمم  30- 15

املتحدة اإلمنائية دعما ألهداف التنمية املستدامة، مبا يتماشى مع إصالحات املنظمة 
اللجنة يف أعمال جملس الرؤساء التنفيذيني ستشارك و يف إطار صالحيات األمني العام. 

نظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق. وستسعى أيضا إىل تعزيز التفاعل مع إدارة مل
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، والتعاون مع فريق األمم املتحدة اإلمنائي. وسيستمر 

من خالل اإلقليمي  فريق األمم املتحدة اإلمنائي على الصعيدالتنسيق والتعاون مع 
دعو إليها هيئات منها آليات التنسيق اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تاالستفادة من 

األمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي. وعلى الصعيد الوطين، ستعمل اللجنة عن 
واألفرقة القطرية لألمم املتحدة، تنفيذا  لمنسقني املقيمنياألمم املتحدة لكثب مع نظام 

واللجان االقتصادية واالجتماعية  األمم املتحدة اإلمنائيفريق لبيان التعاون بني 
تنسيق . وإضافة إىل ذلك، ستواصل اللجنة 2030اإلقليمية من أجل تنفيذ خطة عام 

، مثل مبادرة مشرتكة تعاوهنا عن كثب مع اللجان اإلقليمية األخرى لبلورة مبادرات
لتنمية العاملية لظورات بغية تعزيز البعد اإلقليمي نتنسيق املالسالمة على الطرق، و 

 والتعاون بني بلدان اجلنوب.   
وستواصل اللجنة االستفادة من الشراكة االسرتاتيجية القائمة مع  31- 15

مؤسستني أفريقيتني أخريني، مها مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي، 
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اللجنة بتسخري هذه الشراكة يف  م. وسوف تقو 2063وعام  2030يت عام دعما خلط
، بالتعاون الوثيق مع إطار اخلطتنيدعم إطار األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتنفيذ 

األمم املتحدة واالحتاد األفريقي املشرتك لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن 
قة الساحل. الدوليني، يف جماالت من قبيل اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنط

وستعمل اللجنة على تعميق شراكتها مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى، 
وكذلك مع املصارف املركزية، واجلامعات، ومراكز الفكر، واملؤسسات البحثية األخرى، 
واجملتمع املدين ومنظمات القطاع اخلاص يف الدفع قدما بأهداف التنمية املستدامة 

  .2063 عام وخطة
وكجزء من اجلهود املبذولة باستمرار لتعزيز الفعالية التنظيمية واإلمنائية  32- 15

واألثر، كلفت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بإجراء استعراض هيكلي ووظيفي للمؤسسة. 
عملية تقييم ومسح شاملة الستعراض املواهب. وسوف تستند اللجنة  أجنزتوقد 

الربناجمي القائم، مبا يف ذلك لوحة متابعة إدارة  االقتصادية ألفريقيا على إطار املساءلة
األداء التنفيذي وسياسة تقييم لرصد النتائج. وقد ُصممت كلتا اآلليتني من أجل 
استعراض ما حيرز من تقدم وإجنازات يف بيئة قائمة على النتائج، ومن اآلن فصاعدا، 

األعمال. وقد مت ستستفيدان من مرفق نظام أوموجا لتحليل املعلومات املتعلقة ب
استعراض اإلطار املنطقي الوارد حتت كل برنامج فرعي وصقله مبا جيعل مؤشرات اإلجناز 

 قابلة بقدر أكرب للقياس الكمي ومبا يعكس التوجه االسرتاتيجي اجلديد للجنة. 

  1البرنامج الفرعي 
 االقتصاد الكلي والحوكمة  

 يف أفريقياللجميع : تسريع وترية التحول االقتصادي والتنمية الشاملة هدف المنظمة

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
تعزيز قدرة الدول األعضاء على التنبؤ وحتليل  )أ(

االقتصاد الكلي، وعلى تصميم وتنفيذ ورصد اخلطط 
والتنمية واالسرتاتيجيات اإلمنائية اليت تعزز النمو الشامل 

 املستدامة والتحول اهليكلي

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تستخدم مناذج  )أ(
التنبؤ اخلاصة باللجنة وأدواهتا لتخطيط وحتليل 
االقتصاد الكلي يف تصميم وتنفيذ ورصد سياسات 

 وخطط االقتصاد الكلي املراعية للمنظور اجلنساين 
املوارد العامة تعزيز قدرة الدول األعضاء على تعبئة  )ب(

احمللية والدولية على السواء، واعتماد اسرتاتيجيات 
احلوكمة االقتصادية احملسنة، وإدارة القطاع العام، وتقدمي 

 اخلدمات لتحقيق التنمية املستدامة 

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تستخدم  )ب(
السياسات واالسرتاتيجيات اليت توصي هبا اللجنة 

يا بشأن تعبئة املوارد العامة احمللية االقتصادية ألفريق
والدولية، وإدارة الشؤون االقتصادية، وإدارة القطاع 

 العام
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)ج( تعزيز قدرة الدول األعضاء على صياغة سياسات 
 وبرامج احلوكمة االقتصادية العامة وتنفيذها ورصدها؛ 

زيادة عدد الدول األعضاء وبرامج أجهزة االحتاد  )ج(
األفريقي ومؤسساته اليت تستخدم دعم اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا الستعراض وتقييم ورصد التقدم 
احملرز يف تعزيز احلوكمة االقتصادية الرشيدة يف إطار 
 اآللية األفريقية الستعراض األقران واملبادرات األخرى 

 االستراتيجية

مسؤولية تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عاتق شعبة االقتصاد تقع  33- 15
الكلي واحلوكمة. وباإلضافة إىل معاجلة األولويات الرئيسية، على النحو املبني يف 

، يهدف الربنامج الفرعي إىل اإلسهام يف حتقيق 2063من خطة عام  3و 1ني التطلع
وستجري متابعة أهداف من أهداف التنمية املستدامة.  17و 16و 8و 1األهداف 

الربنامج الفرعي من خالل اتباع اسرتاتيجية لبناء القدرات بالتعاون مع الشركاء 
 االسرتاتيجيني. 

تسريع وترية التحول  ف العام لتدخالت بناء القدرات يفويتمثل اهلد 34- 15
االقتصادي الشامل للجميع واملراعي لالعتبارات اجلنسانية، هبدف تعزيز إعمال األطر 

وبرنامج  2063عام و  2030خطيت عام اإلمنائية الرئيسية املتفق عليها دوليا من قبيل 
)برنامج عمل اسطنبول(. وعلى  2020-2011العمل لصاحل أقل البلدان منوا للعقد 

وجه اخلصوص، سيعمل الربنامج الفرعي على تعزيز قدرة الدول األعضاء يف جماالت 
 التخطيط اإلمنائي، وحتليل االقتصاد الكلي واحلوكمة االقتصادية واملالية العامة. 

بناء القدرات أوال يف تعزيز حتليل  السرتاتيجيةوتتمثل األهداف احملددة  35- 15
سات ووضع السياسات القائمة على األدلة؛ وثانيا يف تعزيز ومتابعة واستعراض السيا

مؤسسي فعال؛ ورابعا األطر اإلمنائية اإلقليمية والعاملية؛ وثالثا يف تيسري وضع هيكل 
التنبؤ اخلاص باملؤشرات اإلمنائية الرئيسية مثل املتغريات املتعلقة بسياسات  يف تعزيز

دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف جمال التخطيط االقتصاد الكلي، وذلك ل
 اإلمنائي.

وسيتم حتقيق تدخالت تنمية القدرات اليت يقوم هبا الربنامج الفرعي عن  36- 15
طريق توليد ونشر املنتجات املعرفية املتطورة؛ وتقدمي املساعدة التقنية إىل اهليئات 

ر وتبادل اخلربات بشأن القضايا اإلقليمية واحلكومات الوطنية؛ وتوفري منابر للحوا
اإلمنائية الرئيسية. وسُتنفذ هذه اجلهود بالشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي 

 .واملؤسسات األفريقية األخرى وكيانات األمم املتحدة املعنية
ومن أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتنشيط عملها يف  37- 15

طة وضع املعايري والتحليل يف جمال التخطيط جمال التخطيط، ستضطلع الشعبة بأنش
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للتنمية. وستستهدف البحوث دعَم البلدان األفريقية يف صياغة أطر وطنية للتخطيط 
وتنفيذ تلك األطر ومتابعتها، وتستند يف مسعاها ذلك إىل أدوات عملية وتسرتشد 

 بصنع السياسات القائم على األدلة. 
ا إحراز تقدم صوب حتقيق احلوكمة وستكفل االسرتاتيجية مواصلة أفريقي 38- 15

االقتصادية اجليدة لدعم خطتها اإلمنائية، مبا يف ذلك عرب تعزيز السياسات والربامج 
اهلادفة لتحسني الكفاءة يف إدارة القطاع العام وتعزيز طابعها التشاركي. وسرتكز 

يف أفريقيا؛  االسرتاتيجية على البحوث وبناء القدرات لتعزيز احلوكمة االقتصادية اجليدة
وعلى حتسني سياسات إدارة املالية العامة وشؤون امليزانية واالستثمارات العامة 
واستثمارات امليزانية والسياسات التنظيمية على املستويني الوطين واحمللي؛ وتنفيذ 

 ممارسات إدارية تقوم على أساس النتائج يف دورة السياسات العامة.
التقين املباشر إىل عملية اآللية األفريقية  وسيقدم الربنامج الفرعي الدعم 39- 15

الستعراض األقران من أجل تعزيز إمساك أفريقيا بزمام خطة التنمية األفريقية وقيادهتا. 
ويف هذا السياق، سوف يقوم الربنامج بزيادة املساعدة اليت يقدمها إىل الدول األعضاء 

 يف تنفيذ اآللية األفريقية الستعراض األقران. 

  2مج الفرعي البرنا
 التكامل اإلقليمي والتجارة

واجهة حتديات مل: حتقيق التعاون والتكامل اإلقليميني على حنو فعال يف ما بني الدول األعضاء هدف المنظمة
 التحول اهليكلي يف أفريقيا 

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
تعزيز قدرة الدول األعضاء واجلماعات  )أ(

االقتصادية اإلقليمية على وضع وتنفيذ ورصد 
السياسات والربامج املصممة لتعميق األسواق اإلقليمية 

 والتعجيل بعملية التصنيع 

زيادة عدد الدول األعضاء واجلماعات ‘ 1’)أ( 
االقتصادية اإلقليمية اليت تستعني بالسياسات اليت 

االقتصادية ألفريقيا من أجل تصميم  تقرتحها اللجنة
برامج تتعلق بالتنويع، ومؤسسات األسواق وسالسل 
 القيمة اإلقليمية مع مراعاة األبعاد اجلنسانية ذات الصلة

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تدرج التصنيع  ‘2’ 
 يف سياساهتا اإلمنائية الوطنية وأطر التخطيط

زيادة قدرة الدول األعضاء واجلماعات  )ب(
االقتصادية اإلقليمية على وضع سياسات وبرامج يف 
جمايل التجارة يف ما بني البلدان األفريقية والتجارة 

 الدولية وتنفيذها ورصدها 

عدد الدول األعضاء واجلماعات  زيادة‘ 1’)ب( 
االقتصادية اإلقليمية اليت تنفذ وترصد سياسات لتعزيز 
التجارة فيما بني البلدان األفريقية واجتذاب 
االستثمارات املباشرة األجنبية واالستثمارات األفريقية 

 العابرة للحدود
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زيادة عدد الدول األعضاء املشارِكة يف مناطق  ‘2’
ليمية، مبا يف ذلك مناطق التجارة احلرة التجارة احلرة اإلق

التابعة للجماعات االقتصادية اإلقليمية واالحتادات 
اجلمركية والنقدية اليت متكنت من مواءمة سياساهتا 
التجارية مبا حيقق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية 

 األفريقية
)ج( تعزيز قدرة الدول األعضاء واملؤسسات األفريقية 

االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية  واجلماعات
الدولية على صياغة وتنفيذ السياسات والربامج الرامية 

 إىل النهوض بالتحول اهليكلي يف أفريقيا

زيادة عدد الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية  )ج(
اإلقليمية واملؤسسات األفريقية اليت تتلقى خدمات 

جمال تنمية القدرات من اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف 
أجل صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والربامج الداعمة 

 لألولويات واخلطط اإلمنائية يف أفريقيا واإلبالغ عنها

 االستراتيجية

تقع املسؤولية الفنية عن تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عاتق شعبة  40- 15
ويف سبيل التصدي للتحديات املتعلقة باستحداث التكامل اإلقليمي والتجارة. 

الوظائف، والقضاء على الفقر، والقيود من جانب العرض، وتنويع االقتصاد، والتسيري 
الوظيفي لألسواق اإلقليمية وتدين القدرات واالستثمارات يف جمايل التجارة يف ما بني 

ور اجلنساين يف إطار خطة البلدان األفريقية والتجارة اخلارجية، وتعميم مراعاة املنظ
التحول يف أفريقيا، سريكز هذا الربنامج الفرعي على البحوث التحليلية القائمة على 
األدلة، وعلى توفري اخلدمات االستشارية، وبناء توافق اآلراء يف ما بني الدول األعضاء، 

تدامة يف وذلك من أجل التأثري على السياسات املتعلقة بالتحول اهليكلي والتنمية املس
مع الرتكيز  2063وعام  2030عام  خطيتأفريقيا. وسيجرى هذا العمل يف إطار 

من أهداف التنمية املستدامة  17و 10و 9و 8بصفة خاصة على النهوض باألهداف 
ويف إطار االستجابة للقضايا املستجدة اليت هتم أفريقيا. ويف معرض قيامها بذلك، 

من اجلزء  2لضمان االتساق مع الربنامج الفرعي  ستسعى اللجنة االقتصادية ألفريقيا
-2018من ميزانية األمم املتحدة الربناجمية املقرتحة لفرتة السنتني  11الرابع بالباب 

 ، بشأن التنسيق اإلقليمي للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ودعما هلا.2019
ونشر  وضعوسعيا لتسريع عملية التصنيع، سيعمل الربنامج الفرعي على  41- 15

أدوات وصكوك ومبادئ توجيهية خاصة بالسياسة العامة وسيساعد على بناء قدرات 
الدول األعضاء على حتديد الفرص املتاحة من أجل التنويع، وإضافة القيمة وتطوير 
جمموعات للصناعة التحويلية والتصنيع تدعم خطة العمل للتعجيل بالتنمية الصناعية 

مج الفرعي أيضًا على دمج التوصيات املنبثقة عن حبوث يف أفريقيا. وسيعمل الربنا
 اللجنة االقتصادية بشأن التصنيع يف السياسات اإلمنائية واألطر التخطيطية للجنة. 
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ز الربنامج الفرعي قدرة الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية وسيعز   42- 15
ما ما التجارة فياإلقليمية على وضع وتنفيذ ورصد السياسات والربامج املتصلة مبجايل 

بني البلدان األفريقية والتجارة الدولية، وهتيئة بيئة مالئمة لتعميق التكامل اإلقليمي. 
وسيواصل تزويد الدول األعضاء بالدعم يف جماالت التحليل وبناء القدرات وغري ذلك 

خالل يف سياق خطط اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، و والتحفيز من أشكال الدعم 
السابقة والتالية إلنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، واملسائل املتعلقة املرحلة 

مبنظمة التجارة العاملية وغريها من املسائل املتصلة بالتجارة الثنائية واملتعددة األطراف. 
وسيقدم أيضا الدعم التقين إىل الدول األعضاء يف املنطقة من أجل كفالة اتساق 

 2030يت عام ات التجارة والتصنيع مع خطاسات التجارة والتصنيع ومواءمة سياسسي
 .  2063عام و 

وسيعمل الربنامج الفرعي على دعم جهود اجلماعات االقتصادية  43- 15
اإلقليمية واالحتاد األفريقي ملعاجلة االختناقات اليت تواجهها املؤسسات اإلقليمية 

التقنية ومتكينها من تنفيذ براجمها. وبالنظر إىل  والربامج اإلقليمية، هبدف تعزيز قدرهتا
الدور الذي تؤديه املؤسسات يف حترير إمكانات األسواق اإلقليمية، سيدعم الربنامج 
الفرعي اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من خالل حتليل السياسات العامة، وتطوير 

احلامسة اليت حتدد القدرات  القدرات ودراسات احلاالت اإلفرادية يف التعامل مع القوى
الوظيفية لألسواق اإلقليمية، مبا يف ذلك مسائل من قبيل املعايري والقواعد، وسياسة 

 املنافسة، وتيسري االستثمار، وامللكية الفكرية. 
كفل الربنامج الفرعي إدراج األبعاد اجلنسانية يف جماالت عمله وأن وسي 44- 15

سرتاتيجيات واهلياكل العامة اليت تعتمدها تراعي أنشطة بناء القدرات بشكل مكثف اال
 اللجنة يف جمال بناء القدرات.

  3البرنامج الفرعي 
 تنمية القطاع الخاص وتمويله

 2063عام و  2030يت عام : حتقيق النمو االقتصادي املطرد والتحول يف أفريقيا يف إطار خطهدف المنظمة 
 عن طريق تعزيز دور القطاع اخلاص وموارده

 مؤشرات النجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ  )أ(

السياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل حتسني بيئة األعمال 
التجارية مع الرتكيز بوجه خاص على السياسات املتعلقة 

 بالزراعة واألراضي

زيادة عدد الدول األعضاء واجلماعات  )أ(
االقتصادية اإلقليمية اليت تعمل مع اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا بشأن السياسات املقرتحة 
لتحسني تصنيفات بيئة األعمال التجارية العاملية 
على الصعيد اإلقليمي، مع مراعاة أثرها على 
مزاويل األعمال احلرة من بني النساء والشباب، 
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االستثمارات يف جماالت الزراعة  واجتذاب
 واألراضي والطاقة والصحة واهلياكل األساسية

تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ  )ب( 
السياسات واالسرتاتيجيات اليت تعزز التمويل املبتكر من 
أجل تطوير أسواق رأس املال لدعم تنمية القطاع اخلاص 

 وجذب االستثمارات

عدد الدول األعضاء واجلماعات  زيادة‘ 1’)ب(  
االقتصادية اإلقليمية العاملة مع اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا من أجل تعميق تنمية أسواق رأس املال 
من خالل تصميم السياسات أو تنفيذ اللوائح 
املواتية للمضي يف تعميق األسواق املالية، مبا يف 

، ذلك يف جمايل اإلجيار والتمويل الرقمي، والتأمني
وصناديق املعاشات التقاعدية، من أجل حشد 
االستثمار الطويل األجل للطاقة املتجددة 

 واهلياكل األساسية والقطاعات االجتماعية
عدد الدول األعضاء اليت تستخدم  زيادة‘ 2’

آليات التمويل املبتكرة لالستفادة من املوارد 
اإلضافية لالستثمار، وال سيما فيما خيص متويل 
الطاقة واهلياكل األساسية، مبا يف ذلك استخدام 
أطر الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
 وكذلك متويل اخلدمات االجتماعية مثل الصحة

د الدول األعضاء اليت اعتمدت زيادة عد‘ 3’
سياسات فعالة يف جمال الطاقة وخططا لزيادة سبل 
احلصول على الطاقة، مبا يف ذلك يف اجملتمعات 

 الريفية
تعزيز قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ  )ج(

السياسات والربامج الرامية إىل زيادة استثمارات القطاع 
والطاقة واخلدمات، مما يؤدي اخلاص يف اهلياكل األساسية 

إىل توفري املزيد من اهلياكل األساسية، وإجياد فرص العمل 
 وحتقيق النمو االقتصادي

 
 

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تضع ‘ 1’ )ج(
وتنفذ، بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 
سياسات وبرامج ُتفضي إىل تعزيز الشراكة بني 

 اهلياكل األساسية، القطاعني العام واخلاص يف
 واملشاريع يف الطاقة واخلدمات 

زيادة عدد البلدان اليت لديها أطر موحدة ‘ 2’
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، تتوافق مع 
أهداف التنمية املستدامة يف عدد متزايد من 
القطاعات، مبا يف ذلك التكنولوجيا وتكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت

 االستراتيجية

عاتق شعبة  على الفرعي الربنامج هذا تنفيذ عن الفنية املسؤولية تقع  45- 15
الربنامج الفرعي إىل زيادة حصة التمويل من تنمية القطاع اخلاص ومتويله. وسيسعى 

القطاع اخلاص يف االقتصاد األفريقي، أوال، من خالل حتسني البيئة املواتية لألعمال 
التجارية، واملواءمة بني اللوائح والرتويج ملناصرة القطاع اخلاص يف أفريقيا على الصعد 
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حلكومات على ضمان توفر الوطين واإلقليمي والعاملي؛ وثانيا، من خالل العمل مع ا
البنية التحتية األساسية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع اخلاص، إىل جانب موارد 
الطاقة واهلياكل األساسية واخلدمات الفعالة وامليسورة التكلفة واجليدة التنظيم بالقدر 
الكايف الجتذاب القطاع اخلاص؛ وثالثا، عن طريق تعميق اهلياكل املالية وتنمية 
أسواق رأس املال لزيادة جممعات املدخرات واالستثمارات واستقطاب املزيد من رؤوس 
األموال االستثمارية.  وسيجري الرتكيز على تشجيع ظهور الشركات الرائدة اليت 
متلكها النساء يف مشاريع مشرتكة ميكنها املنافسة يف سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية 

األمهية ستكون احلاجة إىل تشجيع االستثمارات اإلقليمية  والعاملية. وبنفس القدر من
وتعزيز القطاع املايل من خالل حتسني هيكل احلوكمة واألطر التنظيمية واملؤسسية 
للمؤسسات املالية. وباإلضافة إىل ذلك، ستجرى البحوث يف جمال السياسات 

األعضاء لتعزيز تنمية القائمة على األدلة دعمًا للجهود املتزايدة اليت تبذهلا الدول 
املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم. وستسهم نواتج الربنامج الفرعي هذه يف حتقيق 

 ، بطرق مرتابطة ومتداخلة.12و 11و 9و 8و 7و 5و 4و 1األهداف 
ويف جمال الزراعة، سيجري الرتكيز على تشجيع التحول الزراعي من  46- 15

واملستدامة وسالسل القيمة الزراعية  خالل تطوير منتجات معرفية عن الزراعة الذكية
اإلقليمية اليت تقوم على النهوض باألعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية. 
وسريكز الربنامج الفرعي بوجه خاص على السياسات الالزمة لتحسني بيئة األعمال 

سات التجارية ودعم تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، مبا يف ذلك املؤس
من خالل الربامج الوطنية للموردين وغري املزارعني  راصغو التجارية اليت تقودها نساء، 

 ذلك من االسرتاتيجيات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بسياسة األراضي وعالقتها باألعمال التجارية، سيقدم  47- 15

الربنامج الفرعي الدعم إىل الدول األعضاء من أجل تنفيذ اإلعالن الصادر بشأن 
ئل والتحديات املتعلقة باألراضي يف أفريقيا، الذي اعتمدته الدورة العادية الثالثة املسا

، وذلك من خالل الدعوة إىل إدراج 2009عشرة لالحتاد األفريقي يف سرت، ليبيا، يف 
مسألة األراضي يف خطة تنمية أفريقيا ويف اسرتاتيجيات وبرامج املنظمات القارية 

 يمية والدول األعضاء واجلهات الفاعلة األخرى. واجلماعات االقتصادية اإلقل
ويف جمال الطاقة، واهلياكل األساسية واخلدمات، سريكز الربنامج الفرعي  48- 15

القارة الوارد يف شراكة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي بربنامج عمل على النهوض 
وأيضا األركان األساسية  2027– 2017بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية لعام 

. ويتمثل املغزى الرئيسي هلذا الربنامج الفرعي 14و 11، و7ألهداف التنمية املستدامة 
يف هتيئة اإلطار التنظيمي ألسواق اهلياكل األساسية املوحدة يف جماالت الطاقة والنقل، 

املزيد  مبا يف ذلك السكك احلديدية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بغية اجتذاب
من مشاركة القطاع اخلاص يف هذه اجملاالت. وسوف يركز العمل على اهلياكل اإلقليمية 
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زيادة فرص  من أجللضمان توافر احلجم املطلوب إلنشاء منطقة التجارة احلرة القارية و 
 جناح املشاريع وفرص احلصول على التمويل. 

املشاكل بسبب وال يزال متويل التنمية يف أفريقيا تكتنفه الكثري من  49- 15
هذا الربنامج الفرعي، الذي يستند إىل سيقدم . و فتقار إىل وسائل التمويل الكافيةاال

متويل التنمية، الدعم إىل البلدان، واملناطق دون إجراءات خطة عمل أديس أبابا، و 
تطوير املنابر اإلقليمية لتمويل التنمية يف أفريقيا من خالل برمتها لاإلقليمية والقارة 

وات املبتكرة مثل توظيف سندات الدين، وتطوير األسواق الثانوية لسندات األد
الشركات واملناخ وأهداف التنمية املستدامة، وغريها من أدوات التمويل املستدام ذات 

 الصلة ملعاجلة االفتقار إىل فرص احلصول على التمويل.
 4لبرنامج الفرعي ا

 البيانات واإلحصاءات 

يت عام إعداد بيانات وإحصاءات عالية اجلودة، ونشرها، واستخدامها يف إطار خط: حتسني هدف المنظمة
 من أجل دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا 2063عام و  2030

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
تعزيز قدرة الدول األعضاء على إنتاج البيانات  )أ(

واإلحصاءات املفصلة ذات البعد اجلنساين، ونشرها 
واستخدامها من أجل تيسري وضع السياسات القائمة 
 على األدلة وختطيطها وتنفيذها ورصدها واإلبالغ عنها

زيادة عدد الدول األعضاء اليت قامت ‘‘ 1’’)أ( 
ء من خطتها الوطنية بوضع اسرتاتيجية إحصائية كجز 

 للتنمية املستدامة
زيادة عدد الدول األعضاء اليت تنتج إحصاءات ‘ 2’

وتبلغ بشأهنا يف ثالثة جماالت على األقل من اجملاالت 
عام يت اإلحصائية، لكي ُتستخدم يف رصد تنفيذ خط

، على أن تتضمن تصنيفا 2063وعام  2030
 مناسبا

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تنتج  ‘3’ 
إحصاءات عن األحوال املدنية على أساس نظام 

 التسجيل املدين 
زيادة عدد الدول األعضاء اليت جتري تعدادات ‘ 4’

بدعم من اللجنة االقتصادية  2025حبلول عام 
 ألفريقيا

عدد الدول األعضاء اليت تعتمد نظام  زيادة‘ 5’ 
وتطبقه لتجميع  2008احلسابات القومية لعام 

 اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية
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زيادة عدد الدول األعضاء القادرة على  ‘6’ 
اعتماد التكنولوجيا يف إنتاج ونشر البيانات 

 واإلحصاءات
عدد الدول األعضاء اليت تنفذ خطط  زيادة‘ 7’

 العمل املتعلقة باإلحصاءات اجلنسانية
زيادة عدد الدول األعضاء اليت تنتج بيانات ‘ 8’

وإحصاءات اهلجرة باستخدام منهجيات ونظم 
 حديثة

حتسني توافر اإلحصاءات املنسقة يف قواعد  )ب(
بيانات اللجنة االقتصادية ألفريقيا وتعزيز الدعم املقدم 
للدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل إصدار ونشر 

 بيانات وإحصاءات قابلة للمقارنة  

زيادة عدد الدول األعضاء اليت متلك ‘‘ 1’’)ب( 
يف املائة من  50نقطة بيانية واحدة على األقل لـ 

 2030عام يت ية خلطجمموعة املؤشرات اإلقليم
 الواردة يف  قواعد بيانات اللجنة 2063وعام 

زيادة عدد الدول األعضاء اليت لديها قدرات ‘ 2’
معززة إلنتاج بيانات عالية اجلودة ومتسقة متشيا مع 

 األطر العاملية
زيادة عدد الدول األعضاء اليت لديها إطار ‘ 3’ 

 لضمان جودة البيانات
زيادة قدرة الدول األعضاء على إنتاج البيانات  )ج(

املكانية احملدثة واملعلومات واخلدمات اجلغرافية 
 واستخدامها الختاذ قرارات مبنية على األدلة يف أفريقيا

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تضع ‘‘ 1’’)ج( 
سياسات واسرتاتيجيات لدمج املعلومات اإلحصائية 

 واجلغرافية املكانية

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تعد جمموعات  ‘2’ 
املكانية، مبا يف ذلك أساسية من البيانات اجلغرافية 

املعاجم اجلغرافية الوطنية وبيانات احلدود اإلدارية 
 للمستخدمني توفرهاالوطنية، و 

 االستراتيجية 

املركز  عاتق على الفرعي الربنامج هذا تنفيذ عن الفنية املسؤولية تقع 50- 15
يتضمن هذا الربنامج الفرعي إطار عمل على الصعيد األفريقي لإلحصاءات. و 

اإلقليمي لفرتة السنتني مصمم لدعم وتشجيع االستثمار يف قدرات وعمليات النظم 
اإلحصائية الوطنية. وقد صمم الربنامج الفرعي استجابة لتحديات البيانات الناشئة 

بقاء األمور على حاهلا  عن املبادرات األفريقية والعاملية األخرية انطالقا من الوعي بأن
مل يعد خيارا مقبوال. فهناك حاجة إىل إحداث ثورة أفريقية يف جمال البيانات ناشئة 
عن احتياجات البلدان األفريقية، ومصممة خصيصا لتلبية الظروف اخلاصة للقارة 
وما تواجهه من حتديات. فتحسني اإلحصاءات سوف يشكل عنصرا أساسيا إذا ما 
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ن تنجح يف االنتقال بشعوهبا إىل حياة أفضل. فقد كانت األولويات أريد ألفريقيا أ
األساسية، وال تزال تتمثل يف تلبية االحتياجات يف جمال البيانات الوطنية سعيا لتعزيز 
منو االقتصاد الوطين، واحلد من الفقر والقضاء عليه، ودعم تصميم وتنفيذ الربامج 

لطبيعية واحملافظة عليها، واحلفاظ على السالم االجتماعية الرئيسية، وإدارة املوارد ا
واالستقرار. ومع منو البلدان األفريقية واكتساب سكاهنا براعة متزايدة يف الوصول إىل 

تكن يف جمملها معروفة من  مل ،جديدةالبيانات واستعماهلا، ال مفر من بروز طلبات 
 قبل، للحصول على البيانات.

املتمثل يف تعزيز قدرة النظم اإلحصائية وسعيا لبلوغ هدفها الشامل  51- 15
للبلدان األفريقية على مجع إحصاءات أكثر وأفضل، وتصنيفها ونشرها واستخدامها 
لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا، يطمح املركز األفريقي لإلحصاءات، 

من خالل زيادة  تعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية يف مجيع أحناء القارة إىل أوال،
فعالية وكفاءة العمليات اإلحصائية يف اجملاالت الرئيسية، وحتسني إمكانية الوصول إىل 
البيانات اإلحصائية واستعماهلا؛  ثانيا، لتحسني تنسيق ومواءمة اإلحصاءات على 
الصعيد القاري من خالل وضع واعتماد معايري حمسنة واستكشاف االبتكارات 

من خالل دعم وحتسني االتصاالت بني البلدان األفريقية والنظام واألساليب احملسنة و 
زيادة التغطية واالستخدام لإلحصاءات األفريقية يطمح إىل اإلحصائي الدويل؛ وثالثا، 

واكتساب  2063لرصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 
 قية.فهم أفضل لتعقيدات العمليات اإلمنائية األفري

وسريكز عمل املركز األفريقي لإلحصاءات بشكل كبري على تنمية قدرات  52- 15
البلدان على إنتاج إحصاءات وبيانات جيدة النوعية ُتعد يف الوقت املناسب لقياس 

وخطة التنمية املستدامة لعام  2063ورصد التقدم احملرز صوب تنفيذ خطة عام 
إلحصاء، سيعمل املركز بالتعاون . وبالنظر إىل الطابع املتعدد التخصصات ل2030

الوثيق مع سائر الشعب التابعة للجنة، مبا يف ذلك املكاتب دون اإلقليمية. وتعد 
الشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي ومكاتب األمم املتحدة 

 أمرا يف غاية األمهية لنجاح هذا الربنامج. األخرىالقطرية واجلهات 
لربنامج الفرعي إىل زيادة قدرات الدول األعضاء على مجع وسيسعى ا 53- 15

واستخدام إحصاءات جيدة النوعية وقابلة للمقارنة ومتوائمة على خمتلف مستويات 
التصنيف، مبا يف ذلك التصنيف على أساس االعتبارات اجلنسانية، وذلك أوال لدعم 

ارات السياساتية والتخطيط العمليات احملّسنة والقائمة على األدلة يف جماالت صنع القر 
وتنفيذ الربامج؛ وثانيا لرصد التقدم احملرز حنو تنفيذ األهداف اإلمنائية الوطنية واإلقليمية 
والدولية؛ وثالثا، لدعم مواءمة أساليب األنشطة اإلحصائية يف جماالت التعداد، 

تصنيفات والتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، والدراسات االستقصائية، وال
 االقتصادية وغري االقتصادية، مبا يتماشى مع املفاهيم واملعايري الدولية.
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وسيقدم الربنامج الفرعي دعما كافيا ملا تبذله الدول األعضاء من جهود  54- 15
لتحسني عملياهتا اإلحصائية، مبا يف ذلك بإجراء تعدادات ودراسات استقصائية 

مني بشكل سريع. وسُيوىل اهتمام وإتاحة منتجات البيانات واملعلومات للمستخد
خاص لتحقيق الكفاءة والفعالية يف استخدام البيانات اإلدارية، وهي البيانات الالزمة 
إلعداد إحصاءات جنسانية، وإلجراءات تقدمي اخلدمات القائمة على األدلة، ولرصد 

اً تقدمي الدعم التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليًا. وسيتم أيض
يف اجملاالت اإلحصائية الناشئة من خالل أعمال تتعلق باملنهجية. وتتمثل إحدى 
االسرتاتيجيات الرئيسية يف دعم الدول األعضاء لتلبية الطلب املتزايد لتوفري البيانات 

 واإلحصاءات يف الوقت املناسب وبطريقة جمدية.
دعم جهود الدول  وسيواصل الربنامج الفرعي القيام بدور رائد يف 55- 15

األعضاء الرامية إىل تصميم اسرتاتيجياهتا اإلحصائية وتنفيذها يف إطار خططها الوطنية 
عام يت للتنمية املستدامة من أجل تلبية احتياجات البيانات واإلحصاءات املتعلقة خبط

من أهداف التنمية  17مع الرتكيز بشكل خاص على اهلدف  2063وعام  2030
اصل الربنامج أيضًا االضطالع بدوره يف تنفيذ امليثاق األفريقي املستدامة. وسيو 

لإلحصاءات واسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا، اليت تشدد على ضرورة توفري 
إحصاءات قابلة للمقارنة من أجل حتقيق التكامل اإلقليمي. وسيجري بصورة مستمرة 

رنة إلثراء قاعدة البيانات اإلحصائية مجع بيانات إحصائية حمسنة النوعية وقابلة للمقا
التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا. وحتقيقًا هلذا الغرض، سيعمل الربنامج الفرعي مع 

مكاتب اللجنة دون اجلماعات االقتصادية اإلقليمية و املكاتب اإلحصائية الوطنية، و 
األدوات اإلقليمية على تطبيق املمارسات احلديثة يف مجع البيانات باستخدام 
 واألساليب اليت تتيحها تكنولوجيا االتصاالت احلديثة لتيسري مجع البيانات.

ومتشياً مع االجتاهات العاملية اليت جتعل من اجلغرافيا واإلحصاءات أدوات  56- 15
تيسري للتحليالت املكانية واإلدارة املكانية للمعلومات، سيقدم الربنامج الفرعي الدعم 

إىل حتسني التنسيق بني اسرتاتيجياهتا الوطنية لتنمية للدول األعضاء يف مساعيها 
اإلحصاءات واهلياكل األساسية الوطنية للبيانات املكانية، وإىل دمج أنظمة املعلومات 
اجلغرافية وما يتعلق هبا من تكنولوجيات يف مجيع مراحل العمليات اإلحصائية ذات 

رات األمم املتحدة العاملية الصلة. وسيوسع الربنامج الفرعي نطاق مشاركته يف مباد
إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية، وسيعمل مع املنظمات الوطنية املعنية برسم اخلرائط 

 لبلورة موقف أفريقيا.
وستشمل االسرتاتيجية أيضًا عمال منهجيا، مبا يف ذلك إعداد كتيبات  57- 15

ة تتناول القضايا ومبادئ توجيهية؛ وتنفيذ مشاريع ميدانية؛ والتدريب; ومحالت دعوي
املؤسسية وتصميم االسرتاتيجيات بشأن اإلحصاءات؛ ونشر املعلومات واملمارسات 
الفضلى؛ وتقدمي املساعدة التقنية؛ وتعبئة املوارد. وسيتم الرتكيز بشكل خاص على 
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وضع أدلة إلنتاج إحصاءات متوائمة، ودعم األفرقة العاملة اإلحصائية اليت تعىن 
مبواءمة إحصاءات األسعار؛ إحصاءات احلسابات القومية البيئية باملسائل املتصلة 
االقتصادية؛ والتجارة واملالية العامة؛ اهلياكل األساسية والطاقة:   -واحملاسبة البيئية 

والزراعة واألمن الغذائي؛ تعدادات السكان واملساكن; التسجيل املدين وإحصاءات 
والعمل الدعوي واإلرشاد؛ تعميم مراعاة وتعهد قواعد البيانات؛  ؛األحوال املدنية

املنظور اجلنساين; وتعميم استخدام تكنولوجيا املعلومات اجلغرافية املكانية يف املكاتب 
 اإلحصائية الوطنية؛ وبناء املؤسسات.

  5برنامج الفرعي ال

تغير المناخ والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية    

املناخ من خالل  للثروات الطبيعية يف أفريقيا واحلد من اآلثار السلبية لتغري: دعم اإلدارة الفعالة هدف المنظمة
 ل إىل فرتات التحول اخلضراء والتنمية املتكيفة مع تغري املناخاالنتقا

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
تعزيز قدرة الدول األعضاء على تعزيز تسخري  )أ(

والتكنولوجيات اجلديدة واهلياكل ثروات املوارد الطبيعية، 
األساسية يف عكس اجتاه استنفاد املوارد من أجل تنمية 

 أفريقيا

زيادة عدد املبادرات الوطنية ودون ‘‘ 1’’)أ( 
اإلقليمية واإلقليمية الرامية إىل تسخري التكنولوجيات 

 واالبتكارات اجلديدة ألغراض التنمية 
تعتمد زيادة عدد الدول األعضاء اليت  ‘2’

سياسات أو ُأطر تنظيمية مراعية لالعتبارات 
اجلنسانية من أجل إدارة ثرواهتا من املوارد الطبيعية 
استناداً إىل حبوث اللجنة االقتصادية ألفريقيا وعملها 

 يف جمال الدعوة
زيادة عدد الدول األعضاء اليت تعتمد سياسات ‘ 3’

لفعالة مراعية للمنظور اجلنساين يف اإلدارة السليمة وا
للموارد املتجددة واعتماد اخلطط ذات الطابع 

 العملي النتهاج سبل االقتصادات اخلضراء والزرقاء
زيادة عدد ما يتم تنفيذه، من بني التوصيات  ‘4’

السياساتية ملؤمترات األمم املتحدة الرئيسية املتعلقة 
بتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ واهلياكل 

الذي م التقين واالستشاري األساسية، نتيجة للدع
اللجنة االقتصادية ألفريقيا فيما خيص االنتقال تقدمه 

حنو إدارة النظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية من 
 خالل برامج حمددة األهداف

تعزيز قدرات الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ  )ب(
إصالحات سياساتية لتشجيع خضرنة االقتصاد يف سياق 

 ستدامة التنمية امل

زيادة عدد الدول األعضاء اليت صاغت أو  )ب(
نفذت إصالحات سياساتية تتسق مع توصيات 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل تشجيع خضرنة 

 االقتصاد يف سياق التنمية املستدامة
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تعزيز قدرة الدول األعضاء واجلهات األخرى  )ج(
صاحبة املصلحة على صياغة وتنفيذ سياسات 

تيجيات وأطر تنظيمية إلدارة املوارد املعدنية على واسرتا
 حنو يتسق مع الرؤية األفريقية للتعدين 

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تلقت  )ج( 
مساعدة من اللجنة االقتصادية ألفريقيا وأطلقت 
اسرتاتيجيات ومبادرات سياساتية ألغراض إدارة 

تراعي  املوارد املعدنية وغريها من املوارد الطبيعية،
االعتبارات اجلنسانية وتتسق مع الرؤية األفريقية 

 للتعدين
حتسني قدرة الدول األعضاء واجلهات األخرى  )د(

صاحبة املصلحة على تطبيق نـُُهج للتكيف مع تغري املناخ 
وإدراجها يف سياساهتا واسرتاتيجياهتا وبراجمها القطاعية 

هتا على والوطنية الرئيسية للحّد من ضعفها وتعزيز قدر 
 حتمل الصدمات

 
 
 
 

 

زيادة عدد الدول األعضاء اليت صاغت أو ‘ 1’)د( 
استعرضت أو نفذت أطرا سياساتية شاملة للجميع 
من أجل تنفيذ ما تعتزم تنفيذه من مسامهات مقررة 
وطنيا فيما يتصل باملناخ وغري ذلك من اإلجراءات 

 اليت تتماشى مع اتفاق باريس نتيجة لدعم اللجنة
زيادة عدد النتائج املنبثقة عن حبوث تغري  ‘2’

املناخ أو املبادرات الداعمة لتنفيذ االتفاقات البيئية 
املتعددة األطراف املتصلة بإدارة املوراد الطبيعية، 
وتغري املناخ، وبناء قدرات املستفيدين وتعزيز بيئة 
مواتية لتعميم شواغل تغري املناخ يف التخطيط ويف 

 لدعم املقدم من اللجنةاملمارسات، بفضل ا

 االستراتيجية

شعبة تغري على عاتق املسؤولية الفنية عن تنفيذ الربنامج الفرعي تقع  58- 15
 اصمم الربنامج الفرعي عن قصد ليكون برناجموقد املناخ والبيئة وإدارة املوارد الطبيعية. 

على إجياد احللول، يهدف إىل تعزيز مسامهة املوارد الطبيعية كوسيلة خللق الثروة  اقائم
وقناة من أجل تنويع االقتصادات األفريقية. يشكل تغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد 
الطبيعية بعض نقاط التعزيز احلامسة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. ويرتبط بلوغ كثري 

ة مباشرة أو غري مباشرة باإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية إلجياد من األهداف بصور 
النظم اإليكولوجية السليمة والصحية االقتصادات واجملتمعات املعافاة. وسيسرتشد 

، والرؤية األفريقية 2063من خطة عام  1عمل الشعبة باألطر القارية مثل التطلع 
، 12و 9و 7يذ األهداف لدفع قدما بتنفللتعدين، وسيتوىل بصفة رئيسية اإلسهام يف ا

 من أهداف التنمية املستدامة.  15و 14، و13و
وبالنظر إىل الطابع الشامل الذي تتسم به أقسام خمتلفة من الربنامج  59- 15

الفرعي، فسوف تتعاون الشعبة مع برامج فرعية أخرى يف اللجنة يف تنفيذ هذا الربنامج. 
عام و  2030عام يت ج الفرعي بصفة رئيسية خبطوسيسرتشد التوجه االسرتاتيجي للربنام

، واتفاق باريس املعتمد يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 2063
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وإجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية 

ة عن املؤمتر الدويل الصغرية النامية )مسار ساموا(، وخطة عمل أديس أبابا الصادر 
وسريكز الربنامج  .الثالث لتمويل التنمية وإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث
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الفرعي بوجه خاص على االتفاقات املتصلة بتسخري التكنولوجيا واالبتكار، 
واالستغالل الفعال لقطاع التعدين لفائدة التنمية املستدامة، وشق مسارات إمنائية 

ناخ وقليلة االنبعاثات الكربونية، ومتكني املرأة يف سياق إدماج املنظورات مقاو مة لتغري امل
اجلنسانية يف عمل الربنامج الفرعي، واحلّد من الفقر، وكذلك على الشراكة العاملية من 
أجل التنمية. وسيعمل الربنامج الفرعي على االستثمار يف التكنولوجيا واالبتكارات 

قتصادات اخلضراء، مع االعرتاف بالدور احلاسم الذي ذات الصلة باالنتقال حنو اال
 يؤديه القطاع اخلاص كأداة متكينية لالبتكار التكنولوجي وكمول د للوظائف اخلضراء. 

سرتكز االسرتاتيجية على البحوث وتطوير السياسات والعمل التحليلي و  60- 15
لدعم الدول األعضاء يف اجملاالت التالية: التشجيع على استخدام االبتكارات والنظم 
التكنولوجية يف امليادين االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛ وتطوير املوارد املعدنية يف 

الدعوة إىل إجراء حبوث وحتليالت ذات أمهية بالنسبة سياق الرؤية األفريقية للتعدين؛ و 
للسياسات لالسرتشاد هبا يف صياغة وتنفيذ السياسات الرامية إىل تشجيع خضرنة 
االقتصاد يف سياق التنمية املستدامة واالستفادة إىل أقصى حد من ثروات املوارد 

تغري املناخ يف  مساعدة الدول األعضاء يف التصدي لتحدياتو الطبيعية يف أفريقيا؛ 
القطاعات الرئيسية ووضع اخلطط واآلليات املالئمة اليت تعكس أولويات التنمية 
الوطنية وسياساهتا واسرتاتيجياهتا وبراجمها. وسيتم نشر النتائج وستحال التوصيات 

 السياساتية إىل احلكومات واهليئات اإلقليمية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة.
الربنامج الفرعي تعزيز احلوار السياسايت وتبادل وسيجري عن طريق  61- 15

اخلربات وأفضل املمارسات يف ما بني اجلهات صاحبة املصلحة على الُصعد اإلقليمي 
والوطين واحمللي، وذلك عن طريق املؤمترات واالجتماعات واحللقات الدراسية واملنابر 

هبدف إنتاج املعارف  اإللكرتونية. وإضافة إىل ذلك، سُيدعم إنشاء شبكات وتشغيلها
وحتديثها وتعميمها. وسوف تشمل االسرتاتيجية كذلك تقدمي خدمات التعاون التقين 

 مثل الدورات وحلقات العمل التدريبية املتخصصة.
وسيواصل الربنامج الفرعي تعزيز شراكاته على نطاق منظومة األمم  62- 15

سسات املتخصصة املتحدة واملنظمات األفريقية وغريها من مؤسسات البحوث واملؤ 
األفريقية وغري األفريقية والشركاء اإلمنائيني والقطاع اخلاص لكي يستفيد منها يف إجناز 
أنشطته املختلفة. وستكمل هذه الشراكاُت االسرتاتيجية القدراِت الداخلية، وتساعد 
 على حشد اخلربات، وتوسع نطاق الربنامج حبيث يشمل خمتلف أرجاء القارة األفريقية.

وإضافة إىل ذلك، سيكفل الربنامج الفرعي التعريف بعمله وإجنازاته  63- 15
الرئيسية على نطاق واسع من خالل التحديث والتطوير املستمرين ملوقعه الشبكي 
وقواعد بياناته، وتوزيع منشوراته الرئيسية واستنتاجاته على نطاق واسع أثناء الفعاليات 

خالل املشاركة يف املنتديات الرئيسية اليت الدولية واملؤمترات ذات الصلة، وكذلك من 
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تضم واضعي السياسات املعنيني واألكادمييني وأصحاب املصلحة اآلخرين سواء داخل 
 املنطقة أو خارجها.

  6البرنامج الفرعي 
 المرأة تمكين الشؤون الجنسانية و 

مية الشاملة للجميع واملستدامة : حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من أجل حتقيق التنهدف المنظمة
 يف أفريقيا

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
رفع مستوى قدرات الدول األعضاء واجلماعات  )أ(

االقتصادية اإلقليمية يف جمال وضع وتنفيذ ورصد 
السياسات اليت تعزز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء 

 والفتيات 

الدول األعضاء واجلماعات زيادة عدد  )أ(
االقتصادية اإلقليمية اليت تعتمد سياسات وهنج 
وأدوات تناصرها اللجنة للحد من التفاوت بني 

  والفتيات اجلنسني وتعزيز متكني النساء
تعزيز قدرة الدول األعضاء على تعميم املنظور  )ب(

 جلنساين يف سياسات وبرامج االقتصاد الكلي والقطاعيا
 

 

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تعتمد  )ب(
سياسات وهنج وأدوات تناصرها اللجنة يف جمال 
االقتصاد الكلي والقطاعي للحد من التفاوت بني 

 اجلنسني وتعزيز متكني النساء والفتيات

 االستراتيجية 

تقع املسؤولية الفنية عن تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عاتق شعبة  64- 15
االجتماعية. ويتمثل الرتكيز االسرتاتيجي سياسة وال الفقرقضايا و اجلنسانية شؤون ال

للربنامج الفرعي يف دعم وتسريع حتقيق التنمية املستدامة على النحو املبني يف خطة 
وخطة السنوات العشر األوىل  2063، وخطة عام 2030التنمية املستدامة لعام 

ادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. لتنفيذها، وخطة عمل أديس أبابا الص
من أهداف التنمية املستدامة والتطلع  5وسينصب الرتكيز بوجه خاص على اهلدف رقم 

 .2063من تطلعات خطة عام  6رقم 
واهلدف الرئيسي للربنامج الفرعي هو دعم الدول األعضاء واألجهزة  65- 15

التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي يف أنشطتها الرامية إىل تصميم وتنفيذ ورصد السياسات 
والربامج واالسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات. 

، وسينصب الرتكيز بوجه خاص على معاجلة املسائل وسعيا إىل حتقيق هذا اهلدف
بني اجلنسني ومتكني التفاوت اجلنسانية يف إطار سياسات االقتصاد الكلي، واحلد من 

 النساء والفتيات من خالل الرتكيز على السياسات والربامج القطاعية.  



E/ECA/COE/37/4/Rev.1 

 

 

 

18-00567 25/56 
 

وسيعمل الربنامج الفرعي كذلك على تعزيز البحوث القائمة على األدلة  66- 15
اليت تسلط الضوء على آثار الفوارق القائمة بني اجلنسني على النمو االقتصادي وفعالية 

بني اجلنسني وتعزيز متكني النساء والفتيات.  التفاوتالسياسات والتشريعات يف احلد من 
إلحصاء، سيعمل الربنامج الفرعي على تعزيز األدوات وبالتعاون مع املركز األفريقي ل

نسانية والتنمية، واستحداث أدوات مسائل اجلالقائمة، مبا يف ذلك الدليل األفريقي لل
جديدة لدعم وتعزيز مجع وحتليل البيانات املراعية لالعتبارات اجلنسانية واإلحصاءات. 

االلتزامات العاملية واإلقليمية  وكجزء من واليته، سيواصل الربنامج الفرعي رصد تنفيذ
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني من جانب الدول األعضاء، مبا يف ذلك إعالن ومنهاج 
عمل بيجني. وباإلضافة إىل ذلك، سيقوم الربنامج الفرعي بتعزيز التعاون داخل اللجنة 

الل التدخالت لزيادة تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع نواتج اللجنة، مبا يف ذلك من خ
 يف جمال تنمية القدرات ومؤشر تكافؤ اجلنسني. 

ومن أجل دعم تنفيذ أنشطتها، سيواصل الربنامج الفرعي تعزيز شراكاته  67- 15
للتعاون اإلمنائي  طارياإلمع مفوضية االحتاد األفريقي وأجهزهتا، مسرتشدا باالتفاق 

 لتنمية املستدامةخطة او  2063م عا ةلتنفيذ خطبني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
، دعما للتنمية املستدامة يف أفريقيا وخلطة التحول، ومع مصرف التنمية 2030لعام 

األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومنظومة األمم املتحدة من خالل آليات 
التشاور اإلقليمية. وسيعمل أيضا على تعزيز أنشطته املشرتكة مع هيئة األمم املتحدة 

مساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، ووكاالت األمم لل
املتحدة وصناديقها وبراجمها األخرى ذات الصلة، واملنظمات الدولية ومراكز الفكر 
واملؤسسات األكادميية واجملتمع املدين ومنظمات القطاع اخلاص. وسيجري متتني 

 ة، وسُتقام عالقات جديدة. العالقات القائمة مع شركاء التنمي
وسيتعزز التعاون احلايل فيما بني خمتلف شعب اللجنة. وسيعمل الربنامج  68- 15

الفرعي بشكل وثيق مع املكاتب دون اإلقليمية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا على 
 األبعاد اجلنسانية بشكل واضح يف عمل اللجنة.دراج كفالة إ

  7البرنامج الفرعي 

 دون اإلقليمية ألغراض التنميةاألنشطة 
  1العنصر 

 األنشطة دون اإلقليمية في شمال أفريقيا

: حتقيق التحول اهليكلي والتنمية املتوازنة من خالل تنفيذ بيئة مواتية إلجياد فرص العمل للنساء هدف المنظمة
 والشباب يف مشال أفريقيا
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 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
تعزيز قدرة الدول األعضاء يف منطقة مشال أفريقيا دون )أ( 

اإلقليمية على تصميم وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات 
 وطنية للتنمية املستدامة وخلق فرص العمل.

زيادة عدد الدول األعضاء واجلماعات  )أ(
االقتصادية اإلقليمية اليت تستخدم التوصيات 

للجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل  السياساتية
وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وطنية خللق 
فرص العمل تتسق مع متطلبات سوق العمل من 

 خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
تعزيز قدرة الدول األعضاء يف منطقة مشال أفريقيا  )ب(

تنفيذ دون اإلقليمية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على 
األولويات اإلمنائية دون اإلقليمية، متشيا مع أهداف التنمية 

مع إيالء االعتبار الواجب  2063ة عام املستدامة وخط
 للشباب واملنظورات اجلنسانية

زيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية ‘‘ 1’’)ب( 
لشمال أفريقيا اليت تضعها أو تنفذها الدول 

عات االقتصادية األعضاء يف مشال أفريقيا واجلما
اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية، مبساعدة 
من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، لتعزيز التكامل 
اإلقليمي، وتنفيذ ثورة البيانات واالستفادة من 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مع إيالء االعتبار 

 الواجب للشباب واملنظورات اجلنسانية
األعضاء يف مشال أفريقيا، زيادة عدد الدول  ‘2’

واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات 
احلكومية الدولية اليت استهلت عملية اعتماد أو 
تنفيذ االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية 
األفريقية، بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
وأدواهتا ومنهجياهتا وخدماهتا االستشارية املتصلة 

العمل املعياري والتوجيهات املتعلقة بالسياسات ب
 العامة

 االستراتيجية  

تندرج االسرتاتيجية العامة هلذا العنصر ضمن اخلطط العاملية واإلقليمية  69- 15
اليت تشارك فيها الدول األعضاء اليت تلتزم بتعهدات من أجل حتقيق األهداف والغايات 

 ٬العنصر سبعة بلدان من مشال أفريقيا )تونسوخطط العمل املتفق عليها. وسيدعم هذا 
ع تصور وتنفيذ وض يف( وموريتانيا ٬واملغرب ٬ومصر ٬وليبيا ٬والسودان ٬واجلزائر

سياسات وبرامج جيدة الصياغة من شأهنا أن تدعم إجياد فرص العمل والتنمية املتوازنة 
 4و 2اف ، ال سيما األهد2030خطة عاملتحقيق التحول اهليكلي مبا يتماشى مع 

 . 2063من تطلعات خطة عام  1 رقم ، والتطلع17و 9و 8و
الشباب والنساء، أحد الشواغل الرئيسية بني سيما تزال البطالة، الوال  70- 15

الشباب يف مشال  لدىيف منطقة مشال أفريقيا دون اإلقليمية. فقد بلغ معدل البطالة 
 13ال يتجاوز ، مقارنة باملتوسط العاملي الذي 2016يف عام  يف املائة 29،3أفريقيا 
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يف املائة. وتظل الفجوة يف معدالت البطالة بني الرجال والنساء مرتفعة، لكل من 
 يف املائة للشابات. 41البالغني والشباب، مبعدل 

أطلق املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا مبادرة عن املهارات، قد و  71- 15
. ويهدف ذلك إىل توفري أعمال حتليلية وإسداء املشورة يف والعمالة، والتنمية املتوازنة

جمال السياسات وخدمات بناء القدرات الالزمة لتنفيذ عملية تشاركية لوضع 
اسرتاتيجيات على الصعيدين الوطين واإلقليمي تكون أكثر تركيزا وموجهة حنو تلبية 

والشباب. وستساعد  االحتياجات من أجل إجياد فرص العمل وتراعي األبعاد اجلنسانية
االسرتاتيجيات وخطة العمل البلدان األعضاء يف مواءمة الربامج التدريبية والتعليمية 
مع احتياجات سوق العمل، مع مراعاة الطلبات املتزايدة بسرعة على املهارات 
والوظائف املستقبلية الناشئة واحلاجة إىل استيعاب الوافدين اجلدد إىل سوق العمل. 

الشعب الفنية للجنة االقتصادية ألفريقيا، سينطلق املكتب دون اإلقليمي  وبالعمل مع
من منظور العمالة عند التعامل مع دول املنطقة دون اإلقليمية يف املسائل املتعلقة 
بالتنويع االقتصادي، والتصنيع، وتنمية القطاع اخلاص، والتكامل اإلقليمي واالقتصاد 

 ، والتنمية االجتماعية. التفاوتوالتعليم، والفقر، و  األخضر، ومتكني املرأة، واهلجرة،
وسريكز الربنامج أيضا على التمويل من أجل التنمية، على النحو املتفق  72- 15

عليه يف إطار خطة عمل أديس أبابا، وعلى حتسني سياسات االقتصاد الكلي 
الة والسياسات املالية العامة، ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة من أجل كف

 النمو املستدام. 
وسرتكز االسرتاتيجية على تقدمي املساعدة الفنية ذات الصلة إىل الدول  73- 15

األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية يف بناء قدراهتا 
لدعم التحول االقتصادي واالجتماعي والسياسي، مع الرتكيز بوجه خاص على 

ارات والتنمية املتوازنة، هبدف ضمان النمو الشامل للجميع، مع العمالة، وتنمية امله
 مراعاة تكافؤ الفرص للنساء والشباب.

م املساعدة إىل احتاد املغرب العريب يف تنفيذ  74- 15 وباإلضافة إىل ذلك، ستقدَّ
خارطة الطريق لتحقيق مزيد من التكامل املغاريب، مع مراعاة التطورات اجلديدة على 

يتعلق بتنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وخطة العمل لتعزيز  صعيد القارة فيما
التجارة داخل أفريقيا، مع الرتكيز على إجياد فرص عمل جديدة للشباب والنساء. 
وستحظى مشاركة بلدان مشال أفريقيا يف تنفيذ تدابري تيسري التجارة واملشاركة يف االحتاد 

املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا. ويشمل ذلك  اجلمركي العريب بالدعم أيضا من
تصميم سياسات أكثر اتساقا وتنفيذها من أجل شفافية أكثر يف العمليات 
واإلجراءات دعما للتجارة داخل املنطقة دون اإلقليمية، ووضع آليات وهُنج متويل 

لعمل، مبا يف مبتكرة، مبا يف ذلك تعبئة املوارد احمللية، ووضع رؤية جديدة إلجياد فرص ا
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ذلك التدابري الرامية إىل إدارة تدفقات اهلجرة إىل املنطقة دون اإلقليمية ومنها على 
 حد سواء.

وسيتم الرتكيز بشكل خاص على بناء شبكات املعارف واملعلومات  75- 15
واحملافظة عليها من أجل االستفادة من أفضل املمارسات والدروس املستخلصة اليت 

وخارجها وتعميمها على الدول األعضاء ومنظماهتا. جرى تعلمها يف املنطقة 
وسيتواصل التعاون مع الش عب الفنية يف مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف جمال تقدمي 
املساعدة الفنية للجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء يف قضايا التنمية 

تب دون اإلقليمي بشكل وثيق اإلقليمية، والتعاون بني بلدان اجلنوب. وسيعمل املك
مع املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط من أجل تنظيم حلقات العمل 

 التدريبية ذات الصلة لفائدة الدول األعضاء.
وسيواصل املكتب دون اإلقليمي العمل يف شراكة وثيقة مع شعب  76- 15

الل األفرقة القطرية اللجنة، ومع وكاالت األمم املتحدة على املستويات الوطنية، من خ
منائيني ذوي الصلة الذين ص عد اإلقليمية، ومع الشركاء اإللألمم املتحدة، على ال

ستكون وبالتعاون مع آلية التنسيق دون اإلقليمي، ينشطون يف املنطقة دون اإلقليمية. 
فعالة للتبادل املستمر للمعلومات وتعزيز التعاون بني  أداةحتت تصرف املكتب 

الوطنية واجلهات املعنية بالتنمية، بغية توفري دعم متماسك وفعال من أجل  املؤسسات
حتقيق أهداف التنمية املستدامة مع الرتكيز على األولويات دون اإلقليمية وتيسري 
التكامل دون اإلقليمي. وسيعمل املكتب دون اإلقليمي بشكل وثيق أيضاً مع اجلهات 

اص واجلامعات ومنظمات اجملتمع املدين، األخرى صاحبة املصلحة مثل القطاع اخل
وسيعزز الروابط مع العديد من جمامع الفكر يف املنطقة دون اإلقليمية هبدف تطوير 
العالقات وإقامة الشبكات عرب القارة، مثلما كانت عليه احلال يف املاضي من خالل 

 .للتنمية احلوار املبتكر يف إطار منتدى مشال أفريقيا
مان اجلودة والتقييم يف جممل عمل الربنامج من أجل وسُتدَمج أنظمة ض 77- 15

 مراقبة اجلودة والتأثري، وسيجري تكييف اسرتاتيجيته وفقاً لذلك.
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 2العنصر 

 األنشطة دون اإلقليمية في غرب أفريقيا
 

 : إحداث حتول هيكلي من أجل حتقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة يف غرب أفريقياهدف المنظمة

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من 
تعزيز قدرة الدول األعضاء يف منطقة غرب أفريقيا )أ( 

دون اإلقليمية على إدماج حتديات الديناميات 
 الدميغرافية يف عمليات وضع السياسات والتخطيط

)أ( زيادة عدد الدول األعضاء واجلماعات 
االقتصادية اإلقليمية مبساعدة من اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا اليت أدجمت حتديات 
الديناميات الدميغرافية يف اخلطط اإلمنائية 

 والسياسات اخلاصة بكل منها.
تعزيز قدرة الدول األعضاء يف منطقة غرب  )ب(

واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا دون اإلقليمية 
أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا على 
تنفيذ األولويات اإلمنائية دون اإلقليمية، مع إيالء 

 االعتبار الواجب للمنظورات اجلنسانية

زيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية ‘‘ 1’’)ب( 
اليت تصممها الدول األعضاء واجلماعة 

لدول غرب أفريقيا واالحتاد  االقتصادية
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وسائر 
املنظمات احلكومية الدولية دون اإلقليمية أو 
تنفذها هذه الدول والكيانات، مبساعدة من 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا، من أجل تعزيز 
التعاون والتكامل على الصعيد دون اإلقليمي، 

 منظورات اجلنسانيةمع إيالء االعتبار الواجب لل
زيادة عدد احلوارات واملنتديات املتعلقة  ‘2’ 

بالسياسات العامة دعمًا للتحول اهليكلي يف 
غرب أفريقيا، مع إيالء االعتبار الواجب 

 للمنظورات اجلنسانية

 االستراتيجية

املكتب دون اإلقليمي لغرب على عاتق تنفيذ هذا العنصر تقع مسؤلوية  78- 15
أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا مسؤولية، وتشمل أعمال املكتب البلدان 
اخلمسة عشر التالية: بنن، وبوركينا فاسو، وتوغو، والسنغال، وسرياليون، وغامبيا، 

يجر، بيساو، وكابو فريدي، وكوت ديفوار، وليربيا، ومايل، والن -وغانا، وغينيا، وغينيا 
ونيجرييا. وسيعمل العنصر، بالتنسيق الوثيق مع شعب اللجنة ومكاتبها األخرى، 
وكذلك مع املؤسسات العاملة يف جمال املسائل الدميغرافية، مع إيالء االعتبار الواجب 
للعمل اجلاري الذي تضطلع به اللجنة واالحتاد األفريقي بشأن االتفاق العاملي من 

 8ظمة والنظامية. وسيكون هناك تركيز خاص على اهلدفني أجل اهلجرة اآلمنة واملن
 . 2063من تطلعات خطة عام  6من أهداف التنمية املستدامة والتطلع رقم  17و
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وسرتكز اسرتاتيجية التنفيذ على تقدمي الدعم املناسب إىل الدول  79- 15
إىل األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية يف سعيها 

، مبا يف ذلك 2063وعام  2030يت عام حتقيق األهداف والغايات الواردة يف خط
خطة التكامل يف غرب أفريقيا )برنامج التنمية اجملتمعية للجماعة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا، والربنامج االقتصادي اإلقليمي لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب 

 املناخ. أفريقيا(، واتفاق باريس بشأن تغري
وستعزز اسرتاتيجية العنصر مواصلة اجلهود الرامية إىل تدعيم قدرات  80- 15

الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف صياغة سياسات وطنية متكاملة 
للتنمية تراعي التوجهات والعوامل الدميوغرافية. ويف هذا الصدد، سينصب الرتكيز على 

 ما يلي: 
طري ودون اإلقليمي واإلقليمي حنو معاجلة القضايا تعزيز التقدم القُ  )أ(

 الدميغرافية اليت تؤثر على اآلفاق اإلمنائية للدول األعضاء؛ 
إشراك الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واالحتاد  )ب(

االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا يف احلوارات السياساتية الرفيعة املستوى 
 لقة بالديناميات الدميغرافية من أجل التنمية؛واملناقشات املتع

بناء القدرات يف جمال التخطيط اإلمنائي واستخدام أدوات رصد  )ج(
 املشاريع وتقييمها.

سيعمل هذا العنصر أيضا على إقامة شراكات مع أصحاب املصلحة و  81- 15
الرئيسيني، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة والشركاء اآلخرون، مثل مصرف التنمية 
األفريقي، ومعهد التدريب والبحث الدميوغرافيني، واللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول 

جملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل وا
واملنظمات احلكومية الدولية لغرب أفريقيا ذات الصلة. وسرتكز االسرتاتيجية على 
احلوارات املتعلقة بالسياسات، وإنتاج ونشر ورقات السياسة العامة املستندة إىل أدلة 

 السكانية.وإىل مبادرات بناء القدرات يف اجملاالت املواضيعية املتعلقة بالديناميات 
املعنية  شعبةال وسُينفذ العمل يف إطار هذا العنصر بالتعاون مع 82- 15

، واملركز األفريقي االجتماعية اجلنسانية والشؤون الفقرالسياسات املتعلقة بب
لإلحصاءات والشعب الفنية األخرى من خالل تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء 

الرامية إىل تعزيز التنمية االجتماعية من واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف جهودها 
 أجل حتقيق النمو والتحول.

حبلول عام األفريقية وسيقتضي إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية  83- 15
وتنفيذ التعريفة اجلمركية اخلارجية املوحدة للجماعة االقتصادية لدول غرب ، 2017

القيام بعمل حتليل حمدد  ذاهتاأفريقيا، ووضع خارطة طريق العملة املوحدة للجماعة 
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لدعم بلدان غرب أفريقيا يف استعداداهتا وإجراءاهتا. وستظل املسائل املتصلة بالعمليات 
الدميوغرافية، والتوسع احلضري، والتنمية االجتماعية، واملساواة بني اجلنسني ومتكني 

سياسية املرأة، والتصنيع والسالسل املولدة للقيمة الزراعية، فضاًل عن املخاطر ال
واألمنية، تشكل حتديات ماثلة أمام التنمية يف غرب أفريقيا خالل فرتة السنتني. وستظل 
تلك املسائل والتحديات تلقى االهتمام الواجب يف إطار الربنامج الفرعي من خالل 

 عنصره املتعلق باألنشطة دون اإلقليمية.
تغري املناخ العنصر قضايا أخرى ناشئة مثل العمل يف إطار هذا وسيتناول  84- 15

واهلجرة الدولية والتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، وذلك من خالل إقامة 
الشراكات االسرتاتيجية وعالقات التعاون اإلقليمية بشكل مبتكر مع الدول األعضاء 
ومؤسسات املعرفة والبحوث وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية بالتنمية، مبا 

اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين. وستضطلع اسرتاتيجية األمم املتحدة يف ذلك القطاع 
 املتكاملة ملنطقة الساحل بدور القيادة يف تنفيذ الربنامج الفرعي.

وبالتزامن مع جهود املكتب دون اإلقليمي لتعزيز عالقته مع اجلماعة  85- 15
االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واحتاد هنر 
مانو، سيواصل املكتب العمل عن كثب مع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها األخرى 

 يف إطار آلية معززة للتنسيق دون اإلقليمي.
 3العنصر 

 األنشطة دون اإلقليمية في وسط أفريقيا

: إحداث حتول هيكلي من أجل حتقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة يف وسط هدف المنظمة
 أفريقيا 

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
)أ( تعزيز قدرة الدول األعضاء يف منطقة وسط 
أفريقيا دون اإلقليمية على تصميم وتنفيذ سياسات 
التنويع االقتصادي واإلصالحات اليت تسهم يف 
اإلدماج االجتماعي والتنمية العريضة القاعدة 

 واملستدامة. 

زيادة عدد الدول األعضاء اليت وضعت  )أ(
ادي ونفذت اسرتاتيجيات التنويع االقتص

والتصنيع نتيجة للخدمات الفنية واالستشارية 
 اليت تقدمها اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

)ب( زيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية اليت 
تصممها الدول األعضاء واجلماعة االقتصادية 
والنقدية لوسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول 

دولية دون وسط أفريقيا وسائر املنظمات احلكومية ال
اإلقليمية أو تنفذها هذه الدول والكيانات، مبساعدة 

عدد املبادرات دون اإلقليمية  زيادة‘ 1’)ب( 
اليت تصممها أو تنفذها الدول األعضاء 
واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا 
واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا وسائر 
املنظمات احلكومية الدولية دون اإلقليمية أو 
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من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، من أجل تعزيز 
التعاون والتكامل على الصعيد دون اإلقليمي، مع 

 إيالء االعتبار الواجب للمنظورات اجلنسانية.

تنفذها هذه الدول والكيانات، مبساعدة من 
يا، من أجل تعزيز اللجنة االقتصادية ألفريق

التعاون والتكامل على الصعيد دون اإلقليمي، 
 مع إيالء االعتبار الواجب للمنظورات اجلنسانية

زيادة عدد منتديات احلوارات والسياسات ‘ 2’ 
العامة دعمًا للتنويع االقتصادي والتحول 
اهليكلي يف وسط أفريقيا، من خالل  التعاون 

يمي، مع إيالء التكامل على الصعيد دون اإلقلو 
 االعتبار الواجب للمنظورات اجلنسانية.

 االستراتيجية

املكتب دون اإلقليمي لوسط على عاتق تنفيذ هذا العنصر تقع مسؤلوية  86- 15
أفريقيا الذي يغطي البلدان السبعة التالية: تشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وسان 

والكامريون، والكونغو. وسيكون التنويع تومي وبرينسييب، وغابون، وغينيا االستوائية، 
االقتصادي جمال ختصص املكتب. وسوف ينفذ برنامج عمله بالتعاون الوثيق مع الدول 
األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وخمتلف شعب اللجنة وأصحاب املصلحة 
اآلخرين. وسرتكز اسرتاتيجية التنفيذ على تقدمي حتليل السياسات، والدراسات 

لتشخيصية للنمو، واخلدمات االستشارية إىل الدول األعضاء واجلهات األخرى ا
صاحبة املصلحة، هبدف النهوض خبطتها للتنويع االقتصادي. وباإلضافة إىل ذلك، 
سيقدم املكتب الدعم إىل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات 

ات اإلقليمية والدولية من قبيل خطة عام احلكومية الدولية من أجل تضمني املبادر 
، 2063( خلطة عام 2014-2023، وخطة تنفيذ السنوات العشر األوىل )2030

ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وخطة العمل لتعزيز التجارة داخل أفريقيا 
هتا بشأن التنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا، يف اسرتاتيجيا‘‘ توافق آراء دواال’’و

سيساهم عنصر  2030اإلمنائية، مع مراعاة املنظور اجلنساين. وفيما يتعلق خبطة عام 
 9و 8و 2و 1وسط أفريقيا من الربنامج الفرعي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 . 17و12و
من خالل إصدار املنشورات غري املتكررة والدراسات املتخصصة ومناذج و  87- 15

االقتصاد الكلي ذات الصلة، سيقدم هذا العنصر للدول األعضاء املشورة يف جمال 
السياسات دعما خلططها اإلمنائية، مع الرتكيز على التنويع االقتصادي والتحول 

لتنبؤات واملؤشرات واالجتاهات اهليكلي. وستتضمن املنشورات البحوث والتحليالت وا
املتعلقة مبجموعة متنوعة من اإلحصاءات بشأن النواتج، والتجارة، واإلنتاجية، والتنمية 
القطاعية، واالقتصاد الكلي، واملتغريات النقدية واملالية، والتحويالت املالية، واملتغريات 
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د فرص التح م االجتماعية واالقتصادية الرئيسية األخرى. وسُتحدَّ ول اهليكلي وتقدَّ
 التوصيات املناسبة وفقاً لذلك.

لشرق أفريقيا األولويات اليت  يوستتضمن مسامهة املكتب دون اإلقليم 88- 15
الدولية يف جهودها الرامية ومية حددهتا اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلك

مية االقتصادية إىل تعزيز االنتعاش بعد انتهاء النزاع، والتكامل اإلقليمي، والتن
وخطة النقل ‘‘ توافق آراء دواال’’واالجتماعية والبيئية. وسيكون الدعم املقدم لتنفيذ 

الرئيسية التوافقية لوسط أفريقيا وللجنة التوجيهية ملواءمة اجلماعات االقتصادية 
ا. وعالوة على ذلك، سيساعد املكتب الدول  اإلقليمية يف وسط أفريقيا أمرا مهمًّ

مع أطر التنمية الوطنية واإلسهام  2030وعام  2063عام يت  مواءمة خطاألعضاء يف
 يف وضع منطقة التجارة احلرة القارية القارة األفريقية موضع التنفيذ.

وباإلضافة إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية ستتواصل الشراكات   89- 15
األفرقة والتعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة، من خالل املشاركة يف أنشطة 

القطرية لألمم املتحدة، واسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل، وآلية 
التنسيق دون اإلقليمي، ومع مصرف التنمية األفريقي واملصرف املركزي لدول وسط 

 أفريقيا ومصرف التنمية لدول وسط أفريقيا. 
 4العنصر 

 األنشطة دون اإلقليمية في شرق أفريقيا

شرق  منطقة : إحداث حتول هيكلي من أجل حتقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة يفالمنظمةهدف 
 دون اإلقليمية أفريقيا

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من 
تعزيز قدرة الدول األعضاء واجلماعات  (أ)

االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية يف 
منطقة شرق أفريقيا دون اإلقليمية على وضع 
اسرتاتيجيات وطنية ملنطقة التجارة احلرة القارية 
األفريقية وتنفيذ السياسات املؤدية إىل إجناز أهداف 

دة للسلع، املنطقة الرامية إىل إنشاء سوق موح
واخلدمات وحركة األشخاص من أجل تعميق التكامل 
االقتصادي للقارة األفريقية، وفقا الرؤية الشاملة 
ألفريقيا املتمثلة يف قارة أفريقية متكاملة يعمها الرخاء 

 . 2063والسلم، املكرسة يف خطة عام 

)أ( زيادة عدد الدول األعضاء واجلماعات 
االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية 

املنطقة ونفذت  اسرتاتيجيات تعتمدالدولية اليت 
جناز هذه املنطقة نتيجة للدعم سياسات مواتية إل

اللجنة اليت تقدمها واخلدمات االستشارية تقين ال
 االقتصادية ألفريقيا.
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تعزيز قدرة الدول األعضاء يف منطقة شرق )ب( 
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية أفريقيا دون اإلقليمية 

واهليئات احلكومية الدولية على وضع أطر إمنائية 
 وتنفيذ وتنفيذها، مبا يف ذلك على االقتصاد األزرق.

 
زيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية ‘1’ (ب)

اليت تصممها أو تنفذها الدول األعضاء 
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات 

 لدولية.احلكومية ا
زيادة عدد منتديات السياسات واحلوارات  ‘2’

دعما لألولويات اإلمنائية دون اإلقليمية يف 
 شرق أفريقيا 

 االستراتيجية

تقع املسؤولية عن تنفيذ هذا العنصر على عاتق املكتب دون اإلقليمي  90- 15
وإريرتيا، لشرق أفريقيا، الذي يقدم خدمات للبلدان األربعة عشر التالية: إثيوبيا، 

وأوغندا، وبوروندي، وجزر القمر، وجنوب السودان، ومجهورية تنزانيا املتحدة، 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجيبويت، ورواندا، وسيشيل، والصومال، وكينيا، 
ومدغشقر. كما يغطي املكتب دون اإلقليمي مجاعة شرق أفريقيا، واهليئة احلكومية 

واجلماعة االقتصادية لبلدان منطقة البحريات الكربى، وجلنة الدولية املعنية بالتنمية، 
 احمليط اهلندي، واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى.

ويكمن جمال ختصص املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا يف تعميق  91- 15
التكامل اإلقليمي يف شرق أفريقيا. ويف سياق تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية 

ريقية، مع مراعاة الواليات واألولويات دون اإلقليمية األخرى. وسينفذ املكتب األف
برنامج عمله بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
وخمتلف شعب اللجنة وأصحاب املصلحة اآلخرين على كل املستويات. وستكون 

ية والتدخالت املصممة خصيصا لبناء املبادرات دون اإلقليمية واخلدمات االستشار 
القدرات الوسيلة اليت ُتلىب من خالهلا احلاجة إىل املساعدة اليت تقدمها الدول األعضاء 
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. وستشمل عملية التشخيص إجراء حوارات خمصصة 

 .رفيعة املستوى بشأن السياسات العامة على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي
على استخدام وتطبيق املنهجيات  ،أوال وسرتكز اسرتاتيجية التنفيذ 92- 15

واألدوات واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعما ملنطقة 
 على ،وثانياً ؛ التجارة احلرة القارية األفريقية على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي

املوجزات ، وثالثا؛ التكامل اإلقليميخطط ملنطقة و تقنية اهلادفة إىل دعم االدراسات ال
القطرية اليت تتناول التحول اهليكلي والعمالة، واإلنتاجية واجملتمع، وحتليل السياسات 
العامة، والدراسات املتخصصة واخلدمات االستشارية اليت هتدف إىل تعزيز التحول 
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ابعا، على استخدام األدوات ور  ؛اهليكلي والنمو يف منطقة شرق أفريقيا دون اإلقليمية
 .‘‘اقتصاد أفريقيا األزرق: دليل السياسات’’اليت وضعتها اللجنة من قبيل منشورها 

املكتب دون اإلقليمي يف تفعيل األطر الرئيسية على اليت يقدمها وستساعد املسامهات 
عام يت الصعد العاملي والقاري ودون اإلقليمي والوطين، مبا يف ذلك أطر املنطقة، وخط

. وفيما يتعلق هبذه األخرية، فإن املكتب يهدف إىل املسامهة يف 2063وعام  2030
 من أهداف التنمية املستدامة.  17و 14و 9و 8 حتقيق األهداف

وسيضطلع املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا بعمله مع طائفة متنوعة  93- 15
االقتصادية ألفريقيا  من املؤسسات صاحبة املصلحة، بغية تعظيم تأثري وأثر عمل اللجنة

 على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي.  

  5العنصر 
 األنشطة دون اإلقليمية في الجنوب األفريقي

: حتقيق التحول اهليكلي من خالل التصنيع الشامل للجميع الذي يرمي إىل حتقيق النمو هدف المنظمة
 اجلنوب األفريقي دون اإلقليمية.يف منطقة التفاوت االقتصادي املستدام، واحلد من الفقر و 

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
)أ( تعزيز قدرة الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية 
اإلقليمية يف منطقة اجلنوب األفريقي دون اإلقليمية على 
تعزيز ووضع سياسات تصنيع شاملة للجميع وخطط 

يف حتقيق التنمية  وطنية وإقليمية وأطر مؤسسية مالئمة
 االقتصادية.

 
 
 

 

زيادة عدد الدول األعضاء واجلماعات ‘‘ 1’’)أ( 
االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية 
اليت شرعت يف تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات 
والربامج واألنشطة واإلصالحات املتعلقة بالتصنيع 

يف منطقة  التفاوتالشامل للجميع واحلد من الفقر و 
اجلنوب األفريقي دون اإلقليمية نتيجة الدعم املقدم 

 من اللجنة االقتصادية ألفريقيا. 
زيادة خطاب السياسة العامة وحتقيق توافق ‘ 2’

اآلراء فيما بني أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف 
ذلك الدول األعضاء واملؤسسات من غري الدول، 

ألفريقيا وخدماهتا بدعم فين من اللجنة االقتصادية 
االستشارية بشأن التصنيع، واحلد من الفقر 

 الشاملة للجميعالتنمية املستدامة حتقيق و  التفاوتو 
 يف اجلنوب األفريقي.

تعزيز قدرة البلدان األعضاء يف منطقة اجلنوب  )ب(
األفريقي دون اإلقليمية والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا 

اإلمنائية للجنوب األفريقي واجلنوب األفريقي واجلماعة 
على تنفيذ األولويات اإلمنائية دون اإلقليمية، مع إيالء 

 االعتبار الواجب للمنظورات اجلنسانية

زيادة عدد املبادرات دون اإلقليمية اليت ‘‘ 1’’)ب( 
تضعها الدول األعضاء والسوق املشرتكة لشرق 
 أفريقيا واجلنوب األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب

األفريقي وسائر املنظمات احلكومية الدولية دون 
اإلقليمية أو تنفذها هذه الدول والكيانات، 
مبساعدة من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، من أجل 
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تعزيز التعاون والتكامل على الصعيد دون اإلقليمي، 
 مع إيالء االعتبار الواجب للمنظورات اجلنسانية.

احلوارات والسياسات زيادة عدد منتديات  ‘2’
العامة دعماً للتحول اهليكلي يف اجلنوب األفريقي، 

 مع إيالء االعتبار الواجب للمنظورات اجلنسانية
 االستراتيجية

تقع مسؤولية تنفيذ هذا العنصر على عاتق املكتب دون اإلقليمي  94- 15
عشر للجنوب األفريقي، الذي يوجد مقره يف لوساكا. ويغطي املكتب البلدان األحد 

التالية: أنغوال، وبوتسوانا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسوازيلند، وليسوتو، 
ومالوي، وموريشيوس، وموزامبيق، وناميبيا. ومن أجل تعزيز قدرة الدول األعضاء 

، التفاوتواجلماعات االقتصادية اإلقليمية على تعزيز التصنيع واحلد من الفقر و 
، وشعبة واحلوكمة يق مع شعبة سياسات االقتصاد الكليسيعمل املكتب على حنو وث

وُشعب أخرى تابعة للجنة  االجتماعيةسياسة وال الفقرقضايا و اجلنسانية  شؤونال
االقتصادية ألفريقيا يف تقدمي اخلدمات الفنية واالستشارية إىل الدول األعضاء 

جماالت التصنيع  واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية يف
يف املنطقة دون اإلقليمية. وتشمل  الشاملة للجميعلضمان التنمية التفاوت والفقر و 

هذه املبادرات توفري املنتجات املعرفية الرئيسية، وتوضيح اخليارات السياساتية الرئيسية 
عم املتعلقة بتحقيق توافق اآلراء بشأن املسائل اإلمنائية الشاملة اليت من شأهنا أن تد

الدول األعضاء يف عملية التحول االقتصادي. وعالوة على ذلك، سيعمل املكتب 
على تعزيز الروابط والتعاون مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف املنطقة دون 
اإلقليمية، وهي: اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا 

اهتا واسرتاتيجياهتا يف جمال التصنيع على أساس واجلنوب األفريقي، دعما ملبادر 
األولويات والربامج اإلمنائية الرئيسية. وسيعمل أيضا مع اجلهات الفاعلة من غري 
الدول، مثل القطاع اخلاص واجملتمع املدين واملؤسسات البحثية واجلامعات لتوفري 

ملتاحة من أجل تعميق فهم مستنري للقضايا الرئيسية والتحديات واآلفاق والفرص ا
، وتعزيز التحول االقتصادي يف اجلنوب التفاوتتيسري التصنيع، وسد فجوات الفقر و 

 األفريقي.
 رباء وحوارات سياساتيةاخلفرقة ألوسينظ م هذا العنصُر اجتماعات  95- 15

وسيقدم الدعم الفين واخلدمات االستشارية إىل الدول األعضاء، والسوق املشرتكة 
لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وسائر املنظمات 
دون اإلقليمية واجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة، هبدف حتسني قدرهتا على تصميم 

ذات األولوية اليت اعُتمدت على الصعيد دون اإلقليمي،  وتنفيذ املبادرات الرئيسية
وسيعمل على املسائل اإلمنائية االسرتاتيجية واملسائل الناشئة ذات الصلة بالتحول 
االقتصادي يف املنطقة دون اإلقليمية. وسيشمل ذلك دعم الربامج والتدخالت اليت 
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الع بالعمل التحليلي املوجه تتم يف إطار جمموعة املبادرات دون اإلقليمية، مثل االضط
حنو دعم تنفيذ أولويات التنمية االجتماعية واالقتصادية للجماعات االقتصادية 
اإلقليمية يف سياق آلية التنسيق دون اإلقليمي، وتقدمي الدعم الفين لعمل أفرقة األمم 

قيق املتحدة القطرية والدول األعضاء وغريها من اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة، وحت
. 2063األهداف اإلمنائية املتفق عليها إقليميًا ودولياً، مبا يف ذلك خطة عام 

جلان اخلرباء احلكومية اجتماعات وسيستعني املكتب دون اإلقليمي مبنتديات مثل 
الدولية، وحوارات السياسات العامة واملناسبات اخلاصة باعتبار أهنا تتيح الفرصة لتوعية 

ت االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية هبذه الدول األعضاء واجلماعا
يعمل لرتويج هلا. وباإلضافة إىل ذلك، ساااللتزامات اإلقليمية والعاملية يف جمال التنمية و 

احلكوماِت واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات مع املكتب دون اإلقليمي 
ة صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع احلكومية الدولية وغريها من اجلهات الرئيسي

املدين والقطاع اخلاص، لضمان مواءمة اخلطط واألولويات وبرامج العمل واملبادرات 
 2063عام يت اإلمنائية على الصعيدين الوطين واإلقليمي مع األهداف الواردة يف خط

حتقيق  . وفيما يتعلق هبذه األخرية، فإن املكتب يهدف إىل املسامهة يف2030وعام 
 من أهداف التنمية املستدامة. 17و 9و 8يف حتقيق األهداف 

ولتعزيز فعالية وتأثري تدخالت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وأنشطتها يف  96- 15
املنطقة دون اإلقليمية، سيعزز املكتب دون اإلقليمي الشراكات القائمة ويقيم شراكات 

 واجملتمع املدين والقطاع اخلاص جديدة مع وكاالت األمم املتحدة والشركاء اإلمنائيني
واجلامعات واملنظمات البحثية وجمامع الفكر العاملة يف اجلنوب األفريقي. ومن العناصر 
اهلامة لالسرتاتيجية تركيُزها على إقامة شبكات للمعارف واملعلومات وتعّهدها بالرعاية 

قتصادية من أجل تسخري املعلومات ونشرها بني الدول األعضاء واجلماعات اال
اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية. ويف هذا الصدد، سيواصل املكتب دون 
اإلقليمي حتقيق حضور نشط يف شبكات املعارف مثل شبكة تسخري املعرفة ألغراض 
التنمية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا واحلفاظ على هذا احلضور، متخذا إياه 

نطاق أوسع يف أوساط املعنيني بالسياسة العامة. اسرتاتيجيًة لنشر املعرفة على 
وسيواصل املكتب دون اإلقليمي احلفاظ على صالته الوثيقة مبجاالت العمل املواضيعية 
جلماعات املمارسني املهنيني الرئيسيني، باعتبار ذلك وسيلة فعالة للتواصل مع 

تمرار يف التعلم املؤسسات الشريكة واخلرباء يف جمال السياسة العامة من أجل االس
 وتبادل أفضل املمارسات.
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 8البرنامج الفرعي 

 التنمية االقتصادية والتخطيط

 : حتسني إدارة القطاع العام والتخطيط اإلمنائي دعما للتحول اهليكلي للدول األعضاءهدف المنظمة

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من
على حتسني التخطيط )أ( تعزيز قدرة الدول األعضاء 

اإلمنائي، مبا يف ذلك الرؤية الطويلة األجل، وتصميم 
وختطيط السياسات القطاعية والتخطيط احلضري 

 واإلقليمي.

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تعتمد ‘ 1’)أ( 
وتطبق الُنهج والسياسات واألدوات املناسبة يف جمال 
التخطيط من أجل حتقيق أهدافها وغاياهتا 

اتيجية استنادًا إىل املبادئ التوجيهية االسرت 
والتوصيات الناشئة عن تدخالت املعهد األفريقي 

 للتنمية االقتصادية والتخطيط.
عدد املشاركني الذين استجابوا للدراسات  زيادة‘ 2’

االستقصائية ويقرون باستفادهتم بدرجة كبرية من 
التدريب الذي حصلوا عليه يف املعهد األفريقي 
للتنمية االقتصادية والتخطيط يف جمال التخطيط 
 اإلمنائي واإلدارة العامة واإلدارة القائمة على النتائج.

على وضع واعتماد نـُُهج )ب( تعزيز قدرة الدول األعضاء 
أفضل لصياغة السياسات االقتصادية وإدارهتا ورصدها 

 وتقييمها.

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تعتمد ‘ 1’)ب( 
أدوات وهُنج جديدة أو أفضل لوضع السياسات 
االقتصادية وإدارهتا وفقًا لتوصيات املعهد األفريقي 

 . للتنمية االقتصادية والتخطيط
عدد املشاركني الذين يُِقر ون بأهنم  زيادة‘ 2’ 

استفادوا من أنشطة التدريب الذي حصلوا عليه يف 
املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، واليت 
هتدف إىل حتسني عملهم املتعلق بوضع السياسات 
االقتصادية وتنفيذها وتقييمها، مع الرتكيز بشدة 

 على اجلوانب اجلنسانية.

 االستراتيجية
 
تقع مسؤولية تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عاتق املعهد األفريقي  97- 15

للتنمية االقتصادية والتخطيط، الذي يقع مقره يف داكار، وهو أحد فروع اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا وذراعها التدريبية. ويف سياق خطة التحول اهليكلي يف أفريقيا اليت 

وخطة عمل  2030وعام  2063عام يت رئيسية، من قبيل خطترتكز إىل ُأطر إمنائية 
يف خططها اإلمنائية، حيتفظ  راجها، اليت تعكف الدول األعضاء على إدأديس أبابا

املعهد بأمهية دوره احملوري يف جمال تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية للبلدان األفريقية 
من أجل تسريع التحول على الصعيد القاري. وعلى الصعيد االسرتاتيجي، يسعى 
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من  املعهد إىل املسامهة يف بناء قدرات البلدان األفريقية حبيث تتمكن بصورة مستقلة
استخدام أدوات التخطيط اإلمنائي لتحقيق هدفها األساسي املتعلق بالتحول اهليكلي 
القتصاداهتا وجمتمعاهتا. وعلى وجه اخلصوص، يهدف املعهد إىل اإلسهام يف حتقيق 

من أهداف التنمية املستدامة وحتقيق التطلعات احملددة يف خطة عام  17و 8 اهلدفني
2063 . 

ل املعهد االستثمار بكثافة يف توسيع نطاق ويف سبيل ذلك، سيواص 98- 15
أنشطته وبراجمه املتعلقة بتنمية القدرات واخلدمات االستشارية واحلوار السياسايت اليت 
تستهدف موظفي احلكومات األفريقية ممن هم يف منتصف حياهتم الوظيفية وكبار 

املوظفات، مع املسؤولني، ال سيما اجليل القادم من املوظفني الفنيني األصغر سنا و 
وسيويل املعهد اهتماما كبريا أيضًا للمطالب املقدمة  اإلمنائيني.املساعدين غريهم من 

من الدول األعضاء واألولويات احملددة يف األطر اإلمنائية الرئيسية املذكورة أعاله اليت 
 توّجه التنمية يف أفريقيا على األمدين املتوسط والطويل. وستشمل أنشطة املعهد خالل

فرتة السنتني توفري التدريب الشامل وخدمات التعاون الفين للحكومات واجلهات املعنية 
األخرى، وإجراء البحوث الرتبوية التطبيقية واستحداث شبكات معرفة تربط بني 
اجلهات صاحبة املصلحة، ال سيما تلك املتعلقة بأداء القطاع العام يف املنطقة. 

ول مركز تدريب أفريقي يف جماالت التخطيط وسيواصل املعهد سعيه لكي يصبح أ
واإلدارة العامة من خالل وضع مبادرات جديدة وطرحها لتلبية احتياجات بعينها 

 للدول األعضاء. 
ومن أجل سد الفجوة بني البحوث املتعلقة بالسياسات وتوفري املعرفة،  99- 15

الُشعب سيتعاون املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط بشكل وثيق مع 
واملكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من الوكاالت ذات الصلة 
يف منظومة األمم املتحدة. وسيواصل توسيع شراكاته العاملية، مبا يف ذلك التعاون مع 
اجلامعات األفريقية وجمامع الفكر، وذلك هبدف تعزيز قدرته على تقدمي دورات المركزية 

درجة املاجستري يف مجيع أحناء أفريقيا. وعالوة على ذلك، سيتم توفري وبرامج ملنح 
فرص التعلم بالسبل اإللكرتونية للدول األعضاء من أجل زيادة حجم الربامج ونطاقها 
ووجودها وآثارها، باإلضافة إىل نشر ثقافة التعلم املستمر وجتديد األدوات. وسيجري 

بية االحتياجات اخلاصة يف جمال بناء استكشاف فرص للقيام بتدخالت مصممة لتل
القدرات وتقدمي املزيد من أنشطة التدريب وإعادة التدريب، وسوف تُبذل جهود من 
أجل إقامة عالقات تواصل بني املديرين والقيادات يف القطاع العام واجلهات الفاعلة 

سيكفل  يف القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين. ويف مجيع األنشطة اليت يقدمها،
املعهد وصول عروضه يف جمال التدريب إىل عدد أكرب من املَوظ فات عن طريق التوسع 
يف نشر برناجمه للتدريب السنوي، وتشجيع الدول األعضاء بشدة على ترشيح موظفات 

 للمشاركة يف تلك الدورات التدريبية، وتشجيع ممارسة التمييز اإلجيايب عند الضرورة.
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 9البرنامج الفرعي 

 جتماعيةاالسياسة تفاوت والاللفقر و ا

 أفريقياتنمية بشرية واجتماعية شاملة ومنصفة ومستدامة يف : حتقيق هدف المنظمة

 مؤشرات اإلنجاز األمانة اإلنجازات المتوقعة من 
تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ  )أ(

ورصد السياسات واالسرتاتيجيات اليت تتصدى للفقر 
  والتفاوت

)أ( زيادة عدد الدول األعضاء اليت تعتمد ما تنادي 
به اللجنة االقتصادية ألفريقيا من سياسات تراعي 
الفوارق بني اجلنسني وهنج وأدوات للحد من الفقر 

 . والتفاوت
)ب( تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع السياسات 

 املتعلقة بالتنمية البشرية واالجتماعية وتنفيذها ورصدها.  
)ب( زيادة عدد الدول األعضاء اليت تعتمد 

اللجنة االقتصادية السياسات املدعومة من قبل 
اجلنسانية وكذلك الُنهج  لفوارقاملراعية لألفريقيا 

 . والوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية االجتماعية
)ج( تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع السياسات 

بالتوسع احلضري والربامج واالسرتاتيجيات املتعلقة 
 وتنفيذها ورصدها.

)ج( زيادة عدد الدول األعضاء اليت تستعني 
باملعارف واملعلومات اليت تعدها اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا من أجل وضع وتنفيذ سياسات التوسع 
احلضري ورصدها دعمًا للتخطيط اإلمنائي الوطين، 

 مع الرتكيز على مسألة املساواة بني اجلنسني.
 

 االستراتيجية
 شؤونال تقع مسؤولية تنفيذ هذا الربنامج الفرعي على عاتق شعبة 100- 15

ويتمثل الرتكيز االسرتاتيجي هلذا الربنامج  .االجتماعيةسياسة وال الفقرقضايا و اجلنسانية 
املستدامة على حنو ما ورد يف  الفرعي يف تقدمي الدعم لتحقيق الرؤية العاملية للتنمية

وخطة تنفيذ السنوات العشر األوىل املتصلة هبا وخطة  2063 وعام 2030عام يت خط
 عمل أديس أبابا، واإلسراع بوترية حتقق تلك الرؤية.

وسيتمثل أحد األهداف الرئيسية للربنامج الفرعي يف دعم وضع وتنفيذ  101- 15
سياسات وبرامج واسرتاتيجيات وطنية ودون إقليمية مالئمة لتحقيق تنمية اجتماعية 

ومنصفة للجميع. وبشكل أكثر حتديدا، سيعمل على إنتاج املعارف  وبشرية مستدامة
واألدوات والنهج بوصفه جممعا فكريا من أجل تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع 

، وتعزيز التنمية االجتماعية والتفاوتوتنفيذ ورصد السياسات الرامية إىل احلد من الفقر 
واملنصف. وبذلك  الشامل للجميعواالستفادة من التوسع احلضري من أجل النمو 

سيقيم شراكات وأوجه التآزر والتعاون ويعززها داخل اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبينها 
ية وبني وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وكذلك املنظمات الدول
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واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وجمامع الفكر واملؤسسات األكادميية واجملتمع املدين 
 والقطاع اخلاص.

وباعتبار البحوث واألعمال التحليلية اليت تقوم على البيانات املستمدة  102- 15
اجلنسانية  شؤونالعبة من واقع التجربة عنصرا من العناصر املهمة يف اسرتاتيجية شُ 

الرامية إىل احلّد من الفقر وتعزيز النمو الشامل  االجتماعيةسياسة وال الفقرقضايا و 
للجميع يف القارة، فستوفر هذه البحوث واألعمال التحليلية الدعَم لرسم السياسات 

العمالة، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل ما خيص الوطنية ودون اإلقليمية املالئمة في
الجتماعية الكافية واالستثمارات. وعالوة الشباب واألمن التغذوي وتوفري احلماية ا

على ذلك، سيضع الربنامج الفرعي أدواِت رصد لتقدمي الدعم إىل الدول األعضاء من 
أجل اختاذ قرارات سياساتية مستنرية بشأن اإلدماج. وسيكمل أدواِت الرصد هذه 

ني النمو جبميع جوانبها والصلة بينها وب التفاوتالرتكيُز بشكل اسرتاتيجي على أوجه 
الشامل للجميع واملستدام، وتوفرُي مزيد من الدعم للدول األعضاء واجلماعات 
 االقتصادية يف القارة يف مساعيها إىل تنفيذ األهداف والغايات واملؤشرات ذات الصلة.

على املسائل املتعلقة بالتنمية البشرية  وسريكز الربنامج الفرعي أيضاً  103- 15
اميات السكانية، اليت تسرتشد بصورة اسرتاتيجية واالجتماعية، مبا يف ذلك الدين

بااللتزامات اإلقليمية والعاملية. وسُتجرى البحوث يف جمال السياسات، وسيتم توثيق 
أفضل املمارسات وتبادل املعارف، وذلك لدعم الدول األعضاء يف وضع السياسات 

التشديد على  وتنفيذها واستعراضها. وسيجريالبشرية واالجتماعية واالسرتاتيجيات 
الدور التنظيمي للجنة االقتصادية ألفريقيا، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون اإلقليمي 

 وحتقيق توافق اآلراء بشأن تسريع تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية. 
وسريكز الربنامج الفرعي على تعزيز قدرة الدول األعضاء على إدماج  104- 15

ها  التوسع احلضري يف صميم خططها اإلمنائية على الصعيد الوطين، باعتباره توج 
كاسحا مرتابطا وله آثاره على خمتلف عناصر التحول اهليكلي. وحتقيقا هلذه الغاية، 
سيجمع الربنامج الفرعي أدلًة وينتج معارف وحيقق توافقاً يف اآلراء بشأن دور التوسع 

. وينطوي ذلك على احلضري بوصفه قوة دافعة للنمو والتحول الشاملني للجميع
استحداث معارف وأدوات ومبادئ توجيهية سياساتية من أجل حتليل دور التوسع 
احلضري املستدام يف حتقيق النمو والتحول على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وإدماجه 
يف صميم التخطيط اإلمنائي على الصعيد الوطين، وكفالة رصده بدقة من خالل بيانات 

وسرُياعي هذا العمل اخلطة احلضرية العاملية اجلديدة اليت برزت  وإحصاءات موثوقة.
أثناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة 

. وسريكز الربنامج الفرعي أيضًا على تعزيز التوسع 2016)املوئل الثالث( يف عام 
سني التخطيط، وذلك من خالل العمل احلضري من أجل اختاذ قرارات مستنرية وحت
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مع اجلهات الوطنية صاحبة املصلحة. وعلى وجه اخلصوص، سيدعم الدول األعضاء 
 من أهداف التنمية املستدامة وما يتصل به من غايات ومؤشرات. 11يف حتقيق اهلدف 
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 المرفق

 الوالية التشريعية
 قرارات اجلمعية العامة

 ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميةاإلجراءات األساسية  21/2-دإ
 متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية 57/144

الرئيسية ومؤمترات القمة  التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج املؤمترات باء 57/270
 اليت تعقدها األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي

 التعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية 58/220
 املتحدة: برنامج إلجراء املزيد من التغيريات تعزيز األمم 58/269
، واألعمال 2003األنشطة املضطلع هبا خالل السنة الدولية للمياه العذبة،  59/228

، 2015-2005، “من أجل احلياة املاء” ،التحضريية للعقد الدويل للعمل
 ومواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة ملوارد املياه

 2005القمة العاملي لعام  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر 60/1
 اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم الدويلالشراكة  60/222

 تعزيز دور املكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا  61/234
 للفقراء والقضاء على الفقرالتمكني القانوين  64/215
وثيقة نريويب اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى املعين بالتعاون فيما  64/222

 بني بلدان اجلنوب
الفساد وحتويل األصول املتأتية من مصدر غري مشروع منع ومكافحة ممارسات  64/237

وإعادة تلك األصول إىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، متاشياً مع اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 حقوق اإلنسان والفقر املدقع 65/214
اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية  65/240

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل 
 ديربان ومتابعتهما

 فريقيالتعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد األ 65/274

http://undocs.org/A/RES/57/2
http://undocs.org/A/RES/57/144
http://undocs.org/A/RES/57/270
http://undocs.org/A/RES/58/220
http://undocs.org/A/RES/58/269
http://undocs.org/A/RES/59/228
http://undocs.org/A/RES/60/1
http://undocs.org/A/RES/61/234
http://undocs.org/A/RES/64/215
http://undocs.org/A/RES/64/222
http://undocs.org/A/RES/64/237
http://undocs.org/A/RES/65/214
http://undocs.org/A/RES/65/240
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 2020-2011برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقد  65/280
 املرأة واملشاركة يف احلياة السياسية 66/130

 إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان 66/137
 متكني الناس والتنمية 66/224
التنفيذية اليت االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة  67/226

 من أجل التنميةمنظومة األمم املتحدة  تضطلع هبا
 تعزيز التعاون داخل منظومة األمم املتحدة يف جمال محاية الطفل 68/145

إجراءات حمددة تتصل باالحتياجات واملشاكل اليت تنفرد هبا البلدان النامية غري  68/225
الساحلية: نتائج املؤمتر الوزاري الدويل للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان 
املرور العابر النامية والبلدان املاحنة واملؤسسات املالية واإلمنائية الدولية املعين 

 العابر بالتعاون يف جمال النقل 

متابعة وتنفيذ اسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل  68/238
 التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

باالحتياجات واملشاكل اليت تنفرد هبا البلدان النامية غري إجراءات حمددة تتصل  69/232
 الساحلية: متابعة مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلدان النامية غري الساحلية

 ية خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنم 69/313
  2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  70/1

 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان  70/153
 احلق يف التنمية 70/155
 العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان 70/159

 تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  70/184
  التجارة الدولية والتنمية 70/187
 متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية  70/192

 تسخري التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية املستدامة  70/198
 21وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  21تنفيذ جدول أعمال القرن  70/201

ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية 
 املستدامة 

http://undocs.org/A/RES/65/280
http://undocs.org/A/RES/66/130
http://undocs.org/A/RES/66/137
http://undocs.org/A/RES/66/224
http://undocs.org/A/RES/67/226
http://undocs.org/A/RES/68/145
http://undocs.org/A/RES/68/238
http://undocs.org/A/RES/69/232
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http://undocs.org/A/RES/70/1
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 ة واالعتماد املتبادلدور األمم املتحدة يف تعزيز التنمية يف سياق العومل 70/211
 التعاون اإلمنائي مع البلدان املتوسطة الدخل  70/215

 (2008-2017)عقـد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر  70/218
الرامية إىل تقييم اآلثار البيئية للنفايات الناجتة عن إغراق  التدابري التعاونية 71/220

 الذخائر الكيميائية يف البحر وزيادة الوعي بتلك اآلثار

حنو إقامة شراكات عاملية: هنج قائم على املبادئ لتعزيز التعاون بني األمم  70/224
 ركاء املختصنياملتحدة ومجيع الش

 التعاون يف ميدان التنمية الصناعية 71/242
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 71/244

 التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للفرانكوفونية 71/289
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام عن أسباب النـزاع يف أفريقيا  71/315

 الدائم والتنمية املستدامة فيهاوحتقيق السالم 

 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان 72/169
 متابعة مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا 72/231

 دور املرأة يف التنمية 72/234

 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجمها تعميم مراعاة املنظور اجلنساين 2017/9
  2020-2011برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقد  2017/28

اللجنة االقتصادية ألفريقيا قرارات   

 السكان واألسرة والتنمية املستدامة (28-)د748

تعزيز اجلماعات االقتصادية تنفيذ املعاهدة املنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية:  (31)د822
اإلقليمية، وترشيد أنشطة اجلماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية واملواءمة بني تلك 

  األنشطة
 : التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية2063تنفيذ خطة عام  (48-)د 928

 املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية (48-)د 929

http://undocs.org/A/RES/70/211
http://undocs.org/A/RES/70/215
http://undocs.org/A/RES/70/218
http://undocs.org/A/RES/70/224
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يف األطر وخطط  2063وخطة عام  2030التنمية املستدامة لعام دراج خطة إ (49-)د937
 العمل والربامج االسرتاتيجية الوطنية

 رفع التقارير املتكاملة عن التنمية املستدامة ومتابعتها (49-)د938
 منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة (49-)د939

للتقدم احملرز يف تنفيذ نتائج مؤمتر القمة تنظيم استعراض إقليمي أفريقي سنوي  (49-)د941
 العاملي بشأن املعلومات

 1البرنامج الفرعي 
 والحوكمة االقتصاد الكلي

 قرارات اجلمعية العامة
مباشرة األعمال احلرة والتحول إىل القطاع اخلاص من أجل النمو االقتصادي  48/180

 والتنمية املستدامة

 إعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية 51/191
 تدابري مكافحة الفساد 54/128
حنو نظام مايل دويل مستقر يستجيب لتحديات التنمية، ال سيما يف البلدان  54/197

 النامية
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 58/4

 اإلدارة العامة والتنمية 60/34
 سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل 64/116
 الدويلالتعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين  65/123

 اآلليات االبتكارية لتمويل التنمية 65/146
منع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل األصول املتأتية من مصدر غري مشروع  65/169

على وجه اخلصوص، متاشيًا مع اتفاقية  وإعادة تلك األصول إىل بلداهنا األصلية
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

تنفيذ اسرتاتيجية االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسها من قائمة أقل البلدان  65/286
 منوا

 متابعة املؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية 65/313

http://undocs.org/A/RES/48/180
http://undocs.org/A/RES/51/191
http://undocs.org/A/RES/54/128
http://undocs.org/A/RES/54/197
http://undocs.org/A/RES/58/4
http://undocs.org/A/RES/60/34
http://undocs.org/A/RES/64/116
http://undocs.org/A/RES/65/123
http://undocs.org/A/RES/65/146
http://undocs.org/A/RES/65/169
http://undocs.org/A/RES/65/286
http://undocs.org/A/RES/65/313
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 طرائق عقد احلوار الرفيع املستوى اخلامس بشأن متويل التنمية 65/314
كفاءة اإلدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها عن طريق حتسني   66/209

 تعزيز املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات
 املؤمتر الرابع لألمم املتحدة املعين بأقل البلدان منوا 66/213

 العامليةدور األمم املتحدة يف إدارة الشؤون  66/256
 النظام املايل الدويل والتنمية 70/188
 القدرة على حتمل الدين اخلارجي والتنمية 70/190

 منع أنشطة السمسرة غري املشروعة ومكافحتها 71/36
 حتمل الدين اخلارجي والتنميةلقدرة على ا 71/216

 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 اإلدارة العامة والتنمية 2005/3
 تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الكرمي للجميع 2008/18

 متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 2007/30
املعرفة باالجتاهات السائدة يف حتسني مجع البيانات وإبالغها وحتليلها لنشر  2009/25

 جماالت حمّددة من جماالت اجلرمية

 متابعة نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 2014/11

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا قرارات 
 تعزيز تعبئة املوارد احمللية ( 42-)د 826
 األزمة املالية واالقتصادية العاملية  ( 42-)د 865

 إنشاء املؤسسات املالية األفريقية (43-)د 876
 تسيري التنمية يف أفريقيا: دور الدولة يف التحول االقتصادي (44-)د 879
 التدفقات املالية غري املشروعة اخلارجة من أفريقيا  (45-)د 896

 متويل التنمية (45-)د916
 أقل البلدان منواً يف أفريقيا (48-)د935

http://undocs.org/A/RES/65/314
http://undocs.org/A/RES/66/209
http://undocs.org/A/RES/66/213
http://undocs.org/A/RES/70/188
http://undocs.org/A/RES/70/190


E/ECA/COE/37/4/Rev.1 

 

 

18-00567 48/56 
 

 2البرنامج الفرعي 
 اإلقليمي والتجارةالتكامل 

 قرارات اجلمعية العامة
املاء من أجل ”استعراض منتصف املدة الشامل لتنفيذ العقد الدويل للعمل،  64/198

  2015-2005، “احلياة

 لتوفري الطاقة املستدامة للجميعالسنة الدولية  65/151
تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورهتا الثامنة  70/115

 واألربعني
 (2016-2025لعقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا ) 70/293

 الدويل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم 71/320
 االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث  70/204
 السلع األساسية 72/205

 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 الربط القار بني أوروبا وأفريقيا عرب مضيق جبل طارق 2011/12

 األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 2017/11

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  قرارات
 تعزيز تنمية واستغالل موارد الطاقة يف أفريقيا (31-)د 819
 مبادرة املعونة لصاحل التجارة (40-)د 847
 تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا (43-)د 867

 البينيةتعجيل التكامل اإلقليمي وتعزيز التجارة األفريقية  (45-)د 891
 التصنيع من أجل أفريقيا الناشئة (46-)د 907
  دور الطاقة املتجددة يف تصنيع أفريقيا وحتوهلا االقتصادي (47-)د 913

 دليل التكامل اإلقليمي األفريقي (47-)د 914
 إىل التحول يف أفريقيا واملقضيةالتصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع  (47-)د 922

 

http://undocs.org/A/RES/64/198
http://undocs.org/A/RES/65/151
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 2024-2014برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد  (48-)د934
 ]املتعلق مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية 2018يضاف فرار عام  [ 

 3البرنامج الفرعي  
 تنمية القطاع الخاص وتمويله

 قرارات اجلمعية العامة
ونتائج املؤمتر االستعراضي للتنمية  متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتريي 64/193

 )إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية( 2008لعام 
 آلليات االبتكارية لتمويل التنميةا 65/146
 طرائق عقد احلوار اخلامس الرفيع املستوى بشان متويل التنمية 64/314

 تسخري التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية 66/195
 الطاقة اجلديدة واملتجددة تعزيز مصادر 67/215
 متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 70/192

 تسخري التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية املستدامة 70/198
ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة  72/224

 واملستدامة

  التنمية الزراعية واألمن الغذائي 72/238
 حتسني السالمة على الطرق يف العامل 72/271

 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 2004/64

 متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 2004/10

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  قرارات
 تعزيز تنمية واستغالل موارد الطاقة يف أفريقيا (31-)د 819
 من أجل حتقيق األمن الغذائي يف أفريقيا (43-)د877
 التحول الزراعي ألغراض أفريقيا الصناعية (47-)د921
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 4البرنامج الفرعي  
 اإلحصاءات

 قرارات اجلمعية العامة
 

 املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية 261/68

 طار مرجعي جيوديسي عاملي اخلدمة التنمية املستدامةإ 266/69
 اليوم العاملي لإلحصاء 282/69

 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية 2013/21

 2020الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام   2015/10

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  قرارات 

 أفريقيااإلحصاء وبناء القدرات اإلحصائية يف  (40-)د849

تطبيق امليثاق األفريقي لإلحصاء واالسرتاتيجية املتعلقة مبواءمة اإلحصاءات يف  (44-)د 882
 أفريقيا

 اإلحصاءات وتطويرها (46-)د 911

 ثورة البيانات والتنمية اإلحصائية (48-)د 931
5البرنامج الفرعي   

 تنمية القدرات
 قرارات اجلمعية العامة 

 وإدارة الموارد الطبيعيةتغير المناخ والبيئة 
 ستعراض عام ألنشطة األمم املتحدة املتصلة بتغري املناخا 62/8
 ( 2010-2020عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر ) 64/201

 تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة  64/206
إرساء ثقافة عاملية تكفـل أمـن الفـضاء اإللكتـروين وتقيـيم اجلهـود الوطنية الرامية  64/211

 إىل محاية اهلياكل األساسية احليوية للمعلومات

 التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو 65/158

http://undocs.org/ar/A/RES/62/8
http://undocs.org/ar/A/RES/64/201
http://undocs.org/ar/A/RES/65/158
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استعراض شامل للدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية   69/288
 النامية

متابعة وتنفيذ إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية )مسار  72/217
برنامج العمل من أجل التنمية  ساموا( واسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ

 املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 محاية املناخ العاملي ملنفعة األجيال البشرية احلالية واملقبلة 72/219
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف  ذتنفي 72/220

 من التصحر، وخباصة يف أفريقيا الشديد و/أو

 تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية 72/228

 المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير

1/CP.21 اعتماد اتفاق باريس 

 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع  2017/21
 املعلومات

 تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية 2017/22

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  قرارات 

واالستشعار من بُعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف التنمية دور رسم اخلرائط  (28-)د 758
 املستدامة

 تعزيز تنمية شبكات املعلومات من أجل التعاون والتكامل اإلقليميني يف أفريقيا (28-)د 766
 تعزيز نظم املعلومات هبدف حتقيق االنتعاش والتنمية املستدامة يف أفريقيا (29-)د 789
 املعلومات السريعة يف أفريقيابناء نظم  (30-)د 759

 السرتاتيجية وخطة العمل لتقييم املوارد املائية وتنميتها وإدارهتا يف أفريقياا (30-)د 800
 تنفيذ مبادرة جمتمع املعلومات األفريقي (30-)د 812
 املؤمتر اإلقليمي األفريقي بشأن العلم والتكنولوجيا ( 31-)د 817

 واستغالل املوارد املعدنية يف أفريقياتعزيز تنمية  (31-)د 818
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 تغري املناخ والتنمية املستدامة يف أفريقيا  ( 44-)د 884
 تعزيز العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف أفريقيا  ( 44-)د 887

التشجيع على إقامة جمتمع ابتكاري لتحقيق التحول االجتماعي واالقتصادي يف  (45-)د901
 أفريقيا

 االقتصاد األخضر والتحول اهليكلي يف أفريقيا (47-)د 919
 املنتدى اإلقليمي األفريقي املعين بالتنمية املستدامة (48-)د 930

6البرنامج الفرعي   
 المسائل الجنسانية ودور المرأة في التنمية

 قرارات اجلمعية العامة 

القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك اجلرائم احملددة يف الوثيقة  59/167
املرأة عام ”اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة 

 “: املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين2000
 العاملية عن دور املرأة يف التنميةالدراسة االستقصائية  59/248

 تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة   65/187
 اليوم الدويل لألرامل 65/189
 االجتار بالنساء والفتيات 65/190

 املرأة واملشاركة يف احلياة السياسية 66/130
 العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات   70/130
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  70/131

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتنفيذ التام إلعالن ومنهاج عمل بيجني  70/133
 ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 التصد ي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين  70/176
 حتسني حالة املرأة والفتاة يف املناطق الريفية  72/148
 الطفلة 72/154
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 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
النتائج اليت اعتمدهتا جلنة مركز املرأة بشأن جماالت االهتمام األساسية احملددة يف  1998/12

 منهاج عمل بيجني 

وضع املرأة بشأن مسامهة املرأة يف وسائط اإلعالم االستنتاجات املتفق عليها للجنة  2003/44
وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومتكينها من الوصول إليها وتأثري هذه 
 الوسائط والتكنولوجيات واستخدامها كأداة للنهوض باملرأة ومتكينها من أداء دورها

 1997/2يها استعراض استنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتفق عل 2004/4
بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم 

 املتحدة
 مستقبل عمل املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة 2009/13

دور منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليها دوليًا فيما  2011/5
 يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجمها  2017/9
 

 قرارات اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 

 املبادرة اجلديدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق القارة (47-)د 915

 7البرنامج الفرعي 
 األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية 
 قرارات اجلمعية العامة 

 التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 61/51
 للجنة االقتصادية ألفريقياتعزيز دور املكاتب دون اإلقليمية  61/234

 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
بشأن االستعراض الشامل  62/208التقدم احملرز يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة  2011/7

الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة 
 األمم املتحدة من أجل التنمية

 تقدمي الدعم إىل مجهورية جنوب السودان  2011/43
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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  قرارات 
مراكز الربجمة والتنفيذ املتعددة اجلنسيات: تعزيز الوجود دون اإلقليمي للجنة  (32-)د828

 االقتصادية ألفريقيا

830 (MFC 1 A)  ألفريقيا إصالح اللجان اإلقليمية: العالقات بني اللجنة االقتصادية
ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا )قرار 

 اعتمدته جلنة املتابعة الوزارية أثناء اجتماعها األول(

تعزيز دور املكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم  (43-)د 874
 املتحدة

 القدرة اإلحصائية يف أفريقيااإلحصاءات وبناء  (40-)د 849
 إىل التحول يف أفريقيا واملقضيةالتصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع  (47-)د 922
 ملوجزات القطريةا (47-)د 917

 ]ارة احلرة القارية األفريقيةتجاملتعلق مبنطقة ال 2018عام فرار  يضاف[  

 8البرنامج الفرعي 
 التنميةالتخطيط واإلدارة في مجال 

 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  2011/13

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا قرارات 
 تعزيز التنمية البشرية يف أفريقيا (30-)د 799
 املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط (40-)د 851
 إعادة تنظيم املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  ( 43-)د 875

أجل  إعادة تركيز عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا وإعادة ضبط أنشطتها من ( 46-)د908
 دعم حتول أفريقيا اهليكلي

 ملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيطا ( 49-)د942

 9البرنامج الفرعي 
 االجتماعيةالشؤون التفاوت و الفقر و ب المتعلقةسياسات ال
 قرارات اجلمعية العامة 

 سنة دولية للشباب: احلوار والتفاهم  2010إعالن سنة  64/134

http://undocs.org/A/RES/64/134
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 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 احلملة العاملية للقضاء على الفقر 2001/42

 2014والتنمية بعد عام متابعة نتائج املؤمتر الدويل للسكان  65/234
 تنظيم االجتماع الرفيع املستوى املعين بالشباب 65/267

الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بالشباب: احلوار  65/312
 والتفاهم

الوثيقة اخلتامية الجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بتحقيق األهداف  68/3
اإلمنائية لأللفية وسائر األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا فيما يتعلق باألشخاص 

عام  خطة تنمية شاملة ملسائل اإلعاقة حىتذوي اإلعاقة: سبل املضي قدماً: وضع 
 وما بعده 2015

 تعزيز التكامل االجتماعي من خالل اإلدماج االجتماعي 70/126
تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين( وتعزيز برنامج   70/210

 األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( 
 (2017-2008)عقـد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر  70/218

 اإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 21/2-دإ
 مبادرات أخرى من أجل التنمية االجتماعية 24/2-دإ

 اهلجرة الدولية والتنمية 71/237

تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ودورة اجلمعية العامة االستثنائية  71/162
 والعشرينالرابعة 

 خلطة احلضرية اجلديدةا 71/256
 (2017–2008تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر ) 72/233
 متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة 72/144

 دور التعاونيات يف التنمية االجتماعية 72/143
 السياسات والربامج املتصلة بالشباب 72/146
 املهاجرين محاية 72/179

http://undocs.org/A/RES/65/234
http://undocs.org/A/RES/65/267
http://undocs.org/A/RES/65/312
http://undocs.org/A/RES/66/124
http://undocs.org/A/RES/70/127
http://undocs.org/A/RES/70/210
http://undocs.org/A/RES/70/128
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هنج متناسق ومتكامل ملنظومة األمم املتحدة يرمي إىل تعزيز التنمية الريفية يف  2004/58
البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة مع إيالء 

 الواجب ألقل البلدان منواً االعتبار 

 وما بعدها 2000ملحق برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة  2007/27
التشجيع على متكني الناس يف سياق القضاء على الفقر وكفالة اإلدماج االجتماعي  2014/5

 وتوفري العمالة الكاملة وفرص العمل الالئق للجميع

  للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيااألبعاد االجتماعية   2017/11
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  قرارات

 السكان واألسرة والتنمية املستدامة (28-)د 748

 حتقيق العائد الدميغرايف يف أفريقيا واالستفادة منه ( 46-)د 909
 اهلجرة الدولية يف أفريقيا ( 49-)د 940

 
_______ 


