
 

 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
 والتنمية االقتصادية األفريقيي  

 االجتماع احلادي واألربعون
 2023آذار/مارس  17-15 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،

*من جدول األعمال املؤقت)هـ(  6البند 

 القضااي النظامية

ابلدعم املقدم من األمم املتحدة إىل االحتاد األفريقي  التقرير املتعلق  
 وبرانمج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له 

 مقدمة - أوال
إىل    2022يف الفرتة املمتدة من نيسان/أبريل    قدمهذا التقرير موجزًا للدعم امل  يتضمن -1

منظومة األمم املتحدة   كياانتاللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من  من    2023آذار/مارس  
اليت تدير برانمج اإلمنائية العاملة يف أفريقيا إىل االحتاد األفريقي ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية  

ويشمل التقرير تنفيذ أولوايت االحتاد األفريقي على    .ريقياالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أف
اإلقليمي ودون اإلقليمي، مبا يف ذلك أولوايته املبيّنة يف خطة التنمية املستدامة لعام   عيدينالص

 .‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها’’  :2063عام لاالحتاد األفريقي  ، وخطة 2030

القسم    حيتوي مخسة أجزاء. بعد املقدمة الواردة يف القسم األول،    يفهذا التقرير    دوير   -2
كجزء  منصة التعاون اإلقليمي ألفريقيا    من خاللحملة عامة عن املساعدة املقدمة  على  الثاين  

عام    من بتنفيذ خطة  املتعلق  املتحدة  واألمم  األفريقي  االحتاد  بني  املشرتك    2063اإلطار 
اجتماع األمني العام لألمم املتحدة ورئيس يف سياق  ، و 2030وخطة التنمية املستدامة لعام  

القسم    تضمن. وي2022كانون األول/ديسمرب    1د يف  قاالحتاد األفريقي الذي ع  مفوضية  
امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  من    9لربانمج  يف إطار االيت متت  األنشطة الرئيسية    أبرز الثالث  
2022  (A/76/6 (Sect.11))  أفريقيا،  ، إىل جانب أنشطة مكتب املستشار اخلاص لشؤون 

. ويقدم القسم  لتنفيذ خطة التنمية األفريقيةاجلاري  إطار العمل  وإدارة التواصل العاملي، يف  
ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية من جهود لتفعيل   ا تبذله اللجنة االقتصاديةالرابع تقريًرا عمّ 
نَقحة و مذكرة التفاهم  

 
لتنفيذ املتكامل خلطة عام ابدفع  لل  2021بني املنظمتني عام    املوقعةامل
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. وختاما، يعرض القسم اخلامس التحدايت والدروس املستفادة  2063وخطة عام    2030
 خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير.

ألمم امنصة التعاون اإلقليمي ألفريقيا واإلطار اإلمنائي املشرتك بي   - اثنيا
 املتحدة واالحتاد األفريقي

وائتالفاهتا    ‘‘ منصة التعاون اإلقليمي ألفريقيا’’ الفرتة املشمولة ابلتقرير، واصلت  خالل   -3
القارة يف سياق خطة عام التنمية والتحول يف  القائمة على الفرص دعم عملية    املواضيعية 

التوصيات الواردة يف عدد من . وعملت املنصة أيضا على تنفيذ 2063وخطة عام   2030
  2030لتنفيذ خطة عام    بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةتقرير األمني العام  

(A/72/684-E/2018/7)  ،  إدارة املعارف اإلقليمي    مركز’’ من خالل عملها على تطوير  ال سيما
جعل منظومة و اإلقليمي،    الصعيدتعزيز الشفافية واإلدارة القائمة على النتائج على  و   ‘‘ ،ألفريقيا

وتوحيد   التشغيل  ممارسات  تبسيط  من خالل  أكثر كفاءة  اإلمنائية  املتحدة  مكاتب  األمم 
 .ما أدى إىل حتقيق مكاسب يف الكفاءة وخدمات أعلى جودةوهو ، الدعم

اللجنة االقتصادية،  و   برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب التنسيق اإلمنائيواصل  و  -4
املشرتكة   األمانة  ضمان    ،لمنصةلبوصفهم  على  واللوجسيت العمل  اإلداري  الدعم  توفري 

 . هونواب هاوالتنظيمي للمنصة ورئيس

املنصة، وهي  س ّجلت يف الفرتة املشمولة ابلتقرير أعمال وإجنازات رئيسية حققتها وقد  -5
 كالتايل: 

شباط/فرباير  28قد يف نريويب يف  ، الذي ع  للمنصةخالل االجتماع السنوي   )أ( 
البت يف اجملاالت  مت  احتياجات املنسقني املقيمني و ع رضت دراسة استقصائية عن  ،  2022

، والعمل املناخي  البياانت واإلحصاءات، والرقمنةهي  و   ،2022ذات األولوية للمنصة لعام  
فريوس كوروان   مرض  من  والتعايف  الديون،  إدارة  ذلك  يف  مبا  الكلي،  االقتصاد  وسياسات 

 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛يف سياق ( والتجارة اإلقليمية، ال سيما 19-)كوفيد

  ها اجتماعلتعاون اإلقليمي  ل  االحتاد األفريقي واألمم املتحدةوعقدت منصة   )ب(
الشراكة  بشأن    اسرتاتيجيتفكري  هبدف االخنراط يف    ، 2022حزيران/يونيه    23فتتاحي يف  اال

.  2030وخطة عام    2063تنفيذ خطة  لبني األمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي  القائمة  
وابإلضافة إىل وضع طرائق عمل لتحسني التعاون والكفاءة، مشلت نتائج أخرى لالجتماع 

ة،  طة عمل مشرتكشكلت قاعدة خلاجملاالت ذات األولوية الستة التالية، اليت اعتمدت و حتديد  
   :وهي
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 تغري املناخ؛  ‘1’ 
يف   ‘2’  مبا  االقتصادي،  والتنويع  والديون  الكلي  االقتصاد  وأطر  التجارة 

   ؛ذلك من خالل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
 التحول الرقمي والبياانت واإلحصاءات؛  ‘3’ 
 االستدامة الغذائية؛   ‘4’ 
 املسائل اإلنسانية؛  ‘5’ 
 والقضااي العابرة للحدود. 19-كوفيد ‘6’ 

قائمة على    نصة من سبعة ائتالفات مواضيعيةامل  تشكلت،  ابدئ األمرويف   )ج( 
 ‘‘، قليميةاإلبادرات دون  امل، هو ’’ رمسيا إنشاء ائتالف اثمن  جرى وثالثة أفرقة عمل. و   الفرص

املنصة يف    تالطبيعة العابرة للحدود. واختذذات  بادرات  املكيز على  للرت   2022يف بداية عام  
عدد االئتالفات املواضيعية  قليص  تبقرارا    2022معتكف يف داكار يف تشرين الثاين/نوفمرب  

لتعزيز العمل يف جمال التعليم واالبتكار    4و  3  االئتالفني  يتم دمجحيث س  من مثانية إىل ستة.
واحدا  ائتالفا  7و  6ن  اوالرقمنة، مع الرتكيز بشكل خاص على الشباب، وسيشكل االئتالف

  االئتالفاتستبدأ و .يركز على السالم واألمن وحقوق اإلنسان والنزوح القسري 
 
لة من  شك  امل

بعد إعداد خطط   2023، على التوايل( العمل يف عام  5و  3  االئتالفانعمليات الدمج )أي  
 .العمل اليت تعكس جماالت الرتكيز املوحدة

من  خمتارة اضطلع هبا كل واحد  األقسام الفرعية التالية الضوء على أنشطة    وتسلط  -6
 االئتالفات املواضيعية خالل الفرتة قيد االستعراض.

لنظم  التعزيز    :1املواضيعي    االئتالف  -ألف و املتكاملة  يف    ءاتإلحصا البياانت 
 حتقيق التنمية املستدامةسبيل 

املواضيعي  دأب   -7 اللجنة    1االئتالف  من  مشرتكة  بدعوة  اجتماعاته  ت عقد  الذي 
على العمل مع شعبة اإلحصاءات التابعة    للسكاناالقتصادية ألفريقيا وصندوق األمم املتحدة  

وإحصاءات   املدين  التسجيل  لتعزيز  األفريقي  االحتاد  املدنية  ملفوضية  مظلة األحوال  حتت 
أفريقيا.’’  تنسيق اإلحصاءات يف  التقنية بشأن خدمات   ‘‘ اسرتاتيجية  املساعدة  تقدمي  ومت 

تحدة، وجنوب أفريقيا، ورواندا،  التعداد الرقمي إىل تسعة بلدان )توغو، ومجهورية تنزانيا امل
بياانت  لل  وزامبيا، وزمبابوي، وسيشيل، وليرباي، وموريشيوس(، إىل جانب فرصة الختيار م ناصر  

على مستوى رئيس دولة أو حكومة للنهوض بثقافة تركز على يكون  من االحتاد األفريقي  
االئت دعم  األعضاء. كما  الدول  يف  البياانت  قدرات  وتعزيز  االحتاد  البياانت  معهد  الف 

األفريقي لإلحصاء يف تنظيم الدورة السادسة ملؤمتر الوزراء األفريقيني املسؤولني عن التسجيل  
 .2022املدين يف أديس أاباب يف تشرين األول/أكتوبر 
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مه االئتالف على الصعيد القطري إنشاء منصة بياانت مشرتكة  الدعم الذي قدّ ومشل   -8
إريرتاي  كوميت  فريق األمم املتحدة القطري حلمن  دعم  تقدمي  مشل  بني الوكاالت يف النيجر. كما  

ابستخدام كل  ، 2022لعام    نيالطوعي  نيالوطني   ينياالستعراض  يهماوبوتسواان يف إعداد تقرير 
 من البياانت الوطنية وبياانت األمم املتحدة لتعزيز قاعدة األدلة يف التحليل الشامل.

ضمان إدارة االقتصاد الكلي بفعالية وكفاءة وتسريع   :2االئتالف املواضيعي    - ابء
 التحول والتنويع االقتصاديي الشاملي

بدعوة مشرتكة من اللجنة االقتصادية ألفريقيا    2اجتماعات االئتالف املواضيعي  ت عقد   -9
إىل  كز االئتالف  ر قد  ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي. و 

فرصة كبرية للبلدان    يتيح  ذي منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية الاتفاق  كبري على تنفيذ    حدّ 
األفريقية لتحقيق اهلدف  فيما بني البلدانالتجارة وطيد األفريقية لتعميق التكامل اإلقليمي وت

املية من  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العمن أجل  من أهداف التنمية املستدامة 17
)تشجيع إقامة نظام جتاري عاملي(، والغاية   10-17أجل التنمية املستدامة، ال سيما الغاية 

والغاية    17-11 النامية(،  البلدان  صادرات  الوقت )  12-17)زايدة  يف  التنفيذ  حتقيق 
البلدان منوا إىل األسواق معفاة من الرسوم اجلمركية ومن نظام   أقل  املناسب لوصول مجيع 

 (.احلصص

ألفريقيا  تعكف    احلاضر،  الوقت ويف   -10 االقتصادية  تقييم  اللجنة  استعداد  على  مدى 
البلدان للعمل معا من أجل مواءمة    قدرةرقمية موحدة، مع الرتكيز على سوق   القارة إلنشاء 

 إطاٌر للسوق الرقمية املوحدةسوق. وسي عرض  ال  هذهز حتقيق  القوانني اليت من شأهنا أن تعزّ 
. وواصلت اللجنة  2023يف عام    ه مجعية رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقيعلي  قصدّ  ت  ل

ما  وضع  االقتصادية ألفريقيا دعم االحتاد األفريقي يف جمايل التجارة والتكامل اإلقليمي. ومت  
اجلهود  اسرتاتيجية وطنية ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لدعم البلدان يف    28جمموعه  

تبذهل صحيح  لتهيّ   االيت  بشكل  نفسها  التجاري  ئ  التكامل  من  استفادة  أقصى  لتحقيق 
 .اإلقليمي

القارية  عت  ضوو   -11 احلرة  التجارة  ملنطقة  القطري  التجاري  للمؤشر  النهائية  الصيغة 
األدوات   إحدى  بوصفه  ألفريقيا،  االقتصادية  اللجنة  تقوده  الذي  املستخدمة األفريقية، 

 
 
  13لمنطقة، وبدأ العمل به يف  لؤسس  الستطالع آراء القطاع اخلاص بشأن تنفيذ االتفاق امل

 بلدا. 

لتصدير واالسترياد األفريقي، ابلتعاون  اية ألفريقيا ومصرف  اللجنة االقتصادوقامت   -12
مع االحتاد األفريقي وأمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، بوضع منصة رقمية للتبادل 

منصة  ’’ عرف ابسم  ت    بني الشركات التجارية واحلكوماتفيما  فيما بني الشركات التجارية و 
ابلنظام    متصلةٌ   2022أاير/مايو    16يف  اليت أ طلقت  نصة  املو   ‘‘ التبادل التجاري األفريقي.
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، مبا يف ذلك نظام الدفع والتسوية لعموم منطقة التجارة احلرة  الرقمي الذي يدعم تنفيذ اتفاق
 أفريقيا.

خالل مبادرة الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات األفريقية، اليت قادت فيها  ومن   -13
مسار   ألفريقيا  االقتصادية  واالستعالمات  اللجنة  السوق  بتصميم  اخلاص  لقة  املتعالعمل 

مت نشر إطار  . و تطوير اللقاحات وتصنيعها يف أفريقياالرامية إىل  ، تتواصل اجلهود  لطلباب
 .2022ابملبادرة يف آذار/مارس  خاصعمل 

لكوفيدومت   -14 االستجابة  اسرتاتيجيات  خالل    19-دمج  من جتارية    رؤيةمن   كجزء 
ودون    سرتاتيجياتاال اليت  مل  اإلقليميةالوطنية  األفريقية  القارية  احلرة  التجارة    ها ضَعتوَ نطقة 

السودانحكومات   الوسطى، وجنوب  أفريقيا  القمر، ومجهورية  واجلماعة    ،بوتسواان، وجزر 
من االئتالف  بدعمذلك و ، إفريقيا، وجيبويت، وسان تومي وبرينسييباالقتصادية لدول غرب 

 .2املواضيعي 

حلقات  2022آذار/مارس    ويف -15 ع قَدت  تدريبية حضوراي  ،  فاسو    عمل  بوركينا  يف 
وزامبيا وغاان ومصر ملساعدة اخلرباء الوطنيني يف تقدير التدفقات املالية غري املشروعة. ون ظمت  

ابالشرتاك مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا    حضورايً وعرب اإلنرتنت ة  حلقات عمل تدريبية وطني
 .أنغوال، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وموزامبيق، وانميبيا، ونيجرياييف 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع االحتاد األفريقي وغريه من الشركاء  ودعمت   -16
 املنطقةاألمم املتحدة للتنمية الصناعية(، املبادرات الرامية إىل إنشاء    الرئيسيني )مثل منظمة

 بني زامبيا وزمبابوي.  ة املشرتك ةالزراعي ةالصناعي

تسخري العائد الدميغرايف عن طريق االستثمار يف متكي   :3االئتالف املواضيعي    - جيم
 ية املستدامة الشباب والنساء )الصحة والتعليم والعمالة( من أجل حتقيق التنم

بدعوة مشرتكة من منظمة العمل الدولية،    3  اجتماعات االئتالف املواضيعيت عقد   -17
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وصندوق األمم املتحدة للسكان، 

وشاركت   العاملية.  الصحة  األورويب،  اليونسكو  ومنظمة  واالحتاد  العاملي  األغذية  وبرانمج 
جانيب تنظيم حدث  األفريقي، يف  االحتاد  مع  نيويورك يف    ابلشراكة  يف  املستوى    20رفيع 

للجمعية  2022أيلول/سبتمرب   والسبعني  السابعة  والدورة  التعليم  حتويل  قمة  هامش  على 
 .فريقياأرؤية وأولوايت أفريقية لتحويل التعليم يف بشأن إعالان  ت الفعالية منالعامة. وتض

اجلوتعاونت   -18 والشؤون  املرأة  مديرية  مع  ألفريقيا  االقتصادية  والشباب  اللجنة  نسانية 
املعين   األفريقي  االحتاد  ملفوضية  اخلاص  املبعوث  األفريقي، ومكتب  االحتاد  ملفوضية  التابعة 
ابملرأة والسالم واألمن، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم  

الحتاد األفريقي للمساواة  أدو، بصفته م ناصر ا  -املتحدة للمرأة( لدعم رئيس غاان، انان أكوفو  
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مببادرة من االحتاد    2025- 2022بني اجلنسني يف أفريقيا. ومت إعداد خارطة طريق للفرتة  
اللجنة  وقدمت  القارة.  يف  والشباب  للنساء  واالقتصادي  املايل  اإلدماج  لتعزيز  األفريقي 

اإلمنائي الدعم التقين االقتصادية ألفريقيا وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األمم املتحدة  
ملفوضية  التابعة  املرأة  اجلنسني ومتكني  بني  املعنية ابملساواة  املتخصصة  التقنية  للجنة  واملايل 

حتضريا   2022االحتاد األفريقي يف عقد املشاورات الوزارية األفريقية يف الربع األخري من عام 
 لعقد الدورة السابعة والستني للجنة وضع املرأة.

مع مفوضية   ابلتعاون‘‘  ملبادرة تسليط الضوءاإلقليمي  أفريقيا  برانمج  ’’   يذتنفوجيري   -19
للطفول املتحدة  األمم  ومنظمة  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق  األفريقي  ة االحتاد 

بتمويل من االحتاد ،  ، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي(اليونيسيف)
نوع  والعنف القائم على  األورويب. وتوفر املبادرة استجابة إقليمية للتصدي للعنف اجلنسي  

الضارة،   واملمارسات  مع    ، والصحةاجلنس،  التعاون  واستمر  واإلجنابية.  اجلنسية  واحلقوق 
ضع إطار للمساءلة  القاري، و    صعيدوعلى ال  ‘‘.تسليط الضوءب’ املعنية ’   (1)   الثمانيةبلدان  ال

تنمية  املعنية ابلبشأن املمارسات الضارة وإقراره يف الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية املتخصصة  
إىل    4االجتماعية والعمل والعمالة التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي، اليت ع قدت يف الفرتة من  

 . 2022نيسان/أبريل  8

وابلتعاون مع املعهد    ،خالل الدعم التقين الذي تقدمه األمم املتحدةرواندا، من  ويف   -20
تقرير التحليل الشامل لألمن الغذائي عداد  الوطين لإلحصاء ووزارة الزراعة واملوارد احليوانية، مت إ

الضوء على  2021لعام  اهلشاشة  و  الذي يسلط  الغذائي منذ عام    تراجع،    2018األمن 
 على األمن الغذائي لألسر املعيشية.  ،19-ك كوفيدوأتثري الصدمات، مبا يف ذل

تقدمي ،  3طري، مبساعدة فنية من االئتالف املواضيعي  فريق األمم املتحدة الق  وواصل   -21
اليت تعهدت  يف متابعة التزاماهتا و اإلنتاجية  تعزيز قطاعاهتا يف كومة جنوب السودان  حلدعم ال

للنظم  هبا خالل   املتحدة  األمم  افرتاضيقمة  ع قدت  اليت  أيلول/سبتمرب   23يف    اً الغذائية، 
2021 . 

االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة وهتيئة الظروف    :4االئتالف املواضيعي   -دال
 للجميع  تحقيق النمو والتنمية الشامليلاملواتية إلحداث التحوالت الرقمية  

حتاد الدويل لالتصاالت  بدعوة مشرتكة من اال  4اجتماعات االئتالف املواضيعي  ت عقد   -22
ومنظمة الصحة العاملية.    (موئل األمم املتحدة )وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  

، ركز االئتالف على االستفادة من إمكانيات منظومة األمم املتحدة لدعم 2021ويف عام  
واعتمادها وتوسيع والرقمية  البلدان يف جهودها الرامية إىل تسخري االبتكارات التكنولوجية  

 
 أوغندا وزمبابوي وليرباي ومالوي ومايل وموزامبيق والنيجر ونيجرياي.  (1)
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نطاقها على حنو مستدام من أجل حتقيق النمو الشامل، وتنمية املهارات، واستحداث فرص  
 العمل، وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية بشكل عام. 

مع أفرقة األمم املتحدة القطرية يف   تعاون االئتالف،  قيد االستعراضوخالل الفرتة   -23
وقدمت األفرقة القطرية جمموعة واسعة من الدعم، مبا يف ذلك    .(2)  أفريقياسبعة عشر بلًدا  

الرقمية االسرتاتيجيات  تصميم  التقنية يف  املتعلقة ابحللول ؛  املساعدة  السياسات  تقييم  ويف 
معاجلة الثغرات يف البياانت املتعلقة أبهداف التنمية   يفالتكنولوجية؛ وتقدمي الدعم التحليلي  

البياانت الضخمة؛  األدوات الرقمية و ستخدام  اليف جمال الرقمنة  املستدامة؛ وبناء القدرات  
 االنتعاش االجتماعي واالقتصادي. حتقيق واملساعدة يف إجراء حتليل البياانت من أجل 

قد يف  ، الذي ع  لتطوير االتصاالت السلكية والالسلكية  أعقاب املؤمتر العامليويف   -24
حزيران/يونيه   يف  ظهرت2022كيغايل  مبادرة   التحول  مشاريع  ،  مثل  ’’جيغا‘‘   الرقمي، 

(Giga)  ،  و أطلقها  اليت لالتصاالت  الدويل  املدارس ربط  هبدف  اليونيسف  االحتاد  مجيع 
 ابإلنرتنت. 

فريق عمل  واللجنة   -25 األفريقي  اتبع ملالقتصادية ألفريقيا هي جزء من  فوضية االحتاد 
إىل إطار حوكمة بشأن الذكاء    للتوصل اجلاريةعملية  العين ابلذكاء االصطناعي وتساهم يف  م

توصيات إىل    ‘‘ الذكاء االصطناعي من أجل الصحة’’   أدى ظهور مفهوماالصطناعي. وقد  
   يف أفريقيا.  يال الصحاجملستخدام الذكاء االصطناعي يف اب

والقدرة على التكيف مع تغري    تعزيز العمل املناخي  :5االئتالف املواضيعي    -هاء
 املناخ 

املواضيعي  ت عقد   -26 االئتالف  املتحدة   5اجتماعات  األمم  منظمة  بدعوة مشرتكة من 
لألغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو. وقد  

املتعلق بتعزيز العمل بشأن    ‘‘ اإلقليمي ألفريقيامنصة التعاون  ’’ أنشئ من أجل حتفيز عمل  
تمكني الو مع تغري املناخ  القدرة على التكيف    وتعزيزتغري املناخ، وتدعيم إدارة املوارد الطبيعية،  

 التحول يف جمال الطاقة من أجل حتقيق التنمية املستدامة.عمليات ل

ا -27 الوثيق مع مفوضية  وأجرى  لتقرير  الئتالف، ابلتعاون  تقييما  عن    االحتاد األفريقي، 
احملرز والقطري،    التقدم  اإلقليمي  الصعيدين  يفعلى  ذلك  يف  وتشاد،    مبا  فاسو،  بوركينا 

والسنغال، ومايل، وموريتانيا، والنيجر، ونيجرياي، يف برانمج عمل االحتاد األفريقي لتنفيذ إطار  
ينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة   أفريقيا. يف 2030- 2015س 

 
غينيا، بنن، بوتسواان، توغو، اجلزائر، مجهورية تنزانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، زمبابوي، السنغال، غابون، غامبيا، غاان،  (2)

 .كابو فريدي، ليرباي، مصر، انميبيا، نيجرياي
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والتنمية  وأييت -28 املناخ  بتغري  املعين  أفريقيا يف طليعة    املؤمتر  تنظمها حداث  األيف  اليت 
شراكة   وهي  أفريقيا،  يف  التنمية  ألغراض  املناخ  تسخري  االحتاد جتمع  مبادرة  مفوضية  بني 

الشراكةالتنمية األفريقي. وقد أعطت    مصرفاألفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا و   هذه 
زمخا ألفريقيا ملضاعفة جهودها يف مواجهة التحدايت النامجة عن تغري املناخ يف معظم قطاعات  

  24يف الفرتة من    ، الذي ع قد يف ويندهوكالعاشرالتنمية. ومت توزيع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر  
استيعاهبا من أجل  احلكومات  على  ، على نطاق واسع  2022تشرين األول/أكتوبر    28إىل  

وتنفيذها استعدادا للدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  
 . 2022بشأن تغري املناخ، اليت ع قدت يف شرم الشيخ، مصر، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

اضطلعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بدور رئيسي بوصفها عضوا يف االئتالف  وقد   -29
. واللجنة هي أحد املؤلفني املشاركني للموقف األفريقي املشرتك بشأن الوصول إىل الطاقة  5

وانتقاهلا، الذي اعتمدته اللجنة الفنية املتخصصة التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي بشأن النقل  
حزيران/يونيه  وال يف  والطاقة  واألقاليمية  للقارات  العابرة  التحتية  اجمللس 2022بنية  وأقره   ،

احل العادية  دورته  يف  األفريقي  لالحتاد  متوز/يوليه  ادية  التنفيذي  يف  ع قدت  اليت  واألربعني، 
2022   (EX.CL/Dec.1169 (XLI)) لجنة األفريقيةال. وواصلت مفوضية االحتاد األفريقي و 

التنمية األفريقي، مساعدة البلدان يف  مصرف  إىل جانب اللجنة االقتصادية ألفريقيا و   ،لطاقةل
جهودها الرامية إىل وضع خطط رئيسية وطنية للتحول يف جمال الطاقة واسرتاتيجيات لتعبئة 

 املوارد للتعجيل ابلتنفيذ حتقيقا ملسار منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغري املناخ.

مشاورات فيما بني جمموعة  تيسري  االئتالف، بقيادة اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  توىل  و  -30
يف أديس أاباب، لتعزيز  املعتمدين  املفاوضني األفريقيني ومفوضية االحتاد األفريقي والدبلوماسيني  

هذ وأاتح  األطراف.  ملؤمتر  والعشرين  السابعة  الدورة  يف  املشرتك  املوقف  بشأن  ا  التماسك 
فرصة للمشاركني لزايدة فهمهم للفروق الدقيقة يف االنتقال العادل للطاقة واحلاجة  االخنراط  

 إىل خطط انتقالية خاصة بكل بلد تستند إىل ضرورة حتقيق الوصول الشامل إىل الطاقة. 

، مت تكليف مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة التنمية التابعة لالحتاد  2011ويف عام   -31
ات  التنمية األفريقي لتنظيم جناح أفريقيا يف دور مصرف  لجنة االقتصادية ألفريقيا و األفريقي وال

عقب قرار اختذه رؤساء الدول واحلكومات يف الدورة العادية السادسة عشرة    مؤمتر األطراف،
األفريقي االحتاد  عام  جلمعية  ع قدت يف  اليت   ،2011  (Assembly/AU/Dec.342(XVI) )  .

ات  ي فعاليف    ءشركااللتقي فيه البلدان األفريقية واملؤسسات اإلقليمية و ت  اجلناح مكاان   ويشكل
ناح اجلاألولوايت اإلقليمية. واضطلعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بدور رائد يف تنظيم  بشأن  

 يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف.

يف أديس  حلقة نقاش  نظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا    ، 2022آب/أغسطس  ويف   -32
  ناصري متويل املناخ، ابلشراكة مع رائسة الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف، ومعن    أاباب

األمم املتحدة رفيعي املستوى لتغري املناخ، ومفوضية االحتاد األفريقي، واالحتاد الدويل حلفظ  
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اآلليات  بشأن  ت املداوالت  سفر . وأجمموعة بوسطن االستشاريةو الطبيعة واملوارد الطبيعية،  
التكيف  بناء القدرة على    يفالقطاع اخلاص    وإشراكالتحفيزية لتعبئة االستثمار يف متويل املناخ  

مشروع    200  عما يزيد عن،  2063وخطة عام    2030تغري املناخ والنهوض خبطة عام    مع
ولوية( مع إمكانية تعزيز حظي ابألمشروعا    30استثماري عايل اإلمكاانت )مبا يف ذلك  

 فريقيا واملساعدة يف حتفيز استثمارات إضافية. أملناخ يف املتعلق اباالستثمار 

)حوض  وستواصل   -33 الثالث  األفريقية  املناخ  جلان  دعم  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة 
ومنطقة الساحل( اليت أنشئت خالل الدورة الثانية   ية الصغرية الناميةوالدول اجلزر الكونغو  

جلنة رؤساء الدول    مت تسليط الضوء على عمل اللجان يف اجتماع. و والعشرين ملؤمتر األطراف
 . 2022شباط/فرباير  6يف  الذي ع قدواحلكومات األفريقية املعنية بتغري املناخ 

مفوضية االحتاد األفريقي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واللجنة االقتصادية  وضعت  وقد   -34
ألفريقيا وأعضاء آخرون يف فريق اخلرباء العامل اإلقليمي املعين ابالقتصاد الدائري الذي تقوده  

هذه امل وستقود  أفريقيا.  يف  البالستيك  إدارة  ذلك  يف  مبا  إقليمية،  توجيهية  مبادئ  فوضية 
، إجراءات من 2023لعام    ملقرر إطالقها يف املنتدى العاملي لالقتصاد الدائري اإلرشادات، ا

توليد  ووقف  املوارد،  وتعزيز كفاءة  األخضر،  والنمو  املناخ  تغري  حتمل  على  القدرة  أجل 
 النفاايت.

يتعلق حبفظ التنوع البيولوجي يف أفريقيا، تتعاون اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع  وفيما  -35
لمفوضية اد األفريقي من خالل مديرية البيئة املستدامة واالقتصاد األزرق التابعة لمفوضية االحت

واتفاقية   البيولوجي  التنوع  ابتفاقية  القارة  التزام  لتعزيز  األفريقيني  املفاوضني  فريق  وبدعم من 
ا  االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املعرضة لالنقراض، والنهوض جبدول أعماهل

 . 2020للتنوع البيولوجي واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

 السالم واألمن واحرتام حقوق اإلنسان :6االئتالف املواضيعي  - واو
بدعوة مشرتكة من مفوضية األمم املتحدة   6اجتماعات االئتالف املواضيعي  ت عقد   -36

اب املعين  املتحدة  األمم  ومكتب  اإلنسان  حلقوق  األمم السامية  وبرانمج  واجلرمية  ملخدرات 
االقتصادية   واجلماعات  األفريقي،  االحتاد  يستهدف  دعما  يقدم  وهو  اإلمنائي.  املتحدة 

األعضاء   والدول  اإلقليمية  واآلليات  قدرهتا  اإلقليمية،  بناء  النزاعات يف  نشوب  منع  على 
 ومعاجلة أسباهبا اجلذرية واحلفاظ على السالم. 

عملت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مع إدارة ويف هذا السياق،   -37
بنّي مشاركة  يعلى وضع رسم بياين  التابعة لالحتاد األفريقي  الشؤون السياسية والسالم واألمن  

الرسم البياين التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال    أظهر املرأة يف عمليات السالم يف أفريقيا. و 
  رفع والسالم واألمن على الص عد الوطنية ودون اإلقليمية والقارية، وحدد التزامات الدول ب  املرأة
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اإلمنائي خطة  املتحدة  األمم  برانمج  ووضع  السالم.  وبناء  النزاعات  املرأة يف حل  مشاركة 
 نع نشوب النزاعات ابلتعاون مع إدارة الشؤون السياسية والسالم واألمن. ملمشروع    لشروع يف ل

ذلكفضاوابإل -38 إىل  املعين ة  املتحدة  األمم  مكتب  بني  مشرتك  مشروع  إطار  ويف   ،
بشأن القيادة النسائية يف جمال منع التطرف العنيف ومكافحته،    واليونسكوابملخدرات واجلرمية  

ل موريتانيا  للصور يف  معرض  بهن ظم  تقوم  الذي  العمل  الضوء على  املوريتانية  ا  تسليط  ملرأة 
الدفاع واألمن والعدالة. وأنشأ مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات   والساحلية يف قطاعات

يف   من النشطاء الشباب، عرفوا ابسم ’’صّناع السالم‘‘،  1 800واجلرمية أيضا شبكة تضم 
صندوق بناء السالم يف املناطق العابرة    من خالل تنفيذ الربانمج املشرتك للسالم والعدالة  إطار  

ون والكامريون، هبدف جعلهم عناصر فاعلة يف توطيد السالم يف  للحدود بني تشاد وغاب
 هذه املناطق ومنع عدم االستقرار املرتبط ابالجتار غري املشروع. 

االئتالف الدعم ملفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف  وقد م   -39
للقانون الدويل حلقوق  ضمان االمتث   بغيةإلنذار املبكر  اإدماج حقوق اإلنسان يف نظم   ال 

املتحدة  األمم  مفوضية  وعززت  املدنيني.  محاية  وتعزيز  الدويل  اإلنساين  والقانون  اإلنسان 
السامية حلقوق اإلنسان، ابلشراكة مع البنك الدويل، الروابط التنفيذية بني أدوات مفوضية  

ت االقتصادية اإلقليمية االحتاد األفريقي ملنع نشوب النزاعات واالستجابة هلا وأدوات اجلماعا
وواضعي السياسات الوطنية وشبكات اجملتمع املدين الوطنية، مع إدماج النهج القائمة على 

 حقوق اإلنسان يف معاجلة البياانت.

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلشراكة مع االحتاد األفريقي، واجلماعة االقتصادية    ونف ذ -40
لدول غرب أفريقيا، ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، إىل جانب 
بوركينا فاسو، وتونس، وسان تومي وبرينسييب، والسنغال، وكينيا، وموزامبيق تدخالت هبدف 

العقبات اليت تعوق التصديق على معاهدات االحتاد األفريقي ودجمها  و دايت  التصدي للتح
ة وتنفيذها، وللمساعدة على تعزيز قدرة االحتاد األفريقي والدول األعضاء  وطنييف القوانني ال

 على تنفيذ املعاهدات املصدق عليها.

 شرِيد القسري واهلجرة الت   :7االئتالف املواضيعي  -زاي
بدعوة مشرتكة من املنظمة الدولية للهجرة    7االئتالف املواضيعي    اجتماعاتت عقد   -41

ناصرة  املحلشد  ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني. وهو يعمل بوصفه منتدى  
هبدف تقومي املمارسات التمييزية املوّجهة ضد املشردين قسرًا القائمة على حقوق اإلنسان  

 .حاالت النزاع والسلم والكوارثيف و واملهاجرين، مبن فيهم احملتجزون،  

التصديق على اتفاقية االحتاد    لزايدةمنظومة األمم املتحدة الدعم اإلقليمي  وقدمت   -42
  2009عتمدت يف كمباال يف عام  ليت ا  ا يف أفريقيا، ااألفريقي حلماية ومساعدة النازحني داخلي  

 . حاليا عليها 31دولة وتصديق  40بتوقيع 
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تعزيز ل  ستوايت للتحليل واالستشرافمتعدد  املبني الوكاالت    مشرتكٌ   مشروعٌ وأ طلق    -43
  حشديف منطقة الساحل. و   املخاطر املتزايدة واملرتابطة  على إثرتنسيق البياانت ودعم التأهب  

الشركاء    18  ت ضمجمموعة  املشروع   العامليالرواد  من  الصعيد  البحوث  على  جمال  ،  يف 
  التكيف مع القدرة على  إجياد سبل لتعزيز  و   حتديد املسببات الرئيسية للضعف  يعكفون على

مع الرتكيز على العالقة اليت تربط بني االحتياجات اإلنسانية والتنمية املستدامة   ،تغري املناخ
ا على السكان املتضررين. ويهدف املشروع إىل دعم اسرتاتيجية األمم  وبناء السالم، وأثره

 املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل وعمل املنسق اخلاص املعين ابلتنمية يف منطقة الساحل.

إطالق خطة إقليمية إلغاثة املهاجرين، هتدف إىل تنسيق  أيضا    7االئتالف  توىل  و  -44
وتوفري احلماية للمهاجرين، مبن فيهم املهاجرون العابرون    تلبية االحتياجات اإلنسانية واإلمنائية

على طول طريق واملهاجرون الذين تقطعت هبم السبل واملهاجرون الذين استقروا والعائدون  
استجابة متعددة  خطة  بني منطقة القرن األفريقي واليمن، وذلك عن طريق    اهلجرة الشرقي

 الشركاء ومتعددة السنوات.

االئتالف  ومن   -45 املتحدة    مجعت،  7خالل  األمم  ومفوضية  للهجرة  الدولية  املنظمة 
ومايل   وليرباي  ديفوار  وغاان وكوت  توغو  الالجئني مسؤولني حكوميني من  لشؤون  السامية 

ل شاملة  إجياد حلول  بغية  إقليمية  هيئات  إىل جانب  من كوت الالجئني    وضعوموريتانيا، 
  يسرية يف إعالن مشرتك يف أبيدجان ابختاذ تدابري حمددة لت. والتزمت احلكومات املشاركديفوار

 نطقة دون اإلقليمية.امليف  هلؤالء الالجئنيتنفيذ حل دائم 

 املبادرات دون اإلقليمية  :8االئتالف املواضيعي  - حاء
  ات تنسيق مسار لاجلديد املتعلق ابملبادرات دون اإلقليمية    8االئتالف املواضيعي  أ نشئ   -46

اخلاصني   هألمني العام ومبعوثياللكياانت اإلمنائية اإلقليمية حتت قيادة ممثلي  ةالعمل السياسي
إطار يعمل حسب الطلب   على   وسريتكز  خفيفااالئتالف    عملكون  العاملني يف القارة. وسي

من شأنه أن يعزز التعاون الشامل جلميع الركائز بني املبعوثني واملمثلني اخلاصني العاملني يف  
جمال االسرتاتيجيات السياسية اهلامة وما يتصل هبا من اسرتاتيجيات من انحية، واملديرين 

الت منصة  العاملني يف  اإلمنائية  املتحدة  األمم  ملنظومة  اإلقليمي  اإلقليميني  من  ألفريقيا  عاون 
 انحية أخرى.

  يفاد إو ،  منتظمة رفيعة املستوى   ارتباطاتعن طريق  معا  أعضاء االئتالف  وسيعمل   -47
إرشادات وتقدمي  مشرتكة،  تقييم  األخرى   حتليلية  بعثات  االئتالفات  ا  إىل  ملسائل  خبصوص 

و   الناشئة. وتناوبية  للجميع  شاملة  العضوية  و متعددة  وستكون  القطاعات األبعاد  متعددة 
وقد أصر املبعوثون واملمثلون اخلاصون على ضرورة    وموجهة حنو اخلدمات وتركز على البلدان.

 . على القيمة املضافة لالئتالف مع جتنب التكرار والتداخل اإلجرائيني الرتكيز
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 املركز اإلقليمي إلدارة املعارف  :2فرقة العمل   -طاء
العمل  اليت حققتها  جنازات  اإلإىل  إضافة   -48 فرقة  أفادت  الثمانية،  أبن    2االئتالفات 
أفريقيا  رفللمعامستودع خربات مركز األمم املتحدة  ’’  ن  . وميكّ  (3)ستخدامجاهز لال  ‘‘ يف 

تضم اخلرباء العاملني دينامية  هذا املستودع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من االحتفاظ بقائمة  
ابلكامل، سيوفر صورة عن اخلرباء    ئهمبجرد استيفاو ة يف مجيع أحناء أفريقيا.  لدى األمم املتحد

واخلربات املوجودة يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. كما أن قائمة شبكة املمارسني  احلاليني 
 .(4)للتعاون عرب اإلنرتنت أرضيةيف االئتالفات املواضيعية جاهزة وتوفر 

ائزة القمة  جب،  19-مركز األمم املتحدة اإلقليمي للمعرفة يف أفريقيا املعين بكوفيد وفاز   -49
لعام   املعلومات  الدويل    ةالرائد  اريعاملشأحد  بوصفه    2022العاملية جملتمع  التعاون  فئة  يف 

املركز  .  واإلقليمي أنشئ  ’’ وقد  يد  ألفريقيا،على  اإلقليمي  التعاون  يعمل    ‘‘ منصة  حيث 
كركيزة له وتضطلع اللجنة االقتصادية ألفريقيا وصندوق األمم املتحدة    1ضيعي  االئتالف املوا

 للسكان أبدوار قيادية يف تشغيله.

 السنوي مؤمتر االحتاد األفريقي واألمم املتحدة    - ايء
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ووكاالت أخرى لألمم املتحدة يف التحضري للمؤمتر  تعاونت   -50

كانون    1قد يف أديس أاباب يف  األفريقي واألمم املتحدة، الذي ع    السنوي السادس لالحتاد
تقارير    . 2022األول/ديسمرب   وقدمت  األساسية  املعلومات  مذكرات  األفرقة  وأعدت 
خالل السنة املشمولة ابلتقرير. واستعرض رئيس مفوضية   التقدم املشرتك احملرزموضوعية عن 

اإلطار املشرتك  ’’   االحتاد األفريقي واألمني العام لألمم املتحدة التقدم احملرز فيما خيص تنفيذ
واألمن السالم  جمايل  يف  الشراكة  لتعزيز  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  عمل ’’ و  ‘‘ لألمم  إطار 

وخطة التنمية املستدامة    2063ة من أجل تنفيذ خطة عام  االحتاد األفريقي واألمم املتحد
وأقرا ابلتطورات العاملية األخرية    ابإلجنازات احملققة. وأشاد املسؤوالن الرئيسيان  ‘‘ 2030لعام  

 اليت أدت إىل انتكاسة جهود السالم واألمن والتنمية. 

يف الورحب   -51 السالم  مفاوضات  يف  األخرية  ابلتطورات  العام  واألمني  إثيوبيا    رئيس 
واستعرضا األزمات الراهنة يف مناطق الساحل والقرن األفريقي والبحريات الكربى، مبا يف ذلك  

و  ومايل.  وغينيا،  والسودان،  وتشاد،  فاسو،  بوركينا  يف  االنتقالية  آاثر  انقشا  املراحل  أيضا 
 اجلفاف والنزاعات على خمتلف السكان املشردين داخليا يف مجيع أحناء القارة. 

 
 . https://expertise.africakm.un.org/مستودع اخلربات متاح على الرابط:  (3)
(4) https://expertise.africakm.un.org/OIBC . 
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لفائدة  رنة  ومهبا  الرئيس واألمني العام التزامهما إبجياد حلول متويلية ميكن التنبؤ    وجدد -52
عمليات دعم السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي واليت أذن هبا جملس األمن، مبا يف ذلك  

 عن طريق احلصول على االشرتاكات املقررة لألمم املتحدة.

يقيا، اتفق كل من الرئيس واألمني العام على  رغم التحدايت الراهنة اليت تواجهها أفر و  -53
 فرصا للتنمية اجلارية واالنتعاش االقتصادي يف املستقبل. أاتحتأن الظروف 

العمل مًعا من أجل أفريقيا: أبرز األنشطة املشرتكة الرئيسية للدعم   - اثلثا
ل املتحدة  األمم  من  ااملقدم  تنمية ربانمج  أجل  من  اجلديدة  لشراكة 

 أفريقيا 

 سلسلة حوارات أفريقيا املشرتك لتنفيذ ال -ألف
  واليونسكو   مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا  ، تضافرت جهود2022يف عام   -54

العاملي التواصل  مفوضية االحتاد األفريقي، بوصفهم أعضاء يف  واللجنة االقتصادية و   وإدارة 
  ة مميز فعالية من سلسلة حوارات أفريقيا، وهي  اخلامسةالفريق العامل املعين ابلتحضري للجولة 

 مكتب املستشار اخلاص. انظمهي

  حتت شعار   2022أاير/مايو    27إىل    3يف الفرتة من    ةالرئيسيه الفعالية  هذ  تون ظم -55
يف جمال التغذية: تسريع تنمية رأس املال البشري والتنمية    جماهبة األزماتبناء القدرة على  ’’ 

. ومتاشى هذا املوضوع مع موضوع االحتاد األفريقي للعام،  ‘‘ االجتماعية واالقتصادية يف أفريقيا 
األ’’ وهو   جماهبة  على  القدرة  القارة  بناء  يف  الغذائي  واألمن  التغذية  جمال  يف  زمات 

تعزيز النظم الزراعية والغذائية ونظم الصحة واحلماية االجتماعية من أجل تسريع   األفريقية:
 .‘‘ االجتماعي واالقتصادي يف أفريقياو تنمية رأس املال البشري  

دولية2022أاير/مايو    24ويف   -56 ندوة  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  نظمت  عرب    ، 
العاملية   االتصاالت  وإدارة  أفريقيا  لشؤون  اخلاص  املستشار  مع مكتب  اإلنرتنت ابالشرتاك 
ووكالة التنمية التابعة لالحتاد األفريقي واالحتاد األفريقي كجزء ال يتجزأ من سلسلة حوارات  

اإلنرتنت هو   الندوة عرب  السنوية. وكان موضوع  واملن’’ أفريقيا  البشري  املال  رأس  اخ تنمية 
 . ‘‘ والطاقة والنظم الغذائية

وحقوق اإلنسان والركائز   ، والسالم واألمن  ، بي التنمية الروابط تعزيز    -ابء
 يف أفريقيا  2063خطة عام  و  2030طة عام  خلاإلنسانية حتقيقا 

إىل مبادرة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا  استنادا   -57
  الركائز و   ،وحقوق اإلنسان  ، السالم واألمنالتنمية، و بني    الروابط دراسات إقليمية بشأن    إلجراء

الستعراض    2021يف عام  اليت ن ظمت اإلنسانية، وحلقات العمل دون اإلقليمية االفرتاضية  
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، نظمت مفوضية االحتاد األفريقي مؤمترا إقليميا للسياسات اخلاصة بتلك الدراسات  التقارير
  25يف طنجة، املغرب، من وذلك   بشأن تعزيز الصلة اليت تربط بني السالم واألمن والتنمية،

. وتعاونت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرانمج األمم  2022تشرين األول/أكتوبر    27إىل  
التنمية األفريقي ومصرف التصدير واالسترياد األفريقي،  مصرف املتحدة اإلمنائي، إىل جانب 

متعلقة   قرارات  واختاذ  للتداول  فرصة  املؤمتر  وأاتح  املؤمتر.  تنظيم  يف  األفريقي  االحتاد  مع 
ص معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع وانعدام األمن، ووضع خارطة طريق واضحة  ابلسياسات خت

لتنفيذ ميثاق للعمل اجلماعي من أجل بناء السالم يف أفريقيا، من خالل الصلة اليت تربط  
 بني السالم واألمن واحلوكمة والتنمية.

يف  وكجزء   -58 مسامهتها  حوارا  املمن  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  نظمت  عن  ؤمتر، 
عقد السياسات   حنو خطة جديدة ’’   بعنواناحلدث    سبق  والتجارة:  الثالثية  الصلة  حتقيق 

، ومجع بني أصحاب املصلحة الرئيسيني ملناقشة تقرير معلومات أساسية عن دور ‘‘ ألفريقيا
التجارة يف تعزيز السالم واألمن والتنمية يف أفريقيا مع الرتكيز على منطقة التجارة احلرة القارية  

الربط بني ’’   بعنواننقاش  حلقة  خالل املؤمتر  ألفريقية. وابإلضافة إىل ذلك، نظمت اللجنة  ا
.  ‘‘ يعم السالمحيث  ،  التجارة والتصنيع وتطوير اهلياكل األساسية فيما بني البلدان األفريقية

إعالنو  إصدار  امل  مت  إثر  علىعلى  سي عرض  شباط/فرباير    مجعية  ؤمتر،  اإلفريقي يف  االحتاد 
حدة النزاعات وتعزيز    من  تخفيفللأساسي  أمر  اإلعالن إىل أن التنمية    يف  ريَ . وأش2023

شركاء مثل اللجنة    عيَ ود  لمنطقة،  للنمو املتسارع  النهوض ابوأنه ينبغي    ، السالم يف أفريقيا
التنمية األفريقي إىل مواصلة دعم االقتصادية ألفريقيا وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومصرف  

 .املبادرة

االقتصادية   -رابعا واللجنة  للتنمية  األفريقي  االحتاد  وكالة  بي  التعاون 
عام   خلطة  املتكامل  التنفيذ  لتسريع  عام    2030ألفريقيا  وخطة 

2063 

 مذكرة تفاهم  - ألف
على مذكرة تفاهم ألفريقيا    وكالة االحتاد األفريقي للتنمية واللجنة االقتصاديةوقّعت   -59

أيلول/سبتمرب   26يف    الحتاد األفريقي يف نيويورككتب ا، يف ممنّقحة مدهتا ثالث سنوات
على هامش الدورة السادسة والسبعني للجمعية العامة. وقد اجتمعت األفرقة  وذلك  ،  2021

جملاالت الستة ذات األولوية اليت أبرزهتا  ا  يف املعنية لتحديد طرائق التعاون وسبل املضي قدما  
 ذكرة، واجملموعات املواضيعية التسع، واألفرقة املتخصصة الثالثة. امل

اللجنة االقتصادية ألفريقيا    ة يف طلع رئيسا شعباض  الفرتة املشمولة ابلتقرير،وخالل   -60
 :ومشلت بعض املبادرات ما يليبعدة مبادرات مشرتكة.    ووكالة التنمية التابعة لالحتاد األفريقي
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عمل املركز األفريقي للسياسات املناخية، ابلتعاون مع إدارة اهلياكل األساسية   )أ( 
زايدة  لوالطاقة التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي، مع برانمج تنمية اهلياكل األساسية يف أفريقيا 

التكيف مع تغري املناخ يف املرحلة الثانية من  القدرة على  دراج  إلاإلمكانيات  تطوير  الوعي و 
التدريبالربانمج.   من  استفادوا  الذين  بني  من  لالحتاد    وكان  التابعة  التنمية  وكالة  موظفو 

اجلماعات  يف  و على الصعيد الوطين  لربانمج  اتنسيق  جهات  و الربانمج،  على  األفريقي العاملون  
 االقتصادية اإلقليمية؛ 

قليمي لغرب أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا،  وقدم املكتب دون اإل )ب(
ابلشراكة مع وكالة التنمية التابعة لالحتاد األفريقي، الدعم إىل بوركينا فاسو والسنغال وكوت  
ديفوار والنيجر واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية ملنطقة  

 فريقية؛ التجارة احلرة القارية األ

لالحتاد  نَفذت  و   )ج(  التابعة  التنمية  وكالة  مع  االقتصادية ألفريقيا مشاريع  اللجنة 
يف   اخلاص  القطاع  مشاركة  لتسريع  أفريقيا  يف  الكهرابء  سوق  تنظيم  تعزيز  بشأن  األفريقي 
االستثمار يف اهلياكل األساسية. ومشلت املشاريع جماالت مثل الطاقة املستدامة، والصلة بني  

   الطاقة واملياه والغذاء، ومتكني اجملتمعات الريفية، والطاقة والنقل؛

وعملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع وكالة التنمية التابعة لالحتاد األفريقي  )د(
على وضع وتنفيذ إطار قاري للسالمة على الطرق. وعملت اهليئتان على وضع التوجهات  

للسالمة على    األفريقيةعمل  ال وخطة    2020بعد عام    االسرتاتيجية للسالمة على الطرق ملا 
املرصد األفريقي للسالمة على أ طلق   وابإلضافة إىل ذلك،   . 2030-2021الطرق للعقد  

بياانت السالمة على الطرق من منسقي البياانت    وهو بصدد مجعالطرق، وهو مشروع رائد،  
جانب إىل  للمرصد  ومؤسسي  قانوين  إطار  حتديد  ومت  عشر    الوطنيني.  مدهتا  عمل  خطة 

 سنوات؛

آلية   )هـ(  على  أيضا  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  و لوعملت  عمليات ييم  قترصد 
من    الثغرات يف تنفيذ قرار ايموسوكرو بتحرير النقل اجلوي األفريقيحتديد  الرامية إىل  التقييم  

اجلوي  للنقل  املوحدة  األفريقية  السوق  إنشاء  االقتصادية ألفريقيا  خالل  اللجنة  ووضعت   .
وقد  كابو فريدي والكامريون.  و مؤشرات أداء رئيسية واستخدمتها إلجراء التقييمات يف رواندا  

 .وضعت البلدان الثالثة بعد ذلك خطط عمل لسد الثغرات يف تنفيذ سوق النقل اجلوي 

 ‘‘ يف أفريقيا ياكل األساسية برانمج تطوير اهل’’ أسبوع  - ابء
،  يف أفريقيا، يف أبيدجاناهلياكل األساسية  تنظيم األسبوع األول لربانمج تطوير  منذ   -61

عام   ي،  2015يف  تنفيذ  فقط  تحول  مل  لتسريع  رئيسي  منتدى  إىل  األسبوع  اهلياكل  هذا 
أفريقيا، و األساسية   لربط يف  أيضا وسيلة  الرئيسية  اباهلياكل األساسية    لكنه أصبح  جملاالت 
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فرص  ، وهي:  ميةللتن واستحداث  التحويلي،  االقتصادي  النمو  اإلقليمي، وحتقيق  التكامل 
 العمل. 

ألمم املتحدة  أخرى لاللجنة االقتصادية ألفريقيا وكياانت  دعمت  ،  2022ويف عام   -62
وكالة االحتاد األفريقي للتنمية ومفوضية االحتاد األفريقي يف تنظيم األسبوع السابع، حضوراي  

إىل    28الفرتة من    يف نريويب يف  ،اإلنرتنتوعرب     حتت شعار آذار/مارس،    3شباط/فرباير 
اهلياكل ’’وضع أفريقيا على أساس متني للتعايف والنمو والقدرة على الصمود عن طريق تطوير  

وأ  احلدث‘‘. ومجع  األساسية املشاريع  املشاريع  ل  اتحالشركاء يف  املعنية وأصحاب  لجهات 
اليت   69الـ  املشاريع اسرتاتيجيات متويلو   العملية لتنفيذ مشاريع الربانمج النهجفرصة ملناقشة 

 .اخلاصة ابلربانمج تضمنتها املرحلة الثانية من خطة العمل ذات األولوية

اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف املناقشات اليت دارت يف اجملاالت التالية: )أ(  وسامهت  -63
ي والتعجيل بتنفيذها؛ )ب( اإلمكاانت االستثمارية ملمر  السوق األفريقية املوحدة للنقل اجلو 

النقل الذي يربط ميناء المو وجنوب السودان وإثيوبيا بوسط أفريقيا وما بعدها؛ )ج( منطقة  
التجارة احلرة القارية األفريقية والطلب على توفري البىن التحتية وخدمات النقل؛ )د( تعزيز  

ابلنسبة للمشاريع اليت تنّفذ يف إطار املرحلة الثانية من القدرة على التكيف مع تغري املناخ  
مرفق االستثمار األفريقي للتكيف مع تغري املناخ؛ )ه(   من خالل خطة العمل ذات األولوية

اهلياكل األساسية    مشاريعيف  جلسة العمل املتعلقة ابلشراكات بني القطاعني العام واخلاص  
أوغندا،   أجريت يف ستة بلدان )  ة من التقييمات اليتاملستخلصاستنادا إىل النتائج األولية  

 . (وزامبيا، والكامريون، وكوت ديفوار، وكينيا، ومالوي 

، أشاد  اهلياكل األساسية يف أفريقيالربانمج    مد يف ختام األسبوع السابعاعت  ويف بيان   -64
وطلبوا   االقتصادية  اللجنة  قدمته  الذي  ابلدعم  تواصل  املشاركون  الدعم أن  تقدمي  الشراكة 

لمبادرات القارية الرئيسية، ال سيما دعم تنفيذ مشاريع املرحلة الثانية من خطة العمل  لالتقين  
 . 2063خطة عام املندرجة يف إطار ذات األولوية، واملشاريع الرئيسية 

 تعزيز التصنيع يف أفريقيا  - جيم
برانمج الدعم لالحتاد األفريقي يف تنظيم  واليونيدو  اللجنة االقتصادية ألفريقيا    قدمت -65

، اللذين ع قدا يف نيامي، يف أسبوع التصنيع ومؤمتر القمة املعين ابلتصنيع والتنويع االقتصادي 
  اختذويف اليوم األخري من مؤمتر القمة،  .  2022تشرين الثاين/نوفمرب    25إىل    20الفرتة من  

قرارات بعيدة املدى، مبا يف ذلك تسريع التصنيع القائم    املشاركونرؤساء دول وحكومات  
التنويع االقتصادي من خالل   للنمو وتعزيز  السلع األساسية كمحرك  القيمة على  سالسل 

والطاقة، وضمان التمويل املستدام للتصنيع اهلياكل األساسية  اإلقليمية، واالستثمار بكثافة يف  
إقامة   لتعزيز  القطاع اخلاص  منتظم مع  إجراء حوار  الدول األعضاء على  األفريقي، وحث 

 شراكات قوية بني القطاعني العام واخلاص. 



E/ECA/COE/41/19 

 

17/17  23-00086 

 

 تفادة اخلالصة: التحدايت والدروس املس -خامسا
القدرة على جماهبة األزمات  تعزيز  ’’ هو    2022موضوع االحتاد األفريقي لعام  كان   -66

واألمن الغذائي يف القارة األفريقية: تعزيز النظم الزراعية والغذائية، وأنظمة   يف جمال التغذية
.  ‘‘ الصحة واحلماية االجتماعية بغية تسريع تنمية رأس املال البشري واالجتماعي واالقتصادي 

اهلياكل األساسية يف أفريقيا حيث يواصل العمل عن  طوير  وكان هذا جمال تركيز لربانمج ت 
ستشار اخلاص لشؤون أفريقيا ومكتب أفريقيا التابع إلدارة االتصاالت  كثب مع مكتب امل

 العاملية.

مرحلة جديدة، متيزت   ‘‘ منصة التعاون اإلقليمي ألفريقيا’’ دخلت ، 2022ويف عام  -67
طريقة عملها   لرتشيد  املبذولة  وكفاءهتاابجلهود  فعاليتها  زايدة  أجل  اجتماعات  من  وبعد   .

ر العام، برز توافق يف اآلراء على أن االئتالفات املواضيعية حباجة  اسرتاتيجية متتالية على مدا
قليص  تدا ابلزمن. ونتيجة لذلك، مت  إىل أن تكون أكثر استجابًة واستنادا إىل القضااي وتقي  

 االئتالفات من مثانية إىل ستة لالستجابة بشكل أكثر فعالية لالحتياجات امللحة للقارة.

بني  اإلقليمي  حتاد األفريقي مع افتتاح اجتماع منصة التعاون  التعاون مع اال  ومت تعزيز -68
وإجراءات املتابعة لتنفيذ    2022االحتاد األفريقي واألمم املتحدة الذي ع قد يف حزيران/يونيه  

التوصيات الرئيسية لذلك االجتماع. وقد يكون تطوير الشراكات خارج نطاق األمم املتحدة 
  - لى نطاق املنظومة يف تنفيذ جداول األعمال املشرتكة مفيدا لضمان اتباع هنج متماسك ع

األفريقي ومصرف  التنمية  بنك  مثل  اإلقليمية  التنمية  بنوك  مع  التعامل  املثال،  على سبيل 
 التصدير واالسترياد األفريقي.

منصة التعاون  ’’ سيكون من املهم ضمان وصول الدعم الذي تقدمه  ويف هناية املطاف   -69
نصة عن طريق  املطري. ومن مث، فإن الدعم املقدم من  إىل املستوى الق    ‘‘ اإلقليمي ألفريقيا

إطار  ، إىل جانب قدرة  طرية مشرتكةجمموعات دعم األقران واالئتالفات يف وضع تقييمات ق  
االستجابة الحتياجات الدول  على  عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة  

 املنصة وأمهيتها. قيمة  يف تعظيماألعضاء، سيكون حامسا 

الفرتة املشمولة ابلتقرير املقبلة، حتتاج البلدان األفريقية إىل تتبع التقدم الذي  وخالل   -70
األحداث   من  العديد  تزال  املستدامة، حيث ال  التنمية  أهداف  بتحقيق  يتعلق  فيما  حترزه 

جل املستمرة  املالية  واآلاثر  أوكرانيا،  يف  )احلرب  التضخم،  19-كوفيد  ائحةالعاملية  وارتفاع   ،
تؤثر على النمو    وحاالت الطوارئ املناخية(  ،والتغيريات اإلقليمية غري الدستورية يف احلكومات

 .والتنمية يف املنطقة
  

______________________ 

 


