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   اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء التخطيط واملالية  

 االقتصادية األفريقيي  والتنمية
 االجتماع احلادي واألربعون

   2023آذار/مارس  17-15 ،)حضوراي وعرب اإلنرتنت( أديس أاباب
 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 القضااي النظامية
 

تقرير موجز عن الدورة الثامنة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية 
 املستدامة

 مقدمة -أوال
ألفريقيا، ابالشرتاك مع حكومة رواندا، ومفوضية االحتاد  عقدت اللجنة االقتصادية    -1

الدورة الثامنة ملنتدى أفريقيا   ،ومصرف التنمية األفريقي ومنظومة األمم املتحدة ،األفريقي
 (1) .2022آذار /مارس  5إىل  3يف الفرتة من ، اإلقليمي للتنمية املستدامة يف كيغايل

مشارك، من   1800وحضر املنتدى، حضوراي أو عن طريق االنرتنت، ما يزيد عن    -2
 عن ني، إىل جانب ممثل52الـ  بينهم ممثلون عن الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

 
* 1.E/ECA/COE/41/ 

 ،شاركت كياانت منظومة األمم املتحدة التالية يف املنتدى، بصفتها كياانت شريكة: مكتب الدعم اإلمنائي  (1)
برانمج األمم املتحدة  ،املنظمة الدولية للهجرة ،منظمة العمل الدولية ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

مفوضية  ،مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
صندوق األمم املتحدة  ،جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة، وبرانمج  ؛رة والتنميةمؤمتر األمم املتحدة للتجا ،للطفولة
األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، وبرانمج األمم 

كتب األمم املتحدة للحد من خماطر املتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وم
الكوارث، ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا، ومكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، صندوق 
األمم املتحدة للسكان، وبرانمج متطوعي األمم املتحدة، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني 

 .املرأة، وبرانمج األغذية العاملي
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واجملموعات    ،واملنظمات الدولية األخرى   ،وعن كياانت األمم املتحدة،  هيئات حكومية دولية
 أصحاب املصلحة.  الرئيسية وغريهم من

  موجز تنفيذي  -اثنيا
أشار املنتدى إىل أن االجتاه العام يف املنطقة األفريقية هو التأخر يف حتقيق أهداف     -3

وخطة االحتاد   2030التنمية املستدامة وتدين مستوى دمج خطة التنمية املستدامة لعام 
أطر التنمية الوطنية. فقد قوضت ، يف ‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها’’  :2063األفريقي لعام 

وجائحة فريوس كوروان   ،وتغري املناخ ،أزمات متعددة، مبا يف ذلك ضغوط الديون املتزايدة
 ( واحلرب يف أوكرانيا، تنفيذ األهداف العاملية واإلقليمية.19-)كوفيد

القدرة على حدد املنتدى ووافق على إجراءات ومبادرات ملموسة تعترب حامسة لبناء  و    -4
 الصمود وتسريع تنفيذ إطاري التنمية املستدامة يف املنطقة.

  19-ر البلدان املتقدمة الوصول العادل إىل لقاحات كوفيديسّ  وأوصى املنتدى أبن ت     -5
- وغريها من اللقاحات وتصنيعها لتمكني البلدان األفريقية من التعايف بشكل أسرع من كوفيد

 وغريه من اجلوائح.  19

 التوصيات التالية للدول األعضاء:  أيضا قدم املنتدى و    -6

تعزيز تعبئة املوارد احمللية وتنفيذ سياسات للميزنة من شأهنا تعزيز االقتصاد   )أ( 
األخضر والتخفيف من آاثر تغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل مبادرات مثل مبادرة اجلدار  

دار األزرق العظيم، لضمان التعايف  األخضر العظيم للصحراء ومنطقة الساحل ومبادرة اجل
 االجتماعي واالقتصادي املستدام والشامل بعد اجلائحة؛ 

االعرتاف بدور العلم والتكنولوجيا واالبتكار كعوامل متكينية للتنمية املستدامة،  )ب(
وتعزيز  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف البحث والتطوير،  1واستثمار ما ال يقل عن 

التعليم يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات، وزايدة مشاركة املرأة يف تلك  
 امليادين؛

بسبب هتميش املرأة،   بديلةال  ةتكلفة الفرصعاجلة  ملتعزيز املساواة بني اجلنسني   )ج( 
طة عام  هنج شامل للجنسني يف تنفيذ خاعتماد و مليار دوالر سنواي،  60واليت تقدر بنحو 

 ؛ورصد ذلك التنفيذ 2063وخطة عام  2030

تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية، والتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني،   )د(
 يف تقاريرها عن اخلطتني؛ فصلةواستخدام مصادر البياانت غري الرمسية والبياانت امل
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الشراكات الوطنية  االستفادة من االستعراضات الوطنية ودون الوطنية لتعزيز  )هـ( 
ودون الوطنية واحلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين، وضمان عدم ختلف أحد عن الركب،  

 ومواءمة خطط التنمية الوطنية مع اخلطتني ومجع املوارد لتحقيق أهداف اخلطتني؛

البلدان املتقدمة أثناء الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر من أجل وفاء الضغط  )و( 
مليار   100األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ابلتزامها بتقدمي 

ملناخ سنواي وزايدة احلصة املخصصة للتكيف من هذا املبلغ زايدة املتعلق ابتمويل للدوالر 
 كبرية؛

القاعدة والشاملة واملنسقة اليت تشكل حمركا رئيسيا  تعزيز الشراكات عريضة  )ز( 
للتنمية املستدامة والتنفيذ الفعال للخطتني، األمر الذي سيتطلب املشاركة االسرتاتيجية  

 للجهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية وشركاء التنمية؛

  ضمان إدراج القضااي األفريقية يف جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين  )ح( 
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأخذ زمام املبادرة يف  

ملناخ، بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا  املتعلق ابتمويل جمال الالسعي إىل االبتكار يف 
  جياد ومنظومة األمم املتحدة، للمساعدة يف إنشاء سوق كربون تنموي حقيقي يف إفريقيا إل

 فرص العمل وحتقيق أهداف اتفاق ابريس. 

 من جدول األعمال[ 1]البند  افتتاح الدورة -اثلثا
 رمسيا رئيس رواندا، بول كاغامي.  افتتح الدورة     -7

وسلطت وزيرة البيئة والتنمية املستدامة وحوض الكونغو يف الكونغو، ورئيسة الدورة    -8
الضوء على إجنازات مكتب الدورة السابعة نونو،  -السابعة للمنتدى، أرليت سودان 

للمنتدى، ودعت املكتب املقبل للدورة الثامنة إىل الرتكيز على عدة أولوايت، مبا يف ذلك 
وخطة عام   2030آليات التمويل من أجل االنتعاش املستدام، وتسريع تنفيذ خطة عام 

بناء قدرات النساء ، ومبادرات اجلدار األخضر العظيم واجلدار األزرق العظيم، و 2063
 والشباب يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق التنمية املستدامة.

واستعرضت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية   -  9
  19-كوفيدألفريقيا، فريا سونغوي، اإلجنازات األفريقية األخرية، وهي احلصول على لقاحات  

وإنشاء وكالة األدوية األفريقية، والتحول الرقمي، وتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية،  
واملسامهات يف القرار التارخيي بشأن البالستيك الذي اعتمدته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف  

يقيني حلفز االبتكار  . ودعت إىل تعزيز محاية امللكية الفكرية للشباب األفر 2022آذار/مارس  
األولوايت  ضمن حتقيق فرص العمل والعمالة، وحثت الدول األعضاء على أن ت إجياد و 

األفريقية يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة 
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ق عاملي يف اآلراء بشأن  بتغري املناخ، مبا يف ذلك فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والتوصل إىل تواف
 تسعري الكربون.

حدد رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملمثل الدائم لبوتسواان لدى األمم و    -10
  :19-املتحدة، كولني كيالبيل، مخسة إجراءات لتحقيق التعايف املستدام من جائحة كوفيد

املايل الكايف للبلدان ضمان الوصول العادل إىل اللقاحات املنقذة للحياة، وضمان احليز 
، ومعاجلة أزمة املناخ، ودعم مصر يف استضافة  19-األفريقية لتمويل جهود التعايف من كوفيد

فريقيا، ومعاجلة عدم املساواة املستمرة داخل البلدان وفيما بينها، حققت إجنازات ألقمة مناخ  
. وأعاد أتكيد التزام اجمللس  وجعل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تعمل من أجل أفريقيا

فعالية  االقتصادي واالجتماعي بدعم أفريقيا وأبلغ املنتدى أبنه ورئيس اجلمعية العامة قررا عقد  
 خاصة بشأن التنمية األفريقية. 

وأشارت مفوضة شؤون الزراعة واالقتصاد يف املناطق الريفية مبفوضية االحتاد األفريقي،     -11
على الصحة العامة واالقتصادات األفريقية   19-جوزيفا ساكو، إىل أن آاثر جائحة كوفيد

أاتحت فرصة إلعادة البناء بشكل أقوى وأكثر اخضرارا، وأن خطة عمل التعايف األخضر 
مت دعما حامسا للدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف جماالت  لالحتاد األفريقي قد

ملناخ، والطاقة املتجددة واحللول القائمة على الطبيعة والزراعة املرنة  التمويل املتعلق ابمثل 
واملدن اخلضراء واملرنة. وحثت املنتدى على التقدم بتوصيات عملية وكررت أتكيد التزام 

فريقي بتنفيذ التوصيات املتعلقة ابلسياسات ابلشراكة مع اللجنة  مفوضية االحتاد األ
 االقتصادية ألفريقيا وغريها من أصحاب املصلحة.

وأشارت انئبة األمني العام لألمم املتحدة، أمينة حممد، إىل ضعف التضامن العاملي     -12
اية الربط بشبكة وتدهور نتائج التعليم والصحة يف أفريقيا جراء عدم كفمواجهة اجلائحة يف 

اإلنرتنت وعدم توفر الطاقة أبسعار معقولة. وحثت الدول األعضاء على الرتكيز على مخسة  
جماالت ذات أولوية: إهناء اجلائحة وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات  
املستقبلية، وزايدة القدرة على الصمود إزاء تغري املناخ من خالل وفاء البلدان املتقدمة 
بتعهداهتا، وحتقيق انتقال عادل يف نظم الطاقة والغذاء، وتعويض خسائر التعليم، ودعم 

األولوية ملنطقة التجارة احلرة القارية منح املساواة بني اجلنسني. ودعت الدول األعضاء إىل 
 األفريقية وإقامة شراكات لتأمني االستثمار املطلوب.

أبطأت التنمية االجتماعية واالقتصادية يف   وأشار الرئيس كاغامي إىل أن اجلائحة   -13
. وشدد على أن جهود التعايف ميكن أن تشكل  ققأفريقيا وعكست مسار التقدم الذي حت

نقطة انطالق للتعجيل إبحراز التقدم واالستثمار يف رأس املال البشري وبناء قارة أكثر  
كمخططني لتحقيق ذلك.   2063وخطة عام  2030اخضرارا ومرونة، متخذة خطة عام 

ودعا الدول األعضاء إىل بناء شراكات لتعزيز قدرة أفريقيا على تصنيع اللقاحات، وإعطاء 
األولوية لتعبئة املوارد احمللية لتمويل التنمية األفريقية، واالستعانة مبنطقة التجارة احلرة القارية  
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ل األساسية اليت تدعم النمو  األفريقية لكي تدعم اعتماد التكنولوجيات املستدامة واهلياك
األخضر. وشدد على أمهية استعراض التقدم احملرز من خالل االستعراضات الطوعية الوطنية 

 ودون الوطنية.

 املوجز والرسائل الرئيسية  -رابعا
يرد يف الفروع التالية موجٌز للرسائل الرئيسية وتوصيات السياسة العامة الصادرة عن     -14

 املنتدى.

  للبناء من أجل املستقبل لتمويل  العنان لالفريق الرفيع املستوى املعين إبطالق   -ألف
( وتسريع حتقيق  19-بشكل أفضل من أزمة مرض فريوس كوروان )كوفيد 

 من جدول األعمال[  2]البند   التنمية املستدامة يف أفريقيا 
نتدى الدول عقب املناقشة اليت دارت خالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، حث امل   -15

 األعضاء على ما يلي: 

العمل مع القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة الدوليني، مثل كياانت األمم   ( أ)
املتحدة واملصارف املتعددة األطراف، للتصدي للتحدايت املالية وحتدايت الصحة العامة  

 امللحة النامجة عن اجلائحة؛

للتصدي لتكلفة  تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك ملكية األصول،  (ب)
 مليار دوالر سنواي؛  60هتميش املرأة، واليت تقدر بنحو بسبب  ة البديلةالفرص

بيئة مواتية للقطاع اخلاص لكي يساهم يف التنمية االجتماعية إجياد  ( ج)
 واالقتصادية يف أفريقيا؛ 

ابالنتقال من استخراج املوارد إىل    اتصادي املتبعة لديهحتويل مناذج النمو االق (د)
 إضافة القيمة للحد من االعتماد على املوارد؛

إجراء إصالحات قوية للسوق احمللية بغية حفز تنمية القطاع اخلاص وتعميم   (ه)
 احلصول على التمويل؛

آليات الصغرية واملتوسطة من خالل حتديد وتنفيذ ؤسسات دعم تنمية امل ( و)
احلصول على التمويل اخلارجي، وتقدمي  يسري لتجنب املخاطر، وخفض أسعار الفائدة، وت

 احلوافز الضريبية.
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السمات البارزة للتقدم احملرز على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف   - ابء
  19-يف سياق أزمة كوفيد  2063وخطة عام  2030تنفيذ خطة عام 

 من جدول األعمال[ 4]البند 

 يف أعقاب هذه املناقشة، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:   -16

 يلي:على ما الدول األعضاء حث  )أ(  

وخطة عام   2030مواءمة خططها اإلمنائية الوطنية مع خطة عام    ‘ 1’ 
 ؛ابستخدام جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة 2063

االستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لتعزيز التكامل  ‘2’ 
 اإلقليمي والتصنيع للتنافس على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛

تعزيز احلفاظ على الطبيعة ابعتبارها أحد أعظم موارد القارة واالستفادة  ‘3’ 
 من إمكاانهتا التحويلية، مبا يف ذلك من خالل احتجاز الكربون؛

إلمكاانت التعليم  االستفادة من التحول الرقمي إلطالق العنان  ‘4’ 
 والصحة واحلماية االجتماعية والتجارة؛

تعزيز التعاون اإلقليمي وتعبئة املوارد احمللية واستخدام حقوق السحب   ‘5’ 
 اخلاصة حلفز حتقيق األهداف اإلمنائية؛

ألفريقيا والبنك األفريقي للتصدير الدول األعضاء واللجنة االقتصادية حث  (ب)
لى تطوير القدرات عن ياآلخر  نيمنائيشركاء اإلالالتنمية األفريقي و  مصرفواالسترياد و 

  2030واألدوات، مبا يشمل احلصول على التمويل والرصد والتقييم، لدعم تنفيذ خطة عام 
 . 2063وخطة عام 

البناء  بشأن تعزيز توليد البياانت واإلحصاءات واستخدامها    حلقة نقاش عامة - جيم
 والتعجيل بتحقيق التنمية املستدامة يف أفريقيامن أجل املستقبل بشكل أفضل  

 من جدول األعمال[ 5]البند 

عقب املناقشة اليت دارت خالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، حث املنتدى الدول    -17
   :األعضاء على ما يلي

مواءمة نظمها اإلحصائية وحتقيق تكامل هذه النظم، وتعزيز الشراكات مع   )أ(  
منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومنتجي البياانت غري الرمسية،  

 وتيسري االتصال املستمر فيما بني املكاتب اإلحصائية الوطنية والقطاعني العام واخلاص؛ 



E/ECA/COE/41/9 

 

22-01545  7/17 
 

دة للبياانت غري الرمسية واألطر القانونية لتبادل البياانت  وضع أطر لضمان اجلو  (ب)
 بني أصحاب املصلحة؛

دعم اإلحصائيني الشباب يف جهودهم الرامية إىل حتديث النظم اإلحصائية   ( ج)
، مبا يف ذلك من خالل التطوير  2063وخطة عام  2030الوطنية لإلبالغ عن خطة عام 

 واالتصاالت؛املهين واستخدام تكنولوجيا املعلومات 

حتسني قدرة النظم اإلحصائية الوطنية فيما يتعلق ابلبياانت الضخمة، وعلوم  (د)
البياانت، والبياانت املصنفة رفيعة املستوى، والتكنولوجيا والبياانت املكانية، وتعزيز تقاريرها  

 . 2063وخطة عام   2030عن خطة عام 

عامة بشأن اإلجراءات واالستعراضات الوطنية ودون الوطنية  حلقات نقاش  -دال
والتعجيل بتحقيق التنمية املستدامة يف  لبناء من أجل املستقبل بشكل أفضل  ل

االستعراضات الوطنية الطوعية والتعلم من األقران لتعزيز التدخالت  أفريقيا:
 )أ( من جدول األعمال[  6]البند   على الصعيد القطري

ناقشة اليت دارت خالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، حث املنتدى الدول عقب امل   -18
 :األعضاء على ما يلي

 تبادل أفضل املمارسات والتعلم من أقراهنا؛  ( أ)

يف ذلك النساء والشباب  ن ، مبماعاتأصحاب املصلحة واجلدمج تعليقات  (ب)
 االستعراضات الالحقة؛واجملتمع املدين، من أجل حتسني تنفيذ 

تركيز االستعراضات على أهداف التنمية املستدامة األكثر صلة ابألولوايت   ( ج)
 الوطنية مع االعرتاف ابلرتابط بني مجيع األهداف؛

( إدراج مساءلة احلكومات من ق بل أصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين ضمن د)
 عملية االستعراض؛

األكثر ضعفا وتلك اليت ختلفت عن الركب بسبب  األولوية للفئات منح  (ه)
 ، مثل األطفال؛19-جائحة كوفيد

بناء القدرة على مجع بياانت دقيقة ويف الوقت املناسب وبناء لوحات  ( و)
 معلومات تفاعلية لعرض تلك البياانت؛

حتويل االستعراضات إىل عمليات مستمرة لتقييم تنفيذ األهداف وإدراج   ( ز)
 ؛ وكمةاحل مسائل أخرى، مثل
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االستفادة من االستعراضات لربط خطط التنمية الوطنية ابلربامج القطرية  ( ح)
 لألمم املتحدة والشركاء اآلخرين ولتقدمي اخلدمات على النحو األمثل؛

االستفادة من عملية االستعراض لتعبئة الدعم من اجلهات املاحنة وحشد املوارد  ط)
 األهداف.احمللية من أجل متويل حتقيق 

عامة بشأن اإلجراءات واالستعراضات الوطنية ودون الوطنية حلقات نقاش   -هاء
والتعجيل بتحقيق التنمية املستدامة  للبناء من أجل املستقبل بشكل أفضل 

والتعلم من األقران لتعزيز  دون الوطنية يف أفريقيا: االستعراضات الطوعية
 ( من جدول األعمال[ ب) 6]البند  التدخالت على الصعيد القطري 

  :عقب املناقشة اليت دارت خالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، طلب املنتدى    -19

  :من الدول األعضاء ( أ)

وخطة عام    2030تكثيف اجلهود الرامية إىل إذكاء الوعي خبطة عام    ‘ 1’ 
 لتعزيز امللكية على مجيع مستوايت اجملتمع؛ 2063

دون و الشراكات الوطنية العالقة بني إضفاء الطابع املؤسسي على   ‘ 2’ 
واحلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين يف االستعراضات دون الوطنية   ،الوطنية

 الطوعية؛

تعزيز اآلليات املؤسسية إلشراك احلكومات احمللية يف اخلطط اإلقليمية   ‘ 3’ 
والعاملية وأخذ العلم بتوصيات الفريق االستشاري املعين ابحلكومات احمللية 

 ؛‘‘خطتنا املشرتكة’’ ن واإلقليمية الذي أنشأه األمني العام كجزء م

إشراك مجيع أصحاب املصلحة، ال سيما النساء والشباب، يف مجيع  ‘4’ 
  2030مراحل االستعراضات احمللية الطوعية لتعزيز ملكية وتنفيذ خطة عام 

 ؛ 2063وخطة عام 

بناء قدرات احلكومات دون الوطنية، مبا يف ذلك ما يتعلق خبطة عام    ‘ 5’ 
 ، واالستعراضات احمللية الطوعية ومواردها املالية؛ 2063، وخطة عام 2030

تعزيز البياانت املصنفة عن أهداف التنمية املستدامة على املستوى  ‘6’ 
دون الوطين لتسهيل االستعراضات احمللية والتدخالت واالستثمارات حمددة 

 اهلدف لتسريع التقدم؛

ية على حنو  ختطيط وإدارة التوسع احلضري واملستوطنات البشر   ‘ 7’ 
مستدام، كجزء من اخلطة احلضرية اجلديدة، واالستفادة من زخم االجتماع 
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الرفيع املستوى للجمعية العامة لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية  
 اجلديدة؛

تعزيز املشاركة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية   ‘ 8’ 
ألساسية للمستوطنات احلضرية والبشرية  ا مهية املستدامة والتأكيد على األ

واالستعراضات احمللية الطوعية من أجل التنفيذ الشامل للخطة احلضرية  
 اجلديدة؛

تنفيذ االلتزامات   عمليةصلب  وضع اإلسكان واخلدمات األساسية يف    ‘ 9’ 
 العاملية واإلقليمية وتعبئة قوة املدن لتسريع تنفيذ اتفاق ابريس؛ 

من منظومة األمم املتحدة أن تنشر مبادئها التوجيهية اإلقليمية املتعلقة وطلب   (ب)
ابالستعراضات احمللية الطوعية على نطاق واسع، وأن تشجع السلطات دون الوطنية على 

يف    تقدمي التقاريرالسلطات يف إجراء هذه االستعراضات لتيسري تنسيق  استيعاهبا، وأن تدعم  
 مجيع املناطق احمللية والروابط مع االستعراضات الوطنية الطوعية.

قران  االجتماعات املوازية للتعمق يف استعراض التقدم احملرز والتعلم من األ - واو
فيما يتعلق ابملواضيع الفرعية للمنتدى اإلقليمي: االجتماع املوازي بشأن  

 )أ( من جدول األعمال[  7]البند    بنوعية التعليماملوضوع الفرعي املتعلق 

عقب املناقشة اليت دارت خالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، حث املنتدى الدول    -20
 األعضاء على ما يلي: 

وحتسني جودة التعليم، مبا يف ذلك التعليم  بصورة أوسع نطاقا التعليم  إاتحة ( أ)
 يف مرحلة الطفولة املبكرة، مع الرتكيز على نتائج التعلم؛

مواءمة برامج التدريب مع متطلبات سوق العمل، مبا يف ذلك من خالل  (ب)
 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ 

لعمل يف التدريس لتحسني صياغة  إدماج نظام معلومات عن إدارة ا ( ج)
 السياسات التعليمية؛

من أهداف التنمية  4االستفادة من التحول الرقمي لتسريع حتقيق اهلدف  (د)
 املستدامة.
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  قراناالجتماعات املوازية للتعمق يف استعراض التقدم احملرز والتعلم من األ -زاي
فيما يتعلق ابملواضيع الفرعية للمنتدى اإلقليمي: االجتماع املوازي بشأن  

( من جدول  ب) 7]البند  ابملساواة بي اجلنسياملوضوع الفرعي املتعلق 
 األعمال[ 

عقب املناقشة اليت دارت خالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، حث املنتدى الدول    -21
 األعضاء على ما يلي: 

اإلرادة السياسية لتعزيز الرتتيبات املؤسسية على مجيع املستوايت لتنفيذ حشد   ( أ)
 االلتزامات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

من   5مواءمة السياسات والربامج املراعية للمنظور اجلنساين مع اهلدف  (ب)
 ؛ 2063من خطة عام  6أهداف التنمية املستدامة والطموح 

ضمان اتساق السياسات وختصيص متويل كاف ومستدام لتدابري التكيف مع  ( ج)
 املناخ املراعية للمنظور اجلنساين؛ 

ضمان املشاركة الفعالة للمرأة يف صنع القرار بشأن تغري املناخ على املستوايت  (د)
 احمللية والوطنية والدولية؛

نوع اجلنس   استخدام البياانت واإلحصاءات والتحليالت املصنفة حسب  (ه)
على حنو يراعي املنظور اجلنساين،   2063وخطة عام  2030لدعم تنفيذ ورصد خطة عام 

 مبا يف ذلك عن طريق تعزيز املكاتب اإلحصائية الوطنية يف هذا الصدد؛

اليت تعد احملركات الرئيسية   تعزيز الشراكات عريضة القاعدة والشاملة واملنسقة،  ( و)
، األمر الذي 2063وخطة عام  2030ذ الفعال خلطة عام والتنفي ،للتنمية املستدامة

 سيتطلب املشاركة االسرتاتيجية للجهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية وشركاء التنمية؛ 

ميس كافة القطاعات يف  مفهوما األولوية لنوع اجلنس بوصفه منح مواصلة  ( ز)
 . 2063وخطة عام  2030تنفيذ ورصد خطة عام 

قران  االجتماعات املوازية للتعمق يف استعراض التقدم احملرز والتعلم من األ  - حاء
فيما يتعلق ابملواضيع الفرعية للمنتدى اإلقليمي: االجتماع املوازي بشأن  

 ( من جدول األعمال[ ج)  7]البند    ابحلياة حتت املاءاملوضوع الفرعي املتعلق  

النقاش الرفيعة املستوى، حث املنتدى الدول عقب املناقشة اليت دارت خالل حلقة    -22
 األعضاء والشركاء يف التنمية على ما يلي: 



E/ECA/COE/41/9 

 

22-01545  11/17 
 

بناء القدرات لتعبئة التمويل املستدام، مبا يف ذلك من خالل آليات مثل   ( أ)
مبادلة الدين بتدابري حفظ البيئة ومرفق السيولة واالستدامة، لدعم االقتصاد األزرق املستدام  

 والشامل؛ 

يز الشراكات العتماد وتنفيذ مبادرة اجلدار األزرق العظيم الستعادة ومحاية  تعز  (ب)
 املناطق الساحلية والبحرية؛

البلدان املتقدمة أثناء الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر من أجل وفاء الضغط  ( ج)
مليار   100األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ابلتزامها بتقدمي 

، واحلماية للتكيف  من هذا املبلغ  ملناخ سنواي وزايدة احلصة املخصصة املتعلق ابتمويل  لل  دوالر
 زايدة كبرية؛  واملرونة

زايدة االستثمار يف البياانت والعلوم والتقنيات البحرية ورايدة األعمال  (د)
 الشبابية. 

  قران والتعلم من األاالجتماعات املوازية للتعمق يف استعراض التقدم احملرز  -طاء
فيما يتعلق ابملواضيع الفرعية للمنتدى اإلقليمي: االجتماع املوازي بشأن  

 ( من جدول األعمال[ د)  7]البند  الربيف املوضوع الفرعي املتعلق ابحلياة 

 عقب املناقشة اليت دارت خالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، حث املنتدى: - 23

 : ما يلي على الدول األعضاء ( أ)

تعزيز الشراكات والتنسيق بني القطاعني العام واخلاص وتنفيذ   ‘ 1’ 
السياسات واخلطط الوطنية واألطر التشريعية إلدارة األراضي والغاابت والتنوع  

 ؛ بفعالية وبصورة مستدامة البيولوجي على نطاق واسع

لبلوغ أفضل مستوى من  ‘‘ للصحة الواحدة’’ تعزيز النهج الوطنية   ‘ 2’ 
لصحة للناس واحليواانت والنظم اإليكولوجية بغرض احتواء األوبئة يف  ا

 املستقبل بشكل أفضل؛ 

متكني النساء والشباب والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية من   ‘ 3’ 
خالل تعزيز وإنفاذ حقوق حيازة املوارد وتعزيز الوصول إىل التمويل لتعزيز 

الغاابت والتنوع البيولوجي على حنو مستدام  خلق الثروة الشاملة وإدارة 
 واالستجابة للنزاعات واخلالفات ذات الصلة ابملوارد الطبيعية؛

تعزيز البحث والتطوير واالبتكار وحتسني إدماج البياانت   ‘ 4’ 
 واإلحصاءات البيئية يف النظم اإلحصائية الوطنية؛ 
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هبدف  دة االستثمار الدول األعضاء والقطاع اخلاص على زاي املنتدى  حثو  (ب)
مكافحة تدهور األراضي وتعزيز إنتاجية واستدامة األراضي والغاابت والتنوع البيولوجي من  

 أجل النمو األخضر الشامل؛ 

 الدول األعضاء والشركاء على ما يلي:املنتدى حث و  ( ج)

تعزيز ورفع مستوى تقييم رأس املال الطبيعي وتعميم التنوع البيولوجي،   ‘1’ 
ة للمناخ، واحلد من خماطر  راعيواحللول القائمة على الطبيعة، والزراعة امل

 الكوارث يف االستعراضات الوطنية الطوعية وخطط التنمية وامليزانيات؛

تعزيز قدراهتا على تعبئة املوارد من خالل آليات متويل مبتكرة، مثل  ‘2’ 
لبيئة، ومرفق السيولة  السندات اخلضراء والزرقاء، ومبادلة الدين بتدابري حفظ ا

واالستدامة، من أجل االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي والغاابت  
 وحفظ التنوع البيولوجي؛ 

الدول األعضاء والقطاع اخلاص والشركاء على التنفيذ الكامل  املنتدى حث و  (د)
ارث، الذي لإلعالن املعتمد يف االجتماع السابع الرفيع املستوى بشأن احلد من خماطر الكو 

، للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة على 2021عقد يف نريويب يف نوفمرب/تشرين الثاين  
 الصمود، مبا يف ذلك من خالل حفظ التنوع البيولوجي واحللول القائمة على الطبيعة؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنظومة األمم املتحدة على املساعدة املنتدى  حث   (ه)
فرص العمل وحتقيق أهداف اتفاق  جيادإنشاء سوق إمنائية حقيقية للكربون يف أفريقيا إليف 

 ابريس وإدارة األراضي والغاابت والتنوع البيولوجي على حنو مستدام.

  قران االجتماعات املوازية للتعمق يف استعراض التقدم احملرز والتعلم من األ - ايء
اإلقليمي: االجتماع املوازي بشأن   فيما يتعلق ابملواضيع الفرعية للمنتدى

 ( من جدول األعمال[ ه)  7]البند    املوضوع الفرعي املتعلق ابلشراكات

 عقب املناقشة اليت دارت خالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، حث املنتدى:   -24

 : على ما يلي الدول األعضاء ( أ)

والرؤية املشرتكة ألفريقيا  تعزيز الشراكات القائمة على السالم والتنمية    ‘ 1’ 
وترتكز على الثقة املؤسسية واألخالق   2063اليت تتماشى مع خطة عام 

 وامللكية؛
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تسريع اجلهود الرامية إىل معاجلة مسألة الديون، وإزالة حقوق امللكية     ‘2’ 
الفكرية على األصول األساسية، مثل اللقاحات، والتخلص من احلواجز اليت 

 تنقل األشخاص؛حتول دون حرية 

إعادة تقييم الشراكات القائمة مبا يكفل أن تكون األهداف اليت    ‘ 3’ 
 تسعى إىل حتقيقها مشرتكة بني مجيع الشركاء؛ 

االستثمار يف األدلة القائمة على البياانت فيما خيص فعالية الشراكات   ‘ 4’ 
 وتقييم مساءلة احلكومات؛ 

هلجرة لفهم آاثرها االجتماعية حتليل البياانت واالجتاهات املتعلقة اب   ‘ 5’ 
 واالقتصادية والبيئية بشكل أفضل؛

املضي يف تعزيز كفاءة املوارد وفعاليتها يف متويل أهداف التنمية   ‘ 6’ 
املستدامة من خالل األدوات واألطر املناسبة واملبتكرة، مبا يف ذلك األطر املالية  

 الوطنية املتكاملة؛

تعزيز تعبئة املوارد احمللية من خالل تسريع الرقمنة، وسد الثغرات يف   ‘ 7’ 
السياسة واإلدارة الضريبية، ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة، وصياغة  

هتدف إىل تعزيز املساءلة والشفافية، والتصدي  واإلدماجسياسات للحوكمة 
 ئية؛ للفساد، ودعم املشاركة، ووضع األطر القانونية والقضا

وحث املنتدى اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي ومفوضية  (ب)
االحتاد األفريقي وشركائهم على دعم الدول األعضاء يف بناء قدراهتا يف جمال نظم اإلنذار  

 املبكر واحلد من أخطار الكوارث وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية. 

حلقة نقاش عامة بشأن االستفادة من العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  -كاف
-بشكل أفضل بعد أزمة كوفيد من أجل املستقبل والتحول الرقمي للبناء 

من جدول   8]البند  فريقيا أوالتعجيل بتحقيق التنمية املستدامة يف  19
 األعمال[ 

،  املنعقد يف شكل مائدة مستديرة عقب املناقشة اليت دارت خالل االجتماع العام   -25
   :ها على ما يليءحث املنتدى الدول األعضاء وشركا

دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار كعوامل متكينية للتنمية املستدامة، إدراك  ( أ)
وتعزيز أو إنشاء جمالس وطنية )أو مؤسسات مكافئة( معنية ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  

ى مستوايت احلكومة إلجراء حوارات مستمرة وحمددة زمنيا وواقعية يف جمال  تتوىل رائستها أعل
 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والقيادة والدعم والرصد والتقييم؛
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تعزيز فعالية وضع السياسات املعنية ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتنفيذها   (ب)
كادميية والصناعة واحلكومة وإجياد إطار  من خالل تعزيز الشراكات واملشاركة مع األوساط األ 

 ؛ 2063وخطة عام  2030صارم وميكن التحقق منه للرصد والتقييم لتحقيق خطة عام 

احمللي اإلمجايل يف البحث   ها يف املائة من انجت 1استثمار ما ال يقل عن  ( ج)
ضمان أن  والتطوير، وابلتايل اجتذاب الشركات كثيفة املعرفة إىل ميدان البحث والتطوير و 

 تظل تلك الشركات قادرة على املنافسة واالبتكار؛ 

تعزيز التعليم يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات واجتذاب  (د)
الشباب إىل تلك امليادين إلحداث زايدة كبرية يف عدد العلماء والباحثني واملهندسني الشباب 

ويسامهون يف صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار  الذين سيدفعون االبتكار واإلبداع  
 يف أفريقيا؛ 

النهوض مبشاركة املرأة يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بغرض إزالة احلواجز   (ه)
 بني اجلنسني والقوالب النمطية والتمييز اليت جيري نقلها إىل أنظمة الذكاء االصطناعي؛ 

تدابري للتخفيف من أتثري تغري املناخ وضع و  دعم البحوث الرامية إىل فهم ( و)
واألنشطة البشرية على احمليطات واملسطحات املائية األخرى، مع مراعاة أمهية عقد األمم 
املتحدة لعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة، ومالحظة الفوائد االقتصادية اليت تعود  

تصاد األزرق يف أفريقيا واالسرتاتيجية  على الدول األعضاء من دعم تنفيذ اسرتاتيجية االق
 ؛ 2050البحرية املتكاملة ألفريقيا لعام 

تفعيل األطر الدولية املعنية ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ال   ( ز)
سيما التوصية املتعلقة ابلعلوم املفتوحة، والتوصية املتعلقة ابلعلوم والباحثني العلميني، والتوصية 

القدرة على  واملوثوقية و  اإلدماجلقة أبخالقيات الذكاء االصطناعي، لتعزيز الكفاءة و املتع
االستجابة وهنج حقوق اإلنسان من أجل التصدي للتحدايت اجملتمعية يف أفريقيا وتيسري  

 ؛النشر بلغات الشعوب األصلية عن طريق الباحثني

ديدة من املواد املتقدمة والعلوم البيولوجية واألنظمة الذكية  اجلشكال  األتسخري   ( ح)
الستعادة وحتسني إنتاجية األراضي، مع االعرتاف أبمهية األرض والنظم اإليكولوجية العديدة 

 فريقيا. أيف 

وتنفيذ خطة    19-املستدام من أزمة كوفيدتعايف  ض ومناقشات بشأن الو عر  - الم
 من جدول األعمال[  9]البند  2063وخطة عام  2030عام 

 املنتدى: حثعقب العروض واملناقشات،    -26

 : على ما يلي واألمم املتحدةاإلمنائيني لشركاء ا ( أ)
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تعزيز التعاون لتمكني البلدان األفريقية من زايدة معدالت التطعيم   ‘ 1’ 
 زايدة كبرية؛

اتحة احلصول ابلتساوي على اللقاحات إل الدعوة إىل إزالة مجيع القيود    ‘ 2’ 
 فريقيا من خالل االستفادة من املبادرات واحللول احمللية؛أيف 

لى تنفيذ سياسات امليزانية اليت تعزز االقتصاد  ع األعضاء  لدول  اوحث  ب()
األخضر وختفف من آاثر تغري املناخ لضمان حتقيق انتعاش اجتماعي واقتصادي مستدام بعد  

 اجلائحة؛

للمنتدى  2022تنظيم اجتماع يف متوز/يوليه على  املتحدة ألمم  اوحث  ( ج)
السياسي رفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة يف شكل هجني لضمان املشاركة األفريقية  

 النشطة.

عروض بشأن االلتزامات واإلجراءات الرامية إىل التعجيل بتحقيق التنمية  - ميم
 األعمال[ من جدول  10]البند   املستدامة

 املنتدى:حث عقب العروض واملناقشات،    -27

 على ما يلي:  الدول األعضاء ( أ)

مشاركة واسعة النطاق للقطاع اخلاص لتحقيق أقصى  احلرص على  ‘  1’ 
 فائدة من اجلهود املتضافرة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛

خلطة عام    ةواملتابعة املشرتكجهودها من أجل الرصد واملراجعة  مواصلة    ‘ 2’ 
أن  ومواءمة التنمية الوطنية مع اخلطتني لضمان  2063وخطة عام  2030
 تخطيط موحدة؛العملية تكون 

  2030اجلهود الرامية إىل تعبئة املوارد احمللية لتنفيذ خطة عام تسريع   ‘ 3’ 
ابملشاريع القائمة اليت جيري متويلها من خالل  ربطهماو  2063وخطة عام 

 صادر خارجية؛ م

لبلدان اليت تعمل حاليا على وضع أطر لالستخدام املستدام دعم ا  ‘ 4’ 
 للموارد الطبيعية، مع مراعاة أمهية رأس املال الطبيعي يف أفريقيا؛ 

اإلنصاف واإلدماج من خالل إشراك الشباب احلرص على   ‘ 5’ 
واملبادرات الرامية إىل واألشخاص ذوي اإلعاقة يف ختطيط وتنفيذ اإلجراءات 

 ؛ 2063وخطة عام  2030حتقيق خطة عام 
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إدراج القضااي األفريقية يف جدول أعمال الدورة السابعة  ضمان   ‘ 6’ 
والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

املناخ، مبا يف ذلك  املتعلق تمويل الجمال وأتخذ زمام املبادرة يف االبتكار يف 
من خالل تطوير أسواق الكربون األفريقية والتوصل إىل توافق عاملي يف اآلراء  

 بشأن تسعري الكربون؛ 

أن يعملوا على تبادل األفكار واملعلومات على    أصحاب املصلحة  مجيع  وحث   (ب)
 حمددة الغرض.بشأن املبادرات املفضية إىل التحول واملسرعات ابستخدام منصات 

-مة كوفيد ز أ  بعد   بشكل أفضلللمستقبل  ملخص إعالن كيغايل بشأن البناء   -  نون
 وتسريع حتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا  19

شكر املشاركون يف الدورة الثامنة للمنتدى اإلقليمي األفريقي للتنمية املستدامة البلد    -28
وتوفري بيئة مواتية  بصورة ال إقصائية  املضيف، رواندا، والرئيس كاغامي، على استضافة املنتدى  

 أاتحت إجراء مداوالت مثمرة.

متخلفة عن الركب يف جهودها لتحقيق وأشار املشاركون إىل أن أفريقيا، بصورة عامة،     -29
مبا يف  ثالثة حتدايت رئيسية تقوض التقدم، ذكروا . و 2063وخطة عام  2030خطة عام 

وآاثرها السلبية. كما سلطوا الضوء على عدم   19-التعايف املستدام من جائحة كوفيدذلك 
دايت املذكورة كفاية التمويل ابعتباره مسألة شاملة تقوض قدرة أفريقيا على التصدي للتح

 أعاله.  

، دعا املشاركون البلدان املتقدمة إىل تيسري  19-وملعاجلة األثر الصحي جلائحة كوفيد   -30
الوصول العادل إىل اللقاحات، مبا يف ذلك عن طريق رفع قيود امللكية الفكرية املفروضة على  

ألفريقية يف تصنيع اللقاحات، ونقل التكنولوجيات ذات الصلة إىل أفريقيا، ودعم البلدان ا
 اللقاحات وتوزيعها. 

املشاركون  أبرز يف أفريقيا،  2063وخطة عام  2030ولتسريع حتقيق خطة عام    -31
الركب، وتعزيز املساواة بني ختلف أي أحد عن  الطابع احملوري الحرتام حقوق اإلنسان وعدم  

للتقدم احملرز، مبا يف  اجلنسني ومتكني املرأة، وضمان السالم واألمن، وضمان الرصد الفعال 
ذلك من خالل تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية. عالوة على ذلك، شددوا على أمهية حتقيق 
التحول الرقمي، واالستثمار يف تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات، وضمان  

ضوء على  عاما من التعليم اجملاين. وسلطوا ال 12طفال على ما ال يقل عن ألحصول مجيع ا
احلاجة املاسة إىل تسخري منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لتعزيز التكامل اإلقليمي وتطوير 
سالسل القيمة اإلقليمية، وخاصة ابلنسبة ملواد البطارايت واملركبات الكهرابئية، وضمان النمو  

 املستدام من خالل مبادرات االقتصاد األخضر واألزرق. 



E/ECA/COE/41/9 

 

22-01545  17/17 
 

وارد املالية الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة والتصدي لتغري املناخ، دعا  وبغية مجع امل   -32
الذي يبلغ ملناخ املتعلق ابتمويل لاملشاركون البلدان املتقدمة إىل الوفاء ابلتزامها السنوي اب

مليار دوالر وإصالح اهليكل املايل العاملي من أجل االستجابة بشكل أفضل   100
امية. كما حثوا البلدان األفريقية على تعزيز تعبئة املوارد احمللية، مبا  الحتياجات البلدان الن

يتماشى مع خطة عمل أديس أاباب للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، واالستفادة من  
آليات التمويل املبتكرة، مثل السندات اخلضراء والزرقاء، ومبادلة الدين بتدابري حفظ البيئة 

والتنمية املستدامة، ومرفق السيولة واالستدامة، وأسواق الكربون. ودعا  والتنوع البيولوجي 
املشاركون إىل حتديد سعر عاملي طموح للكربون وبناء قدرات بلدان حوض الكونغو على 

 تعبئة املوارد من خالل الصندوق األزرق حلوض الكونغو. 

عتمدت يف الرئيسية اليت ا   ويف اخلتام، دعا املشاركون مجيع البلدان إىل تنفيذ الرسائل   -33
لى  عالدورة الثامنة للمنتدى. كما طلبوا من رواندا عرض تلك الرسائل نيابة عن أفريقيا 

للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة والدورة  2022اجتماع سنة 
ابر اإلطارية بشأن تغري املناخ واملنالسابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 

 . 2063وخطة عام   2030تنفيذ خطة عام لتعجيل باألخرى ذات الصلة ل
 

__________ 


