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  اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
  للتنمية املستدامة منتدى أفريقيا اإلقليمي

 الدورة السابعة
 2021آذار/مارس  4-1برازافيل )عرب اإلنرتنت(، 

 *من جدول األعمال 10البند 
 النظر يف الرسائل الرئيسية واعتمادها

 
الدورة السابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة: املوجز 

  والرسائل الرئيسية وإعالن برازافيل
 مقدمة

اللجنُة االقتصادية ألفريقيا، ابالشرتاك مع حكومة الكونغو، وابلتعاون  عقدت  -1
 )1(مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي وكياانت من منظومة األمم املتحدة،

الدورة السابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة يف فندق غراند أوتيل كينتيلي، 
 1، يف الفرتة من اإلنرتنتهجني مزج بني احلضور املادي واملشاركة عرب  برازافيل، يف شكل

 . 2021آذار/مارس  4إىل 

املستوى  ومشارك، منهم وزراء وممثلون رفيع 1800وحضر املنتدى أكثر من   -2
                                              

*ECA/RFSD/2021/1/Rev.2 

األمم املتحدة شارك يف هذه العملية، بصفة شركاء، الكياانت التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة: مكتب  )1(
للتنسيق اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، 
وبرانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 

مة،  اإلنسان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وجمموعة األمم املتحدة اإلقليمية للتنمية املستدا
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

ئة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم ابألمم املتحدة، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبي
والثقافة، وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب األمم 
املتحدة للحد من خماطر الكوارث، ومكتب األمم املتحدة للمستشارة اخلاصة لشؤون أفريقيا، ومكتب األمم 

د األفريقي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرانمج متطوعي األمم املتحدة، وهيئة األمم املتحدة لدى االحتا
 املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وبرانمج األغذية العاملي، ومنظمة التجارة العاملية.
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عضوا، وعن  54عن حكومات كل الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا وعددها 
وهيئات ووكاالت متخصصة اتبعة لألمم املتحدة، ومنظمات دولية،  ،هيئات حكومية دولية

 وجمموعات رئيسية، وجهات أخرى صاحبة مصلحة.

وميكن االطالع يف الفرع الثاين أدانه على موجز للمداوالت، مبا يف ذلك   -3
 القضااي الرئيسية املطروحة وأهم الرسائل املنبثقة عن املنتدى.

 معلومات أساسية  -ألف
مرض فريوس كوروان  جائحة املتمثل يف عقد املنتدى يف ظل التحدي اجلديد  -4

ضعف وعدم المواطن قدر كبري من ( على التنمية العاملية، والذي كشف عن 19-)كوفيد
على املسار الصحيح، بل أصال املساواة اهليكلية يف أفريقيا. وحىت قبل الوابء، مل تكن أفريقيا 

ترتاجع، فيما يتعلق بتحقيق األهداف احملددة يف خطة التنمية كانت يف بعض احلاالت 
ها. ولذلك صبو إليأفريقيا اليت ن :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030املستدامة لعام 

فإن الدورة احلالية للمنتدى تتيح فرصة للحوار والبحث عن حلول للتعجيل بتوسيع نطاق 
 يستغرقها عقد العمل واإلجناز من أجل التنمية املستدامة.  التنفيذ يف غضون الفرتة احملدودة اليت

 موضوع الدورة وأنشطتها -ابء
البناء االستباقي بشكل أفضل حنو تعزيز ’’تناولت الدورة السابعة موضوع:   -5

وخطة عام  2030قدرة أفريقيا على الصمود وتواؤمها مع البيئة لتحقيق أهداف خطة عام 
وضوع بقدر كبري مع موضوع اجتماع املنتدى السياسي الرفيع ويتماشى هذا امل. ‘‘2063

لتعايف املستدام واملرن من آاثر جائحة ا’’، وهو: 2021املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام 
على حنو يعزز األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة: بناء  19-كوفيد

يف سياق عقد العمل واإلجناز من أجل التنمية  2030عام  تنفيذ خطةمسار شامل وفعال ل
 “. املستدامة

 وترد يف ما يلي األنشطة الرئيسية املضطلع هبا خالل املنتدى:  -6

وخطة  2030املتابعة واالستعراض اإلقليميان للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام  )أ(
 ؛ 2063عام 

هج والتجارب والدروس املستفادة، النُ التعلم من النظراء، مبا يف ذلك تبادل  )ب(
إجراء االستعراضات الوطنية واحمللية الطوعية وغري ذلك من اجلهود الرامية إىل النهوض عند 

 بتنفيذ اخلطتني على حنو متكامل؛

 حتديد وتقييم الثغرات والتحدايت والفرص املقرتنة بتنفيذ اخلطتني؛  )ج(

املساعدة والشراكات والتدابري والوسائل توضيح اإلجراءات وااللتزامات  )د(
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لبناء من ول ،اوالتعايف منه 19-كوفيد  تصدي جلائحةالتحويلية اليت ينبغي للبلدان اعتمادها لل
-2021أجل املستقبل بشكل أفضل من خالل تسريع تنفيذ اخلطتني يف غضون العقد 

 ؛2030

يات األفريقية يف شكل حتديد وتوضيح األولوايت واخليارات السياساتية والتوص )هـ(
ماعية اجلسامهة املة، إلرشاد التنفيذ وتسريعه على مستوايت خمتلفة، ابعتبار ذلك رئيسيرسائل 

 للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة؛ 2021لمنطقة يف اجتماع عام ل

واالبتكار مائدة مستديرة بشأن العلم والتكنولوجيا يف شكل نقاش حلقة  )و(
 والتحول الرقمي؛

 حوار إقليمي بشأن النظم الغذائية األفريقية. )ز(

األجزاء الرئيسية من املنتدى ابألنشطة  مداوالت وابإلضافة إىل ذلك، أثريت  -7
 التحضريية واجلانبية اليت أجريت على هامشه. 

 من جدول األعمال[ 1]البند افتتاح الدورة   -أوال
مدير شعبة التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية يف اللجنة أدار اجللسة   -8

جيلداس ماييال، وهو صحفي من التلفزيون  اضطلعاالقتصادية ألفريقيا، جان بول آدم. و 
 .مبهمة رئيس التشريفاتالكونغويل، 

ت إىل املداوال نوهوافتتح الدورة رمسيا رئيس الكونغو، ديين ساسو نغيسو، الذي   -9
 العميقة واحلماسية اليت تدور يف املنتدى. 

وأدىل ببياانت افتتاحية وزير الوظيفة العامة والعمل والرعاية االجتماعية يف   -10
زمبابوي ورئيس املكتب املنتهية واليته للدورة السادسة للمنتدى، بول مافيما؛ ووكيلة األمني 

، فريا سونغوي؛ وانئبة األمني ألفريقيا االقتصاديةالعام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية للجنة 
العام لألمم املتحدة، أمينة حممد؛ ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، منري 
أكرم؛ ومفوض التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، مبفوضية االحتاد األفريقي، 

نونو؛ وانئب رئيس  -ئة يف الكونغو، أرليت سودان ألربت موتشانغا؛ ووزيرة السياحة والبي
 وزراء الكونغو، فريمني أيسا، بصفته ممثال للرئيس. 

وشكر السيد مافيما رئيس الكونغو على استضافة الدورة السابعة للمنتدى يف  -11
. وعرض إبجياز عمل مكتب واصلطرائق جديدة للت 19-فيه جائحة كوفيد فرضتعام 

 نتدى وإجنازاته وحدد األولوايت اليت سينظر فيها مكتب الدورة السابعة. الدورة السادسة للم

وشكرت السيدة سونغوي حكومة الكونغو وشعبها على استضافة املنتدى   -12
. وعرضت إبجياز عواقب 19-املمتازة يف ظل الظروف االستثنائية اليت فرضتها جائحة كوفيد
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الصدمة اهلائلة واملوجعة النامجة عن األزمة الصحية غري املسبوقة على أفريقيا، واستعرضت 
تدابري االستجابة اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مبا يف ذلك دعوهتا إىل إصدار جديد 

مليار دوالر لصاحل مجيع البلدان األفريقية. وفيما يتعلق  25حلقوق السحب اخلاصة بنحو 
ابلبناء من أجل املستقبل بشكل أفضل، سلطت الضوء خصوصا على احلاجة إىل احلفاظ 
على الرئة اخلضراء اليت يوفرها هنر الكونغو للقارة، واستكشاف حلول قائمة على الطبيعة من 
خالل زايدة فرص العمل يف قطاع احلراجة الزراعية والسياحة البيئية، مع تعزيز سالسل القيمة 

مبا يف ذلك من االستثمارات يف الطاقة املتجددة واحللول القائمة على الطبيعة، املستدامة و 
الصندوق األزرق. وحثت بلدان القارة على التفكري معا يف املطالب اليت ستقدم  خالل موارد

يف الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
 املناخ.

وشكرت السيدة حممد رئيس الكونغو وشعبها على استضافة الدورة، وأكدت   -13
يقوض اخلطط الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، متسببا يف  19-جمددا أن كوفيد

الفرصة املتاحة لالستفادة  إىل تأشار عاما. ومع ذلك، فقد  25أفريقيا منذ  تشهدهأول ركود 
مليوان من أجل رسم طريق  226من مجيع قدرات أفريقيا وإمكاانت شباهبا البالغ عددهم 

، وعرضت إبجياز 2063وخطة عام  2030جديد، واالسرتشاد يف ذلك خبطة عام 
 ريقينياالجتاهات اليت ميكن أن تتخذها مداوالت املنتدى، وذكرت يف اخلتام أن ابستطاعة األف

على مدى السنوات العشر املقبلة من خالل تسخري قوة  لالتحو  املُفضي إىل قيادة التغيري
 املرأة والشباب والتكنولوجيا املتطورة واالبتكارات.

ابعتبارها خمططا لتحقيق  2030وأكد السيد أكرم جمددا أمهية خطة عام   -14
 هذا الصدد التدابري واإلجراءات التنمية املستدامة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، وحدد يف

وتسريع حتقيق أهداف التنمية  19-السياساتية ذات األولوية للتعايف من جائحة كوفيد
 املستدامة.

شانغا حتيات رئيس مفوضية االحتاد األفريقي، موسى فقي حممد. تونقل السيد مو   -15
أفريقيا وعرض إبجياز احملرز يف جمال التنمية املستدامة يف  تفاوتواستعرض التقدم امل

االسرتاتيجيات الرامية إىل زايدة تعبئة املوارد احمللية وغريها من التدابري الرامية إىل ضمان عدم 
ترك أحد يف القارة خلف الركب. ودعا املنتدى إىل بلورة توصيات لالنتقال حنو أفريقيا اخلضراء 

 . 2063طة عام وخ 2030القادرة على الصمود، وكذلك لتسريع تنفيذ خطة عام 

ونو الضوء على األمهية احلامسة حلوض الكونغو، وهو ن-وسلطت السيدة سودان  -16
اثين أكرب ابلوعة للكربون على الصعيد العاملي، ودعت اجملتمع الدويل إىل املسامهة يف احلفاظ 

أن حيقق أهداف اتفاق ابريس. وأشارت أيضا إىل أن  ذلك عليه، إذ ال ميكن للعامل من دون
للمنتدى السياسي الرفيع  2021ة اليت يعتمدها املنتدى سرتشد اجتماع عام رئيسيالرسائل ال

وخطة عام  2030املستوى وتوجه السياسات واإلجراءات الرامية إىل تنفيذ خطة عام 
 على الصعيدين الوطين واإلقليمي. 2063
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البناء االستباقي بشكل  ’’وأشار السيد أييسا إىل أمهية موضوع املنتدى، وهو  -17
وخطة  2030عام  تنفيذ خطةوتواؤمها مع البيئة ل على الصمود أفريقيا قدرةأفضل حنو تعزيز 

، واستعرض يف هذا السياق اإلجنازات املتتالية اليت حققها اجملتمع الدويل على ‘‘2063عام 
غو، بوصفها أحد مدى العقود املاضية سعيا إىل حتقيق التنمية املستدامة. وقال إن الكون

الكونغو واختذت هنر البلدان الرائدة يف مكافحة تغري املناخ، أنشأت الصندوق األزرق حلوض 
تدابري أخرى تتعلق بتنمية االقتصاد الرقمي. وأشار إىل أن معظم البلدان األفريقية، ميكنها، 

أقل تلويثا  ابلنظر إىل ضعف أسسها الصناعية، تعزيز التصنيع األخضر ابعتماد تكنولوجيات
 للبيئة. 

 املوجز والرسائل الرئيسية -اثنيا
تعرض الفروع التالية الرسائل الرئيسية، مبا يف ذلك التوصيات السياساتية، اليت   -18

انبثقت عن العروض واملداوالت اليت جرت خالل الدورة السابعة للمنتدى اإلقليمي. وتشمل 
واخليارات السياساتية والتوصيات الرامية إىل تسريع تنفيذ األفريقية الرسائل الرئيسية األولوايت 

 2021اخلطتني على خمتلف املستوايت، واإلسهامات اجلماعية للمنطقة يف اجتماع عام 
 للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة.

أجل  حلقة نقاش رفيعة املستوى بشأن اإلجراءات التحويلية واالستثمار من -ألف
 على الصمود أفريقيا قدرةالبناء االستباقي بشكل أفضل حنو تعزيز 

 2]البند  2063وخطة عام  2030خطة عام  نفيذوتواؤمها مع البيئة لت
 من جدول األعمال[

 معلومات أساسية  -1

داوالت املمهدت حلقة النقاش الرفيعة املستوى املعنية مبوضوع املنتدى إلجراء   -19
 الحقة بشأن املسائل املعروضة يف جدول أعمال الدورة السابعة. ال

 الرسائل الرئيسية  -2

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -20

أحد أفريقيا، بوصفها القارة اليت تضم اثين أكرب ابلوعة للكربون يف العامل، و إن  )أ(
أال تتحمل وحدها تكلفة احلفاظ  ينبغي للموارد الالزمة إلنقاذ البيئة العاملية، ةرئيسيالدر اصامل

 على هذه املوارد اهلامة للمشاعات العاملية؛

دعى كياانت منظومة األمم املتحدة إبحلاح إىل تنفيذ محلة من أجل مكافأة تُ  )ب(
 أفريقيا على مسامهتها يف محاية املشاعات العاملية؛ 

حلماية حوض حتديدا ابإلضافة إىل الدعم العام، ينبغي تقدمي دعم موجه  )ج(
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 الكونغو وللشراكات اإلقليمية والعاملية اليت تعىن هبذه املنطقة؛

ينبغي ملفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تستكشفا  )د(
صول عليها، وذلك بسبل منها احل السبل اليت تتيحموارد مالية جديدة و يت توفر صادر الامل

 ختفيف عبء الديون؛

مثة حاجة إىل متويل طوعي للتعاون اإلمنائي، وجيب تعزيز آليات السوق  )هـ(
لتمكني البلدان األفريقية من االستفادة الكاملة من ابلوعات الكربون املوجودة لديها، وذلك 

 ق االنبعااثت الكربونية؛بطرق منها املشاركة يف املخططات الدولية لتبادل حقوق إطال

وزراء البيئة ووزراء لينبغي ملفوضية االحتاد األفريقي أن تواصل عقد اجتماعات  )و(
 املالية والتخطيط تنفيذا خلطة مستدامة لإلنعاش األفريقي؛ 

مثة حاجة إىل آليات تنسيق مشرتكة بني القطاعات على أعلى مستوى  )ز(
لصحة يف إطار مجيع أهداف التنمية املستدامة حكومي لضمان رصد الغاايت املتصلة اب

 واإلبالغ عنها ضمن آليات املساءلة الوطنية واإلقليمية؛

ج متويل مبتكرة لتعزيز قدرات البلدان من حيث املوارد احمللية، جيب إجياد هنُ  )ح(
 من أهداف التنمية املستدامة؛ 3ومتكينها من متويل متطلبات حتقيق اهلدف 

د نظم صحية قادرة على الصمود أمام تغري املناخ يف خمتلف ال بد من وجو  )ط(
األولوية  إيالءيؤكد احلاجة إىل استثمارات عاجلة و  وهو ماالسياقات اإلنسانية واإلمنائية، 

 للخدمات األساسية؛ 

ينبغي تسخري فوائد االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف  )ي(
 سبيل البناء من أجل املستقبل بشكل أفضل يف أفريقيا؛  

جيب االستفادة من االجتاهات الكربى مثل الرقمنة يف قطاع الصحة، لضمان  )ك(
الصحة اإللكرتونية واخلدمات الصيدالنية  خدمات أن تؤدي التدخالت الرقمية مثل

 البناء من أجل املستقبل بشكل أفضل؛  تعزيز نتائج اإللكرتونية إىل 

تكتسي خطط احلكومات األفريقية ملعاجلة الظروف الدميغرافية احلالية واملقبلة  )ل(
والتعليم أمهية حامسة يف تسخري املكاسب الدميغرافية والشبابية واجلنسانية يف سياق الصحة 

 والسكان وإنشاء املشاريع والعمالة وخلق فرص العمل وهجرة اليد العاملة.
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والتصدي  2063وخطة عام  2030التقرير املرحلي عن تنفيذ خطة عام  -ابء
من  4]البند على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  19-ألزمة كوفيد

 جدول األعمال[

 معلومات أساسية  -1

خيوض املنتدى كل عام استعراضا قائما على األدلة للتقدم احملرز على الصعيدين   -21
وخطة االحتاد األفريقي  2030التنمية املستدامة لعام  تنفيذ خطةاإلقليمي ودون اإلقليمي حنو 

، أخذ هذا االستعراض يف االعتبار أيضا التحدايت اليت 2021. ويف عام 2063لعام 
 املستمرة.  19-تفرضها أزمة كوفيد

 الرسائل الرئيسية  -2

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -22

جيب تعزيز االستثمار يف العوامل التمكينية الرئيسية مثل الصحة اإلجنابية،  )أ(
النمو  دفع عجلةوالصحة العقلية، والرعاية الصحية األولية، والتعليم، ونوعية احلوكمة من أجل 

 ومعاجلة عدم املساواة يف الدخل واحلد من دوافع البحث عن الريع؛

احلكومية أن تضع تدابري لضمان استخراج ينبغي للكياانت احلكومية وغري  )ب(
املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام وتشجيع االستثمار يف الرقمنة والتكنولوجيات 

 احلديثة لزايدة اإلنتاجية وسد الفجوة الرقمية وحفز االبتكار والتعجيل ابلنمو؛

ألمن ابتباع هنج حموره جيب تطبيق التدابري الرامية إىل معاجلة احلوكمة والسلم وا )ج(
 اإلنسان؛ 

ينبغي للحكومات أن تتخذ تدابري لتعزيز تعبئة املوارد احمللية من خالل بذل  )د(
الفساد والتدفقات املالية  واجتثاثجهود لتوسيع مصادر اإليرادات وتوسيع القواعد الضريبية 

 غري املشروعة؛ 

خ أكثر مالءمة وتوسيع نطاق ينبغي للحكومات والشركاء اإلمنائيني هتيئة منا  )هـ(
 الشراكات يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار دعما للتنمية املستدامة؛

دعى البلدان إبحلاح إىل االستفادة من جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ تُ  )و(
 املتكاملة، لضمان االتساق يف تتبع التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية.
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تلبية االحتياجات من  بشأنستديرة ممائدة عامة يف شكل اش نقحلقة  -جيم
على حنو  19-البياانت واإلحصاءات من أجل التعايف من أزمة كوفيد

شامل ومستدام وقائم على األدلة وحتقيق أهداف عقد العمل واإلجناز من 
 من جدول األعمال[ 5]البند أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا 

  معلومات أساسية  -1

ركزت حلقة النقاش على احلاجة إىل حتسني القدرات على استخدام البياانت،   -23
 مبا يف ذلك البياانت الضخمة، لتلبية التطلعات اإلمنائية للقارة وضمان تعافيها من اجلائحة. 

 الرسائل الرئيسية  -2

 التالية:يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية   -24

تشكل البياانت واملعلومات أصوال رئيسية لعملية التنمية يف أفريقيا، ألن توافر  )أ(
 البياانت الرفيعة اجلودة شرط مسبق لوضع السياسات اجليدة؛ 

ينبغي تصنيف البياانت الرفيعة اجلودة حبسب املوقع ونوع اجلنس والعمر  )ب(
ة سد الفجوة الرقمية وعدم ترك أي أحد واإلعاقة وغري ذلك من اخلصائص السكانية، بغي

 البياانت خلف الركب، ال سيما األقليات وغريها من الفئات الضعيفة، وينبغي أن تشمل
ن من إجراء تقييم دقيق الجتاهات سوق العمل نظَم معلومات سوق العمل، على حنو ميك  

 واالستجابة إليها؛ 

املصنفة يف الوقت املناسب أمرا  يعد توفري النظم اإلحصائية الوطنية البياانت )ج(
 وتنفيذ اخلطتني؛ 19-ابلغ األمهية إلرشاد االستجابة إىل جائحة كوفيد

على الرغم من وجود مؤسسات إحصائية عتيدة، فإن مجع البياانت يف العديد  )د(
 من البلدان األفريقية ال يزال ضعيفا ومتناثرا بني دوائر اختصاص متعددة ومعزولة؛ 

، تقوم على أسس متينة بياانت توافراختاذ القرارات اإلمنائية السليمة يتطلب  )هـ(
دقيقة ومصنفة عن مقاييس التنمية. ونظرا ألمهية اإلرادة جيدة التوقيت و معلومات  وتتضمن

السياسية لعملية مجع البياانت، توجد حاجة ملحة إىل أن تستثمر احلكومات األفريقية يف 
 لرقمية وتنمية القدرات ذات الصلة.اهلياكل األساسية للبياانت ا
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اإلجراءات شأن ب مائدة مستديرةعامة يف شكل نقاش حلقة  -دال
واالستعراضات الوطنية واحمللية املتصلة ابالنتعاش املستدام والبناء من أجل 

، وابستعراض تنفيذ ومتابعة 19-املستقبل بشكل أفضل بعد أزمة كوفيد
االستعراضات الوطنية الطوعية  :2063وخطة عام  2030خطة عام 

وتنفيذ ومتابعة  19-والتعلم من النظراء لتعزيز التعايف من وابء كوفيد
)أ( من جدول  6]البند  2063وخطة عام  2030واستعراض خطة عام 

 األعمال[
 معلومات أساسية  -1

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظر املنتدى يف دور االستعراضات   -25
 19-الوطنية الطوعية يف قياس وتعزيز التنمية الشاملة واملستدامة والتعايف من جائحة كوفيد

قبل  دولة عضوا أفريقية استعراضاهتا الوطنية الطوعية وقدمتها 45أجرت وقد يف أفريقيا. 
 . 2021دول أخرى تقدمي استعراضاهتا يف عام  10عتزم ، بينما تالدورة السابعة

 الرسائل الرئيسية -2

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -26

 تدعى الدول األعضاء إبحلاح إىل القيام مبا يلي: )أ(

ما و  2063وخطة عام  2030ابلتزاماهتا خبطة عام  ءوفاالمواصلة  ‘1’
 االستعراضات الوطنية الطوعية؛ ما خيصتقدم جدير ابلثناء فيأحرزته من 

التعلم من الدروس املستفادة من االستعراضات الوطنية الطوعية  ‘2’
 استعراضاهتا الوطنية الطوعية الثانية والثالثة وحىت الرابعة؛ إجراءالسابقة عند 

احلفاظ على تركيزها على سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية  ‘3’
املستدامة يف املدى الطويل ودمج حماور الرتكيز هذه يف حزم تدابري االستجابة 

 ؛19-كوفيد  إىل جائحة

املشاركة يف املبادرات املرتبطة ابملنتدى السياسي الرفيع املستوى  ‘4’
 ة، على حنو ييسر تبادل األفكار؛وخمتربات االستعراضات الوطنية الطوعي

ومتويل  19-طرح قضية التعاون الدويل املتصل ابإلغاثة من كوفيد ‘5’
التنمية املستدامة وغريها من العمليات املتعددة األطراف على املنتدى 

 السياسي الرفيع املستوى؛

متكني املواطنني من املشاركة يف االستعراضات الوطنية الطوعية وبناء  ‘6’
 ات اجملتمع املدين على املسامهة يف عمليات االستعراض؛قدر 
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التصدي بصورة مباشرة ملسألة محاية الطفل يف االستعراضات الوطنية  ‘7’
ل يف تصميم وتنفيذ سياسات اطفالطوعية وتشجيع املبادرات اليت يقودها األ

 التنمية املستدامة؛

 سد الفجوة الرقمية، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب؛ ‘8’

إدماج منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وغريها من املبادرات  ‘9’
 اإلقليمية يف خططها وأنشطتها الوطنية؛

خطوات استشرافية يف استعراضاهتا الوطنية الطوعية، وهي  إدراج ‘10’
خطوات ميكن دجمها يف "الوقفة اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة" املقرر 

 ؛2021العامة يف أيلول/سبتمرب تنظيمها يف اجلمعية 

  :تدعى منظومة األمم املتحدة إبحلاح إىل القيام مبا يلي )ب(

ضمان أن تكون االستجابة العاملية واإلقليمية والوطنية للجائحة عنصرا  ‘1’
 ؛2021مركزاي يف مناقشات املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

املتعدد األطراف من أجل حقوق االرتقاء مبستوى الدعوة والعمل  ‘2’
 األطفال ومحايتهم؛

تعزيز التعلم من النظراء وبناء شراكات جديدة وتناول التحدايت  ‘3’
 ؛2021والفرص اخلاصة أبفريقيا يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

املضي يف أخذ زمام املبادرة يف جمال تدابري الدعم واالستجاابت  ‘4’
اليت تقدمها منظومة األمم  19-تصادية املتصلة جبائحة كوفيداالجتماعية االق

 املتحدة؛

استمرار اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من اهليئات يف عقد  ‘5’
منتدايت لبناء القدرات وتبادل أفضل املمارسات يف سياق متابعة 

 االستعراضات الوطنية الطوعية.
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اإلجراءات بشأن مائدة مستديرة عامة يف شكل نقاش حلقة  -هاء
واالستعراضات الوطنية واحمللية من أجل االنتعاش املستدام والبناء من أجل 

، وابستعراض تنفيذ ومتابعة 19-املسقبل بشكل أفضل بعد أزمة كوفيد
االستعراضات احمللية الطوعية  :2063وخطة عام  2030خطة عام 

االنتعاش والبناء من ة إىل الرامي ةلياحملاإلجراءات والتعلم من النظراء لتعزيز 
، واستعراض التقدم 19-أجل املستقبل بشكل أفضل بعد أزمة كوفيد

)ب(  6]البند  2063وخطة عام  2030احملرز يف تنفيذ ومتابعة خطة عام 
 من جدول األعمال[

 معلومات أساسية  -1

االستعراضات احمللية يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظر املنتدى يف دور   -27
يف أفريقيا  2063وخطة عام  2030الطوعية يف تسريع تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام 

على  تويل كافة اجلهات صاحبة املصلحة مقاليد األمور وخضوعها للمساءلة والتزامها وضمان
الدول األعضاء على إجراء استعراضات  2030مجيع املستوايت. وقد شجعت خطة عام 

مة وشاملة للتقدم احملرز على الصعيدين الوطين ودون الوطين، على أن تقودها وتتحكم منتظ
 يف مسارها البلدان ذاهتا. 

 الرسائل الرئيسية  -1

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية: -28

 تدعى الدول األعضاء إبحلاح إىل القيام مبا يلي: )أ(

االستعراضات احمللية الطوعية يف الرصد واالستعراض اإلقليميني دمج  ‘1’
من أجل تعزيز  2063والوطنيني ألهداف التنمية املستدامة وخطة عام 

 التحكم وااللتزام والعمل على الصعيد احمللي؛

تعزيز االتساق والتنسيق بني االستعراضات الوطنية الطوعية  ‘2’
 واالستعراضات احمللية الطوعية؛

تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من خالل االستعراضات  ‘3’
 التمويل واالستثمارات؛ بغية االستفادة مناحمللية الطوعية، 

معاجلة الفجوة الرقمية يف أفريقيا من أجل تسخري اإلمكاانت غري  ‘4’
 ؛اهتموإبداع ات الشباباملستغلة البتكار 

تدعيم احليز املايل احمللي وإعادة بنائه، ال سيما يف سياق جائحة  ‘5’
، حبيث تتوفر للسلطات احمللية الوسائل الالزمة لتنفيذ خطة عام 19-كوفيد
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 ؛2036وخطة عام  2030

 حتسني ختطيط وإدارة التحول احلضري يف أفريقيا؛  ‘6’

  :تدعى منظومة األمم املتحدة إىل القيام مبا يلي )ب(

دعم الدول األعضاء يف التصنيف احمللي للبياانت واإلحصاءات من  ‘1’
واالستثمار فيها  2063أجل التخطيط ألهداف التنمية املستدامة وخطة عام 

 وتنفيذها بفعالية؛

اليت  نتعاشجتميع أفضل املمارسات املتصلة بتدابري االستجابة واال ‘2’
، وال سيما 19-كوفيداختذهتا السلطات احمللية يف سبيل التصدي جلائحة  

 ؛ رمسيلدعم القطاع غري ال

املدن  يف منظومة األمم املتحدة، ابلشراكة مع قسم أفريقيا يُطلب إىل )ج(
واحلكومات احمللية املتحدة، أن تشجع إجراء املزيد من االستعراضات احمللية املستنرية ابملبادئ 

أفريقيا، وأن تيسر استعراضات النظراء املسرتشدة التوجيهية لالستعراضات احمللية الطوعية يف 
 ابخلربة املكتسبة يف استخدام اآللية األفريقية الستعراض األقران.

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

  )أ( من جدول األعمال[ 7]البند لقضاء على الفقر اب تعلقوضوع الفرعي املامل
 معلومات أساسية   -1

من أهداف التنمية املستدامة  1مشل املوضوع الفرعي للقضاء على الفقر اهلدف   -29
الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان، واألهداف املقابلة يف خطة عام  القضاء علىبشأن 

على مدى  2063وخطة عام  2030ووسائل التنفيذ الالزمة لتنفيذ خطة عام  2063
 .2030-2020العقد 

 الرسائل الرئيسية  -1

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -30

االعرتاف أبن التقدم الطفيف الذي أحرزته أفريقيا حنو تنفيذ خطة عام ينبغي  )أ(
، اليت عكست بعض املكاسب 19-قد أعاقته جائحة كوفيد 2063وخطة عام  2030

حبلول عامي  القضاء عليهاحملققة، ما جعل أفريقيا حتيد عن املسار املفضي إىل احلد من الفقر و 
 على التوايل؛ 2063و 2030
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زيز توليد البياانت من أجل قياس الفقر وصياغة سياسات شاملة ينبغي تع )ب(
 وقائمة على التجربة؛

من ينبغي تعزيز الشراكات بني الكياانت العامة واخلاصة وغريها من الكياانت  )ج(
 للتعجيل إبحراز التقدم وإعادة تقييم التضامن الدويل بوصفه مبدأ اقتصاداي؛ دولغري ال

لتعاون الدويل لتحسني فرص وصول املنتجات األفريقية ينبغي تعزيز آليات ا )د(
إىل األسواق واالستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية إلضافة قيمة إىل التجارة 

 وحتسني الرفاه واحلد من الفقر؛

ينبغي أن يركز االستثمار العام واخلاص على احلد من الفقر وخلق فرص العمل  )هـ(
 بني التصنيع الكثيف العمالة واالبتكار التكنولوجي. من خالل اجلمع 

االجتماع املوازي بشأن املوضوع الفرعي املتعلق ابلقضاء على اجلوع  -زاي
 [( من جدول األعمالب) 7البند ]

 معلومات أساسية -1

من أهداف التنمية املستدامة  2مشل املوضوع الفرعي للقضاء على اجلوع اهلدف   -31
، على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احمل سنة وتعزيز الزراعة املستدامةالقضاء  بشأن

 .2063واألهداف املقابلة يف خطة عام 

 الرسائل الرئيسية -1

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -32

وااللتزام السياسي إلحراز تقدم حنو حتتاج الدول األعضاء إىل زايدة االستثمار  )أ(
، من خالل الرتكيز على ثالثة 2063و 2025عامي ل املرسومة والتطلعات 2حتقيق اهلدف 

 :هي جماالت ذات أولوية

ربط اجلهات الفاعلة الريفية ابألسواق واخلدمات املالية واالبتكار لتحويل  ‘ 1’
 املناطق الريفية؛ 

 األساسية للتأهب؛ ياكلالغذائية والتكيف مع املناخ واهلالتنمية املستدامة للنظم  ‘2’

تنمية رأس املال البشري، ال سيما التعلم يف مرحلة الطفولة، والنظم الغذائية  ‘3’
 الصحية، واحلماية االجتماعية؛

ينبغي أن يركز حتويل النظم الغذائية على سالمة األغذية، وتوسيع نطاق نظم  )ب(
ظم إيكولوجية قادرة على الصمود ابستخدام هنج شاملة ومتعددة اإلنذار املبكر، وبناء ن
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 القطاعات واجلهات صاحبة املصلحة؛

حتتاج الدول األعضاء إىل حتسني سالسل قيمة املنتجات احلرجية، من أجل  )ج(
ة بكثرة يف النظم اإليكولوجية وفر تنويع مصادر الغذاء والدخل، ابستخدام السلع الغذائية املت

 انعدام األمن الغذائي؛ عاين منالريفية، وهي جمتمعات فقرية يف معظمها وتللمجتمعات 

، إنقاذ األرواح 19-من األمهية مبكان، عند التصدي ألثر جائحة كوفيد )د(
وسبل العيش من خالل املساعدات اإلنسانية والتغذوية، ودعم احلماية االجتماعية وتعزيزها، 

 درة على الصمود لتوقي تغري املناخ.اامة والقواالستثمار يف النظم الغذائية املستد

البند ]االجتماع املوازي بشأن املوضوع الفرعي املتعلق ابلصحة اجليدة والرفاه  -حاء
 [)ج( من جدول األعمال 7

 معلومات أساسية -1

من أهداف التنمية  3مشل املوضوع الفرعي للصحة اجليدة والرفاه اهلدف   -33
، متت ع اجلميع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمارضمان املستدامة بشأن 

 .2063واألهداف املقابلة يف خطة عام 

 الرسائل الرئيسية -2

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -34

على  19-يتعني على الدول األعضاء أن تويل اهتماما خاصا ألثر أزمة كوفيد )أ(
الصحة العقلية وأن تكفل الوصول إىل خدمات ومرافق الرعاية الصحية النفسية اجملتمعية 

 الصحة العقلية؛ ضطراابتاجليدة، وأن أتخذ زمام املبادرة يف إهناء الوصم املرتبط اب

جيب إعطاء األولوية جملموعة شاملة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية،  )ب(
منع العنف اجلنسي واجلنساين وتوفري احلماية منهما يف مجيع األوقات، مبا  والتدابري الرامية إىل

 يف ذلك أثناء األزمات واألوبئة وغريها من حاالت الطوارئ؛

مثة حاجة إىل هياكل مشرتكة بني القطاعات تكون منسقة على أعلى مستوى  )ج(
بالغ عنها يف حكومي لضمان رصد األهداف املتعلقة ابلصحة ضمن أهداف التنمية واإل

 التمويل احمللي لالحتاد األفريقي؛ أداءمثل بطاقة  ،مساءلةللإطار آليات 

جيب حتسني نظم الرعاية الصحية، ال سيما على املستوى األويل، لتوفري رعاية  )د(
متكاملة تركز على الناس وتكون غري متييزية ومنصفة ورفيعة اجلودة على مدار دورة احلياة، 

 اجملتمعات الريفية والفئات احملرومة خصوصا؛لفائدة 
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استثمارات عاجلة على مجيع املستوايت لضمان مرونة النظم  إىل مثة حاجة )هـ(
 الصحية يف خمتلف السياقات اإلنسانية واإلمنائية والسلمية؛

تقدمي اخلدمات ابحلجم  يتعني التعجيل ابلتدخالت السياساتية، لضمان )و(
من أهداف التنمية املستدامة، واالستفادة من االبتكار  3قيق اهلدف الالزمني لتحوالسرعة 

 ورقمنة سالسل التوريد، ومناذج التنفيذ، والقياس، والرصد، واملساءلة داخل النظام الصحي؛

جيب ختصيص موارد كافية لإلسراع يف التسجيل املدين ومجع اإلحصاءات  )ز(
 لصحة؛احليوية الالزمة الختاذ القرارات املتعلقة اب

مثة حاجة إىل حتسني القدرة التشخيصية وتدابري التوعية من أجل التصدي  )ح(
 .19-وفيدكللعبء املتزايد من األمراض غري املعدية ودورها يف تفاقم أثر  

االجتماع املوازي بشأن املوضوع الفرعي املتعلق ابلعمل الالئق والنمو  -طاء
 [)د( من جدول األعمال 7البند ]االقتصادي 

 معلومات أساسية -1

من  8مشل املوضوع الفرعي املتعلق ابلعمل الالئق والنمو االقتصادي اهلدف   -35
واملستدام،  للجميع أهداف التنمية املستدامة بشأن تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل

والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع، واألهداف املقابلة يف خطة عام 
. ويف حني زاد الوابء تفاقم التحدايت االقتصادية وحتدايت سوق العمل يف أفريقيا، 2063

كل ومستدام إلعادة البناء بشللجميع منو غين ابلوظائف وشامل  ءفقد أاتح أيضا فرصة لبنا
 أفضل. 

 الرسائل الرئيسية -1

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -36

على احلوار تقوم جيب على الدول األعضاء اعتماد سياسات عامة حامسة  )أ(
البناء من أجل املستقبل بشكل أفضل بعد الوابء، وذلك ابلرتكيز على ما  بغيةاالجتماعي، 

 يلي:

تعزيز التحول اهليكلي الكثيف العمالة الذي يبين قدرة سوق العمل  ‘ 1’
 على توظيف الشباب؛

عمال بتوصية منظمة العمل الدولية الطابع الرمسي تسريع االنتقال حنو  ‘2’
)رقم  2015، رمسيإىل االقتصاد ال رمسيالبشأن االنتقال من االقتصاد غري 

 (؛ 204
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 ملدى الطويل؛يف ابناء القدرات اإلنتاجية للقارة  ‘3’

تشجيع هنج قائم على احلقوق يرتكز على معايري العمل وحرية تكوين  ‘4’
اجلمعيات، واملساواة بني اجلنسني، واحلماية من التحرش والعنف يف مكان 

 العمل؛

 االنتقال العادل إىل االستدامة البيئية؛االستفادة من فرص  ‘5’

تنفيذ اسرتاتيجية للحماية االجتماعية هتدف إىل زايدة التغطية إىل  ’6’
 ؛2025يف املائة حبلول عام  40

ينبغي للدول األعضاء أن تبذل جهودا استباقية ومتضافرة يف جمال السياسة  )ب(
 العامة لألغراض التالية:

االستفادة من السياسات املالية، مبا يف ذلك توفري اإلقراض امليسر  ‘1’
للزراعة وغريها من القطاعات الرئيسية لتحسني فرص احلصول على التمويل 

 للقطاع اخلاص؛ 

نشر سياسات سعر الصرف النقدي والسياسات املالية الداعمة  ‘2’
سيما يف أوقات للعمالة اليت ميكن أن تعزز االقتصاد وخلق فرص العمل، ال 

 األزمات؛

 توسيع القاعدة الضريبية مع تيسري االمتثال الضرييب؛ ‘3’

تعزيز االستثمارات العامة، من أجل دفع عجلة التحول االقتصادي  ‘4’
 وبناء اإلمكاانت اإلنتاجية الطويلة األجل ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

لتسخري إمكاانت خلق فرص تشكيل سياسات التجارة واالستثمار  ‘5’
 العمل يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

تعزيز التعليم والتدريب، مع مواءمة عرض املهارات مع احتياجات  ‘6’
 دوائر األعمال وسوق العمل؛

فرض ضرائب تصاعدية ورفع األجور وتوسيع نطاق نظم احلماية  ‘7’
 االجتماعية؛

، ال سيما احلوار االجتماعي، وكذلك تعزيز مؤسسات سوق العمل ‘8’
 بياانت سوق العمل ونظم املعلومات.
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االجتماع املوازي بشأن املوضوع الفرعي املتعلق ابحلد من أوجه عدم املساواة  -ايء
 )ه( من جدول األعمال[ 7]البند 

 معلومات أساسية -1

من أهداف التنمية  10مشل املوضوع الفرعي للحد من أوجه عدم املساواة اهلدف   -37
املساواة داخل البلدان وفيما بينها، واألهداف املقابلة يف خطة  عدماملستدامة بشأن احلد من 

 .2063عام 

 الرسائل الرئيسية -2

 التالية:يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية   -38

 تدعى الدول األعضاء إبحلاح إىل القيام مبا يلي: )أ(

تشجيع وضع إطار قانوين وسياسايت متكيين وتشجيع مشاركة اجلميع  ‘ 1’
 يف التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية واحمللية؛

ضمان تنفيذ صكوك األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، مبا يف ذلك  ‘2’
املتعلق حبرية تنقل األشخاص واإلقامة واالستقرار، اليت تدعم الربوتوكول 

احلماية االجتماعية للسكان الضعفاء من أجل احلد من أوجه عدم املساواة 
 بني البلدان وداخلها؛

حتسني مجع البياانت االجتماعية واالقتصادية وحتليلها، وبناء مستودع  ‘3’
 أدلة إلرشاد القرارات واجلهود؛

مع القطاع اخلاص، الذي لديه القدرة على دفع التدخالت  التعاون ‘4’
 اليت تعاجل أوجه عدم املساواة يف الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات؛

االستثمار يف البحث واالبتكار لزايدة القدرات اإلنتاجية احمللية واحلد  ‘5’
ات من االعتماد على املناطق املتقدمة يف العامل يف جماالت منها إنتاج لقاح

 ومعدات احلماية الشخصية؛ 19-كوفيد

ضمان تنسيق اهلياكل املشرتكة بني القطاعات على أعلى مستوى  ‘6’
املتعلقة بعدم املساواة واإلبالغ عنها يف إطار مجيع  غاايتحكومي لرصد ال

أهداف التنمية املستدامة، وذلك يف سياق استجابة متعددة القطاعات أتخذ 
 التعليم والصحة والسلم واألمن وحتدايت تغري املناخ؛يف االعتبار العالقة بني 

االستثمار بنشاط أكرب يف التنمية البشرية، ال سيما الصحة العامة  ‘7’
والتعليم، مع الرتكيز على النساء والفتيات، وإجراء تقييمات شاملة لألثر 
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، مع تسليط الضوء على اآلاثر املتباينة 19-كوفيدلاالجتماعي واالقتصادي 
اجلنسني اليت تفضي إىل عدم املساواة، وحتديد التدابري الفورية واملتوسطة  بني

والطويلة األجل الالزمة لدعم اجلهود الرامية إىل البناء من أجل املستقبل بشكل 
 أفضل؛

إقامة شراكات فعالة بني اجلهات املتعددة صاحبة املصلحة لضمان  ‘8’
على مدى دورة احلياة  افرةمتو  خدمات التعليم والرعاية الصحيةأن تكون 
يف، مبا يف ذلك التعليم الرقمي يتكلل قابلةو  ،مقبولة، و وميسرةأبكملها، 

 والصحة اإللكرتونية؛

لتيسري زايدة  ضمان تنفيذ سياسات وبرامج متعددة القطاعات ‘9’
القدرات اإلنتاجية جلميع البلدان األفريقية، ومتكينها من االستفادة من فرص 

امل اإلقليميني اليت يتيحها االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة التجارة والتك
 القارية األفريقية؛

والقدرة على  ،على العالقة بني أوجه عدم املساواةبصورة أكرب الرتكيز  ‘10’
واحلوكمة الرشيدة وسيادة القانون، وضمان أن  ،واألمن ،والسلم ،الصمود

ملخاطر، بغية منع نشوب صراعات اب الوعيىل إاالسرتاتيجيات اإلمنائية  ستندت
 تؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة.

االجتماع املوازي بشأن املوضوع الفرعي املتعلق ابالستهالك واإلنتاج  -كاف
 [)و( من جدول األعمال 7البند ]املسؤولني 

 معلومات أساسية -1

من  12املسؤولني اهلدف مشل املوضوع الفرعي املتعلق ابالستهالك واإلنتاج   -39
أهداف التنمية املستدامة بشأن ضمان أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، واألهداف 

 .2063املقابلة يف خطة عام 

 الرسائل الرئيسية -2

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -40

التدابري الرامية إىل بناء اقتصادات خضراء ينبغي للدول األعضاء أن تزيد من  )أ(
 شاملة للجميع وأمناط استهالك وإنتاج مستدامة؛

سوف يعزز النظام الدائري يف االقتصاد األزرق واحلصول على التمويل  )ب(
األخضر القدرات االبتكارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم وسيعجالن ابالنتقال 

 ودائرية؛العادل إىل اقتصادات خضراء 
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ينبغي تكثيف تدابري الدعوة والتثقيف لتشجيع الشباب على اتباع أمناط حياة  )ج(
 مستدامة؛ 

يف استخدام املوارد وغري ذلك من  اءةالكفو ينبغي تشجيع اإلنتاج األنظف  )د(
ممارسات االقتصاد الدائري مثل إعادة االستخدام واإلصالح وإعادة التدوير، مبا يف ذلك 

 اخلضراء، هبدف تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية يف أفريقيا؛ إنشاء املشاريع

ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعزز تعاوهنا مع مفوضية االحتاد األفريقي،  )هـ(
 وهو ما يعزز التفاعل بني مفوضية االحتاد األفريقي وكياانت األمم املتحدة األخرى؛

 ت منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ ينبغي تكثيف اجلهود لتسخري إمكاان )و(

ينبغي للدول األعضاء أن تشجع اإلنتاج واالستهالك املستدامني عن طريق  )ز(
ربط صغار املزارعني ابألسواق، وزايدة تنويع نظم اإلنتاج، وتعزيز احلقوق املضمونة يف حيازة 

 األراضي، وغري ذلك من التدابري؛ 

مدعومة من الشركاء اإلمنائيني، أن تتخذ مجيع ينبغي للدول األعضاء،  )ح(
 اخلطوات الالزمة لبناء اقتصادات مستدامة يف احمليطات.

 7]البند االجتماع املوازي بشأن املوضوع الفرعي لإلجراءات املتعلقة ابملناخ  -الم
 )ز( من جدول األعمال[

 معلومات أساسية -1

من أهداف التنمية  13ابملناخ اهلدف مشل املوضوع الفرعي لإلجراءات املتعلقة   -41
املستدامة بشأن اختاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري املناخ وآاثره، واألهداف املقابلة يف خطة 

 .2063عام 

 الرسائل الرئيسية -2

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -42

حتتاج القارة إىل االستثمار يف املعلومات واحللول الرقمية املتعلقة مبخاطر املناخ،  )أ(
حسب الطلب لتعزيز استخدام التكنولوجيات يف إنتاج خدمات معلومات مناخية مصممة 

 يتسىن جملموعات املستعملني النهائيني استيعاهبا واستخدامها؛حبيث ومتكاملة 

تباع هنج يشمل اجملتمع أبسره ويكفل جيب على احلكومات أن تشجع ا )ب(
االتساق يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات متماسكة وممولة متويال كافيا للحد من خماطر الكوارث 

 والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره؛
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جمد يف تصميم اإلجراءات  على حنويلزم إشراك اجملتمعات احمللية والشباب  )ج(
 املناخية وتنفيذها؛

نبغي إعطاء األولوية للحلول القائمة على الطبيعة، مبا يف ذلك إعادة التحريج ي )د(
ومحاية أراضي اخلث، اعرتافا ابلفوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية هلذا النهج، وللمساعدة 

الكونغو، هنر يف بناء القدرة على الصمود، وينبغي تقاسم املمارسات اجليدة، كمثال حوض 
 ء أفريقيا؛يف مجيع أحنا

ستتيح مبادلة الديون حبماية الطبيعة واملناخ جسرا لزايدة القدرة على حتمل  )هـ(
 الديون، ما قد يعود ابلنفع على كال الربانجمني؛

وينبغي إشراكهم  19-لقد أصبح الشباب أكثر ضعفا بسبب جائحة كوفيد )و(
 يف التخطيط وصياغة السياسات.

االجتماع املوازي بشأن املوضوع الفرعي للسلم والعدالة واملؤسسات القوية  -ميم
 )ح( من جدول األعمال[ 7]البند 

 معلومات أساسية -1

من أهداف  16مشل املوضوع الفرعي للسلم والعدالة واملؤسسات القوية اهلدف   -43
التنمية املستدامة بشأن التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل 
حتقيق التنمية املستدامة، وإاتحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

املستوايت، واألهداف املقابلة من خطة عام  مجيعللجميع على وخاضعة للمساءلة وشاملة 
2063. 

 الرسائل الرئيسية -2

  :يف ضوء تلك املناقشة، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية  -44

جيب على البلدان األفريقية أن تعزز القيادة السياسية واملشاركة اجملدية للجهات  )أ(
التخطيط وصنع القرار والرصد واإلبالغ املتعلقة أبهداف التنمية صاحبة املصلحة يف عمليات 

 املستدامة؛

حىت ال ترتك الدول األعضاء أحدا خلف الركب، جيب عليها أن توفر املوارد  )ب(
الكافية لتعزيز مواردها البشرية ونظمها اخلاصة جبمع البياانت املصنفة ورصدها وتقييمها، 

املوارد اليت توزع يف الظاهر من أجل حتقيق أهداف التنمية  ختضع للمساءلة بشأنوجيب أن 
 املستدامة؛

ينبغي للدول األعضاء األفريقية، إىل جانب وكاالت األمم املتحدة والشركاء  )ج(
اإلمنائيني، أن تعزز قدرة مؤسساهتا على اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء التنمية 
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 ة واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛ وإدماج القواعد واملعايري الدولي

ينبغي للدول األعضاء األفريقية أن تعمل مع شركاء مثل مفوضية االحتاد  )د(
األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريمها حلماية األمن املايل ألفريقيا من خالل كبح 

 احمللية؛التدفقات املالية غري املشروعة، مبا يف ذلك الفساد، لزايدة توافر املوارد 

سعيا إىل إعادة البناء والبناء من أجل املستقبل بشكل أفضل لتكون أفريقيا  )هـ(
قارة خضراء قادرة على الصمود، ال بد من توافر مؤسسات قوية لضمان الوفاء ابلتزامات 
 حقوق اإلنسان واحلوكمة الرشيدة، ابتباع هُنج وتكنولوجيات مبتكرة تيسر اإلدارة اإللكرتونية.

)ط( من  7]البند االجتماع املوازي بشأن املوضوع الفرعي املتعلق ابلشراكات  -نون
 جدول األعمال[

  معلومات أساسية -1

من أهداف التنمية  17املوضوع الفرعي املتعلق ابلشراكات اهلدف  مشل  -45
التنمية حتقيق تنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل الاملستدامة بشأن تعزيز وسائل 

التعجيل املستدامة، بغية دعم االنتعاش بعد اجلائحة عن طريق إعادة البناء بشكل أفضل و 
 التنمية املستدامة. بتحقيق

 الرسائل الرئيسية -2

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -46

ينبغي للشركاء اإلمنائيني الدوليني أن يعززوا آليات التعاون املتعددة األطراف،  )أ(
تعهداهتم املالية على حنو كامل ويف الوقت املطلوب، وأن يفوا ابلتزاماهتم  تسديدوأن يكفلوا 

 املتعلقة ابملساعدة اإلمنائية الرمسية؛

بة اإلنفاق العام يف قرامت ينبغي بذل اجلهود لتعزيز تعبئة املوارد احمللية وآليا )ب(
 البلدان؛ 

ينبغي للبلدان األفريقية أن تعبئ اإليرادات الضريبية بطرق ال تؤثر يف االستثمار  )ج(
 على اإلنتاج والضرائب االنتقائية ،االمتيازات الضريبيةإعادة النظر يف  يشملوالنمو، مبا 

 والتدابري الرامية إىل تعزيز اإلدارة الضريبية؛

ي لالقتصادات األفريقية أن تعزز تعبئة املوارد احمللية عن طريق تشجيع ينبغ )د(
التدفقات  ةكافحمالثغرات يف السياسات اإلدارية والضريبية و  ةعاجلمتنمية أسواق رأس املال، و 

 ؛املالية غري املشروعة

جيب على أفريقيا أن تستثمر أكثر يف البحث والتطوير واهلياكل األساسية  )هـ(
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 رأس املال البشري؛وتنمية 

من خالل تعزيز التجارة البينية األفريقية وتشجيع التصنيع وتيسري اندماج  )و(
البلدان األفريقية يف االقتصاد العاملي، ستيسر منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية اجلهود اليت 

قبل بشكل أفضل والبناء من أجل املست 19-تبذهلا البلدان األفريقية للتعايف من أزمة كوفيد
 يف عامل ما بعد اجلائحة؛ 

ينبغي لالحتاد األفريقي ومنظومة األمم املتحدة واجلماعات االقتصادية  )ز(
اإلقليمية والدول األعضاء أن يتخذ مجيعها إجراءات لتعزيز القدرات الوطنية على استخدام 
 التكنولوجيات املبتكرة والبياانت الضخمة بفعالية عند وضع السياسات واألولوايت اإلمنائية؛ 

مم املتحدة اإلمنائية أن تقيم شراكات أقوى يف مجيع أحناء ينبغي ملنظومة األ )ح(
 أفريقيا وخارجها من أجل االستفادة من خربات وقدرات اجلهات املعنية ابلتنمية املستدامة؛

ة ينبغي للبلدان األفريقية أن تعزز الشبكات املهنية النسائية وأن تكفل مشارك )ط(
 يق أهداف التنمية املستدامة.الكاملة والنشطة يف العمل على حتق املرأة

االستفادة من العلم شأن مائدة مستديرة بعامة يف شكل نقاش حلقة  -سني
مرن ومستدام من أزمة  تعافوالتكنولوجيا واالبتكار والتحول الرقمي من أجل 

وبلوغ أهداف عقد العمل واإلجناز من أجل التنمية املستدامة يف  19-كوفيد
 األعمال[من جدول  8]البند أفريقيا 

 معلومات أساسية -1

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظر املنتدى يف االستفادة من العلم   -47
 19-مرن ومستدام من أزمة كوفيد تعافوالتكنولوجيا واالبتكار والتحول الرقمي من أجل 

فريق  وبلوغ أهداف عقد العمل واإلجناز من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا. واستعرض
من  19-السبل اليت ميكن هبا ألفريقيا أن تتعاىف بشكل أفضل من جائحة كوفيد النقاش

 خالل تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

 الرسائل الرئيسية -2

 يف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -48

السرتاتيجيات التنمية اخلفيضة الكربون، وأن ال بد ألفريقيا أن تويل األولوية  )أ(
تستفيد من مواردها الطبيعية وتبين سالسل القيمة من خالل اعتماد التكنولوجيات واملهارات 

 املناسبة لالستفادة على النحو األمثل الفرص االقتصادية؛

اذ ينبغي للبلدان أن تزيد األموال املتاحة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، ابخت )ب(
 تدابري منها ختصيص املزيد من التمويل للتنمية واحلد من التدفقات املالية غري املشروعة؛
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ينبغي للبلدان أن تزيد استثماراهتا يف تنمية رأس املال البشري، الذي جتلت  )ج(
 العاملية؛  19-أمهيته يف جائحة كوفيد

اقة وتكنولوجيا ينبغي وضع اسرتاتيجيات الستخدام األصول الرئيسية مثل الط )د(
املعلومات واالتصاالت ابعتبارها عوامل حمفزة للتنمية التكنولوجية والتصنيع، مع االستفادة 

 من الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

األساسية الرقمية  اهلياكل يلزم االستفادة من الشراكات وبناؤها من خالل تعزيز )هـ(
 لطاقة، لتمكني الناس من التعلم والعمل يف أي مكان؛األساسية لاهلياكل و 

ينبغي للبلدان والقطاع اخلاص العمل معا على وضع مناذج متويل مبتكرة وشاملة  )و(
لعلم والتكنولوجيا واالبتكار من شأهنا أن تدفع بتنظيم املشاريع وتعزز يف جماالت اللجميع 

 االبتكارات والتنمية الصناعية؛

بغي للبلدان أن تنفذ سياسات يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار للتعجيل ين )ز(
 .2063وخطة عام  2030بتحقيق أهداف خطة عام 

 من جدول األعمال[ 9]البند احلوار اإلقليمي: النظم الغذائية األفريقية  -عني
 معلومات أساسية -1

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أجرى املنتدى حوارا إقليميا بشأن   -49
يف ثالثة أجزاء، هي اجتماع مائدة  اتناقشوانتظمت املمسألة النظم الغذائية األفريقية. 

مستديرة سياسايت رفيع املستوى بشأن االستفادة من اإلجراءات اإلقليمية من أجل نظم 
فرعيان، األول بشأن بناء نظم غذائية مستدامة قادرة على  غذائية مستدامة، تاله اجتماعان

أمناط  الصمود يف أفريقيا، والثاين بشأن تعزيز نظم الغذاء املستدامة الشاملة من أجل اتباع
 غذائية صحية وحتسني التغذية.

 الرسائل الرئيسية -2

املنتدى على يف ضوء املناقشات اليت أجريت يف إطار األجزاء الثالثة، اتفق   -50
 الرسائل الرئيسية التالية:

جيب وضع اسرتاتيجية قارية شاملة بشأن حتديث نظم إنتاج األغذية على  )أ(
استنادا إىل امليزة النسبية  هلذه النظمنطاق أوسع والتصنيع املستدام القائم على التكنولوجيا 

 لكل دولة عضو؛

  :لقيام مبا يليتدعى الدول األعضاء إبحلاح، من جانبها، إىل ا )ب(

اعتماد سياسات واسرتاتيجيات قائمة على األدلة لتحويل نظمها  ‘1’
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من حيث التكلفة  يسرا  غذائية أكثر تنوعا و  أمناطالغذائية بطريقة تدعم إرساء 
على أن تؤخذ يف احلسبان االعتبارات اهلامة  ،صحةمالءمة للوأكثر استدامة و 

 النظام اإليكولوجي على الصمود؛ قدرة تعلق بسالمة األغذية و فيما ي

االستثمار يف التقنيات املبتكرة ورقمنة الزراعة من أجل نظام غذائي  ‘2’
 حتويلي؛

االستثمار يف النظم الغذائية القادرة على الصمود، وتيسري الوصول  ‘3’
املستدام إىل األغذية املغذية أبسعار معقولة، وإىل خدمات التغذية األساسية، 

 لتغذية اإلجيابية يف مجيع السياقات؛وممارسات ا

 ؛19-اغتنام الفرص وتطبيق الدروس املستفادة من جائحة كوفيد ‘4’

مواءمة اسرتاتيجياهتا الوطنية مع عملية منطقة التجارة احلرة القارية  ‘5’
األفريقية وتطوير سالسل القيمة الزراعية اإلقليمية اليت تركز على القيمة 

 املضافة؛ 

التدفق احلر لألغذية، على الصعيدين اإلقليمي والقاري، عن ضمان  ‘ 6’
 طريق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

خمتلف الوزارات  اليت ميكن أن تتخذهاالية املسياساتية و التدابري الحتديد  ‘7’
 لدعم القدرة على حتمل تكاليف الغذاء؛

 االسرتاتيجيات؛إشراك الشباب ابعتبارهم حجر الزاوية يف مجيع  ‘8’

 تعزيز أمن حيازة األراضي يف القارة، ال سيما لفائدة املرأة؛ ‘9’

 يف األدوار الرئيسية يف النظم الغذائية األفريقية. لنساءمتكني ا ‘10’

وتنفيذ خطة  19-عرض ومناقشات بشأن االنتعاش املستدام من أزمة كوفيد -فاء
عرض من اجملموعات الرئيسية واجلهات  :2063وخطة عام  2030عام 

 )أ( من جدول األعمال[ 10]البند  ةاألخرى صاحبة املصلح

 معلومات أساسية -1

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظر املنتدى يف وجهات نظر اجملموعات  -51
وتنفيذ خطة  19-الرئيسية واجلهات صاحبة املصلحة بشأن االنتعاش املستدام من أزمة كوفيد

 . 2063وخطة عام  2030عام 
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 الرسائل الرئيسية -2

  :الرئيسية التاليةيف ضوء املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل  -52

بشأن القضاء على  2بشأن القضاء على الفقر، واهلدف  1فيما يتعلق ابهلدف  )أ(
بشأن الصحة اجليدة والرفاه، تدعى الدول األعضاء إبحلاح إىل القيام مبا  3اجلوع، واهلدف 

 يلي:

-مجيع اجلهود الرامية إىل التعايف من جائحة كوفيدتستند ضمان أن  ‘1’
وتقدمي تقارير منتظمة، مع بياانت إىل العدالة واإلدماج وعدم التمييز  19

 مفصلة، عن التقدم احملرز يف الوصول إىل أكثر الناس حرماان وهتميشا؛

تعزيز أمن حيازة األراضي لفائدة نساء اجملتمعات احملليات ونساء  ‘2’
 الشعوب األصلية وتقدمي الدعم لصغار املزارعني؛

ثمار العام، متاشيا مع األهداف املتفق عليها، وتوفري تعزيز االست ‘3’
ة التكلفة يف جماالت الصحة والرعاية يسور وممتاحة خدمات جيدة وشاملة و 

 الطويلة األجل والتغذية والتعليم واحلماية االجتماعية؛

زايدة آليات املشاركة اهلادفة والشاملة جلميع اجلهات صاحبة املصلحة  ‘4’
وخطة  2030رار والتنفيذ واملساءلة املتصلة خبطة عام يف عمليات صنع الق

ه، مبا يف التعايف منو  19-واسرتاتيجيات االستجابة إىل كوفيد 2063عام 
 ؛19-ذلك توفري لقاحات كوفيد

، بشأن 10، املتعلق ابلعمل الالئق والنمو االقتصادي، واهلدف 8فيما يتعلق ابهلدف  )ب(
 الدول األعضاء إبحلاح إىل القيام مبا يلي:احلد من أوجه عدم املساواة، تدعى 

 تنفيذ سياسات اقتصادية شاملة وتراعي املنظور اجلنساين؛  ‘1’

العمالة واالقتصاد  يف جمايل تصميم وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات ‘2’
 الكلي تتيح خلق فرص العمل الالئقة للشباب والنساء؛

تعزيز قوانني وسياسات العمل الوطنية لضمان محاية الفئات الضعيفة  ‘3’
 واملهمشة؛ 

مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع املعايري والقواعد الدولية،  ‘4’
تناسب يو  يكفيوضمان جترمي مجيع أشكال االستغالل وتشديد العقوابت مبا 

 ى؛مع تلك املفروضة على مرتكيب اجلرائم اخلطرية األخر 
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بشأن  13، واهلدف نيبشأن االستهالك واإلنتاج املسؤول 12فيما يتعلق ابهلدف  )ج(
 ا يلي:مب القيام ىلإاإلجراءات املناخية، تدعى الدول األعضاء إبحلاح 

تعزيز القوانني البيئية مبا يتماشى مع أطر القانون البيئي الدولية وبناء  ‘1’
 تلك القوانني؛لمتثال االقدرات املؤسسات الوطنية على رصد 

تسريع اإلجراءات املناخية من خالل دمج التدابري املناخية يف خطط  ‘2’
 ؛ 19-وسياسات واسرتاتيجيات التعايف من كوفيد

ة عن مجتعزيز آليات إدارة النفاايت، مبا يف ذلك النفاايت النا ‘3’
 ؛ 19-املنتجات ذات الصلة بكوفيد

تعامل مع الكوارث الناشئة لالكوارث قصد اتعزيز النظم الوطنية إلدارة  ‘4’
 املتصلة بتغري املناخ والكوارث الطبيعية؛ 

 تدعيم وتعزيز النظم املعرفية للشعوب األصلية؛ ‘5’

 ضمان االنتقال العادل إىل مناذج اإلنتاج الدائرية اخلفيضة الكربون؛ ‘6’

الدول  دعىالقوية، تاملتعلق ابلسلم والعدالة واملؤسسات  16فيما يتعلق ابهلدف  )د(
  :ا يليمب القيام ىلإ إبحلاح األعضاء

تعزيز اآلليات القائمة أو إنشاء آليات جديدة للجهات املتعددة  ‘1’
صاحبة املصلحة على مجيع املستوايت لضمان التمثيل الكامل واملساواة 

 والقيادة جلميع فئات املواطنني؛

 اإلنسان؛ة وسيادة القانون وحقوق دميقراطيدعم ال ‘2’

ضمان إجراء انتخاابت مستقلة وشفافة وسلمية وفقا للمعايري الدولية  ‘3’
 حلقوق اإلنسان والدميقراطية؛ 

تعزيز اجلهود اجلماعية اإلقليمية لتسوية النزاعات العنيفة داخل البلدان  ‘4’
 األفريقية وفيما بينها ومكافحة اإلرهاب وحركات التمرد واجلماعات املسلحة؛

ن األمن البشري، ال سيما يف سياقات العمل اإلنساين، ضما ‘5’
 واالستثمار يف النظم احلكومية االستباقية اليت تقلل من األزمات إىل أدىن حد؛

بشأن الشراكات من أجل بلوغ األهداف، تدعى الدول  17فيما يتعلق ابهلدف  )هـ(
 األعضاء إبحلاح إىل القيام مبا يلي:

تصميم وتنفيذ هنج للجهات املتعددة صاحبة املصلحة يوائم بني خطة  ‘1’
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، ويعزز مشاركة ومسامهة مجيع القطاعات 2063وخطة عام  2030عام 
واجملموعات الرئيسية واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، ويضمن عدم ترك 

 أحد خلف الركب؛

لبياانت االستثمار يف مؤسسات مجع البياانت وجتهيزها واالعرتاف اب ‘2’
والبحوث اليت يعدها املواطنون، من أجل حل مشكلة ندرة البياانت وقياس 

 ؛2063وخطة عام  2030ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام 

وخطة عام  2030اعتماد آليات متويل واضحة لتنفيذ خطة عام  ‘3’
 والوفاء ابلتزامات االحتاد األفريقي يف جمال البحث والتطوير؛ 2063

فرض اللوائح التنظيمية  حل مسألة تضاؤل احليز املدين واإلفراط يف ‘4’
 منظمات اجملتمع املدين والنقاابت العمالية؛ على

بناء قدرات اجملتمع املدين األفريقي على إقامة شراكات منظمة تقوم  ‘5’
 على عالقات مرحبة للجميع؛

رأة الريفية، بغية تعبئة التمويل لدعم اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك امل ‘6’
ضمان مشاركتها الفعالة واملباشرة يف اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية 

 املستدامة، وإعداد االستعراضات الوطنية الطوعية والتقارير املوازية.

)ب( من  10]البند  لتقدمي الدعم طرائق منظومة األمم املتحدة اإلمنائية -صاد
 جدول األعمال[

 أساسيةمعلومات  -1

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظر املنتدى يف طرائق الدعم والتنفيذ   -53
اخلاصة مبنظومة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد اإلقليمي من أجل التعايف املستدام من 

 . 2063وخطة عام  2030وتنفيذ خطة عام  19-أزمة كوفيد

 الرسائل الرئيسية -2

 املناقشة اليت تلت، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:يف ضوء   -54

لتوسيع نطاق العمل الذي تضطلع به األمم املتحدة وتعزيز فعاليته من أجل  )أ(
دعم احلكومات يف إضفاء الطابع احمللي على أهداف التنمية املستدامة وتنفيذها والتعجيل 

ملنظومة األمم املتحدة أن حتدد وتعزز النهج  إبحراز تقدم يف عقد العمل واإلجناز، ينبغي
 الشاملة اليت تتضمن أيضا عنصر املشاركة الفعالة للمجتمع املدين؛

ينبغي ملنصة التعاون اإلقليمي أن تدخل يف حوار مع االحتاد األفريقي بشأن  )ب(
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عن تنفيذ احلكومات األفريقية التعهدات املتصلة ابلصحة، مبا يف ذلك ختصيص ما ال يقل 
يف املائة من ميزانياهتا السنوية للنهوض بقطاع الصحة، على النحو الذي تعهد به رؤساء  15

بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة  2001الدول يف إعالن أبوجا لعام 
 املكتسب )اإليدز( والسل وغريمها من األمراض املعدية ذات الصلة؛

الستفادة من منطقة التجارة ابستكون تعبئة املوارد احمللية ذات أمهية حامسة،  )ج(
احلرة القارية األفريقية وبواسطة تدابري من قبيل ختضري الضرائب واملشرتايت وتنفيذ برانمج 

 التحفيز األخضر األفريقي.

املنظورات القطرية واالسرتاتيجية اإلقليمية لدعم عقد األمم املتحدة للعمل  -قاف
)ج( من جدول  10]البند واإلجناز من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا 

 األعمال[
 معلومات أساسية -1

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظر املنتدى يف املنظورات القطرية  -55
واالسرتاتيجية اإلقليمية لدعم عقد األمم املتحدة للعمل واإلجناز من أجل التنمية املستدامة 

وخطة عام  2030، وتنفيذ خطة عام 19-يف أفريقيا، والتعايف املستدام من أزمة كوفيد
2063 . 

 يةالرسائل الرئيس -2

 يف ضوء تلك املناقشة، اتفق املنتدى على الرسائل الرئيسية التالية:  -56

جيب على الدول األعضاء األفريقية أن تشكل جبهة موحدة يف احملافل العاملية  )أ(
مثل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واملنتدى السياسي 

مساع األصوات األفريقية ومراعاة إا، لضمان لتنمية املستدامة وغريمهالرفيع املستوى املعين اب
 شواغل القارة؛ 

تدعى الدول األعضاء إىل التقيد بعقد األمم املتحدة للعمل واإلجناز يف جمال  )ب(
 التنمية املستدامة من خالل تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية لدعم العقد؛ 

ابلنظر إىل أمهيتها جيب أن تستمر اإلرادة السياسية لتحقيق التنمية املستدامة،  )ج(
 صدارةيف  2063وخطة عام  2030ضمان وضع أهداف وغاايت خطة عام ل ةامساحل

 خطط التنمية الوطنية يف أفريقيا؛

ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تبذل املزيد من اجلهود يف إطار عملية إصالح  )د(
من خالل هنج متكامل، مبا يف ذلك دعم الدول  ‘‘توحيد األداء’’األمم املتحدة لضمان 

األعضاء عن طريق التنسيق بني الشركاء اإلمنائيني الوطنيني والعامليني املتعددين ومواصلة العمل 
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 العمل التعاوين اإلقليمي؛يف إطار منهاج 

ستكون االسرتاتيجية اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا وسيلة هامة ملواءمة  )هـ(
والايت القارة والتزاماهتا العديدة املتداخلة مع خطط التنمية العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

 والوطنية؛ 

رئيسية من اجلهات جيب أن تتضمن هذه االسرتاتيجية ثالث جمموعات  )و(
صاحبة املصلحة، وهي: السلطات احلاكمة، واجملتمع املدين، والشركاء اإلمنائيون، وينبغي أن 

التقدم صوب حتقيق أهداف وغاايت متعددة يف خطط  إلحرازية واتحتدد وتعزز أوجه التآزر امل
 خمتلفة، بسبل منها تدعيم الرتكيز على القضااي الشاملة. 

ل الرئيسية إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى وعرضها من تقدمي الرسائ -راء
 جانب الرئيس

طلب املنتدى إىل األمانة أن تقدم رسائلها الرئيسية إىل املنتدى السياسي الرفيع   -57
. 2021نيسان/أبريل  21املستوى عن طريق إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية حبلول 

تقدمي عرض لرسائله الرئيسية إىل املنتدى السياسي الرفيع  وطلب املنتدى كذلك إىل الرئيس
إىل  7املستوى برعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف اجتماعه يف نيويورك يف الفرتة من 

 الدورة املعنية بتقارير املنتدايت اإلقليمية للتنمية املستدامة. ء، أثنا2021متوز/يوليه  15

 تقديرشكر و  -شني
زراء واملسؤولون الرفيعو املستوى واملشاركون عن تقديرهم لرئيس أعرب الو   -58

مجهورية الكونغو وحلكومة الكونغو وشعبها على استضافة الدورة السابعة للمنتدى اإلقليمي 
 املشاركة فرصة اليت أاتحتوعلى كرم الضيافة الذي حظوا به، وأعربوا عن امتناهنم للرتتيبات 

ني من بلداهنم األصلية. وأعربوا أيضا عن تقديرهم للرئيس مشاركلل عرب اإلنرتنت يف الدورة
وانئب رئيس الوزراء، وانئبة األمني العام لألمم املتحدة، ورئيس اجمللس االقتصادي 

األمني العام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا،  ةواالجتماعي، ووكيل
فوضية االحتاد األفريقي على مبلتجارة والصناعة والتعدين ومفوض التنمية االقتصادية وا

 حضورهم املنتدى.
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 املرفق
 ]األصل: ابلفرنسية[

 إعالن برازافيل
ن بشؤون البيئة والتنمية املستدامة، و وكبار املسؤولني املكلف ريقيونحنن، الوزراء األف

والتعليم، والعدل، واإلحصاءات، واملالية، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والزراعة، 
واالقتصاد الرقمي، والعلم والتكنولوجيا، ورؤساء وأعضاء وفود برملاانت الدول األعضاء يف 

لحكومات واملنظمات احلكومية الدولية، والقطاع اخلاص، لمثلون االحتاد األفريقي، واخلرباء امل
  واجملتمع املدين،

آذار/مارس  4إىل  1زافيل يف الفرتة من يف برا وقد اجتمعنا من بعد ووجها لوجه
، مبناسبة الدورة السابعة للمنتدى اإلقليمي األفريقي املعين ابلتنمية املستدامة، اليت 2021

البناء االستباقي بشكل أفضل حنو تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود وتواؤمها ’’كان موضوعها 
واليت عقدت حتت الرعاية  ‘‘2063وخطة عام  2030هداف خطة عام مع البيئة لتحقيق أ

 السامية لرئيس مجهورية الكونغو، ديين ساسو نغيسو، 

توافر عن تقديران وامتناننا للحكومة لتفضلها ابستضافة هذا املنتدى، وكفالة  وإذ نعرب
بشأن رصد  متميزةو  مثمرة اتسم مبناقشات عمله، الذي ه يفمجيع الظروف الالزمة لنجاح

، وتبادل التجارب يف هذا الصدد وتقييم التقدم احملرز، يف ميدان التنمية املستدامة يف أفريقيا
وخطة  2030وصياغة الرسائل الرئيسية الرامية إىل التعجيل بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 ها.صبو إلياليت ن أفريقيا :2063االحتاد األفريقي لعام 

أن اآلاثر الصحية واالجتماعية االقتصادية جلائحة مرض فريوس  اعتبارانضع يف وإذ ن
( ميكن أن هتدد حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ال سيما يف أقل البلدان 19-كوروان )كوفيد

 منوا،

أيضا الدور احلاسم الذي تؤديه أفريقيا بصفة عامة ووسط أفريقيا  وإذ نضع يف اعتباران
الكونغو، اليت تشكل اثين أكرب  هنر املناخ العاملي، بفضل غابة حوضبصفة خاصة يف تنظيم 
 رئة إيكولوجية يف العامل،

الشركاء اإلمنائيني إىل تعبئة التمويل الالزم لتشغيل الصندوق األزرق حلوض ندعو  -1
الكونغو، من أجل دعم البلدان األعضاء يف جلنة املناخ حلوض هنر الكونغو يف التوفيق هنر 
 اجلهود الرامية إىل مكافحة تغري املناخ والتنمية االقتصادية؛بني 

اجملتمع الدويل على دعم املبادرات الرامية إىل حفظ وصون أراضي اخلث  حنث -2
مليار  30يف احلوض األوسط لنهر الكونغو، اليت تساعد، من خالل احتجاز ما يقرب من 

 عاملي؛ طن من الكربون، على احلفاظ على التوازن املناخي ال
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مجيع البلدان األفريقية إىل إعادة حتديد النماذج االقتصادية اليت تشمل ندعو  -3
األساسية اخلضراء والقادرة اهلياكل محاية املوارد الطبيعية وتعزيز الطاقات املتجددة وتطوير 

قيمة رأس مسرتشدة يف ذلك ابلوعي بعلى الصمود والرقمنة الشاملة وتطوير هذه النماذج، 
 ا البشري؛مالن

مجيع البلدان األفريقية أيضا إىل تسخري العلوم واالبتكار والتكنولوجيات  ندعو -4
التغيري عجلة املتطورة الناشئة، مثل الذكاء االصطناعي وأنظمة الكتل املتسلسلة، لدفع 

 التحويلي الالزم على مدى السنوات العشر املقبلة لبلوغ أهداف التنمية املستدامة؛

 ع البلدان األفريقية إىل تنفيذ الرسائل الرئيسية للمنتدى؛ مجي ندعو -5

حكومة الكونغو أن تقدم الرسائل الرئيسية ابسم أفريقيا إىل املنتدى  نطلب إىل -6
السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، املقرر عقده حتت رعاية اجمللس االقتصادي 

، ويف 2021متوز/يوليه  15إىل  6يويورك يف الفرتة من واالجتماعي يف اجتماعه املعقود يف ن
االجتماع السادس والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ، ويف خمتلف املنتدايت العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية، هبدف احلث على التعجيل 
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