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 موجز تنفيذي
 األساس املنطقي لإلطار -أوال

( A/75/982) ‘‘خطتنا املشرتكة’’ يف تقريرهلألم املتحدة أشار األمني العام لقد    -1

فريوس ال، وأن ما صاحبها من حتدايت مثل جائحة منعطفا اترخيياإىل احلقبة احلالية بوصفها 
(، وتغري املناخ والتدهور البيئي، والتنمية االقتصادية، وعدم املساواة 19-)كوفيدالتاجي 

املزعزعة لالستقرار، هي مبثابة جرس إنذار للدول األعضاء للتعجيل إبحراز تقدم حنو التنمية 
املستدامة. وسعيا لتحقيق ذلك، التزمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من كياانت 

املتحدة بعقد من العمل من أجل التنمية املستدامة، يهدف إىل إصالح طريقة منظومة األمم 
عملها والنهوض بكفاءهتا فيما خيص تقدمي دعمها للبلدان واجملتمعات احمللية. ومن املتوقع 
أن تؤدي هذه اإلجراءات إىل حتسني قدرات الدول األعضاء يف التصدي للعوائق اهليكلية 

ل التنمية املستدامة وبناء قدرهتا على الصمود مبا ميكنها من التصدي والنظامية اليت تعرتض سبي
 للتحدايت غري املتوقعة وغري املنظورة. 

واآلاثر البشرية واالقتصادية املرتتبة  19-زمة كوفيدطويل ألاللطابع وقد كان ل   -2
، فضال عن 2030عنها أثر سليب على فرص حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

أفريقيا اليت نصبو إليها. وإىل جانب  :2063حتقيق أهداف خطة االحتاد األفريقي لعام 
اجلائحة اجملاالت اليت اتسم فيها أداء البلدان األفريقية ابلبطء يف تطوير قدراهتا بّينت ذلك، 
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على الصمود وزايدة االستثمار. وبسبب هذه املشاكل، تفاقمت بشكل كبري املخاطر اليت 
يف املقابل، أظهرت بعض و أضعف الفئات السكانية، ال سيما النساء واألطفال.  تتعرض هلا

قوة القارة وقدرهتا على االستجابة بسرعة للظروف للجائحة جوانب االستجابة األفريقية 
هذا احلزم الذي أبدته البلدان موضع ترحيب، فإن هناك فيه يف الوقت الذي يعد املتغرية. و 

عادة إمن اجملتمع الدويل على املديني املتوسط والطويل من أجل  حاجة إىل استكماله بدعم
حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام البلدان واالقتصادات جمددا إىل املسار املؤدي إىل 

 .2063وخطة عام  2030

هي رؤية العامل وخطة عمله لتحويل االقتصادات وحتسني الرفاه  2030وخطة عام    -3
 2030ومحاية البيئة الطبيعية. وابلنسبة ملنظومة األمم املتحدة، تشكل خطة عام وزايدة الفرص 

عنصرا مركزاي يف الدعم الذي تقدمه إىل الدول األعضاء، بغية حتقيق التنمية املستدامة القتصاداهتا 
، فهي اإلطار األفريقي الطموح الذي اختذته القارة لتحقيق النمو 2063وجمتمعاهتا. أما خطة عام 

االقتصادي والتنمية على حنو شامل ومستدام. وتشكل اخلطتان معا أساس اإلطار اجلماعي للدعم 
 الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل الدول األعضاء األفريقية.

فسيتعني  2063وخطة عام  2030أريد ألفريقيا أن حتقق أهداف خطة عام  وإذا   -4
دث خالل العقود القادمة تغيري  ا يفضي إىل التحول يف مجيع أرجائها. ويتطلع النهج عليها أن حتح

لدعم ذلك التغيري التحويلي إىل الربط بني جمموعات فرعية اللجنة االقتصادية ألفريقيا الذي تتبعه 
حمددة من تلك األهداف يف إطار هنج متسق ومتكامل إلدماج اخلطتني يف عمليات التخطيط 

والدول ها ن اإلقليمي والوطين، من خالل اضطالعوتقرير السياسات على الصعد القاري، ودو 
اللجنة اللجنة وخدماهتا. وإذ تتصرف  األعضاء بتوليد منتجات معرفية عرب استخدام أدوات

تتوىل مهمة جتميع  امنظومة األمم املتحدة، فإهنيف جذور هلا بوصفها مؤسسة أفريقية 
احلكومات لصياغة فهم مشرتك وهنحج وقرارات يف جمال السياسة العامة لصاحل مجيع األفريقيني. 
ومن خالل ما تقدمه من مشورة يف جمال السياسات ومن خدمات لبناء القدرات، تساعد 

درهتا اللجنة احلكومات على اكتساب األدوات الالزمة لفهم حتدايهتا والتصدي هلا وتعزيز ق
 على ختطيط وتنفيذ اسرتاتيجياهتا اإلمنائية الوطنية.

 تنظيم اإلطار -اثنيا
يف ضوء التحدايت املبينة أعاله، دعا مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية    -5

(، اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل وضع إطار 52-)د 964االقتصادية األفريقيني، يف قراره 
لتيسري مشاركة الدول يغطي فرتة ترتاوح بني ثالث ومخس سنوات، برانجمي متوسط األجل، 
 (.املرفق ،E/ECA/CM/52/2الوثيقة األعضاء مع اللجنة )انظر 

جاء  2025-2022وعليه فإن وضع اإلطار الربانجمي املتوسط األجل للفرتة    -6
املتمثل يف الوفاء استجابة لطلب مؤمتر الوزراء األفريقيني. وهو جزء من استجابة اللجنة للتحدي 
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املستقبل ق اليت تتيح ألفريقيا أن تبين ائبتنفيذ ما وعدت به اخلطتان. وينظر اإلطار الربانجمي يف الطر 
عجلة بدفع القوهتا وإمكاانهتا للمساعدة يف مواطن بشكل أفضل، ابالعتماد على موارد القارة و 
منظورا قائما على النظم لعمل اللجنة،  اإلطارعتمد التنمية املستدامة يف فرتة ما بعد اجلائحة. وي

أيخذ يف االعتبار الصالت وأوجه االعتماد بني خمتلف أهداف التنمية املستدامة، ويستند إىل العمل 
هنج كلي، على النحو املبني يف كتاب  املتحدة العتمادكياانت األمم   به مؤخراالذي قامت 

 .(1)‘‘املستدامة اآلن: العلم من أجل حتقيق التنميةهو املستقبل ’’

وحيدد اإلطار جماالت العمل الرئيسية لتسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية    -7
هو . و 2063عجلة التقدم حنو حتقيق أهداف خطة عام بدفع الو  2030املستدامة حبلول عام 

التغيريات  نتيجة تعكس 17يقدم حملة عامة عن مخسة حتوالت إىل جانب جمموعة تتألف من 
املستوى الالزمة لتحقيق تلك التحوالت. وستسهم اللجنة يف حتقيق تلك النتائج من رفيعة 

  :خالل املنتجات واخلدمات اليت تقدمها كجزء من وظائفها األساسية الثالث

: ويشمل هذا إجراء أحباث وحتليالت وظيفتها كَمجمٍع للفكر   (أ)
األعضاء وأفريقيا ككل، مع متعددة التخصصات للتحدايت الرئيسية اليت تواجهها الدول 

العمل يف الوقت نفسه على تشجيع التعلم والتنمية عن طريق األقران؛ وينبثق من هذه الوظيفة 
 املرتكز اإلثبايت األساسي لوضع السياسات وتنفيذها على حنو متسق؛

: وتشمل هذه الوظيفة تقدمي املشورة والدعم الوظيفة التشغيلية  (ب)
ت إىل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، بطرق املباشرين يف جمال السياسا

منها التعاون مع كياانت منظومة األمم املتحدة األخرى. وتساعد أنشطة التدريب وبناء 
القدرات أصحاب املصلحة على املسامهة يف صياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات فعالة 

 ومتماسكة؛

الوظيفة إجياد منتدايت : وتشمل هذه عقد االجتماعات وظيفة (ج)
ألصحاب املصلحة املتعددين، تساعد على ترسيخ مبدأ تعددية األطراف على الصعيدين 
اإلقليمي والعاملي؛ وتدعم وظيفة عقد االجتماعات الدول األعضاء وأصحاب املصلحة 
اآلخرين يف حتديد التحدايت اجلماعية الرئيسية اليت تواجه القارة، ويف صياغة االستجاابت 

 اجلماعية املناسبة، ويف تيسري التكامل اإلقليمي.

ويربز اإلطار الربانجمي مواطن القوة احملددة للجنة وجماالت واليتها، فضال عن    -8
. وميثل كل حتول من التحوالت اخلمسة القارةالرئيسي بوصفها عامال حمفزا للتغيري يف ها دور 

ح، يف حال إحراز تقدم فيها، إحداث حتسن جمموعة من اجملاالت السياساتية املرتابطة اليت تتي

                                              
 املستقبل :2019 العاملي الصعيد على املستدامة التنمية تقرير العام، األمني عينها العلماء من مستقلة جمموعة   (1)

 (.2019 نيويورك، املتحدة، األمم) ،املستدامة التنمية حتقيق أجل من العلم – اآلنهو 
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كبري يف حياة ورفاه األفراد واجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء أفريقيا. والتحوالت اخلمسة 
 املتوخاة يف اإلطار هي:

 أفريقيا كقارة تستثمر يف اإلمكاانت البشرية؛  (أ)

 أفريقيا كقارة متكاملة؛ (ب)

 الرتابط؛و أفريقيا كقارة تتسم ابالبتكار  (ح)

 ابلصناعات واالقتصادات املستدامة واملنتجة؛ رأفريقيا كقارة تزخ (د)

 أفريقيا كقارة ذات مؤسسات مستقرة وفعالة. (ه)

والتحوالت اخلمسة، عندما تؤخذ جمتمعة، تناظر جمموعة من اجملاالت    -9
. اجلائحةبشكل أفضل يف مرحلة ما بعد املستقبل السياساتية والرباجمية املوجهة لبناء 

لكنها يف الوقت ذاته تتصل مباشرة أبهداف متعددة  ،ملعنية يرتبط بعضها ببعضوالتحوالت ا
. وهي متثل جماالٍت تنطوي على فرٍص الستخدام 2063وخطة عام  2030يف خطة عام 

هنحج شاملة ميكنها تعزيز اتساق السياسات ودفع عجلة النمو االقتصادي وإدخال حتسينات 
ادي. وميكن هلذه النحهج املعقدة، اليت تركز على التدخالت على الرفاه االجتماعي والبيئي وامل

اليت تعاجل العالقات بني العوامل البشرية والتقنية واالقتصادية والطبيعية، أن تساعد يف التغلب 
على أوجه القصور اليت تكتنف عمليات صنع السياسات املعزولة عن بعضها البعض ودفع 

 عجلة التقدم اإلمنائي يف املستقبل. 

وترتبط بكل واحد من هذه التحوالت جمموعة من النتائج الرئيسية اليت ستوجه  -10
عمل اللجنة، ضمن اإلطار العام للخطتني والنحهج املتبعة على نطاق كامل منظومة األمم 
املتحدة، وتشكل األساس للمسامهة املادية للجنة يف التنمية األفريقية. وعند تنفيذها اإلطار، 

لدول األعضاء، واالحتاد األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي، وكياانت ستعمل اللجنة مع ا
األمم املتحدة املختلفة، وأصحاب املصلحة اآلخرين عند تقاطع كل حتول من خالل أنشطة 
توليد املعارف وإسداء املشورة يف جمال السياسات وبناء القدرات. وستعمل اللجنة، عرب 

مساعدة الدول األعضاء يف بلورة سياسات واستجاابت  جماالهتا املواضيعية وشحعبها، على
ائحة والتصدي اجلاسرتاتيجية متماسكة لتحقيق انتعاش اجتماعي واقتصادي فعال من 

للتحدايت املتمثلة يف حتقيق الرؤية املتوخاة للقارة، على النحو املبني يف اخلطتني، خالل عقد 
 العمل من أجل التنمية املستدامة وما بعده.
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  أفريقيا كقارة تستثمر يف اإلمكاانت البشرية؛  -ألف
 حملة عامة -1

الناس هم حمور التنمية املستدامة يف أفريقيا. فرفاه شعبها وقدرته على املشاركة  -11
املتساوية واملنتجة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية مؤشران رئيسيان للتنمية يف 

على حد سواء. وابإلضافة إىل ذلك، فإن تنمية القدرة  2063وخطة عام  2030خطة عام 
ة للقارة ستكون ضرورية أيضا لتهيئة الظروف الالزمة للنمو االقتصادي املستدام البشرية الكبري 

والرفاه والرخاء لكافة السكان، ولضمان محاية مواردها الطبيعية أو استغالهلا على حنو 
 مستدام. 

يتوقف رفاه الناس، يف جوهره، على حصوهلم على خدمات الصحة والتعليم و  -12
وضع هذه املسألة ضحمن وعلى اهلياكل األساسية االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وإذا 

يف صميم عملية صنع السياسات فسيؤدي ذلك إىل حتقيق املزيد من املكاسب يف جمال 
، كما سيفضي إىل هتيئة الظروف لزايدة اجلائحةد الرفاهية، ال سيما يف سياق التعايف بع

 اإلدماج واملشاركة واملساواة على الصعيد االجتماعي والصعيدين االقتصادي والسياسي.

 19-لقد أتثر ماليني األفريقيني بشكل مباشر أو غري مباشر أبزمة كوفيد -13
احلاجة إىل زايدات ربز ما ي وهو ،العاملية. وكان حجم اآلاثر االقتصادية واملالية يف القارة كبريا

كبرية يف اإلنفاق الصحي. وقد تفاقم ذلك التحدي جراء االخنفاض الكبري يف اإليرادات 
الضريبية، الناجم عن تدين اإليرادات من صادرات السلع األساسية، ال سيما النفط، 

 ولية.واالخنفاض الكبري يف معدالت التجارة فيما بني البلدان األفريقية والتجارة الد

وملواجهة هذه التحدايت، ميكن للحكومات األفريقية أن تستفيد من  -14
السياسات اليت تعزز التعليم وتنمية املهارات، ال سيما ابلنسبة لألعداد املتنامية من سكان 

تكون  ،توافر فرص للتعليم والعملضمن القارة الشباب. وإذ تفعل ذلك، ينبغي للبلدان أن ت
لنساء والشباب وغريهم من الفئات املهمشة، وتغطي على حنو عريضة القاعدة، وتشمل ا

كاف املناطق الريفية واحلضرية على السواء. ويف هذا الصدد، من املرجح أن تشكل تلبية 
تلك االحتياجات يف املناطق احلضرية حتداي خاصا بسبب الوترية السريعة للتحضر املتوقع يف 

دعم هذه اجلهود الرامية إىل توفري التعليم والعمالة أفريقيا على مدى العقود املقبلة. وميكن 
خاصة خدمات  للجميع دون إقصاء من خالل االستثمار املناسب الذي يستهدف بصفة

الدعم االجتماعي للمساعدة يف تطوير القدرة على الصمود واحلد من تفاواتت الدخل 
 وهشاشته.
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 جماالت العمل الرئيسية -2

جماالت التحول، تتمثل جماالت العمل الرئيسية والنتائج يف إطار هذا اجملال من  -15
 املتوقعة وأهداف التنمية املستدامة املقابلة هلا فيما يلي:

: إن أفريقيا، بوصفها قارة معظم حتسني املهارات وإمكاانت التوظيف   (أ)
فرص عمل عالية اجلودة. وسيتطلب القيام إجياد سكاهنا من الشباب، حباجة مستمرة إىل 

، اتباع سياسات لدعم النهوض ابالستثمار يف رأس املال البشري من بني أمور أخرى بذلك،
من خالل تنمية املهارات والتدريب، وسياسات هتيئ بيئة داعمة لألعمال التجارية ومواتية 

 لتطوير اهلياكل األساسية؛

تعاين أفريقيا ككل من درجة عالية من عدم املساواة،  تكافؤ الفرص: (ب)
ائحة العاملية. اجل. وقد تفاقم هذا التفاوت يف أعقاب نياجلنسبني يث الدخل و ال سيما من ح

وميكن، بفضل االعرتاف ابجلوانب املرتابطة واملتعددة األوجه لعدم املساواة والتصدي هلا، 
 املساعدة يف حتقيق املزيد من الفرص والنمو االقتصادي العريض القاعدة؛

ابإلضافة إىل تنمية املهارات، ميكن  االستثمار االجتماعي املطرد: (ج)
للسياسات اليت تدعم جمموعة من االستثمارات االجتماعية يف جمال الرعاية الصحية، واحلماية 
االجتماعية، وتعميم اخلدمات املالية، وخاصة للنساء والشباب، أن تساعد يف معاجلة عدم 

 املساواة وجلب املزيد من الرفاه االجتماعي واالقتصادي؛ 

: ميكن للهجرة أن تؤدي دورا إجيابيا يف دعم اهلجرة اآلمنة واملنظمة   (د)
التنمية املستدامة. فباإلضافة إىل أهنا تيسر املواءمة بني العرض والطلب على اليد العاملة وتزيد 

توفر فرصا للتعامل مع اآلخرين، وفرصا ذات طابع ثقايف واجتماعي ا اإلنتاجية، فإهن
لسياسات نبغي ملضيفة على حد سواء. ولتحقيق هذه املكاسب، يللمهاجرين واجملتمعات ا

إدارة اهلجرة أن حتمي حقوق املهاجرين وأن توفر طرقا منتظمة حلركة اليد العاملة وغريها من 
 أنواع التنقل.

 
 النتائج املتوقعة

احلد من عدم املساواة، ال سيما عدم املساواة بني اجلنسني وعدم املساواة يف احلصول  :1-1النتيجة 
 على اخلدمات االجتماعية واالستثمار

تستفيد سياسات الدول األعضاء من العائد الدميغرايف للقارة من خالل حتسني فرص  :2-1النتيجة 
 احلصول على الوظائف، ال سيما للنساء والشباب ويف املناطق احلضرية

 ل اليد العاملة وهجرهتا بصورة مأمونة ومنظمة، داخل البلدان وفيما بينهاتنقُّ :3-1النتيجة 
 

 ابلةأهداف التنمية املستدامة املق
 القضاء على الفقر :1اهلدف 
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 الصحة اجليدة والرفاه :3اهلدف 
 املساواة بني اجلنسني :5اهلدف 
 العمل الالئق ومنو االقتصاد :8اهلدف 
 احلد من عدم املساواة :10اهلدف 

 
 أفريقيا كقارة متكاملة  -ابء
 حملة عامة -1

إىل زايدة التكامل على مدى العقود العديدة املاضية، نظر القادة األفريقيون  -16
اإلقليمي ابعتبارها عنصرا أساسيا يف جهود التنمية الوطنية. فالتكامل مهم لتنمية القارة وحياة 

القدرة على تعزيز الرفاه املادي، وحتسني فرص العمل، على التكامل ينطوي مواطنيها. و 
اخلدمات. كما والتعجيل ابلنمو االقتصادي، وزايدة تنوع وتوافر جمموعة واسعة من السلع و 

أن مستوى التكامل حيدد مدى مردودية التجارة والتصدير ابلنسبة لألعمال التجارية. ويدعم 
التكامل أيضا تزايد اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصادات األفريقية وييسر االستثمار. وعلى 

أو العمل، كما املستوى الفردي، يؤثر التكامل على الوجهة اليت خيتارها األفريقيون للسفر 
يؤثر على سبل تواصلهم عرب احلدود، والعالقة اليت تربط تلك اجملتمعات ببعضها البعض يف 
مجيع أحناء القارة. وميكن للجهود املبذولة يف هذه اجملاالت أن تساعد على إجياد اقتصادات 

 تعمل من أجل مجيع الناس.

وقد أحرزت هذه الرؤية للتكامل تقدما على العديد من املستوايت. وتشكل  -17
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية حمور الرتكيز للتعاون والتكامل يف املناطق اخلاصة بكل منها 

خمتلف أصحاب املصلحة يف أوساط من القارة. وقد روجت هذه اجلماعات لفوائد التكامل 
مليات التكامل اليت تضطلع هبا تشكل عنصرا هاما يف مشروع عإن ولدى عامة اجلمهور، إذ 

 التكامل القاري األوسع نطاقا.

 جماالت العمل الرئيسية -2

يف إطار هذا اجملال من جماالت التحول، تتمثل جماالت العمل الرئيسية والنتائج  -18
 املتوقعة وأهداف التنمية املستدامة املقابلة هلا فيما يلي:

: متثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية التجارة التكامل من خالل   (أ)
ما وهو فرصة اترخيية لزايدة التجارة داخل القارة من مستوايهتا احلالية املنخفضة نسبيا، 

سيدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز النمو االقتصادي واحلد من الفقر وعدم املساواة. ولالستفادة 
ريقة شاملة من الضروري صياغة سياسات واسرتاتيجيات نطقة بطاملمن الفرص اليت تتيحها 

 فعالة للصادرات واستكشاف فرص التصنيع وتطوير سلسلة القيمة؛
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كان للفجوة الكبرية يف متويل   :اهلياكل األساسية لتعزيز التكامل (ب)
اهلياكل األساسية للقارة أثر كبري على مجيع جماالت التنمية، من التجارة والعمالة والنمو 

صادي إىل صحة اإلنسان ورفاهه. وميكن للسياسات اليت هتدف إىل حتسني االستثمار االقت
 وتعبئة املوارد احمللية وتنمية أسواق رأس املال أن تساعد على سد هذه الفجوة؛

سيتعزز األداء  :مواءمة أطر السياسات من أجل تعزيز التكامل (ج)
الوظيفي ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ابتباع سياسات مشرتكة يف القطاع التجاري 
ويف غريه من القطاعات عرب القارة. وستكون هناك حاجة إىل اختاذ جمموعة من التدابري 

لصعد الوطنية اإلضافية وتقدمي املزيد من الدعم لوضع األطر املؤسسية والتنظيمية الالزمة على ا
 ودون اإلقليمية والقارية.

 
 النتائج املتوقعة

 زايدة التجارة داخل القارة األفريقية وخارجها :1-2النتيجة 
حتسني فرص الوصول إىل اهلياكل األساسية احلديثة اليت تربط اجملتمعات احمللية بعضها  :2-2النتيجة 

 ببعض يف مجيع أحناء أفريقيا
 سياسات واسرتاتيجيات متوائمة لزايدة تكامل األسواق :3-2النتيجة 

 
 أهداف التنمية املستدامة املقابلة

 أبسعار معقولةطاقة نظيفة  :7اهلدف 
 الصناعة واالبتكار واهلياكل األساسية :9اهلدف 
 شراكات لتحقيق األهدافإقامة  :17اهلدف 

 
 أفريقيا كقارة تتسم ابالبتكار والرتابط  -جيم

 عامة حملة -1

فرٍص اقتصادية إجياد ستشهد العقود املقبلة تطورا تكنولوجيا سريعا، يؤدي إىل  -19
جديدة وإىل إصالح أساليب العمل وفئات الوظائف القدمية كما ستصبح وظائف أخرى يف 
طي النسيان أو يتجاوزها الزمن. ومن املرجح أن تستمر االجتاهات احلالية، خاصة ابلنظر 

ملتوقع ملعدالت النفاذ إىل اإلنرتنت يف مجيع أحناء القارة، وإىل تطلع إىل التزايد الكبري ا
احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى إىل تعميم الوصول إىل اإلنرتنت يف هناية املطاف. وقد 
أصبح من املسلم به أن االستعانة ابالبتكارات يف جمال العلم والتكنولوجيا أمٌر حموريٌ لتحقيق 

التشغيل اآليل مجيع مناطق العامل حتدايت جراء تنامي نما تواجه فيه بي. و 2030خطة عام 
وتسارع وترية التغريات التكنولوجية، فإن القارة األفريقية تفعل ذلك يف وقت تسعى فيه إىل 

ما يؤدي إىل بروز جمموعة من التحدايت والفرص وهو األخذ ابلتصنيع والتكامل املستدامني، 
 من املناطق.اليت ختتص هبا دون غريها 
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الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية خطة عمل أديس أاباب قر تح و  -20
أبن استحداث االبتكارات والتكنولوجيات اجلديدة، وتطويرها ونشرها تشكل حمركات قوية 

 2063يف خطة عام قرار صداه هذا اإلقد وجد لدفع النمو االقتصادي والتنمية املستدامة. و 
ا واالبتكار. ولكي حتقق أفريقيا منوا مستداما للعلوم والتكنولوجية االحتاد األفريقي واسرتاتيجي

طويل األجل، ال بد هلا أن تعمل على ابتكار التكنولوجيات وتكييفها مع سياقات وظروف 
العمل احمللية، فضال عن دعم نظمها اخلاصة للبحث والتطوير واالستغالل التجاري 

لطليعي للقارة يف العديد للتكنولوجيا واالبتكار. ويتضح ذلك على سبيل املثال يف الدور ا
، مستعينة ابخلربة املكتسبة من تفشي اجلائحةمن اجلهود املشرتكة للبلدان يف مواجهة حتدي 

 األمراض السابقة واالبتكارات املبكرة يف جماالت البياانت الوابئية وتتبع األوبئة.

 جماالت العمل الرئيسية -2
جماالت العمل الرئيسية والنتائج يف إطار هذا اجملال من جماالت التحول، تتمثل  -21

 املتوقعة وأهداف التنمية املستدامة املقابلة هلا فيما يلي:

: يف السنوات القليلة املاضية، تبوأت القارة مرتبة التحول الرقمي   (أ)
العديد من التقنيات الرقمية، مثل حلول الدفع عرب اهلاتف احملمول. ومع اعتماد متقدمة يف 

وات كبرية عندما يتعلق األمر ابلوصول إىل التكنولوجيا الرقمية ذلك، ال تزال هناك فج
والتغطية خبدمات اإلنرتنت. وميكن للسياسات الرامية إىل تطوير اهلياكل األساسية ومعاجلة 
حتدايت التكلفة املرتفعة واألمية الرقمية أن تستند إىل التقدم احملرز حاليا يف تطوير االقتصاد 

 الرقمي األفريقي؛

ميكن للتطور : التجارية ز رايدة األعمال وتطوير األعمالتعزي (ب)
املتسارع لفرص رايدة األعمال والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف مجيع أحناء القارة أن يساعد 

الوظائف واالستفادة من العائد الدميوغرايف واملضي يف حتقيق التحول اهليكلي. إجياد على دعم 
، ال سيما يف أوساط النساء لرايدة األعمالومن شأن اتباع هنحج سياساتية وبراجمية داعمة 

تستحدث فرص والشباب، أن يساعد على أن تكون التنمية االقتصادية شاملة للجميع و 
 للجميع؛ ةئقال عمل

سيتطلب تسريع انتقال القارة إىل اقتصاد قائم علم واالبتكار: تعزيز ال (ج)
تغيريات يف متويل البحوث، وطريقة إجرائها، وسبل ترمجة دخال على االبتكار واملعرفة إ

نتائجها إىل فوائد إجيابية للمجتمع ككل. وسيتطلب القيام بذلك سياسات تدعم النهوض 
 ألفريقيني والدوليني وكياانت القطاع اخلاص.ابالستثمار وحتسني التعاون بني الباحثني ا

 
 النتائج املتوقعة

 توسيع نطاق الوصول إىل التكنولوجيات الرقمية واستخدامها :1-3النتيجة 
 ، ال سيما بني النساءرايدة األعمال زايدة مستوايت :2-3النتيجة 
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 زايدة فرص احلصول على العلم والتكنولوجيا واالبتكار :3-3النتيجة 
 

 أهداف التنمية املستدامة املقابلة
 التعليم اجليد :4اهلدف 
 املساواة بني اجلنسني :5اهلدف 
 ينمو االقتصادالالعمل الالئق و  :8اهلدف 
 الصناعة واالبتكار واهلياكل األساسية :9اهلدف 
 شراكات لتحقيق األهدافإقامة  :17اهلدف 

 
 املستدامة واملنتجة أفريقيا كقارة تزخر ابلصناعات واالقتصادات -دال

 حملة عامة -1

ميثل تعزيز الصناعات اإلنتاجية واالستغالل املستدام للموارد الطبيعية الغنية  -22
على ومرونتها  لتعزيز التحول اهليكلي ومنو االقتصادات األفريقية نيرئيسي ينللقارة عنصر 

لالقتصادات األفريقية، الطويل. فالتحسينات يف اإلنتاجية املتأتية من التحول اهليكلي املدى 
عندما يصحبها مزيج مناسب من السياسات، ميكن أن ترتجم إىل زايدة يف الدخل وحتسني 
فرص العمل. وعالوة على ذلك، ينبغي حتقيق هذه املكاسب اإلنتاجية يف سياق إجياد كوكب 

لطبيعية يوفر بيئة معافاة لسكانه، عن طريق محاية صحة اإلنسان ومنائه واحلفاظ على النظم ا
 اليت تضررت ابلفعل تضررا ابلغا بسبب تغري املناخ.

املشرتكة إىل النمو االقتصادي وتعزيز اإلنتاجية وحتسني القدرة  متثل احلاجةو  -23
على التكيف مع املناخ يف مجيع أحناء القارة فرصة للبلدان األفريقية. وسيزيد التكامل 
االقتصادي من احلاجة إىل االستثمار يف اهلياكل األساسية كما سيعزز فرص التنويع 

اتيجيات لتنويع االقتصادات وأمناط التجارة االقتصادي. وإىل جانب ذلك، فإن وضع اسرت 
وفقا للنماذج خفيضة الكربون وضئيلة االستهالك للموارد ميكنه أن يساعد يف توجيه 

 االستثمار إىل جماالت متثل سيناريوهات مرحبة لالقتصادات والبيئة سواء بسواء.

ثري الدول احلد من أتإىل إزالة الكربون من نظم الصناعة والنقل والطاقة ستؤدي و  -24
يف الوقت ذاته، لالبتكار يف النماذج  ،لى املناخ العاملي، مع إاتحة فرصاألفريقية ع

التكنولوجية واملالية والتجارية. ومتثل اجلهود الرامية إىل ضمان الوصول العادل إىل الطاقة 
وموثوقية ومرونة إمداداهتا فرصا لتجاوز مناذج توزيع الطاقة كثيفة االستخدام للكربون واملفرطة 

الصناعة وعامة اجلمهور ه السياسات العامة و الذي تقدملدعم من شأن ازعتها املركزية. و نيف 
للمبادرات االقتصادية اخلضراء والزرقاء، أن يعزز استخدام املوارد البيئية بصورة أكثر إنصافا 
وحيسن نوعية البيئة. وعالوة على ذلك، ميكن للمبادرات القطاعية الشاملة أن هتيئ أفريقيا 

والزراعة ومصائد  السياحة،بيئة يف جماالت مثل للقيام بدور رائد يف استنباط مناذج صديقة لل
 األمساك والتعدين.
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 جماالت العمل الرئيسية -2

يف إطار هذا اجملال من جماالت التحول، تتمثل جماالت العمل الرئيسية والنتائج  -25
 املتوقعة وأهداف التنمية املستدامة املقابلة هلا فيما يلي:

: ميكن لالبتكار واإلنتاجية حتقيق املزيد من املكاسب زايدة اإلنتاجية   (أ)
يف الدخل وعلى صعيد احلد من عدم املساواة، ال سيما ابلنظر إىل النمو املنخفض نسبيا 
لإلنتاجية يف مجيع أحناء القارة خالل العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين. وميكن 

حتقق األفريقية أن حتسن اإلنتاجية وأن  للسياسات اليت تدعم التحول اهليكلي لالقتصادات
 تتجاوز التكنولوجيات والعمليات التجارية املندثرة؛قفزة 

: يوفر ختضري التصنيع يف االستثمار يف االستخدام املستدام للموارد (ب)
القارة طائفة من الفرص اجلديدة للمسامهة يف حتوهلا اهليكلي. وستتطلب االستثمارات الكبرية 

اكل األساسية للمياه والطاقة والنقل مزجيا من التخطيط والسياسات الالزمة يف اهلي
واالسرتاتيجيات على املدى البعيد لتوليد االستثمارات العامة واخلاصة واحلصول على 

 التكنولوجيا؛

: هناك حاجة الستثمارات وسياسات االستثمار يف العمل املناخي (ج)
ارتباطا وثيقا بتخضري هذا األمر بط رتيو  .للتخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معها

االقتصادات. ويشمل ذلك جمموعة متنوعة من النهج املتكاملة اليت تنعكس يف شكل 
جعل البيئات التنظيمية نفسه يف الوقت ضمن استثمارات متماسكة وشاملة لعدة قطاعات وت

اإلصغاء إىل  الوطنية جذابة مبا فيه الكفاية للمستثمرين. وعلى الصعيد الدويل، من املهم
األصوات األفريقية عند البت يف التدابري العاملية للحد من أثر تغري املناخ، ال سيما ابلنظر 

 إىل الضعف املتزايد للعديد من البلدان األفريقية إزاء آاثر تغري املناخ؛

: سوف جترى اجلهود الوطنية والدولية املبذولة تنمية حضرية مرتابطة   (د)
ملعاجلة عدم املساواة يف أفريقيا يف سياق يشهد تنامي التوسع احلضري، وحيدث ذلك أيضا 
يف وقت يزداد فيه تضرُّر املناطق األكثر ضعفا يف املدن جراء تغري املناخ والتنافس على املوارد. 

اإلمنائية الوطنية الطابع احلضري املتزايد وينبغي أن تعكس االسرتاتيجيات والسياسات 
 فرص العمل يف املناطق احلضرية.إجياد لسكاهنا وأن تستجيب من خالل االستثمار يف 

 النتائج املتوقعة
 زايدة اإلنتاجية والتنوع واملنافسة يف سالسل القيمة وأمناط اإلنتاج :1-4النتيجة 
 سياسات واسرتاتيجيات واعية بيئيا واجتماعيا لتنمية االقتصادات اخلضراء والزرقاء :2-4النتيجة 
 االرتقاء ابلتصنيع املستدام والتصنيع الصغري النطاق :3-4النتيجة 
 التنمية اجملتمعية والتوسع احلضري املتسقان والشامالن للجميع :4-4النتيجة 
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 أهداف التنمية املستدامة املقابلة
 القضاء على اجلوع :2 اهلدف

 ينمو االقتصادالالعمل الالئق و  :8اهلدف 
 اعة واالبتكار واهلياكل األساسيةالصن :9اهلدف 
 مدن وجمتمعات حملية مستدامة :11اهلدف 
 مبسؤوليةاستهالك وإنتاج  12اهلدف 
 العمل املناخي :13اهلدف 
 احلياة حتت املاء :14اهلدف 
 احلياة يف الرب :15اهلدف 

 
 أفريقيا كقارة ذات مؤسسات مستقرة وفعالة  -هاء
 حملة عامة -1

لديها حكومات  تإذا أصبحت أفريقيا قارة توفر بيئة سليمة وآمنة لشعوهبا وكان -26
قادرة على اختاذ قرارات فعالة ومستنرية ابألدلة فستوفر األرضية املواتية جلهود التنمية 

الثقة والتضامن بني مواطنيها. فاحلكم الضعيف  سودهاتاملستدامة، وهتيئ يف الوقت ذاته بيئة 
أو املختل وظيفيا ميكن أن يؤدي إىل إفالت املسؤولني من العقاب، وإىل التخصيص املختل 
للموارد اإلنتاجية واالستثمار، وتدين كفاءة السياسات واملؤسسات أو أدائها عكس ما هو 

الذي يتسم ابلشرعية،  -لرشيد مطلوب منها، واستبعاد السكان. لذا فإن تعزيز احلكم ا
يسهل تنفيذ طائفة  -واخلضوع للمساءلة، واحرتام سيادة القانون، ومحاية احلقوق والكفاءة 

من سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية، ويتصدى يف الوقت ذاته للمشاكل من قبيل 
 القانونية.تلك املتعلقة ابلتدفقات املالية غري املشروعة وغريها من األنشطة غري 

ول دون حتقيق اليت تسود أجزاء من أفريقيا حت اهلشاشة والصراع والعنفال تزال و  -27
عوق اجلهود الرامية إىل القضاء على هو ما يالتنمية االجتماعية واالقتصادية للقارة ككل، و 

. ويف أفريقيا جنوب 2063وخطة عام  2030الفقر املدقع وحتقيق أهداف خطة عام 
نصيب املنطقة من رغم أن الدول اهلشة ال تتلقى سوى جزء صغري من  الصحراء الكربى،

إمنائية خارجية. ة مساعدما تتلقاه من ، فإهنا تشكل الوجهة لغالبية األجنيب املباشر ستثماراال
ائحة بزايدة هشاشة مثل هذه الدول. وعالوة على ذلك، هتدد آاثر تغري املناخ اجلوهتدد 

القائمة، والتسبب يف أوجه إجهاد جديدة، وإذكاء جذوة  بتكثيف أوجه اإلجهاد البيئي
 املنافسة على املوارد الشحيحة.

الذي وقعته  ‘‘كملدميقراطية، واالنتخاابت واحللامليثاق األفريقي ’’ويسلط  -28
غالبية الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي الضوء على أمهية احلوكمة االقتصادية وحوكمة 

، اإلدارة الفعالة للقطاع العام، والشفافية يف من بني أمور أخرى، يف ذلك، مبا اتاملؤسس
املالية العامة، واستحداث أطر تنظيمية متكينية للقطاع اخلاص، وإلدارة الدين العام، والنظم 
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دث التقدم احملرز يف هذه اجملاالت حتديدا، ويف  الضريبية الشفافة والفعالة. وميكن أن حيح
ويليا من شأنه أن يساعد على زايدة الثقة والطمأنينة لدى احلوكمة بشكل أعم، أثرا حت

 اجلمهور.

 جماالت العمل الرئيسية -2

يف إطار هذا اجملال من جماالت التحول، تتمثل جماالت العمل الرئيسية والنتائج  -29
 املتوقعة وأهداف التنمية املستدامة املقابلة هلا فيما يلي:

االقتصادية ألفريقيا على تعزيز  : تعمل اللجنةتعزيز التنمية السلمية   (أ)
احلكم الرشيد والفعال، الذي يهيئ الظروف االجتماعية واالقتصادية للنمو الدائم واالستقرار 

تحدايت إضافية للسالم واألمن وإلعادة بناء أتت باجلائحة ا أن والتنمية املستدامة. ومب
نات يف السالم واألمن إىل اجملتمعات واالقتصادات اخلارجة من الصراع، فإن ترمجة التحسي

 مكاسب يف جمال التنمية املستدامة للسكان احملليني تكتسي املزيد من األمهية؛

ائحة بشكل كبري التوقعات اجلغريت  لقد: معاجلة ديون القارة (ب)
ما سلط الضوء وهو املستقبلية للنتائج البشرية واالقتصادية يف أفريقيا للسنوات القليلة املقبلة، 

على أمهية متتع احلكومات ابلقدرة على االستثمار يف االنتعاش االجتماعي بشكل أكرب 
واالقتصادي. وميكن لتخفيف عبء الديون أن مينح احلكومات األفريقية املرونة اليت حتتاجها 
ملواجهة األزمة النامجة عن اجلائحة وأن يتيح كذلك تقدمي اخلدمات الصحية وختفيف عبء 

 يعاين منها سكاهنا فيما خيص العمالة؛ اليت املشاكل 

: تكتسي السياسات الرامية إىل دعم تعزيز استقرار االقتصاد الكلي (ج)
النمو االقتصادي املستدام والشامل طابعا حموراي يف اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وعدم 

أحناء القارة،  املساواة يف أفريقيا. إال أن اجلائحة هددت استقرار االقتصاد الكلي يف مجيع
فضال عن أن التدابري الرامية إىل مواجهة اآلاثر البشرية واالقتصادية الوخيمة للجائحة هتدد 
بزايدة العجز بكافة أشكاله زايدة كبرية. ويقف هذا الواقع شاهدا على احلاجة إىل سياسات 

بء الديون تعمل على تعزيز االستقرار وضمان االستثمارات االجتماعية الضرورية وختفيف ع
 على احلكومات؛

: تتصل مبسائل الديون واالقتصاد الكلي املايلهامش املناورة تطوير    (د)
مايل كاف يوفر للحكومات هامش مناورة احلكومات على زايدة اإليرادات حمليا. فوجود  قدرةح 

 القدرة على زايدة ميزانياهتا كلما دعت احلاجة لذلك دون التضحية ابالستدامة املالية. ومن
شأن السياسات الرامية إىل دعم القدرة املالية الوطنية احلكومات أن متكنها من تقدمي دعم 
إضايف لتطوير اهلياكل األساسية وتوسيع نطاق احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية 

 وغريها من اخلدمات االجتماعية؛



E/ECA/COE/40/16 

 

14/17  22-00389 

 

: من األمهية مبكان توافر تطوير القدرة الفعالة على صنع القرار (ه)
وحتليل األدلة اإلحصائية وغريها من أنواع األدلة من أجل ختطيط وضع قدرة الوطنية على ال

السياسات والربامج ورصدها وتنفيذها على حنو فعال، إىل جانب أن هذه القدرة تساعد 
مراعاة أحدث املعلومات والعلوم واملعارف عند صياغة السياسات. ضمان احلكومات على 

ايد ألحدث التكنولوجيات واألساليب، مبا يف ذلك نظم املعلومات وميكن لالستخدام املتز 
اجلغرافية ورسم اخلرائط، أن يؤدي إىل حتديد أكثر دقة ألهداف السياسات والتدخالت. 
وعالوة على ذلك، فإن حتسني مستوى اخلربات يف جمال البياانت واخلربات التقنية ميكنه أن 

 ان فيما بني البلدان األفريقية. ييسر اختاذ القرارات والتعلم من األقر 
 

 النتائج املتوقعة
تكامل اخلطط والتدابري اإلمنائية اليت تتخذها الدول األعضاء لتعزيز استقرار االقتصاد  :1-5النتيجة 

 الكلي والنمو الشامل للجميع واملواءمة مع أهداف التنمية املستدامة
 وتعبئة املوارد من أجل خدمة أولوايت التنمية املستدامةاملايل هامش املناورة زايدة  :2-5النتيجة 
استجابة الدول األعضاء والكياانت األخرى بكفاءة حلاالت الطوارئ وتعزيزها السالم  :3-5النتيجة 

 واألمن البشري من خالل التنمية االقتصادية
ألدلة يف صياغة السياسات االستخدام املتنامي للبياانت واألدلة اإلحصائية وغريها من ا :4-5النتيجة 

 واختاذ القرارات
 

 أهداف التنمية املستدامة املقابلة
 ينمو االقتصادالالعمل الالئق و  :8هلدف ا

 السالم والعدل واملؤسسات القوية :16اهلدف 
 شراكات لتحقيق األهدافإقامة  :17اهلدف 

 
 طارتنفيذ اإل -اثلثا

حول تقدمي أفكار وإجراءات هتدف تتمحور مهمة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -30
. ويف ضوء 2063وخطة عام  2030إىل متكني أفريقيا وحتويلها، مسرتشدة خبطة عام 

اإلصالحات اليت أدخلت على منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، يحتوقع من كياانت األمم 
اتية برمتها. املتحدة أن ترفع من مستوى تعاوهنا وآتزرها وأن حتدث حتوال يف ثقافتها العملي

 وابلنسبة للجنة، ينطوي ذلك على جوانب داخلية وخارجية على حد سواء:

تعزيز التعاون فيما بني الربامج الفرعية املواضيعية للجنة من خالل    (أ)
 يسي للجنة ومكاتبها دون اإلقليمية؛رئالتخطيط والتنفيذ املشرتكني، وبني املقر ال



E/ECA/COE/40/16 

 

22-00389  15/17 

 

يف إطار كل وظيفة من اجلارية تعزيز اتساق السياسات يف األنشطة  (ب)
(، اعرتافا التشغيليةالوظيفة و الوظائف األساسية للجنة )عقد االجتماعات، وجممع الفكر، 

 ابلطابع املتشابك واملرتابط للتحدايت املبينة يف اإلطار الربانجمي املتوسط األجل؛

، إقامة عالقات قوية مع املنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية (ج)
بعد أن مت مؤخرا تزويد املنسقني واألفرقة مبزيد من الصالحيات، وكذلك مع األذرع اإلقليمية 

 والعاملية ملكتب األمم املتحدة لتنسيق األنشطة اإلمنائية؛

توجيه انتباه واضعي السياسات واملؤسسات واجلمهور وغريهم من    (د)
ود، ودعم االستجاابت التعاونية أصحاب املصلحة إىل أهم التحدايت احلدودية والعابرة للحد

 يف هذا الصدد.

ستواصل اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي الدعم للدول األعضاء من خالل و  -31
وخدماهتا لتحقيق التغيري ا وظائفها األساسية. وسيكون اإلطار مبثابة أداة لتوجيه منتجاهت
اللجنة وأنشطتها يف النتائج املفضي إىل التحول يف مجيع أحناء القارة. وسيسهم تنفيذ برامج 

اإلطار. وستبذل املساعي لتحقيق كل نتيجة من خالل جمموعة من وردت يف احملددة اليت 
األنشطة ذات الصلة إبسداء املشورة السياساتية، وبناء القدرات، وإنتاج املعرفة، وسيتم 

جماالت العمل التخطيط هلذه األنشطة وتنفيذها بطريقة اسرتاتيجية، مما يسمح ابستكشاف 
 التكاملي.

 تعزيز التعاون -ألف
يشكل اإلطار الربانجمي املتوسط األجل جزءا من مسامهة اللجنة يف تعزيز  -32

التنسيق بني اجلهات الفاعلة اإلمنائية من أجل االستجابة بطريقة أكثر اتساقا وفعالية. وتوفر 
عات وحتدد اجلوانب التحوالت اخلمسة األساس لبناء منصات تعاونية تطال خمتلف القطا

هم اللجنة يف حتسني التنسيق والتعاون االرئيسية للرتابط بني السياسات والربامج. وستس
 لتحقيق هذه التحوالت من خالل:

يف التحليالت برأيها املسامهة إجراء حبوث إقليمية ودون إقليمية و    (أ)
للتعاون من أجل التنمية القطرية املشرتكة اليت تقع يف صميم أطر األمم املتحدة املنقحة 

 املستدامة؛

نتائج إطار التعاون، ال سيما ذات الصلة بألفرقة مسامهات لتقدمي  (ب)
 فيما يتعلق أبهم القضااي اإلقليمية والعابرة للحدود يف أفريقيا؛

حتليل للمشهد املايل ضمن أطر التعاون، وتسليط وضع تقدمي الدعم ل (ج)
سية وفرص حتقيق الغاايت املتضمنة يف األهداف الضوء على حتدايت التمويل الوطنية الرئي

 الوطنية للتنمية املستدامة؛
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إدماج التخطيط الربانجمي للجنة يف أطر التعاون، بسبل منها إنتاج    (د)
منتجات وخدمات مشرتكة أو تكميلية مع كياانت األمم املتحدة األخرى، يف إطار منصة 

يف إطار التحالفات القائمة على الفرص أو التعاون اإلقليمي ألفريقيا واألنشطة اليت جتري 
 القائمة على القضااي؛

العمل مع كياانت األمم املتحدة األخرى لوضع مقرتحات للربجمة  (ه)
املشرتكة، على الصعيد القطري أو دون اإلقليمي، ابستخدام أدوات من شاكلة آليات التمويل 

 املشرتكة ألهداف التنمية املستدامة.

 واملساءلةتعزيز الشفافية  -ابء

سيوفر رصد نتائج اإلطار الربانجمي املتوسط األجل دليال على مسامهة خمتلف  -33
مبادرات اللجنة يف حتقيق نتائج مبستوايت أعلى على الصعد القطرية ودون اإلقليمية والقارية. 

يسر مجع البياانت املوحدة، ومن شأن استخدام مؤشرات أهداف التنمية املستدامة أن يح 
واستخدام املعلومات اإلحصائية الوطنية )حيثما يكون ذلك متوافقا مع اهلدف( وإدماج 

يف إطار أطر التعاون املذكورة أعاله. وستدعم اجلارية البياانت اجملمعة من خالل األنشطة 
تدعم مجع واستخدام األدلة املستمدة من التقييمات املستقلة كما سوضع اللجنة أيضا 

املعلومات من خالل نظم قوية لإلدارة القائمة على النتائج، بغية اختاذ القرارات بصورة 
 مستنرية.

 التمويل -جيم
من املرجح أن يتزايد الطلب على منتجات اللجنة وخدماهتا يف السنوات القليلة  -34

واالقتصادية يف  املقبلة ابلنظر إىل سعي البلدان إىل احلصول على الدعم لتنميتها االجتماعية
فرتة ما بعد اجلائحة، وفرض منظومة األمم املتحدة اإلمنائية مطالب إضافية على اللجان 
اإلقليمية. وقد ينطبق هذا على وجه اخلصوص فيما يتعلق ابملسائل اإلقليمية والعابرة للحدود 

لدول يف أفريقيا، حيث يتوقع من اللجنة أن تؤدي دورا أكرب. ومن أجل تلبية توقعات ا
تقدمي اخلدمات بفعالية يف حدود املوارد املتاحة وأن تستكشف يها ضمان األعضاء، جيب عل

 هنجا وشراكات مبتكرة يف اجملالني املايل وغري املايل.

القيمة املضافة خلدماهتا وأن تستخدم املوارد املتاحة توضيح وسيتعني على اللجنة  -35
استخداما فعاال، ال سيما يف سياق الظروف املالية الصعبة يف العديد من البلدان. وعالوة 

لتحقيق النتائج املدرجة يف اإلطار على املدى الطويل واملرتابطة الالزمة على ذلك، فإن اجلهود 
اجة إىل استكشاف ما هو أبعد من اجلانب املايل للشراكات احلتحربز الربانجمي املتوسط األجل 

اليت ميكن أن تساعد على إحداث تغيري واخلربة املتكاملة والنظر إىل جماالت املسؤولية 
 مستدام. وستحرص اللجنة، يف سعيها إىل حتقيق تلك النتائج، على ما يلي:
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ني الدول تعميق وتنويع نطاق الشراكات مع الشركاء التقليديني من ب   (أ)
الصعيد العاملي الذين يسعون إىل املسامهة يف التنمية املستدامة  األعضاء واملاحنني اجلدد على

 للقارة، مع العمل يف الوقت نفسه على حتسني فعالية تنفيذ الربامج وحسن توقيتها؛

تنويع نطاق مصادر التمويل اخلارجة عن امليزانية، مبا يف ذلك مصادر  (ب)
لوكاالت واملشرتكة، من خالل إقامة شراكات وثيقة مع املنظمات القارية التمويل املتعددة ا

 ودون اإلقليمية واملؤسسات املالية والصناديق املتعددة األطراف؛

إقامة وتطوير شراكات اسرتاتيجية مع جهات فاعلة غري تقليدية، مبا  (ج)
عزيز تقدمي يف ذلك املؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، لت

 اخلدمات على حنو أكثر فعالية وكفاءة.

 
__________ 


