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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
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 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع األربعون 

  

 2022أيار/مايو  11-13)حضوريا وعرب اإلنترنت(، داكار 

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  قضايا نظامية

 

يف  األداء الربناجميو 2023اخلطة الربناجمية املقترحة لعام 
موجز :1202عام 

 

 مقدمة  -ألف

يف عموم أفريقيا جذري سيتطلب األمر يف العقود القادمة إحداث تغيري  -1 
وخطة  2030إذا ما أريد للقارة أن حتقق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 

 أفريقيا اليت نصبو إليها. وهتدف اخلطة الربناجمية :2063االحتاد األفريقي لعام 
إىل تيسري هذا املسار من خالل عملية إدماج تقرير  2023املقترحة لعام 
دف إىل تعزيز تنفيذ هت يت، ال(A/75/982) ‘‘خّطتنا املشتركة’’األمني العام 

أهداف التنمية املستدامة، مع التركيز بوجه  ذلك االتفاقات القائمة، مبا يف
جعل النساء خاص على عدم ترك أحد خلف الركب، ومحاية كوكبنا، و

والفتيات والشباب يف مركز االهتمام، وحتسني الشمول الرقمي، وتعزيز 
الرامية ذات الصلة والتدخالت اجلهود  مرارالتمويل املستدام. ولكي يتسىن است

لتصدي للصدمات واألزمات املتكررة يف أفريقيا، تبحث اخلطة جماالت إىل ا
املتوسط األجل للجنة االقتصادية  يف اإلطار الربناجميواردة ل اخلمسة الالتحّو

، مبا يف ذلك زيادة 2025-2022للفترة  )اللجنة فيما يلي( ألفريقيا
االستثمارات يف اإلمكانات البشرية، وحتقيق املزيد من التكامل يف القارة، 

                                                           
* 40/1E/ECA/COE/. 

  يف عام  للجنة االقتصادية ألفريقيا يألداء الربناجملو 2023للخطة الربناجمية املقترحة لعام  هذه الوثيقة موجٌز
 .وامليزانيةشعبة ختطيط الربامج لدى يزال نصها الكامل قيد املراجعة  ، وال2021
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الصناعات واالقتصادات اإلنتاجية ب النهوضوتعزيز االبتكار وسبل الترابط، و
 .تهايؤسسات وفعالاستقرار امل املستدامة، واحلفاظ على

 عامالتوجه ال -باء

 الواليات ومعلومات أساسية  -1

لدول األعضاء يف اسؤولية تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية ماللجنة توىل ت -2
تنمية أفريقيا.  من أجلالتعاون الدويل  عزيز، وتداخل املنطقةالتكامل  تشجيعفيها، و

وُتسَتَمد هذه الوالية من األولويات املنصوص عليها يف قرارات اجلمعية العامة 
-ألف )د 671ومقرراهتا ذات الصلة، وكذلك قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

يف أفريقيا عن سلسلة من  (19-)كوفيدالتاجي فريوس القد كشفت جائحة و. (25
 2023احلرجة اليت سيحتاج األمر إىل معاجلتها يف عام  سائلوامل الصعبةالتحديات 

االجتماعية واالقتصادية قدرة الدول األعضاء على الصمود من الناحيتني  زيزعبغية ت
 .2063وخطة عام  2030وكفالة حتقيق نتائج خطة عام 

اللجنة بدور بالغ األمهية يف توفري جمموعات من احللول االبتكارية،  قوموت -3 
لدول ا لة حسب حاجةمفصَّنية فيضا على تقدمي املشورة السياساتية والوتعمل أ

، سعيا إىل حتقيق التنمية وبناء على طلبها األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
ومشواًل  قدرة على الصمودجمتمعات أكثر ازدهارا و نشأةاملستدامة واملسامهة يف 

ما يتصل تقدمي ق إجراء حبوث متطورة وللجميع. وتشمل أنشطة اللجنة يف هذا السيا
على التنويع االقتصادي  ٍزكَّرممتكامل يف جمال السياسات والقدرات  بذلك من دعٍم
والقطاعات اإلنتاجية وتعبئة اهلياكل األساسية االستثمار يف تشجيع والتصنيع؛ و

 ل الرقمي.لتحّواملوارد احمللية؛ وتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ وعملية ا

 2023االستراتيجية والعوامل اخلارجية لعام  -2

ز االستراتيجية الربناجمية للجنة االقتصادية ألفريقيا على التغيريات ترّك -4
، 2063وخطة عام  2030التحويلية لتقدمي مسامهة قابلة للقياس يف خطة عام 

أداء واليتها، التركيز إىل باتباع هنج متكامل ومتماسك. وستواصل اللجنة، يف سعيها 
 هات استراتيجية هي:على مخسة توّج

 نشر املعرفة لدعم وضع السياسات الكفيلة بدفع خطة تنمية أفريقيا؛ )أ( 

فرص  استحداثوضع خيارات سياساتية لتسريع التنويع االقتصادي و )ب( 
 ل يف أفريقيا؛العمل الالزمة لتحقيق التحّو

تنمية األصول من ستغالهلا لواوتنفيذها تصميم مناذج متويلية مبتكرة  )ج( 
 املوارد البشرية واهلياكل األساسية املادية واالجتماعية؛
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املنافع  طويروتأعمق تكامل إقليمي لتعزيز دعم األفكار واإلجراءات  )د( 
ومراعاة أوجه التآزر  االقتصادي التركيز على اإلدماج االجتماعيبالعامة اإلقليمية، 

 بني برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا؛ 

ردود  بلورةموقف موحَّد ألفريقيا على الصعيد العاملي و الدعوة إىل ( ھ)
 إقليمية على سبيل اإلسهام يف قضايا احلوكمة العاملية.

وظيفتها  ويف سياق اتباع هذه التوجهات االستراتيجية، ستستخدم اللجنة -5 
وظيفتها واملصلحة؛  صحاِبأللتعبئة، عن طريق إتاحة منابر متعددة األطراف و

لتحديات الرئيسية لَمجمع للفكر، بإجراء أحباث وحتليالت متعددة التخصصات ك
اليت تواجهها الدول األعضاء وأفريقيا ككل، مع العمل يف الوقت نفسه على تشجيع 

ران؛ ووظيفتها التشغيلية، عن طريق تقدمي املشورة باالحتكاك مع األق طورالتعّلم والت
املباشرين يف جمال السياسات إىل الدول األعضاء، بسبل منها التعاون الفنيني والدعم 

 مع كيانات منظومة األمم املتحدة األخرى. 

وستواصل اللجنة تعميم التوجيهات والتوصيات السياساتية، مع مراعاة  -6 
احلكومية الدولية، وتعزيز  يةنابر السياساتامليئات وهلالدى األحكام ذات الصلة 

لالتفاقات  وسريع التعاون بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من أجل تنفيذ سليم
اإلقليمية يف سياق خمتلف أطر الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. 

-2022جل للفترة وستواصل اللجنة االعتماد على إطارها الربناجمي املتوسط األ
 كلمع بني جيبشأن التخطيط االستشرايف  ، الذي يهدف إىل تقدمي توجيه2025

مسارات عمل الشَُّعب واملكاتب دون اإلقليمية واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية 
خل ألنشطة الربامج االيت تتيح مد يةليالتحوالتركيز والتخطيط يف مجيع جماالت 

وستواصل اللجنة أيضا حتفيز التخطيط والتنفيذ املشتركني  .2023الفرعية يف عام 
 فيما بني براجمها الفرعية.

املستدامني التنمية والنمو  خماطر حقيقية على شكلتقد ائحة اجلإذا كانت و -7 
يف القارة األفريقية، فقد أتاحت أيضا عددا من الفرص اجلديدة. وستواصل اللجنة 

يل ابتكارية لتعزيز تعبئة املوارد احمللية ومعاجلة مسألة تسهيل حتديد واقتراح أدوات متو
خدمة الديون، باعتبار ذلك تدبريا أساسيا من تدابري التخفيف. وستركز اللجنة يف 

حسب  نية املصممةفية والاتعلى تقدمي املشورة السياس 2023أنشطتها يف عام 
التنمية لة بناشئة متصوعقد حوارات بشأن السياسات املتعلقة بقضايا  الطلب

إىل هذه التدابري  وستؤدي .2063وخطة عام  2030املستدامة متاشيا مع خطة عام 
تقدمي دعم خمصص للتخطيط اإلمنائي الوطين وإىل هتيئة بيئة أعمال متكينية فيما يتعلق 
بالنظم الغذائية واألراضي والطاقة والبنية التحتية. وسيؤدي التشغيل املستدام ملنطقة 

رة القارية األفريقية دورا حامسا يف دعم تعميق سالسل القيمة يف أفريقيا، التجارة احل
 يف خمتلف اجملاالت اإلنتاجية، مبا يف ذلك قطاع املستحضرات الصيدالنية. 
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 وباإلضافة إىل ذلك، سيوجَّه الدعم الذي تقدمه اللجنة حنو زيادة االستثمارات  -8 
تعزيز القدرة الوطنية على الصمود وتسخري املناخ من أجل جراءات املتعلقة بيف اإل

االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر واالقتصاد األزرق. 
ل الرقمي يف القارة. ويف إطار وستواصل اللجنة أيضا دورها الرائد يف قيادة التحّو

ألفريقيا خطة إصالح األمم املتحدة، ستستخدم اللجنة منصة التعاون اإلقليمي 
حمددة، إىل جانب تقدمي دعم مباشر  مسائلفات القائمة على الفرص وعلى تحالوال

 ةالرئيسيوات القن ملنظام املنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية، باعتباره
 .اللجنة لتقدمي خدمات

للجنة استمرار الدول  املتوخاة املنجزات، ستدعم 2023وبالنسبة لعام   -9 
 واألنشطة املتوخاة املنجزاتائحة والتعايف منها. وتشمل هذه اجلضاء يف إدارة األع

: تنمية قدرات الدول األعضاء يف جمال إدارة الديون وحتصيل اإليرادات من املقررة
تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم وأجل حتقيق انتعاش قادر على الصمود؛ 

مام تغري املناخ يف سياق التنمية املستدامة وتنفيذ اقتصاد أخضر قادر على الصمود أ
والقضاء على الفقر واالقتصاد األزرق؛ وإحداث التحّول الرقمي الشامل للجميع؛ 

لتنمية املستدامة؛ وتنويع اوتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة باعتبارها حمرك 
يز قدرة الدول االقتصاد عن طريق تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ وتعز

 إدارة املخاطر يف عملية ختطيط ووضع السياسات.عنصر األعضاء على إدماج 

حتياجات الدول األعضاء، المهية االستمرار يف التحسني واالستجابة ألونظرا  -10 
قامت اللجنة بتعميم الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املتصلة بإدخال تعديالت 

ومشل هذا العمل التصدي للتحديات اليت  .ائحةجلا على برناجمها وتكييفه بسبب
ألقت هبا اجلائحة يف وجه النظم والعمليات اإلحصائية الوطنية، ال سيما مجع البيانات 

. وتغطي حسب الطلببااللتقاء املباشر يف امليدان وذلك عن طريق خدمات مصممة 
هبدف تغيري وتطبيقها تعزيز التكنولوجيات اجلديدة  2023التغيريات املقررة لعام 

املتعلقة طريق الرطة اطريقة مجع البيانات املتعلقة باألسعار وتنفيذ الدول األعضاء خ
 ل إحصاءاهتا الرمسية وحتديثها. يبتحو

وكانت ُتقدَّم إىل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية مساعدة   -11 
منطقة التجارة احلرة القارية  وضع استراتيجيات وطنية ألنشطتها يف إطارلفنية 

األفريقية ولتنويع أنشطتها يف جمال االقتصاد األزرق عن طريق إنتاج املعارف، وإجراء 
السياسات. بيد أن هذا  بشأنحوارات  عقدإىل األسواق، و نفاذدراسات بشأن ال

ه، الدعم مل يكن شامال مبا فيه الكفاية خللق املزيد من الفرص االقتصادية. وبناء علي
أنشطة إضافية خمصصة لبناء القدرات لصاحل القطاعني اخلاص  2023يف عام  سُتنفذ

 التعاون االستراتيجي والشراكات املكّونز هذا والعام على حد سواء. وسيعزِّ
الفكر اخلارجية املعنية جمامع و مع أفرقة األمم املتحدة القطرية االستراتيجية
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مبا يف ذلك أساليب املشاركة احلضورية وعرب خمتلطة،  تفاعل السياسات بنشر أمناطب
اإلنترنت. وتتعلق الدروس األخرى اليت جرى تعميمها بالتعّلم اإللكتروين، الذي 

ستمر تطوير وتعزيز طرائق يأثبت أنه وسيلة ناجحة ومفيدة للغاية أثناء اجلائحة. وس
أجل لى خدمات رقمية جيدة، من عصول التدريب لتزويد املستفيدين بفرص احل

 وضعالتمكني من تبادل املعارف واملهارات احلامسة يف جمال التخطيط اإلمنائي و
 السياسات. 

فرضيات إىل  2023وفيما يتعلق بالعوامل اخلارجية، تستند اخلطة العامة لعام  -12 
 التخطيط التالية:

 توحيد واتباع مسارات مستدامة وطويلة األجل حمددة للتعايف من )أ(
 ؛ائحةاجل

لتوجيه  اليت جرى تفعيلهااستخدام منصة التعاون اإلقليمي ألفريقيا  )ب(
تنفيذ أطر التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد من أجل ودعمها  مسامهات اللجنة

 األفريقي؛

استمرار الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف التعاون  )ج(
وخطة عام  2030ز على تنفيذ خطة عام اإلجراءات اليت تركنسيق فيما بينها لت

 وتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ 2063

يف تقدمي احلكومية الدولية  يةنتديات السياساتاملجهزة واأل استمرار )د(
 ية بشأن األولويات الناشئة.اتسياسالشورة امل

ُنُهج دماج ممكنا، إ، حيثما كان ذلك 2023وستواصل اخلطة الربناجمية لعام  -13
 ةاملرتبطعملية لظروف الا تغريلمستجدة ألداء الواليات اليت وضعت استجابة 

أن تلك الظروف  2023ويف الوقت نفسه، تفترض اخلطة الربناجمية لعام  .ائحةباجل
سابقا. وأي تعديل  موضوعةُنُهج تباع قد حتسنت وتسمح بتنفيذ الوالية باعملية ال

اة سيكون منسجما مع األهداف واالستراتيجيات والواليات املتوخ املنجزاتعلى 
 .األداء الربناجميعنه يف إطار معلومات بلغ وسي

د العاملي واإلقليمي يوفيما يتعلق بالتعاون مع الكيانات األخرى على الصع -14
والوطين واحمللي، ستواصل اللجنة تنسيق عمل منظومة األمم املتحدة لدعم مفوضية 

 منائينياإلشركاء خمتلف الريقي يف السعي للدخول يف شراكات مع االحتاد األف
زيادة على الدعم بغية تعزيز قاعدة مواردها و منهم واحلصولاحنة املهات اجلو

شراكاهتا إلستفادة من ااستدامتها. وستعمل اللجنة، على وجه التحديد، على 
االستراتيجية القائمة مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، واملصارف املركزية، 
واجلامعات، وحلقات تبادل األفكار، واملؤسسات البحثية األخرى، ومنظمات 

صوب اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص؛ وستقيم شراكات جديدة سعيا إلحراز تقدم 
وفيما يتعلق بالتعاون فيما بني بلدان  .2063وخطة عام  2030خطة عام  إجناز



E/ECA/COE/40/9 

 

22-00320 6/19 

 

اجلنوب والتعاون الثالثي، ستواصل اللجنة االستفادة من الشراكات ذات القيمة 
 املضافة اليت تستند إىل مبدأ تعزيز التكامل واألثر اإلمنائي. 

وفيما يتعلق بالتنسيق واالتصال فيما بني الوكاالت، ستواصل اللجنة تعزيز  -15
جمال التنفيذ عن طريق إعمال مبادرات شاملة لعدة قطاعات تغطي أهدافا التعاون يف 

وتكفل إقامة روابط فعالة بني الربامج والنُُّهج اإلقليمية ودون اإلقليمية  وغايات
التعاون اإلقليمي ألفريقيا وتعزيز  منصة من خاللوالوطنية. وسيشمل ذلك العمل 

ة، ومكتب املستشار اخلاص لشؤون التعاون مع كيانات األمم املتحدة اإلقليمي
أفريقيا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة 

التحالفات القائمة على  بواسطةوالتنمية، واملنسقني املقيمني، واألفرقة القطرية 
أكثر تنسيقا وتقدمي مسامهة مجاعية ردود  بلورةالفرص وعلى مسائل حمددة لضمان 

  .2063 ة عاموخط 2030ؤثرة يف تنفيذ خطة عام م

ومنجزاهتا شغيلية املنظور اجلنساين يف أنشطتها التعلى إدماج اللجنة  عملوت -16
املتعلق باملساواة بني اجلنسني  6ونتائجها، حسب االقتضاء. فهدف الربنامج الفرعي 

اء التزاماهتا العاملية ومتكني املرأة، على سبيل املثال، هو التعجيل بتنفيذ الدول األعض
واإلقليمية املتصلة باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات واإلبالغ عن العمل 
الذي تقوم به يف هذا السياق. وسيواصل الربنامج الفرعي تقدمي الدعم الفين إىل 
الربامج الفرعية األخرى التابعة للجنة لضمان إدراج املنظور اجلنساين يف برنامج 

ملها. وسيعزز الربنامج الفرعي أيضا قدرة الدول األعضاء، وذلك بتقدمي الدعم ع
واخلدمات االستشارية والتدريب العملي يف جماالت  حسب الطلباملصمم ين فال

املساواة بني اجلنسني، ومتكني النساء والفتيات، واإلدماج والتنوع االقتصادي، 
 نساين يف السياسات والربامج الوطنية.وريادة املرأة لألعمال، وإدماج املنظور اجل

، ستتخذ اللجنة اإلعاقة منظوروانسجاما مع استراتيجية األمم املتحدة إلدماج  -17
تدابري لكفالة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات متصلة 
بتصميم الربامج وتنفيذها وتقييمها؛ وانتهاج سياسات متعلقة باجلوانب التشغيلية؛ 
وهتيئة الترتيبات التيسريية املعقولة لتلبية الطلبات ذات الصلة؛ والتشاور مع األشخاص 

صة يف دة املتخّص. وعلى مستوى اللجنة، سيستمر توفري املعدات املساِعذوي اإلعاقة
وصول  إمكانيةع املقر يف أديس أبابا ويف املكاتب دون اإلقليمية لتحسني جّمُم

األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املرافق واخلدمات. وسيسعى الربنامج أيضا إىل املسامهة 
 .األخرى ألمم املتحدةا تيف وضع وتنفيذ مشاريع مشتركة حمددة مع كيانا
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 2021يف عام  األداء الربناجمي -3

 اجلائحة أثر )أ(

تنفيذ الواليات، ال  عرقلة إىل 2021ائحة حىت عام اجللقد أدى استمرار  -18
احلاجة إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على حتليل األثر االقتصادي ب فيما يتعلقسيما 

، مبا يف ذلك وضع حسب الطلبمصممة استجابات التعايف كون الكلي للجائحة لت
موجهة وتكون نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تتعلق مباستراتيجيات وطنية 

الدعم لتشجيع تصنيع اللقاحات تقدمي لتحسني التجارة داخل املنطقة، فضال عن 
الدول األعضاء العادل. وباإلضافة إىل ذلك، عملت اللجنة، يف سبيل دعم  هاوتوزيع

ائحة، ضمن النطاق العام لألهداف املرسومة، على اجليف معاجلة املسائل املتصلة ب
تقدمي املشورة الفنية بشأن وضع خطط إمنائية وطنية تركز على إصالح السياسات، 
وتعزيز عملية تعبئة املوارد احمللية، وتنمية القدرات. ومشلت هذه اخلطط التعهد بتعزيز 

ت الصغرية واملتوسطة على الصمود يف وجه آثار اجلائحة يف اجلنوب قدرة املؤسسا
األفريقي وذلك بإطالق منصة رقمية متعلقة بالتكنولوجيا واالبتكار. وقدمت اللجنة 

 واضعيإىل املسؤولني احلكوميني و ةموجه يةتدريبدورات االقتصادية ألفريقيا أيضا 
اجلائحة )قدمت دراسة استقصائية السياسات بشأن قضايا االقتصاد الكلي يف سياق 

يف املائة من املتدربني استفادوا من املعارف واملهارات املكتسبة  75أدلة على أن 
مارسة تأثري إجيايب على وضع السياسات الوطنية(. وباإلضافة إىل ذلك، قامت مل

سياساتية اللجنة بتحليل مواطن الضعف اليت كشفت عنها اجلائحة ووضعت أدوات 
لتأخذ هبا الدول األعضاء لدى وضعها استجاباهتا على صعيد  وتشخيصية حتليلية

 على الصمود. ةقدرالالسياسات االجتماعية من أجل التعايف من اجلائحة وحتسني 

 أنشطة التقييم )ب(

يف  نجزةبالتقييمات التالية امل 2023استرشدت اخلطة الربناجمية املقترحة لعام  -19
 :2021عام 

أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لشعبة االقتصاد تقييم  )أ(
 الكلي واإلدارة؛

برنامج بناء القدرات يف جمال جتميع وتطبيق جداول العرض  )ب(
يف أفريقيا، وهو مشروع تابع حلساب األمم  شاملة للموارد البيئيةواالستخدام ال

 املتحدة للتنمية؛

ا بني البلدان األفريقية، يف إطار الدورة تقدمي الدعم لتعزيز التجارة فيم )ج(
 الربناجمية الثالثة للمركز األفريقي للسياسات التجارية؛

لدعم الذي من المرحلة األوىل ل وحدة التفتيش املشتركة استعراض )د(
 ؛ (JIU/REP/2021/2) تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل البلدان النامية غري الساحلية
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مشروع وحدة التفتيش املشتركة بشأن سياسات وممارسات استمرارية  (ھ)
 .(JIU/REP/2021/6)تصريف األعمال يف منظومة األمم املتحدة 

وقد ُأخذت نتائج التقييمات املشار إليها أعاله والدروس املستفادة منها بعني  -20
ت الرقابة مكتب خدما أشارو .2023االعتبار يف اخلطة الربناجمية املقترحة لعام 

أن اللجنة يف حاجة إىل تعزيز رصد األداء على نطاق الربنامج  إىل الداخلية يف تقييمه
. وباملثل، أقر تقييم داخلي ققةيف تسجيل النتائج احملالحظة الفرعي لتدارك الفجوة امل

اجة إىل وضع باحلللدعم املقدم خلطة عمل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية 
سسية قوية قائمة على النتائج ألغراض اإلدارة والرصد واإلبالغ. واستجابة نظم مؤ

هذه االستنتاجات والتوصيات، سعى كال الربناجمني الفرعيني إىل تعزيز عمليات إىل 
يف حمددة اهلدف تدريبية  اذ تدابريختابالرصد واإلبالغ والتقييم اخلاصة هبما، وذلك 

، فضال عن عقد بلورهتا وتنفيذها اللجنة تولت ،جمال اإلدارة القائمة على النتائج
 . األداء الربناجمياجتماعات فصلية مشتركة بني الشُّعب للمساءلة واستعراض 

 :2023ومن املقرر إجراء التقييمات التالية يف عام  -21 

اإلحصاءات املتعلقة باهلجرة واالعتراف باملهارات يف أفريقيا تقييم  )أ(
 االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية؛   لتنفيذ

سياسات التصنيع اإلقليمية والوطنية القائمة على املوارد الطبيعية تقييم  )ب(
 التنمية الشاملة واملستدامة يف اجلنوب األفريقي؛   حتقيق من أجل

 واإلبالغة الربامج الفرعيرصد يف جمال اللجنة  تقييم كفاءة وفعالية نظم )ج(
 ؛عنها

 ؛ وتقييمها استعراضات وحدة التفتيش املشتركة )د(

 للجنة ونتائجها.ا اتتقييم استراتيجية شراك (ھ)

اجلهات وسُتجرى هذه التقييمات بالتنسيق مع املكاتب الفنية، بإشراك  -22
املصلحة يف مرحليت التخطيط والتنفيذ على حد سواء. وسُتجرى الرئيسية صاحبة 

 ت وفقًا للضوابط واملعايري اليت حيددها فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم.  التقييما

 برنامج العمل   -جيم

 سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة  :1الربنامج الفرعي  -1

عن طريق  ،ل هيكلي ومنو شامل يف أفريقياحتقيق حتّوعلى  يف إطار العمل -23
وتعزيز اإلدارة  ،التخطيط اإلمنائي املعزز والفعال وحتليل سياسات االقتصاد الكلي

 مبا يلي:أساسًا  الربنامج الفرعيهذا للقطاع العام، سيقوم  تنيواحلوكمة املالي
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نشر منتجات معرفية ذات صلة بالسياسات تكون مسنودة ببحوث  )أ(
 متطورة؛

دعم الدول األعضاء يف الوفاء بالتزاماهتا اإلمنائية الوطنية والدولية  )ب(
 ؛2063وخطة عام  2030وذلك بتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام 

لتسريع خروج بلدان أفريقية من  حسب الطلباملصمم تقدمي الدعم  )ج(
 تصنيف أقل البلدان منوا؛

وتنفيذ أطر سياساتية تعزز بناء قدرات الدول األعضاء على تصميم  )د(
الشفافية واملساءلة يف جمال إدارة املالية العامة وتعبئة املوارد وختصيصها على النحو 

 األمثل؛

عقد منابر للحوار السياسايت بشأن القضايا املتصلة بسياسات االقتصاد  (ھ)
 االقتصادية والتخطيط اإلمنائي؛ وكمة الكلي واحل

النمذجة الكلية للجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم مواصلة ابتكار أدوات  )و(
وضع السياسات القائمة على األدلة وتعزيز قدرة واضعي السياسات على التنبؤ 

تلك النامجة عن جائحة  هاباآلثار الكلية للصدمات االقتصادية وتقييمها، مبا في
 .19-كوفيد

 التكامل اإلقليمي والتجارة  :2الربنامج الفرعي   -2

تعزيز التعاون والتكامل اإلقليميني فيما بني الدول على  إطار العمل يف -24
التصنيع وزيادة والنهوض بعن طريق زيادة التدفقات التجارية  ،األعضاء

 مبا يلي:أساسًا  الربنامج الفرعيهذا االستثمارات، سيقوم 

مع هيئات مثل مفوضية  وباألخصمواصلة العمل مع االحتاد األفريقي،  )أ( 
حتاد األفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية، اال

ومكاتب املنسقني اإلقليميني لألمم املتحدة، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 
إىل األسواق  ضمان النفاذفضال عن الشركاء اإلمنائيني، ملساعدة الدول األعضاء على 

 ارية اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ وفرص األعمال التج

ومساعدة الدول األعضاء وطرحها العامة  اتسياسللوضع أدوات  )ب( 
 اتعات للصناعّمجتعلى حتديد الفرص املتاحة من أجل التنويع وإضافة القيمة وتطوير 

 يقيا. والتصنيع دعما خلطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفر

التدريب، مع التركيز بوجه خاص على البلدان النامية غري  توفري )ج( 
الساحلية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، فيما يتعلق بتنفيذ أطر التعاون اإلقليمي 

 ل الرقمي؛لتنفيذ االستراتيجية األفريقية للتحّو املساعدة التقنيةالقائمة وتقدمي 
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إىل الدول األعضاء  املساعدة التقنيةرية وتقدمي اخلدمات االستشا )د(
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية بشأن التكامل اإلقليمي، وسياسات املنافسة الوطنية 

 واإلقليمية والقارية، وسياسات امللكية الفكرية، وتدابري تيسري االستثمار؛ 

تقدمي اخلدمات االستشارية والتدريب للمفاوضني بشأن االتفاق املنشئ  (ھ)
ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف ضوء املرحلة الثانية من املسائل املتصلة 

 باالتفاق؛ 

ثار آلعلى األدلة مرفقة بتوصيات لالستجابة  ةنشر حتليالت قائم )و(
 ائحة على التجارة.اجل

 تنمية القطاع اخلاص ومتويله  :3الفرعي الربنامج  -3

تعزيز بيئة األعمال التجارية لالستفادة من دور القطاع على  يف إطار العمل -25 
وحتسني أمن حيازة األراضي،  ،أفريقيااالقتصادي وحتول نمو الاخلاص واستثماراته يف 

جانب القطاع ال سيما بالنسبة للمرأة، وتعزيز التمويل واالستثمار االبتكاريني من 
 الربنامج الفرعيهذا اخلاص يف اهلياكل األساسية والطاقة واخلدمات والزراعة، سيقوم 

   :مبا يليأساسًا 

منتجات معرفية تتضمن توصيات يف جمال السياسة العامة ودعوة وضع  )أ( 
اجتماعات تتناول اجملاالت ذات األمهية اخلاصة للنظر يف سبل إىل الدول األعضاء 

 ل النظم الغذائية؛يحتووالتنمية الزراعية تسريع 

دعم الدول األعضاء يف تنفيذ إعالن االحتاد األفريقي بشأن املسائل  )ب( 
 والتحديات املتعلقة باألراضي يف أفريقيا وااللتزامات األخرى املرتبطة به؛

العمل مع مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية  )ج( 
تنفيذ خطة األولويات للتنمية األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومصرف ا

الثانية لربنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا واملساعدة يف تعزيز سوق النقل 
 ؛يةاجلوي األفريقي وحتسني السالمة الطرق

تطوير أفضل املمارسات يف يف سياق دعم بلورة حلول حملية ألفريقيا  )د( 
اخلاص ذج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والدعوة إىل دعم رأس املال منا
 شاريع السكك احلديدية القائمة واجلديدة يف أفريقيا؛مب

يف السوق يف استكشاف  ةاملشاركاألطراف دعم الدول األعضاء و (ھ) 
واملشترك يف اهلياكل األساسية والعقارات والقطاعات  الفردي فرص االستثمار

رى بالتعاون الوثيق مع صناديق املعاشات التقاعدية، وشركات إدارة األصول، األخ
 األسهم اخلاصة، واملؤسسات املالية؛مصادر و
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للدول األعضاء ونشر أفضل املمارسات فيها  املساعدة التقنيةتقدمي  )و( 
ووضع سياسات واستراتيجيات  بالنمو قطاعات ذات األولويةاللتمكينها من حتديد 

 لتحسني قدرهتا التنافسية وجذب االستثمار وحتفيز ريادة األعمال.وتنفيذها  وبرامج

دعم الدول األعضاء يف تطوير وتعميق أسواق ديوهنا احمللية هبدف تعبئة  )ز( 
 موارد إضافية لتلبية احتياجات متويل التنمية؛ 

تعزيز التمكني االقتصادي واملايل للمرأة عن طريق دعم رائدات  )ح( 
 منصة متويلية مبتكرة. وضع األعمال األفريقيات ومديرات الصناديق يف 

 البيانات واإلحصاءات  :4الربنامج الفرعي   -4

تعزيز إنتاج ونشر واستخدام البيانات واإلحصاءات على  يف إطار العمل -26
املكانية املوثوقة على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي من أجل واملعلومات اجلغرافية 

الربنامج الفرعي هذا وضع السياسات واختاذ القرارات القائمة على األدلة، سيقوم 
 مبا يلي:

ها املتعلقة دعم النظم اإلحصائية الوطنية األفريقية يف حتويل أساليب )أ( 
يف عملية مجع البيانات وجتميعها ونشرها عن طريق رقمنة  حبوكمة البيانات وإدارهتا

 اجملاالت اإلحصائية، مبا يف ذلك التعدادات السكانية ونظم التسجيل املدين؛

التدريب وإتاحة منابر لتبادل املمارسات اجليدة فيما بني الدول  وفريت )ب( 
 األعضاء والوكاالت اإلحصائية التابعة لكل منها؛

دام اإلحصاءات واملعلومات اجلغرافية ز االتصال بشأن استخيتعز )ج( 
لدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل اإلسراع  املساعدة التقنيةوتقدمي  ترويج لهاملكانية وال

 لجائحة؛لبوضع استراتيجية قارية من أجل استجابة جغرافية مكانية للتصدي 

البيانات  يف جمالوبناء القدرات السياساتية دمج أنشطة املشورة  ( د)
واإلحصاءات لدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل رصد تنفيذ خطة عام 

   واإلبالغ عنهما. 2063وخطة عام  2030

 وإدارة املوارد الطبيعية  ،والبيئة ،ر املناختغّي :5الربنامج الفرعي   -5

لنهوض بالتنمية الشاملة واملستدامة، عن طريق تعزيز على ا يف إطار العمل -27
قدرة الدول األعضاء على تسخري التكنولوجيات واالبتكارات اجلديدة واملوارد 

الصمود أمام الطبيعية واالقتصاد األخضر واألزرق واالرتقاء مبستوى قدرهتا على 
 مبا يلي:أساسًا  الربنامج الفرعي هذا تغري املناخ، سيقوم

إىل الدول  املساعدة التقنيةإجراء حبوث يف جمال السياسات وتقدمي  )أ( 
 األعضاء بشأن التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار ومنهجيات التحول الرقمي؛ 



E/ECA/COE/40/9 

 

22-00320 12/19 

 

دمات اخلإجراء حبوث يف جمال السياسات وتقدمي الدعم الفين و)ب(  
ت وخطط ستشارية إىل الدول األعضاء يف تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيااال

 ؛املوارد املعدنية تكون متماشية مع مبادئ الرؤية األفريقية للتعدينبشأن 

وعقد  ،هنينيتنظيم دورات تدريبية لواضعي السياسات واخلرباء وامل )ج(  
اجتماعات للمنابر اإلقليمية، وال سيما املنتدى اإلقليمي األفريقي املعين بالتنمية 

طري بشأن التنمية املستدامة على الصعيد الُق ةاملساعدة التقنياملستدامة، وزيادة 
 حملية؛ أخرى و طنيةطوعية ووالقضاء على الفقر، مبا يف ذلك إجراء استعراضات 

تقدمي املشورة الفنية إىل مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية  )د(  
م وصياغة اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية فيما يتعلق بالتخطيط املستدا

السياسات وإدارة االقتصاد األزرق مبا يتماشى مع استراتيجية االحتاد األفريقي 
 ا؛ يلالقتصاد األزرق يف أفريق

إجراء حبوث وحتليالت يف جمال السياسات وعقد حوارات إقليمية بشأن  ( ھ) 
مدى قدرة االقتصادات واجملتمعات والنظم اإليكولوجية األفريقية على الصمود أمام 

 قابليتها للتأثر بالكوارث؛ مدى ر املناخ وتغّي

ائحة وإذكاء الوعي اجلتعزيز قدرة أفريقيا على التعايف املستدام من  )و(  
 ر املناخ واالقتصاد واملسائل الصحية.بني تغّي الترابطبأوجه 

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  :6الربنامج الفرعي   -6

عن حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف أفريقيا، على  يف إطار العمل -28
تسريع وترية تنفيذ الدول األعضاء التزاماهتا العاملية واإلقليمية املتصلة باملساواة  طريق

 الربنامج الفرعيهذا ، سيقوم عن ذلكبني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات واإلبالغ 
 مبا يلي:ا أساًس

الفنية، وزيادة  املشورةخدمات تقدمي جمال السياسات وإجراء حبوث يف  )أ( 
القدرات، وحفز النقاش بشأن قضايا الساعة املتعلقة باملساواة بني  نميةاملعارف، وت

 اجلنسني ومتكني املرأة؛ 

ملرأة اقتصاديا، وتسخري املكاسب الدميغرافية االعمل على متكني  )ب( 
د للنساء والفتيات، مع التركيز بوجه خاص على لتوظيف املرأة وتوفري التعليم اجلّي

 التحّول الرقمي؛ 

تقدمي الدعم الفين للدول األعضاء يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين  )ج( 
الربامج يف إطار خمتلف يف سياساهتا وبراجمها اإلمنائية القطاعية، وكذلك تقدمي الدعم 

 الفرعية للجنة؛
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لدول األعضاء لقياس التقدم احملرز واإلبالغ عن تقدمي الدعم الفين إىل ا )د( 
حالة تنفيذ براجمها وسياساهتا الوطنية املتصلة بالتزاماهتا العاملية واإلقليمية، استنادا إىل 
نتائج االستعراض اإلقليمي إلعالن ومنهاج عمل بيجني، واملؤشر األفريقي للجنسانية 

 والتنمية، واملؤشر األفريقي للجنسانية؛ 

املؤشر األفريقي للجنسانية والتنمية واملؤشر إعمال الشروع يف  ( ھ)
بعد هذين  ُتعِملاألفريقي للجنسانية، بالتعاون مع الشركاء، يف البلدان املتبقية اليت مل 

 املؤشرين. 

 األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية  :7الربنامج الفرعي   -7

  مشال أفريقيا األنشطة دون اإلقليمية يف :1 املكّون )أ( 

 ،فرص العمل يف مشال أفريقيا استحداثبيئة تتيح  هتيئةعلى يف إطار العمل  -29
االعتراف مبؤهالت حتسني عن طريق تعزيز التنويع االقتصادي والتكامل اإلقليمي و

 مبا يلي:أساسًا  املكّونومهارات العمال املهاجرين، سيقوم هذا 

القتصاد الكلي وإصالحات هيكلية لسياسات واستراتيجيات  وضع )أ( 
ل االقتصادي من أجل اقتصادات أكثر ترمي إىل دعم التحّووقائمة على األدلة تكون 

 يف مشال أفريقيا؛ قدرة على الصمودعا وتنّو

إجراء حبوث وحلقات عمل بشأن استحداث فرص العمل بواسطة  )ب( 
كيز على اجلوانب املستدامة، املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مشال أفريقيا، مع التر

واملساواة بني اجلنسني، والتعايف بعد اجلائحة، وذلك بالتعاون مع مراكز الفكر 
 واجلامعات داخل أفريقيا وخارجها؛

تقدمي الدعم التحليلي واخلدمات االستشارية وعقد مشاورات دون  )ج( 
 رية األفريقية؛إقليمية بشأن تنفيذ االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القا

والتدريب للدول األعضاء بشأن مجع وحتليل  املساعدة التقنيةتقدمي  )د( 
ونشر البيانات املتعلقة باهلجرة، وبناء القدرات لتعزيز مهارات ومؤهالت العمال 

 ؛ ريقينياألف

إجراء حبوث بشأن االجتاهات الدميغرافية والفجوة يف املهارات الرقمية  ( ھ)
العمل املنتج يف أفريقيا، بالتعاون مع األمم املتحدة والشركاء واستحداث فرص 

 اخلارجيني.

 األنشطة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا  :2 املكّون )ب( 

لنهوض بالتنمية الشاملة يف غرب أفريقيا، عن طريق على ا يف إطار العمل -30
الديناميات الدميغرافية يف ب املتصلةتعزيز قدرة البلدان على مراعاة التحديات 
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أساسًا  املكّونالسياسات وعمليات التخطيط وحتقيق التكامل اإلقليمي، سيقوم هذا 
 مبا يلي:

لطلبات الواردة من الدول األعضاء والكيانات اإلقليمية لاالستجابة  )أ( 
ج جين العائد الدميغرايف وتشجيع استخدام هنالرامية إىل فيما يتعلق باجلهود احلثيثة 

ستة من بلدان غرب أفريقيا وتعزيز  ما ال يقل عن الدميغرايف يف العائدميزنة يراعي 
التكامل اإلقليمي عن طريق تنفيذ االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية 

 األفريقية؛ 

الفرص اليت تتيحها اغتنام طلبات بناء القدرات الرامية إىل لاالستجابة  )ب( 
 افية؛الدميغر العوائد

املعارف واألدوات والسياسات خبصوص تسريع االنتقال  توفري )ج( 
ديناميات يف ذلك مبا الدميغرايف واالنعكاسات ذات الصلة على التنمية املستدامة، 

األسرة، واهلجرة واملهاجرين، والصحة ومعدل الوفيات، والشيخوخة والظروف 
دين، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املعيشية، والدميوغرافيا التارخيية، والتسجيل امل

 النساء والفتيات، ومتكني الشباب، والسالم الدائم، والتنمية املستدامة يف أفريقيا؛ 

اجلماعة االقتصادية  مفوضية السعي إىل إقامة شراكة استراتيجية مع )د( 
لخطة االستراتيجية اخلمسية األوىل ل الصيغة النهائيةلدول غرب أفريقيا لوضع 

ومواصلة الدعوة إىل تعميم مراعاة الركائز  2050 عام رؤيةمن أجل حتقيق للجماعة 
 االستراتيجية للرؤية يف خطط التنمية الوطنية للدول األعضاء.

 األنشطة دون اإلقليمية يف وسط أفريقيا  :3 املكّون )ج( 

توسيع قطاعي التصنيع واخلدمات ذات القيمة العالية، على يف إطار العمل  -31
جمموع الصادرات، وتعميق سالسل من وزيادة حصة السلع املصّنعة والقابلة للتداول 

القيمة اإلقليمية، وحتسني القدرة التنافسية واإلنتاجية لالقتصادات احمللية من أجل 
 املكّونا، سيقوم هذا تسريع التنويع االقتصادي والتحول اهليكلي يف وسط أفريقي

 مبا يلي:أساسًا 

املتعلقة  واخلطط الرئيسية والرؤى ستراتيجياتاالدعم تفعيل وتنفيذ  )أ( 
التنويع االقتصادي اليت صيغت يف تشاد وغينيا االستوائية والكامريون والكونغو، ب

ودعم صياغة سياسات مماثلة يف بلدان وسط أفريقيا األخرى، والدعوة إىل مناخ 
 ال مواٍت يف وسط أفريقيا؛أعم

دورات تدريبية ألفرقة األمم املتحدة القطرية والدول األعضاء يف  توفري )ب( 
اليت  املتكاملة وسط أفريقيا بشأن استخدام جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ

 وضعتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛ 
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املساعدة إىل األسواق وتقدمي  نفاذمجع ومقارنة املعلومات املتعلقة بال )ج( 
نطقة التجارة مب املتعلقةإىل الدول األعضاء من أجل ترمجة استراتيجياهتا الوطنية  التقنية

احلرة القارية األفريقية إىل مشاريع وبرامج وإصالحات حمددة وقابلة للتمويل من 
 جانب املصارف؛ 

سط أفريقيا ودعم خمطط توافق اآلراء بشأن النقل يف وستفادة من الا )د( 
املنطقة دون اإلقليمية يف حتويل ممرات النقل إىل ممرات إمنائية بواسطة أداة التخطيط 

 نظام املعلومات اجلغرافية؛ائمة على قاملكاين وحتليل النقاط الساخنة ال

ز األفريقي املعين باهلوية الرقمية ، بالتعاون مع مركز التمّيالعمل ( ھ)
 املخصصةجهودها يف على دعم الدول األعضاء لتابع للجنة، اووالتجارة واالقتصاد 

 راكز االبتكار التكنولوجي، وتطوير التجارة اإللكترونية، وتنفيذ نظم اهلوية الرقمية؛مل

إىل الدول األعضاء يف وسط أفريقيا لضمان  املساعدة التقنيةتقدمي  )و( 
تصادي ودعم مواءمة الصكوك التركيز على هامش املناورة املايل الالزم للتنويع االق

اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية إطار التجارية يف 
السترشاد هبا يف إعداد خطة رئيسية موحدة للتنمية بغية اوالنقدية لوسط أفريقيا، 

 وسط أفريقيا؛يف الصناعية والتنويع االقتصادي 

من لإلصالح  خطةتعزيز التعاون مع هيئات القطاع اخلاص ووضع  ( ز)
 القدرة التنافسية؛باإلنتاجية و املتصلةبلوغ الغايات أجل 

اقتراح تدابري سياساتية ترمي إىل تعزيز قدرة االقتصادات احمللية على  ( ح)
  .ائحةاجلالصمود يف وجه الصدمات اخلارجية، مبا يف ذلك الصدمات النامجة عن 

 األنشطة دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا  :4 املكّون د( )

حتقيق تكامل إقليمي أعمق يف شرق أفريقيا، وذلك باملضي على  يف إطار العمل -32
قدما يف تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وزيادة االستثمارات داخل 

 املكّوناملنطقة وتسخري االقتصاد األزرق وتعزيز السياحة اإلقليمية، سيقوم هذا 
 مبا يلي:أساسًا 

البلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية تكثيف عملية تقدمي الدعم إىل  )أ( 
نطقة التجارة احلرة القارية مب تعلقةمن أجل تنفيذ استراتيجياهتا الوطنية واإلقليمية امل

 سياسايت األفريقية تنفيذا فعاال، وتوفري املعارف وبناء القدرات وتيسري إجراء حوار
واجلماعات االقتصادية  إقليمي للقطاعني اخلاص والعام واهليئات احلكومية الدولية

اإلقليمية بشأن تشجيع االستثمار ومصادر التمويل املبتكرة للمؤسسات الصغرية 
 من حيث التكلفة؛  ديةواملتوسطة احلجم واللوجستيات التجارية اجمل
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منطقة التجارة احلرة بشأن  ودراسات استقصائية لآلثار إجراء تقييمات )ب( 
طري ملنطقة التجارة احلرة، مؤشر األعمال التجارية الُقالقارية األفريقية، مبا يف ذلك 

 والفرص؛الصعوبات قياس التقدم احملرز وحتديد هبدف 

، ودعم الدول األعضاء واجلماعات يةسياساتات معرفية وإجراء حوار )ج( 
حتسني حالة استعدادها للمفاوضات بشأن الربوتوكوالت يف االقتصادية اإلقليمية 

 نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ عتمد بعد فيما يتعلق مباليت مل توالصكوك 

تشجيع تطوير سالسل القيمة اإلقليمية بإجراء دراسات وتقدمي  )د( 
إلنشاء وتشغيل بورصات وأسواق خاصة بالسلع األساسية ومناطق  التقنيةاملساعدة 

 اقتصادية خاصة؛ 

موارد  تنطوي عليهاملسامهة يف تعزيز األدوات التحليلية لتقييم ما  ( ھ)
وعقد  ،االقتصاد األزرق يف الدول األعضاء من إمكانات اجتماعية واقتصادية وبيئية

 منتدى دون إقليمي إلذكاء الوعي مبختلف جوانب االقتصاد األزرق؛

من  للتمويل مشاريع فعالة وقابلة إنشاء علىدعم بناء قدرات الشباب  )و( 
 يف جمال االقتصاد األزرق؛ جانب املصارف

دعم تنفيذ املبادئ التوجيهية للسياحة احلضرية، متاشيا مع التوصيات  )ز( 
شراكة مع منظمة السياحة العاملية والبنك يف الواردة يف استراتيجية السياحة األفريقية، 

 الدويل؛ 

وعقد  2023يف عام  افينيإض للسياحة يف بلدينني فرعيني حساب ءإنشا)ح( 
 ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ختصةاجتماعات تصديق مع اهليئات السياحية امل

تمكني القطاع السياحي من اكتساب القدرة على الصمود يف وجه فيما يتصل ب
 .19-الصدمات اخلارجية، من قبيل جائحة كوفيد

 األنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي  :5املكّون  ( ھ)

تعميق التكامل اإلقليمي وتعزيز القدرات على حتقيق على  يف إطار العمل -33
، سيقوم حلد من الفقر وعدم املساواة يف اجلنوب األفريقيمن أجل االتصنيع الشامل 

 :مبا يليأساسًا  هذا املكّون

االستشارية إىل اجلماعة اإلمنائية  ةتقدمي الدعم التقين وخدمات اخلرب )أ( 
للجنوب األفريقي، والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، والدول 

تعزيز قدراهتا على النهوض بالتصنيع الشامل من أجل  ،األعضاء وقطاعاهتا اخلاصة
رطة اوخ اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والتكامل اإلقليمي بتنفيذ استراتيجية

، والسياسة الصناعية للسوق املشتركة (2063-2015)التصنيع  املتعلقتني ب هاريقط
ومواءمتها مع سياسات التصنيع  (2030-2015)لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي 
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الوطنية، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومؤمتر األمم املتحدة 
املتحدة لألغذية والزراعة ومكاتب املنسقني اإلقليميني للتجارة والتنمية ومنظمة األمم 

لألمم املتحدة ومصرف التنمية األفريقي ورابطات القطاع اخلاص واجلامعات 
 ؛بحثيةالؤسسات املو

لتشجيع التصنيع، مبا  يةوضع ونشر أدوات ومبادئ توجيهية سياسات )ب( 
الصعيدين الوطين ودون  سل القيمة علىوتطوير سالالتصنيع قيمة وال إضافةيف ذلك 
 اإلقليمي؛

دعم اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف تنفيذ الرؤية االستراتيجية  )ج( 
لعشر اذات وخطتها االستراتيجية  - 2050رؤية أي  –اجلديدة للجنوب األفريقي 

سنوات، وخطة التنمية االستراتيجية اإلرشادية اإلقليمية للجماعة اإلمنائية للجنوب 
 ؛ 2030-2020 للفترة فريقياأل

والشركاء دون اإلقليميني، مثل  دون اإلقليمية التعاون مع الكيانات )د( 
جمالس األعمال التجارية لكل من اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق 
املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، يف إشراك القطاع اخلاص، مبا يف ذلك 
املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، وذلك بتسخري الرقمنة 

لتكنولوجيا واالبتكار لتيسري تطوير األعمال التجارية وتعزيز اإلنتاجية والعلوم وا
 والقدرة التنافسية؛

املسامهة يف إنشاء هياكل وأدوات مؤسسية وتعليمية لدعم املشاريع  ( ھ)
بتكرة لتعزيز املج ُهنُّتسخري الومساعداهتا يف املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 

 وكفالة منو القطاع اخلاص يف املنطقة دون اإلقليمية؛قدرهتا التنافسية 

لجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول لين املستمر فتقدمي الدعم ال )و( 
األعضاء يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف جمال تيسري املشاورات الوطنية 

ى االتفاق املنشئ وإذكاء الوعي بشأن عملية منطقة التجارة احلرة، والتصديق عل
منطقة التجارة يف إطار للمنطقة، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية ودون إقليمية 

 احلرة القارية األفريقية؛ 

لتصدي آلثار من أجل ابناء قدرات الدول األعضاء والقطاع اخلاص  ( ز)
املؤسسات الصغرى انتعاش وذلك بإطالق مبادرات ترمي إىل دعم  ،ائحةاجل

 واملتوسطة وتعزيز قدرهتا على الصمود يف وجه الصدمات املستقبلية.والصغرية 

 التنمية االقتصادية والتخطيط :8الربنامج الفرعي   -8

تعزيز التخطيط اإلمنائي للبلدان األفريقية وحتسني قدرهتا على  يف إطار العمل -34
والتنمية ل اهليكلي على صياغة وإدارة سياسات فعالة للقطاع العام من أجل التحّو

 :مبا يليأساسًا  الربنامج الفرعيهذا ، سيقوم املستدامة
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وعرب اإلنترنت بشأن التنمية القطاعية حضوريا مواصلة تقدمي التدريب  )أ( 
املدى املتوسط إىل الطويل للتعامل مع األثر على والوطنية واإلقليمية؛ والتخطيط 

صياغة السياسات بشأن لجائحة؛ واحملتوى احمليَّن لاالجتماعي واالقتصادي 
 االقتصادية واالجتماعية وإدارهتا؛

م فيما بني األقران والتعاون فيما بني املعنيني مواصلة تعزيز التعّل )ب( 
موجزات عن إعداد وستودع معريف رقمي مو هنيةمجاعة م بإنشاءبالتخطيط اإلمنائي 

 السياسات وورقات حبثية؛

فكار واملعارف عن طريق املنتجات تشجيع توليد املعرفة وتبادل األ )ج( 
الرفيعة  السياساتية البحثية وبرامج الزماالت واحللقات الدراسية اإلمنائية واحلوارات

 املستوى؛

مواصلة التشديد على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والقضايا املتصلة  )د( 
ذات صلة تركز على التنمية  تعليمية دوراتبتنظيم بالشباب يف السياسات العامة 

 ل الرقمي؛ املستدامة والقضاء على الفقر واالبتكار والتحّو

 الفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية  :9الربنامج الفرعي   -9

عن  ،لقضاء على الفقر املدقع واحلد من عدم املساواةعلى ايف إطار العمل  -35
طريق حتسني سياسات الدول األعضاء واستراتيجياهتا لالستثمارات االجتماعية 

 الربنامج الفرعيهذا فرص العمل املنتج يف املناطق احلضرية، سيقوم  استحداثو
 مبا يلي: اأساًس

لتحسني قدرات الدول  املساعدة التقنيةتطوير املعارف التحليلية وتقدمي  )أ( 
ياسات واالستراتيجيات الوطنية الكفيلة بالقضاء على الفقر األعضاء على تصميم الس

املدقع، ومحاية الضعفاء اقتصاديا، واحلد من أوجه عدم املساواة، واإلدماج العام 
 والتنمية املنصفة يف أفريقيا؛

إىل الدول األعضاء يف  املساعدة التقنيةتطوير املعارف التحليلية وتقدمي  )ب( 
عاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، وخطة عمل جمال تنفيذ االتفاق ال

مدريد الدولية للشيخوخة، وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وإعالن 
، واخلطة احلضرية 2014أديس أبابا بشأن السكان والتنمية يف أفريقيا ملا بعد عام 

 اجلديدة، والوقوف على حالة التقدم يف هذا الصدد؛

م واحلوار على الصعيد اإلقليمي بشأن السياسات الرامية تسهيل التعّل ج( )
ع احلضري إىل استحداث فرص العمل يف املناطق احلضرية ودعم رصد ديناميات التوّس

بالشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
 ومصرف التنمية األفريقي واملدن املتحدة واحلكومات احمللية يف أفريقيا. 
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 خامتة -دال

بوصفها تني تسخري قوهتا وميزهتا النسبي 2023ستواصل اللجنة يف عام  -36
قارة  أفريقيالتكون  أفعالحتويل األفكار إىل يف سبيل الفنية ة يملعرفة اسياسلل مؤسسة
مبثابة  اخلمسة السالم والنمو. وستكون جماالت األولوية االستراتيجيةب تنعم متمكنة

القوة التوجيهية ألنشطة اللجنة وبراجمها يف إطار أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 
الرئيسية الواردة يف تقرير األمني العام  ه اجلهود حنو جتسيد اجملاالتوستوجَّ .2063

يف عمل اللجنة ويف إطارها الربناجمي املتوسط األجل للفترة ‘‘ خطتنا املشتركة’’
ز برنامج عمل اللجنة على جماالت ذات أولوية تشمل متويل وسريّك .2022-2025

 ؛ وسياسة االقتصادالسريعةوتعزيز تنميتها  19-تعايف أفريقيا من جائحة كوفيد
ال  الكلي والتخطيط اإلمنائي؛ والبيانات واإلحصاءات؛ والتجارة والتكامل اإلقليمي،

ر يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ ومتكني الشباب والنساء؛ وتغّي سيما
فرص  استحداثاملناخ؛ والتكنولوجيا واالبتكار؛ والتصنيع؛ والتنويع االقتصادي و

الصغرية واملتوسطة؛ ومسائل الفقر وعدم املساواة سسات املؤبواسطة ال سيما العمل، 
 .بشريال ضعفالو

_______________ 


