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تقرير عن دعم منظومة األمم املتحدة لالحتاد األفريقي وبرنامج
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له
أوالا -مقدمة
يتضمن هذا التقرير موجزا للدعم املقدَّم من وكاالت منظومة األمم املتحدة
-1
العاملة يف أفريقيا إىل االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع
له (نيباد) ،الذي هو بصدد التحول إىل وكالة االحتاد األفريقي للتنمية ،يف الفرتة من
نيسان/أبريل  201٨إىل كانون الثاين/يناير  .2019وهو يشمل دعم تنفيذ أولويات االحتاد
األفريقي على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ،مبا فيها تلك املبينة يف خطة االحتاد
األفريقي لعام ’’ :206٣املستقبل الذي نصبو إليه‘‘ ،وخطة التنمية املستدامة لعام .20٣0
ويف ذلك السياق ،يتضمن التقرير حملة عامة عن املساعدة املقدمة من خالل آلية التنسيق
اإلقليمي ألفريقيا يف إطار جتديد الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي بشأن خطة
أفريقيا للتكامل والتنمية للفرتة  .2027-2017ويقدم التقرير أيضا حملة عامة عن دعم
اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتنفيذ اآللية األفريقية الستعراض األقران وجمموعة خمتارة من
مقررات االحتاد األفريقي املتعلقة بربنامج اهلياكل األساسية لوكالة االحتاد األفريقي للتنمية.



19-00157

E/ECA/COE/38/1/Rev.1.

E/ECA/COE/38/6/Rev.1

ثانيا -الدعم املقدم من منظومة األمم املتحدة يف سياق آلية التنسيق اإلقليمي
ألفريقيا
ألف -الدعم املقدم من األمانة املشرتكة آللية التنسيق اإلقليمي أفريقيا
’‘1

املعتكف والدورة التاسعة عشرة آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا
خالل الفرتة قيد االستعراض ،نظمت األمانة املشرتكة آللية التنسيق اإلقليمي
-2
ألفريقيا معتكف برجمة لآللية يف نريويب .وقد ُو ِضعت خطط عمل ( )2019–201٨اجملموعة
املشرتكة الناجتةُ عن ذلك ،حيث توجه حاليا عمل اآللية ،يف سياق إطار الشراكة بني األمم
ِ
مسرتشدة باألولويات
املتحدة واالحتاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية،
اإلقليمية ودون اإلقليمية .واتفقت األمانةُ املشرتكة ،يف إطار شراكة مع األفرقة اإلقليمية
جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وغرب أفريقيا
ووسطها ،على موضوع الدورة السنوية التاسعة عشرة لآللية حتت عنوان ’’دعم منظومة األمم
املتحدة لالحتاد األفريقي يف كسب معركة مكافحة الفساد :مسار مستدام لتحول أفريقيا‘‘.
ولتعزيز االتصال داخل اجملموعات وفيما بينها ،استحدثت األمانةُ منصة إلكرتونية لتبادل
املعلومات والتعاون من املقرر إطالقها عما قريب.

’‘2

اإلصالحات اجلارية يف االحتاد األفريقي واألمم املتحدة ،وآلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا
اختذت قمة االحتاد األفريقي ،يف قمته العادية احلادية والثالثني املعقودة يف
-٣
نواكشوط يف الفرتة من  2٥حزيران/يونيه إىل  2متوز/يوليه  201٨حتت شعار ’’االنتصار يف
حماربة الفساد :مسار مستدام لتحويل أفريقيا‘‘ ،ويف الدورة االستثنائية احلادية عشرة ملؤمتر
قمة االحتاد املعقودة يف أديس أبابا يف  17و 1٨تشرين الثاين/نوفمرب  ،201٨قرارات هامة
تتعلق باإلصالحات املؤسسية لالحتاد األفريقي .ويف غضون ذلك ،اقرتح األمني العام
إجراءات وتوصيات رئيسية إلعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خطة
عام . 20٣0
وفيما يتعلق بإصالحات االحتاد األفريقي ،تكتسي اإلصالحات التالية أمهية
-4
خاصة بالنسبة آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا( :أ) إعادة تنظيم هيكل ومناصب القيادة
العليا ملفوضية االحتاد األفريقي؛ (ب) إقرار والية وكالة االحتاد األفريقي للتنمية يف أعقاب
القرار املتخذ يف كانون الثاين/يناير  2017لتحويل وكالة التخطيط والتنسيق التابعة لنيباد؛
(ج) إجراء إصالح مؤسسي لآللية األفريقية الستعراض األقران؛ (ه) وضع تقسيم فعال
للعمل بني االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء واملنظمات
القارية .ويف أيار/مايو  ،201٨اعتمدت اجلمعية العامة القرار  279/72الذي ينص على
إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل الذي جيري كل
أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل
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التنمية .وحتت عنوان ’’جتديد النهج اإلقليمي‘‘ ،أكدت اجلمعية العامة يف القرار من جديد
دور ومهام منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد اإلقليمي ،مبا يف ذلك اللجان
االقتصادية اإلقليمية واألفرقة اإلقليمية ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،وشددت على ضرورة
مواصلة جعلها مهيأة لتحقيق الغرض املنشود منها يف دعم تنفيذ خطة عام  20٣0وجتديد
اهلياكل اإلقليمية ،مع اإلقرار بعدم وجود هنج واحد يناسب اجلميع .وشددت أيض ا على
احلاجة إىل سد الثغرات ومعاجلة أوجه التداخل على الصعيد اإلقليمي وأعربت عن تأييدها
التباع هنج تدرجيي يف جتديد منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد اإلقليمي.
’‘٣

استجابة آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا لإلصالحات اجلارية يف االحتاد األفريقي واألمم
املتحدة
يف تشرين األول/أكتوبر  ،201٨أصدرت أمانة اآللية تكليف ا إلجراء دراستني،
-٥
إحدامها بشأن تعزيز التنسيق على الصعيد دون اإلقليمي دعم ا لالحتاد األفريقي والشراكة
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ،واألخرى بشأن تعزيز الرصد والتقييم يف آلية التنسيق اإلقليمي
ألفريقيا .وكان اهلدف من الدراسة األوىل هو االستفادة من زخم إصالحات االحتاد األفريقي
واألمم املتحدة من أجل مزيد من الدعم املنسق واملناسب للغرض على الصعيد دون اإلقليمي،
مع ضمان روابط فعالة مع آليات التنسيق يف األمم املتحدة على الصعيدين الوطين
واإلقليمي .وكان الغرض من الدراسة الثانية هو إنشاء إطار يسمح لآلليات مبتابعة التقدم
احملرز والنتائج احملققة يف تنفيذ األنشطة ذات األولوية املتفق عليها لدعم االحتاد األفريقي
وع ِرض مشروعا تقريري الدراستني لالستعراض يف اجتماعني لفريقي خرباء خمصصني
وأجهزتهُ .
ُع ِقدا يف نريويب يف كانون األول/ديسمرب  ،201٨وجيري حالي ا وضعهما يف صيغتهما النهائية.
ويف  10كانون األول/ديسمرب  ،201٨عقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا
-6
اجتماعا مشرتكا مع جمموعة األمم املتحدة اإلقليمية للتنمية املستدامة لشرق أفريقيا واجلنوب
األفريقي وجمموعة األمم املتحدة اإلقليمية للتنمية املستدامة لغرب ووسط أفريقيا يف أديس
أبابا .وكان اهلدف العام لالجتماع هو التوصل إىل تفاهم مشرتك بشأن آثار املبادرات اجلارية
إلصالح األمم املتحدة على األداء الوظيفي للكيانات والتداول بشأن اسرتاتيجيات من أجل
تعميق التعاون .واتفق االجتماع على طرائق ملتابعة وتنفيذ املرحلة األوىل من اإلجراءات
اسرت ِشد هبا يف إعداد خطة عمل مشرتكة.
اإلقليمية املثلى إلصالحات األمم املتحدة ،اليت ُ
واتفق االجتماع أيض ا على إدماج وتنسيق األولويات االسرتاتيجية لالحتاد األفريقي،
واملبادرات االسرتاتيجية السبع جملموعة األمم املتحدة اإلقليمية للتنمية املستدامة( ،)1والشراكة
بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية للفرتة -2017

() 1

اسرتاتيجية دعم البلدان املتوسطة الدخل؛ واإلطار االسرتاتيجي لدعم التنمية القادرة على الصمود يف أفريقيا؛
واإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي ملنطقة البحريات الكربى؛ واسرتاتيجية منطقة الساحل؛ واسرتاتيجية دعم الدول
اجلزرية الصغرية النامية والبلدان احمليط اهلندي؛ مبادرة القرن األفريقي؛ ومبادرة رسم خرائط اهلجرة.
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 ،2027واإلطار املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم
واألمن ،وإطار العمل املشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ خطة عام 206٣
وخطة التنمية املستدامة لعام .20٣0

باء  -أنشطة خمتارة من جمموعات آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا
’‘1

النمو االقتصادي املستدام والشامل والصناعة والتجارة والزراعة والتجهيز الزراعي والتكامل
اإلقليمي
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،أدت اجملموعة األوىل دورا يف وضع االتفاق
-7
املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من خالل الدعم املقدم إىل االحتاد األفريقي.
وتُعدَّد جمموعات آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا يف مرفق هذه الوثيقة .واجملموعة منهمكة ،يف
الوقت الراهن ،يف األعمال التحضريية لبدء املرحلة الثانية من مفاوضات منطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية .وستغطي هذه املرحلة االستثمار وسياسة املنافسة وحقوق امللكية الفكرية
والتجارة اإللكرتونية .وباإلضافة إىل ذلك ،تقوم اجملموعة ،بدعم من االحتاد األورويب،
مبساعدة البلدان على وضع اسرتاتيجيات وطنية لدعم تنفيذ االتفاق .وشاركت اجملموعة
بنشاط يف املؤمتر العاملي األول املعين باالقتصاد األزرق املستدام ،الذي ُع ِقد يف نريويب يف
الفرتة من  26إىل  2٨تشرين الثاين/نوفمرب  ،201٨بشأن موضوع ’’االقتصاد األزرق وخطة
التنمية املستدامة لعام  .‘‘20٣0وخالل املؤمتر ،نظمت اجملموعة عددا من الفعاليات اليت
أسفرت عن نتائج لتوجيه األنشطة املقبلة .وقدمت اجملموعة أيض ا دعم ا نشيط ا خلطة االحتاد
األفريقي للرقمنة ،مبا يف ذلك التجارة الرقمية واهلوية الرقمية.
واستهدفت اجملموعة  40بلدا يف أفريقيا يف املرحلة األوىل من خطة العمل
-٨
اإلقليمية ( )201٨–2012لالسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية،
استجابة للتحديات اليت تواجهها نظم اإلحصاءات الوطنية ،ومنها األفريقية ،يف إنتاج بيانات
إحصائية جيدة بشأن األغذية والزراعة .ويف هذا الصدد ،أصدرت اجملموعة مبادئ توجيهية
وكتيبات ومواد تدريبية وورقات عمل تقنية وقدمت مساعدة تقنية وأجرت تقييمات قطرية.
معجلة‘‘ وانصب الرتكيز على حتسني الطريقة اليت
وشاركت أيض ا يف تقدمي ’’مساعدة تقنية َّ
ميكن هبا للحكومات تنظيم وإدارة النظم اإلحصائية ،وعلى املساعدة التقنية وتدريب املوظفني
يف مكاتب اإلحصاءات الوطنية ووزارات الزراعة .وشاركت اجملموعة أيض ا يف اجلهود الرامية
إىل مواءمة مؤشرات خطة عام  20٣0وخطة عام  206٣يف قطاع الزراعة.

’‘2

اهلياكل األساسية
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،عززت اجملموعة دعمها للدول األعضاء من
-9
أجل وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مواتية إلقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص فيما
يتعلق مبشاريع اهلياكل األساسية ،مبا يف ذلك الطاقة .ويف هذا الصدد ،عقدت دورة تدريبية
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بشأن وضع منوذج للطاقة املختلطة يف إثيوبيا ،وبدأت عمليات استعراض ألداء السالمة على
الطرق يف الكامريون وأوغندا ،ونظمت محالت وأنشطة دعوة لدعم بروتوكول السكك
احلديدية للكسمربغ .وباإلضافة إىل ذلك ،تعمل اجملموعة على دعم اسرتاتيجية لتنمية الطاقة
األحيائية وخططا استثمارية لوسط وشرق أفريقيا .ويف إطار األنشطة السنوية لعرض مشاريع
برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا على اجلهات صاحبة املصلحة ،نظمت اجملموعة
األسبوع الرابع لربنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا يف شالالت فيكتوريا ،زمبابوي،
يف تشرين الثاين/نوفمرب  201٨تناول موضوع ’’تنفيذ برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف
أفريقيا من خالل احلكم الرشيد – حتقيق هياكل أساسية ذكية من أجل التكامل األفريقي‘‘.
وباإلضافة إىل ذلك ،عقدت اجملموعة ،يف أديس أبابا يف كانون األول/ديسمرب ،201٨
احلوار املتعلق بالسياسات يف إطار الربنامج من أجل تشجيع مشاركة أصحاب املصلحة
ووضع خطة للتوصل إىل توافق لآلراء مع الدول األعضاء.
وال تزال اجملموعة تدعم مبادرة سوق النقل اجلوي األفريقية املوحدة .وقد
-10
اعتُ ِمدت النصوص التنظيمية واملؤسسية لقرار ياموسوكرو ،اليت تشكل اإلطار التنظيمي
واإلداري لسوق النقل اجلوي األفريقية املوحدة على هامش الدورة العادية الثالثة ملؤمتر قمة
االحتاد األفريقي ،املعقودة يف أديس أبابا يف الفرتة من  22إىل  29كانون الثاين/يناير
 .201٨أما الفريق العامل الوزاري ،الذي أنشئ لقيادة عملية إنشاء وتشغيل سوق النقل
اجلوي األفريقية املوحدة ،فقد عقد اجتماعه الرابع يف لومي يف أيار/مايو  .201٨ومن النتائج
اهلامة لالجتماع اعتماد مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ قرار ياموسوكرو ستوقعها مجيع الدول
املوقعة على سوق النقل اجلوي األفريقية املوحدة .واعتمد وزراء النقل اإلفريقيون ،يف اجتماع
ُع ِقد يف لواندا يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2011خطة العمل األفريقية للسالمة على الطرق
وإعالن لواندا .وورد يف اإلعالن أن األحد الثالث من شهر تشرين الثاين/نوفمرب ،وهو حاليا
اليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق ،هو اليوم األفريقي للسالمة على الطرق.
ووضعت اجملموعة أيض ا برناجم ا خاص ا مكرس ا لسياسات النقل البحري الوطنية من أجل
مساعدة الدول األعضاء على إدراج املسائل البحرية ومسائل الشحن يف خطط وسياسات
التنمية الوطنية .
’‘٣

تنمية رأس املال البشري والصحة والتغذية والعلم والتكنولوجيا واالبتكار
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،نظمت اجملموعة ،يف إطار شراكة مع حكومة
-11
كينيا ،املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان األفريقية بشأن التعليم ،يف نريويب يف الفرتة من  2٥إىل
 27نيسان/أبريل  .201٨ووفر املؤمتر منربا للدول األعضاء لتبادل املعلومات بشأن اجلهود
الرامية إىل حتقيق اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ اسرتاتيجية التعليم القاري
احلدث للمشاركني فرصة التفكري
ألفريقيا  202٥ – 2016دعم ا خلطة عام  .206٣وأتاح
ُ
يف جهودهم واالستعداد لالجتماع العاملي للتعليم الذي عقد يف بروكسل يف الفرتة من  ٣إىل
 ٥كانون األول/ديسمرب  ،201٨واملنتدى السياسي الرفيع املستوى الذي سيعقد يف نيويورك
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يف الفرتة من  9إىل  1٨متوز/يوليه  .2019ويف املؤمتر أيضا ،اعتمد املشاركون إعالن نريويب
ونداء العمل بشأن التعليم  -الربط بني أطر التعليم القارية والعاملية من أجل أفريقيا اليت نريدها.
ونظمت اجملموعة معرض التعليم االبتكاري يف أفريقيا لعام  201٨الذي ُع ِقد
-12
يف داكار يف الفرتة من  4إىل  6تشرين األول/أكتوبر  .201٨وكان اهلدف من هذا احلدث
هو دعم إنشاء منصة متعددة القطاعات لتبادل اخلربات بشأن االبتكارات ذات الصلة اليت
تتناول التحديات اليت يواجهها التعليم يف أفريقيا .ويف إطار شراكة مع عدة مؤسسات،
شجعت اجملموعة مبادرة تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واهلندسة ،مبا يف ذلك إجراء
تدريب إقليمي للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية بشأن تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة
والرياضيات اليت تفضي إىل التحول يف العالقات اجلنسانية ،وذلك يف داكار يف تشرين
الثاين/نوفمرب  .201٨ودعمت اجملموعة أنشطةا نُظمت للمركز الدويل لتعليم الفتيات والنساء
التابع لالحتاد األفريقي يف برنامج أفريقيا املعين بالفتيات غري امللتحقات باملدرسة .ونظمت
اجملموعة أيضا حلقة عمل للتشاور وتبادل اخلربات بشأن بناء السالم ومنع التطرف العنيف
عن طريق التعليم ،يف أديس أبابا يف أيار/مايو  201٨ودعمت حافظة االحتاد األفريقي للعلم
والتكنولوجيا واالبتكار بإجراء استعراض منتصف املدة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا  ،2024حيث عرضت اقرتاحا لتنفيذ برامج على مخس
سنوات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار خالل الفرتة 2024-2019؛ واقرتحت تدخالت
اسرتاتيجية ميكن أن تنفذها.
وساعدت اجملموعةُ مفوضية االحتاد األفريقي وحكومة غابون ،عن طريق الوكالة
-1٣
الغابونية للدراسات والرصد الفضائي ،على تنظيم املنتدى العاملي األول للرصد لألغراض
البيئية واألمنية يف أفريقيا ،الذي عقد يف نريويب يف الفرتة من  19إىل  2٣تشرين الثاين/نوفمرب
 201٨وتناول موضوع ’’حترير قدرات رصد األرض كمحرك رئيسي للتنمية املستدامة يف
أفريقيا‘‘ .وكان اهلدف من هذا احلدث الذي نُظم استجابة لألولوية  4يف اسرتاتيجية العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام  2004هو تنمية قدرة القارة على احلصول على
تطبيقات رصد األرض وتطبيقها من أجل التنمية املستدامة .وأطلقت مفوضية االحتاد
األفريقي اجمللس األفريقي للعلم والبحث واالبتكار يف مؤمتر ُع ِقد يف أبوجا ،نيجرييا ،يف الفرتة
من  27إىل  29تشرين الثاين/نوفمرب  .201٨ويف هذا احلدث ،مت تثبيت جلنة البحوث
العلمية والتقنية بوصفها أمانة اجمللس.
’‘4

العمالة وإجياد فرص العمل واحلماية االجتماعية واهلجرة والتنقل
شاركت اجملموعة يف إنشاء الفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة يف أفريقيا الذي
-14
يُقدم اإلرشاد العامني حلوارات السياسات يف عرض وجهة النظر األفريقية بشأن اهلجرة الدولية.
وشاركت يف العملية املؤدية إىل اعتماد املوقف األفريقي املوحد بشأن اهلجرة .وبناء على طلب
الفريق الرفيع املستوى ،أعدت اجملموعة تقريرا بعنوان ’’اهلجرة األفريقية :مواجهة احلقائق
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واغتنام الفرص وختفيف التحديات‘‘ .وميثل التقرير أداة قائمة على األدلة من أجل الدعوة
وأنشطة التوعية املوجهة للدول األعضاء واحلكومات واملواطنني والشركاء اإلمنائيني الدوليني.
ويف آذار/مارس  ،201٨نظمت اجملموعة يف ياوندي حلقة دراسية لتحليل
-1٥
الوضع الراهن والتدابري الالزمة خلفض عدد املسافرين خلسة .واستحدث خالل احللقة
الدراسية برنامج خاص يهدف إىل إعادة إدماج الصومال يف القطاع البحري العاملي يف
أعقاب أكثر من عقدين من احلرب األهلية اليت دمرت القطاع البحري واهلياكل األساسية
يف البلد .ومبساعدة تقنية من اجملموعة ،أنشأ الصومال إدارة شؤون اإلدارة البحرية يف وزارة
املوانئ والنقل البحري لإلشراف على القطاع البحري يف البلد وضمان التقيد باتفاقيات
املنظمة البحرية الدولية .وستقوم هذه اإلدارة بدور رئيسي يف اجلهود اليت يبذهلا البلد ملكافحة
القرصنة والسطو املسلح وغري ذلك من أشكال اإلجرام يف املياه الواقعة قبالة الساحل
الصومايل ،وهو ما سيؤدي بدوره إىل ختفيف حركة النقل البحري يف املنطقة وتيسري التجارة
العاملية.
’‘٥

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والشباب
استنادا إىل موضوع االحتاد األفريقي لعام ’’ ،2017تسخري العائد الدميغرايف
-16
من خالل االستثمار يف الشباب‘‘ ،تعمل اجملموعة على عدد من املبادرات الرئيسية لدعم
تنفيذ خارطة طريق االحتاد األفريقي للعائد الدميغرايف .ويتعلق األمر باملبادرات التالية:
إعداد ’’تقرير عن حالة الشباب األفريقي‘‘ الذي يستند إىل ركائز خارطة الطريق األربع؛
ووضع مؤشر الشباب الذي سيُستعمل لالسرتشاد به يف العمل املتعلق بالنهوض بالشباب
يف أفريقيا و’’عقد التعليم التقين واملهين والتدريب  .‘‘2027 – 201٨وفيما يتعلق هبذه
املبادرة األخريةُ ،وضعت اسرتاتيجية للعقد وعرضها على الدول األعضاء خالل اجتماع
اللجنة الفنية املتخصصة املعنية بالشباب والثقافة والرياضة ،املعقود يف اجلزائر يف الفرتة من
 21إىل  2٥تشرين األول/أكتوبر  .201٨وقد أُقرت اسرتاتيجية العقد يف الدورة الثانية
والثالثني ملؤمتر قمة االحتاد األفريقي املعقودة يف أديس أبابا يومي 10و 11شباط/فرباير
.2019
ومن خالل برنامج زماالت للشباب األفريقي ،سامهت اجملموعة يف وضع كتلة
-17
حرجة من املهارات يف وضع السياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها من أجل املساعدة على
تيسري تنفيذ اخلطة التحولية األفريقية .وقُبِل يف الربنامج  ٣0شاب ا من  2٥بلدا أفريقي ا؛
واستضافته اللجنة االقتصادية ألفريقيا ودام سنة واحدة انتهت يف  ٣0أيلول/سبتمرب
 .201٨وأنتجت الزمالة  40ورقة حبثية.
وباإلضافة إىل ذلك ،قامت اجملموعة ،يف إطار شراكة وثيقة مع االحتاد األفريقي
-1٨
وحكومة أنغوال ،بدعم إنشاء شبكة أفريقية للشباب معنية بثقافة السالم .وفيما يتعلق
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بالقضايا اجلنسانية ،دعا رئيس مفوضية االحتاد األفريقي إىل تنظيم محلة شاملة بشأن إهناء
العنف ضد النساء واألطفال يف أفريقيا .وعن طريق جلنة توجيهية اشرتكت يف رئاستها مفوضية
االحتاد األفريقي املعنية باملرأة والشؤون اجلنسانية والتنمية وأعضاء اجملموعة ،جتتمع طائفة
واسعة من شركاء األمم املتحدة وغريهم من الشركاء الدوليني لتحديد نطاق احلملة وطبيعتها.
ومن املتوقع أن يطلق رئيس االحتاد األفريقي احلملة يف عام .2019
’‘6

املسائل اإلنسانية وإدارة خماطر الكوارث
شاركت اجملموعة يف املناقشات املتعلقة مبواءمة االتفاق العاملي بشأن الالجئني
-19
مع إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين لعام  .2016وملواصلة اجلهود املبذولة إلدارة
التشريد القسري يف أفريقيا ،عقدت يف عام  201٨دورتني لربنامج االحتاد األفريقي التدرييب
للقانون اإلنساين والسياسات مجعتا مسؤولني من الدول األعضاء املسؤولة عن التشريد
القسري فيما خيص التدريب من أجل تبادل اآلراء بشأن مسائل اهلجرة القسرية .وقد هنضت
الدورات التدريبية باجلهود الرامية إىل نشر القانون النموذجي لالحتاد األفريقي بشأن اتفاقية
كمباال على نطاق واسع .وعملت اجملموعة أيض ا مع االحتاد األفريقي لعقد الندوة اإلنسانية
السنوية السادسة لالحتاد األفريقي ،اليت ُع ِقدت يف نريويب يف الفرتة من  2٥إىل  ٣0تشرين
الثاين/نوفمرب  201٨بشأن موضوع عنوانه ’’الالجئون والعائدون واملشردون داخليا :حنو
حلول دائمة للتشريد القسري يف أفريقيا‘‘ .وأطلق احلدث دعم اجملموعة لالحتاد األفريقي
باقرتاح موضوع عام .2019
وواصلت اجملموعة تقدمي الدعم يف جمال القدرات واخلربة التقنية إىل طائفة واسعة
-20
من املبادرات اإلنسانية ومبادرات إدارة خماطر الكوارث من أجل تعزيز قدرات االحتاد األفريقي
يف جمال التنبؤ والوقاية واالستجابة والتكيف يف إطار املوقف األفريقي املوحد لعام 2016
بشأن فعالية العمل اإلنساين .ولدعم البلدان يف إعداد التقارير املتعلقة مبرصد إطار سنداي،
نظمت اجملموعة أربع دورات تدريبية إقليمية ودورة تدريبية وطنية واحدة يف إثيوبيا شارك فيها
املنظمات التالية :اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،واجلماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ،واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي .وعلى
الصعيد دون اإلقليمي ،واءمت اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا خطط عملها للحد من خماطر الكوارث مع إطار سنداي ،يف حني أن
مجاعات اقتصادية إقليمية أخرى بصدد القيام بذلك .ودعمت اجملموعة مفوضية االحتاد
األفريقي يف وضع إطار للرصد واإلبالغ لربنامج العمل تنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر
الكوارث  20٣0 – 201٥يف أفريقيا .
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’‘7

البيئة والتوسع احلضري والسكان
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،دعمت اجملموعة مفوضية االحتاد األفريقي يف
-21
وضع الصيغة النهائية إلطار اإلدارة املستدامة للغابات يف أفريقيا الذي يُتوقع أن تعتمده
الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي يف نيسان/أبريل  .2019واستمرت يف تقدمي الدعم
ملفوضية االحتاد األفريقي يف تنفيذ االسرتاتيجية األفريقية للحياة الربية ،وجلزر القمر
وموريشيوس وسيشيل بشأن حفظ التنوع البيولوجي وتسمية حمميات احمليط احليوي ،وملبادرة
اجلدار األخضر الكبري للصحراء الكربى ومبادرة الساحل اليت جرى متديدها مؤخرا لتشمل
منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي .وشاركت اجملموعة ،مع مفوضية االحتاد األفريقي،
يف تنظيم فعالية يوم أفريقيا على هامش مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ ،املعقود يف كاتوفيتسه ،بولندا ،يف الفرتة من  2إىل  14تشرين الثاين/نوفمرب
.201٨
وتشمل جماالت العمل األخرى تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف،
-22
واألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا ،وإدارة النقل البحري والربي واملائي ،وجتميع مياه األمطار،
ووضع هنج مبتكرة إلدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة .وأتاح االحتفال ’’بيوم وانغاري
ماثاي للبيئة‘‘ يف نيامي يف  4آذار/مارس  201٨فرصة لبناء الوعي البيئي والدعوة .وكانت
اجملموعة شريك ا متعاون ا رئيسي ا يف تنظيم الفعالية السابعة ألسبوع املياه يف أفريقيا ،الذي ُعقد
يف ليربفيل يف الفرتة من  29تشرين األول/أكتوبر إىل  2تشرين الثاين/نوفمرب  201٨بشأن
موضوع بعنوان’’ :حنو حتقيق األمن املائي والصرف الصحي املدار بصورة مأمونة ألفريقيا‘‘.
ووضعت اجملموعة إطار التنفيذ والرصد واإلبالغ اإلقليمي املنسق للخطة
-2٣
احلضرية اجلديدة يف أفريقيا .وسيساعد هذا اإلطار البلدان على توضيح الدور احلاسم للتوسع
احلضري على الصعيد اإلقليمي والوطين ودون الوطين .وأيدها ممثلو وزارات اإلسكان والتنمية
احلضرية يف أفريقيا خالل الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية املتخصصة لشؤون اخلدمات العامة
واحلكومات احمللية والتنمية احلضرية والالمركزية ،اليت ُعقدت يف أديس أبابا يف كانون
األول/ديسمرب .201٨
وأدى أعضاء اجملموعة دورا بالغ األمهية يف تنظيم االستعراض الذي جيري كل
-24
مخس سنوات إلعالن أديس أبابا بشأن السكان والتنمية ،وذلك يف أكرا يف تشرين
األول/أكتوبر  .201٨وكان هذا أول استعراض موضوعي لإلعالن ،وهو نتيجة لالستعراض
املعقود يف عام  201٣لعشرين سنة من برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية .وأفاد
التقرير القاري ،الذي تضمن موجزا لالجتاهات الرئيسية والدروس املستفادة والتوصيات،
االجتماع االستعراضي يف أكرا والنتائج النهائية ،وهو ما سيثري املناقشات على املستوى
العاملي .وستجري املناقشات العاملية يف نيسان/أبريل  2019يف إطار جلنة السكان والتنمية.

19-00157

20/9

E/ECA/COE/38/6/Rev.1

وقد ُحدد تاريخ املناقشة ليتزامن وإحياء الذكرى السنوية العشرين لربنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية.
’‘٨

الدعوة واإلعالم واالتصاالت والثقافة
ال تزال اجملموعة تقدم الدعم لتنفيذ ميثاق النهضة الثقافية األفريقية وتنقيح
-2٥
خطة العمل اخلاصة بالصناعات الثقافية واإلبداعية يف سياق خطة تنفيذ السنوات العشر
األوىل خلطة عام  .)202٣ – 201٣( 206٣ومت تعزيز التعاون مع اإلنرتبول ومكتبه
اإلقليمي يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ومنظمة التعاون اإلقليمي لرؤساء الشرطة
للجنوب األفريقي يف جمال منع ومكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية .وأقر املؤمتر
الثقايف األفريقي اخلامس ،املعقود يف أديس أبابا يف أيلول/سبتمرب  ،201٨إطار عمله .ودعا
أيض ا إىل استعراض خطة عمل االحتاد األفريقي بشأن الصناعات الثقافية واإلبداعية إلدراج
ُهنج معاصرة لتنمية القطاع اإلبداعي األفريقي.
ويف إطار اتفاقية محاية الرتاث الثقايف غري املادي ،أضافت اللجنة احلكومية
-26
الدولية لصون الرتاث الثقايف غري املادي ،يف دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف بورت لويس يف
الفرتة من  26تشرين الثاين/نوفمرب إىل  1كانون األول/ديسمرب  ،201٨أربعة تسجيالت
إىل القوائم العاملية للرتاث الثقايف غري املادي من أفريقيا .وكنتيجة لذلك ،بلغ العدد اإلمجايل
لعناصر الرتاث الثقايف غري املادي يف أفريقيا  ٥9عنصرا .ويف غضون ذلك ،أدى تسجيل
موقعني إضافيني يف البلدان األفريقية أثناء الدورة الثانية واألربعني للجنة الرتاث العاملي،
املعقودة يف املنامة يف الفرتة من  24حزيران/يونيه إىل  4متوز/يوليه  ،201٨إىل ارتفاع العدد
اإلمجايل ملواقع الرتاث العاملي األفريقي ليبلغ  1٣1موقع ا.

’‘9

احلوكمة والسلم واألمن
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،مت االضطالع بعدد من األنشطة لدعم تنفيذ
-27
اإلطار املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن.
ويف جمال ’’منع نشوب النزاعات والتوسط فيها واحلفاظ على السلم‘‘ ،تعاونت اجملموعة
تعاون ا وثيق ا مع االحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليمية يف تنظيم أنشطة الدبلوماسية
الوقائية والوساطة الشاملة للجميع .وعملت اجملموعة أيض ا مع مكتب املستشار اخلاص املعين
مبنع اإلبادة اجلماعية لتقدمي الدعم إىل مبادرة االحتاد األفريقي إلدماج مؤشرات الفظائع يف
نظم اإلنذار املبكر للجماعات االقتصادية اإلقليمية.
ويف جمال ’’التصدي للنزاعات‘‘ ،شاركت اجملموعة يف األنشطة الرامية إىل تعزيز
-2٨
قدرة االحتاد األفريقي على االستجابة العملياتية ،مبا يف ذلك إجراء استعراضات لوثائق
السياسة العملياتية وختطيط الدورات التدريبية والتمارين امليدانية؛ ووضع قوائم للقدرات
االحتياطية األفريقية للموظفني املدنيني وأفراد الشرطة؛ وحتسني ختطيط العمليات وآليات
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املساءلة .وللمساعدة يف تنفيذ خطة القضايا اجلنسانية واملرأة والسالم واألمن ،قدمت اجملموعة
املساعدة يف وضع السياسات املتعلقة بالسلوك واالنضباط واالستغالل واالعتداء اجلنسيني.
وواصلت أيضا العمل مع االحتاد األفريقي يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام لبعثات التقييم
اليت يوفدها االحتاد األفريقي إىل دوله األعضاء .وواصل مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد
األفريقي تعزيز القدرات االحتياطية لالحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
واآلليات اإلقليمية لتكون عملياهتا متسقة مع تنفيذ خطة عمل مابوتو االسرتاتيجية اخلمسية
للقوة االحتياطية األفريقية (.)2020-2016
وفيما يتعلق مبجال ’’األسباب اجلذرية وتعزيز القدرة على الصمود والتنمية‘‘،
-29
قدمت اجملموعة الدعم إىل جلنة حوض حبرية تشاد ،عن طريق االحتاد األفريقي ،لوضع
اسرتاتيجيتها اإلقليمية ،اليت تشمل إعادة إدماج املقاتلني السابقني .واستتبع التعاون مع
االحتاد األفريقي أيض ا تقدمي الدعم إىل املبادرات الرامية إىل ترسيخ آليات بديلة لتسوية
املنازعات يف التدابري الوقائية لالحتاد األفريقي ،كجزء من التدابري املتخذة من أجل إسكات
دوي املدافع حبلول عام  .2020وعلى املنوال نفسه ،جتري حالي ا مشاورات بني االحتاد
األفريقي واألمم املتحدة بشأن االسرتاتيجيات الالزمة ملعاجلة احتياجات السالم واألمن
والتنمية يف منطقة الساحل.

جيم -أنشطة خمتارة آلليات التنسيق دون اإلقليمي
’‘1

آلية التنسيق دون اإلقليمي لوسط أفريقيا
تسعى اآللية إىل تعزيز التنفيذ املتكامل خلطة عام  20٣0وخطة عام 206٣
-٣0
يف وسط أفريقيا .ويف هذا الصدد ،عملت ،خالل الفرتة قيد االستعراض 17 ،منظمة ووكالة
تابعة لألمم املتحدة مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من أجل حتديد املشاريع ذات الصلة
بالتنمية املستدامة للمنطقة دون اإلقليمية وحتوهلا باستخدام معيار واحد رئيسي لربط املشروع
(املشاريع) باألفرقة الفرعية املواضيعية لآللية .وحددت  24مشروع ا ومت اختيار  1٥مشروع ا
وع ِرضت سبعة مشاريع أخرى على اجلهات املاحنة على أساس أمهيتها وأثرها احملتمل
منهاُ .
وجاهزيتها للتنفيذ .
وتعد اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل مبادرة رئيسية تنفذها
-٣1
منظومتا األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف وسط أفريقيا بدعم من مكتب اللجنة االقتصادية
ألفريقيا دون اإلقليمي لوسط أفريقيا الذي يتوىل أمانة اآللية .ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ
االسرتاتيجية إىل حديث إجيايب جديد عن منطقة الساحل ،ال سيما يف ضوء فرص التنمية
املستدامة اليت تتيحها إمكانات املوارد الطبيعية يف املنطقة .وتدعم اآللية بلدان املنطقة دون
اإلقليمية يف عملية وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات التنويع االقتصادي من أجل حتول هيكلي
شامل ومستدام.
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’‘2

آلية التنسيق دون اإلقليمي لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
عملت اآللية ،وال تزال ،على مساعدة مفوضية االحتاد األفريقي يف وضع
-٣2
اسرتاتيجية سياحية قارية وإنشاء منظمة السياحة األفريقية .وتسرتشد األنشطة الرئيسية اليت
تدعم حتقيق هاتني املبادرتني خبطة العمل املتعلقة بالسياحة اليت أقرها وزراء االحتاد األفريقي
خالل االجتماع األول للجنة الفنية املتخصصة للهياكل األساسية العابرة للقارة واألقاليمية،
والطاقة ،والسياحة الذي ُع ِقد يف لومي عام يف  .2017وشدد إعالن لومي الوزاري الذي
اعتُ ِمد يف االجتماع كذلك على احلاجة امللحة إىل وضع هذه املبادرات يف صيغتها النهائية
قبل االجتماع املقبل للجنة الفنية املتخصصة ،املقرر عقده يف عام  .2019وبناءا على ذلك،
بدأت اجملموعة وضع االسرتاتيجية القارية وصياغة نظام أساسي ملنظمة السياحة األفريقية.
ويف سياق اسرتاتيجية وخارطة طريق التصنيع للجماعة اإلمنائية للجنوب
-٣٣
األفريقي ( )2064-201٥وخطة عمل التنفيذ ( ،)20٣0 – 201٥أجرت اجملموعة دراسة
وعقدت مشاورات خمتلفة بشأن دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عملية التصنيع يف
اجلنوب األفريقي .واستحدثت ثالث أدوات سياسية ملساعدة اجلماعة اإلمنائية للجنوب
األفريقي يف خططها الرامية إىل حتسني قدرات هذه املؤسسات ،يف سياق خطة التصنيع
اإلقليمية( :أ) منوذج لتنمية قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تعزيز دورها يف
عملية التصنيع وسالسل القيمة اإلقليمية؛ (ب) إطار إقليمي لتنمية املوردين يركز على بناء
قدرات وإمكانيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة للمشاركة يف تنفيذ اسرتاتيجية التصنيع
وسالسل القيمة اإلقليمية؛ (ج) إطار برنامج دعم إقليمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
والوسائل ذات الصلة .واست ِ
خدمت الدراسة وما يتصل هبا من نتائج كمسامهات يف منتدى
ُ
ِ
التنمية الصناعية للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي الذي ُعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب
 .201٨وأجرت اجملموعة أيضا العديد من األنشطة لدعم برنامج التعدين يف اجلماعة اإلمنائية
للجنوب األفريقي.

’‘٣

آلية التنسيق دون اإلقليمي لشمال أفريقيا
تركز هذه اآللية جهودها على التعجيل بتنفيذ خطة عام  20٣0يف املنطقة
-٣4
دون اإلقليمية .وهلذا الغرض ،اعتُ ِمدت خارطة طريق إقليمية للفرتة  2019 – 201٨تشمل
اجملاالت األربعة التالية الشاملة لعدة قطاعات :فهم أهداف التنمية املستدامة واإلمساك
بناصيتها؛ وتكامل السياسات العامة واتساقها؛ وبناء القدرات الوطنية يف جمال اإلحصاء
والرصد واإلبالغ؛ وتفعيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب .واختارت اآللية األمن الغذائي
والعمالة بوصفهما جمالني ذوي أولوية للمنطقة دون اإلقليمية .وحتقيق ا هلذه الغاية ،نظمت
حلقة عمل تدريبية يف كانون األول/ديسمرب  201٨لتعزيز قدرات املؤسسات اإلحصائية
الوطنية ومنتجي البيانات القطاعية يف جمايل الزراعة واألمن الغذائي.
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واستخدمت اآللية أيضا خمتلف املنابر للدعوة إىل تنفيذ خطة عام 206٣
-٣٥
وأظهرت صالهتا بتنفيذ خطة عام  20٣0يف تونس واملغرب وموريتانيا .وعملت مؤسسات
ووكاالت منظومة األمم املتحدة أيضا بشكل وثيق يف موريتانيا لدعم عملية االستعراض
الوطين الطوعي وساعدت وكاالت منظومة األمم املتحدة تونس على تطبيق أدوات دعم
سياسات التعميم والتسريع والتحليل املتكامل السريع يف خطتها اإلمنائية .وأُج ِريت العملية
نفسها يف املغرب يف إطار برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين مبتابعة أهداف التنمية املستدامة
واإلبالغ عنها .وباإلضافة إىل ذلك ،نظمت اجتماعا بشأن أهداف التنمية املستدامة يف
مشال أفريقيا ُع ِرض خالله ونوقِش منشور عن أهداف التنمية املستدامة يف منطقة املغرب
العريب .وصدر املنشور يف تشرين الثاين/نوفمرب  201٨خالل اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية
الدولية التابعة للمكتب دون اإلقليمي.
’‘4

آلية التنسيق دون اإلقليمي لغرب أفريقيا
تواصل هذه اآللية اجلهود الرامية إىل دعم اجلماعات االقتصادية اإلقليمية لتعبئة
-٣6
مؤسسات األمم املتحدة حول املصاحل املشرتكة ،مثل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج
أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية من خالل إجنازات
جمموعتها األساسية واسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل .وتشارك اآللية أيضا
يف دراسة منطقة الساحل املتوقعة لعام  204٣اليت جيريها حالي ا مكتب غرب أفريقيا التابع
للجنة االقتصادية ألفريقيا من خالل عملية إقليمية شاملة للجميع .وتُستخدم نتائج املشاورة
اإلقليمية الرفيعة املستوى املرتقبة بشأن التوقعات اإلقليمية ملنطقة الساحل ،اليت نظمها برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي يف داكار يف يومي  14و 1٥تشرين األول/أكتوبر  201٥يف داكار،
إلثراء العملية.
وع ِقد يف داكار يف تشرين الثاين/نوفمرب  201٨اجتماع عام  201٨السنوي
-٣7
ُ
للتنسيق دون اإلقليمي لغرب أفريقيا حتت عنوان ’’تعبئة اجلهود الرامية إىل جعل منطقة
الساحل قوة دافعة للتنمية يف غرب أفريقيا‘‘ .وأتاح االجتماع للمشاركني فرصة ملناقشة
أنشطتهم املختلفة لدعم جهود التنمية يف غرب أفريقيا بصفة عامة ،ويف منطقة الساحل
بصفة خاصة .ودعا املشاركون األمم املتحدة إلتاحة النتائج املستمدة من دراسات منطقة
الساحل املتوقعة لعام  204٣جلميع اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية من أجل بناء فهم
أفضل لتطلعات الناس يف منطقة الساحل .وسيسهم هذا األمر إسهام ا كبريا يف حتقيق أفضل
سيناريوهات التنمية يف املنطقة.
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ثالثا -دعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتنفيذ اآللية األفريقية الستعراض األقران
وجمموعة خمتارة من مقررات مؤمتر قمة االحتاد األفريقي وقراراهتا
وتوصياهتا اخلاصة بربنامج اهلياكل األساسية للشراكة اجلديدة من أجل
تنمية أفريقيا
ألف -اآللية األفريقية الستعراض األقران
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا خدمات
-٣٨
استشارية ومساعدة يف جمال بناء القدرات ووضعت منتجات معرفية عن اآللية األفريقية
الستعراض األقران .ففيما يتعلق باخلدمات االستشارية ،ساعدت اللجنة مصر والنيجر على
إجراء عملياهتا املتعلقة بالتقييم الذايت ،كما ساعدت جيبويت على تنسيق برنامج العمل الوطين
لآللية األفريقية الستعراض األقران مع اسرتاتيجيات التنمية الوطنية ،وساعدت سرياليون على
استهالل اجليل الثاين من عملية االستعراض .ونظمت اللجنة دورة تدريبية خصيصا للمئات
من أصحاب املصلحة يف اآللية األفريقية الستعراض األقران على الصعيدين الوطين
واإلقليمي .ومشلت الدروس رصد تنفيذ برنامج العمل الوطين وتقييمه واإلبالغ عنه مبا يتماشى
مع خطة عام  206٣وخطة عام  .20٣0وباإلضافة إىل ذلك ،أعدت اللجنة واملعهد
األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط دليالا تدريبيا يستند إىل النظام القاري لآللية األفريقية
الستعراض األقران املعتمد للرصد والتقييم واإلبالغ.
ووضعت اللجنة اللمسات األخرية لدراسة تتعلق بإمكانية إشراك اآللية األفريقية
-٣9
الستعراض األقران يف جمال اإلنذار املبكر ومنع نشوب النزاعات يف أفريقيا وقدمت مسامهة
جوهرية يف الربنامج اجلاري لتعزيز آلية االستعراض من خالل الدراسة املعنونة ’’إعادة النظر
يف فكرة اآللية األفريقية الستعراض األقران ورؤيتها األصلية‘‘ .وكنتيجة لذلك ،وقع رئيسا
دوليت مصر والنيجر مذكرة تفاهم لآللية األفريقية الستعراض األقران من أجل بدء عملييت
التقييم الذايت اخلاصتني بكل منهما .ويف متوز/يوليه  ،201٨أعاد مؤمتر قمة رؤساء دول
وحكومات االحتاد األفريقي تنظيم اآللية باعتبارها أداة لإلنذار املبكر بشأن منع نشوب
النزاعات يف القارة .ويف الفرتة من كانون الثاين/يناير  2016إىل آب/أغسطس ،201٨
انتدبت اللجنة مستشارا إقليمي ا رئيسي ا إىل أمانة اآللية ليشغل منصب مستشار فين أقدم
لكبري املوظفني التنفيذيني فيها.
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باء -تنفيذ مقررات االحتاد األفريقي املتعلقة بربنامج اهلياكل األساسية لوكالة االحتاد
األفريقي للتنمية
 -1إضفاء الطابع الوطين يف البلدان األفريقية على القانون النموذجي لربنامج تطوير
اهلياكل األساسية يف أفريقيا
رحب االحتاد األفريقي ،يف مقرره  ،(XXX) 6٨٥بالصيغة النهائية للقانون
-40
النموذجي ملشاريع اهلياكل األساسية العابرة للحدود (القانون النموذجي لربنامج تطوير
اهلياكل األساسية يف أفريقيا) وأيدها ودعا الدول األعضاء إىل اعتبارها ’’جزءا من أدوات
تعزيز استثمار القطاع اخلاص يف اهلياكل األساسية العابرة للحدود‘‘ .وطلب مؤمتر القمة
أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ووكالة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واجلماعات
االقتصادية اإلقليمية أن تساعد الدول األعضاء يف إضفاء الطابع الوطين على القانون
النموذجي يف اهليئات التشريعية الوطنية اخلاصة بكل منها .ولتنفيذ هذا املقرر ،وضعت اللجنة
االقتصادية ألفريقيا اسرتاتيجية من مرحلتني تعتمد على التوعية والتوطني على الصعيدين
الوطين ودون اإلقليمي  .وخالل املرحلة األوىل استُ ِهلت العملية يف أربعة بلدان هي بوروندي
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وزامبيا .واستنادا إىل جناح املرحلة األوىل ،أشرف املعهد
األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط وشعبة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتنمية القدرات على
املرحلة الثانية اليت استهدفت وغانا وكينيا وكوت ديفوار والسنغال .ويف املرحلتني القادمتني،
ستُستهدف مثانية بلدان أخرى إىل حني تغطية املشاريع الـ  16اليت أقرها رؤساء الدول يف
مؤمتر قمة داكار لتمويل اهلياكل األساسية يف أفريقيا ،الذي ُع ِقد يف داكار يف يومي 14
و 1٥حزيران/يونيه .2014

-2

مبادرة صناديق املعاشات التقاعدية
يف مؤمتر قمة داكار للتمويل ،اعتمد املشاركون برنامج عمل داكار الذي دعوا
-41
فيه الشركاء اإلمنائيني ووكالة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واجلماعات االقتصادية
اإلقليمية وغريهم من أصحاب املصلحة إىل تنفيذ نتائج دراسة أُج ِريت يف إطار مشروع نفذته
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنصة املستثمرين يف أفريقيا ) (Africa Investorووكالة الشراكة
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ويهدف إىل رفع متوسط استثمار صناديق املعاشات التقاعدية
يف اهلياكل األساسية األفريقية من  1.٥يف املائة حالي ا إىل  ٥يف املائة على مدى مخس
سنوات .وقد استُ ِهل املشروع بدراسة خط األساس لقياس أمور من بينها رغبة خمتلف
وع ِرضت
الصناديق يف االستثمار وحجمها وبيئتها التنظيمية والضمانات الدنيا اليت تتطلبهاُ .
الدراسة على صناديق املعاشات التقاعدية يف بورصة نيويورك ويف اجتماع ألصحاب املصلحة
عقد يف زمبابوي .ومبجرد وضعها يف صيغتها النهائية ،ستساعد اللجنةُ االقتصادية ألفريقيا
والشركاء صناديق املعاشات التقاعدية األفريقية على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير.
ُ
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دعم املبادرة الرئاسية لرعاية مشاريع اهلياكل األساسية
قدمت اللجنة وشركاؤها ،مبا يف ذلك اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومصرف
-42
التنمية األفريقي ،املساعدة إلثيوبيا وجنوب السودان وكينيا للمضي قدما يف إجناز مشاريع ممر
المو-جنوب السودان-إثيوبيا من خالل مبادرات هتدف إىل جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين
من القطاع اخلاص .وقادت اللجنة بعثة لتقصي احلقائق يف ميناء المو مؤلفة من ممثلني رفيعي
املستوى من ثالثة بلدان .وقُدمت اقرتاحات مرَّكزة لدعم الدعوة إىل تسريع تنفيذ املشروع
وإذكاء اهتمام القطاع اخلاص به .وخالل مؤمتر االقتصاد األزرق املستدام ،املعقود يف نريويب
يف الفرتة من  26إىل  2٨تشرين الثاين/نوفمرب  ،201٨نظمت اللجنة فعالية جانبية حضرها
وزراء ومستثمرون من القطاع اخلاص وممثلو مصرف التنمية األفريقي واجلماعات االقتصادية
اإلقليمية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية.

رابعا -خامتة
من الواضح أن منظومة األمم املتحدة عملت بشكل وثيق مع االحتاد األفريقي
-4٣
وأجهزته ،مبا فيها مفوضية االحتاد األفريقي والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات حكومية دولية أخرى يف تنفيذ برامج التنمية
اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات األولوية الواردة يف خطة عام  206٣إىل جانب خطة عام
 .20٣0وعند القيام بذلك ،تعاونت يف إطار آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا وآليات التنسيق
دون اإلقليمية التابعة هلا لضمان اتساق اإلجراءات من أجل إجناز يتسم بالكفاءة والفعالية.
وواصلت أمانات اآلليات على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي تقدمي الدعم الفين وإتاحة
املنابر لتمكينها من العمل بصورة سلسة وللتداول بشأن املسائل املتصلة بتحقيق نتائج
ملموسة .وجتدر اإلشارة إىل الدراسات املتعلقة بتعزيز آليات التنسيق دون اإلقليمية وبالرصد
والتقييم يف آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا .وستقوم آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا وآليات
التنسيق دون اإلقليمي التابعة هلا ،يف سياق سعيها املستمر لضمان وفائها بالغرض ،بتنظيم
عملها حول سبعة جماالت ذات أولوية لالحتاد األفريقي من أجل مزيد من الدعم احملدد
األهداف .وتتيح اإلصالحات اجلارية يف األمم املتحدة واالحتاد األفريقي فرص ا وافرة ملواصلة
إعادة تنظيم آليات التنسيق على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين من أجل تعزيز
االتساق .وأسهم استمرار الدعم املقدم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتنفيذ اآللية األفريقية
الستعراض األقران ومبادرات اهلياكل األساسية القارية الرئيسية يف تعزيز احلكم الرشيد
والتكامل اإلقليمي يف أفريقيا .
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األعضاء – منظمات األمم املتحدة ووكاالهتا ومفوضية االحتاد األفريقي
عناوين اجملموعات
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
النمو االقتصادي املستدام والشامل األمم املتحدة
والصناعة والتجارة والزراعة والتجهيز الفاو ،وبرنامج األغذية العاملي ،ومفوضية شؤون الالجئني ،ومنظمة العمل
الدولية ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونسكو ،واللجنة االقتصادية
الزراعي والتكامل اإلقليمي
ألفريقيا ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،واملنظمة الدولية للهجرة ،واليونيدو،
واليونيسف ،ومكتب خدمات املشاريع ،برنامج األمم املتحدة للبيئة،
واالحتاد الدويل لالتصاالت ،وموئل األمم املتحدة

تطوير اهلياكل األساسية

مفوضية االحتاد األفريقي
التجارة والصناعة ،والشؤون االقتصادية ،واالقتصاد الريفي والزراعة،
والشؤون االجتماعية ،وعلوم وتكنولوجيا املوارد البشرية ،ومكتب املستشار
القانوين ملفوضية االحتاد األفريقي ،والشؤون املالية ،ومكتب نائب
الرئيس،
األمم املتحدة
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،واليونسكو،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونيدو ،ومكتب خدمات املشاريع،
واملنظمة الدولية للهجرة ،ومنظمة العمل الدولية ،والفاو ،واالحتاد الدويل
لالتصاالت ،واملنظمة البحرية الدولية ،وموئل األمم املتحدة

مفوضية االحتاد األفريقي
اهلياكل األساسية والطاقة ،وعلوم وتكنولوجيا املوارد البشرية ،والتجارة
والصناعة ،واالقتصاد الريفي والزراعة ،ومكتب املستشار القانوين
تنمية رأس املال البشري ،والصحة ،األمم املتحدة
والتغذية ،والعلم ،والتكنولوجيا ،اليونيسف ،واليونسكو ،واملعهد الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا ،ومنظمة
الصحة العاملية ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وبرنامج األغذية
واالبتكار
العاملي ،والفاو ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،واليونيدو ،وبرنامج األمم
املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة ،ومنظمة العمل الدولية ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
واملنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية شؤون الالجئني ،وهيئة األمم املتحدة
للمرأة ،واالحتاد الدويل لالتصاالت ،ومفوضية حقوق اإلنسان ،ومكتب
األمم املتحدة خلدمات دعم املشاريع
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اجملموعات

اجملموعة 4

اجملموعة ٥

اجملموعة 6

األعضاء – منظمات األمم املتحدة ووكاالهتا ومفوضية االحتاد األفريقي
عناوين اجملموعات
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
مفوضية االحتاد األفريقي
علوم وتكنولوجيا املوارد البشرية ،والشؤون االجتماعية ،واهلياكل األساسية
والطاقة
العمالة ،وإجياد فرص العمل ،األمم املتحدة
واحلماية االجتماعية ،واهلجرة ،املنظمة الدولية للهجرة ،ومنظمة العمل الدولية ،واليونيسف ،ومفوضية
شؤون الالجئني ،والفاو ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وبرنامج األمم
والتنقل
املتحدة اإلمنائي ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،واليونسكو
مفوضية االحتاد األفريقي
الشؤون االجتماعية ،والشؤون السياسية ،واملرأة والقضايا اجلنساينة،
والشؤون االقتصادية
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة األمم املتحدة
هيئة األمم املتحدة للمرأة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واليونيسف،
والشباب
والربنامج الغذائي العاملي ،ومفوضية شؤون الالجئني ،ومتطوعو األمم
املتحدة ،واملعهد الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا التابع لليونسكو ،والفاو،
وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،
ومنظمة العمل الدولية ،ومكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي
مفوضية االحتاد األفريقي
املرأة والقضايا اجلنسانية ،وعلوم وتكنولوجيا املوارد البشرية ،والشؤون
االجتماعية
الشؤون اإلنسانية وإدارة خماطر األمم املتحدة
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر
الكوارث
الكوارث ،ومركز اخلدمات اإلقليمي ألفريقيا التابع لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،والربنامج الغذائي العاملي ،واليونيسف ،ومتطوعو األمم املتحدة،
والفاو ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومفوضية شؤون الالجئني ،واللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،ومكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي،
وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،
ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة البحرية الدولية
مفوضية االحتاد األفريقي
الشؤون السياسية ،واالقتصاد الريفي والزراعة ،والشؤون االقتصادية،
والشؤون االجتماعية ،والسالم واألمن
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األعضاء – منظمات األمم املتحدة ووكاالهتا ومفوضية االحتاد األفريقي
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا
واجلنوب األفريقي ،واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،ومجاعة شرق
أفريقيا ،واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

اجملموعات

عناوين اجملموعات

اجملموعة 7

البيئة والتوسع احلضري والسكان

اجملموعة ٨

الدعوة ،واإلعالم ،واالتصاالت ،األمم املتحدة
اليونسكو ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،وبرنامج
والثقافة
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة ،ومفوضية شؤون الالجئني ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة،
واليونيسف ،واملنظمة البحرية الدولية ،واليونيدو ،ومكتب املستشار
اخلاص لشؤون أفريقيا

الشركاء
اجمللس النروجيي لالجئني-االحتاد األفريقي ،واللجنة الدولية للصليب
األمحر-االحتاد األفريقي ،واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر
واهلالل األمحر-االحتاد األفريقي ،وأوكسفام-االحتاد األفريقي ،ومنظمة
العمل اإلنساين األفريقي ،ومؤمتر كنائس عموم أفريقيا ،ومعهد احلياة
والسلم ،واجمللس الدويل للمؤسسات اخلريية
األمم املتحدة
برنامج األمم املتحدة للبيئة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،واليونسكو ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة الدولية
للهجرة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونيسف ،واليونيدو ،وموئل
األمم املتحدة ،واملنظمة البحرية الدولية
مفوضية االحتاد األفريقي
اهلياكل األساسية والطاقة ،والشؤون االجتماعية ،والتجارة والصناعة،
وعلوم وتكنولوجيا املوارد البشرية

مفوضية االحتاد األفريقي
املعلومات واالتصاالت ،والشؤون االجتماعية ،والتخطيط االسرتاتيجي،
واهلياكل األساسية والطاقة
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اجملموعة 9

احلوكمة والسلم واألمن

األعضاء – منظمات األمم املتحدة ووكاالهتا ومفوضية االحتاد األفريقي
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
األمم املتحدة
مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،واليونسكو ،واليونيسف ،ومفوضية
حقوق اإلنسان ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية
مفوضية االحتاد األفريقي
الشؤون السياسية ،والسالم واألمن ،والشؤون االجتماعية ،واملديرية املعنية
بالقضايا اجلنسانية ،واملوارد البشرية والتخطيط االسرتاتيجي ،ومكتب
الشؤون القانونية ،واآللية األفريقية الستعراض األقران
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