األمم املتحدة

اجمللس االقتصادي واالجتماعي

E/ECA/COE/38/14/Rev.1
Distr.: General
12 March 2019
Arabic
Original: English

اللجنة االقتصادية ألفريقيا
جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني
االجتماع الثامن والثالثون
مراكش ،املغرب  22 - 20آذار/مارس 2019
*
البند  6من جدول األعمال املؤقت
مسائل نظامية

تقرير ا ألمينة التنفيذية عن أعمال اللجنة االقتصادية ألفريقيا
(يشمل الفرتة من نيسان/أبريل  201٨إىل آذار/مارس )2019
متهيد
يشمل هذا التقرير السنوي الذي يُ َق دَّم إىل الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر
اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني الفرتة
من نيسان/أبريل  201٨إىل آذار/مارس  . 2019ويسلط التقرير الضوء على بعض
النتائج الرئيسية اليت حتققت خالل السنة املاضية يف تنفيذ برنامج عمل اللجنة املنقح
للفرتة  2019 – 201٨يف اجملاالت املواضيعية اليت تتسق مع التحديات اإلمنائية
الرئيسية اليت تواجه البلدان األفريقية.
ففي عام  ،201٨حققت اللجنة إجنازات كبرية يف جمال حتقيق وعدها
بإضفاء القيمة على دعم األولويات اإلمنائية للدول األعضاء على النحو املبني يف خطة
التنمية املستدامة لعام  20٣0وخطة االحتاد األفريقي لعام  : 206٣أفريقيا اليت نصبو
إليها .وقد أقرت الدورة احلادية واخلمسون ملؤمتر الوزراء إصالحات اللجنة اليت هتدف
إىل جعل املنظمة أكثر استجابة لالحتياجات املتنامية يف القارة ووافقت على تلك
االصالحات .وسيتعني على اللجنة تقدمي أفكار والقيام بأعمال من أجل متكني أفريقيا
وحتقيق حتوهلا ،مسرتشدة يف ذلك خبطة عام  20٣0وخطة عام  ، 206٣على أن
تعمل وفق التوجهات االسرتاتيجية اخلمسة التالية:
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تعزيز موقف اللجنة باعتبارها مؤسسة معرفية رائدة تستند إىل ما
(أ)
تتمتع به من وضع وامتياز فريدين إلجياد حلول عاملية ملشاكل القارة والعمل حبلول
حملية؛
إعداد خيارات سياساتية لالقتصاد الكلي واهليكلة بغرض تسريع
(ب)
التنويع االقتصادي وإجياد فرص العمل؛
تصميم وتنفيذ مناذج مبتكرة لتمويل اهلياكل األساسية ،واألصول
(ج)
البشرية ،واملادية واالج تماعية من أجل التحول يف أفريقيا؛
املسامهة يف إجياد حلول للتحديات اإلقليمية والعابرة للحدود،
(د)
مع الرتكيز على السالم ،واألمن واالندماج االجتماعي باعتبارها عروة إمنائية هامة؛
الرتويج ملوقف أفريقيا على الصعيد العاملي وصوغ االستجابات
(ه )
اإلقليمية عل ى سبيل املسامهة يف قضايا احلوكمة العاملية.
توج هها الربناجمي بتأييد
وقد حظيت إعادة هيكلة اللجنة االقتصادية وإعادة ّ
اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة يف وقت الحق من هذا العام .وتستند
االجتاهات اجلديدة للجنة إىل تزايد أمهية القطاع اخلاص الكبرية يف تنمية أفريقيا إىل
جانب أثر االبتكار ،ال سيما التكنولوجيا ،يف حتقيق االزدهار يف أفريقيا .وتشمل
اجملاالت األخرى العادة الرتكيز ل لتمويل االبتكاري ،والفقر ،وعدم املساواة؛ والتعاون
مع املؤسسات األكادميية ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية على مجيع املستويات؛
وختصص املكاتب دون اإلقليمية يف اجملاالت املواضيعي ة لتكون أكثر استجابة
للتحديات الفريدة على الصعيد دون اإلقليمي .وقد حظيت كافة جماالت الرتكيز هذه
برتحيب األغلبية الساحقة للدول األعضاء واملؤسسات اإلقليمية .وهذا ما جيعل اللجنة
االقتصادية ألفريقيا تقف بثبات على طريق املضي يف تأدية مهامها األساسية الثالث
(بوص فها جممع تفكري ،وهيئة للدعوة لعقد االجتماعات ولكوهنا هيئة تقوم بوظيفتها
التشغيلية) من أجل تعزيز مكانتها الفريدة واملتميزة إلجياد حلول عاملية للتحديات اليت
تواجه القارة ،وجعل يف مقدمة األولويات العاملية إيالء االعتبار لصوت أفريقيا واعتماد
احللول اإلقليمية ودون اإلقليمية الكفيلة بدعم املسارات اإلمنائية املستدامة للدول
األعضاء.
ويف كانون الثاين/يناير َ ،201٨وقَّعَت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي إطار
تنفيذ خطة عام  ، 206٣وخطة التنمية املستدامة لعام  .20٣0وقد حظي إطار
التنمية ،الذي يرتكز على اجملاالت املواضيعي ة التسعة ،باألولوية لدى كل من األمني
العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي باعتباره أداة برناجمية هامة إلدماج مجيع الواليات
تعم قت
القائمة اليت تتطلب تنسيقا وتعاونا أقوى وأكثر فعالية بني املنظمتني .وقد َّ
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العالقة بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي وزادت متانة ،مع
تنفيذ هذه املبادرة ،وستزداد العالقة عمقاً يف املستقبل .وسنواصل العمل على البناء
على االجنازات اليت حتققت يف هذا اجملال.
االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
وش َّكل توقيع  ٤٤بلدا أفريقياً
َ
َ
أثناء مؤمتر قمة االحتاد األفريقي املعقود يف كيغايل يف آذار/مارس َ 201٨م ْعلَماً بالغ األمهية
على صعيد التكامل االقتصادي يف أفريقيا .وأقر إعالن كيغايل املتعلق بإطالق منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية باجلهود اليت بذلتها اللجنة على مر السنني لتعزيز خطة التكامل اإلقليمي
صدَّق  19بلداً على
يف القارة .ومع هناية شباط/فرباير َ ،2019وقَّ َع االتفاق  ٥2بلداً فيما َ
الربوتوكوالت املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة .وسيدخل االتفاق حيز النفاذ عقب إيداع 22
صكاً من صكوك التصديق عليه لدى رئيس مفوضية االحتاد األفريقي .ومع هناية شباط/فرباير
 ،2019أودع  1٥بلداً صكوك التصديق لدى مفوضية االحتاد األفريقي.
ويف العام نفسه ،عقدت اللجنة – بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي،
ومصرف التنمية األفريقي والكيانات التابعة لألمم املتحدة – الدورة الرابعة ملنتدى
أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة يف إطار موضوع ’’ التحول حنو جمتمعات مستدامة
وقادرة على الصمود‘‘ يف داكار يف الفرتة من  ٤ -2أيار/مايو  .201٨وباستخدام
هذا املنرب ،جنحت اللجنة يف الدعوة إىل توافق يف اآلراء فيما بني الدول األعضاء
واملنظمات اإلقليمية وحصلت على ذلك التوافق بشأن توصيات السياسة العامة من
أجل الت عجيل بتنفيذ خطة عام  206٣وخطة عام .20٣0
وأطلقنا يف تشرين األول/أكتوبر  ، 201٨بالتعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني،
مركز امتياز اللجنة االقتصادية ألفريقيا املعين باالقتصاد الرقمي ،الذي هو مثال واضح
على استفادة اللجنة من وظائفها كمجمع تفكري ،وهيئة لعقد االجتماع ات وهيئة
تشغيلية يف دعم الدول األعضاء ومفوضية االحتاد األفريقي .وعند االحتفال باليوبيل
املاسي للجنة يف كانون األول/ديسمرب  – 201٨بعد مضي ستة عقود على عملها
يف حتول القارة – َخ لَّدناه يف إطار املوضوع العام عن االبتكار .وملزيد من التفاصيل،
أدعوكم إىل قراءة ا لتقرير الصادر مبناسبة الذكرى الستني للجنة ألنه يسلط الضوء على
اإلسهامات الرئيسية اليت قامت هبا اللجنة منذ إنشائها يف عام  19٥٨دعما لتنمية
أفريقيا.
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وأخريا ،أود أن أقول إنين واثقة من أن الدول األعضاء ستواصل دعم اجلهود
اليت نبذهلا بالتعاون مع شركائنا ،لتحويل األفكار إىل أعمال من أجل ازدهار أفريقيا.

فريا سونغوي
وكيلة األمني العام لألمم املتحدة،
واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا
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أوال -مقدمة
يف أعقاب اعتماد اإلصالحات اليت أقرهتا الدورة احلادية واخلمسني ملؤمتر
-1
اص لَت
وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف أيار/مايو  ،201٨و َ
اللجنة عمليةَ جتديد اهليكل التنظيمي ببناء روح مجاعية أكثر متانة ،وإدراج ُهن ج جديدة
متكاملة للتخطيط ،وتعميق العالقات مع الشركاء ،واملزيد من تعزيز املساءلة والشفافية،
وإقامة أفرقة أكثر توازناً بني اجلنسني .ونتيجة لإلصالحات ،أعيد توجيه برامج اللجنة
حىت تتمكن من تنفيذ واليتها املتمثلة يف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول
األعضاء فيها على حنو أكثر فعالية؛ وتعزيز اندماجها يف فضاءات اقتصادية واجتماعية
وسياسية مشرتكة؛ وتعزيز التعاون الدويل إلجياد قارة أكثر ازدهاراً ومشوال حيث يشعر
فيها معظم املواطنني بالتحرر من العوز واحلرمان .ويف إطار اضطالعها بالوالية املسندة
إليها ،اسرتشدت اللجنة بالتوجهات اخلمسة اليت ميليها املنحى االسرتاتيجي اجلديد
للجنة:
بناء مؤسسة منتجة للمعارف؛

(أ)

(ب) وضع خيارات للسياسات العامة يف جمال االقتصاد الكلي واهليكلة؛
(ج)

تصميم مناذج مالية ابتكارية؛

(د)

تقدمي الدعم للقضايا اإلقليمية وتلك العابرة للحدود؛

(ه )

تعزيز موقف أفريقيا على الصعيد العاملي.

وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،كانت مسامهة اللجنة على دعم الدول
-2
األعضاء يف تنفيذ ’’ خطة التنمية املستدامة لعام  ‘‘20٣0و’’خطة عام :206٣
أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘ مرتكزة على وظائفها األساسية الثالث :وظيفتها باعتبارها
داعية لعقد االجتماعات ،ووظيفتها باعتبارها جممع تفكري  ،ووظيفتها التشغيلية.
-٣

وقد ُوضع هذا التقرير يف مخسة أجزاء على النحو التايل:

النتائج الرئيسية اليت حتققت يف دعم الدول األعضاء واجلماعات
(أ)
االقتصادية اإلقليمية يف العمل من أجل اعتماد سياسات يف سياق خطة عام20٣0
وخطة عام  ،206٣بنتائج تتمحور حول مخسة جماالت مواضيعية عامة؛
يف ذلك؛
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املساءلة والتعلم من التوصيات الصادرة عن عمليات التقييم
(ج)
واملراجعة لعام 201٨؛
اإلمنائية؛

(د)

الدعم املقدم من اللجنة إلعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة

منظور استشرايف للسنة املقبلة والنتائج الرئيسية اليت تعتزم اللجنة
(ه )
العمل على حتقيقها يف عام  2019يف الوقت الذي تكثف فيه جهودها لدعم الدول
األعضاء للعجيل بتنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام .206٣

ثانياً -النتائج الرئيسية اليت حتققت يف عام 201٨
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت اللجنة التأثري يف قرارات السياسة
-٤
العامة للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف جماالت مثل التخطيط
اإلمنائي ،وتنفيذ خطة عام  ، 20٣0والتكامل االقتصادي ،والتصنيع الشامل ،والتنويع
االقتصادي ،واهلجرة ،والنُّظم اإلحصائية.
وترد أدناه بعض اإلجنازات البارزة اليت حتققت يف عام  201٨اليت تبني
-٥
وظائف اللجنة األساسية الثالث يف حيز التطبيق ،مبا يف ذلك التدخالت اليت أجرهتا
دعما لألولويات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ واخلدمات االستشارية يف جمال السياسات
على الصعيد الوطين ودون اإل قليمي واإلقليمي؛ واملساعدات املقدمة بناء على طلب
الدول األعضاء لتطوير القدرات التقنية واملهارات .كما ترد معلومات عن الدور
األساسي ملنابر اللجنة حلوار السياسات وبناء توافق اآلراء يف تعزيز قدرات املسؤولني
احلكوميني األفريقيني يف جمال صياغة السياسات وتنفيذها.
 -1التقدم احملرز يف النهوض خبطة التجارة والتكامل االقتصادي اإلقليمي

الطريق حنو إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
شرعت القارة يف عمليات تكامل إقليمية معقدة وطموحة وواسعة النطاق،
-6
مما تطلب تقدمي املزيد من الدعم للمؤسسات اإلقليمية اليت لديها قدرات لالضطالع
بدور ريادي يف النهوض خبطة التكامل اإلقليمي األفريقي .وميثل إنشاء منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية إحدى املراحل البالغة األمهية للمعاهدة املنشئة للجماعة
االقتصادية األفريقية (معاهدة أبوجا).
ويعد االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية الذي أٌطلق يف
-7
الدورة االستثنائية العاشرة ملؤمتر قمة االحتاد األفريقي ،املعقود يف كيغايل يف الفرتة من
 17إىل  21آذار/مارس  ، 201٨معلما هاما يف مسرية أفريقيا على طريق التكامل
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االقتصادي .وقد قدمت اللجن ة االقتصادية ألفريقيا الدعم التقين والتدريب للدول
األعضاء ومفوضية االحتاد األفريقي يف املفاوضات املتعلقة بإنشاء منطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية .وقدمت اللجنة أيضا مشروع النص الذي استخدم كأساس
للمفاوضات ،األمر الذي أدى إىل االختتام الناجح من جانب الدول األعضاء .وكانت
النتيجة أربعة صكوك قانونية رئيسية تقوم عليها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية:
(أ) االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ (ب) بروتوكول التجارة يف
السلع؛ (ج) بروتوكول التجارة يف اخلدمات؛ (د) بروتوكول القواعد واإلجراءات املتعلقة
ص دَّق
بتسوية املنازعات .ومع هناية شباط/فرباير َ ،2019وقَّ َع
َ
االتفاق  ٥2بلداً فيما َ
 19بلداً ( )1على الربوتوكوالت املتعلقة باالتفاق من خالل إجراءاهتا الدستورية الوطنية
اخلاصة بكل منها .وسيدخل االتفاق حيز النفاذ عقب إيداع  22صكاً من صكوك
التصديق عليه لدى رئيس مفوضية االحتاد األفريقي .وتب ُذ ل حاليا اللجنة االقتصادية
ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي جهودا لتقدمي الدعم يف الوقت املناسب من أجل
تيسري توقيع ب قية البلدان على الربوتوكوالت.

املنتجات املعرفية بشأن مسائل التكامل اإلقليمي والتجارة واالستثمار
من خالل ما مت إنتاجه من معارف بشأن التكامل اإلقليمي والتجارة
-٨
واالستثمار ،قدمت اللجنة توصيات قائمة على األدلة يف املنتديات العاملية املعنية
مبعاهدات االستثمار الثنائية ومعاهدات االزدواج الضرييب .وقُدمت تلك األدلة إىل
الدول األعضاء لتمكينها من االستعداد الست عراض اتفاقات االستثمار أو التفاوض
بشأهنا أو إعادة التفاوض أو إهنائها مع التمعُّن يف اآلثار القانونية ،والسياساتية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،وحتقيق التوازن بني محاية ا الستثمار واحملافظة على حيز
سياسايت كاف لتحقيق أهدافها اإلمنائية .ومن شأن تقدمي تلك التوصي ات أيضا أن
ِّ
ميكن الدول األعضاء من استكشاف الفرص املتاحة لتوسيع نطاق االستثمار فيما بني
البلدان األفريقية ،ال سيما يف سياق االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،تعاونت اللجنة مع احتاد الصناعة اهلندية،
-9
وأصدرت تقريرا مشرتكا بشأن تعميق الشراكة بني أفريقيا واهلند يف جمال التجارة
واالستثمار ،حيث أطُلق يف االجتماع الثالث عشر املعين بالشراكة يف املشاريع بني
أفريقيا واهلند ،الذي نظمه احتاد الصناعة اهلندية ومصرف ا هلند للتصدير واالسترياد.
وأعدت اللجنة أيضا تقريرا عن قانون النمو والفرص يف أفريقيا الجتماع كبار املسؤولني
التجاريني العاملني يف مفوضية االحتاد األفريقي.

() 1

إسواتيين ،أوغندا  ،وتشاد  ،وتوغو ،وجنوب  ،أفريقيا ،وجيبويت  ،ورواندا ،والسنغال  ،وسرياليون،
وغانا ،وغينيا ،وكوت ديفوار ،والكونغو ،وكينيا ،ومايل  ،ومصر ،وموريتانيا ،وناميبيا ،والنيجر.
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 -2النهوض بالتخطيط اإلمنائي املتكامل وتنفيذ خطة عام 20٣0
املوقف املشرتك والتعلم من األقران لدفع جهود حتقيق أهداف التنمية املستدامة :منتدى
أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة
يف عام  ، 201٨عقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون مع
- 10
املنظمات اإلقليمية ووكاالت منظومة األمم املتحدة ،االجتماع الرابع ملنتدى أفريقيا
اإلقليمي للتنمية املستدامة .وأعدت اللجنة واملنظمات الشريكة َوَرقات املعلومات
األساسية ووثائق العمل الستعراضها بغية الت وصل إىل توافق يف اآلراء بشأن حالة التقدم
احملرز يف تنفيذ األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة  ،6و ،7و11
و 1٥و 17من خطة عام  20٣0واألهداف الواردة يف خطة عام  206٣اليت من
املتوقع أن تكون نتائجها مبثابة مسامهة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام
.201٨
وتوصل املنتدى إىل توافق يف اآلراء بشأن التوصيات املتعلقة بالسياسات
- 11
يف شكل رسائل رئيسية للتعجيل بتنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام  206٣يف
أفريقيا (انظر  .) www.uneca.org/arfsd201٨ومن بني الرسائل الرئيسية ما يلي:
حيتاج التحول اهليكلي القادر على الصمود يف أفريقيا ،متشياً مع
(أ)
خطة عام  20٣0و ، 206٣إىل أطر وطنية متكاملة مبا يف ذلك اسرتاتيجيات وهنج
قطاعية تعمم االندماج ومتنح األولوية له ولألنشطة اهلادفة إىل احلماية من تغري املناخ
واحلد من خماطر الكوارث وإعطاء القيمة لرأس املال الطبيعي؛
ينبغي زيادة الزخم لكفالة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من
(ب)
آثاره إىل جان ب حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
ينبغي للبلدان األفريقية أن تزيد االستثمار يف توفري نقاط الوصول
(ج)
إىل املياه الصاحلة للشرب يف اجملتمعات احمللية احلضرية والريفية ،ومرافق الصرف الصحي
احملس نة ل لحد من التغوط يف العراء وكفا لة إدارة النفايات بطريقة مناسبة؛
ّ
وينبغي أن يظل من األولويات العمل على احلفاظ على إدارة
(د)
مسؤولة للموارد الطبيعية ،اليت ت عتمد عليها معظم عناصر النمو؛
ينبغي االرتقاء بالتمويل وتنمية القدرات والدعم التكنولوجي
(ه )
املرتبط بتحقيق نتائج حقيقية لتنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي ،وحتقيق أهداف حتييد أثر تدهور األراضي ،ووضع خطط وبرامج وطنية
لإلدارة املستدامة للغابات؛
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ينبغي أن يُع َق د على هامش منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية
(و)
املستدامة منتدى أفريقي متعدد أصحاب املصلحة معين بتسخري العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ألهداف التنمية املستدامة من أجل حتديد ومعاجلة االحتياجات يف جمال
العلم والتكنولوجيا واالبتكار والتحضري للمنتدى العامل ي السنوي املتعدد أصحاب
املصلحة املعين باملوضوع نفسه.
وقد جرى التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن الرسائل املشرتكة اليت شكلت
- 12
املسامهة اإلقليمية ألفريقيا يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  .201٨وكان
اهلدف من الرسائل هو االستعانة هبا يف احلوار السياس ايت ،وتنفيذ السياسات على
الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة يف
خطة عام  20٣0وتطلعات خطة عام  ، 206٣مع الرتكيز على األهداف اخلمسة
املذكورة أعاله.

إدراج خطة عام  20٣0وخطة عام  206٣يف خطط التنمية الوطنية
يف عام  ، 201٨واصلت البلدان األفريقية العمل على مواءمة أهداف
- 1٣
تكمل األخرى-
خطة عام  20٣0وخطة عام  - 206٣املختلفتني ولكن كل منهما ِّ
مع أطرها اإلمنائية الوطنية وتقدمي تقارير عن ذلك .وقد شددت االجتماعات السنوية
املشرتكة التاسعة ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني وجلنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشؤون املالية والنقدية
والتخطيط والتكامل االقتصادي ،على حاجة البلدان األفريقية إىل األخذ بزمام اخلطط
اإلمنائية القارية ،وطلبت من اللجنة واملفوضية دعم الدول األعضاء لوض ع خارطة طريق
لتنفيذ اخلطتني على الصعيد الوطين ،فضال عن وضع أدوات ،مبا يف ذلك إطار منسق
للرصد والتقييم .ويف عامي  2017و 201٨شرعت اللجنة يف تصميم جمموعة أدوات
التخطيط واإلبالغ املتكاملة لدعم الدول األعضاء يف إدماج خطة عام  20٣0وخطة
عام  ، 206٣ومواءمتهما مع اخل طط اإلمنائية الوطنية لتيسري التكيف وإعداد التقارير.
نامج حاسويب على شبكة
- 1٤
وجمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكامل بر ٌ
اإلنرتنت يساعد على اإلدماج املتزامن للخطتني يف اخلطط اإلمنائية الوطنية لتيسري
اإلبالغ عن التقدم احملرز بطريقة منسقة .وبإدراج أهداف اخلطتني وغاياهتما ومؤشراهتما
بالفعل يف الربامج احلاسوبية ،ميك ن للمستخدمني تقييم مستوى املواءمة ومتانتها بني
اخلطتني بنقرة زر .وتسمح لوحات املتابعة معاينة املعلومات املوجزة بشأن مواءمة
اخلطتني فضال عن أداء البلدان فيما يتعلق باملواءمة والتقدم احملرز يف تنفيذ األهداف
والغايات الوطنية .وتتكون جمموعة األدوات من ثالث وحدات:
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وحدة مواءمة جتمع بني خطة عام  20٣0وخطة عام ، 206٣
(أ)
من جهة ،واخلطط الوطنية ،من جهة ثانية؛
وحدة رصد حتدد املؤشرات وخطوط األساس واألهداف والقيم
(ب)
احلالية للخطط الوطنية؛
(ج)

وحدة إبالغ تتيح تقدمي التقارير عن التقدم احملرز يف اخلطتني.

وقد ساعدت اللجنة يف تطبيق جمموعة األدوات يف مخسة بلدان هي:
- 1٥
أوغندا ،وسيشيل ،وغانا ،والكامريون ،والكونغو .ويتضمن التنفيذ سلسلة من حلقات
العمل لبيان جمموعة األدوات وبناء القدرات من أجل تطبيقها وحتسني الوعي باخلطتني
والروابط بينهما ،وفقاً إلطار العمل املشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ
خطة عام  ،206٣وخطة التنمية املستدامة لعام  20٣0الذي جرى التوقيع عليه يف
كانون الثاين/يناير .201٨
عربت عنها التعليقات اإلجيابية اليت بعث هبا املستخدمون.
 - 16أما النتائج فقد َّ
فعلى سبيل املثال ،أثناء العرض اليت قُدم يف أوغندا ،أُشري إىل أنه يف حني يستخدم
البلد عدداً من مناذج التخطيط والتوقعات – مبا يف ذلك مصفوفة احملاسبة االجتماعية،
للح ْو َسبَة – فإنه ال
ومنوذج االقتصاد الكلي املتكامل ،ومنوذج التوازن العام القابل َ
أي منها األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة .ولذلك ،فإن وجود أداة جتمع بني
جيسد ٌّ
اخلطتني ،مصحوبة بتحليل آثار خمتلف السياسات وموجزات االستثمارات العامة
لالسرتشاد هبا يف حتديد األولويات االسرتاتيجية أم ٌر مهم يف سياق تصميم اخلطط
اإلمنائية للسنوات اخلمس والعشر القادمة .واستنادا إىل الردود على الدراسة
االستقصائية بعد حلقات العمل ،قال أكثر من  ٨0يف املائة من املشاركني يف أوغندا
وأكثر من  60يف املائة يف غانا وسيشل إن حلقة العمل سامهت بفعالية يف قدرهتم
على دم ج اإلطارين االسرتاتيجيني يف اخلطط اإلمنائية الوطنية .وباإلضافة إىل ذلك،
قال أكثر من  90يف املائة من املشاركني إهنم سيوصون الزمالء اآلخرين مبجموعة
األدوات .وعالوة على ذلك ،طلبت غامبيا الدعم ،بعد أن مسعت عن جمموعة األدوات
يف املنتديات املختلفة اليت نظمتها اللجنة.

جتديد التخطيط اإلمنائي لزيادة كفاءة السياسات العامة وشفافيتها يف السنغال
بناء على طلب من حكومة السنغال لتقدمي الدعم التقين لالمتثال ألحد
- 17
أهم شروط برناجمها االقتصادي (املقاييس اهليكلية) وبدعم من أداة دعم السياسات
التابعة لصندوق النقد الدويل للفرتة  ، 2017 – 201٥قدم املكتب دون اإلقليمي
الدعم التقين واالستشاري ،هبدف إنشاء
لغرب أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا
َ
منرب هو مصرف املشاريع املتكاملة .ويتضمن املنرب وصفاً لدورة حياة املشاريع املدعومة
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دور اللجنة دعم تطوير منوذج من أداة احملاكاة ’’العتبة
من صندوق النقد الدويل .ومشل ُ
 ‘‘21وتكييفه من أجل املساعدة على مواصلة اجلهود اليت يبذ هلا البلد يف التخطيط
الشامل واملتكامل .وباإلضافة إىل ذلك ،عقدت اللجنة حلقات عمل – ضمت وزارة
االقتصاد واملالية والتخطيط ،واإلدارات الوزارية األخرى ،والقطاع اخلاص واملؤسسات
البحثية ،واجلهات املكلفة ببناء قدرات النظراء احلكوميني – من أجل حتسني تويل زمام
املنرب وتطبيقه.
وقد م ّك نت هذه التدخالت احلكومة من إجياد حلول للطلب املتزايد على
- 1٨
اخلدمات التعليمية والصحية ،وحتقيق النمو الشامل للجميع .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
التحليل الذي أجرته اللجنة مؤخراً ،فضال عن العديد من عمليات االستعراض اليت
قام هبا صندوق النقد الدويل ألداة دعم السياسات للفرتة  2017 – 201٥كشف
عن زيادة يف الكفاءة والشفافية يف السياسات العامة نتيجة تعزيز قدرة املسؤولني
احلكوميني على تصميم االسرتاتيجيات واخلطط والربامج واملشاريع القطرية وتنفيذها
ورصدها .كما مسح تنفيذ مشروع املنصة اإللكرتونية يف السنغال بتحسني التواصل بني
الوزارات التنفيذية ووزارة االقتصاد واملالية والتخطيط .وبإدراج املشاريع االستثمارية
املتاحة يف احلال للتنفيذ واختيارها على أساس دراسات اجلدوى ،تكون املنصة
اإللكرتونية قد سامهت يف حتسني الدورة الكاملة للمشاريع العامة واإلنفاق الرأمسايل.

خطة موزامبيق لتطوير اهلياكل األساسية على أساس نُظم املعلومات اجلغرافية
جعلت حكومة موزامبيق من تنمية اهلياكل األساسية ركيزة هامة من ركائز
- 19
االستثمار بغرض تعزيز تنميتها االقتصادية .وباعتبار موزامبيق بلد عبور ،فإهنا ال تعتزم
حتسني الرتابط بني املقاطعات ف حسب ،بل أيضاً إعادة التأكيد على موقفها كمركز
إقليمي للبلدان غري الساحلية اجملاورة .وهناك عدد من الشركاء اإلمنائيني الذين يقدمون
الدعم هلذا الربنامج .وقد حددت وزارة النقل واالتصاالت ،بوصفها منسق الربنامج،
احلاجة إىل أداة معاينة ميكن استخدامها لتحسني ختطيط ا الستثمار وتعيني أهداف
أولويات االستثمار يف اهلياكل األساسية هبدف تعزيز التنمية االقتصادية .وقد أقرت
بأن نُظم املعلومات اجلغرافية هي أفضل وسيلة للمعاينة اجلغرافية ووضع النماذج
اإلحصائية املكانية من أجل حتديد اجملاالت احملتملة لتطوير اهلياكل األساسية ،مبا يف
ذلك التخطيط والرصد والتقييم .ذلك أن نظام املعلومات اجلغرافية يساعد أيضا على
االستخدام األمثل للموارد املخصصة للتنمية ،وهو أمر بالغ األمهية ،ألهنا حتد من
ختصيص املوارد بصورة تعسفية كثريا ما تؤثر على احلياة السياسية.
وبعد أن وجدت الوزارة أنه ال ميكن ت نفيذ السياسات اإلمنائية بدون وجود
- 20
ما يكفي من املعلومات املكانية واملعارف ،ومبا أن الوزارة تفتقر إىل القدرات الداخلية
19-00222

٣1/11

E/ECA/COE/38/14/Rev.1

الضرورية ،فقد طلبت من املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط تطوير خربهتا
يف استخدام نظم املعلومات اجلغرافية للتخطيط املكاين.
ويف عام  ، 201٨استجاب املعهد يف إطار التدريب الذي يقدمه حسب
- 21
الطلب استنادا إىل فهرسه للدورات الدراسية لطلب الوزارة تنظيم دورة تدريبية للمدربني
على استخدام نظم املعلومات اجلغرافية من أجل التخطيط املكاين .واستفاد من
التدريب مثانية موظفني ،بينهم مخس نساء قادمني مخس إدارات حكومية .وساهم
التدريب يف تكوين أول فريق متعدد التخصصات من اخلرباء الذين قاموا الحقا بتبادل
املعارف واملهارات املكتسبة مع زمالئهم يف التخطيط املكاين باستخدام نظام املعلومات
اجلغرافية .ووجد مجيع املشاركني أن الدورة التدريبية كانت مهمة بالنسبة هلم ،وأعربوا
عن تقديرهم لألمهية االسرتاتيجية لنظام املعلومات اجلغرافية يف العمل التخطيطي ،وهو
ما بينته نتائج التقييمات بعد التدريب ،فضال عن املسامهات املقدمة من اإلدارات
املعنية يف خطة العمل املتكاملة للهياكل األساسية اليت ُوضعت باستخدام البيانات
املرجعية امل كانية .ومن خالل هذه املبادرة ،تتوقع موزامبيق زيادة يف اإليرادات ،وحتسني
السالمة على الطرق ،وإدارة اهلياكل األساسية بصورة أفضل وإجياد فرص العمل ،وغري
ذلك من املزايا اهلامة.
واستنادا إىل جناح الدورة التدريبية ،قرر املعهد مواصلة التوسع يف استخدام
- 22
نظم امل علومات اجلغرافية يف مجيع أحناء القارة يف عام  2019من خالل جهود التوعية
اليت تركز على البلدان األفريقية األخرى من حيث الفوائد اليت ستعود عليها جراء ذلك.
وسيقدم املعهد يف وقت متزامن دورة تدريبية على املهارات حسب الطلب ،والتعلم
الرقمي ،وبرناجما لنيل شهادة ماج ستري مشرتكة لبناء القدرات من أجل استخدام نُظم
املعلومات اجلغرافية املكانية يف التخطيط لتنمية اهلياكل األساسية ،من بني أمور أخرى.
وعند قيام املعهد بذلك ،فإنه سيقوم أيضا ببناء جمتمعات املمارسني حىت يتمكن اخلرباء
من تعزيز تبادل املعلومات والتعلم من األقران والبحوث.
 -٣تسريع التنويع االقتصادي وإجياد فرص العمل يف القارة

كسر احللقة املفرغة املتمثلة يف اإلفراط يف االعتماد على تصدير السلع األساسية
ظلت املنطقة دون اإلقليمية لوسط أفريقيا تعاين ،منذ عام  ،201٤من
- 2٣
عدم استقرار شديد على صعيد االقتصاد الكلي سببه االخنفاض احلاد يف أسعار النفط،
مما أدى إىل عجز يف احلساب اجلاري واحلساب املايل مما استدعى اختاذ تدابري لتصحيح
األوضاع املالية يف بعض البلدان مثل تش اد .وجنمت األزمة عن الضعف اهليكلي الذي
يعاين من االقتصاد بسبب االعتماد الشديد على صادرات النفط .واستجابة هلذه
األزمة ،دعا املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا إىل اجتماع ضم طائفة واسعة من
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أصحاب املصلحة على هامش الدورة الثانية والثالثون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية
لوسط أفريقيا ،املعقودة يف دواال ،الكامريون يف الفرتة من  26إىل  29أيلول/سبتمرب
 ، 2017بغية استعراض حالة االقتصادات يف املنطقة دون اإلقليمية واستكشاف ما
ينبغي اختاذه من استجابات هيكلية ومستدامة ملواجهة األزمة.
وأقر االجتماع توافق آراء دواال ،وهو اتفاق بالغ األمهية ،يشدد على
- 2٤
حتمية تبين التنويع االقتصادي من خالل التصنيع القائم على املوارد واملبين على
التجارة ،باعتباره أحد املسارات األكثر موثوقية واستدامة لبناء اقتصادات مرنة وتنافسية
يف وسط أفريقيا ولكسر احللقة املفرغة يف االعتماد املفرط على تصدير ا لسلع األساسية.
وبعد اعتماد توافق آراء دواالَ ،س عَت بلدان يف املنطقة دون اإلقليمية إىل
- 2٥
استقطاب دعم اللجنة من أجل تنفيذ توافق اآلراء املذكور .وهكذا طلبت أربعة من
بلدان وسط أفريقيا السبعة اليت يغطيها املكتب دون اإلقليمي من اللجنة يف الفرتة من
 2017إىل  201٨مساعدهتا يف وضع اسرتاتيجيات للتنويع االقتصادي بغرض معاجلة
مواطن الضعف اهليكلية يف اقتصاداهتا ،اليت ال تزال تعتمد اعتمادا كبريا على صادرات
النفط.
ووضعت حكومة تشاد ،مبساعدة تقنية من اللجنة ،خمططا عاما للتصنيع
- 26
والتنويع االقتصادي ،وأجازت ذلك املخطط ال ذي أطلقته يف 17أيلول/سبتمرب 201٨
يف جنامينا .ويتطلب جناح املخطط العام توافر جمموعات املهارات والقدرات من أجل
تصميم املشاريع وصياغتها .ومن الشروط الرئيسية األخرى املطلوبة إدخال حتسينات
يف بيئة األعمال التجارية ،والسيما ُس بل احلصول على التمويل ،ومنو اإلنتاجية ،وإجياد
ما يكفي من احليز املايل للقيام باستثمارات طويلة األجل من أجل حتفيز التصنيع
والتنويع االقتصادي ،مع احلرص يف الوقت ذاته على استعادة استقرار االقتصاد الكلي
من خالل اختاذ تدابري على األجل القصري .ومن أجل تفعيل املخطط العام ،أجريت
الدراسات التشخيصية الالزمة للنمو ،وحتليل سالسل القيمة فضال عن دراسات
أخرى ،مما ساعد على حتديد الركائز االقتصادية الرئيسية والعناصر التمكينية للتنويع
االقتصادي يف البلد .ومشلت هذه العناصر األعمال التجارية الزراعية ،وتربية املاشية
مع الرتكيز على صادرات اللحوم واجللود ،وتسخري ا لطاقة املتجددة ،وإنشاء التكتالت
وبزوغ اقتصاد املعرفة .ووقع االختيار على التصنيع األخضر بوصفه املسار املفضل
لزيادة حصة املنتجات املصنعة من إمجايل الصادرات واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وأسفر ذلك عن إجياد مصادر متويل واقعية للمخطط الرئيسي ،وتعزيز
- 27
دور االقتصاد الرقمي .وقد تولد عن ذلك املخطط الرئيسي الكثري من االهتمام مما
أدى إىل إدراجه يف برنامج عمل فريق األمم املتحدة القطري يف البلد .كما أجريت
مشاورات واسعة النطاق مع الشركاء اإلمنائيني العاملني يف البلد ،مبا يف ذلك البنك
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الدويل ،وصندوق النقد الدويل  ،ومصرف التنمية األفريقي ،واالحتاد األورويب ،والوكالة
الفرنسية للتنمية ،لضمان اتساق تدخالهتا مع املخطط الرئيسي ،باعتباره جزءا من
إطار متويلي متكامل للتنمية .وعالوة على ذلك ،متكن املكتب دون اإلقليمي لوسط
أفريقيا ،بفضل عمله يف وضع اخلطط ،من تطوير جمموعة من ا ملعارف واملمارسات
املتعلقة بالتنويع االقتصادي ميكن تطبيقها يف وسط أفريقيا وخارجها .وانطالقا من
الدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف جمال التنويع االقتصادي اليت جرى
استخالصها من عملية صياغة املخطط ،سيجرى وضع جمموعة أدوات ومبادئ
توجيهية مناسبة بغية تطبيقها يف بلدان أخرى يف وسط أفريقيا.

رسم املسار املؤدي إىل التصنيع يف اجلنوب األفريقي
استعرض مؤمتر القمة العادي الرابع والثالثون لرؤساء دول وحكومات
- 2٨
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،الذي عُقد يف شالالت فكتوريا ،زمبابوي ،يف
آب/أغسطس  ، 201٤التقدم احملرز صوب حتقيق التكامل اإلقليمي والتنمية
االقتصادية يف اجلنوب األفريقي ،وأشار إىل أن التصنيع يشكل ثغرة كبرية يف تنمية
املنطقة .وتقرر أن هناك حاجة ملحة ألن تستفيد املنطقة من وفرة املوارد وتنوعها،
السيما يف جمايل الزراعة والتعدين ،لتسريع وترية التصنيع من خالل إغناء القيمة املضافة.
ومن أجل تفعيل خطة التكامل اإلقليمي ،عقد مؤمتر القمة العزم على وضع اسرتاتيجية
طويلة األمد وخريطة طريق للتصنيع يف منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.
ولتنفيذ ذلك القرار ،خاطبت أمانةُ اجلماعة اللجنةَ ملتمسةً مساعدهتا يف إعداد
اسرتاتيجية طويلة األمد وخريطة طريق.
دعم ألمانة اجلماعة خالل الفرتة ،2017 – 201٤
- 29
وقدمت اللجنةُ ال َ
من خالل التدخالت اليت ركزت على إعداد اسرتاتيجية وخريطة طريق للتصنيع على
املدى البعيد .وانطوت هذه التدخالت على وضع مفهوم للمشروع ،وإعداد ورقات
املعلومات األساسية ،وتوفري الدعم التقين ،وعقد املشاورات الوطنية واإلقليمية وتقدمي
اخلدمات هلا فضال عن حشد املوارد .وبفضل هذا الدعم ،أُعدت اسرتاتيجية وخريطة
طريق لتصنيع اجلماعة اإلمنائية ( ،)206٣ – 201٥حيث اعتمدها فيما بعد مؤمتر
القمة االستثنائي لرؤساء الدول الذي عقد يف نيسان/أبريل  .201٥وبدعم من اللجنة
كذلكُ ،وضعت خطة عمل لتنفيذ املرحلتني األوىل والثانية من االسرتاتيجية ،تغطي
الفرتة من  ، 20٣0 – 201٥واعتمدها الحقا مؤمتر قمة رؤساء دول وحكومات
اجلماعة يف مبابان ،إسواتيين يف 1٨آذار/مارس .2017
ويف عام  ، 201٨قدمت اللجنة ،بناء على طلب من أمانة اجلماعة،
- ٣0
الدعم التقين إلعداد اسرتاتيجية وخريطة طريق للتصنيع وتنفيذمها مصحوبني خبطة
َ
عمل يف اجملاالت اهلامة التالية( :أ) فحص املهارات املتوفرة يف قطاع التعدين؛ (ب)
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حتديد السمات الرئيسية إلغناء املعادن بغرض استكشاف سالسل القيمة احملتملة يف
جمال املعادن إلثرائها؛ (ج) وضع رؤية إقليمية للتعدين؛ (د) منوذج لتيسري النهوض
بدور املشاريع الصغ رية واملتوسطة احلجم يف عملية التصنيع؛ (ه) إطار إقليمي حلقوق
امللكية الفكرية قادر على دعم االبتكار ،والتكنولوجيا والتصنيع؛ (و) منتدى إقليمي
ألصحاب املصلحة يتناول دور القطاع اخلاص يف دعم عملية التصنيع .وأُمعن النظر
يف هذه اجملاالت اخلاصة بالتدخل من خالل وضع مذكرات مفاهيمية ،وإعداد ورقات
معلومات أساسية ،وعقد حلقات عمل واجتماعات للخرباء ،وإعداد الوثائق املتعلقة
بالسياسة العامة.
- ٣1

وأسفرت تدخالت اللجنة عما يلي:

منوذج لرفع قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم حبيث
(أ)
تضطلع بدور أفضل يف عملية التصنيع؛
(ب)

قاعدة بيانات باملهارات املتوفرة يف قطاع التعدين؛

استحداث رؤية إقليمية للتعدين لدى اجلماعة من أجل حتديد
(ج)
املعادن املعنية بسالسل القيمة وتنميتها يف اجلنوب األفريقي؛
إضفاء الطابع املؤسسي على منتدى أصحاب املصلحة من
(د)
القطاع اخلاص يف اجلنوب األفريقي؛
(ه )
يف جمال التصنيع.

إطار اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي حلقوق امللكية الفكرية

ونتيجة لذلك ،اعتمدت اجلماعة يف عام  201٨منوذجاً لتطوير قدرات
- ٣2
املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ ورؤية إقليمية للتعدين؛ وإطاراً حلقوق امللكية الفكرية
يف جمال التصنيع .وجرى إضفاء الطابع املؤسسي على منتدى أصحاب املصلحة
اإلقليميني املعين بتنمية القطاع اخلاص يف اجلنوب األفريقي.
االقتصاد األزرق :نقلة ن وعية حنو النمو املفضي إىل التحول يف شرق أفريقيا
تشهد املنطقة دون اإلقليمية لشرق أفريقيا منوا وحتوال اقتصاديا سريعني
- ٣٣
نتيجة للسياسات الداعمة للنمو واالستثمارات العامة اليت اتبعتها احلكومات .ومن
أجل احلفاظ على هذا التقدم ،تُبدى الدول األعضاء اهتماما باس تكشاف مصادر
جديدة للنمو ،مبا يف ذلك االقتصاد األزرق ،الذي يدعو إىل استخدام النظم
اإليكولوجية املائية والبحرية واملوارد املرتبطة هبا من أجل حتقيق التنمية املستدامة .وجتلى
االهتمام باالقتصاد األزرق يف االجتماع التاسع عشر للجنة اخلرباء احلكومية الدولية،
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٣1/1٥

E/ECA/COE/38/14/Rev.1

الذي عُقد يف أنتاناناريفو يف الفرتة من  2إىل  ٥آذار/مارس  ،201٥حيث ركز على
موضوع تسخري االقتصاد األزرق لتنمية شرق أفريقيا وأقر االجتماع التاسع عشر للجنة
احلكومية الدولية باإلمكانات غري املستغلة لالقتصاد األزرق والفجوة القائمة يف جمال
السياسة العامة بني القطاعات اإلنتاجية ،التقليدية منها والناشئة على حد سواء ،مثل
مصائد األمساك ،وتربية األحياء املائية ،والسياحة ،والنقل ،والتعدين يف أعماق البحار
والطاقة .وبغية الوقوف يف وجه هذا التحدي ،أوصى االجتماع بوضع دليل للسياسة
العامة لالقتصاد األزرق ،يهدف إىل توفري منهجية تد رجيية لصياغة أطر سياساتية
شاملة لعدة قطاعات تُعىن باالقتصاد األزرق .وقد اُعتمد اإلطار يف الدورة احلادية
واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادي ة ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيني املعقودة يف الفرتة من ٣1آذار/مارس إىل  2نيسان /أبريل  .2016وجرى
يف وقت الحق استكمال اإلطار بدراسة مفصلة تركز على املنطقة دون اإلقليمية لشرق
أفريقيا.
ويف االجتماع احلادي والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية ،الذي
- ٣٤
عقد يف موروين من  7إىل  9تشرين الثاين/نوفمرب  ، 2017أعربت الدول األعضاء،
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،واملنظمات احلكومية الدولية جمددا عن احلاجة إىل
تطوير سياسات االقتصاد األزرق وتعميمها على حنو أفضل يف خططها اإلمنائية الوطنية.
وحبث االجتماع موضوع العوامل احملفزة واملعوقات اليت تعرتض سبيل النمو املفضي إىل
التحول يف شرق أفريقيا .وعالوة على ذلك ،أصبح االقتصاد األزرق عامال هاما يف
تيسري تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من خالل االستخدام األمثل للنقل
املتعدد الوسائط والربط بني الطرق املائية الداخلية واملوانئ البحرية.
ويف عام  ، 201٨بعد تلقي املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا طلبات
- ٣٥
يف هذا الصدد من جزر القمر ،ومدغشقر ،قام بتقدمي الدعم التقين من أجل إعداد
األطر االسرتاتيجية اليت تركز على حتديد أولويات القطاعات وما يتصل بذلك من
مبادالت وتعزيزها مع توجهات السياسة العامة وإجراءاهتا .ويف حالة جزر القمر،
اعتربت الطاقة من قطاعات التدخل ذات األولوية .حيث جرى حتديد التحديات
املتكررة اليت مشلت التدين الكبري يف فعالية توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ،وحمدودية
القدرات يف جمال ختطيط الطاقة على املدى الطويل ،وهي حتديات تؤثر على قطاعات
االقتصاد األزرق األخرى مثل السياحة.

٣1/16

وأسفرت تدخالت اللجنة عن وضع إطار اسرتاتيجي للسياسة العامة
- ٣6
بشأن االقتصاد األزرق جلزر القمر ،إىل جانب ثالث دراسات وطنية مواضيعية ركزت
على السمات املؤسسية والتنظيمية اليت حتدد كيفية إضفاء الطابع املؤسسي على
االقتصاد األزرق؛ وجرى تقييم القطاعات املنضوية حتت االقتصاد األزرق؛ واألبعاد
اإلقليمية ،وكذلك أجريت دراسة عن إحصاءات رصيد الطاقة ومنوذج نُظُمها .ويف
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حالة مدغشقر ،أفضى دعم املكتب دون اإلقليمي إىل وضع وثيقة اسرتاتيجية تسلط
الضوء على التحديات والفرص املتاحة يف االقتصاد األزرق وتتيح توجيهات يف جمال
السياسة العامة.
ونتيجة لذلك ،اعتمدت كل من جزر القمر ومدغشقر يف  201٨أطرا
- ٣7
سياساتية ،ستمكنهما من االستفادة من امكاناهتما لفائدة االقتصاد األزرق .ويف جزر
القمر ،جرى تعميم اإلطار السياسايت االسرتاتيجي يف االسرتاتيجية الوطنية للنمو
املعجل والتنمية املستدامة .وستواصل مدغشقر جهودها لتعميم م راعاة املنظور اجلنساين
بصورة مماثلة بعد االنتهاء من االنتخابات الرئاسية.

تعميم مراعاة املسائل املتعلقة باألراضي يف اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي يف إطار
الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا
ألتزمت أفريقيا يف عام  200٣بتنفيذ الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف
- ٣٨
أفريقيا ،تزكيةً منها بذلك إلعالن مابوتو بشأن الزراعة واألمن الغذائي ،الذي أهاب
بالدول األعضاء أن ختصص  10يف املائة من ميزانياهتا الوطنية للقطاع الزراعي .بيد
أن معظم الدول األعضاء مل تتمكن من بلوغ نسبة  10يف املائة املستهدفة ،كما أن
البعض اآلخر مل حيافظ على مستوى النمو البالغ  6يف املائة على النحو املنصوص
عليه يف إعالن مابوتو.
واستجابة لذلك ،أعادت الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي عرب إعالن
- ٣9
ماالبو لعام  ، 201٤التأكيد على أمهية الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا،
وأمهية التعجيل بتحقيق النمو والتحول الزراعيني من أجل حتقيق الرخاء املشرتك وحتسني
سبل العيش .ويستند إعالن ماالبو إىل مبادئ توجيهية للتنفيذ تؤكد على أمهية خطط
االستثمارات الزراعية الوطنية املصممة بشكل جيد حبيث تكون منسجمة ومتسقة مع
قيم الربنامج الشامل ومبادئه اليت تنص على تيسري استثمارات القطاع اخلاص لتكميل
الدور الذي يضطلع به القطاع العام يف جمال التمويل.
ولكفالة إجياد عملية قائمة على األدلة تتيح استحداث خطط وطنية عالية
- ٤0
اجلودة لالستثمار الزراعي للوفاء بالغرض املقصود منها ،أجرت اللجنة تقييماً للخطط
الربناجمية ل  ٣0بلداً .وأهم ما أسفر عنه ذلك التقييم من نتائج أن معظم البلدان مل
تدمج مسائل حيازة األراضي بطريقة تكفل أمن احليازة ،وتعزز االستثمارات الزراعية
القائمة على األراضي .ومن أجل معاجلة قضايا حيازة األراضي ألغراض حفز
استثمارات القطاع اخلاص يف الزراعة ،ما فتئت اللجنة تقدم الدعم منذ عام 2016
إىل كوت ديفوار ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومدغشقر ،ومالوي ،ورواندا،
ومجهورية تنزانيا املتحدة ،هبدف تعميم إدارة األراضي يف اخلطط الربناجمية.
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وأجرت اللجنة يف  ،201٨تقييماً للفجوات القائمة يف قدرات تلك
- ٤1
البلدان الستة استند إليه برنامج تدرييب بشأن االستثمارات الزراعية الكبرية احلجم
استفاد منه  2٥من واضعي السياسات وأصحاب املصلحة يف مالوي ،من بينهم 1٥
امرأة .ويف سياق مالوي كذلك أ سهم الربنامج التدرييب على الصعيد الوطين يف إدراج
املبادئ التوجيهية لالستثمار واسع النطاق املرتكز على األراضي يف أفريقيا .وجتلت
نتيجة ذلك اجلهد يف تعزيز قدرة واضعي السياسات واجلهات املعنية على التفاوض
إلبرام عقود قابلة لالستمرار مالياً ومنصفة ومستدامة بيئياً.
وعالوة على ذلك ،خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت اللجنة الرتويج
- ٤2
ملقرر االحتاد األفريقي لعام  2017الذي حث الدول األعضاء على استعراض سياساهتا
وبراجمها هبدف تيسري بلوغ نسبة  ٣0يف املائة املستهدفة من حقوق األراضي للمرأة
حبلول عام  ، 202٥وذلك عن طريق التوعية بشأن مسائل ضمان حيازة املرأة
لألراضي ،كما دعت إىل مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف تنفيذ خطة االحتاد األفريقي
بشأن األراضي.
-٤

تضييق الفجوة بني اجلنسني ،وتسخري العائد الدميغرايف ،واالستفادة من النمو
احلضري السريع لتحقيق الرخاء املشرتك

كيفية استعانة جنوب أفريقيا بالدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية لوضع
سياسات فعالة
عملت اللجنة بالدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية اعتباراً من
- ٤٣
عام  200٤استجابة للطلبات الواردة من الدول األعضاء للعمل بأداة تساعدها يف
تقدمي تقارير عن إعالن ومنهاج عمل بيجني واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة .ومبا أن مجيع البلدان األفريقية اعتمدت هذه املعاهدات الدولية ،فهي ملزمة
بتقدمي تقارير دورية عن التقدم احملرز .وعالوة على ذلك ،ينبغي للدول األعضاء قياس
التقدم احملرز يف املساواة بني اجلنسني بالنظر لألبعاد االجتماعية واالقتصادية
والسيا سية ،ووضع سياسات وبرامج واسرتاتيجيات وطنية ترمي إىل تضييق الفجوات
بني اجلنسني من أجل حتقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة.
ويف حزيران/يونيه  ، 201٨قدمت وزارة التنمية االجتماعية يف جنوب
- ٤٤
أفريقيا ،أثناء حلقة عمل وطنية نظمتها اللجنة يف بريتوريا ،أحدث تقاريرها الذي
استعرضه جملس الوزراء .وكان التقرير يهدف إىل وضع اسرتاتيجية وطنية جلنوب أفريقيا
من أجل كفالة القيام باالستثمارات الالزمة يف جمال التعليم والصحة ملعاجلة ارتفاع
معدالت بطالة الشباب وتسخري العائد الدميغرايف .بيد أن جملس الوزراء أعاد التقرير
لتنقيحه بسبب عدم التفاته لالعتبارات اجلنسانية .واستجابة لذلك ،قدمت جلنة
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املساواة بني اجلنسني ،شريك اللجنة االقتصادية ألفريقيا القوي يف تنفيذ الدليل األفريقي
للمسائل اجلنسانية والتنمية ،آخر حبوثها بدعم من اللجنة.
وقد أسهم ذلك يف قيام شراكة قوية بني مؤسستني وطنيتني ،وهو ما أدى
- ٤٥
إىل تعميم مراعاة األبعاد اجلنسانية يف االسرتاتيجيات الوطنية املقبلة ،هبدف تسخري
العائد الدميغرايف .وتأثرت وزارة التنمية االجتماعية يف جنوب أفريقيا على وجه التحديد
بلجنة املساواة بني اجلنسني ،مع األفكار املستبصرة املستمدة من الدليل األفريقي
للمسائل اجلنسانية والتنمية الذي يقدم بُعداً جنسانياً شامالً يتجاوز جمرد تصنيف
البيانات حسب نوع اجلنس.
وجتلت النتيجة من خالل إدراج األبعاد اجلنسانية املستمدة من التقرير
- ٤6
الوطين املتعلق بالدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية يف التقرير النهائي عن
املوضوع’’ ،الديناميات السكانية يف جنوب أفريقيا :االجتاهات واهليكل واألسباب
والعواقب‘‘  ،املقرر عرضه على جملس الوزراء .ومن املنتظر أن يساهم التقرير يف إطار
السياسات الوطنية املتعلقة بتسخري العائد الدميغرايف.

السياسة املؤسسية للجنة بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
ال يزال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين جزءا ال يتجزأ من السياسة
- ٤7
املؤسسية للجنة وسيبقي يف صميم عملياهتا لتخطيط الربامج وتنفيذها.
وواصلت اللجنة املشاركة يف فريق عامل أنشأته هيئة األمم املتحدة
- ٤٨
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) ،مكلف بالنظر يف
إطار النتائج ونظرية التغيري ،وذلك من أجل تعزيز مسامهة منظومة األمم املتحدة يف
دعم الدول األعضاء من أج ل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات
على نطاق مجيع أهداف التنمية املستدامة .وإضافة إىل ذلك ،واصلت اللجنة تعميم
مراعاة املنظور اجلنساين من خالل أدواهتا للتخطيط وامليزنة واإلبالغ املراعية للمنظور
اجلنساين .وجرى وضع اسرتاتيجية اللجنة لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني حيث حددَّ ت
اإلجراءات الرتاكمية اليت ستتخذها اللجنة لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني حبلول عام
 .202٣ويف هذا الصدد ،أحرزت اللجنة تقدماً يف معاجلة مؤشرات األداء اخلاصة
بالطبعة الثانية من خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة.
ويف عام  ، 201٨جرى تعميم مراعاة الشواغل اجلنسانية بشكل منهجي
- ٤9
يف املعرفية التحليلية للجنة؛ ويف التقارير الرئيسية مثل تقرير التنمية املستدامة يف أفريقيا
لعام  201٨؛ والطبعة اخلامسة من تقرير احلوكمة يف أفريقيا؛ واملوجزات القطرية للتحول
اهليكلي اليت تركز على العمالة واإلنتاج واجملتمع ،اليت تعدها املكاتب دون اإلقليمية
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للجنة .وإضافة إىل استخدام البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس قدر اإلمكان ،مشلت
هذه املوجزات سجل األداء يف جمال التوازن بني اجلنسني .فعلى سبيل املثال ،يبني
موجز الكامريون للتحول اهليكلي والع مالة واإلنتاج واجملتمع الذي أعد عام 201٨
بوضوح أن الفوارق بني اجلنسني تضر باالستقرار االجتماعي ،وبارتفاع اإلنتاجية،
وباجلهود الرامية إىل إحداث التحول اهليكلي.
وأخريا ،قامت اللجنة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف برناجمها الرامي
- ٥0
إىل تنفيذ خطة االحتاد األفريقي بشأن األراضي ،عن طريق تطبيق االسرتاتيجية
اجلنسانية اليت وضعت عام  . 201٤ويف هذا الصدد ،اختذت اإلجراءات التالية:
إعارة خبري يف املسائل اجلنسانية ومسائل األراضي ليعمل يف
(أ)
اللجنة ضمن املركز األفريقي لسياسات األراضي؛
جرى تطبيق اهلدف اجلنساين املتمثل يف احلصة الدنيا وهي ٣0
(ب)
يف املائة لكفالة مشاركة املرأة يف مجيع األنشطة الرامية إىل تعزيز املعرفة والدعوة وتنمية
القدرات وتتبُّع ذلك اهلدف؛
(ج)
منظور جنساين؛

جرى استعراض وثائق املركز األفريقي لسياسات األراضي من

ُوضع برنامج جنساين كجزء من االسرتاتيجية املتوسطة األجل
(د)
للمركز األفريقي لسياسات األراضي ()202٣ – 2019؛
َش كلت وحدات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين جزءاً ال يتجزأ
(ه )
من كافة برامج التدريب؛
أطلق مشروع جترييب لرصد إدارة األراضي وتقييمها يف أفريقيا
(و)
يغطي  12بلدا أفريقيا من أجل رصد التقد م احملرز لتطوير اإلدارة اجليدة لألراضي يف
القارة وتنفيذها.

املدن بوصفها قوى دافعة لتوليد الثروة يف أوغندا
حددت أوغندا ،من خالل خطتها الثانية للتنمية الوطنية
- ٥1
( ،)2020/2019 – 2016/201٥هدفاً يتمثل يف أن تصبح بلدا متوسط الدخل
من خالل تعزيز قدرهتا التنافسية لتوليد الثروة والعمالة والنمو الشامل للجميع .فبمعدل
منو أوغندا البالغ  ٥.7يف املائة ،ومبعدل منوها احلضري األع لى يف أفريقيا يف الفرتة
 ، 2020 – 201٥ومبدهنا اليت تساهم بنسبة  70يف املائة من منو الناتج احمللي ،يعد
التوسع املخطط له واملدار بشكل جيد عنصراً ضرورياً لتحقيق ما يهدف إليه البلد من
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دد كهدف اسرتاتيجي يف اخلطة اإلمنائية الوطنية ،كما كانت
رخاء ورفاه ،لكنه مل ُحي َّ
قدرات معاجلته حمدودة.
واستنادا إىل ما قامت به اللجنة يف إطار العمل التحليلي واملبادئ
- ٥2
التوجيهية التقنية وحلقات عمل بناء القدرات الوطنية ،فقد أعدت هيئة التخطيط
الوطنية األوغندية خطة عمل وطنية متعددة القطاعات لتعزيز إدماج التوسع احلضري
باعتباره حمركا رئيسيا للنمو والتحول وذلك بالتعاون مع  ٥0مسؤوالً من واضعي
السياسات يف الوزارات الرئيسية .ومسحت املبادئ التوجيهية التقنية بالعمل بالتدرج
على وضع السياسات الكفيلة بتسخري النمو احلضري السريع إلجياد فرص العمل
والتنويع االقتصادي ،وتلك إحدى نقاط الضعف اليت تعاين منها السياسات احلضرية
يف معظم البلدان األفريقية يف الوقت الراهن .وقد مكنت مسامهة اللجنة أوغندا من
وضع خطة سياساتية جديدة إلجياد فرص العمل واحلد من الفقر وحتقيق نتائج
اجتماعية جيدة عن طريق ختطيط املدن وإدارهتا بصورة أفضل .وأدى حوار وزاري رفيع
املستوى يف جمال السياسات إىل التعهد مبنح األولوية للتوسع احلضري باعتباره حمركاً
خللق الثروة يف أوغندا خالل املرحلة املقبلة من التخطيط اإلمنائي الوطين (اعتباراً من
عام .)2020
وأسهم دعم اللجنة يف منح األولوية للمدن اإلقليمية واالسرتاتيجية لقدرهتا
- ٥٣
على حتويل أوغندا إىل بلد متوسط الدخل وإطالق مبادئ توجيهية للوصول لذلك.
واتضحت هذه النتيجة من خالل تطبيق هيئة التخطيط الوطنية مباشرة خلطة العمل
اليت أعدهتا بالتعاون مع اللجنة بغية استكمال تنفيذ خطة التنمية الوطنية احلالية (تنتهي
يف عام  ) 2020ووضع خطة للمتابعة .وقدمت اللجنة مساعدة تقنية مماثلة لتشاد
والكامريون وزامبيا ،مما أدي بدوره إىل إعداد خطط عمل وطنية لتعزيز العنصر احلضري
من التخطيط اإلمنائي الوطين باعتباره وسيلة لتسخري إمكانات النمو احلضري إلجياد
فرص العمل والتنويع االقتصادي .ويعد عمل اللجنة بنهج إزاء تعزيز العنصر احلضري
للتخطيط اإلمنائي الوطين هو األول من نوعه يف أفريقيا ،حيث يقدم إضافة ذات قيمة
فريدة لكي حتقق املنطقة اهلدف  11من أهداف التنمية املستدامة املتعلق جبعل املدن
واجملتمعات احمللية مستدامة.
وقد استكملت اللجنة التدخالت من خالل إطارها اإلقليمي لتنفيذ
- ٥٤
اخلطة احلضرية اجلديدة اليت أقرها وزراء اإلسكان والتنمية احلضرية يف إطار جلنة االحتاد
األفريقي الفنية املتخصصة لشؤون اخلدمات العامة واحلكومات احمللية والتنمية احلضرية
والالمركزية.
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الدعوة للفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة وتقدمي الدعم له
ساهم العمل التحلي لي للجنة بشأن اجتاهات اهلجرة األفريقية وأسباهبا
- ٥٥
وآثارها ،وباإلضافة إىل التقرير اإلقليمي القائم على األدلة ،الذي حظي بتقدير
واعرتاف كبريين من الفريق األفريقي املفاوض ،يف بلورة املوقف األفريقي املوحد من
اهلجرة الذي شكل أساس املفاوضات احلكومية الدولية .كما قد مت اللجنة الدعم
التقين للمفاوضات بشأن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية من
خالل سلسلة من املشاورات اإلقليمية ودون اإلقليمية .وتدعم اللجنة الفريق الرفيع
املستوى املعين باهلجرة ،املؤسس وفقاً للقرار ( 9٤0د ) ٤9-بشأن اهلجرة الدولية يف
أفريقيا ،وتقوده رئيسة ليربيا السابقة ،إلني جونسون سريليف ،حبيث تساعده على تغيري
اخلطاب الذي مييل إىل تشويه الصورة احلقيقية للهجرة األفريقية ،حيث يقدم الفريق
أدلة كثرية على أن معظم األفريقيني يهاجرون داخل القارة ويسهمون إسهاماً كبرياً يف
بلدان املقصد .ودعماً جلهود هذا الفريق الرفيع املستوى ،أعدت اللجنة ،بشراكة مع
املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية االحتاد األفريقي ،أداة قائمة على األدلة ،عنواهنا
“ اهلجرة األفريقية :مواجهة احلقائق ،وانتهاز الفرص ،والتخفيف من حدة التحديات”.
وسيتواص ل العمل بتلك األداة يف أنشطة الدعوة وإذكاء الوعي من جانب الدول
األعضاء واحلكومات واملواطنني والشركاء اإلمنائيني الدوليني.
 -٥اإلحصاءات دعماً لوضع سياسات قائمة على األدلة وتنفيذ االسرتاتيجيات
ساعة الفقر األفريقية  :أداة الختاذ القرارات على أساس األدلة
من األحداث البارزة اليت ميزت هناية عام  201٨إطالق ساعة الفقر
- ٥6
األفريقية ،اليت طُورت بشراكة مع خمترب البيانات العاملية ( .)World Data Labوترصد
الساعة التقدم احملرز حنو حتقيق الغاية  1من اهلدف  1من أهداف التنمية املستدامة.
وتقدم الساعة بيانات آنية عن توقعات ا لفقر على الصعيدين اإلقليمي والوطين .كما
تسهم يف إذكاء الوعي بشأن ديناميات الفقر يف بلد ما ،وميكن أن تكون أداة مفيدة
يف وضع السياسات واختاذ القرارات ال قائمة على األدلة .وعلى الرغم من أن تركيز
البيانات احلالية على الفقر يف الدخل ،فإن من املعتزم توسيع ذلك الرتكيز ليشمل
أبعادا أخرى للفقر ،مثل نوع اجلنس والسن والتعليم والتغذية .وميكن االطالع على
مزيد من املعلومات عن ساعة الفقر األفريقية يف املوقع التايلwww.uneca.org/africa- :
.poverty-clock-2018

تعزيز النظم اإلحصائية
كان للجنة تأثري كبري على السياسة العامة يف جمال اإلحصاءات خالل
- ٥7
الفرتة املشمولة بالتقرير .فقد أجرى  27بلداً أفريقيا تقييمات شاملة للتسجيل املدين
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وإحصاءات األحوال املدنية لديها .وقدمت اللجنة ،ضمن إطار الربنامج األفريقي
للتعجيل بتحسني نُظم التسجيل املدين واحصاءات األحوال املدنية ،مساعدة تقنية
للبلد ان األعضاء بشأن إجراء تقييم شامل ووضع خطط عمل لتحسني نظمها
للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية .وإضافة إىل البلدان األفريقية السبعة
والعشرين( )2اليت أجرت تقييما لنظمها وصاغت خططاً لتحسني تلك النظم ،فإن
مثانية بلدان ( )٣تقوم حالياً بإجراء عملية التقييم وقت كتابة هذا التقرير .وعالوة على
ذلك ،قدمت اللجنة املساعدة التقنية لكل من بنن والسودان وسيشيل ومدغشقر
لدعم إصالح نظمها اإلحصائية الوطنية وحتديثها .وأبلغت بنن عن حتديث القانون
اإلحصائي الوطين لديها وجتديد آلية التنسيق على الصعيد الوطين ،مبا يف ذلك توسيع
إشراك منتجي البيانات القطاعيني الرئيسيني.

اعتماد نظم احلسابات القومية
تواجه البلدان األفريقية حتديات يف إنتاج اإلحصاءات االقتصادية املناسبة
- ٥٨
التوقيت والعالية اجلودة ،بسبب حمدودية املوارد البشرية واملالية والتقنية ،وكذا ضعف
قدراهتا املؤسسية وهياكلها األساسية اإلحصائية .ومن أجل التصدي هلذه التحديات،
أطلقت اللجنة ،يف كانون الثاين/يناير  ، 201٤مشروعا بشأن تنفيذ نظام احلسابات
القومية لعام  . 200٨ويتمثل اهلدف العام للمشروع يف حتسني نوعية احلسابات القومية
واإلحصاءات االقتصادية ذات الصلة وتوفريها دعماً للحوكمة االقتصادية السليمة
وش َّكل املشروع جزءاً من مشروع
والتكامل اإلقليمي والتنمية املستدامة يف أفريقياَ .
أكرب على نطاق القارة إلنشاء نظام احلسابات القومية لعام  ،200٨وضعه الفريق
األفريقي املعين باحلسابات القومية حتت رعاية اللجنة اإل حصائية األفريقية.
واستجابة لطلب من حكومة موريتانيا للحصول على مساعدة تقنية لدعم
- ٥9
اعتماد نظام احلسابات القومية لعام  ، 200٨قدم املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا
– بشراكة مع حكومة املغرب والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل واملرصد االقتصادي
واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى– دعماً تقنياً وخدمات استشارية
حلكومتها .وأعانت املساعدة على كفالة املواءمة بني احلسابات القومية ومفاهيم
اإلحصاءات االقتصادية يف موريتانيا من جهة مع نظام احلسابات القومية من جهة
ثانية وتعزيز منهجيات مجع البيانات االقتصادية واالجتماع ية والبيئية وأدواهتا وممارساهتا
ومعايريها وأساليب حتليلها.
() 2

أنغوال ،وبنن ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،وتشاد ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وجنوب أفريقيا،
ورواندا ،وزامبيا ،وسان تومي وبرينسييب  ،وغابون ،وغامبيا ،وغانا ،والكامريون ،وكوت ديفوار ،وكينيا،
وليربيا ،وليسوتو  ،ومايل  ،ومصر ،واملغرب ،وموزامبيق ،وناميبيا ،والنيجر ،ونيجرييا .

() ٣

إثيوبيا ،وأوغندا ،وزمبابوي  ،والسنغال ،وسرياليون ،ومدغشقر ،ومالوي ،وموريتانيا.
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ونتيجة لذلك ،قررت احلكومة املوريتانية العمل بنظام احلسابات القومية
- 60
لعام  .200٨وتستعني احلكومة حالياً مبنهجية هذا النظام للحصول على تقدير دقيق
حلجم مسامهة قطاعات خمتلفة يف الناتج احمللي اإلمجا يل مثل مصائد األمساك ،واملواشي،
واإلدارة العامة ،واالدارة املالية ،والقطاعات غري الرمسية.

بناء رأس املال البشري من أجل حتسني اإلحصاءات الزراعية
يف الفرتة من عام  201٣إىل  ، 201٨نفذ الربنامج االحصائي للجنة
- 61
عنصر التدريب اخلاص باالسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية،
وهو برنامج إلصالح حالة اإلحصاءات الزراعية يف القارة .ذلك أن البيانات
واإلحصاءات الزراعية جتمع وتستخدم بصورة رديئة يف العديد من البلدان األفريقية.
وأبلغت العديد من املؤسسات األفريقية املسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات الزراعية ونشرها
أن نقص املوظفني كان له أثر ضار على عملياهتا .كما تعوزها اسرتاتيجية لتنمية املوارد
البشرية لتسرتشد هبا يف إدارة مواردها البشرية وتنميتها واالستفادة منها ،وهو ما أثر
سلباً على نوعية اإلحصاءات الزراعية وتوافرها يف تلك الدول األعضاء.
واستجابة لذلك ،وضعت اللجنة برناجما ملعاجلة االفتقار إىل العدد الكاف
- 62
من خرباء اإلحصاءات الزراعية املدربني عن طريق تعزيز الطلب والعرض والقدرات يف
جمال أنشطة التدريب على اإلحصاءات الزراعية ضمن  ٤0بلداً أفريقيا .وجرى
التشديد على تعزيز قدرة مراكز التدريب اإلحصائي إلعداد برامج تدريبية جيدة النوعية
يف جمال اإلحصاءات الزراعية وتنفيذ تلك الربامج واحلفاظ على دميومتها .كما
استهدف الربنامج حتسني املناهج التدريبية فيما يتعلق بالدورات القصرية األجل
ودورات التدريب أثناء اخلدمة ،وحتسني قدرة اهلياكل األساسية ملراكز التدريب
اإلحصائي اإلقلي مية بتزويدها بالتكنولوجيات احلديثة يف جمال التدريب ،وتقدمي منح
دراسية للتخصص يف اإلحصاءات الزراعية ،وتدريب املدربني واحملاضرين على األساليب
والتكنولوجيات املطورة حديثاً.
وسامهت تلك التدخالت يف زيادة عدد خرباء اإلحصاءات الزراعية
- 6٣
املاهرين واملدربني يف ا ملكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات الزراعة يف بلد من البلدان
األربعني املستهدفة .وهكذا حضر أكثر من  9٥0مشاركا من وكاالت اإلحصاءات
الزراعية دورات قصرية وتلقى  7٥طالباً ِمنَ َح اً دراسية للتخصص يف جمال اإلحصاءات
الزراعية.
وعُني خرجيون من برنامج التخصص يف م ناصب إلدارة عمليات إنتاج
- 6٤
اإلحصاءات الزراعية واإلشراف عليها .كما َد َّرب الربنامج  120مديراً وخبرياً للموارد
البشرية على آخر مستجدات ختطيط املوارد البشرية اإلحصائية وإدارهتا على حنو
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اسرتاتيجي .وأُعدت أدلة ومبادئ توجيهية تقنية بشأن األساليب املطورة حديثاً لدعم
مجع البيانات الزراعية وحتليلها.
وهناك أربعة مراكز تدريب إحصائية إقليمية يف أبيدجان ،بكوت ديفوار؛
- 6٥
وداكار؛ وياوندي؛ ودار السالم ،جبمهورية تنزانيا املتحدة ،لديها القدرة على تقدمي
دورات بشأن األساليب والتقنيات املطورة حديثاً يف جمال اإلحصاءات الزراعية .كما
تستجيب مراكز تدريب إقليمية مثل ،مركز التدريب اإلحصائي لشرق أفريقيا يف دار
السالم ،للطلبات الواردة من املكاتب الوطنية على تدريب مجاعي للموظفني على عدد
من املنهجيات اليت أُطلقت حديثاً.
وتتجلى هذه النتيجة فيما متخضت عنه اجلولة الثانية للتقييم القطري
- 66
للنظم اإلحصائية الزراعية يف أفريقيا من نتائج هتدف إىل قياس قدرة البلدان األفريقية
على إعداد إحصاءات زراعية مناسبة التوقيت وموثوقة ومستدامة .وأكدت اجلولة
الثانية من التقييمات حدوث حتسن يف مستوى الوكاالت املسؤولة عن اإل حصاءات
الزراعية يف البلدان املستهدفة كل على حدة مقارنة باجلولة األوىل من التقييمات.
واُستخدمت بيانات مستمدة من التقييم لصياغة مؤشرات قدرات
- 67
اإلحصاءات الزراعية لكل بلد من أجل تقييم قدرته على إنتاج احصاءات زراعية
وريفية حسنة التوقيت وميكن الوثوق هبا .وقدم التقييم أدلة على مستوى التطور احلايل
للنظم الوطنية لإلحصاءات الزراعية والريفية كما أبرز استمرار التحسن يف جمال اإلبالغ
عن اإلحصاءات الزراعية نتيجة ملا طرأ على القدرات من حتسن مبا يف ذلك قدرات
اخلرباء يف املنهجيات املطورة حديثاً.

الش َراكات
ألف َ -
-1

التعاون والتنسيق من أجل تطبيق إطار العمل املشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم
املتحدة لتنفيذ خطة عام  206٣وخطة التنمية املستدامة لعام 20٣0
متيز عام  201٨بأنه العام الذي ُش رع فيه يف تطبيق إطار العمل املشرتك
- 6٨
بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ خطة عام  206٣وخطة عام .20٣0
وأحرزت كيانات األمم املتحدة واالحتاد األفريقي تقدماً يف التطبيق املشرتك للمجاالت
املواضيعية التسعة ذات األولوية .ومن ا ألمثلة على التقدم احملرز حنو حتسني التعاون
والتنسيق ما يلي :نظمت اللجنة ،ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا ،وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي ،واالحتاد األفريقي فعالية جانبية خالل املنتدى السياسي الرفيع
املستوى لعام  201٨هبدف إذكاء الوعي واالضطالع بأنشطة الد عوة من أجل تنفيذ
خطة عام  20٣0وخطة عام  . 206٣وركزت الفعالية على تنفيذ خطة عام 20٣0
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وخطة عام  ، 206٣وتقاسم اخلربات ،وآفاق ما بعد منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية
املستدامة واالستعراضات الوطنية الطوعية.
وأسفرت الفعالية عن توصيات لدعم الدول األعضاء يف تعزي ز اآلليات
- 69
الوطنية لتنسيق اخلطتني وتنفيذمها املتكامل.
ويف إطار اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل ،واصلت
- 70
كيانات األمم املتحدة واالحتاد األفريقي تقدمي الدعم املنسق لبلدان منطقة الساحل.
ومن األمثلة على ذلك عقد املؤمتر اإلقليمي الثاين بشأن اإلفالت من العقاب والوصول
إىل العدالة وحقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا ،الذي نظمته كيانات األمم املتحدة
واالحتاد األفريقي وأدى إىل إنشاء منتدى وزاري لرصد التقدم احملرز بشأن تنفيذ
توصيات املؤمتر واإلبالغ عنها.
-2

الش َراكات الرامية إىل تنفيذ برنامج عمل اللجنة
َ
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،تعاونت اللجنة مع الشركاء بشأن طائفة
- 71
واسعة من املسائل من أجل تنفيذ برنامج عملها .وكان من بني هؤالء الشركاء معهد
كينيا للبحوث العامة ،واالحتاد األفريقي لألحباث االقتصادية ،وكلية لندن للعلوم
االقتصادية ،وصندوق النقد الدويل ،وجمموعة البنك الدويل ،ومصرف التنمية األفريقي،
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،وجمموعة من وكاالت األمم املتحدة وصناديقها
وبراجمها.
وسامهت الشراكات اليت أقامتها اللجنة مع شركائها األكادمييني والتقنيني
- 72
يف النهوض مبهمتها كمجمع للتفكري وزيادة أمهية عمل اللجنة يف جمال السياسة العامة.
وستواصل اللجنة االستفادة من الشراكات ذات القيمة املضافة اليت تستند إىل مبدأ
تعزيز التكامل واألثر اإلمنائي .وسيُ َم ِّكن ذلك اللجنة من االستجابة لالحتياجات
املتغرية لدوهلا األعضاء على حنو أفضل يف سياق الفرص اجلديدة والناشئة.

باء  -املساءلة والتعلّم
-1

ِس جل املخاطر وخطة املعاجلة واالستجابة
بذلت اللجنة ،يف سياق تشجيعها لثقافة املساءلة والشفافية يف مجيع
-7٣
مناحي عملها ،جهوداً خالل الفرتة املشمولة بالتقرير لزيادة تعزيز ممارساهتا اإلدارية
والتنظيمية من خالل اعتماد أول سجل للمخاطر وخطة للمعاجلة واالستجابة .وترتكز
اخلطة على إطار إدارة املخاطر والرقابة الداخلية يف املؤسسة الصادر عن األمانة العامة،
حيث اعتمدت اللجنة يف إعدادها على عملية دقيقة وتشاركية مشلت مجيع املوظفني
على نطاق اللجنة.
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واهلدف الرئيسي للخطة هو تعزيز املساءلة وإدارة األداء يف عمليات
- 7٤
اإلصالح اجلارية داخل األمم املتحدة واملسامهة يف إجناز واليات اللجنة .وهتدف اخلطة
أيضاً إىل دعم اللجنة يف فهم أثر اسرتاتيجياهتا املتعلقة باالستجابة والتخفيف وكذلك
تقييم مدى فعالية الضوابط الداخلية القائمة وتدابري التخفيف من املخاطر.
وجيري رصد سجالت املخاطر وخطط املعاجلة واالستجابة وحتديثها على
- 7٥
مستوى املؤسسة على أساس نصف سنوي ،مع مراعاة الفرص الناشئة والدروس
املستفادة والواقع على األرض.
-2

عمليات التقييم والتدقيق
ضمن إطار اللجنة املتعلق باملساءلة والتعلم وبغية تعزيز فائدة عمليات
- 76
التقييم والتدقيق ،ناقشت اللجنة نتائج هذه العمليات مع مديري الربامج حيث صدَّقوا
عليها من خالل رد إداري رمسي .وجرى أيضاً تقاسم النتائج والدروس املستفادة داخل
اللجنة وخارجها .واستخدمت اللجنة الدروس يف عمليات صنع القرارات االسرتاتيجية
وتصميم الربامج وختطيطها وتنفيذها .واست ِ
خد مت النتائج أيضاً يف اجلهود اجلارية من
ُ
أجل إجراء حتسينات تدرجيية يف جماالت منها أطر اإلدارة واإلبالغ على أساس النتائج،
َّراكات .وعلى العموم ،أقرت الدول
وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ،وطرائق الش َ
األعضاء (مبا يف ذلك املمثلون الدائمون يف أديس أبابا) واللجنة اخل امسة والشركاء يف
التنمية بالتقدم الذي أحرزته اللجنة واجلهود اليت بذلتها من أجل التحول إىل مؤسسة
للتعلم أكثر قابلية للمساءلة.

جيم  -الدعم املقدم إلعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،قامت اللجنة بتنسيق دعمها املقدم
- 77
إلصالحات منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيدين اإلقليمي والقطري تنسيقاً
فعاالً .وشاركت اللجنة بنشاط يف عمل املنظومة اإلمنائية لتشمل أفرقتها املعنية بالنتائج،
وعمل الفريق املعين باملرحلة ا النتقالية إلصالح األمم املتحدة ،ويف التنسيق األقاليمي
بني اللجان اإلقليمية اخلمس.
وعملت اللجنة عن كثب مع اللجان االقتصادية اإلقليمية األخرى بتنسيق
- 7٨
من مكتب اللجان اإلقليمية يف نيويورك إلعداد ورقة موقف مشرتكة يف متوز/يوليه
 201٨تستخدم كأساس للتشاور مع الكيانات اإلقليمية األخرى للمنظومة اإلمنائية.
وأسهمت ورقة املوقف يف تشكيل خطة إقليمية لالستفادة القصوى من االمكانات
إقليمياً خالل املرحلة األوىل من إصالحات املنظومة اإلمنائية على الصعيد اإلقليمي.
وهتدف اخلطة اليت جيري تنفيذها إىل كفالة االستفادة القصوى من امكانات الوظائف
19-00222
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وتعزيز التعاون بني الكيانات اإلقليمية لألمم املتحدة بغية تسخري أصول األمم املتحدة
للدعم اجلماعي الفعال لألولويات القطرية.
وبالنظر إىل املشهد السياسايت واملؤسسي الفريد يف أفريقيا ،أعدت اللجنة
- 79
أيضاً ورقة بيضاء يف آب/أغسطس  201٨بشأن موق عها يف هيكل األمم املتحدة
اإلقليمي يف أفريقيا .وأسهمت ورقة املوقف يف املناقشة والتشاور مع الكيانات األخرى
للمنظومة اإلمنائية العاملة على الصعيد اإلقليمي ،كما جرى يف االجتماع املشرتك الذي
عقدته اللجنة يف  10كانون األول/ديسمرب  201٨مع األفرقة اإلقليمية جملموعة األمم
املتحدة اإلمنائية العاملة يف أفريقيا .وستُستغَل ورقة املوقف أكثر يف سياق صياغة
املرحلة الثانية من إصالحات األمم املتحدة اليت تركز على إعادة تشكيل األصول
اإلقليمية لألمم املتحدة وإعادة هيكلتها على املدى الطويل.

دال  -حملة عن النتائج املقررة لعام 2019
يعرض اإلطار الوارد أدناه حملة عن بعض النتائج الرئيسية اليت قررت اللجنة
- ٨0
حتقيقها يف عام .2019
اإلطار
حملة عن النتائج املقررة لعام 2019
 -1الريادة يف توليد املعارف وتعزيز اخلصائص املعرفية للموظفني


٣1/2٨

التفعيل الكامل لعمل املكاتب دون اإلقليمية اخلمسة يف جماالت
ختصص مواضيعية حمدَّدة :إجياد فرص العمل املستدامة (مشال
أفريقيا)؛ والديناميات الدميغرافية من أجل التنمية (غرب أفريقيا)؛
والتنويع االقتصادي (وسط أفريقيا)؛ وتعميق التكامل اإلقليمي يف
شرق أفريقيا يف سياق تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
(شرق أفريقيا)؛ والتصنيع الشامل للجميع (اجلنوب األفريقي).

19-00222

E/ECA/COE/38/14/Rev.1



تنمية قدرات املوظفني :زيادة عدد الربامج املهمة املخصصة لتنمية
قدرات املوظفني املصممة خصيصاً ملهمة اللجنة كمجمع تفكري.

 -2سياسات االقتصاد الكلي والنمو املستدامة
(أ) القدرة على حتمل الدين وتعبئة املوارد احملل ية على نطاق واسع


دعم مخسة بلدان يف جمال حتليل القدرة على حتمل الدين (مع ربطها
بأهداف التنمية املستدامة)



استخدام ستة بلدان جملموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة
للجنة عند ختطيط تنميتها الوطنية أو يف عمليات رصدها وتقييمها
ِ
وص ِّم م
وكذلك احلال بالنسبة لنموذج االقتصاد الكلي الذي ُوض ع ُ
خصيصاً مع صندوق النقد الدويل



دعم تسعة بلدان يف إجراء استعراضات وطنية طوعية ،مبا يف ذلك
حتديد التكاليف املتصلة بأهداف التنمية املستدامة



استخدام سبع دول أعضاء السياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات
اليت توصي هبا اللجنة فيما خيص ممارسات احلوكمة االقتصادية
احملسنة ،وإدارة القطاع العام ،وتقدمي اخلدمات



استخدام سبع دول أعضاء السياسات واالسرتاتيجيات اليت توصي
هبا اللجنة فيما خيص تعبئة املوارد العامة احمللية والدولية



إدراج  20دولة عضواً للتصنيع وأطر التخطيط ضمن سياساهتا
اإلمنائية الوطنية

(ب) التجارة والتكامل اإلقليمي


تنفيذ  10دول أعضاء لسياسات تعزيز التجارة فيما بني البلدان
األفريقية ورصد تلك السياسات وجلب االستثمار املباشر األجنيب
واالستثمار العاب ر للحدود األفريقية



إعداد منهجية ملؤشر منطقة التجارة احلرة وجتريبها يف بَلَ َد ين
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حتسني بيئة األعمال التجارية للقطاع اخلاص ،والسيما للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة:
o

زيادة بنسبة  2٥يف املائة يف عدد البلدان اليت ميكن فيها
للنساء احلصول على األراضي

o

حتسن وضع مخسة بلدان ب تسجيلها ل  10نقاط إضافية يف
مؤشر األداء اللوجسيت
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o


إحراز  ٥بلدان لزيادة قدرها  ٥0يف املائة يف نسبة مصادرها
من الطاقة املتجددة على األقل

بناء توافق آراء بني الدول األعضاء حول اسرتاتيجية قارية للسياسة
املالية والتجارية والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي

(ج) الفقر والشؤون اجلنسانية والسياسة االجتماعية


إطالق البلدان لساعة للفقر واعتمادها يف الرصد والتحليل



وضع مفهوم بشأن الضمانات املالية املرتبطة باستثمارات القطاع
اخلاص يف جمال الصحة



استحداث مخسة بلدان لربامج وطنية قائمة على الثغرات احملددة يف
اخلصائص اجلنسانية املنصوص عليها يف الدليل األفريقي للمسائل
اجلنسانية والتنمية



وضع ستة بلدان خلطط عمل وطنية للتنويع االقتصادي وإجياد فرص
عمل يف املناطق احلضرية
اإلحصاءات

(د)


حتديد ستة بلدان ملستوى أساسي جديد لنواجتها احمللية اإلمجالية



توفري البيانات األساسية ملا ال يقل عن نصف مؤشرات أهداف
التنمية املستدامة  2و ٣و 6جلميع البلدان األفريقية



إنشاء مراكز امتياز معنية بتحديد اهلوية الرقمية يف مخسة بلدان

 -٣مناذج وأدوات مبتكرة للتمويل
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تصدر املصارف أو الوكاالت اإلمنائية سندات خضراء لتمويل مشاريع
الطاقة املتجددة يف أفريقيا وفقاً للهدف  7املتعلق بالطاقة النظيفة
بأسعار معقولة



زيادة عدد صناديق املعاشات التقاعدية األفريقية ومؤسسات التقاعد
واالدخار ،وشركات التأمني ،ومديري الصناديق الذين يستثمرون يف
مشاريع اهلياكل األساسية (الطاقة والنقل والسكن)



تفعيل صندوق القيادات النسائية األفريقية لتعبئة رأمسال عاملي من
أجل بناء إطار للنساء األفريقيات مديرات الصناديق الالئي
سيستثمرن بدورهن يف تنمية املشاريع التجارية واألعمال الصغرى اليت
تقودها األفريقيات
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 -٤حلول للتحديات اإلقليمية والعابرة للحدود


تصديق  22دولة أفريقية على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية



وضع مثانية بلدان اسرتاتيجيات وطنية لتنفيذ هذا االتفاق



اعتماد إطار قاري بشأن حتديد اهلوية الرقمية واالقتصاد الرقمي



إنتاج مخسة بلدان لبيانات وإحصاءات عن اهلجرة باستخدام
منهجيات ونُظم حديثة



اعتماد دراسة "منطقة الساحل يف عام  : 20٤٣حتليل استشرايف
ملنطقة الساحل" من جانب الدول األعضاء يف وسط وغرب أفريقيا
بوصفها إطاراً مفاهيمياً وحتليلياً مشرتكاً ملواجهة التحديات اإلقليمية
والعابرة للحدود

 -٥املنافع العامة العاملية والدعوة على الصعيد العاملي من أجل أفريقيا


منهجية متفق عليها لقياس حجم التدفقات املالية غري املشروعة من
أفريقيا ورصدها



قيام الفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة بأنشطة الدعوة والتوعية

ثالثاً -خامتة
- ٨1
ما يلي:

يف اخلتام ،تواصل اللجنة استغالل وظائفها األساسية الثالث عن طريق

توفري املنتديات دون اإلقليمية واإلقليمية من أجل تعزيز التعاون
(أ)
اإلقليمي وبناء توافق اآلراء يف تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية؛
عرض منتجات معرفية فكرية رائدة وتوصيات سياساتية تؤثر يف
(ب)
قرارات السياسة العامة على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي؛
تق دمي خدمات يف جمال تنمية القدرات واخلدمات التقنية
(ج)
واالستشارية للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد
األفريقي ،هبدف تعزيز تنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام .206٣
__________
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