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التقرير املرحيل لدلورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقلميي للتمنية املس تدامة ،املعقودة
يف دااكر يف الفرتة من  2إىل  4أاير/مايو 2018
أوالا -مقدمة
 -1يقدم هذا التقرير معلومات عن تنظيم ومتابعة نتائج الدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا
اإلقليمي للتنمية املستدامة (املنتدى) .وتغطي املعلومات الواردة يف التقرير األنشطة
الرئيسية ،والنتائج احملققة ،وأنشطة املتابعة ،والدروس املستفادة ،والطريق إىل األمام،
وكذلك التخطيط للدورة اخلامسة للمنتدى.
 -2ويُقدَّم هذا التقرير إىل جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني (جلنة اخلرباء) إلبالغها بالتقدم احملرز يف أعمال املنتدى اإلقليمي.
وجلنة اخلرباء مدعوة لتبادل وجهات نظرها بشأن املسائل والدروس املستفادة والتوصيات
الواردة يف هذا التقرير .وهي مدعوة أيضًا لتقدمي التوجيهات بشأن الفرص املتاحة
والتوصيات املقدمة بشأن عمل املنتدى اإلقليمي ،وتعزيز املتابعة على الصعيدين اإلقليمي
والوطين ،واستعراض تنفيذ األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة واألهداف
الواردة يف خطة عام  :206٣أفريقيا اليت نصبو إليها ،بغرض تعجيل وترية التنفيذ وتوسيع
نطاقه.
 -٣ويُنظَّم منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة مبوجب قرار اجلمعية العامة
 290/67وقرارات االجتماعات السنوية املشـتركة للجنة االحتاد األفريقي الفنية
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املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي ،ومؤمتر
اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني؛ ومؤمتر
وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني لعام .2018
 -4ويُعقَد منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة سنويًا من جانب اللجنة
االقتصادية ألفريقيا بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي
ومنظومة األمم املتحدة .ويتمثل اهلدف العام للمنتدى اإلقليمي يف النهوض بتنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام  20٣0واألهداف احملددة يف خطة االحتاد األفريقي لعام 206٣
عن طريق توفري منرب ألصحاب املصلحة املتعددين ملتابعة واستعراض التقدم احملرز ،وتعزيز
التعلم ،والدعوة إىل اختاذ تدابري فعالة يف جمال السياسة العامة ،واختاذ إجراءات لتحقيق
أهداف اخلطتني على حنو فعال.

ثانيًا -تنظيم ونتائج الدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة
 -5عُقِدت الدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة يف داكار يف الفترة
من  2إىل  4أيار/مايو  ،2018بدعوة من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،باالشتراك مع
حكومة السنغال ،وبالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي
ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة
لألمانة العامة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم
املتحدة للسكان ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث .

ألف -أهداف املنتدى اإلقلميي وحضوره وأنشطته الرئيس ية
 -6عُقِدت الدورة الرابعة للمنتدى اإلقليمي حتضريًا للمنتدى السياسي الرفيع املستوى
للتنمية املستدامة لعام  .2018وكان اهلدف العام للمنتدى هو إجراء متابعة إقليمية
واستعراض تنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام  206٣وتيسري التعلم ،مبا يف ذلك تبادل
اخلربات والدروس املستفادة ،وتعزيز تنفيذمها.
 -7ومع التركيز على أهداف التنمية املستدامة املختارة للمنتدى السياسي الرفيع
املستوى لعام  2018واألهداف املقابلة هلا يف خطة السنوات العشر األوىل لتنفيذ خطة
عام  ،206٣متثلت األهداف احملددة للمنتدى اإلقليمي فيما يلي:
(أ) إجراء متابعة إقليمية واستعراض لتنفيذ اخلطتني والتعامل مع التحديات
والفرص املرتبطة بتنفيذمها؛
(ب) توفري منرب للتعلم من األقران وتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة والدروس
املستفادة ،هبدف تسريع تنفيذ اخلطتني؛

16/2

18-02097

ECA/COE/38/10

(ج) مناقشة أولويات وتوصيات أفريقيا واالتفاق عليها يف شكل رسائل رئيسية
بوصفها اإلسهام اجلماعي للمنطقة يف دورة املنتدى السياسي الرفيع املستوى للتنمية
املستدامة لعام .2018
 -8وحضر املنتدى اإلقليمي  457مشاركًا مؤلفني من ممثلني رفيعي املستوى قادمني
من  40دولة من الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وهيئات حكومية دولية،
وجمموعات رئيسية ( ،)1وجهات أخرى صاحبة مصلحة ،وهيئات ووكاالت متخصصة
تابعة ألمم املتحدة ،ومنظمات دولية أخرى .وجرت وقائع املنتدى بتوجيه من مكتبه
املنتخب (. (2
-1

موضوع تركيز املنتدى اإلقليمي
 -9كان موضوع الدورة الرابعة للمنتدى اإلقليمي هو "التحول حنو جمتمعات
مستدامة وقادرة على الصمود" ،متشيًا مع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية
املستدامة لعام  .2018وأُجرِي استعراض معمق جملموعة خمتارة من أهداف التنمية
املستدامة أثناء املنتدى السياسي الرفيع املستوى ،إىل جانب اهلدف  17وما يقابله من
أهداف واردة يف خطة عام  ،206٣يف إطار املواضيع الفرعية التالية املتوائمة مع جمموعة
خمتارة من أهداف التنمية املستدامة:
(أ) املياه النظيفة والنظافة الصحية؛
(ب) طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛
(ج) مدن وجمتمعات حملية مستدامة؛
(د) االستهالك واإلنتاج املسؤوالن؛
(ه) احلياة يف الرب؛
(و) تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.
 -10وعُقِد املنتدى اإلقليمي على خلفية اجتماع البلدان األفريقية يف آذار/مارس
 2018إلطالق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية اليت تكتسي أمهية حمورية يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة والتطلعات واألهداف املقابلة هلا يف خطة عام  .206٣وسيعطي
االتفاق زمخًا للتكامل اإلقليمي وسيحفز اجلهود املشتركة واملتضافرة ملعاجلة طائفة واسعة
من القضايا البالغة األمهية لوضع الشعوب األفريقية على طريق بناء جمتمع مستدام وقادر
على الصمود .وسيسهم يف عزل املنطقة عن الصدمات املرتبطة بالتقلبات اهلائلة يف أسعار

( (1يشري مصطلح ’’ جمموعات رئيسية‘‘إىل ما يلي :جمموعات ورابطات النساء واألطفال والشباب؛
والشعوب األصلية؛ واملنظمات غري احلكومية؛ والسلطات احمللية؛ والعمال والنقابات؛ واملؤسسات التجارية
والصناعية؛ واألوساط العلمية والتكنولوجية؛ واملزارعون.
( (2الرئيس :السنغال؛ والنائب األول للرئيس :ليسوتو؛ والنائب الثاين للرئيس :الكامريون؛ والنائب الثالث
للرئيس :موريتانيا؛ واملقرر :أوغندا .
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صادرات أفريقيا العاملية (املؤدية إىل التدهور يف غالب األحيان) ،ومن مث يف استقرار
إيرادات معظم بلدان القارة .وسيساعد على تعزيز اهلياكل األساسية اإلقليمية ،بسبل
منها تعزيز إمدادات الطاقة .وسيستفيد حفظ الغابات والتنوع البيولوجي من خالل تعزيز
النهج اإلقليمية واملبادرات العابرة للحدود ملكافحة النشاط اإلجرامي من قبيل القنص
احملظور واالجتار غري املشروع باألحياء الربية.
-2

األحداث اجلانبية
 -11عُقِدت عدة أحداث جانبية على هامش املنتدى اإلقليمي .وسامهت هذه
األحداث يف إثراء مداوالت االجتماعات الرئيسية للمنتدى.
 -12وكان من بني تلك األحداث حلقة العمل املتعلقة بتعزيز عملييت االستعراض
الوطين الطوعي املتكامل واإلبالغ خلطة عام  20٣0وخطة عام  ،206٣اليت نظمتها
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومكتب املستشار اخلاص لشؤون
أفريقيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي .وكان اهلدف العام حللقة العمل هو تعزيز قدرات
الدول األعضاء فيما خيص إجراء عملييت االستعراض واإلبالغ املذكورتني دعمًا لتنفيذ
تلكما اخلطتني .ويف هذا الصدد ،يسرت حلقة العمل التعلم من األقران وتبادل اخلربات،
مبا يف ذلك عن التقدم احملرز والتحديات الرئيسية والدروس املستفادة من عملية
االستعراض ،وعززت التنفيذ واالستعراض املتكاملني للخطتني .وكانت اهلدف من حلقة
العمل هو أيضًا تعزيز سياسات احلكومات ومؤسساهتا وتعبئة دعم وشراكات أصحاب
املصلحة املتعددين من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة واألهداف الواردة يف خطة
عام .206٣
 -1٣وقبل املنتدى ،عُقِدت حلقة عمل حتضريية ولتنمية قدرات اجملموعات الرئيسية
وأصحاب املصلحة اآلخرين يف أفريقيا .ومتثلت أهداف حلقة العمل هذه فيما يلي:
(أ) تقدمي إحاطة إىل اجملموعات الرئيسية واجلهات األخرى صاحبة املصلحة
بشأن عملية متابعة واستعراض أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 206٣؛
( ب) تشجيع التعلم املتبادل من خالل تبادل اخلربات والدروس املستفادة والنهج
واملمارسات الواعدة يف تنفيذ وتتبع التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة
واألهداف الواردة يف خطة عام  ،206٣مع تركيز خاص على أهداف خمتارة للمنتدى
السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 2018؛
(ج) تعزيز احلوار وتوافق اآلراء بني اجملموعات الرئيسية واجلهات األخرى
صاحبة املصلحة بشأن وجهات نظرها للنهوض بتنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام
.206٣
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االجتماعات واألنشطة الرئيسية
 -14مشلت االجتماعات الرئيسية للمنتدى اإلقليمي االفتتاح الرمسي ،وحوارًا رفيع
املستوى ،واجتماعات مائدة مستديرة ،وجلسات موازية وعامة .
 -15وقام رئيس وزراء السنغال ،السيد حممد بون عبد اهلل ديون ،بافتتاح املؤمتر،
الذي حتدث فيه أيضًا املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل ،السيد
حممد بن مشباس ،واملنسقة املقيمة لألمم املتحدة يف السنغال ،السيدة بريا غاجراج ،ورئيس
مكتب املنتدى املنتهية واليته وممثل حكومة توغو ،السيد جريفيه مياتشي تشاوو.
 -16وتضمنت االجتماعات الرئيسية اليت عُقِدت بعد افتتاح املنتدى حوارًا رفيع
املستوى بشأن موضوع املنتدى ،تلته عروض ومناقشات عامة بشأن التقدم احملرز على
الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي حنو حتقيق األهداف املختارة .وباإلضافة إىل ذلك،
كانت هناك مائدة مستديرة للتعلم من األقران تبادل فيها املشاركون احللول واملمارسات
اجليدة والدروس املستفادة من االستعراضات الوطنية الطوعية ويف تنفيذ خطة عام 20٣0
وخطة عام  .206٣ومن خالل اجتماعات موازية بشأن املواضيع الفرعية ،أجرى
املشاركون استعراضًا معمقًا للتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف املختارة واقترحوا الرسائل
الرئيسية اليت اعتمدها املنتدى.
 -17ومسحت تلك األنشطة للمشاركني يف املنتدى اإلقليمي بتقييم التقدم احملرز،
والتفكري يف العقبات والتحديات ،وتبادل واستكشاف مزيد من احللول لتحقيق
األهداف ،وبناء القدرة على الصمود ،وحتقيق حتول هيكلي دائم وتنمية مستدامة يف
املنطقة.

ابء -النتاجئ الرئيس ية لدلورة الرابعة للمنتدى اإلقلميي
 -18متثلت النتائج الرئيسية للدورة الرابعة للمنتدى اإلقليمي فيما يلي:

(أ) االتفاق على خيارات للسياسة العامة واعتمادها يف شكل رسائل رئيسية
للمضي قدمًا يف تنفيذ أنشطة ترمي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وما يعادهلا من
أهداف واردة يف خطة عام  .206٣اعتمد املشاركون يف املنتدى اإلقليمي رسائل

رئيسية (متاحة يف املوقع الشبكي  )www.uneca.org/arfsd2018بشأن موضوعه الرئيسي
ومواضيعه الفرعية أخذت يف االعتبار التحديات والتقدم احملرز واإلجراءات املطلوبة
للتعجيل بتنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام  .206٣وشكلت تلك الرسائل اإلسهام
اإلقليمي ألفريقيا يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  2018املقرر استخدامه حلوار
السياسة العامة ووضع السياسة العامة ومن أجل تنفيذ األهداف احملددة يف كلتا اخلطتني
على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي .وترد الرسائل الرئيسية يف املرفق األول من هذا
التقرير.
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(ب) زيادة التعلم من األقران بشأن السياسات واملمارسات املتبعة يف التنفيذ
ويف إجراء االستعراضات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة واألهداف
الواردة يف خطة عام  .206٣عرف املنتدى زيادة يف مساحة احلوار وتبادل اخلربات
واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف وضع وتنفيذ األطر الوطنية واالستعراضات
الوطنية الطوعية بشأن اخلطتني .ومشلت اإلسهامات الرئيسية اجتماع مائدة مستديرة
بشأن التعلم من األقران وحلقة العمل املتعلقة باملتابعة املتكاملة للخطتني.

(ج) إعداد تقارير السياسة العامة بشأن خمتلف املواضيع الفرعية للمنتدى .أدت
الشراكة يف تنظيم املنتدى اإلقليمي أيضًا إىل إعداد ورقات للسياسة العامة (متاحة يف
املوقع الشبكي  )www.uneca.org/arfsd2018بشأن املواضيع الفرعية للمنتدى اإلقليمي.
وتناولت الورقات أمهية املوضوع الفرعي لتنمية أفريقيا ،حيث سلطت الضوء على التقدم
احملرز والتحديات والثغرات واخليارات لتوسيع نطاق تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق
الغايات احملددة يف إطار املوضوع الرئيسي .ودعمت تقارير السياسة العامة الدعوة
وأفادت املداوالت املتعلقة بالرسائل الرئيسية بشأن املواضيع الفرعية التالية :املياه النظيفة
والنظافة الصحية؛ وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ ومدن وجمتمعات حملية مستدامة؛
واالستهالك واإلنتاج املسؤوالن؛ واحلياة يف الرب؛ وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة
العاملية من أجل التنمية املستدامة.

ثالثًا -متابعة الدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة
 -19يف إطار متابعة الدورة الرابعة للمنتدى اإلقليمي ،شاركت اللجنة االقتصادية
ألفريقيا بنشاط يف العديد من األنشطة ،اهلادفة أساسًا إىل ضمان صوت قوي ألفريقيا
يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام  ،2018املعقود يف
نيويورك يف الفترة من  9إىل  18متوز/يوليه  .2018وكان اهلدف هو تقدمي الدعم إىل
الدول األعضاء من أجل الدعوة وتسليط الضوء على شواغل أفريقيا وأولوياهتا خالل
املداوالت ويف نتائج املنتدى السياسي الرفيع املستوى .ومشلت أنشطة املتابعة الرئيسية
ما يلي:
(أ)

تقدمي وعرض الرسائل األفريقية الرئيسية يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية
املستدامة لعام 2018
 -20قُدِّمت الرسائل الرئيسية اليت اعتمدها املنتدى اإلقليمي إىل إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية باعتبارها اإلسهامات اإلقليمية ألفريقيا يف املنتدى السياسي
الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام  .2018ويف وقت الحق ،قدم رئيس املنتدى
اإلقليمي لعام  2018وزير البيئة والتنمية املستدامة يف السنغال ،مامي ثيرينو ديينغ،
الرسائل الرئيسية أثناء اجلزء الرفيع املستوى من املنتدى السياسي .وأتاح العرض للرئيس
فرصة للتشديد على مسؤولية أفريقيا املزدوجة يف تنسيق وتنفيذ خطة عام  20٣0وخطة
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عام  .206٣وعالوة على ذلك ،شكلت الرسائل الرئيسية أساس موقف اجملموعة
األفريقية يف املناقشة العامة بشأن تنفيذ األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة
خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى نفسه .وعن طريق هذه احملافل ،سامهت الرسائل
الرئيسية يف زيادة اإلفصاح عن أولويات أفريقيا أثناء املداوالت ويف اإلعالن الوزاري
للمنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام .2018
(ب) املشاركة يف اجللسة املواضيعية الستعراض تنفيذ األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،مع التركيز على الدروس املستفادة من املنطقة
 -21شارك يف اجللسة املواضيعية األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا واألمناء
التنفيذيون جلان إقليمية أخرى وجمموعة خمتارة من املناقشني .ومكنت الدورة املناقشني
من إجراء حوار تفاعلي مع الدول األعضاء وغريها من اجلهات الفاعلة بشأن املنظورات
اإلقليمية واالجتاهات الرئيسية والنهج والتحديات يف تنفيذ أنشطة ترمي إىل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة .وفيما يتعلق بأفريقيا ،سُلِّط الضوء على املسائل التالية وخيارات
معاجلتها :استمرار املستويات العالية من الفقر املدقع يف أفريقيا؛ وعدم املساواة؛ والضعف
املتأصل يف أفريقيا جتاه آثار تغري املناخ؛ وارتفاع معدالت تدهور واستنفاد األراضي
واملياه والغابات وموارد التنوع البيولوجي؛ والنمو السريع لسكان أفريقيا؛ والوترية
السريعة للتوسع احلضري.
(ج) املشاركة يف الدورات املتعلقة باالستعراضات الوطنية الطوعية خالل املنتدى السياسي
الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 2018
 -22تنص خطة التنمية املستدامة لعام  20٣0على االستعراضات الوطنية الطوعية
كآلية لتيسري تبادل اخلربات والتجارب الناجحة والتحديات والدروس املستفادة؛
وتشجيع تعزيز السياسات واألطر املؤسسية؛ واملساعدة يف حشد دعم وشراكات
أصحاب املصلحة املتعددين من أجل التعجيل بتنفيذ األهداف .وخالل اجلزء الوزاري
( )٣
للمنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  ،2018قدم  46بلدًا ( 10من أفريقيا)
استعراضاهتا الوطنية الطوعية .ومنذ عام  ،2016شاركت يف االستعراضات الوطنية
الطوعية  19دولة من بني الدول األفريقية األعضاء البالغ عددها  54بلدًا .ويف عام
 ،2019ستجري  18من البلدان األفريقية استعراضاهتا الوطنية الطوعية وتقدم تقاريرها
أثناء املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  ،2019ليبقى  18بلدا أفريقيا من دون
مشاركة حىت اآلن يف االستعراضات .وترد يف املرفق الثاين القائمة املفصلة للبلدان حسب
مشاركتها يف االستعراضات.
 -2٣وفيما يلي بعض املسائل اليت ظهرت من الدورة:
( ( ٣البلدان األفريقية العشر هي :بنن ،وتوغو (املرة الثالثة) ،والسنغال ،والسودان ،وغينيا ،وكابو فريدي،
ومايل ،ومصر (املرة الثانية) ،وناميبيا ٬والنيجر.
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(أ) على الرغم من أن أفريقيا سيكون هلا أكرب عدد من البلدان خالل املنتدى
السياسي الرفيع املستوى لعام  ،2019باملقارنة مع املناطق األخرى ،فإهنا ال تزال تضم
أعلى نسبة من البلدان اليت مل تشارك بعد يف االستعراضات الوطنية الطوعية .وسيحتاج
عدد أكرب بكثري من البلدان إىل املشاركة أثناء املنتدى السياسي لعام .2020
(ب) ال يزال التقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة بطيئًا يف العديد من
البلدان األفريقية؛
(ج) عمومًا ،مثة حاجة إىل دعم البلدان يف مواجهة التحديات واالستفادة من
الفرص احملددة يف تقارير استعراضاهتا الوطنية الطوعية لتعزيز تنفيذ خطة عام 20٣0
وخطة عام 206٣؛
(د) يكتسي إشراك أصحاب مصلحة متعددين لتنفيذ ومتابعة التقدم احملرز يف
خطة عام  20٣0وخطة عام  206٣أمهية حيوية لضمان أخذ زمام األمور وطنيا
واملشاركة الشاملة؛ ومن مث ينبغي وضع آليات مالئمة لضمان حوار ومشاورات واسعي
النطاق يف جمال السياسة العامة؛
(ه) ال يدمج معظم االستعراضات الوطنية الطوعية يف املنطقة خطة عام
 206٣يف خطة عام  ،20٣0ومع ذلك تشدد هذه األخرية على جوانب هامة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة يف السياق األفريقي؛
(و) هناك حاجة ماسة إىل تعزيز قدرات القطاع اخلاص واجملتمع املدين
وإشراكهما يف تنفيذ األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
(ز) هناك حاجة إىل وضع أساليب حمسنة جلمع البيانات وتصنيفها
واستخدامها إلنشاء رصد خط األساس؛ ودعم وضع السياسات وتيسري التقييم لتعزيز
التحليل واملساءلة والتعلم وإشراك أصحاب املصلحة من أجل تنفيذ األنشطة الرامية إىل
حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
(ح) مثة حاجة إىل تسريع الوترية اليت ميكن هبا للبلدان احلصول على حلول
مبتكرة للتمويل من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة واألهداف الواردة يف خطة عام
 ،206٣حسبما هو مطلوب لتقليل االعتماد على املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل أدىن حد؛
(ط) حتتاج البلدان إىل اعتماد إطار قوي قادر على الصمود من أجل التصدي
بفعالية لقابلية التأثر بصدمات االقتصاد الكلي وخماطره (تغري املناخ والكوارث الطبيعية)
بغية منع فقدان املكاسب اإلمنائية؛
(ي) حتتاج البلدان إىل تطوير اهلياكل األساسية يف مواجهة النمو السكاين
السريع والتوسع احلضري ومن أجل االستفادة من مزايا منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية.

16/8

18-02097

ECA/COE/38/10

(د)

االجتماع الرفيع املستوى املعين بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة واألهداف الواردة يف
خطة عام : 206٣تبادل اخلربات والطريق إىل األمام بعد منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية
املستدامة واالستعراضات الوطنية الطوعية
 -24اشترك يف تنظيم هذا االجتماع الرفيع املستوى اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومعهد
التنمية االقتصادية والتخطيط ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ومفوضية االحتاد األفريقي .
 -25وكان هدف االجتماع كما يلي:
(أ) النشر والدعوة من أجل تنفيذ توصيات السياسة العامة املبينة يف الرسائل
الرئيسية املتفق عليها أثناء الدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة؛
(ب) إنشاء منتدى للتواصل فيما بني بلدان اجلنوب ،وتشجيع تبادل املمارسات
اجليدة والتحديات املطروحة ،فضالا عن تعزيز التفاعل مع مجيع أصحاب املصلحة؛
(ج) إنشاء منتدى للشركاء يف التنمية لإلبالغ عن تدخالهتم اجلارية وتقاسم
األدوات املستعملة لدعم الدول األعضاء من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة
واألهداف الواردة يف خطة عام .206٣
 -26ومتثلت األهداف األخرى لالجتماع فيما يلي:
(أ) تسليط الضوء على التحديات ،من حيث التنسيق الرأسي واألفقي ،اليت
تواجهها آليات التنسيق الوطنية يف تنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام  ،206٣ويف
إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية؛
(ب) تيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات بشأن التنفيذ
املشترك واملتكامل لكال اخلطتني ،مبا يف ذلك التحديات الرئيسية واحللول االبتكارية
واإلبداعية ذات الصلة؛
(ج) تعزيز تقدمي االستعراضات الوطنية الطوعية أثناء املنتدى السياسي الرفيع
املستوى وتشجيع زيادة مشاركة الدول األعضاء األفريقية يف عملية االستعراض؛

-27

(د) حتديد ما يف التدريب والقدرات من ثغرات تنبغي معاجلتها من أجل حتقيق
تلك األهداف.
ومتثلت املسائل الرئيس ية اليت ُأثريت والتوصيات اليت ُقدِّمت خالل الاجامتع الرفيع املس توى فامي ييل:
(أ) نظرًا إىل القيود املفروضة على القدرات واملوارد يف أفريقيا ،ال يزال من
الصعب تنفيذ املبادرات العديدة املتفق عليها دوليًا وإحراز تقدم يف اإلبالغ عنها ،مبا يف
ذلك اخلطتان.؛
(ب) مت التشديد على أمهية إذكاء وعي الدول األعضاء مبسألة تكامل اخلطتني
ومواءمتهما؛
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(ج) ينبغي للدول األعضاء أن تعزز التعاون التقين مع منظومة األمم املتحدة
ومفوضية االحتاد األفريقي وغريمها من الشركاء ،كما ينبغي أن تكيِّف مع السياق الوطين
أدوات دعم السياسات االقتصادية واالجتماعية من أجل التحول اهليكلي وتنفيذ اخلطتني؛
(د) ينبغي للدول األعضاء أن تستفيد من جمموعات األدوات املتاحة اليت
توفرها منظومة األمم املتحدة والالزمة إلضفاء الطابع احمللي على اخلطتني وإدماجهما يف
اخلطط اإلمنائية الوطنية؛
(ه) ينبغي تشجيع التنسيق بني احلكومات واجلهات صاحبة املصلحة ،مبا يف
ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين وشركاء التنمية ،من أجل تنفيذ اخلطتني جنبًا إىل
جنب مع خطط التنمية الوطنية؛
(و) شددت الدول األعضاء على ضرورة أن تعتمد منظومة األمم املتحدة هنجًا
استباقيًا لضمان متكن مجيع الدول األعضاء من احلصول يف الوقت نفسه على مجيع
األدوات املتاحة لتيسري تنفيذ اخلطتني .وهناك حاجة إىل بناء قدرات الدول األعضاء يف
هذا الصدد؛
(ز) ينبغي تعزيز التنسيق بني الشركاء ومكاتب اإلحصاءات الوطنية للدول
األعضاء من أجل ضمان إنتاج بيانات موثوقة وحسنة التوقيت لإلبالغ بدقة عن اخلطتني
وغريمها من املبادرات اإلمنائية؛
(ح) طلبت الدول األعضاء مزيدًا من الوقت للمناقشة وتبادل خرباهتا أثناء
املنتدى السياسي الرفيع املستوى .ويف هذا الصدد ،أكدت من جديد أمهية وجود حدث
يوم ألفريقيا أثناء املنتدى .وينبغي أن يتركز احلدث على مسألة مواضيعية وينبغي ان
تقدم توصيات حمددة .وميكن أن يقدم احلدث املساعدة بشأن كيفية رصد تنفيذ األنشطة
الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
(ه) اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى الذي اشتركت يف استضافته جمموعة الـ77
واللجان اإلقليمية بشأن التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية املستدامة :اخلربات
اإلقليمية لتعزيز عمالة الشباب ومعاجلة عدم املساواة
 -28ترأس مناقشة املائدة املستديرة الرفيع املستوى وزير التخطيط واملتابعة
واإلصالح اإلداري يف مصر رئيس جمموعة الـ77؛ وشارك فيها وزراء من خمتلف
املناطق واألمناء التنفيذيون للجان اإلقليمية .ووفر اجتماع املائدة املستديرة منربًا لتقاسم
جمموعة متنوعة من اخلربات الوطنية واجلهود اإلقليمية اجلارية اليت هتدف إىل تسخري
التكنولوجيا واالبتكار يف دعم النمو االقتصادي الشامل للجميع والتنمية املستدامة ،مع
التركيز على معاجلة أوجه عدم املساواة وإجياد فرص العمل ،ال سيما للشباب.
 -29وأتاح اجتماع املائدة املستديرة فهمًا أفضل للمشهد احلايل للمبادرات
الوطنية واإلقليمية وألفضل املمارسات واحللول اليت هتدف إىل االستفادة من الثورة
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التكنولوجية اجلارية لدعم النمو االقتصادي الشامل للجميع وإجياد فرص العمل وحتقيق
التنمية املستدامة وإشراك الشباب .وتقاسم األمناء التنفيذيون للجان اإلقليمية ،على وجه
اخلصوص ،خرباهتم بشأن تسخري التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية املستدامة
وسلطوا الضوء على أمهية النهج اإلقليمي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

الدروس املستفادة والطريق إىل األمام

رابعا-

 -30فيما يلي الدروس الرئيسية املستفادة والطريق املقترح للمضي قدمًا:
(أ) ينبغي أن يكون منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة مبثابة حافز الختاذ
إجراءات حمددة من أجل التعجيل بتنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام  .206٣وهلذا
السبب ،ال بد من توسيع نطاق الفرص املتاحة يف إطار املنتدى اإلقليمي للتعلم من األقران
بشأن وضع وتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة
واألهداف الواردة يف خطة عام  .206٣وميكن تيسري هذا التعلم من األقران من خالل
دراسات حاالت إفرادية قطرية أو مواضيعية قائمة على األدلة.
(ب) من املهم تعزيز الدعوة ودعم الدول األعضاء من أجل متابعة وتنفيذ النتائج
ذات الصلة ملنتدى أفريقيا واالستعراضات الوطنية الطوعية واملنتدى السياسي الرفيع
املستوى .ويف هذا الصدد ،يُوجَّه االنتباه إىل املسائل ذات الصلة والدروس املستفادة
والتوصيات املشار إليها يف هذا التقرير.
(ج) لتقدمي دعم قوي وشامل للبلدان ،ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا
والشركاء اعتماد أطر دعم استراتيجية تتبىن مواءمة األطر اإلمنائية الوطنية مع خطة عام
 20٣0وخطة عام  206٣وتدعم إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية واإلبالغ عنها
ومتابعتها.

خامسًا-

خطط الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة

 -31سيكون موضوع الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة هو
"متكني الناس وضمان الشمول واملساواة" .وستتضمن الدورة استعراضًا معمقًا للهدف
 4من أهداف التنمية املستدامة ،املتعلق بالتعليم اجليد ،واهلدف  ،8املتعلق بالعمل الالئق
والنمو االقتصادي ،واهلدف  ،10املتعلق باحلد من انعدام املساواة ،واهلدف  ،1٣املتعلق
بتغري املناخ ،واهلدف  ،16املتعلق بالسالم والعدالة واملؤسسات القوية؛ وما يقابلها من
أهداف يف خطة عام  .206٣وسيجري املنتدى أيضًا استعراضًا معمقًا للهدف ،17
املتعقل بعقد الشراكات لتحقيق األهداف ،ملواجهة التحديات وتعزيز الشراكات من
أجل تنمية القدرات وتسخري العلوم والتكنولوجيا وحشد التمويل وزيادته لتنفيذ
األهداف .
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 -٣2وستغذي نتائج الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي دورة عام  2019للمنتدى
السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ،الذي سيجتمع حتت رعاية اجمللس
االقتصادي واالجتماعي .وسريكز املنتدى ،الذي سيُعقد يف نيويورك يف الفترة من  9إىل
 18متوز/يوليه  ،2019على نفس املوضوع وأهداف التنمية املستدامة اليت ركزت عليها
الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي .وستُستخدَم نتائج الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي
أيضًا للدعوة يف جمال السياسة العامة ولصياغة هذه السياسة وتنفيذها على الصعيدين
اإلقليمي والوطين .وسيُعقَد املنتدى السياسي الرفيع املستوى األول حتت رعاية اجلمعية
العامة (مؤمتر قمة أهداف التنمية املستدامة) أيضًا يف عام  ،2019يف نيويورك يومي 24
و 25أيلول/سبتمرب  .2019لذلك يتيح املنتدى اإلقليمي فرصة ألفريقيا لإلفصاح عن
إسهاماهتا يف مؤمتر قمة أهداف التنمية املستدامة .وستشمل هذه اإلسهامات اخلصائص
األفريقية يف تنفيذ األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة والثغرات احملددة
واألدوات الالزمة لتسريع التنفيذ.
 -٣٣وستقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتنظيم املنتدى اإلقليمي مع حكومة املغرب،
البلد املضيف ،بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي ووكاالت
منظومة األمم املتحدة .وسيُعقَد املنتدى يف مراكش يف الفترة من  16إىل 18
نيسان/أبريل .2019
 -٣4وستحضر املنتدى اإلقليمي مجيع دول املنطقة األعضاء يف االحتاد األفريقي البالغ
عددها  54دولة .وسيمثل الدول األعضاء واضعو سياسات رفيعو املستوى وخرباء من
الوزارات والوكاالت املسؤولة عن التخطيط االقتصادي واإلمنائي والتمويل والبيئة
واملوارد الطبيعية والشؤون االجتماعية والعلم والتكنولوجيا .وسيكون من بني املشاركني
أيضًا ممثلو اجملموعات الرئيسية وغريهم من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك اجملتمع املدين
واملنظمات التجارية والصناعية واألوساط األكادميية واملؤسسات البحثية؛ ومفوضية
االحتاد األفريقي؛ ومصرف التنمية األفريقي؛ والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ ووكاالت منظومة األمم املتحدة ووكاالت ومنظمات
دولية أخرى؛ والشركاء يف التنمية.
 -٣5وتُدعى الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واجملموعات الرئيسية
واجلهات األخرى صاحبة املصلحة وهيئات منظومة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة
وغريها من الشركاء يف التنمية إىل املشاركة يف الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي ،بسبل
منها تنظيم وعقد أحداث هامشية لدعم املداوالت خالل املنتدى.
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املرفق 1

الرسائل الرئيسية للدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة
 - 1ترد فيما يلي بعض الرسائل الرئيسية بشأن املوضوع الرئيسي واملواضيع الفرعية
املتفق عليها واملعتمدة أثناء الدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة.

ألف -التحول حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود
 - 2إن التحول اهليكلي القادر على الصمود يف أفريقيا ،متشيًا مع خطة عام 20٣0
للتنمية املستدامة وخطة عام  :206٣أفريقيا اليت نصبو إليها ،يتطلب أطرًا وطنية متكاملة
تشمل استراتيجيات وهنجًا قطاعية تعمم وتعطي األولوية لإلدماج واحلماية من تغري
املناخ واحلد من خماطر الكوارث وقيمة رأس املال الطبيعي.
 - ٣وينبغي زيادة الزخم لكفالة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره إىل جانب
حتقيق أهداف التنمية املستدامة .
 - 4وتشكل السياسات الفعالة والشاملة للجميع الستخدام األراضي والتخطيط
واإلدارة املكانيني ،املدعومة بتشريعات وآليات حوكمة مناسبة ،أمرًا أساسيًا لكفالة
استدامة الشكل احلضري اآلخذ يف التطور ملدن أفريقيا املتنامية وقدرهتا على الصمود .
 - 5والبلدان األفريقية حباجة إىل تسريع التصديق الوطين على االتفاق املنشئ ملنطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية من أجل متهيد الطريق لدخوله حيز النفاذ وتنفيذه.
وسيساعد االتفاق على زيادة تعبئة املوارد الداخلية وحتقيق األهداف العاملية واإلقليمية
واإلسهام يف إنشاء جمتمعات شاملة للجميع وقادرة على الصمود يف املنطقة.

باء -املياه النظيفة والنظافة الصحية
 - 6ينبغي للبلدان األفريقية أن تزيد االستثمار يف توفري نقاط الوصول إىل املياه الصاحلة
للشرب يف اجملتمعات احمللية احلضرية والريفية ،ويف حتسني مرافق الصرف الصحي للحد
من التغوط يف العراء وكفالة إدارة النفايات بطريقة مناسبة .
 - 7ويكتسي ضمان حفظ وسالمة النظم اإليكولوجية ملستجمعات املياه أمهية حمورية
يف احلفاظ على استقرار الدورة اهليدرولوجية وأمهية حامسة يف ضمان تدفق اجملاري املائية
بشكل مطرد يف املوارد املائية العابرة للحدود .وينبغي للبلدان األفريقية أن تعزز التعاون
وتبادل اخلربات من أجل كفالة إدارة املوارد املائية بطريقة متكاملة ومستدامة.
 - 8وينبغي للحكومات أن تعطي األولوية لالستثمار يف مرافق الصرف الصحي
والنظافة الصحية ،مبا يف ذلك املبادرات اليت تبقي الفتيات يف املدارس ،مثل توفري إمكانية
18-02097

16/1٣

ECA/COE/38/10

الوصول إىل مرافق الصرف الصحي من أجل حتسني إدارة النظافة الصحية يف فترة
الطمث.
 - 9واإلدماج الفعلي للشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واجملتمعات احمللية
للشعوب األصلية ومجيع الفئات املهمشة يف صنع القرار أمر أساسي لتحقيق إمكانية
حصول اجلميع على املياه والصرف الصحي.

جيم -طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
 - 10بالنظر إىل السياسات املوجودة حاليًا ،من غري املرجح أن يتحقق حصول اجلميع
يف أفريقيا على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة حبلول عام  .20٣0ومن مث ،ينبغي
للحكومات أن تعجل وتيسر االستثمار يف تكنولوجيات طاقة نظيفة متنوعة ومأمونة
لكفالة احلصول على الطاقة.
 - 11وعلى الرغم من أن بلدانًا قليلة أحرزت تقدمًا ملموسًا يف عملية اإلمداد
بالكهرباء ،فقد أُحرز تقدم أقل فيما يتعلق بالطهي النظيف وزيادة حصة املصادر املتجددة
احلديثة يف إمجايل إمدادات الطاقة .
 - 12وينبغي للبلدان أن تشجع االستثمارات الوطنية يف تعزيز الشبكة من أجل مزيد
من الكفاءة ،وزيادة انتشار الطاقة املتجددة املتغرية ،وتشجيع الربط عرب احلدود لتعجيل
احلصول على الكهرباء.
 - 1٣ولتحقيق االستدامة ،ينبغي للبلدان أن تضع وتنفذ سياسات وأطرًا تنظيمية لكفالة
استيفاء تكنولوجيات الطاقة املنشورة ملعايري عالية وكوهنا مناسبة للغرض ،وحتمل مطوري
مشاريع الطاقة مسؤولياهتم االجتماعية للشركات .

دال -مدن وجمتمعات حملية مستدامة
 - 14إن التوسع احلضري عنصر متكني متعددة األبعاد من خطة عام  20٣0وخطة
عام 206٣؛ وهو بذلك يؤدي دورًا يف حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة
األخرى .
 - 15ومثة حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود لكفالة إدماج التوسع احلضري يف التخطيط
اإلمنائي الوطين من منظور استراتيجي ومتعدد القطاعات مرتبط باألولويات االجتماعية-
االقتصادية والقطاعية ،مبا يف ذلك إجياد فرص عمل الئق واالستفادة من الروابط بني
الريف واحلضر .
 - 16وتكتسي سياسات واستراتيجيات واستثمارات التوسع احلضري اليت تأخذ تغري
املناخ وخماطر الكوارث يف احلسبان ،مبا يف ذلك االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية الوطنية
واحمللية اليت تراعي خماطر الكوارث ،أمهية حامسة يف إنشاء مدن ومستوطنات بشرية شاملة
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للجميع ومستدامة وآمنة وقادرة على

الصمود .

 - 17وينبغي بذل جهود كبرية لتعزيز عملية الالمركزية اليت بوشرت يف العديد من
البلدان األفريقية من خالل زيادة فرص احلصول على املوارد الوطنية وتعزيز إمكانات
توليد املوارد على الصعيد احمللي وعلى صعيد املدن .

هاء -االستهالك واإلنتاج املسؤوالن
 - 18ينبغي أن تعزز الدول األعضاء تنفيذ استراتيجياهتا املستدامة يف جمايل االستهالك
واإلنتاج ،ال سيما فيما خيص كفاءة استخدام املوارد واإلنتاج األكثر نظافة ،وأمناط
العيش املستدامة ،واملدن اليت تستخدم املوارد بكفاءة ،واملشتريات العامة املستدامة،
والسياحة املستدامة .
 - 19وينبغي أن يظل من األولويات ضمان وتنفيذ اإلدارة املسؤولة للموارد الطبيعية
يف أفريقيا ،اليت يعتمد عليها معظم النمو.
 - 20ومثة حاجة إىل التعجيل بتنفيذ اتفاقية باماكو بشأن حظر استرياد النفايات اخلطرة
إىل أفريقيا ومراقبة وإدارة حتركها عرب احلدود األفريقية .
 - 21وينبغي للحكومات أن تضع وتنفذ على مجيع املستويات التعليمية برامج لتنمية
املهارات تدعم االستهالك واإلنتاج بطريقة مستدامة والتصنيع األخضر .

واو -احلياة يف الرب
 - 22ينبغي االرتقاء بالتمويل وتنمية القدرات والدعم التكنولوجي املرتبط بتحقيق
نتائج على أرض الواقع لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،
وحتقيق أهداف حتييد أثر تدهور األراضي ،ووضع خطط وبرامج وطنية لإلدارة املستدامة
للغابات.
 - 2٣وينبغي تعزيز وتنفيذ أدوات وعمليات إدماج استخدام وإدارة رأس املال الطبيعي
بطريقة مستدامة يف السياسات االستراتيجية اإلمنائية اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية
وغريها من األطر.
 - 24وينبغي تعزيز احلق يف موارد األرض وإمكانية احلصول عليها والنهج التشاركية
إلدارة األراضي واملياه العذبة والغابات والتنوع البيولوجي من أجل حتقيق أهداف من
مجلتها ضمان اإلنصاف يف تقاسم املنافع وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
 - 25وينبغي تعزيز االلتزام السياسي الرفيع املستوى من أجل إجياد الزخم الالزم
للتعجيل بتحقيق األهداف املتصلة بالنظم اإليكولوجية ووضع إطار جديد وطموح
للتنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام .2020
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زاي -تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة من أجل التنمية املستدامة
 - 26من املهم ألفريقيا أن يتصدى اجملتمع الدويل بفعالية ملسألة التدفقات املالية غري
املشروعة والنتائج السلبية النامجة عنها .وتشري التقديرات إىل أن مبلغ  100بليون دوالر
يغادر القارة سنويًا يف شكل تدفقات الية غري مشروعة .
 - 27وينبغي ملكاتب اإلحصاءات الوطنية أن تعمل ،بدعم من الشركاء يف التنمية ،على
تعزيز نظم بياناهتا وإحصاءاهتا من أجل دعم تنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام 206٣
بطريقة متسقة ومتكاملة.
 - 28وينبغي أن يُعقَد على هامش منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة منتدى
أفريقي متعدد أصحاب املصلحة معين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألهداف
التنمية املستدامة من أجل حتديد ومعاجلة احتياجات أفريقيا يف جمال العلم والتكنولوجيا
واالبتكار والتحضري للمنتدى العاملي السنوي املتعدد أصحاب املصلحة املعين باملوضوع
نفسه.
 - 29وال ميكن حتقيق تنشيط الشراكة العاملية للتنمية املستدامة بشكل كامل إال إذا
كانت مدعومة بالسياسات واإلجراءات احملددة املبينة يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة
عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية.
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املرفق 2
مشاركة البلدان األفريقية يف االستعراضات الوطنية الطوعية أثناء املنتدى
السياسي الرفيع املستوى
2016

2017

2018

2019

أوغندا
توغو
سرياليون
مدغشقر
مصر
املغرب

إثيوبيا
بنن
بوتسوانا
توغو
زمبابوي
كينيا
نيجرييا

بنن
توغو
السنغال
السودان
غينيا
كابو فريدي
مايل
مصر
ناميبيا
النيجر

إريتريا
إسواتيين
بوركينا فاسو
تشاد
تونس
اجلزائر
مجهورية أفريقيا الوسطى
مجهورية الكونغو
مجهورية تنزانيا املتحدة
جنوب افريقيا
رواندا
سرياليون
غانا
الكامريون
كوت ديفوار
ليسوتو
موريتانيا
موريشيوس

البلدان األفريقية اليت
مل تشارك بعد يف
االستعراض الوطين
الطوعي

أنغوال
بوروندي
جزر القمر
مجهورية الكونغو الدميقراطية
جنوب السودان
جيبويت
زامبيا
سان تومي وبرينسييب
سيشيل
الصومال
غابون
غامبيا
غينيا  -بيساو
غينيا االستوائية
ليربيا
ليبيا
مالوي
موزامبيق
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