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التوجهات االستراتيجية اجلديدة للجنة االقتصادية ألفريقيا
وضع األفكار موضع التنفيذ من أجل متكني أفريقيا وحتقيق
حتوهلا
مذكرة لألمينة التنفيذية
ألف -معلومات أساسية
 -1يصادف عام  2018الذكرى السنوية الستني إلنشاء اللجنة االقتصادية ألفريقيا.
وتتيح هذه املناسبة فرصة للتفكري يف مسامهة اللجنة ،بوصفها إحدى اجلهات الفاعلة
الرئيسية يف املشهد املؤسسي األفريقي االضطالع مبهمة التصدي للتحديات اإلمنائية يف
القارة .إىل جانب ذلك ،تتيح هذه الذكرى – اليوبيل املاسي– فرصة للوقوف على
إجنازات اللجنة ورسم مسارها املستقبلي مبا يؤدي إىل بلوغها املكانة اليت تتمكن فيها من
االستجابة ألولويات دوهلا األعضاء وتطلعاهتا.
 -2وسعيًا لتنفيذ واليتها ،أجرت اللجنة عملت على إجراء مسح دوري للبيئة اإلمنائية
واستحدثت طائفة من عمليات التحول والتجديد على الصعيد التنظيمي لكي تتخذ لنفسها
موقعا حىت تظل صلتها باحتياجات دوهلا األعضاء وتطلعاهتا قائمة وأن تكون قادرة على
االستجابة لالحتياجات والتحديات الناشئة .وقد انطوت عملية إعادة اهليكلة األخرية اليت
أجريت يف عام  ،201٣على إعادة تركيز برامج اللجنة جلعلها أكثر استجابة لربنامج
التحول يف أفريقيا .إال أنه ،ومنذ عام  ،201٣طرأت تطورات هامة على الصعيدين العاملي
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واإلقليمي تستدعي إجراء املزيد من اإلصالحات على اللجنة لضمان قدرهتا على تنفيذ
واليتها بشكل فعال واالستجابة لالحتياجات املتغرية لدوهلا األعضاء.

باء -األساس املنطقي إلعادة التنظيم االستراتيجية للجنة
 -٣بعد مرور عقد من الزمان على األزمة املالية واالقتصادية العاملية ،جتد أفريقيا نفسها
يف بيئة جديدة فيما خيص االقتصاد الكلي .فالبلدان اليت كانت جتتذب قدرا هائال من
االستثمار األجنيب املباشر مل تعد تفعل ذلك .كما أن البلدان األفريقية الغنية بالنفط اليت
استفادت من ارتفاع أسعاره شهدت انتكاسات اقتصادية خطرية .وتتعرض هذه البيئة يف
االقتصاد الكلي ملزيد من الضغوط بفعل التحوالت اليت طرأت على صعيد السياسات
احمللية لالقتصادات الناشئة ،مثل الصني ،اليت تعمل حاليا على إجياد توازنات جديدة يف
مصادر منوها .وتعاىف النمو االقتصادي يف أفريقيا يف عام  ،201٧بيد أن درجة النمو ال
تزال أقل بكثري من مستوى النمو الثنائي األرقام الالزم إلحداث التحول اهليكلي.
 -4ويشار إىل أن منط النمو الذي تشهده املنطقة حاليًا ونوعيته يتركان شرائح كبرية
من السكان ترزح حتت وطأة الفقر والعوز .كما أن التفاوتات العميقة واملستحكمة يف
مجيع أحناء القارة هلا عواقبها االقتصادية واالجتماعية والسياسية .ومن شأن هذه العناصر،
على املدى الطويل ،أن تقوض النمو االقتصادي واإلنتاجية وتطوّر األسواق ،كما أهنا هتيّئ
الظروف الندالع النزاعات املفتوحة ووقوع االضطرابات االجتماعية ،على حنو ما أثبتته
التجربة اليت عاشتها ،يف اآلونة األخرية ،بعض البلدان األفريقية ،وخاصة بلدان مشال
أفريقيا ،فيما عُرف بالربيع العريب .ويسود توافق متزايد يف اآلراء على احلاجة امللحة لضمان
استدامة النمو ومشوله للجميع.
 -5ولكي تنمو أفريقيا وتسلك سبل التطور ،ال بد هلا من تنويع اقتصاداهتا وإحداث
حتول هيكلي فيها .فاهليكل احلايل للصادرات من البضائع ،الذي هتيمن عليه السلع
األساسية األولية غري اجملهزة ،ليس باهليكل املوايت ملستوى التنمية املنشود .وينبغي للبلدان
األفريقية أن تعمل على تنويع مصادر النمو للتخفيف من ضعف اقتصاداهتا إزاء الصدمات
الداخلية واخلارجية.
 -6وإذا أريد ألفريقيا أن حتقق النتائج املرجوة خلطيت عام  20٣0وعام  ،206٣فمن
الضروري إحداث حتول رئيسي يف فهم بيئة االقتصاد الكلي املعزِّ َزة للنمو .وهذا التغيري
جيب أن يتناول العالقة املتبادلة مع التنمية مبا يتجاوز النظرة الضيقة اليت تركز على حتقيق
االستقرار والنمو ،حبيث يكون التصميم يف إطار منظور متكامل ومتعدد القطاعات.
 -٧وال بد ألفريقيا أن تعزز ما متتلكه هي نفسها من موارد لكي تعاجل إشكاالت
االقتصاد الكلي اليت تقوض النمو وحتول دون مشوله واستدامته .فقدرة القارة على التعامل
مع التحديات اجلديدة والناشئة رهينة بقدرهتا على حتقيق استقرار ومنو اقتصاداهتا ،السيما
من خالل استغالل مواردها الذاتية .وملواجهة هذا التحدي ،يتعني على احلكومات
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األفريقية أن تنشئ نظم حوكمة قوية ،كفيلة بتقدمي الدعم الفعال إلدارة القطاع العام،
وتعبئة املوارد احمللية ،ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة ،وإصالح السياسات الضريبية.
 -8وإذا ما أرادت البلدان األفريقية حتقيق االزدهار يف بيئة عاملية دينامية ومتغرية
باستمرار ،فمن األمهية مبكان أن يكون لديها نظام حوكمة قوي حبيث ُيْنظَر إىل سلطة
الدولة على أهنا شرعية وميكن التنبوء بتصرفات موظفيها .فوجود مثل هذا النظام سيجعل
كذلك من أفريقيا قارة جذابة يكون فيها الناس سعداء بالعيش والعمل واالستثمار فيها.
 -9وسيستمر دور القطاع اخلاص يف متويل التنمية يف أفريقيا يف النمو .حيث ميكن
للقطاع اخلاص أن يوفر سبال مبتكرة وفعالة لتزويد القارة باهلياكل األساسية وغريها من
احللول .وفوق هذا وذاك ،ميكن ألفريقيا ،من خالل حشد متويل القطاع اخلاص ،أن
تستقطب تريليونات الدوالرات الالزمة لتسريع تنميتها ،وذلك من خالل تنويع اقتصادها
وحتسني القدرة التنافسية .وسيتطلب ذلك تطوير أسواق متينة لرأس املال وهتيئة بيئة مواتية
لتنمية القطاع اخلاص ،السيما يف جماالت األراضي والزراعة والطاقة وغريها من قطاعات
اهلياكل األساسية .وميكن ألفريقيا ،إن هي استفادت من إمكانات القطاع اخلاص ،أن
حتدث نقلة يف مستويات إنتاج السلع واخلدمات على السواء ،وأن تنشئ اقتصادات
مستدامة وتستحدث املزيد من فرص العمل مبا يتيح للقارة جين فوائد العائد الدميغرايف.
 -10وال يزال الفقر وعدم املساواة ،مهما كانت طريقة قياسهما ،مرتفعني جدا يف معظم
أحناء القارة .وسيساهم تسريع وترية احلد من الفقر وتقليص عدم املساواة املستمر يف مجيع
أحناء القارة يف النمو االقتصادي وارتفاع مستويات اإلنتاجية وحتسني مستويات املعيشة.
وهناك حاجة ملحة لضمان أن تكون السياسات العامة يف أفريقيا أكثر مشوال وتستجيب
الحتياجات الشباب والنساء.
 -11ذلك أن التزام احلكومات األفريقية خبطة التكامل اإلقليمي قد بلغ درجة كافية
الجتذاب القطاع اخلاص .كما يتجلى من خالل مجلة تدابري منها إنشاء منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية ووضع خطة العمل لتعزيز التجارة داخل أفريقيا .وقد جرى
استكمال خطة التكامل اإلقليمي تلك بربامج وسياسات قارية رئيسية أخرى من بينها
الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا ،وبرنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا،
وخطة العمل لتسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا ،واستراتيجية العلوم ،والتكنولوجيا
واالبتكار ألفريقيا ،اليت توفر أطرا استراتيجية بالغة األمهية الجتذاب استثمارات القطاع
اخلاص واالستفادة منها ،واالرتقاء باإلنتاج االقتصادي وسد الفجوات اإلنتاجية يف
االقتصادات األفريقية.
 -12وميثل تغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد الطبيعية نقاط تأثري حامسة للقارة من أجل
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة .ويرتبط حتقيق الكثري من األهداف ارتباطا مباشرا أو غري
مباشر باإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية إلجياد أنظمة بيئية سليمة ،واقتصادات سليمة،
وجمتمعات سلمية أيضا .وتواجه أفريقيا حتديات خطرية يطرحها تغري املناخ لتحقيق أهداف
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التنمية املستدامة .وجيب على إفريقيا أن تدمج بفعالية التخفيف من تغري املناخ والتكيف
معه يف عمليات ختطيط السياسة اإلمنائية .وهذا أمر حتمي للحد من التعرض للمخاطر
وتعزيز القدرة على التكيف مع اآلثار .ومن شأن املضي قدمًا يف تنفيذ املسامهات احملددة
وطنيًا احملددة يف إطار اتفاق باريس أن ميكِّن بلدان أفريقيا من خفض انبعاثاهتا املستقبلية
واملسامهة يف اجلهود اجلماعية العاملية ملعاجلة اآلثار النامجة عن تغري املناخ .وبتسخري ما
تزخر به الطبيعة من موارد ،والتكنولوجيات واهلياكل األساسية اجلديدة كوسيلة لتكوين
الثروة ،وقلب معادلة استنفاد املوارد من أجل تنمية أفريقيا ،وكقناة حنو تنويع اقتصاداهتا،
حتتاج البلدان األفريقية أيضا إىل إجراء إصالحات يف جمال السياسة العامة لتعزيز االقتصاد
األخضر ،مع املسامهة يف آن واحد يف إجياد تكامل متوازن لألبعاد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية للتنمية املستدامة.
 -1٣وتشكل البيانات واإلحصاءات عنصرًا حموريًا يف عملية التنمية .وهناك توافق يف
اآلراء بشأن التطلعات اإلمنائية اليت ينبغي أن تسعى أفريقيا لتحقيقها ،على النحو املبني يف
خطيت عام  20٣0وعام  .206٣ولتنفيذ ورصد اخلطتني املتكاملتني ،هناك حاجة إىل
اتباع نظام وهيكل فعالني لسياسات البيانات لدعم العملية .وسيتطلب األمر قيام ثورة
أفريقية يف جمال البيانات ستشكل العمود الفقري لعملية صنع القرار السياسي والتخطيط
للخطتني ومتابعتهما واستعراضهما ،مما يستلزم توفري موارد وقدرات معززة جلمع البيانات
وختزينها وإتاحتها لالطالع والتحليل باالعتماد على نظم إحصائية متينة.
 -14وتتركز مسامهة اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف عبء تنفيذ خطيت عام  20٣0وعام
 206٣على األوجهة اجلوهرية الثالثة للجنة ،وهي وظيفتها املتمثلة يف الدعوة
لالجتماعات ،ووظيفتها كمركز أحباث ووظيفتها التشغيلية ،على النحو املبني أدناه:
(أ) وظيفة الدعوة لالجتماعات :تنطوي على توفري منتديات خمصصة إقليمية
وحكومية دولية ومتعددة اجلهات ،تعود ملكيتها التامة إىل الدول األعضاء واهليئات
اإلقليمية واملصارف اإلمنائية ،مبا يسفر عن التوصل إىل سياسات إمنائية وأطر ومعايري
وخطط عمل متفق عليها ،تعزز تعدد األطراف على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
(ب) وظيفتها كمركز أحباث :تتمثل يف إجراء البحوث والتحليالت املتعددة
القطاعات اليت تعزز تكامل الركائز الثالث للتنمية املستدامة ،وتشجع التعلم من األقران،
والتفكري اإلبداعي ،وشحذ الوعي بشأن السياسات العامة مع تعزيز الروابط وأوجه التآزر
بني القطاعات يف الوقت ذاته؛
(ج) الوظيفة التشغيلية :تتمثل يف تقدمي املشورة يف جمال السياسات العامة على
املستوى القطري من خالل تقدمي الدعم املباشر القائم على الطلب للدول األعضاء يف
اجملاالت ذات الصلة بعملها املعياري والتحليلي وبالتعاون مع منظومة األمم املتحدة على
املستوى القطري.
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جيم -عملية االستعراض
 -15استنادا إىل التحليل السابق ،ومع إيالء االعتبار الواجب للسياق اإلمنائي الذي حيدد
شكل املنطقة وواليات اللجنة الرئيسية ،شرعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بقيادة أمينتها
التنفيذية اجلديدة ،يف أيلول/سبتمرب  ،201٧يف عملية متحيص ،وتشاور وتفكري استشرايف.
وحتقيقًا هلذه الغاية ،أجريت العديد من االستعراضات االستراتيجية بغية إعادة حتديد توجه
اللجنة مبا ميكنها من تقدمي الدعم الفعال من حيث التنفيذ واملتابعة خلطة عام  20٣0وخطة
عمل أديس أبابا ،وخطة عام  ،206٣واإلطار املشترك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
لتنفيذ اخلطتني واإلطار املشترك بينهما لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن.
 -16وأجريت كذلك سلسلة من املشاورات مع أصحاب املصلحة ،مبن فيهم رؤساء
الدول واحلكومات ،ووزراء املالية والتخطيط ،ووزراء اخلارجية ،والسفراء األفريقيني
املعتمدين يف أديس أبابا ،واملنظمات الشريكة ،مبا فيها االحتاد األفريقي ،ومصرف التنمية
األفريقي والشركاء الثنائيني وموظفي اللجنة .وأشارت نتائج عملية التفكري واملشاورات
إىل ضرورة إعادة حتديد التوجه االستراتيجي للجنة هبدف االستفادة من الفرص املتاحة
والتصدي للتحديات اإلمنائية اليت تواجهها أفريقيا والتنفيذ الفعال للمهام املوكلة هلا.

دال -وضع األفكار موضع التنفيذ من أجل متكني أفريقيا وحتقيق حتوهلا
 -1٧تتمثل رؤية اللجنة يف طرح األفكار واختاذ اإلجراءات الرامية إىل متكني أفريقيا
ومشوليتها للجميع وحتقيق حتوهلا يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  20٣0وخطة االحتاد
األفريقي لعام  206٣من خالل وظائفها األساسية الثالث ،وهي وظيفتها كمركز للفكر،
ووظيفتها كهيئة للدعوة لالجتماعات ووظيفتها التشغيلية.
 -18يكمن اهلدف العام للجنة االقتصادية ألفريقيا يف دعم القارة للتصدي بفعالية ألحد
حتدياهتا األساسية :إجياد الوظائف .وبوجود أكثر من نصف الوظائف يف القارة يف القطاع
غري الرمسي ،فإن هذا التحدي له أمهية خاصة من الناحية املالية ومن حيث مستويات الفقر.
 -19وحىت تتمكن اللجنة من تقدمي رؤيتها ،ستركز على مخسة اجتاهات استراتيجية:
( أ) تعزيز مكانة اللجنة باعتبارها مؤسسة معرفية رائدة تستند إىل ما تتسم به
من مكانة وامتياز فريدين إلجياد حلول شاملة للقارة؛
( ب) إجياد حلول تقوم على التنمية املستدامة لتسريع التنوع االقتصادي
والتصنيع يف أفريقيا؛
(ج) إجياد حلول مبتكرة لتمويل هياكل أساسية مستدامة –على املستوى
البشري واملادي واالجتماعي -من أجل التحول يف أفريقيا؛
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( د) املسامهة حبلول للمشكالت العابرة للحدود ،مع التركيز على اإلدماج
االجتماعي؛
(ه) إجياد حلول إقليمية ملشكالت احلوكمة ذات البعد العاملي ،إىل جانب
إنتاج املعرفة ملواجهة التحديات اليت تنظر اجليل القادم من األفريقيني.
 -20وسينصب تركيز للجنة الربناجمي على دعم بيئة لالقتصاد الكلي تكون مواتية للنمو
وذلك بإجناز األولويات الرئيسية التالية من قبيل:
(أ) القضاء على الفقر وأوجه التفاوت؛
(ب) حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء؛
(ج) جذب استثمارات القطاع اخلاص من خالل مؤسسات السوق مثل املَعَْلم
املتمثل يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
(د) هيكلة املشاريع وتعزيز دور القطاع اخلاص وموارده ،ومتكني األعمال
التجارية؛
(ه) تعزيز مسارات التنمية االقتصادية اخلضراء والزرقاء ،من خالل الطاقة،
واملوارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره؛
(و) التوسع يف تعبئة املوارد احمللية باعتبارها مسارات طويلة األجل لتمويل التنمية
املستدامة؛
(ز) وضع هيكل سياسات عامة مستنري بالبيانات،
(ح) بناء نظام متني للحوكمة.
 -21وختطط اللجنة خالل قيامها بعملها لالنتقال من جمرد التركيز على القطاع العام
إىل العمل بنشاط على دعم طرائق عملها باجملهودات واألفكار واإلجراءات الرامية إىل
تعميق منو القطاع اخلاص ،السيما القطاع اخلاص احمللي .وسيتحقق ذلك عن طريق جعل
القطاع اخلاص حمركًا لدفع عجلة اإلنتاج ومنو اإلنتاجية ،وكذلك كمزود للوسائل البديلة
لتمويل التنمية .وبالتايل ستقوم اللجنة بتعميق تعاوهنا مع القطاع اخلاص لدعم السياسات
املتعلقة بالبيئة التمكينية املناسبة هلذا القطاع.
 -22وستعمل اللجنة كذلك بالتعاون مع الدول األعضاء فيما خيص اجلوانب التنظيمية
والعملية لبناء الدولة من خالل توطيد نظم متينة للحوكمة ينبغي أن تشمل التركيز على
البلدان اليت تشهد حاالت نزاع والبلدان اخلارجة من النزاع ،بغية بناء قدراهتا على
الصمود ،وبالتايل منع حدوث املزيد من األزمات.
 -2٣ويف ضوء التطلعات املذكورة أعاله ،سيتم تعديل أوضاع الربامج الفرعية للجنة
وفقا لذلك ،مع إيالء االعتبار الواجب ملزايا اللجنة النسبية وأولوياهتا الربناجمية .وسيجري
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تنظيم برنامج عمل اللجنة يف جممله حبيث يتمحور حول تسعة برامج فرعية مترابطة
ومتكاملة ،وذلك على النحو التايل:
(أ) االقتصاد الكلي واحلوكمة :سيجري توسيع نطاق هذا الربنامج الفرعي
ملعاجلة مسائل احلوكمة االقتصادية ،هبدف دعم الدول األفريقية األعضاء يف جهودها
الرامية إىل تسريع التحول االقتصادي وحتقيق التنمية الشاملة؛

( ب) التكامل اإلقليمي والتجارة :سريكز هذا الربنامج الفرعي على الدور
املركزي املتمثل يف حتقيق التعاون اإلقليمي والتكامل الفعال بني الدول األعضاء من
خالل دعم اجلهود الرامية إىل تعميق األسواق اإلقليمية ،وتعزيز التجارة بني البلدان
األفريقية وتسريع عملية التصنيع والتصدي لتحديات التحول اهليكلي؛
(ج) تنمية القطاع اخلاص ومتويله :يتمثل اهلدف من هذا الربنامج الفرعي يف
دعم الدول األعضاء يف سعيها إىل حتقيق النمو االقتصادي املستدام والتحول من
خالل االستفادة من دور القطاع اخلاص وموارده مع التركيز على زيادة استثماراته
يف اهلياكل األساسية ،والطاقة واخلدمات ،وتعزيز التمويل االبتكاري من أجل تطوير
أسواق رأس املال ،واجتذاب االستثمار ،وحتسني البيئة املواتية لألعمال التجارية؛
( د) البيانات واإلحصاءات :سيواصل هذا الربنامج الفرعي عمله يف حتسني
إنتاج البيانات واإلحصاءات عالية اجلودة والقابلة للمقارنة يف أفريقيا لنشرها
واستخدامها من أجل دعم وضع السياسات القائمة على األدلة ،وختطيطها،
وتنفيذها ،ورصدها واإلبالغ عنها يف إطار خطيت عام  20٣0وعام  206٣؛
(ه) تغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد الطبيعية :سيضطلع هذا الربنامج الفرعي
بدور بالغ األمهية يف دعم اإلدارة الفعالة لثروات املوارد الطبيعية يف القارة؛ واحلد من
اآلثار السلبية لتغري املناخ من خالل التوجه حنو التحوالت اخلضراء والتنمية املتكيفة
مع تغري املناخ؛ واالستفادة من التكنولوجيات اجلديدة ضمن سياق التنمية املستدامة؛
(و) الشؤون اجلنسانية ودور املرأة يف التنمية :سيعاجل هذا الربنامج الفرعي
القضايا املستجدة اليت متس النساء والفتيات األفريقيات ،وسيقوم أيضا مبساعدة الدول
األعضاء ودعمها يف عملها الرامي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
(ز) األنشطة دون اإلقليمية من أجل التنمية :سيجري تنفيذ هذا الربنامج
الفرعي من خالل املكاتب اإلقليمية اخلمسة اليت تغطي وسط أفريقيا ،وشرقها،
ومشاهلا ،وغرهبا وجنوهبا ،حيث زُودت تلك املكاتب مبجاالت مواضيعية خمتارة من
أجل هتيئتها للتصدي على حنو أكثر فعالية للتحديات اإلمنائية اليت تواجهها الدول
األعضاء يف مناطقها دون اإلقليمية؛
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(ح) التنمية االقتصادية والتخطيط :سيجري تعزيز هذا الربنامج الفرعي
بغرض حتسني إدارة القطاع العام والتخطيط اإلمنائي دعما لتحقيق التحول اهليكلي
للدول األعضاء؛
(ط) السياسات املتعلقة بالفقر وعدم املساواة والشؤون االجتماعية :سوف
جيري تركيز هذا الربنامج الفرعي مبزيد من الدقة للمسامهة يف حتقيق التنمية البشرية
واالجتماعية املستدامة الشاملة للجميع واملنصفة يف أفريقيا.
 -24وسوف جتري مواءمة طرائق التنفيذ مع دور اللجنة بوصفها جممع فكري سياسايت
ينشط يف إجراء البحوث والتحليالت السياساتية املتعددة القطاعات هبدف االستفادة من
الركائز الثالث للتنمية املستدامة :كوهنا كيان يتوىل الدعوة الجتماعات املنتديات احلكومية
الدولية ومنتديات أخرى من قبيل منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة ،ألغراض
تقاسم احللول ،وتشجيع التعلم من األقران وبلورة صوت أفريقي موحد على الصعيد
العاملي من أجل دعم خطة التنمية املستدامة لعام  20٣0وخطة االحتاد األفريقي لعام
206٣؛ مث بوصفها جهة مقدمة خلدمات تنمية القدرات ،اليت تشمل دعم الدول األعضاء
فيما تبذله من جهود لالمتثال لالتفاقات ،واملعاهدات ،والقواعد واملعايري الدولية ،عن
طريق أنشطة التوعية يف جمال السياسات العامة ،وبناء توافق اآلراء ،والدعم التقين
واخلدمات االستشارية السياساتية والتدابري التدريبية.
 -25وستتخصص املكاتب دون اإلقليمية اخلمسة التابعة للجنة يف جماالت مواضيعية
خمتارة لكفالة اتباعها هنجا أكثر فعالية إزاء القضايا ذات األولوية اليت تشكل مدعاة للقلق
والتحديات اإلمنائية اليت تواجهها الدول األعضاء يف مناطقها دون اإلقليمية .وسوف جيري
تعزيز قدرات املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط وموارده من أجل توفري
التدريب والدعم السياسايت الالزمني لتنفيذ الدول األعضاء خلطيت عام 20٣0وعام
.206٣

هاء -التعديالت الرئيسية املتعلقة بالربامج
 -26سيجري استحداث التعديالت التالية املتعلقة بالربامج:
(أ) الربنامج الفرعي  :1يتوخى توسيع نطاق التركيز الذي كان منصبًّا على
سياسات االقتصاد الكلي حبيث يشمل مسائل احلوكمة االقتصادية؛
(ب) الربنامج الفرعي  :٣بدال من تركيزه على االبتكارات والتكنولوجيات
وإدارة املوارد الطبيعية سيتحول تركيز الربنامج الفرعي إىل تغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد
الطبيعية ،مث يعاد متوضعه ليصبح الربنامج الفرعي  :5ستتم إعادة تنظيم التركيز على
االبتكارات والتكنولوجيات باعتبارها أدوات تيسري للتنمية لدعم مجيع اجملاالت الربناجمية؛
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(ج) يُتوخى استحداث برنامج فرعي جديد حيمل الرقم  ٣ويتناول تنمية
القطاع اخلاص ومتويله؛
(د) سيعاد تصميم الربنامج الفرعي املتعلق بالتنمية االجتماعية حبيث يصبح
الربنامج الفرعي  ،9ويركز بوجه خاص على الفقر والتفاوت وسياسات التنمية
االجتماعية؛
(ه) وسيتم تعميم عمل اللجنة يف جمال تنمية القدرات كوظيفة أساسية يف
مجيع الربامج الفرعية ،حبيث جيري إنتاج املعرفة من خالل احلوار بشأن السياسات،
واخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية؛

(و) ستغطي العناصر اخلمسة للربنامج الفرعي  ٧املتعلق باألنشطة دون
اإلقليمية ألغراض التنمية جماالت مواضيعية خمتارة وفقا لألولويات دون اإلقليمية.

واو -اخلامتة وآفاق املستقبل
 -2٧تأيت عملية إعادة تنظيم اللجنة االقتصادية ألفريقيا استجابة لتغري الديناميات
اإلقليمية والعاملية ،مبا يف ذلك بيئة االقتصاد الكلي اجلديدة يف أفريقيا ،واألطر اإلمنائية
العاملية والقارية اجلديدة واإلصالحات اليت تشهدها األمم املتحدة .وقد جاءت التوجهات
االستراتيجية املقترحة واألولويات الربناجمية املبينة يف هذه املذكرة مثرة ملشاورات مكثفة
مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة.
 -28وسيسهم تنفيذ املقترحات املقدمة إسهامًا كبريًا يف متكني اللجنة للمضي قدمًا يف
بلورة رؤيتها املتمثلة يف خدمة الدول األعضاء بطريقة أفضل من خالل وضع األفكار
موضع التنفيذ من أجل متكني أفريقيا وحتقيق حتوهلا.

_________
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