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المسائل النظامية الخاصة باللجنة االقتصادية ألفريقيا
*

منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية المستدامة لعام 2016
التقرير المرحلي :اإلنجازات ،والنتائج الرئيسية وسبل المضي قُدما
أوال – مقدمة
عقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،باالشرتاك مع حكومة مجهورية مصر العربية،
-1
ومفوضية االحتاد األفريقي ،ومصرف التنمية األفريقي ،الدورة الثانية ملنتدى أفريقيا اإلقليمي
للتنمية املستدامة يف القاهرة يف الفرتة من  17إىل  19آيار /مايو  ،2016بالتعاون مع إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األمم املتحدة للسكان .وقد ُعقد املنتدى اإلقليمي بشأن موضوع
’’ضمان التنفيذ واملتابعة على حنو شامل ومتكامل خلطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة
عام  ،‘‘2063حتضريا الجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة
لعام  2016املقرر عقده يف نيويورك يف الفرتة من  11إىل  20متوز /يوليه .2016
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 -2وحضر املنتدى أكثر من  200مشارك ،مبن يف ذلك ممثلون رفيعو املستوى عن
احلكومات ،واجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرون ،وهيئات األمم املتحدة،
ومنظمات دولية أخرى.
 -3وحضر الدورة ممثلون عن الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا التالية
أمساؤها :إثيوبيا ،وبنن ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،وتونس ،ومجهورية تنزانيا
املتحدة ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب أفريقيا ،وجنوب السودان ،ورواندا ،وزامبيا،
وزمبابوي ،والسنغال ،وسوازيلند ،وسرياليون ،والصومال ،وغابون ،وغامبيا ،وغينيا ،وغينيا-
بيساو ،والكامريون ،وكينيا ،وليربيا ،وليسوتو ،ومصر ،واملغرب ،ومالوي ،وموريتانيا،
وموريشيوس ،والنيجر.

ثانيا -سياق المنتدى وأهدافه وشكله
 -4يندرج تنظيم دورة منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة لعام  2016يف إطار
التطورات التالية:
(أ) أخذت البلدان األفريقية تنتقل إىل خطة عام  2063وخطة السنوات العشر
األوىل لتنفيذها اليت اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات األفريقيون يف كانون الثاين /يناير
2015؛
(ب) يف كانون الثاين /يناير  ،2016شرعت كافة البلدان يف خمتلف أحناء العامل
يف تنفيذ خطة عام  2030للتنمية املستدامة ،اليت اعتُمدت يف أيلول /سبتمرب 2015؛
(ج) يف متوز /يوليه  ،2015اعتمدت البلدان خطة عمل أديس أبابا الصادرة
عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،واليت متثل إطاراً عاملياً لتمويل التنمية املستدامة؛
(د) يف نيسان /أبريل ُ ،2016عقدت االجتماعات السنوية املشرتكة التاسعة
للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشـؤون املالية والنقدية والتخطيط والتكامل
االقتصادي ،ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيني بشأن موضوع ’’ حنو هنج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم
خلطة عام  2063وخطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة؛
(ه) التزمت البلدان األفريقية بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام
 2063مسرتشدة مبا يلي:
’ ‘1االلتزام الفردي والثنائي الذي قطعته بلدان املنطقة على عاتقها بتنفيذ
اخلطتني ومن مث متابعتهما؛
’ ‘2االرتباط الذي ال ينفصم بني اخلطتني وأوجه التآزر اليت تنطويان عليها
وصلتهما بالتنمية املستدامة يف املنطقة؛
’ ‘3أمهية إيالء اخلطتني نفس القدر من االهتمام؛
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’ ‘4ضرورة دعم وتفعيل تنفيذ اخلطتني تنفيذا متكامال ومتابعتهما
واستعراضهما على حنو فعال.
 -5واستنادا إىل هذه اخللفية ،اعتُمد موضوع دورة منتدى أفريقيا لعام  2016وهو
’’ضمان التنفيذ واملتابعة على حنو شامل ومتكامل خلطة التننمية املستدامة لعام  2030وخطة
عام  .‘‘2063وكان هذا املوضوع متسقا أميا اتساق مع موضوع دورة املنتدى السياسي
الرفيع املستوى لعام  ،2016وهو ’’كفالة أالا يتخلف أحد عن الركب‘‘.
 -6وقد نُظم منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة هبدف التداول واالتفاق بشأن
اإلسهامات اجلماعية ألفريقيا يف شكل رسائل رئيسية موجهة إىل دورة املنتدى السياسي الرفيع
املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام .2016
 -7واملنتدى ،الذي ُعقد ملدة ثالثة أيام ،ضم اجتماعا ملا قبل الدورة ُعقد يف اليوم
األول أعقبته جلسات رئيسية ملدة يومني .واشرتك يف تنظيم االجتماع كل من اللجنة
االقتصادية ألفريقيا وإدارة الشؤون االقتصادية والسياسية باألمم املتحدة ،لتعزيز قدرات
اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين على املشاركة الفعالة يف منتدى أفريقيا
واملنتدى السياسي الرفيع املستوى .واعتمدت اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة
اآلخرين بيانا مشرتكا ُعرض اثناء انعقاد املنتدى وأسهم يف إثراء مداوالته .وأثناء اليومني
املخصصني للجلسات الرئيسية ،انتخب منتدى أفريقيا مكتبا له ( )1ليتوىل توجيه مداوالته.
وكانت البنود األساسية لتلك اجللسات كما يلي:
(أ) اجللسة االفتتاحية :افتتح املنتدى رمسياً السيد أشرف العريب ،وزير التخطيط
واإلصالح اإلداري يف مصر .وقام مبخاطبة اجللسة االفتتاحية كل من أجنليك نغوما ،نائبة
مفوض البيئة والتنمية املستدامة ،ممثلة غابون لدى مكتب املنتدى ،وعبد اهلل محدوك ،نائب
األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا (توليد املعارف) وكبري اخلرباء االقتصاديني يف
اللجنة ،وأنتوين موثايي ماروبينغ ،مفوض الشؤون االقتصادية مبفوضية االحتاد األفريقي؛ وبويل
أمادو ،كبري الباحثني االقتصاديني مبصرف التنمية األفريقي؛
(ب) حلقة النقاش الرفيعة املستوى :أُلقي الضوء خالل حلقة النقاش على الفرص
والتحديات الكامنة يف حتقيق التنفيذ على حنو شامل ومتكامل خلطة التنمية املستدامة لعام
 2030وخطة عام  .2063وكان من بني احملاورين يف حلقة النقاش :عبد اهلل محدوك؛
وأنتوين موثاي ماروبينغ؛ وماشاريا كاماو ،املمثل الدائم لكينيا لدى األمم املتحدة؛ وأشرف
العريب؛ وبايل ليهوهال ،كبري اإلحصائيني يف جنوب أفريقيا .وأدارت حلقة النقاش الرفيعة
املستوى فاطمة دنتون ،مديرة شعبة املبادرات اخلاصة باللجنة االقتصادية ألفريقيا؛

 1الرئيس ،مصر (مشال أفريقيا)؛ النائب األول للرئيس ،ليبرييا (غرب أفريقيا)؛ النائب الثاين للرئيس ،جنوب السودان (شرق أفريقيا)؛ النائب الثالث
للرئيس (اجلنوب األفريقي)؛ املقرر ،بورندي (وسط أفريقيا).

3

E/ECA/COE/36/13
)AU/STC/FMEPI/EXP/13 (III

(ج) العروض ومناقشات اجللسات العامة بشأن املواضيع الفرعية األربعة للمنتدى:

استندت العروض إىل التقارير اليت تناولت معلومات أساسية عن املواضيع الفرعية للمنتدى
وهي :االنتقال من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة؛ والتحول الشامل
والتنمية املستدامة؛ وإطار النتائج املتكامل والتنفيذ املتكامل للخطتني ،مبا يف ذلك وسائل
تنفيذمها؛ واملتابعة واالستعراض املتكاملني للخطتني؛
(د) تبادل اخلربات بشأن إدماج اخلطتني :متحورت املناقشة حول التقدم احملرز يف
إدماج أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  2063يف سياسات البلدان األفريقية والدروس
املستخلصة من ذلك بغرض استعراضهما الطوعي خالل دورة املنتدى السياسي الرفيع
املستوى لعام  .2016وأثناء املناقشة ،استعرض ممثال مصر واملغرب خربة بلديهما يف هذا
الصدد؛
(ه) عرض بيان اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين :استند البيان
إىل نتائج اجتماع ما قبل الدورة الذي ُعقد ملمثلي اجملموعات الرئسية وأصحاب املصلحة
اآلخرين؛
(و) املناقشات اجلانبية والتعقيبات :مشلت هذه اجللسات عروضاً إضافية قدمتها
مفوضية االحتاد األفريقي؛ وتوضيحات قدمها أصحاب ورقات املعلومات األساسية؛
ومناقشات متعمقة؛ والتوصل إىل اتفاق بشأن املسائل الرئيسية؛ والرسائل الرئيسية اليت تناولت
املواضيع الفرعية األربعة للمنتدى؛ وخارطة الطريق املتعلقة بالعائد الدميغرايف لعام  2017اليت
رعاها وقدمها صندوق األمم املتحدة للسكان؛
(ز) النظر يف الرسائل الرئيسية الصادرة عن منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية
املستدامة وإقرار تلك الرسائل :خالل هذه اجللسة ،اعتمد املنتدى رسائل رئيسية تشكل
مسامهة أفريقيا يف دورة عام  2016للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية
املستدامة؛
(ح)
ختامية مقتضبة.

اختتام االجتماع :أدىل كل من أشرف العريب وعبد اهلل محدوك مبالحظات

ثالثاً – االنجازات الرئيسية
 -8حقق املنتدى اإلجنازات التالية:
(أ) إجراء حوار بني أصحاب املصلحة املتعددين أسهم يف تعزيز فهم املشاركني
الصعد
وتقديرهم ألمهية التوصل إىل اتفاق بشأن التوصيات الرئيسية املتعلقة باملشاركة على ُّ
الوطين واإلقليمي والعاملي لضمان التنفيذ على حنو متكامل وشامل خلطة عام  2030وخطة
عام 2063؛
(ب) تعزيز قدرات الدول األعضاء يف جمال بلورة أولويات أفريقيا خالل املنتدى
الرفيع املستوى .ومما أسهم يف تعزيز قدرات الدول األعضاء الرسائل اجليدة الشرح اليت أقرها
املنتدى اإلقليمي والدعم التقين املقدم يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك الدعم الذي قدمته اللجنة
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االقتصادية ألفريقيا إىل دورة املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  ،2016الذي ُعقد يف
نيوريوك يف الفرتة من  11إىل  20متوز /يوليه  .2016وبناءً على ذلك ،أعاد البيان الوزاري
الصادر عن املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  2016التأكيد ،يف مجلة أمور أخرى،
على أمهية توفري الدعم خلطة االحتاد األفريقي لعام  2063وبرنامج الشراكة اجلديدة لتنمية
أفريقيا لكفالة أالا يتخلف أحد عن الركب.
(ج) إعداد تقارير يف جمال السياسات عن خمتلف املواضيع الفرعية اليت تناوهلا
املنتدى ،وهي متاحة على املوقع الشبكي:
 http://www.uneca.org/arfsd2016/pages/even-documents؛

(د) عرض بارز يف شبكة اإلنرتنت ألخبار ورسائل دعوية ورسوم معلوماتية عن
موضوع املنتدى ونتائجه؛
(ه) تعزيز الفهم داخل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية
املستدامة لعام  ،2016واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ،وعمليات
متابعة خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  ،2063واملشاركة يف ذلك .واستتبع
ذلك مشاركة ذات طابع فين من معظم ُشعب اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكاتبها دون
اإلقليمية ومكتب نائبة األمني التنفيذي .وعلى وجه التحديد ،اضطلعت املكاتب دون
اإلقليمية بدور هام يف تيسري االتصال بالدول األعضاء للحصول على تأكيد منها حبضور
املشاركني .وأدى قسم املنشورات والوثائق دوراً فعاال يف جتهيز وثائق املنتدى يف املواعيد
املقررة؛
(و) تقوية التعاون بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجهات الشركاء املنظِّمة لدورة
املنتدى لعام  ،2016وهي إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة ،وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان،
ومفوضية االحتاد األفريقي ،ومصرف التنمية األفريقي.

رابعا -النتائج الرئيسية للمنتدى وما تمخض عنه (الرسائل الرئيسية)
اعتمد منتدى أفريقيا للتنمية املستدامة ،يف دورته لعام  ،2016توصيات مهمة
-9
جاءت يف شكل رسائل رئيسية هتدف إىل حتقيق التنفيذ على حنو شامل ومتكامل خلطة
التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  .2063ولئن كان من املتوخى أن تش اكل الرسائل
الرئيسية املعتمدة جزءا من أعمال املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة،
فإن املقصود منها أيضا أن تسهم يف إجراءات التنفيذ واملتابعة ذات الصلة وحفزها على
الصعد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين.
ُّ
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-10

وترد تفاصيل الرسائل الرئيسية على املوقع الشبكي:

. www.uneca.org/arfsd2016

-11
فرعي:

ويرد يف الفروع التالية بيان لبعض الرسائل الرئيسية مصنفةً حتت كل موضع

ألف -االنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة
من املهم أن تنتقل أفريقيا انتقاال سلساً من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف
-12
التنمية املستدامة على مجيع املستويات ،وأن جتري معاجلة ما مل يتم إجنازه من األهداف
اإلمنائية لأللفية.
ينبغي للمنتدى السياسي الرفيع املستوى أن يعمل على ضمان تنشيط
-13
الصعد العاملي واإلقليمي والوطين ،مبا يف ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
الشراكات على ُّ
والتعاون الثالثي ،وإشراك القطاع اخلاص ،ومنظمات اجملتمع املدين ،واجلهات الفاعلة األخرى
من غري الدول من أجل تسريع التنمية املستدامة يف أفريقيا .وينبغي بذل جهود حمددة للحد
من التدفقات املالية غري املشروعة وتعزيز نقل التكنولوجيا وثورة البيانات.
ينبغي للمنتدى السياسي الرفيع املستوى أن يعمل على ضمان وفاء الشركاء
-14
اإلمنائيني بالتزاماهتم يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية جتاه البلدان األفريقية ،وخاصة أقل
البلدان منواً ،وأن تكون تلك املساعدة متماشية مع األولويات الوطنية .فوفقا ملا ورد يف التقرير
املرحلي لعام  ،2016فإن املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألفريقيا تتجه حنو االخنفاض
حيث ال تفي معظم البلدان املاحنة بالتزاماهتا بتقدمي  0،7يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل
يف شكل مساعدة رمسية للبلدان النامية .ومما يثري القلق بوجه خاص أن حصة أقل البلدان
األفريقية منوا من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية آخذة يف االخنفاض.

باء -التحول الشامل والتنمية المستدامة
 -15هناك حاجة إىل مستويات أكرب من االستثمارات االجتماعية وزيادة حشد املوارد
الصعد العاملي واإلقليمي والوطين لتحسني املهارات وبناء القدرات من خالل توفري
على ُّ
التعليم والتدريب املهين وغريه من أشكال التدريب واهلياكل األساسية املالئمة والرعاية
الصحية واألمن الغذائي والتغذوي .ويزداد هذا األمر إحلاحاً السيما بالنسبة لشباب القارة
ونسائها الذين يتمركز عملهم يف وظائف ال تتطلب مهارات عالية ،السيما القطاع غري
الرمسي .ويتطلب تسخري العائد الدميغرايف الرتكيز على جودة التعليم واملهارات والصحة،
وخاصة للنساء والشباب ،لتعزيز قدرهتم على احلصول على وظائف الئقة يتم توفريها من
خالل التحول اهليكلي.
 -16جيب على املنتدى السياسي الرفيع املستوى تعبئة ما يلزم من موارد ومساعدة من
أجل دعم الدول األعضاء يف التصدي لعدم املساواة ،وعند االقتضاء ،تنفيذ سياسات إعادة
توزيع من شأهنا احلد من الفوارق يف الثروة والدخل واحلصول على اخلدمات العامة .وينبغي
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أن تستهدف السياسات املتعلقة بذلك اجملاالت التالية :عصرنة الزراعة؛ وضمان األمن
الغذائي؛ وبناء قدرة اجملتمعات احمللية على التكياف؛ والتأهب للطوارئ؛ والتنمية الريفية .ومن
األولويات الرئيسية يف هذا الصدد احلماية االجتماعية ،اليت ميكن حتقيقها بتمكني اجلميع
من احلصول على خدمات أساسية عالية اجلودة .واحلماية االجتماعية ميكن أن تعزز اإلنتاجية
وتزيد دخل الفئات الضعيفة ،مبا يف ذلك املسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة والنساء احلوامل،
من بني فئات أخرى ،للحد من أوجه عدم املساواة والقضاء على الوصم واملسامهة ،يف هناية
املطاف ،يف حتقيق استدامة النمو االقتصادي.
 -17جيب على املنتدى السياسي الرفيع املستوى مساعدة الدول األعضاء على وضع
سياسات عامة مالئمة؛ وتعزيز احلوكمة الرشيدة واملساءلة؛ واختاذ تدابري يف جمال التشريع
والتمويل حىت يكون النمو والتحول شاملني للجميع .ولن تتحقق النتائج الشاملة للجميع
على أهنا نواتج فرعية للنمو االقتصادي .فاألمر يتطلب اختاذ إجراءات موجهة األهداف
تدعمها املوارد الالزمة .والبد من أن تكون صورة تلك اإلجراءات مرتسخة كعنصر جوهري
للتخطيط اإلمنائي الشامل على املستويني الوطين واإلقليمي .ومن األمهية مبكان مواءمة
النفقات العامة مباشرة وتوجيهها حنو الغايات من أجل حتقيق الشمول االجتماعي
واالقتصادي.

جيم – إطار النتائج المتكامل والنتفيذ المتكامل بما في ذلك وسائل تنفيذ خطة
عام  2030وخطة عام 2063
 -18لضمان عمليات شاملة وتشاركية املنحى ،ال بد من وجود هيئات ومنابر متعددة
ألصحاب املصلحة على الصعيدين الوطين ودون الوطين لتمكني البلدان األفريقية من مواءمة
اخلطتني وإدماجهما بشكل فعال يف األطر االسرتاتيجية الوطنية ودون الوطنية .وستقوم هذه
اهليئات ،اليت ينبغي أن يكون فيها متثيل احلكومات ووكاالت القطاع اخلاص واجملموعات
الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين مراعياً للمنظور اجلنساين ،بتمكني البلدان من التشاور
بشكل فعال مع خمتلف اجملموعات املهتمة وأخذ مسامهاهتا بعني االعتبار .وعالوة على
اهليئات املشاركة املتعددة الفاعلني واملتعددة القطاعات والتنسيق
ذلك ،من املتوقع أن تعزز
ُ
يف عملية تنفيذ اخلطتني ضمن إطار أولويات التنمية الوطنية.
وستحتاج أفريقيا إىل تعبئة كميات كبرية مل يسبق هلا مثيل من املوارد احمللية
-19
لتنفيذ اخلطتني .ومن مث سيكون تعزيز قدرات البلدان األفريقية على تعبئة هذه املوارد عامالً
ينصب تركيز جهود
رئيسياً ،ولذلك ينبغي التعجيل بوتريهتا ودعمها دعماً جيداً .وينبغي أن
ا
التعبئة على ما يلي :املوارد الضريبية؛ وتسخري رأس املال الطبيعي للقارة؛ واالنتفاع من خزان
املدخرات املؤسسية األفريقية؛ ورفع مستوى مدخرات البيع بالتجزئة من خالل اإلدماج املايل؛
وكبح التدفقات املالية غري املشروعة؛ واحلد من عدم الكفاءة؛ ومن عمليات التسرب واهلدر
املاليني املرتبطة باإلدارة والفساد.
7
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ولكي يكون للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار دور رائد يف إحداث التحول وحفز
-20
النمو االقتصادي وحتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا ،ستحتاج حكومات البلدان األفريقية
إىل زيادة االستثمار يف جمال تنمية القدرات التكنولوجية احمللية واحلصول على الدعم من
خالل نقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها ،ودعم مبادرات التصنيع األخضر .وسيتطلب
ذلك زيادة اإلنفاق (مبا يف ذلك يف القطاع اخلاص) على البحث والتطوير ليصل إىل  1يف
املائة على األقل من الناتج احمللي اإلمجايل هبدف حتسني أداء نظم االبتكار الوطنية والقدرة
على التنافس يف جمال اإلنتاجية يف السوق العاملية .وينبغي ختصيص جزء كبري من هذه املوارد
للتكنولوجيات املواتية للبيئة.

دال – المتابعة واالستعراض المتكامالن لخطة عام  2030وخطة عام 2063
تدعو خطة عام  2030إىل إجراء عمليات متابعة واستعراض للخطة على
-21
الصعد
الصعد العاملي واإلقليمي والوطين يف حني يلزم إجراؤها بالنسبة خلطة عام  2063على ُّ
ُّ
اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين .ويتمثل اهلدف النهائي املشرتك لعمليات املتابعة
واالستعراض يف ضمان بقاء البلدان على املسار الصحيح وحتقيق األهداف والغايات يف
الوقت احملدد هلا .وتشمل عمليات متابعة اخلطتني كذلك اخلضوع للمساءلة أمام املوطنني.
ولتحسني الفعالية ،ميكن استجالء الروابط بني عمليات املتابعة واالستعراض على خمتلف
الصعد ،بناء على مبدأ الوالية االحتياطية.
ُّ
وحتتاج أفريقيا إىل سلوك مسار موحد ملتابعة واستعراض تنفيذ اخلطتني ،لتجنب
-22
ازدواج اإلبالغ يف االلتزامات الواقعة على عاتق الدول األعضاء والشركاء .وسيكون وضع
جمموعة مشرتكة من املؤشرات على املستوى اإلقليمي استنادا إىل إطار النتائج املتكامل أمرا
ال غىن عنه لتعزيز املتابعة واالستعراض املتكاملني على الصعيد اإلقليمي.
وهناك حاجة إىل قطع االلتزامات وتقدمي الدعم على الصعيد العاملي للتنفيذ
-23
واملتابعة على حنو متكامل خلطة عام  2063وخطة عام  2030يف أفريقيا .وخالل عملية
االستعراض ،ينبغي أن يعرتف املنتدى السياسي الرفيع املستوى بأوجه التآزر والصالت اهلامة
بني خطة عام  2030وخطة عام  ،2063وأمهيتهما يف حتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا.
الصعد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين
وهلذا السبب جيري تنفيذ اخلطتني واستعراضهما على ُّ
باتباع هنُج متكاملة .ولذلك ينبغي أن يعمل املنتدى السياسي الرفيع املستوى على تعزيز
العمليات واقرتاح إجراءات وتوصيات يف جمال السياسات ،مبا يف ذلك ما يتعلق بتوفري وسائل
التنفيذ اليت تضع اخلطتني يف احلسبان.
ومن األمهية مبكان وجود منرب موحد للمتابعة على الصعيد اإلقليمي لتحقيق
-24
متابعة واستعراض على حنو متكامل خلطة عام  2030وخطة عام  .2063وستكون عمليات
املتابعة واالستعراض املنسقة على الصعيد اإلقليمي األساس الذي تستند إليه أفريقيا يف
تفاعلها مع املنتدى السياسي الرفيع املستوى وغريه من عمليات املتابعة العاملية بصوت موحد
وقوي هبدف تعزيز تنفيذ ومتابعة اخلطتني على حنو متكامل.
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وسيلزم وجود بيانات عالية اجلودة ومصنفة ويف التوقيت املناسب لضمان اتسام
-25
علميات املتابعة واالستعراض على الصعيدين اإلقليمي والوطين بالشمول واستنادمها إىل األدلة
والنتائج .والبد من دعم ما تبذله البلدان من جهود لتعزيز نظمها اإلحصائية الوطنية لتستويف
متطلبات البيانات الالزمة إلجراء عمليات متابعة واستعراض اخلطتني على حنو متكامل.
وتعد هذه النظم ،اليت تسند إىل تكنولوجيا وموارد كافية ،أساسية لضمان جاهزية البيانات،
وبالتايل لدعم قياس التقدم احملرز ،والرصد والتقييم ،وإعداد التقارير وعمليات املتابعة عموما.

هاء -خارطة طريق العائد الديمغرافي لعام 2017
ينبغي تسخري األمهية االسرتاتيجية اليت يتسم هبا العائد الدميغرايف بالنسبة ألفريقيا
-26
يف تنفيذ خطة عام  2063وخطة عام  .2030ونظراً لتكوين أفريقيا الدميغرايف وما يُتوقع
هلا ،من الواضح أن حتقيق االستثمارات املناسبة من شأنه أن يضع القارة يف مسار اسرتاتيجي
حنو حتقيق خطة عام  2063وإجناز األهداف والغايات الواردة يف خطة عام  ،2030وهو
أمر أساسي لبزوغ أفريقيا تنعم باالزدهار القائم على النمو الشامل للجميع والتنمية املستدامة.
 -27ومن املهم حتديد ورصد املؤشرات املرتبطة بالعائد الدميغرايف ،مبا يف ذلك تلك
املستمدة من أطر املؤشرات القائمة والناشئة ،مثل إطار النتائج املتكامل خلطة عام 2030
وإطار املؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة ،واألطر املواضيعية األخرى مثل إعالن
أديس أبابا املتعلق بالسكان والتنمية .وهذا أمر ال غىن عنه لقياس أثر السياسات
واالسرتاتيجيات اليت هتدف إىل تسخري العائد الدميوغرايف ورصد ما ُُيرز من تقدم يتعلق
بذلك.

واو -سبل المضي قدما :تعزيز شكل منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية المستدامة
وأعماله
ميثل تبادل الدروس املستخلصة وأفضل املمارسات فيما بني الدول األعضاء يف
-28
األمم املتحدة إضافة إىل تبادهلا مع احملافل واجملموعات واملنظمات الرئيسية على الصعيدين
اإلقليمي ودون اإلقليمىي ،أمراً ال غىن عنه للتعجيل بوترية تنفيذ خطة عام  2063وخطة
عام  .2030وينبغي أن ينشئ املنتدى املنابر الالزمة لتبادل الدروس املستخلصة وأفضل
املمارسات .ولذلك فإن من املهم أن تقوم البلدان اليت أجرت استعراضا لألقران على سبيل
التطوع خالل دورات املنتدى السياسي الرفيع املستوى بإطالع منتدى أفريقيا اإلقليمي
للتنمية املستدامة على ما اكتسبته من خربات واستخلصته من دروس .إضافة إىل ذلك،
ينبغي إجراء دراسات احلاالت اإلفرادية لدعم التعلم وتبادل اخلربات .وال بد من مساعدة
البلدان يف أفريقيا وتشجيعها على املشاركة واملسامهة يف خمتلف منابر التعلم والتبادل.
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خامسا –

سبل المضي قدماً

-29
سعيا إىل كفالة أن يظل منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة متسماً
عزز دوره لضمان التنفيذ واملتابعة على حنو شامل ومتكامل خلطة
بالكفاءة والفعالية وهو ي ا
التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام ُ ،2063وضع عدد من التوصيات فيما يتعلق
بسبل املضي قدما .ويرد موجز هلا يف الفقرات التالية.
نظمت مجيع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة منتدى عن التنمية املستدامة،
-30
وفقاً ملا أصدرته اجلمعية العامة من تكليف يف قرارها  29/67وأعادت تأكيده يف قرارها
 ،1/70الذي يتضمن خطة التنمية املستدامة لعام  .2030أما يف أفريقيا ،فقد أُنشئ هذا
املنتدى بوصفه منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة أنيطت به والية ُو اسع نطاقها وتعززت
مبؤمتر الوزراء املشرتك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي.
ويف عام  ،2016اختذ املؤمتر القرار ( 939د .)49-ويف ذلك القرار ،طُلب
-31
إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي والشركاء اآلخرين ،أن
تعقد على أساس سنوي منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة من أجل متابعة واستعراض
خطة عمل أديس أبابا ،وخطة عام  2063وخطة عام .2030
ومنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة هو هيئة متعددة أصحاب املصلحة
-32
يلتقي يف إطارها كبار مقرري السياسات واخلرباء من الوزارات املسؤولة عن األبعاد الثالثة
للتنمية املستدامة (االقتصادي واالجتماعي والبيئي) على األقل ،واملنظمات اإلقليمية
(مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية) ،وممثلو
اجملموعات الرئيسية ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واألوساط
األكادميية ،ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الشريكة .ويتيح املؤمتر منربا لتقييم
التقدم احملرز؛ وتبادل التجارب؛ واستجالء العوائق؛ وتقدمي إجراءات ملموسة يف جمال
السياسات وغري ذلك من التدابري ،وتعبئة اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين وحشد الدعم
على الصعيد العاملي للنهوض بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام 2063
تنفيذا فعاال.
واملنتدى بطبيعته هو هيئة أوسع نطاقا تضع اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف مرتبة
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مميزة إلقرار اخليارات السياساتية اليت تنشأ من كل جماالت عمل اللجنة تقريبا والعمل على
مناصرهتا .ويرفع املنتدى مكانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا بوصفها اجلهة املنظمة
لالجتماعات اليت تتناول القضايا ذات األمهية االسرتاتيجية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
وعليه ينبغي أن تكفل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن يش اكل تنظيم املنتدى
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أولوية ال تتجزأ من برامج أعماهلا مبا يشمل ختصيص املوارد املالية والبشرية الالزمة ،وينبغي
أن تعمل جاهد ًة على الوفاء باخلطة املقرتحة لألمانة العمل لألمم املتحدة يف نيويورك فيما
يتعلق باآلثار املرتتبة يف امليزانية على خطة عام .2030
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ويف املستقبل ،ينبغي أن تعزز اللجنة االقتصادية ألفريقيا تعاوهنا مع مفوضية
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االحتاد األفريقي والشركاء اآلخرين فيما يتعلق بتنظيم املنتدى ومواءمة ما يُضطلع به من
أنشطة .ومن شأن ذلك أن يستتبع حتديد جهات تنسيق يف كل مؤسسة من املؤسسات
املعنية وحتديد أدوار واضحة التعريف يف تنظيم املنتدى .إضافةً إىل ذلك ،ينبغي أن تأخذ
اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالتوصيات الصادرة عن مؤمتر الوزراء لتفادي إنشاء منتديات
استعراض إقليمية متعددة .ويف ذلك الصدد ،وعلى حنو ما أوصى به مؤمتر الوزراء ،ينبغي "
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة" للقيام مبا يلي :تعيني منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة
باعتباره املنرب الوحيد الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام  2063وخطة عام 2030
وعمليات متابعة كل منهما؛ ومواءمة مشاورات منتدى أفريقيا اإلقليمي مع دورة رفع التقارير
السنوية عن خطة عام  2063وخطة عام 2030؛ وتوسيع نطاق والية منتدى أفريقيا
اإلقليمي حبيث تتضمن استعراض التقدم احملرز والتحديات والثغرات املوجودة يف طريق الوفاء
بااللتزامات املبينة يف خطة عمل أديس أبابا.
وينبغي أن تشارك اللجنة االقتصادية ألفريقيا باستمرار يف العمل املتصل مبنتدى
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أفريقيا اإلقليمي جبميع جوانبه بدال من االقتصار على تنظيم االجتماعات السنوية للمنتدى.
ويف هذا الصدد ،يتعني أن تعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع الشركاء والدول األعضاء
واملنتدى السياسي الرفيع املستوى وتطلعهم على ما يستجد من معلومات بانتظام على صعيد
أعمال املنتدى وأنشطته الدعوية .وينبغي أيضا إطالع مكتب املنتدى على ما يستجد من
معلومات عن أنشطة املنتدى بل أن يشارك يف هذه األنشطة .فمن شأن هذه املشاركة أن
تعزز قدرة املكتب على أداء وظيفيت االستعراض والدعوة املسنتدتني إليه.
ومن املهم أن يعمل املنتدى ومؤمتر الوزراء بقدر أكرب من التضافر مبا يضمن أن
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يستفيد العمل املتعلق بأولويات أفريقيا مما يقدمه هذان املنربان االسرتاتيجيان من آراء .عالوةً
لتدارس القضايا وتقييم ومناقشة النتائج املتعلقة
على ذلك ،ينبغي أن يشكل املنتدى منربا ُ
بتنفيذ خطة عام  2063وخطة عام .2030
وينبغي أن تشارك اللجنة االقتصادية ألفريقيا بنشاط يف مسارات العمل األخرى املتعلقة
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مبتابعة خطة عام  2030ورصد التقدمي احملرز يف حتقيق التنمية املستدامة اليت ستشكل نتائج املنتدى
السياسي الرفيع املستوى .ويف ذلك الصدد ،يتعني أن تقوم اللجنة بوضع تدابري حمكمة التنظيم للعمل
مع إدارة الشؤون االقتصادية والسياسية يف األمم املتحدة بشأن ما يلي :تقرير التنمية املستدامة على
الصعيد العاملي ،والتقرير العاملي عن أهداف التنمية املستدامة ،والبلدان األفريقية اليت تطوعت إلجراء
استعراض األقران خالل دورات املنتدى الرفيع املستوى .فمواءمة مسامهات أفريقيا يف التقريرين املذكورين
من خالل استعراض األقران واملنتدى اإلقليمي من شأهنا أن مت اكن أفريقيا من اكتساب موقف منسق
وقوي يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى.

11

