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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  املالية والتخطيطجلنة خرباء مؤمتر وزراء 

 والتنمية االقتصادية األفريقيني 
 االجتماع التاسع والثالثون 

  

 2021آذار/مارس  19-17، )حضوراي وعرب االنرتنت( أديس أاباب
 **من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  النظامية املسائل 

تقرير مرحلي عن الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية 
 18إىل  16الفرتة من يف مراكش ابملغرب يف عقودة املاملستدامة، 

 2019نيسان/أبريل 
  مقدمة -أوالا 

التقرير معلومات عن تنظيم الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية يقدم هذا  -1
فضالً ، ما حتقق من نتائجغطي التقرير األنشطة الرئيسية، و املستدامة وعن متابعة نتائجها. وي

هبا، والدروس املستفادة لتسريع حتقيق أهداف خطة التنمية  أنشطة املتابعة املضطلععن 
 : أفريقيا اليت نصبو إليها. ويقدم التقرير أيضاً 2063خطة عام و  2030املستدامة لعام 

 معلومات عن التخطيط للدورة السادسة للمنتدى.
تصادية ويُقدَّم هذا التقرير إىل جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االق -2

تبادل لإبالغها ابلتقدم احملرز يف أعمال املنتدى اإلقليمي. واللجنة مدعوة من أجل األفريقيني 
 املتاحة لفرصاب فيما يتعلق توجيهاتوجهات نظرها بشأن الدروس املستفادة وتقدمي 

املنتدى اإلقليمي ومتكني الدول األعضاء من  أعمالتعزيز من أجل  الصادرةوالتوصيات 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة ل وتوسيع نطاق التنفيذ الربامج واألنشطة تنفيذتسريع وترية 

 . 2063اف احملددة يف خطة عام واألهد

                                                      
 سباب فنية.أل 2021شباط/فرباير  5يوم أعيد إصدار الوثيقة    *
** .39/1E/ECA/COE/ 
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 67/290قرار اجلمعية العامة ب عمالً اإلقليمي للتنمية املستدامة ويُنظَّم منتدى أفريقيا  -3
ألفريقي الفنية املتخصصة للشؤون املالية لجنة االحتاد ال االجتماعات السنوية املشرتكة وقرارات

والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصادي، ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية 
وزراء املالية والتخطيط والتنمية ل 2018عام ومؤمتر ، والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

 .االقتصادية األفريقيني
نتدى اإلقليمي سنوايً ابلتعاون مع مفوضية االحتاد املتصادية ألفريقيا وتعقد اللجنة االق -4

األفريقي ومصرف التنمية األفريقي ومنظومة األمم املتحدة. ويتمثل اهلدف العام للمنتدى 
واألهداف احملددة يف خطة  للتنمية املستدامة 2030اإلقليمي يف النهوض بتنفيذ خطة عام 

من أجل منرب ألصحاب املصلحة املتعددين  عن طريق توفري 2063االحتاد األفريقي لعام 
 لتنفيذفعالة وإجراءات ، وتعزيز التعلم، والدعوة إىل اختاذ تدابري هواستعراض احملرزمتابعة التقدم 

 .انجع حنو على اخلطتني

 ونتائجها الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة تنظيم -اثنياا 
رعاية حتت المع حكومة املغرب جنباً إىل جنب االقتصادية ألفريقيا، خططت اللجنة  -5

السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس وابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف 
الدورة اخلامسة للجنة منتدى أفريقيا  لتنظيم وعقد، (1) التنمية األفريقي ومنظومة األمم املتحدة

نيسان/أبريل  18إىل  16ملغرب، يف الفرتة من ابي للتنمية املستدامة يف مراكش، اإلقليم
2019.  

  وأنشطتها الرئيسية فيها ةاملشاركأهداف الدورة اخلامسة و  -ألف

 أهداف الدورة -1
ُعقدت الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي إلجراء املتابعة اإلقليمية واستعراض التقدم  -6

توفري منرب للتعلم من ول ،2063املستدامة وأهداف خطة عام احملرز يف حتقيق أهداف التنمية 
األقران، مبا يف ذلك االستعراضات الوطنية الطوعية. ومن األهداف اإلضافية للمنتدى 
اإلقليمي التداول واالتفاق على أولوايت القارة األفريقية وتوصياهتا املتعلقة ابلسياسات من 

، 2019امة لعام أجل إثراء اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستد
 9برعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف نيويورك، يف الفرتة من  الذي عقد

                                                      
شاركت الكياانت التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة بوصفها شريكة يف تلك العملية: منظمة األغذية والزراعة لألمم  (1)

ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، و برانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة املتحدة، 
البشرية/اإليدز، و مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، و 

ستدامة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر جمموعة األمم املتحدة اإلقليمية للتنمية امل
يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

ة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ابألمم املتحدة، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحد
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، و مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، ومكتب األمم املتحدة للمستشار 

مم املتحدة للمساواة اخلاص لشؤون أفريقيا، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرانمج متطوعي األمم املتحدة، وهيئة األ
 بني اجلنسني ومتكني املرأة، وبرانمج األغذية العاملي.
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، واجتماع القمة املعين أبهداف التنمية املستدامة، الذي عقد يف 2019متوز/يوليه  18إىل 
 .2019أيلول/سبتمرب  25و 24نيويورك يومي 

 لوقائعوا ةاملشارك -2
ممثلني رفيعي املستوى و  وزراء مشارك يضمون 800امسة أكثر من حضر الدورة اخل -7

يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واهليئات احلكومية من الدول األعضاء دولة  45حلكومات 
، وهيئات األمم املتحدة (2) الدولية، واجملموعات الرئيسية واجلهات صاحبة املصلحة األخرى

 دولية أخرى.ووكاالهتا املتخصصة، ومنظمات 
 (3) املنتخب.مكتبها إىل توجيهات وقائع الدورة استندت و  -8

 حمور تركيز الدورة -3
متكني الناس وضمان  ’’ُعقدت الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي بشأن موضوع  -9

 .2019مع اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  ، متشياً ‘‘الشمول واملساواة 
 4عمق ألهداف خمتارة من أهداف التنمية املستدامة )األهداف ُأجري استعراض مو  -10

واألهداف  17( للمنتدى السياسي الرفيع املستوى، إىل جانب اهلدف 16و 13و 10و 8و
 ، يف إطار املواضيع الفرعية التالية:2063املقابلة من خطة عام 

 ضمان التعليم اجليد الشامل واملنصف؛ )أ(
 والنمو االقتصادي الشامل للجميع؛ تعزيز العمل الالئق )ب(
 ضمان احلد من أوجه عدم املساواة؛ )ج(
 اإلجراءات املتعلقة ابملناخ؛ زايدة )د(

 ضمان حتقيق السالم والعدالة ووجود املؤسسات القوية؛  (ھ)
 التنمية املستدامة.  الشراكة ألغراضتعزيز وسائل التنفيذ و  )و(

 اجلانبيةالتحضريية و  فعالياتال -4
نظمت ست وعشرون فعالية حتضريية وجانبية على هامش املنتدى اإلقليمي  -11

 يلي: ت تلك الفعاليات مالواستكملت وقائع دورته الرئيسية. ومش
حلقة عمل حتضريية إقليمية لبلدان االستعراض الوطين الطوعي ألفريقيا يف  )أ(

 االقتصادية ألفريقيا،نظمت اللجنة : 2019اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 
ومكتب  ،ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، حلقة العمل اإلقليمية لتنمية 
                                                      

الشعوب األصلية؛ و إىل ما يلي: جمموعات ورابطات النساء واألطفال والشباب؛  ‘‘اجملموعات الرئيسية ’’)يشري مصطلح  (2)
األوساط العلمية و املؤسسات التجارية والصناعية؛ و العمال والنقاابت؛ و السلطات احمللية؛ و املنظمات غري احلكومية؛ و 

 والتكنولوجية؛ واملزارعون.
الرئيس: املغـــرب والنائب األول للرئيس: أنغوال؛ والنائب الثاين للرئيس: تشاد والنائب الثالث للرئيس: أوغندا واملقرر:  (3)

  غينيا.
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 اجتماع املنتدى بلدًا من بلدان االستعراض الوطين الطوعي ألفريقيا يف 17القدرات لصاحل 
. وكان اهلدف هو تعزيز االستعراض الوطين الطوعي 2019السياسي الرفيع املستوى لعام 

، وتعزيز األعمال 2063وخطة عام  2030املتكامل وعملية اإلبالغ عن خطة عام 
التحضريية لالستعراض الوطين الطوعي يف اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

 ؛2019
االجتماع االفتتاحي للمنتدى األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار: نظمت  (ب)

اللجنة االقتصادية ألفريقيا وإدارة العلم والتكنولوجيا يف جنوب أفريقيا هذا االجتماع ابلتعاون 
مع مفوضية االحتاد األفريقي واستضافته حكومة املغرب. وكان اهلدف الرئيسي لالجتماع هو 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة لالعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اجلهود الرامية استعراض دور 
  ؛ذلك وتقدمي توصيات سياساتية بشأن

اجلهات صاحبة جملموعات الرئيسية و اوتنمية قدرات  للتحضريحلقة عمل  )ج(
 يف أفريقيا: متثلت أهداف حلقة العمل يف إطالع اجملموعات الرئيسية املصلحة األخرى

متابعة واستعراض  يتعلى آخر املستجدات بشأن عملي اجلهات صاحبة املصلحة األخرىو 
وتعزيز التعلم املتبادل يف تنفيذ خطة عام ، 2063أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 

وخطة عام  2030التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف احملددة يف خطة عام  عقبوت 2030
وتعزيز احلوار وتوافق اآلراء بني اجملموعات الرئيسية واجلهات األخرى صاحبة  ،2063

 .2063وخطة عام  2030عام شأن وجهات نظرها للنهوض بتنفيذ خطة املصلحة ب
 االجتماعات واألنشطة الرئيسية للمنتدى اإلقليمي -5

تاح الرمسي، مشلت االجتماعات الرئيسية خالل الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي االفت -12
واحلوار الرفيع املستوى، واجتماعات املائدة املستديرة، واجللسات املوازية والعامة بشأن موضوع 

املواضيع ذات الصلة غريها من الدورة ومواضيعها الفرعية، واالستعراض الوطين الطوعي، و 
 . 2063وخطة عام  2030بتنفيذ خطة عام 

مث ، نزهة الوايف، كلمة موجزة، لتنمية املستدامةوألقت كاتبة الدولة املغربية املكلفة اب -13
، سعد الدين العثماين، الذي ترأس افتتاح الدورة وألقى الكلمة يةكومة املغرباحلرئيس  تقدم

ألقاها األمني الدائم للبيئة واالستدامة يف  اتالرئيسية. وتضمن افتتاح الدورة أيضًا كلم
السنغال ورئيس املكتب املنتهية واليته للدورة الرابعة للمنتدى اإلقليمي، أمادو المني غيسه، 

األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا، جيوفاين بيها، ومدير التخطيط االسرتاتيجي  ةانئبو 
 ما.س  ن ت  فس  ، يف مفوضية االحتاد األفريقي، م  واردللسياسات والرصد والتقييم وتعبئة امل

وعروض  ،وأعقبت االفتتاح حلقة نقاش رفيعة املستوى بشأن موضوع الدورة -14
ليمي ودون الدعم والتقدم احملرز على الصعيدين اإلق بشأن يف اجللسات العامةومناقشات 

مستديرة بشأن واجتماع مائدة  ،2063وخطة عام  2030عام اإلقليمي بشأن تنفيذ خطة 
وخطة  2030عام  جمال تنفيذ خطة االستعراضات الوطنية الطوعية والتعلم من األقران يف

ض متعمق، واجتماعات أفرقة موازية إلجراء استعرا ،ومتابعتهما واستعراضهما 2063عام 
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لنتائج لوعروض ومناقشات  ،حوار بشأن املواضيع الفرعية للدورةوالتعلم من األقران، و 
 والرسائل الرئيسية املقرتحة املنبثقة عن اجتماعات األفرقة املوازية. 

ومكنت تلك األنشطة املشاركني يف الدورة من تقييم التقدم احملرز، والتفكري يف  -15
، شخاصحتقيق األهداف، ومتكني األبغية  هاواستكشاف والتحدايت، وتبادل احللولشاكل امل

 نطقة. وضمان الشمول واملساواة يف امل

 النتائج الرئيسية للدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي -ابء

 التالية: فروعمتثلت النتائج الرئيسية للدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي يف ال -16
واعتمادها يف شكل رسائل رئيسية للمضي قدماا يف تنفيذ  االتفاق على خيارات سياساتية -1

أنشطة ترمي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وما يعادهلا من أهداف مقابلة ترد يف 
  2063خطة عام 

 على الرابط التايل:اعتمد املشاركون يف الدورة رسائل رئيسية )متاحة  -17

www.uneca.org/arfsd2019 وهي رسائلومواضيعها الفرعية موضوعها الرئيسي( بشأن ، 
أخذت يف االعتبار التحدايت والتقدم احملرز واإلجراءات املطلوبة لتسريع تنفيذ خطة عام 

هذه الرسائل يف  ةحاجلهات صاحبة املصل. وستتناول البلدان و 2063وخطة عام  2030
اخلطتني من أجل تنفيذ األهداف احملددة يف عند وضع تلك السياسات حوار السياسات و 

على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي. وشكلت الرسائل الرئيسية أيضًا اإلسهام اإلقليمي 
. وفيما يلي بعض الرسائل 2019للقارة يف اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

 الرئيسية اليت صيغت يف الدورة:
وأحرزت تقدماً  2063وخطة عام  2030عام خبطة التزمت البلدان األفريقية  )أ(

 ملحوظاً يف مجيع أهداف اخلطتني؛
، مبا يف ذلك اخنفاض اليت تواجهها املنطقة لتحدايت الواسعة النطاقلابلنظر  )ب(

تحقيق األهداف، وارتفاع ل الالزممستوى النمو االقتصادي، وأوجه النقص اهلائلة يف التمويل 
، من غري املرجح أن تتحقق يدةاجلحصاءات اإلو  بياانتللالديون، واالفتقار الشديد  أرصدة

. ولذلك، إذا استمر التنفيذ على وتريته ونطاقه احلاليني 2030أفريقيا حبلول عام األهداف يف 
 ؛تسريع وترية التنفيذ وتوسيع نطاقهلجذرية يلزم اختاذ إجراءات 

 ،طنيةينبغي تكثيف اجلهود لتعزيز مواءمة االسرتاتيجيات واخلطط اإلمنائية الو  )ج(
مع  األطراف ةمنائي الثنائية واملتعددوأطر التعاون اإل، وأطر الرصد والتقييم ،وخمصصات امليزانية

 اخلطتني؛ 
اجلهود الوطنية وتعبئة الدعم العاملي، وال سيما لصاحل أقل  مضاعفةجيب  )د( 

، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان اليت تشهد نزاعات أو تلك اخلارجة منها، البلدان منواً 
 ؛2063وخطة عام  2030حتدايت رئيسية يف تنفيذ خطة عام ملا تواجهه من 
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وعلى وجه اخلصوص عرب هذه ينبغي بذل اجلهود لتعزيز مشولية التعليم،  (ھ)
، حمددة مبادرات سياساتيةواإلعاقة واملوقع، من خالل  سنمثل نوع اجلنس وال، األبعاد

 نقل؛لل، منها انتهاج سياسات تراعي الفوارق بني اجلنسني وسياسات وسائلب
ذ إصالحات يف جمال األعمال ينفتمن األمهية مبكان ابلنسبة لبلدان املنطقة  )و(

ابلغ األمهية وهو أمر التجارية من أجل تشجيع وإطالق املزيد من استثمارات القطاع اخلاص، 
 فرص عمل؛إجياد إيرادات إضافية و توليد ل

لزم لتحقيق اإلمكاانت اليت تتيحها اهلجرة يف احلد من أوجه عدم املساواة، ي )ز(
تنفيذ االتفاق العاملي من  هبدفتعزيز الرتتيبات على مجيع املستوايت لاختاذ إجراءات عاجلة 

 أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية؛
ينبغي للبلدان املتقدمة أن تدعم البلدان األفريقية بوسائل التنفيذ، مبا يف ذلك  )ح(

متويل احلد األدىن من  ق هدفتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل، وال سيما حتقي
 ؛سنوايً  بليون دوالر 100املتمثل يف توفري  2020د عام ملا بع ملناخاألنشطة املتعلقة اب

متكاملة لتعبئة املوارد وامليزنة تنفيذ مسارات يتعني على البلدان األفريقية  )ط(
الرامية إىل مكافحة  جهودهاوالتخطيط اإلمنائي واإلدارة املالية العامة الالمركزية وأن تكثف 

 الفساد والتدفقات املالية غري املشروعة؛
لتصديق على االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة لالبلدان األفريقية مدعوة  )ي(

القارية األفريقية وتنفيذه، مبا يف ذلك وضع خطط واسرتاتيجيات وطنية لالستفادة من الفرص 
 اليت يتيحها االتفاق لتعبئة اإليرادات، وتعزيز اإلنتاجية وحتقيق النمو الشامل؛

الكفاءات  تكوينها االستثمار يف ئشركاعلى ن األفريقية و البلدايتعني على  )ك(
املؤسسات التقنية املناسبة وهتيئة البيئة الالزمة لتشجيع االبتكار الشبايب واالستفادة بناء و 

 لتنفيذ اخلطتني.دعماً القصوى من األرابح اليت توفرها أوجه التقدم يف التكنولوجيا، 
  التنمية املستدامةو  املناخ أجلللعمل من اعتماد إعالن مراكش  -2

حتقيق األهداف،  لتسريع عجلة التقدم حنويدعو اإلعالن إىل اختاذ إجراءات حمددة  -18
 مبا يف ذلك ما يلي:

تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب وتبادل اخلربات فيما بني البلدان األفريقية  )أ(
وخطط وبرامج عمل  ،شراكاتبغية التصدي للتحدايت املتعددة واملعقدة وإقامة ما يلزم من 

لضمان التنمية املنشودة  دون اإلقليمياملصلحة على الصعيدين اإلقليمي و  صحابألمتعددة 
 ؛أحداً خلف الركباليت ال ترتك 
إنشاء صندوق تضامن للتنمية اإلحصائية لدعم البلدان األفريقية يف مجع  )ب(

خدامها من أجل رسم سياسات مقنعة البياانت اإلحصائية واإلحصاءات الالزمة وإدارهتا واست
 على األدلة وتنفيذها ورصدها واإلبالغ عنها؛  مبنيةو 
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لسد الثغرات  هماوتشجيعتعزيز االبتكار والتكنولوجيا  من أجلاجلهود بذل  )ج(
 يف البياانت الالزمة إلعداد السياسات اإلمنائية الوطنية واإلقليمية؛

، يف حتقيق أهداف التنمية نيالربملانيخصوصاً تعزيز دور أصحاب املصلحة، و   )د(
 املستدامة.

زايدة فهم ومعرفة السياسات واملمارسات املتعلقة إبجراء استعراضات وطنية طوعية  -3
  .2063وخطة عام  2030تحقيق أهداف خطة عام لوتنفيذ األنشطة الرامية 

بفضل زايدة حيز احلوار وتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة  ممكناً  حتقيق ذلك أصبح -19
إجراء االستعراضات الوطنية الطوعية، ووضع وتنفيذ األطر الوطنية، من والدروس املستفادة 

 تحقيق أهداف اخلطتني.لمبا يف ذلك اخلطط والربامج الرامية 
 دورةإعداد تقارير السياسة العامة بشأن خمتلف املواضيع الفرعية لل -4

تنظيم الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي أيضاً يف إطار سامهت الشراكة اليت أقيمت  -20
( www.uneca.org/arfsd2019 على الرابط التايل:إعداد تقارير السياسة العامة )متاحة  يف

هذه التقارير أمهية املوضوع الفرعي لتنمية أفريقيا، حيث  حبثتبشأن املواضيع الفرعية للدورة. و 
لتوسيع احملددة واخليارات  القائمة، سلطت الضوء على التقدم احملرز والتحدايت والثغرات

يف إطار املوضوع الرئيسي. ودعمت  املبينةنطاق تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق الغاايت 
  .ملداوالت املتعلقة ابلرسائل الرئيسية للدورةا ثرتتقارير السياسة العامة الدعوة وأ

متابعة نتائج الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة  -اثلثاا 
 وتنفيذها

املشاركة يف اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام  -ألف
2019 

متابعة للدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي، قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم  -21
ملنتدى اكتب الدورة وشاركت بنشاط يف طائفة واسعة من األنشطة خالل اجتماع ملالفين 

يف نيويورك يف  الذي عقد، 2019لعام  السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة
لدول األعضاء بغية ل. وكان اهلدف هو تقدمي الدعم 2019يوليه متوز/ 18إىل  9الفرتة من 

سواء صوت أفريقي قوي، وتبيان شواغل وأولوايت أفريقيا وتقديرها بفعالية  إمساعضمان 
 يف نتائج اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى.  وأاملداوالت  خالل

بينة يف الفروع التالية يف حتقيق وأسهمت االرتباطات الرئيسية وأنشطة املتابعة امل -22
 .2019األهداف احملددة يف اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 
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يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين  وعرضها تقدمي الرسائل األفريقية الرئيسية -1
 2019ابلتنمية املستدامة لعام 

دارة الشؤون االقتصادية إلُقدِّمت نتائج الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي  -23
املنتدى السياسي الرفيع اجتماع واالجتماعية ابعتبارها اإلسهامات اإلقليمية ألفريقيا يف 

 . 2019املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام 
ستدامة يف املغرب ورئيسة ابلتنمية املكلفة السيدة الوايف، كاتبة الدولة املضت ر  وع   -24

الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي ألفريقيا، نتائج املنتدى اإلقليمي )الرسائل الرئيسية وإعالن 
ختربان  اماذ ’’ :ملوضوعاملتعلقة ابمراكش( على املنتدى السياسي الرفيع املستوى خالل دورته 

  ‘‘ املستدامة؟وأهداف التنمية  2030املناطق عن تنفيذ خطة عام 
املشاركة يف اجللسة املتعلقة بتمويل أهداف التنمية املستدامة: االنتقال من األقوال إىل  -2

  األفعال
، إىل شاركت يف اجللسة األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا، فريا سونغوي -25

ت حمددة الدروس وقدموا توصيادخلون آخرين رفيعي املستوى. وتبادل املتدخلني جانب مت
والوثيقة اخلتامية ملنتدى  2030بشأن كيفية ترمجة بعض األفكار الرئيسية الواردة يف خطة عام 

إىل واقع، مبا يف ذلك  2019اجمللس االقتصادي واالجتماعي املعين مبتابعة متويل التنمية لعام 
ت املالية غري ما يتعلق مبجاالت مثل االستثمار املستدام، وتعبئة املوارد احمللية، والتدفقا

 املشروعة.
جلسة بشأن االستعراض املواضيعي: منظورات الدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف  -3

 ذلك النتائج الرئيسية املستخلصة من استعراض منتصف املدة ملسار ساموا
بكلمة رئيسية ألقاها رئيس الوزراء ووزير  حت جلسة االستعراض املواضيعيتِّ افتُ  -26

اخلارجية والتجارة يف ساموا، توياليبا سايليلي مالييليغاوي. وأعقب ذلك اخلطاب مناقشة 
ريون من املناطق الثالث اليت توجد فيها الدول اجلزرية ط  حتاورية شارك فيها خرباء وممثلون قُ 

 تماعي للتنمية املستدامة.الصغرية النامية، وأبرزوا هنجهم إزاء البعد االج
املشاركة يف الدورات املتعلقة ابالستعراضات الوطنية الطوعية خالل اجتماع املنتدى  -4

  2019السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام 
منها  17، من الدول األعضاء استعراضاهتا الوطنية الطوعيةدولة  47إمجاال، قدمت  -27

اجلزائر، و تونس، و تشاد، و بوركينا فاسو، و . وكانت البلدان األفريقية هي: إسواتيين، من أفريقيا
جنوب و ، الدميقراطية الكونغومجهورية و مجهورية تنزانيا املتحدة، و مجهورية أفريقيا الوسطى، و 

كوت و الكامريون، و  غاان،و للمرة الثانية(،  استعراضهاتقرير  قدمتسرياليون )و رواندا، و أفريقيا، 
 دولة أفريقية عضواً  35هناية االجتماع، كانت  يفموريشيوس. و و موريتانيا، و وتو، ليسو ديفوار، 

قد شاركت يف عملية االستعراض الوطين الطوعي. ويبني مرفق هذا التقرير حالة االستعراضات 
 .2019كانون األول/ديسمرب   يفالوطنية الطوعية 
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 الطوعيرب اإلقليمي لالستعراض الوطين تاملخ -5
رب اإلقليمي لالستعراض تاملخ على حنو مشرتك نظمت جلان األمم املتحدة اإلقليمية -28

من العرض إىل التنفيذ: الدعم اإلقليمي ملتابعة عملية ’’وضوع: املالوطين الطوعي بشأن 
 ،وأاتح خمترب االستعراض الوطين الطوعي منربا للدول األعضاء. ‘‘االستعراض الوطين الطوعي

لتبادل اخلربات وحتديد املمارسات اجليدة  واجلهات صاحبة املصلحةاإلقليمية  واملنظمات
نية الطوعية وسد الثغرات والتوصيات الصادرة عن املناطق لدعم متابعة االستعراضات الوط

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على الصعيدين القطري واإلقليمي. واشتمل  تسريع عجلةو 
مناقشة حتاورية مع املشاركني على و من املناطق رباء من كل منطقة املخترب على فريق من اخل

 ،الذين ميثلون الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة
ومثلت منطقة أفريقيا يف املخترب  .واجلهات صاحبة املصلحة األخرىواجملموعات الرئيسية 

أهداف التنمية  يف جمالخبرية من خرباء اآللية األفريقية الستعراض األقران وهي سارة محودة، 
 .2063املستدامة وخطة عام 

إىل واقع وطين للتنمية  2030ترمجة خطة عام ’’موضوع: بشأن مأدبة غداء وزارية  -6
 ‘‘املستدامة: منظورات إقليمية

جمللس االقتصادي ا ةرئيسكل من يف استضافة مأدبة الغداء الوزارية   اشرتك -29
 للجان اإلقليمية اخلمس التابعة لألمم نيروندا كينغ، واألمناء التنفيذي غاواالجتماعي، إن

التينية ومنطقة البحر اللجنة االقتصادية ألمريكا ال)اللجنة االقتصادية ألفريقيا، و  املتحدة
نة االقتصادية واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجالكارييب، 

. واستندت مأدبة الغداء الوزارية إىل (واالجتماعية لغريب آسيا واللجنة االقتصادية ألورواب
الربانمج الرمسي الجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، وأاتحت 

تسبة من خمتلف املناطق. لتبادل اآلراء بشأن االجتاهات والدروس املستفادة واخلربات املك جماالً 
يف خمتلف السياقات  ملموساً  وحددت استجاابت السياسة العامة اليت ميكن أن حتدث فرقاً 

القطرية واإلقليمية، مما يدل على الدور الرئيسي للتعاون والتكامل اإلقليميني يف النهوض 
 .2030بتنفيذ خطة عام 

: تعزيز الشراكات 2019ستوى لعام يوم أفريقيا يف اجتماع املنتدى السياسي الرفيع امل -7
 يف أفريقيا 2063وخطة عام  2030تنفيذ خطة عام  لتسريع عجلة

 ومكتب األمم املتحدة ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،االحتاد األفريقياحتفل  -30
وبرانمج  ،املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيطو  ،للمستشار اخلاص لشؤون أفريقيا

على هامش اجتماع املنتدى السياسي الرفيع  2019يوم أفريقيا لعام باألمم املتحدة اإلمنائي 
بني العمليات اإلقليمية  جسراً  دّ فعالية سنوية مت. ويوم أفريقيا هو 2019املستوى لعام 

قليمي، لنشر نتائج الدورة اخلامسة للمنتدى اإل ، منرباً يف هذه املناسبةأاتح وقد والعاملية. 
وتبادل املمارسات اجليدة والتحدايت والدروس املستفادة، وتعزيز التنسيق بني الشركاء. وأاتح 

فرصة للبلدان األفريقية للتعبري عن الدعم املطلوب من الشركاء يف التنمية،  يوم أفريقيا أيضاً 
 خلف الركب.حد أتنفيذ اخلطتني دون ترك أي  تسريع عجلةهبدف 
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ة لزايدة متويل أهداف التنمية ن  م  ق  الر   أن تعزيز السياسة املالية وتسخريبش ةجانبي فعالية -8
 يف أفريقيا 2063املستدامة وخطة عام 

الدعوة يف تنظيم هذه الفعالية و حكومة املغرب واللجنة االقتصادية ألفريقيا  اشرتكت -31
ممثلني عن الدول األعضاء والشركاء اإلمنائيني والقطاع اخلاص  وقد ضمت، إىل عقدها

يف زايدة التفاهم وحشد الدعم ملواجهة التحدي  اومنظمات اجملتمع املدين. وتتمثل أهدافه
وتعزيز التعلم فيما  ،يف أفريقيا 2063ستدامة وخطة عام املتمثل يف متويل أهداف التنمية امل

ء على دور تلك العملية، وتعبئة الدعم لتعزيز السياسات تسليط الضو لبني بلدان اجلنوب، 
املالية السليمة واستخدام التكنولوجيا الرقمية لزايدة توليد اإليرادات وإدارهتا من أجل تعزيز 

يف أفريقيا؛ وزايدة  2063حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة عام غراض االستثمار أل
تفعيل صندوق التضامن من أجل التنمية اإلحصائية الوعي وتعبئة الدعم واستكشاف طرائق 

 مع إعالن مراكش املعتمد يف الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي.  يف البلدان األفريقية متشياً 

خطة عمل لتنفيذ نتائج الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة  -ابء
 2019املعين ابلتنمية املستدامة لعام واجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى 

اعتمد مكتب الدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة خطة عمل  -32
بنتائج الدورة اخلامسة وضمان تنفيذها. وحددت خطة العمل اليت سينفذها  للمضي قدماً 

إشراك املكتب  وهي اليةاملكتب ابالشرتاك مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا اجملاالت اخلمسة الت
من خالل اجتماعات جلان اخلرباء احلكومية الدولية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا 

وضع و واملؤمترات اإلقليمية والداخلية الرئيسية للتوعية ابلرسائل الرئيسية وإبعالن مراكش؛ 
؛ وتقدمي إحصاءات يف القطاعات الرئيسية ومتابعة صندوق التضامن من أجل اإلحصاءات

الدعم إلدماج أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الوطين من خالل اختاذ إجراءات على 
 الصعد احمللي والوطين واإلقليمي مبشاركة برملانيني من عموم أفريقيا. 

 التالية: فذت األنشطةنُ مع خطة العمل،  متشياً و  -33
وق التضامن، من طلبت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إجراء دراسة عن صند )أ(

 شأهنا استكشاف طرائق تشغيل الصندوق؛ 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا من خالل العمل ابلتعاون مع احلكومات  عكفت )ب(

االستعراضات احمللية الطوعية يف مخس حكومات دون وطنية على دعم الوطنية ودون الوطنية، 
بابوي(، وأكرا )غاان(، فيكتوراي )زميف بلدان خمتارة، وهي حكومات مدينيت هراري وشالالت 

الكامريون(؛ ومقاطعة نغورا )أوغندا(. وهتدف هذه االستعراضات احمللية الطوعية وايوندي )
إىل توضيح وتبادل الدروس وإهلام املزيد من احلكومات احمللية إلجراء هذه االستعراضات 

ل النتائج الرئيسية يف واملسامهة يف إجراء استعراضات وطنية طوعية أقوى. وسيجري تباد
 ؛ 2020اجتماع منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة لعام 
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ض رئيس املكتب نتائج الدورة اخلامسة للمنتدى اإلقليمي على املؤمتر املعين ر  ع   )ج(
 28يف أديس أاباب يف الفرتة من  اليت عقدتبتغري املناخ والتنمية يف أفريقيا يف دورته الثامنة 

 ؛2019آب/أغسطس  30إىل 
زايدة الوعي وتعميق مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة يف أعمال هبدف  )د(

املنتدى اإلقليمي، مبا يف ذلك تنفيذ نتائجه، عرضت اللجنة االقتصادية ألفريقيا نتائج الدورة 
وسلطت الضوء على خطط الدورة السادسة للمنتدى يف  ،اخلامسة للمنتدى اإلقليمي

 االجتماعات التالية:
ولني االجتماع اخلامس والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار اخلرباء واملسؤ  ‘1’

يف  2019أيلول/سبتمرب  13إىل  10يف الفرتة من  ذي عقديف اجلنوب األفريقي، ال
 إيزولويين، إسواتيين؛

مفوضية  - آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا اجتماع أصحاب املصلحة يف ‘2’
ة األفريقية الستعراض األقران، االحتاد األفريقي، ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية، واآللي

 25يف  الذي عقد –اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ومصرف التنمية األفريقي و 
 ؛2019أيلول/سبتمرب 

االستعراضات الوطنية الطوعية وإدارة حلقة العمل القارية األفريقية بشأن  ‘3’
أهداف التنمية املستدامة: الدروس املستفادة من اجتماع املنتدى السياسي الرفيع 

وخريطة الطريق إىل اجتماع املنتدى  2019املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام 
تشرين  22و 21يومي  نظمت يتال 2020السياسي الرفيع املستوى لعام 

 يف كيغايل؛ 2019توبر األول/أك
يف كانون  نظمالعاملني يف إثيوبيا، الذي ريقيني معتكف السفراء األف ‘4’

 يف سيشيل. 2019األول/ديسمرب 

 التنفيذ تسريع عجلةلاملضي وطريق الدروس املستفادة  -رابعاا 
 تسريعبشأن سبل املضي قدماً هبدف ُحددت الدروس املستفادة واالقرتاحات التالية  -34

 :نطاقه وتوسيع 2063وخطة عام  2030وترية تنفيذ خطة عام 
، 2030يف تنفيذ خطة عام  بطيئاً  : كان التقدم احملرزعموماً بطء وترية التقدم  )أ( 

، على 2063خطة عام كذلك على مدى السنوات األربع اليت انقضت منذ اعتمادها، و 
الكثري يف السنوات األربع مدى السنوات اخلمس اليت انقضت منذ اعتمادها. وقد حتقق 

، 17عمق لألهداف الـ ، مبا يف ذلك إجراء استعراض م2030األوىل منذ اعتماد خطة عام 
مبا فيه الكفاية، وسيتطلب األمر اختاذ إجراءات  لكّن نطاق التنفيذ العام مل يكن طموحاً 

 :يما يل ، يشار إىللتحقيق األهداف يف الوقت احملدد. وحتقيقا لتلك الغايةحتدث نقلة 
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 اليت اتواإلجراء ضرورة العاجلةابل 2030-2021ب أن يتسم العقد جي ‘1’
أريد للبلدان أن حتقق األهداف يف الوقت احملدد. وتشمل اجملاالت ما إذا حتدث نقلة 

 جراءات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ما يلي:تلك اإل اختاذ اليت يلزم فيها
 القدرات البشرية والدميغرافيا –
 تسخري الثورة الرقمية –
 االنتقال إىل املدن الذكية –
 إزالة الكربون وتوسيع نطاق توليد الطاقة واحلصول عليها –
 اإلنتاج الغذائي املستدام وإدارة الغالف احليوي –
 حتقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني. –

 
لتحقيق هذه األهداف، يلزم تعزيز القيادة والتوجيه السياسيني. وينبغي هلذه  ‘2’

أبسرها واجملتمع كافة يف أهداف التنمية  اتمشاركة احلكوم شجعالقيادة أن ت
 هج القطاعية؛ املستدامة، عوضاً عن التشديد على الن  

يلزم تكثيف اجلهود لضمان مواءمة األطر الوطنية، مبا يف ذلك اخلطط  ‘3’
وخطة عام  2030وامليزانيات، بصورة منهجية مع خطة عام  ،واالسرتاتيجيات

 ؛2063
يتعني تعبئة خمتلف أصحاب املصلحة، وال سيما الشباب والفئات الضعيفة  ‘4’

وحكومات املدن وغريها من احلكومات دون الوطنية والقطاع اخلاص، ومتكينهم من 
 املشاركة على حنو كامل وهادف يف تنفيذ اخلطتني؛ 

 الرامية حتتاج البلدان إىل تعبئة املوارد املالية الالزمة، مع الرتكيز على التدابري ‘5’
سامهة يف هذا اجلهد، أن تكمل املزايدة اإليرادات احمللية. ويتعني على البلدان ل

 تقييماهتا لالحتياجات التمويلية الالزمة للخطتني؛ 
بياانت  لضمان توافر واإلحصاءاتالبياانت القدرات يف جمايل ينبغي تعزيز  ‘6’

بنية مسم سياسات ر غراض أليف الوقت املناسب  من نوعية جيدة وإحصاءات مصنفة
 على األدلة، لكفالة فعالية التنفيذ وتعقب التقدم احملرز واإلبالغ عنه؛ 

حامسة أمهية هذه االستعراضات تكتسي أمهية االستعراضات الوطنية الطوعية:  )ب( 
 142أفريقيا بني  بلداً  35لتبادل الدروس املستفادة والنهوض بتنفيذ اخلطتني. وإمجاال، يرد 

بلدًا يف مجيع أحناء العامل من البلدان اليت قدمت استعراضاهتا الوطنية الطوعية إىل املنتدى 
، 2016. ومنذ عام 2019السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة حبلول هناية عام 

وأهداف خطة عام من البلدان األفريقية أهداف التنمية املستدامة  ةمتزايد جمموعةغطي ت
يف تقاريرها االستعراضية الوطنية الطوعية. ولتعزيز إمكاانت االستعراضات الوطنية  2063

 حتقيق التأثري املنشود، تقدم التوصيات التالية للعمل يف املستقبل:و الطوعية 
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بعد لالستعراض الوطين الطوعي  تتطوعُتشجَّع البلدان األفريقية العشرة اليت مل  ‘1’
يف اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية لذلك ع تتطو على أن 

 ؛2021املستدامة لعام 
جيب أن تبىن االستعراضات الوطنية الطوعية بدرجة أكرب على األدلة، وينبغي  ‘2’

برامج سياسات و جتسيد الدروس املستفادة من االستعراضات الوطنية الطوعية يف رسم 
 أفضل بغية تعزيز تنفيذها؛

على مستوى املدن أو  ودعمها ينبغي تشجيع االستعراضات احمللية الطوعية ‘3’
البلدايت أو املقاطعات أو غريها من الدوائر احلكومية الالمركزية من أجل تعزيز 

 -االستعراضات الوطنية الطوعية واختاذ إجراءات على الصعيدين احمللي واجملتمعي 
 كثر أمهية؛األ تكون هذه اإلجراءات هيحيث 

العمل على الصعيد اإلقليمي: يؤدي الدعم املقدم على الصعيد اإلقليمي  )ج( 
لبلدان دوراً هاماً يف إجراء ومتابعة االستعراضات الوطنية الطوعية والتنفيذ الشامل من خالل ل

القيام، من بني مهام أخرى، بتوفري منرب للتعلم من األقران، وتوسيع نطاق احلوار بني أصحاب 
تعددين بشأن احللول القابلة للتطبيق ومعاجلة القضااي العابرة للحدود. وتؤدي املصلحة امل

استعراض األقران، وتبادل تشجيع يف  رئيسياً  املنتدايت اإلقليمية املعنية ابلتنمية املستدامة دوراً 
التعاون، واملشاركة الشاملة من جانب عدد كبري من أصحاب أواصر السياسات، وتعزيز 

 تعزيز عمل املنتدى اإلقليمي:غراض وألئفة واسعة من القطاعات. املصلحة من طا
املمارسات اجليدة وأنصارها،  من املهم حتديد ومباشرة املشاركة النشطة ألبطال ‘1’
 زايدة التنفيذ؛ دفهب
ينبغي تنفيذ أنشطة حمددة تتعلق ابلنتائج الرئيسية للدورة اخلامسة والدورات  ‘2’

 السابقة؛
ختاذ إجراءات للتصدي ال ملحةالتصدي لعدم املساواة: هناك حاجة  )د( 

 للمستوايت املتزايدة وغري املقبولة من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها؛ 
ل التقدم عرب مجيع  املناخ هتديداً خطرياً ميكن أن يعرق املناخ: يشكل تغرّي تغرّي  (ھ) 

ة يف لحاملصلحة، مبن فيها اجلهات صاحبة املصعلى البلدان واجلهات صاحبة األهداف. و 
 املناخ. وسيقتضي األمر تغرّي  لتصدي آلاثراذ إجراءات فورية وطموحة لالقطاع اخلاص، اخت

 ف ووسائل التنفيذ.التطلع إىل طموحات أكرب وإيالء اهتمام متوازن للتخفيف والتكيّ 
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 للتنمية املستدامةخطط الدورة السادسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي  -خامساا 
لدروس املستفادة من السنوات املاضية من تنفيذ اخلطتني، فإن الدورة السادسة لابلنظر  -35

 .فعالية عملية املنحىلتكون  صممتملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة 

 األهداف والنتائج املتوقعة -ألف

واستعراض إقليميني للتقدم احملرز، يتمثل اهلدف العام للدورة السادسة يف إجراء متابعة  -36
تنفيذ تسريع ل حتدث نقلة ل واإلجراءات اليتوتيسري التعلم من األقران، والنهوض ابحللو 

 .2063أهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة عام 
من استكشاف  واجلهات صاحبة املصلحة األخرىاألعضاء  وسيمّكن املنتدى الدول   -37

ات امللموسة القابلة للتطبيق اليت متّكن البلدان من حتقيق جمموعات من احللول واإلجراء
، واكتساب نظرة اثقبة بشأهنا، وتبادهلا 2063وخطة عام  2030أهداف خطة عام 

 واالتفاق عليها، وذلك يف غضون الوقت احملدد. 
األفريقية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى  املنتدى اإلقليمي أيضاً البلدان  حضر وسي -38

 17إىل  7الذي سيعقد يف نيويورك يف الفرتة من  2020ابلتنمية املستدامة لعام  املعين
 .2020متوز/يوليه 

  املوضوع وحمور الرتكيز -ابء

: 2030-2020’’ستعقد الدورة السادسة للمنتدى اإلقليمي يف إطار املوضوع:  -39
. ‘‘2063وخطة عام  2030ق فيه أفريقيا حتوهلا وازدهارها عن طريق خطة عام قِّّ حُت   د  ق  ع  

ويرتبط هذا املوضوع ارتباطًا وثيقًا مبوضوع اجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين 
ل واملسارات الكفيلة ابلتغيري: تنفيذ عقد  ’’: 2020ابلتنمية املستدامة لعام  العمل املعجِّّ

 .‘‘العمل واإلجناز من أجل التنمية املستدامة 
ألهداف التنمية املستدامة  للمنتدى اإلقليمي استعراضاً وستجري الدورة السادسة  -40

. ولتعزيز اتباع هنج مرتابط ومتكامل 2063السبعة عشر واألهداف املقابلة هلا من خطة عام 
مع األهداف حول ما إزاء عمليات االستعراض واملداوالت اليت جتري خالل الدورة، ستتج

 زدهار والكوكب والسالم والشراكات.األشخاص واال وهي ‘‘اخلمسة  تابملكوان’’ يسمى 

  هااترخيو  مكان انعقادهاو الدورة تنظيم  -جيم

تنظم اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدورة السادسة للمنتدى اإلقليمي مع حكومة  -41
ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي ووكاالت منظومة و زمبابوي، 

 األمم املتحدة. 
زمبابوي، يف الفرتة بوستعقد الدورة يف فندق إليفانت هيلز، يف شالالت فيكتوراي،  -42
 .2020شباط/فرباير  27إىل  24من 
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 املشاركة -دال

 54سيضم املشاركون الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا البالغ عددها  -43
سياسات رفيعو املستوى وخرباء من الوزارات والوكاالت  صانعودولة عضوًا )ميثلها وزراء و 

املسؤولة عن التخطيط االقتصادي واملالية والبيئة واملوارد الطبيعية واملعدنية والشؤون 
االجتماعية، والطاقة والزراعة والعدل واإلحصاءات والعلم والتكنولوجيا(؛ وانئبة األمني العام 

فريقيا يف  أل)ممثالً  هتتصادي واالجتماعي وانئب رئيساجمللس االق ةلألمم املتحدة؛ ورئيس
لدى األمم املتحدة يف نيويورك؛ وسيكون من بني ريقيون األفالدائمون املكتب(؛ واملمثلون 

املصلحة، مبن فيهم اجلهات صاحبة املشاركني أيضًا ممثلو اجملموعات الرئيسية وغريهم من 
جارية والصناعية واألوساط األكادميية واملؤسسات الت ؤسساتمنظمات اجملتمع املدين وامل ممثلو

البحثية؛ ومفوضية االحتاد األفريقي، ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية، واآللية األفريقية 
الستعراض األقران؛ ومصرف التنمية األفريقي؛ واجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ ووكاالت 

ألمم املتحدة ومجيع املنسقني لديرين اإلقليميني ومؤسسات منظومة األمم املتحدة )مبا يشمل امل
  .املقيمني(؛ والشركاء يف التنمية ووكاالت ومنظمات دولية أخرى
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   املرفق

مشاركة البلدان األفريقية يف االستعراضات الوطنية الطوعية أثناء املنتدى 
 السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة

 

 :مالحظة
 .للمرة الثانية الوطين الطوعي استعراضهتقرير  قدمبلد * 

 .طوعي للمرة الثالثةالوطين ال تقرير استعراضهم قدبلد ** 
 

________ 

 البلدان اليت مل تتطوع بعد 2020 2019 2018 2017 2016
 مصر -1
 مدغشقر -2
 املغرب -3
 سرياليون -4
 توغو -5
 أوغندا -6

 

 بنن -1
 بوتسواان -2
 إثيوبيا -3
 كينيا -4
 نيجرياي -5
 توغو* -6
 زمبابوي -7

 بنن* -1
 كابو فريدي -2
 مصر* -3
 غينيا -4
 مايل -5
 انميبيا -6
 النيجر -7
 السنغال -8
 السودان -9

 توغو** -10

 اجلزائر -1
 بوركينا فاسو -2
 الكامريون -3
 مجهورية أفريقيا الوسطى -4
 تشاد -5
 ديفواركوت  -6
 إسواتيين -7
 غاان -8
 ليسوتو -9

 موريتانيا -10
 موريشيوس -11
 الكونغو -12
 رواندا -13
 سرياليون* -14
 جنوب أفريقيا -15
 تونس -16
 مجهورية تنزانيا املتحدة -17

 بوروندي -1
 مجهورية الكونغو الدميقراطية -2
 غامبيا -3
 كينيا* -4
 ليرباي -5
 ليبيا -6
 مالوي -7
 املغرب* -8
 موزامبيق -9

 النيجر* -10
 نيجرياي* -11
 سيشيل -12
 أوغندا* -13
 زامبيا -14
 زمبابوي* -15

 أنغوال -1
 جزر القمر -2
 جيبويت -3
 إريرتاي -4
 غينيا االستوائية -5
 غابون -6
 بيساو -غينيا  -7
 سان تومي وبرينسييب -8
 الصومال -9

 جنوب السودان -10
 


