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 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط 

 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع التاسع والثالثون 

  

 2021آذار/مارس  19-17أديس أاباب )حضوراي وعرب االنرتنت(، 

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  قضااي نظامية

  
عام يف الربانمج  وأداء2022املقرتحة لعام  الربانجمية اخلطة

 موجز** :2020
 العام التوجه - ألف

 أساسية ومعلومات الوالايت  -1

تعزيز التنمية  مسؤولية)اللجنة فيما يلي( اللجنة االقتصادية ألفريقيا  توىلت -1
بلدان  بنيفيما اإلقليمي  التكاملاالقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء فيها، ودعم 

املنطقة فضاًل عن تشجيع التعاون الدويل يف سبيل تنمية أفريقيا. وَتستِمدُّ الوالية 
أساسها من األولوايت املنصوص عليها يف قرارات اجلمعية العامة ومقرراهتا ذات الصلة، 

(. وقد كشفت 25-ألف )د 671مبا يف ذلك قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
سام يف أفريقيا عن جمموعة من التحدايت اجل (19 كوفيد) كوروان  فريوسجائحة 
احلرجة الناشئة اليت يتعني معاجلتها على وجه السرعة لضمان حتقيق نتائج  والقضااي

( وخطة االحتاد 70/1)قرار اجلمعية العامة  2030التنمية املستدامة لعام  خطة
 .‘‘أفريقيا اليت نصبو إليها: ’’2063األفريقي لعام 

                                                           

* E/ECA/COE/39/1. 
للجنة االقتصادية  2020وألداء الربانمج لعام  2022هذه الوثيقة موجز للخطة الربانجمية املقرتحة لعام  **

 ألفريقيا، واليزال نصهما الكامل قيد استعراض شعبة ختطيط الربامج وامليزانية.
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يف توفري جمموعات من احللول ابلغ األمهية  بدورللجنة اتضطلع و  -2
خصيصا للدول  املفصلة، إىل جانب تقدمي املشورة السياساتية والتقنية االبتكارية

حسب طلبها، بغية تسريع عجلة انتعاشها  األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
. وستشمل للجميع والً وتعزيز ظهور جمتمعات أكثر ازدهارا ومش 19 بعد جائحة كوفيد

وما يرتبط بذلك من دعم متكامل موجه حنو قدمة مبادرات اللجنة إجراء حبوث مت
التنويع االقتصادي يف جمايل السياسات والقدرات، مع الرتكيز بشكل خاص على 
تصميم أدوات مالية ابتكارية لزايدة تعبئة املوارد، ووضع اسرتاتيجيات وطنية ودون 

ابر إقليمية إضافية ألصحاب املصلحة لضمان تعزيز تفعيل منطقة إقليمية، وإنشاء من
 التجارة احلرة القارية األفريقية، وأسس التحول الرقمي. 

 2022والعوامل اخلارجية لعام  االسرتاتيجية   -2

تتبع االسرتاتيجية الربانجمية للجنة يف جوهرها هنجا متكاماًل ومتسقا يتم  -3
الفرعية وتنفيذها معا، ابلرتكيز على التغيريات املفضية إىل مبوجبه التخطيط للربامج 

اجملاالت الرئيسية واإلسهام على حنو قابل للقياس يف حتقيق خطة عام  يف لالتحو 
 الرتكيز واليتها، ألداء سعيها معرض يف ،وستواصل اللجنة .2063وخطة عام  2030

  :هي اسرتاتيجية توجهات مخسة على

 جمال يف رائدة مؤسسة بوصفها وأمهيتها اللجنة قدرة تعزيز )أ( 
لعملية وضع سياسات ترمي إىل دفع  دعما املعارف لنشر أفريقيا يف املعرفة سياسات

 عجلة خطة أفريقيا اإلمنائية؛

 فرصإجياد لتسريع التنويع االقتصادي و  سياساتيةخيارات  وضع )ب( 
 أفريقيا؛ يف التحول لتحقيق الالزمة العمل

تنمية األصول هبدف تصميم وتنفيذ مناذج متويلية ميكن تسخريها  )ج( 
 من موارد بشرية وهياكل أساسية مادية واجتماعية؛ 

دعم األفكار واإلجراءات الكفيلة بزايدة تعزيز التكامل اإلقليمي  )د( 
 وتنمية املنافع العامة اإلقليمية، مع الرتكيز على اإلدماج االجتماعي ومراعاة أوجه التآزر
 بني برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا وخطتها املتعلقة ابلسالم واألمن؛ 

فريقيا على الصعيد العاملي وهتيئة ردود ألالدفاع عن موقف موحَّد  )ه( 
 العاملية.  احلوكمةعلى سبيل اإلسهام يف قضااي  إقليمية

يجية، بثالث اللجنة، يف سعيها وراء هذه التوجهات االسرتات وتضطلع -4
عقد تتمثل هذه الوظائف يف و . وظائف أساسية تشمل مجيع براجمها الفرعية املختلفة
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 على النحو املبنيوظيفتها التشغيلية، ، إىل جانب جممعا للفكركوهنا االجتماعات، و 
  :أدانه

عقد االجتماعات: إاتحة منابر متعددة األطراِف  وظيفة   (أ)
وأصحاِب املصلحة، تساعد على تعزيز تعددية األطراف على الصعيدين اإلقليمي 

 والعاملي؛ 

كوهنا جَممًعا للفكر: إجراء أحباث وحتليالت متعددة   وظيفة   (ب)
مل التخصصات للتحدايت الرئيسية اليت تواجهها الدول األعضاء وأفريقيا ككل، مع الع

 يف الوقت نفسه على تشجيع التعلم والتنمية عن طريق األقران؛ 

التشغيلية: تقدمي املشورة والدعم املباشرين يف جمال  الوظيفة (ج)
السياسات إىل الدول األعضاء، بطرق، منها التعاون مع كياانت منظومة األمم املتحدة 

 األخرى. 

اللجنة على  رؤيةإىل تعزيز أهنا أدت  19 كوفيدجائحة  كان من آاثر   لقد  -5
للفكر من الدرجة األوىل، وهيئة  جممعا بوصفها االسرتاتيجي وموقعهااملدى الطويل، 

حافزة وميسرة يف املفاوضات الدولية اليت تشمل أفريقيا. وعلى سبيل املثال، أثبتت 
من  متكنت، فقد صوهتا، حيدثه الذي املضاعف األثر املاضي العام مدى علىاللجنة 

الواسع ابحتياجات الدول األعضاء احملددة يف جمال خدمة الدين، من  خالل تعريفها
حتقيق وفورات كبرية، ميكن إعادة استخدامها يف معاجلة التأثريات االجتماعية 

  .19 كوفيدواالقتصادية جلائحة  

 التعاون عرى توثيق الصدد، هذا يف دورها تعزيزيف سبيل  ،اللجنة وتعتزم  -6
 وحتقيقا. املتحدة لألمم التابعة القطرية واألفرقة املقيمني املنسقني نظام مع أقوى بصورة

 اإلقليمي ودون الوطين الصعيدين على اجلماعية اإلجراءاتتوىل تنسيق ست الغاية، هلذه
 املقيمني املنسقني مع العمل يف اجلديد االسرتاتيجي هنجها مثل عمليات خالل من

وعمل جمموعاهتا  مؤخرا، أطلق الذي ألفريقيا قليمياإل التعاوين واملنرب القطرية، واألفرقة
تعميم  كذلكحول التحالفات القائمة على الفرص واملبادرات. وستواصل اللجنة  

مع مراعاة األحكام ذات الصلة من هيئات ومنابر  السياساتيةالتوجيهات والتوصيات 
السياسات احلكومية الدولية، وستعزز التعاون بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، 

 بني الشراكة أطر خمتلف سياق يف اإلقليمية لالتفاقات السليم ابلتنفيذومن مث التعجيل 
 وستتابع. واألمن ابلسالم منها يتعلق ما ذلك يف مبا األفريقي، واالحتاد املتحدة األمم

 األطر تفعيل خالل من اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األعضاء للدول دعمها اللجنة
 أيضا وستواصل. األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة مثل الرئيسية، االسرتاتيجية

استخدام القطاع اخلاص بوصفه قوة حمركة خللق فرص العمل وإجياد وسائل بديلة لتمويل 
 التنمية وتعزيز السياسات لصاحل هذا القطاع. 
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شكلت خطرا كبريا على التنمية املستدامة  19 رغم أن جائحة كوفيدو   -7
 جمموعة من الفرص إجيادأيضا على اللجنة عملت  قدوالنمو يف القارة األفريقية، ف

اجلديدة. وستعزز دورها التيسريي من حيث حتديد واقرتاح أدوات متويل ابتكارية لتعزيز 
ويل اهتماما خاصا خلدمة الديون، ابعتبار ذلك تدبريا هاما من تعبئة املوارد احمللية، وست  

مبادراهتا على بناء مستقبل  ، حمورَ 2022تدابري التخفيف. وسرتكز اللجنة يف عام 
 صول، منها الفرص املتعددة اليت تتيحها الثورة  األ منخري مجلة أفضل من خالل تس

تنفيذ االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية،  الرقمية، ومواصلة  
لذلك، على تعزيز دورها سبيل  يف ،األزرق، وستعمل األخضر واالقتصاد   واالنتعاش  
، وتقدمي مشورة سياساتية ونشرها جيدةذات نوعية منتجات معرفية وضع الرائد يف 

وتقنية مفصلة حسب الطلب، وعقد حوارات سياساتية بشأن قضااي التنمية املستدامة 
يف  ،وستستخدم اللجنة .2063وخطة عام  2030الناشئة مبا يتماشى مع خطة عام 

التعاون اإلقليمي والتحالفات  املنربإطار اإلصالحات احلالية ملنظومة األمم املتحدة، 
دعم مباشر لنظام املنسقني املقيمني  قدميالقائمة على الفرص واملبادرات، إىل جانب ت

 وأفرقة األمم املتحدة القطرية، ابعتبارمها القناتني الرئيسيتني لتقدمي خدماهتا.

 أتثري جائحة كوفيدومدة يزال نطاق  البينما ، 2022عام إىل ابلتطلع و   -8
ما فإن غري واضحني، متوخاة ما يرتبط به من نواتج يف برانمج عمل اللجنة و  19

 عكس استمرار التحدايت املتصلة بكوفيديأنشطة و متوخاة نواتج خططت له اللجنة من 
واألنشطة املقررة النواتج املتوخاة اليت تواجهها الدول األعضاء حاليا. وتشمل هذه  19

ة القارية األفريقية بوصفه أداة تعزيز الدعم لتنفيذ االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلر 
رئيسية لزايدة النمو املستدام يف القارة، وإنشاء منصات وأدوات رقمية للنهوض خبطة 
إمنائية آمنة ومستدامة يف القارة مع الرتكيز بشكل خاص على الروابط بني الصحة 

تصاد واألنشطة أيضا وضع تصور لنماذج االقالنواتج املتوخاة واالقتصاد. وستشمل هذه 
الكلي املفصلة حسب الطلب واملنتجات املعرفية اليت تقّيم التأثريات االقتصادية 

وتوفريها، بغية إدماج النتائج ذات الصلة يف عملية رسم  19 كوفيدل االجتماعية
 السياسات على املستوايت القاري ودون اإلقليمي والوطين. 

لقضااي اإلمنائية م أيضا أنشطة لبناء القدرات والتدريب بشأن اوستنظَّ   -9
 الناشئة الرئيسية لتعزيز حتديد مسارات إضافية لتحقيق االنتعاش يف فرتة ما بعد كوفيد

ووضع تصور ألطر السياسات االسرتاتيجية. وعلى سبيل املثال، مثة حاجة ملحة  19
لجائحة من لإىل بذل جهود لتغيري اإلحصاءات الرمسية يف أفريقيا وحتسينها ابلنظر ملا 

يف النظم اإلحصائية الوطنية، وذلك إلاتحة إمكانية تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ  أتثري
يتم الوطنية. ونتيجة لذلك، ساإلمنائية طط اخل، و 2063، وخطة عام 2030خطة عام 

بذل اجلهود لالستفادة املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء يف تعزيز نظمها، وست  تقدمي 
مة واملصادر غري التقليدية لضمان توافر البياانت يف وقت من إمكاانت البياانت الضخ
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النواتج حمددة على هذه  د يف إطار مجيع الربامج الفرعية أمثلة  رِ يكاد يكون فعليا. وتَ 
سهم الدعم املقدم إىل الدول األعضاء بشأن واألنشطة املقررة. ومن املتوقع أن ي  املتوخاة 

، على النحو املبني يف إطار 2022يف النتائج املقررة لعام  19 املسائل املتعلقة بكوفيد
 مجيع الربامج الفرعية.

لتنمية أفريقيا، ولذلك ابلغة األمهية والدقيقة أمهية  املوثوقةوتكتسي البياانت   -10
ستواصل اللجنة ما تقدمه من دعم لتعزيز نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال 

إلحصائية الوطنية وتقدمي املساعدة التقنية إىل التعدادات املدنية من خالل تدعيم النظم ا
أفضل، سرتكز اللجنة  بشكلمستقبل للبناء الالوطنية. وعالوة على ذلك، ويف سياق 

على تعميم األبعاد اجلنسانية وأبعاد تغري املناخ يف أنشطتها وكفالة االستدامة على 
ى التكيف وزايدة الرتكيز على املدى الطويل عن طريق إيالء اهتمام أكرب للقدرة عل

أتثري الصدمات اخلارجية، ابإلضافة إىل املخاطر وأوجه الضعف القائمة واألساسية، ال 
سيما املخاطر وأوجه الضعف اليت تواجهها النساء والفتيات. وستواصل اللجنة التصدي 

، من خالل 19 ألوجه عدم املساواة بني اجلنسني اليت تفاقمت بسبب جائحة كوفيد
 احلماية يف الرعاية اقتصاد إدماج لتحسني التعاونالقدرات االبتكارية وآليات  تنمية

 . األخرى العامة والسياسات االجتماعية

 2030وإىل جانب اجلهود اليت تبذهلا البلدان األفريقية لتنفيذ خطة عام   -11
التزمت أيضا بتنفيذ اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ وإطار  فقد، 2063وخطة عام 

سينداي للحد من خماطر الكوارث. وستدعم اللجنة الدول األعضاء فيما تقوم به 
إلدماج خطط التنمية القارية والعاملية يف صلب خططها اإلمنائية ابستخدام أدوات 
التخطيط للتنمية املستدامة من أجل اغتنام الفرص املتاحة لتحقيق منو أخضر مستدام 

 ائية وطنية مرنة وعملية.، وحتويلها إىل أطر إمنللجميع وشامل

وفيما يتعلق ابلتعاون مع الكياانت األخرى على الصعد العاملي واإلقليمي   -12
والوطين واحمللي، فإن أطر العمل املشرتكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة بشأن 

 2030وخطة عام  2063السالم واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية، وخطة عام 
رب وأقوى بني وكاالت األمم املتحدة من أجل العمل ككيان واحد ستقتضي تنسيقا أك

ابلتعاون مع االحتاد األفريقي. وبناء على ذلك، سيستند الدعم الذي تقّدمه اللجنة 
للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية إىل دورها القيادي يف تنسيق عمل 

. وإضافة ة اللجنةريقي يف إطار واليمنظومة األمم املتحدة لدعم مفوضية االحتاد األف
إىل ذلك، ستواصل اللجنة االستفادة من شراكتها االسرتاتيجية القائمة مع مصرف 
التنمية األفريقي، ومصرف التصدير واالسترياد األفريقي، واملنظمات اإلقليمية ودون 
اإلقليمية األخرى، وكذلك مع املصارف املركزية، واجلامعات، وجمامع الفكر، 

املؤسسات البحثية األخرى، ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمات القطاع اخلاص، و 
 .2063وستقيم شراكات جديدة للمضي ق دما أبهداف التنمية املستدامة وخطة عام 
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بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، ستواصل اللجنة  فيماوفيما يتعلق ابلتعاون 
االستفادة من الشراكات ذات القيمة املضافة اليت تستند إىل مبدأ تعزيز التكامل والتأثري 
اإلمنائي. وسي َمكِّن ذلك اللجنة أيضًا من االستجابة لالحتياجات املتغرية للدول 

 ناشئة. األعضاء على حنو أفضل يف سياق الفرص اجلديدة وال

بني الوكاالت، ستواصل اللجنة  املشرتكوفيما يتعلق ابلتنسيق واالتصال   -13
 اأهداف غطيعدة قطاعات تل شاملةالتنفيذ من خالل مبادرات  جمال يف التعاونتعزيز 

 .إقامة روابط فعالة بني املنظورات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية كفلوغاايت وت
التعاون مع كياانت  اإلقليمي وتعزيزَ  التعاوين املنربمن خالل  وسيشمل ذلك العملَ 

 نقائمة على الفرص واملبادرات، لضما حتالفاتاألمم املتحدة اإلقليمية، من خالل 
وخطة عام  2030ومسامهة فعالة ومجاعية يف تنفيذ خطة عام تنسيقا  أكثراستجاابت 

ااًل نوأيسر م أكثر بروزانة منتجاهتا املعرفية وابإلضافة إىل ذلك، ستجعل اللج .2063
للدول األعضاء واملنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية من خالل بذل جهد 

خدمات التدريب اليت يقدمها تشمل بطرق  وذلكيرمي أكثر إىل نشر مواردها املعرفية، 
 .أو عرب اإلنرتنت املوقعاملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف 

إىل  2022يتعلق ابلعوامل اخلارجية، تستند اخلطة العامة لعام وفيما   -14
 :افرتاضات التخطيط التالية

 هاز يوتعز املستدام الطويل األجل  نتعاشد مسارات االيحتد  (أ)
رغم الطبيعة ، وذلك تقدمي خدمات اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجلمتابعتها و 

 ؛ 19 املتقلبة والتطور غري املؤكد جلائحة كوفيد

جيري بشكل كامل و يعمل اإلقليمي ألفريقيا  التعاويناملنرب   (ب)
لتوجيه مسامهات اللجنة ودعم تنفيذ أطر التعاون بني االحتاد األفريقي واألمم  هماستخدا

 املتحدة؛

الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية التعاون تواصل  (ج)
على تنفيذ خطة عام  الرتكيز معفيما بينها وتنسيق اإلجراءات اجلماعية واملتوائمة 

، إىل جانب تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف 2063وخطة عام  2030
 بدعم من اللجنة؛ وذلك، 19 سياق ما بعد جائحة كوفيد

تقدمي ومنتدايت السياسات احلكومية الدولية أجهزة واصل ت (د)
  .توجيه أنشطة اللجنة رضاملشورة السياساتية بشأن األولوايت الناشئة بغ

 كوني أن فرضية، تستند اخلطة الربانجمية إىل 19 كوفيد  جبائحةيتعلق  وفيما  -15
 اريف حال استمر للتنفيذ. غري أنه  قابال 2022لعام وأنشطة متوخاة  نواتجما ا قرتح من 
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 2022تعّدل خالل عام سواألنشطة املقررة، فإهنا املتوخاة أتثري اجلائحة على النواتج 
غ عن أي من هذه يف نطاق األهداف واالسرتاتيجيات والوالايت العامة. وسيبلَّ 

 ألداء الربانجمي.اب املتعلقةعلومات امل من ءالتعديالت كجز 

أنشطتها التنفيذية ونواجتها ونتائجها، املنظور اجلنساين يف  لجنةدمج الوت    -16
يف مساعدة  6وعلى سبيل املثال، يتمثل هدف الربانمج الفرعي حسب االقتضاء. 

 متكنيالدول األعضاء على تسريع وترية وفائها ابلتزاماهتا املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني و 
ا، وتعزيز تنفيذ النساء والفتيات على الصعيدين العاملي واإلقليمي ورفع تقارير عنه

حتقيق املساواة بني  أجل منسياساهتا وبراجمها الرامية إىل متكني النساء والفتيات 
ويقدم الربانمج الفرعي أيضا الدعم التقين إىل الربامج  .يف أفريقيا اإلدماجاجلنسني و 

ج وسيعزز الربانم .املنظور اجلنساين يف برانمج عملها لضمان إدراج الفرعية األخرى للجنة
حسب  صممالفرعي أيضا قدرة الدول األعضاء، من خالل توفري الدعم التقين امل

 ،، واخلدمات االستشارية والتدريب العملي، يف جماالت املساواة بني اجلنسنياجةاحل
والتنوع االقتصادي، ورايدة املرأة لألعمال، وإدماج  دماجواإل ،لنساء والفتياتا متكنيو 

  .املنظور اجلنساين يف السياسات والربامج الوطنية

اللجنة يف تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة  وستشارك  -17
هبدف املضي قدما يف إدماج اإلعاقة، وسيشمل ذلك اعتماد تدابري  على نطاق املنظومة

إدماج منظور اإلعاقة. وستشمل  مسألةغلب على أي حتدايت عند تفعيل تخفيف للتال
اجلوانب  شأنسياسات بالاالسرتاتيجية تصميم الربامج وتنفيذها وتقييمها، ووضع 

توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة للطلبات ذات الصلة والتشاور  ذلك مبا يف التشغيلية،
 مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

  2020على تنفيذ الربامج يف عام  19 كوفيدأثر جائحة   -3

خططت ما أتثري شديد على  19 ، كان جلائحة كوفيد2020خالل عام   -18
قد ما تسبب يف أتجيل بعضها أو إلغائها. و وهو وأنشطة، اللجنة من نواتج متوخاة 

مثل اهلجرة الدولية يف  بشأن قضااي وتقاريرمواضيعية رئيسية إعداد دراسات ذلك  مشل
 صيغةا، وحالة التحضر يف أفريقيا، ومؤشر األمن البشري يف أفريقيا، ووضع الأفريقي

خرباء خمصصة بشأن إدماج فرقة ألواجتماعات  يةحوارات سياساتعقد ا؛ و هل لنهائيةا
 قعلتت للتصديقحلقات عمل تقنية و  تنظيماملعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛ و 

بعثات حتديد  إيفادالتجارة احلرة القارية األفريقية؛ و ابستعراض اسرتاتيجيات منطقة 
بناء قدرات لجلسات  عقدالنطاق إىل الدول األعضاء جلمع البياانت وحتليلها؛ و 

قضااي مرتبطة بتنمية ب يتعلق فيماواملستثمرين الضبط  سلطاتمثل  يقينياملمارسني األفر 
األثر. كما  لىدة عإضافية حمدّ  الربامج الفرعية أمثلة مجيع يف ردأسواق رأس املال. وت
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على النتائج املتوقعة لعام  اها أثر ئواألنشطة املقّررة وإلغااملتوخاة لتأجيل النواتج  أن
 الربامج الفرعية.يف إطار كل  مبني يف أداء الربانمج هو كما،  2020

رة واألنشطة املقرّ املتوخاة لت بعض النواتج غري أنه يف الوقت نفسه، ع دّ   -19
، يف إطار النطاق العام ألهداف الربامج 2020نشطة جديدة خالل عام وح ّددت أ
. 19 ددعم الدول األعضاء يف معاجلة املسائل املتعلقة جبائحة كوفي هبدفالفرعية، 

 طرائق التنفيذ إزاءاة من خالل تغيري النهج املتبع وقد حتّققت بعض النواتج املتوخّ 
إىل االجتماعات  املوقعمن االجتماعات والبعثات يف  االنتقال يوضحه، كما هوأساليب

واحللقات الدراسية الشبكية اليت تسمح حبضور ومسامهة عدد أكرب من املشاركني. وقد 
يف  املقررةألغى املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط مجيع أنشطة التدريب 

 كرتوين. ، وحّول مواده التدريبية إىل حمتوى للتعلم اإللاملوقع

ومشلت التعديالت األخرى واألنشطة اجلديدة إعادة تركيز الدراسات   -20
 تسخري؛ و 19 والتقييمات على حتليل اآلاثر االجتماعية االقتصادية جلائحة كوفيد

احللول املبتكرة مثل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلدارة الرقمية ملعاجلة 
ل املمارسات بني الدول األعضاء؛ وتصميم أدوات مالية هذه اآلاثر، وتعزيز تبادل أفض

حتويلية وعقد اجتماعات جديدة وحوارات بشأن السياسات العامة مثل تلك اليت تعقد 
ملناقشة قضااي الديون واملبادرات املفضية إىل حتقيق وفورات  األفريقينيبني وزراء املالية 

استثماراته يف النمو االقتصادي و  مهمة للدول األعضاء؛ وتعزيز دور القطاع اخلاص
الربامج  مجيعرد يف والطاقة(. وت ، واألراضي والزراعة،ياكل األساسيةل أفريقيا )اهليوحتو 

املتوخاة األنشطة املعدلة واجلديدة. كما سامهت النواتج  لىالفرعية أمثلة إضافية حمددة ع
يف أداء الربانمج يف مبني هو  كما،  2020واألنشطة املعدلة واجلديدة يف نتائج عام 

 إطار مجيع الربامج الفرعية.

  السيولة مشاكل -4

واألنشطة املقررة للربانمج. املتوخاة  نواتجملشاكل السيولة أيضا أتثري على ال كان  -21
نقص املوظفني )جتميد التوظيف( واخلرباء  بسبب اتومشل األثر اخنفاض القدر 

يغة النهائية لتقارير مثل تلك االستشاريني لتقدمي اخلدمات االستشارية، ووضع الص
بات الزراعية الصناعية يف أفريقيا وتقييم إمكانية تعزيز الزراعة والتأمني بتطوير املركّ  ةتعلقامل

أفريقيا، وأتجيل اجتماعات مثل االجتماع األول للجنة  يفالقائم على مؤشرات الطقس 
 اإلدارة االقتصادية، وإطالق االستعراض اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا

ما أدى إىل أتخريات كبرية يف تنفيذ برانمج عمل خمتلف الربامج الفرعية. وبسبب وهو 
وهو األمر الذي ابملوارد املالية، مشاكل السيولة ابت من الصعب ضمان إمكانية التنبؤ 

دون استجابة الربامج الفرعية لطلبات الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية حال 
يف مفاوضات التجارة يف اخلدمات يف إطار منطقة الالزم اإلقليمية، مبا يف ذلك الدعم 
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ت السياحية؛ القدراتنمية إىل إلغاء أنشطة  تالتجارة احلرة القارية األفريقية. كما أدّ 
ابلتصنيع يف منطقة السوق املشرتكة لشرق  النهوضوعدم اختتام مبادرة التعاون بشأن 

أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ والعجز عن تعزيز قدرة وظيفة التدريب الرقمي للمعهد 
مجيع الربامج الفرعية أمثلة إضافية  رد يفاألفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط. وت

 ثر. األ لىحمددة ع

 التقييم أنشطة -5

ابلتقييمات والتقييمات الذاتية اليت  2022اسرتشدت اخلطة الربانجمية لعام   -22
 :على النحو اآليت، 2020أجريت يف عام 

 التقييم النهائي التفاق التمويل املشرتك؛   (أ)

التقييم النهائي ملشروع حساب التنمية بشأن حتسني رصد احلماية  (ب)
 االجتماعية يف أفريقيا؛

التقييم النهائي ملشروع تعميق التكامل التجاري يف أفريقيا من  (ج)
خالل تنفيذ االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تنفيذا فعاال لدعم 

 التكامل االقتصادي.

عمليات مراجعة خدمات لقسم التقييم  قدموابإلضافة إىل ما سبق،   -23
، وهي جملس مراجعي احلساابت ومكتب خدمات الرقابة الداخلية من قبلاحلساابت 

 :كما يلي

من قبل جملس مراجعي  2019لحساابت لعام لاملراجعة السنوية    (أ)
 احلساابت؛

مكتب على يد مراجعة حساابت مشروع جتديد قاعة أفريقيا  (ب)
 خدمات الرقابة الداخلية؛

 مكتبعلى يد مراجعة حساابت إدارة اإلمدادات ابللجنة  (ج)
 خدمات الرقابة الداخلية.

على وضع ابستمرار التقييم سم قعمل وهبدف زايدة تعزيز وظيفة التقييم، ي  -24
أدوات جديدة لتوجيه التقييمات يف اللجنة وحتسني التقييمات املوجودة ابلفعل. وقد 

االجتاهات الناشئة يف جمال و تماشى ين  ّقحت سياسة التقييم اليت تّتبعها اللجنة، مبا 
إىل إجراء تقييم مشرتك وأكثر استقاللية من أجل حتسني العامة التقييم. وتدعو السياسة 

جوانب املساءلة وعناصر التعّلم يف مجيع التقييمات اليت تضطلع هبا اللجنة. ويف عام 
 التالية: ذكرات، و ضعت الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية وامل2020
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 مالتقييم: دليل لتقييم مدى استعداد مشروع لقابلية اليم تقي   (أ)
 للتقييم؛

 ضمان جودة تقارير التقييم: دليل اخلرباء االستشاريني؛ (ب)

 مشروع مذكرة بشأن إدراج منظور اإلعاقة يف التقييمات. (ج)

من وقد روعيت نتائج التقييمات والتقييمات الذاتية املشار إليها أعاله   -25
االطالع املتبادل على . فعلى سبيل املثال، جيري 2022خلطة الربانجمية لعام ا أجل

قبل بدء التخطيط للدورة املقبلة، مبا يف ذلك تصميم مشاريع  ؤسسةامل داخلالنتائج 
توصيات من أجل تنوير  عتمادحلساب التنمية والتمويل من خارج امليزانية، مبا يكفل ا

. وتشمل اجملاالت الرئيسية اجلاري صياغتهاو  شاريعوتوجيه عملية تصميم الربامج وامل
عنها، حيث جيري  رفع التقاريرتعزيزها يف ضوء نتائج التقييم وضع الربامج ورصدها و 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا. ومنذ  عن طريقالرتكيز على إبراز النتائج امللموسة احملققة 
منتظمة،  ، كان االستعراض الفصلي ألداء الربامج على نطاق اللجنة عمليةً 2020عام 

وهو يوّفر حمفاًل ت عرض فيه اإلجنازات الربانجمية إىل جانب املداوالت املتعلقة أبوجه 
 اجتماعات فريق ناقش يفالقصور اليت تتطّلب اهتماما فوراي. وت عرض نتائج التقييم وت  

سرتشد هبا أيضا إدارة اللجنة يف عملية صنع القيادة العليا للجنة االقتصادية ألفريقيا، وتَ 
 القرار. 

 :2022يف عام  تيةاآلومن املقرر إجراء التقييمات والتقييمات الذاتية   -26

تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن املراجعة السنوية    )أ(
 قاعة أفريقيا؛  حلساابت مشروع جتديد

جملس مراجعي على يد  2021عام للحساابت لسنوية الراجعة امل )ب(
 ؛احلساابت

 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة عن: )ج(

 استعراض التنظيم واإلدارة يف األمم املتحدة؛ ‘1’

استعراض السياسات والتدابري واآلليات واملمارسات   ‘2’
العنصري والتصدي هلما الرامية إىل منع العنصرية والتمييز 

 يف منظومة األمم املتحدة؛

سياسات وممارسات استمرارية تصريف األعمال يف  ‘3’
 مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛
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منظومة األمم هيئات يف املنفذين شركاء الاستعراض إدارة  ‘4’
 املتحدة؛ 

 اكمةاحملاستعراض آليات االستئناف الداخلية قبل  ‘5’
 املتاحة ملوظفي مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛

استعراض أطر املساءلة يف مؤسسات منظومة األمم  ‘6’
 املتحدة؛ 

 تقييمات ذاتية بشأن:  )د(

دعم اللجنة للدول األعضاء فيما يتعلق بتعزيز حساابهتا  ‘1’
 القومية؛

دراسة نتائج إدماج أهداف التنمية املستدامة يف برانمج  ‘2’
 (؛2021-2018اللجنة )عمل 

استعراض املسامهات املقدمة من اللجنة إىل الدول  ‘3’
 األعضاء؛

 ؛2022دورة مؤمتر الوزراء لعام  ‘4’

عام ل دورة منتدى أفريقيا اإلقليمي بشأن التنمية املستدامة ‘5’
 ؛2022

  ؛2022استقصاء تصورات الشركاء لعام  ‘6’

ل إدارة الربامج يف تقييم مدى فائدة وامتثال معايري دلي ‘7’
 الربامج الفرعية؛ قبلتصميم الربامج وتنفيذها وإدارهتا من 

ابللجنة يف ضوء مراجعة  مداداتاستعراض إدارة اإل ‘8’
احلساابت اليت أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

 . 2020يف عام 

  2022الربامج الفرعية لعام  توجه - ابء
 واحلوكمةسياسات االقتصاد الكلي  :1الفرعي  الربانمج -1

يف أفريقيا عن للجميع والنمو الشامل التحول اهليكلي  حتقيقيف  للمسامهة  -27
 وحوكمة   سياسات االقتصاد الكلي، وإدارة   طريق ختطيط إمنائي معزز وفعال، وحتليل  
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 معرفية منتجات وضع علىالربانمج الفرعي هذا سيعمل  ،لقطاع العاماالية معزَّزتني مل
 أدوات وختصيص املستدامة، التنمية أهداف عن السنوي األفريقي املرحلي التقرير مثل

 ساعدةمل املتكاملة، واإلبالغ التخطيط أدوات جمموعة مثل ابلسياسات صلة ذات
 وخطة املستدامة التنمية أهداف مع متماشية وطنية إمنائية خطط وضع على البلدان

  .وتنفيذها وتتبع أدائها 2063 عام

 التكامل اإلقليمي والتجارة :2الفرعي  الربانمج -2

التعاون والتكامل على الصعيد اإلقليمي فيما بني الدول عزيز للمسامهة يف ت  -28
سيواصل األعضاء عرب زايدة التدفقات التجارية وحتسني التصنيع وزايدة االستثمارات، 

املنسقني املقيمني العمل مع مفوضية االحتاد األفريقي ومكاتب الربانمج الفرعي هذا 
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية والشركاء اإلمنائيني بغية دعم الدول األعضاء يف 

منطقة التجارة اليت تتيحها إىل األسواق واالستفادة من فرص األعمال وصول أتمني ال
ل حمتملة من قبيضارة التقليل إىل أدىن حد من أي آاثر مع احلرة القارية األفريقية، 

 يففقدان اإليرادات اجلمركية، وذلك احلاد يف الواردات، واإلغراق، وخماطر  االرتفاع
 التجارية والقضااي اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األفريقي، االحتاد خطط سياق

 والثنائية، األطراف املتعددة التجارية القضااي من وغريها العاملية التجارة مبنظمة املتصلة
 واتفاقات أفريقيا، يف والفرص النمو تشجيع وقانون اإلقليمية، التجارة بروتوكوالت مثل

. وسيقدم الربانمج الفرعي أيضا املساعدة التقنية لتنفيذ اسرتاتيجية االقتصادية الشراكة
التحول الرقمي األفريقية، وسيواصل وضع ونشر أدوات السياسات ووسائلها ومبادئها 

ى حتديد الفرص املتاحة للتنويع وإضافة القيمة وتطوير التصنيع التوجيهية، وسيساعد عل
التنمية الصناعية لتسريع واجملموعات الصناعية للدول األعضاء، دعما خلطة العمل 

 ألفريقيا.

 تنمية القطاع اخلاص ومتويله :3الفرعي  لربانمجا -3

بيئة األعمال بغية االستفادة من دور القطاع اخلاص عزيز للمسامهة يف ت  -29
واستثماراته يف النمو االقتصادي والتحول يف أفريقيا، وحتسني أمن حيازة األراضي، ال 
سيما ابلنسبة للمرأة، وتعزيز التمويل واالستثمار االبتكاريني من جانب القطاع اخلاص 

 الفرعي الربانمج هذاراعة، سيعمل يف جماالت اهلياكل األساسية والطاقة واخلدمات والز 
على األمن الغذائي والزراعة، وإعداد منتجات  19 على معاجلة آاثر جائحة كوفيد

معرفية وتقدمي خدمات استشارية إىل الدول األعضاء يف سالسل القيمة الزراعية 
 املتكاملة إقليميا. وسيواصل تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء يف تنفيذ إعالن االحتاد

 دعم يف وسيستمراألفريقي بشأن املسائل والتحدايت املتعلقة ابألراضي يف أفريقيا. 
 يف املتاحة االستثمار فرص استكشاف يف السوق يف املشاركة واجلهات األعضاء الدول
 صناديق مع الوثيق ابلتعاون األخرى، القطاعات ويف والعقارات األساسية اهلياكل جمايل
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 واملؤسسات اخلاصة األسهم ومؤسسات األصول إدارة وشركات التقاعدية املعاشات
 يفاهلياكل األساسية  تطوير لربانمج األولوية ذات الثانية اخلطة تنفيذ جانب إىل املالية،
 واألطر األدوات ونشر وضع أجل من الدعم تقدمي الفرعي الربانمج وسيواصل. أفريقيا

 واخلاص العام القطاعني بني الشراكات مناذج يف املمارسات أفضل عن فضالً  التنظيمية،
 .للطاقة األساسية اهلياكل يف واالستثمار اخلاص القطاع مشاركة جتتذب اليت

 البياانت واإلحصاءات :4الفرعي  الربانمج -4

البياانت واإلحصاءات واملعلومات اجلغرافية إنتاج يف تعزيز للمسامهة   -30
املكانية املوثوقة ونشرها واستخدامها على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي 

الربانمج الفرعي هذا ، سيعمل على األدلةالقائمة وضع السياسات واختاذ القرارات ل
ة يف املنهجيات تنمية قدرات الدول األعضاء، عن طريق تقدمي املساعدة التقنيعلى 

يف جمال التعدادات والدراسات االستقصائية، واألدوات والتقنيات اليت و ضعت حديثا 
مع تعميم مراعاة التكنولوجيات اجلغرافية املكانية وغريها من التكنولوجيات اجلديدة يف 

إىل أحدث البحوث  من العمليات اإلحصائية، استنادا مجيع املراحل ذات الصلة
 التطبيقية.

 تغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد الطبيعية :5الفرعي  لربانمجا -5

تعزيز من خالل يف النهوض ابلتنمية املستدامة الشاملة للجميع للمسامهة   -31
قدرة الدول األعضاء على تسخري التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار واملوارد الطبيعية 

دعم على مواجهة تغري املناخ، سي واالقتصادين األخضر واألزرق، فضالً عن تعزيز القدرة
الربانمج الفرعي الدول األعضاء يف صياغة وتنفيذ سياسات وطنية وإقليمية لبناء هذا 

قاعدة علمية وتكنولوجية وصناعية سليمة من خالل ما يلي: أواًل، حبوث السياسات 
اثنيا، عقد  املتعلقة ابلتكنولوجيات اجلديدة واالبتكار والقرارات املستندة إىل البياانت؛

منتدايت معنية ابلتعلم من األقران واحلوار وبناء توافق اآلراء بشأن العلوم والتكنولوجيا 
املساعدة التقنية إىل الدول قدمي واالبتكار ومنهجيات وأطر التحول الرقمي؛ اثلثا، ت

األعضاء. كما سيقدم الدعم التقين إىل الدول األعضاء يف تصميم وتنفيذ السياسات 
مع مبادئ الرؤية األفريقية ماشى تترتاتيجيات واخلطط املتعلقة ابملعادن اليت واالس

للتعدين. وسيواصل عقد منتدايت إقليمية، ال سيما منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية 
املستدامة، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي ومنظومة 

 األمم املتحدة.

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة :6عي الفر  الربانمج -6

يف أفريقيا النساء والفتيات يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني للمسامهة   -32
عن طريق التعجيل بوترية تنفيذ الدول األعضاء للسياسات والربامج، واإلبالغ عن 
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ياسات ويقدم التزاماهتا العاملية واإلقليمية، سيضطلع هذا الربانمج الفرعي ببحوث الس
اخلدمات االستشارية التقنية، كما سيعقد اجتماعات لواضعي السياسات واخلرباء 
هبدف زايدة املعارف وتنمية القدرات وحفز املناقشة بشأن تعميم مراعاة املنظور 

نتائج مراعية للخصوصيات ضمان يف السياسات والربامج اإلمنائية، سعيا إىل  اجلنساين
ى نشر الدليل األفريقي للجنسانية والتنمية، وهو ما سيساعد اجلنسانية. وسيعمل عل

الدول األعضاء على إجراء تقييم ذايت مستنري للتقدم احملرز حنو حتقيق املساواة بني 
 اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة يف البلدان اليت مل تطّبق هذا الدليل بعد.

  تنميةاألنشطة دون اإلقليمية ألغراض ال :7الفرعي  الربانمج -7

  األنشطة دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا :1 العنصر )أ(

 عن أفريقيا مشال يف العمل فرصاليت تستحدث  بيئةال تعزيز يفللمسامهة   -33
 مبؤهالت االعرتاف وحتسني اإلقليمي، والتكامل االقتصادي ابلتنويع النهوض طريق

 القياسي االقتصاد مناذج وضع على العنصر هذا سيعمل ومهاراهتم، املهاجرين العمال
 وزارات مع حماكاة عمليات وإجراء املتاحة، الكلي االقتصاد بياانت ابستخدام الكلي
 التقنية املساعدة سيقدم كما.  الشريكة البلدان يف املركزية واملصارف والتخطيط املالية

 على البلدان قدرة تعزيز هبدف اإلحصائية املعاهد مع القائمة الشراكات طريق عن
 فضالً  االقتصادية، للتشوهات الكمي القياس أجل من ومناذج للبياانت حتليالت وضع

 أبعمال وسيضطلع. العامة السياسات يف اعتمادها يتعني اليت التغيريات حتديد عن
 إقليمية عمل حلقات وسيعقد الشباب، تشغيل على الرتكيز مع العمالة بشأن حبثية

 على األعضاء الدول وسيساعد. أفريقيا يف عمل فرص إلجياد املمارسات أفضل بشأن
 على العمالة. 19-كوفيد  عن الناجم األثر من التخفيف

 األنشطة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا :2 العنصر )ب(

يف النهوض ابلتنمية الشاملة للجميع يف غرب أفريقيا عن طريق للمسامهة   -34
الدميغرافية ضمن السياسات وامليزانيات  الدينامياتتعزيز قدرة البلدان على إدماج أبعاد 

وعمليات التخطيط، والتعجيل بتحقيق التكامل اإلقليمي، سيستجيب هذا العنصر 
العوائد الدميغرافية،  تتيحهالطلبات بناء القدرات الرامية إىل تسخري الفرص اليت 

ف وسيواصل إجراء التحليالت والبحوث بشأن القضااي الدميغرافية. وسيقدم املعار 
واألدوات والسياسات الالزمة إلزالة العقبات اليت حتول دون التعجيل ابلتحول الدميغرايف 

األَسرية، واهلجرة واملهاجرين، والصحة والوفيات،  الديناميات)وتشمل القضااي 
والشيخوخة والظروف املعيشية، والدميغرافيا على مّر الزمن، والتسجيل املدين، والقضااي 

 الشباب، والسالم واألمن(. وسيتابع هذا العنصر شراكته اجلنسانية، ومتكني
االسرتاتيجية مع مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لكفالة ترمجة 

 التوصيات املتعلقة ابلبحوث إىل سياسة إقليمية.
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 األنشطة دون اإلقليمية يف وسط أفريقيا :3 العنصر )ج(

 حصة وزايدة القيمة، العالية واخلدمات التصنيع قطاعي توسيع يفللمسامهة   -35
 اإلقليمية، القيمة سالسل وتعميق الصادرات، جمموع يف واملصّنعة التجارية السلع

 ابلتنويع التعجيل هبدف وإنتاجيتها احمللية لالقتصادات التنافسية القدرة وحتسني
 اسرتاتيجيات تفعيل العنصر هذا سيدعم أفريقيا، وسط يف اهليكلي والتحول االقتصادي

 اجلماعة إىل الدعم تقدمي سيواصل كما.  وتنفيذها الصناعية واخلطط االقتصادي التنويع
 تنسيق يف أفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية واجلماعة أفريقيا وسط لدول االقتصادية

 .التجارية أدواهتما

 األنشطة دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا :4 العنصر )د(

تعميق التكامل اإلقليمي يف شرق أفريقيا عرب دعم تفعيل  يفللمسامهة   -36
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وذلك ابلتشجيع على االستثمار داخل املنطقة، 
وتسخري إمكاانت االقتصاد األزرق، وتعزيز السياحة اإلقليمية، سيواصل هذا العنصر 

احلرة القارية األفريقية إىل الدول األعضاء منطقة التجارة الناجم عن ثر األتقدمي تقييمات 
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ووضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية بشأن املنطقة. 
وسيواصل إنتاج املعارف، وتقدمي الدعم التقين، وتنمية احلوار بشأن السياسات وبناء 

راحل األوىل والثانية القدرات لتحسني السياسة العامة واالسرتاتيجيات املتعلقة ابمل
والثالثة من عملية تفعيل أنشطة املنطقة، مع الرتكيز على جماالت مثل التجارة يف السلع؛ 
والتجارة يف اخلدمات، والتجارة الرقمية، واالستثمار، وحركة اليد العاملة، والتجارة 

اجلماعات والقضااي اجلنسانية، وقضااي املنافسة. كما سيقدم الدعم إىل الدول األعضاء و 
 االقتصادية اإلقليمية فيما يتعلق ابالقتصاد األزرق والسياحة.

 األنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي :5 العنصر )هـ(

يف تعزيز الربامج والقدرات دون اإلقليمية والوطنية لتحقيق للمسامهة   -37
األفريقي،  التصنيع الشامل للجميع يف إطار احلد من الفقر وعدم املساواة يف اجلنوب

سيواصل هذا العنصر تعزيز التعاون والشراكات مع الدول األعضاء واجلماعات 
وحتديدا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشرتكة  ،االقتصادية اإلقليمية

أبولوايت التصنيع على  النهوضواجلهات األخرى يف  ،لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
الوطين، عن طريق تنفيذ اسرتاتيجية التصنيع اخلاصة ابجلماعة الصعيدين اإلقليمي و 

رطة الطريق ذات الصلة، يف ظل مواءمة هذه االسرتاتيجية ااإلمنائية للجنوب األفريقي وخ
 مع سياسات التصنيع الوطنية، ودعم هذه السياسات.

 



E/ECA/COE/39/19 

 

21-00222  16/16 
 

 دي والتنميةالتخطيط االقتصا :8الفرعي  الربانمج -8

يف تعزيز التخطيط اإلمنائي يف البلدان األفريقية وحتسني قدرهتا للمسامهة   -38
اهليكلي والتنمية املستدامة، سيواصل هذا  للتحولعلى وضع وإدارة سياسات فعالة 
الثري توى احملاستنادا إىل عرب اإلنرتنت و احلضوري الربانمج الفرعي تقدمي التدريب 

دون اإلقليمية، والتخطيط على األمد التنمية القطاعية والوطنية و يف جمال لتدريب ل
 وأتثريها االقتصادي 19 املتوسط إىل األمد الطويل يف سياق جائحة كوفيد

. وسيتابع هذا الربانمج الفرعي تعزيز أنشطة التعلم من األقران والتعاون فيما االجتماعي
لى بني خمططي التنمية األفريقيني عن طريق مجاعة من املمارسني، وسيتيح الوصول ع

نطاق واسع إىل مستودع املعرفة الرقمي التابع له املعين بتطور التخطيط اإلمنائي يف 
أفريقيا، وإىل موجزات السياسات والورقات البحثية. وسيقرتح دورات ذات صلة تشمل 

واحملتوى املتصل ابلشباب من قبيل رايدة األعمال، والعمالة، واالقتصاد  اجلنسايناحملتوى 
 ار، والتحول الرقمي.األخضر، واالبتك
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يف القضاء على الفقر املدقع واحلد من عدم املساواة عن طريق للمسامهة   -39
االستثمارات االجتماعية يف جمال  اواسرتاتيجياهتلدول األعضاء اسياسات حتسني 

وإجياد فرص العمل املنِتجة يف املناطق احلضرية، سيدعم هذا الربانمج الفرعي 
االسرتاتيجيات الوطنية للقضاء على الفقر واحلد من أوجه عدم املساواة، مع الرتكيز 
على احلماية االجتماعية، والسكان والتنمية، واهلجرة والشيخوخة. وسيتيح هذا العمل 

ت يف جمال السياسة العامة لوضع السياسات الوطنية وتنفيذها يف جمال خيارا
االستثمارات االجتماعية اليت تسهم يف احلد من أوجه الفقر والضعف ويف حتقيق أهداف 

وسيواصل الربانمج الفرعي التشجيع على ترتيب أولوايت السياسة  .2030خطة عام 
، عن طريق وضع اسرتاتيجيات للمناطق املتعلقة إبجياد فرص عمل يف املناطق احلضرية

 احلضرية وأطر لالستثمار ضمن التخطيط اإلمنائي الوطين. 

_______________ 

 

 

 


