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العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا

تقرير عن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا
تقرير من المدير العام
/46-م13-

هذذا التقررر مقذدَّم اجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتاذابذ ةة لطصذا ماصا التنميذة الرذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذا يذة الوارد في مقرره م ت
بالمواظبة عصى اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العقد الثالث لصتنمية الرذ ذ ذ ذ ذذنا ية ألفررميا ،وهو بمثابة

متابعة لصتقررررن  IDB.48/9و ،GC.18/10ورنبغي النظر فيه مقترناة بالمعصومات التي وردت بش ذ ذذك للق العقد
الثالث في الفرصين السادس والسابع من تقررر اليونيدو السنوي .2020

أول -مقدمة
أعصنذت الامييذة العذامة ل مم المتحذدف الفترف  2025-2016عقذدةا ثال ذثةا لصتنميذة الرذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذا يذة ألفررميذا في قرارها
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 ،293/70المعتمد في  25تموز/يوليه  ،2016الذي طصبت فيه إلى مفوضذية االتحاد األفررقي وواالة االتحاد األفررقي
لصتنمية ولانة األمم المتحدف االقتر ذ ذ ذ ذذادية ألفررميا ،وظاأل ا ،منظمة األمم المتحدف لصتنمية الر ذ ذ ذ ذذنا ية اليونيدو أ
تضع برنامج العقد الثالث لصتنمية الرنا ية الدولية ألفررميا وأ ِّ
تفعصه وتتولى زمام تنفيذه.

لدواعي التوفير ،لم تُطبع هذه الوثيقة .لذاُ ،يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إلى االجتماعات.
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ثانيا -التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا
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واص ذ ذ ذ ذذصت اليونيدو ،الل الفترف المش ذ ذ ذ ذذمولة بالتقررر ،تنفيذ برامج ومش ذ ذ ذ ذذاررع مختصفة تما ذ ذ ذ ذذيا مع القرار

 ،293/70الذي طصا إليها أيضا أ تزرد من مساعدتها التقنية المقدمة إلى البصدا األفررمية وفقا لصوالية المنوطة
بها في تعزرز التنمية الرنا ية الشامصة لصاميع والمستدامة .وربرز القسم التالي األنشطة المنفذف في هذا الردد.

ألف -أنشطة المساعدة التقنية
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واص ذذصت اليونيدو توج ذذيع نطام برناماها الرئيس ذذي لصش ذرافة القطررة ،ففي تش ذررن األول/أفتوظر ،2020

بدأ العمل في وض ذ ذ ذذع برنامج لصش ذ ذ ذرافة القطررة لامهوررة تنزانيا المتحدف ،وأطصق ،بمبادرف لاتية ،برنامج لصش ذ ذ ذرافة

القطررة من أجل اينيا في اانو الثاني/يناير  ،2021في حين واص ذ ذذصت البصدا الس ذ ذذبعة األ ر

إثيوظيا ورواندا

والس ذ ذ ذذنغال وزامبيا واوت ديفوار ومر ذ ذ ذذر والمغر التقدم في مراحل مختصفة ،حيث افتُتح رج ذ ذ ذذميا في إثيوظيا في
المنشذ ذ ذذكف بدعم من اليونيدو و ذ ذ ذذرااء
ذ ذ ذذباي/فبراير  2021أحد المامعات الرذ ذ ذذنا ية الز ار ية المتكامصة األرظعة ُ

آ ررن .ومن المقرر افتتذا المامعذات الثالثذة المتبميذة في وقذت الحق من هذذا العذام .وفي السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنغذال ،جذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاهم

برنذامج الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ارفذة القطررذة في جمع نحو  110ماليين دوالر لمامع ديذامنيذاديو الرذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذاعي ،و 70مصيو دوالر

لمشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروا منطقذة القطذا الزراعي الانوظي ،و 100مصيو دوالر لمشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروا منطقذة القطذا الزراعي األوجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ،

و 100مصيو دوالر لمشروا منطقة القطا الزراعي الشمالي.
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وفي ع ذذام  ،2020ا ذذان ذذت هن ذذا ثم ذذاني ذذة برامج قطرر ذذة قي ذذد التنفي ذذذ في أنغوال وزمب ذذابوي و ذذان ذذا و يني ذذا

ومد شذذقر وموررتانيا وموزامبيق ونيايررا ،وجذذبعة برامج قطررة جديدف قيد اإلعداد لرذذالح أو ندا وظنن وظوروندي

وجمهوررة الكونغو الديمقراطية وجذيراليو واابو فيردي والنيار .وظاإلضذافة إلى تنفيذ البرامج والمشذاررع الااررة،

ووض ذ ذ ذ ذ ذذعت ط طوار في
ُقدم في إطار البرنامج القطري دعم محدد لصتر ذ ذ ذ ذ ذذدي لتحديات جائحة اوفيدُ .19-
إطذار البرامج القطررذة لتحذديذد المخذاطر المحتمصذة لاذائحذة اوفيذد 19-وتذدابير لصتخيي

من اثثذار السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذصبيذة لتصذق

الاائحة .ودعمت اليونيدو اإلنتاج المحصي لمعدات الحماية الشذ ذ ذ ذ خرذ ذ ذ ذذية والمعدات الرذ ذ ذ ذذحية في بوراينا فاج ذ ذ ذذو

ونفذت أيضا أنشطة تراز عصى التو ية وظناء القدرات.
واوت ديفوار و ينيا واينيا ومد شقر ونيايرراُ .
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وعصى الرذ ذذعيد اإلقصيمي ،واصذ ذذصت اليونيدو تنفيذ برامج ومشذ ذذاررع ذ ذذتى ،ففي منطقة الاماعة اإلنمائية

لصانو األفررقي وجماعة ذ ذ ذذرم أفررم يا ،واص ذ ذ ذذصت اليونيدو تنفيذ مش ذ ذ ذذروا اإلض ذ ذ ذذاءف واألجهزف الكهرظائية الموفرف
لصطاقة لدعم تطورر أجوام نشطة لإلضاءف واألجهزف الكهرظائية الموفرف لصطاقة في رم أفررميا والانو األفررقي.

واا من بين النواتج الرئيسذذية لصمشذذروا الل الفترف المشذذمولة بالتقررر وضذذع إطار إقصيمي لإلضذذاءف .وفي إطار

التر ذ ذ ذذدي لاائحة اوفيد 19-الراهنة ،وفرت اليونيدو الدعم لصاماعة االقتر ذ ذ ذذادية لدول ر أفررميا في وض ذ ذ ذذع
مشذروعين لمعايير اصذة بها من أجل تحديد المواصذفات التقنية لرذناعة األقنعة الوااية المعدف لالجذتهال العام
ير الطبي والمنتاات الكحولية المائية اليدورة .وفي منطقة الاماعة االقترذذادية لدول وج ذ أفررميا ،وظالتنسذذيق

مع الواالة الدولية لصطاقة المتاددف والشرافة بين أفررميا واالتحاد األوروظي في ماال الطاقة ،رعت اليونيدو في

العمل عصى إنشذاء مراز لصطاقة المتاددف والكفاءف في اجذتخدام الطاقة في وجذ أفررميا في إطار الشذبةة العالمية
لصمرافز اإلقصيمية لصطاقة المسذ ذ ذذتدامة .ورتواءم إنشذ ذ ذذاء المراز مع جهود الاماعة االقترذ ذ ذذادية لدول وج ذ ذ ذ أفررميا

الرامية إلى إنش ذ ذ ذ ذذاء ج ذ ذ ذ ذذوم واحدف متكامصة و ذ ذ ذ ذذامصة لصاميع من أجل المنتاات والخدمات التي توفرها القطاعات
التقصيدية والنا ئة ،ورشمل للق الطاقة المستدامة والتكنولوجيا النظيفة.
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باء -األنشطة المعيارية
-6

في أيار/مايو  ،2020أُطصَقت مبادرف االج ذ ذ ذ ذ ذ ذذتع ار

الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذامل التي تراز عصى جمع البيانات عن البرامج

والمشذ ذ ذذاررع التي ياري تنفيذها لرذ ذ ذذالح الترذ ذ ذذنيع في أفررميا .وجذ ذ ذذوا تحدد المبادرف الثغرات التي تعتري المبادرات

الحالية والاهود اإلض ذ ذذافية التي يتعين بذلها وج ذ ذذوا تكو ج ذ ذذبيال لتعزرز الرواب الض ذ ذذروررة لصعمل المش ذ ذذتر عصى
تنفيذ المشذذاررع المقررف في إطار برنامج العقد الثالث لصتنمية الرذذنا ية ألفررميا .ومن المتوقع أ يسذذهم االجذذتع ار

الش ذ ذ ذذامل في نهاية المطاا في إنش ذ ذ ذذاء قاعدف بيانات ذ ذ ذذامصة ونظام معصومات مرتب بها لكي يس ذ ذ ذذتخدمهما مختص

أص ذ ذذحا المر ذ ذذصحة .وج ذ ذذوا يعصن التقررر األول لالج ذ ذذتع ار

الش ذ ذذامل الل مؤتمر قمة االتحاد األفررقي المعني

بالترنيع والتنورع االقترادي في أفررميا ،الذي جيعقد في تشررن الثاني/نوفمبر .2021
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وأجرت اليونيدو ج ذذصس ذذصة من الد ارج ذذات االج ذذتقر ذذائية في البصدا األفررمية لتقييم أثر جائحة اوفيد19-

عصى قطاا الر ذذناعة التحورصية في أفررميا .واا الهدا النهائي هو اج ذذتخدام النتائج لتزورد الحةومات األفررمية
بخيارات جذ ذ ذذياجذ ذ ذذات قائمة عصى األدلة لصترذ ذ ذذدي لاائحة اوفيد .19-وتعاونت اليونيدو أيضذ ذ ذذا مع واالة االتحاد
األفررقي لصتنميذة ومنظمذة األ ذذيذة والز ارعذة ل مم المتحذدف منظمذة األ ذذيذة والز ارعذة إلجراء تقييم جذ ذ ذ ذ ذ ذ ذررع ألثر

جائحة اوفيد 19-عصى المشذاررع الرذغيرف والمتوجذطة الحام في قطاا تاهيز األ ذية .وأد التقييم السذررع إلى
تحديد مااالت محوررة ألنشطة توفير المساعدف التقنية.

جيم -المنتديات العالمية والدعوة
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تعاونت اليونيدو مع مفوضذية االتحاد األفررقي ولانة األمم المتحدف االقترذادية ألفررميا وواالة االتحاد

األفررقي لصتنمية ومبادرف أنرذذار أفررميا في تنظيم فعاليات مواضذذييية ذذتى الل أجذذبوا الترذذنيع في أفررميا في

الفترف من  16إلى  20تش ذررن الثاني/نوفمبر  ،2020واا موضذذوعها المحوري لالترذذنيع الشذذامل والمسذذتدام في
حمبة منطقة التاارف الحرف القاررة األفررميةل ،وقد اج ذ ذ ذ ذ ذذتقطبت أفثر من  2 500مش ذ ذ ذ ذ ذذار  .ووفرت هذه الفعاليات

منب ار لصتداول حول المااالت لات األهمية االج ذ ذ ذ ذ ذذتراتياية لتعزرز التر ذ ذ ذ ذ ذذنيع في أفررميا ،واا من بينها ما يصي

الثورف الر ذ ذ ذذنا ية الرابعة لالر ذ ذ ذذناعة 4.0ل  ،وتنمية ج ذ ذ ذذالج ذ ذ ذذل الميمة اإلقصيمية ،وظناء القدرات التااررة ،وتنمية
الطاقة المتاددف ،والتنمية الز ار ية الرذ ذ ذذنا ية ،وتنمية المامعات الرذ ذ ذذنا ية ،وتنمية الرذ ذ ذذناعات الرذ ذ ذذيدالنية.

قدت دورف اصذذة رفيعة المسذذتو في  20تش ذررن الثاني/نوفمبر  2020حض ذرتها ماموعة مختارف من راجذذاء
وع َ
ُ
الدول األعضذ ذذاء في مبادرف أنرذ ذذار العقد الثالث لصتنمية الرذ ذذنا ية ألفررميا .ومن النتائج الرئيسذ ذذية التي تمخ

عنها أجذ ذ ذ ذذبوا الترذ ذ ذ ذذنيع في أفررميا صذ ذ ذ ذذدور إعال يدعو إلى الحفا عصى ز م الح ار صذ ذ ذ ذذو اتخال إجراءات

مصموجة تمهد النعقاد مؤتمر قمة الترنيع والتنورع االقترادي في أفررميا في تشررن الثاني/نوفمبر .2021
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وفي تموز/يوليه  ،2020ذارات اليونيدو في الفعالية الاانبية لصمنتد السذياجذي الرفيع المسذتو  ،التي

ط ة طررق األمم المتحذدف لصتعايذل بتنفيذذ برنذامج عمذل فيينذا لصبصذدا النذاميذة
قذدمذت عبر اإلنترنذت تحذت عنوا ل رر ذ
ير الس ذ ذ ذ ذ ذذاحصية الل عقد العمل وحمبة جائحة اوفيد19-ل ،وتولى تنظيمها رئيا ماموعة البصدا النامية ير

الس ذ ذ ذ ذذاحصية ومةتا الممثل الس ذ ذ ذ ذذامي ألقل البصدا نمواة والبصدا النامية ير الس ذ ذ ذ ذذاحصية والدول الازررة الر ذ ذ ذ ذذغيرف
النامية .وتوجه ررطة الطررق ،التي اعتُمدت في أيصول/جذ ذ ذذبتمبر  ،2020نداء إلى ال من صذ ذ ذذناا السذ ذ ذذياجذ ذ ذذات
والقطاا الخا

ومر ذ ذ ذذارا التنمية المتعددف األطراا واإلقصيمية ومنظومة األمم المتحدف وج ذ ذ ذذائر المنظمات من

أجل المس ذ ذ ذذاعدف عصى التغصا عصى التحديات الهيةصية في البصدا النامية ير الس ذ ذ ذذاحصية .ومن المتوقع أ تس ذ ذ ذذهم

اليونيدو في الماال المواضيعي لي األولورة من ررطة الطررق المتعصق بالتحول االجتماعي االقترادي.
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وفي تش ذ ذ ذررن الثاني/نوفمبر  ،2020نظمت اليونيدو حصقة د ارج ذ ذ ذذية ذ ذ ذذبةية حول الاودف والمعايير في

ج ذ ذ ذ ذ ذ ذذيام تعافي االقتر ذ ذ ذ ذ ذ ذذادات األفررمية في مرحصة ما بعد اوفيد .19-ووفرت الحصقة منب اةر لماموعة متنوعة من
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أصذحا

المرذصحة لمناقشذة دور المؤجذسذات والخدمات الايدف في الترذنيع المسذتدام والشذامل في أفررميا .وجرت

المناقشذ ذ ذذة في إطار االحتفال المشذ ذ ذذتر بين اليونيدو واالتحاد األفررقي بكجذ ذ ذذبوا الترذ ذ ذذنيع األفررقي لعام .2020

وأعادت الفعالية التكفيد عصى ضذرورف اعتماد أفررميا والشذرااء الرئيسذيين عصى الدروس المسذتفادف من االضذطرابات

االجتمذا يذة واالقترذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاديذة المرتبطذة باذائحذة اوفيذد ،19-والفر

التي يتيحهذا ز م منطقذة التاذارف الحرف القذاررذة

األفررمية ،واالبتكارات التي جصبتها التحوالت الرقمية لدفع عاصة الترنيع.

دال -التعاون مع الوكالت األخرى
قطع برنامج عمل عقد األمم المتحدف الثالث لصتنمية الرذذنا ية ألفررميا ذذوطاة متقدماة عصى صذذعيد تنفيذ
-11
المش ذذاررع الااررة بالتعاو مع جهات الوص ذذل معه لد المؤجذ ذس ذذات الشذ ذررةة .ففي أيصول/ج ذذبتمبر  ،2020جر

ا لترذ ذ ذ ذ ذذديق عصى ررطة الطررق المشذ ذ ذ ذ ذذتراة لصبرنامج واطار الرصذ ذ ذ ذ ذذد والتقييم المرتب بها في حصقة العمل الثالثة

المؤجذ ذ ذس ذ ذذات الشذ ذ ذررةة لصبرنامج،

لاهات الوص ذ ذذل التي عقدت عبر اإلنترنت وحض ذ ذذرها  51مش ذ ذذارااة من مختص
فا من بينها مفوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذية االتحاد األفررقي ،وواالة االتحاد األفررقي لصتنمية ،ولانة األمم المتحدف االقترذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادية
ألفررميا ،والاماعة االقترذادية لدول ر أفررميا ،والسذوم المشذتراة لشذرم أفررميا والانو األفررقي ،والاماعة
االقتر ذ ذذادية لدول وج ذ ذ أفررميا ،ومر ذ ذذرا التنمية األفررقي ،ومر ذ ذذرا التر ذ ذذدير واالج ذ ذذتيراد األفررقي ،ومؤتمر

األمم المتحدف لصتاارف والتنمية األونكتاد  ،ومنظمة األ ذية والزراعة ،ومةتا المسذ ذ ذذتشذ ذ ذذار الخا

ل مم المتحدف

لش ذ ذ ذذؤو أفررميا ،ومةتا الممثل الس ذ ذ ذذامي ل مم المتحدف ألقل البصدا نموا والبصدا النامية ير الس ذ ذ ذذاحصية والدول
الازررة الرذ ذذغيرف النامية ،والماصا االقترذ ذذادي واالجتماعي التابع ل مم المتحدف ،وادارف األمم المتحدف لصشذ ذذؤو

االقترذادية واالجتما ية ،والمنظمة العالمية لصمصكية الفكررة ،واالتحاد الدولي لالترذاالت ،والمفوضذية األوروظية.

وناقشت حصقة العمل أيضا وضع وتنفيذ برامج ومشاررع مشتراة.
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وظذدأ التعذاو بين لانذة األمم المتحذدف االقترذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاديذة ألفررميذا واليونيذدو لتقذديم الذدعم من أجذل وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع

اجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراتيايذات وطنيذة إلقذامذة منطقذة التاذارف الحرف القذاررذة األفررميذة .والهذدا من االجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراتيايذات الوطنيذة هو

اجذ ذذتكمال إطار السذ ذذياجذ ذذات القائم ،وتحديد الفر

المتاحة إلضذ ذذافة الميمة ولصتاارف ،والتو ية بالقيود الراهنة التي

تمنع االجذ ذذتفادف الكامصة من األج ذ ذوام الوطنية واإلقصيمية والعالمية واإلجراءات المطصوظة لتحقيق االجذ ذذتفادف الكامصة

من تصق األجذ ذ ذ ذ ذوام في ج ذ ذ ذ ذذيام إقامة منطقة التاارف الحرف القاررة األفررمية .وتاري اليونيدو حالياة مناقش ذ ذ ذ ذذات مع
الصانة االقتر ذذادية ألفررميا بش ذذك وض ذذع مبادرف لتش ذذايع الر ذذناعات الر ذذيدالنية في منطقة التاارف الحرف القاررة
األفررمية اجتناداة إلى الخطة األفررمية لرنع المستحضرات الريدالنية التي تدعمها اليونيدو.

 -13واجذ ذ ذذتُهل مشذ ذ ذذروا مشذ ذ ذذتر بين مرذ ذ ذذرا التنمية األفررقي واليونيدو لتحصيل أثر جائحة اوفيد 19-عصى
القطاا الرذ ذذناعي ،وفهم عوامل صذ ذذموده ،وتحديد اإلصذ ذذالحات واإلجراءات السذ ذذياجذ ذذاتية الالزمة لتحقيق انتعا
اقترذ ذ ذذادي ج ذ ذ ذررع بعد األزمة .وا تيرت اوت ديفوار وجمهوررة الكونغو الديمقراطية واينيا وموررشذ ذ ذذيوس ورواندا

والسذنغال وجنو أفررميا وتونا وزامبيا لصمشذاراة في هذه المبادرف .ومن المتوقع أ يوفر التحصيل إر ذادات مفيدف

لصحةومات في ترميم برامج إلنعا
-14

الش ذ ذذبا

النمو االقترادي.

وواصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذصذت اليونيذدو ومنظمذة األ ذذيذة والز ارعذة التعذاو في تنفيذذ برنذامج مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتر لتهيئذة الفر

في أفررميا ،وهو مر ذ ذذمم من أجل أ يتيح المزرد من فر

التوظي

والعمل الحر الالئقة لصش ذ ذذبا

أمذام

في

المناطق الرريية و ذ ذ ذذبه الحضذ ذ ذررة في مااالت الزراعة واألعمال التااررة الز ار ية .وراري في الوقت الراهن في
أو نذذدا وروانذذدا والسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنغذذال واينيذذا تنفيذذذ المرحصذذة الثذذالثذذة من برنذذامج منظمذذة األ ذذذيذذة والز ارعذذة الذذذي تبص تكصفتذذه

 5,3ماليين دوالر والذذي يرمي إلى اتبذاا نهج قطررذة من أجذل تعزرز فر
الزراعة الغذائية.
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وواص ذ ذ ذذصت اليونيدو والبنق الدولي ومراز التاارف الدولية ،بالشذ ذ ذ ذرافة مع االتحاد األوروظي ومنظمة دول

أفررميذا والبحر الكذارربي والمحي الهذاد  ،العمذل عصى إناذاز مرحصذة التنفيذذ لبرنذامج يرمي إلى تهيئذة بيئذة مواتيذة

داعمة لسالجل الميمة من الل انتهاج جياجات امصة لصاميع وتشايع االجتثمار واقامة التحالفات ،وتبص تكصفة

ُنازت المرحصة االجذ ذذتهاللية لصبرنامج في عام  ،2020وظدأ تنفيذه في بداية
هذا البرنامج  34,4مصيو يورو .وقد أ َ
عام  .2021و الل المرحصة االج ذ ذ ذذتهاللية ،واءمت الوااالت الثال ُن ُهج التنفيذ وظرامج العمل في ج ذ ذ ذذبيل تحقيق

نتائج متس ذ ذ ذ ذ ذذقة ومنس ذ ذ ذ ذ ذذامة في ماال التعاو التقني مع إمةانية التوج ذ ذ ذ ذ ذذع عصى الر ذ ذ ذ ذ ذذعيدين الُقطري واإلقصيمي.
واجتكشفت الوااالت الثال أيضاة ُنهااة مشتراة لصتخيي من أثر جائحة اوفيد 19-عصى جالجل الميمة تفضي

إلى انتهاج مسارات لصعمل المشتر
-16

الل مرحصة تنفيذ البرنامج في الفترف من  2021إلى .2024

وظدأت اليونيدو والصانة االقتر ذذادية ألفررميا ومر ذذرا التنمية األفررقي التعاو من أجل وض ذذع ررطة قاررة

لمبادرات االبتكار والرقمنة ،والس ذذياج ذذات واالج ذذتراتيايات وأص ذذحا المر ذذصحة ،من أجل تحس ذذين التنس ذذيق وتحديد أوجه

التآزر المحتمصة والمسذاعدف عصى توجذيع نطام المبادرات الرائدف لدعم تنفيذ اجذتراتياية التحول الرقمي ألفررميا -2020

 . 2030والهدا العام الج ذذتراتياية االتحاد األفررقي لصتحول الرقمي هو لتس ذذخير التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية من
أجل تحورل الماتمعات واالقترذ ذذادات األفررمية إلى قو نشذ ذذطة تعزز التكامل في أفررميا وتولد نموا اقترذ ذذاديا ذ ذذامال
وتحفز عصى صق فر

العمذذل وتكس ذ ذ ذ ذ ذ ذذر الفاوف الرقميذذة وتقض ذ ذ ذ ذ ذ ذذي عصى الفقر من أجذذل تحقيق التنميذذة االجتمذذا يذذة

واالقترادية لصقارف وضما امتال أفررميا ل دوات الحديثة لإلدارف الرقميةل.

 -17وراري حذذاليذاة وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع مبذذادرف لتعزرز ررطذذة طررق القطن في البصذذدا األرظعذذة المنتاذذة لصقطن  -بنن
وظوراينا فاجذو وتشذاد ومالي  -التي تعد أفبر البصدا التي تزرا القطن في ر أفررميا .وجذوا يراز البرنامج،

الذي ج ذ ذذتنفذه اليونيدو ومراز التاارف الدولية و ذ ذذرااء آ رو  ،عصى تحس ذ ذذين إنتاجية قطاا القطن والمنس ذ ذذوجات
والمالبا وقذدرتذه التنذافسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة من أجذل تعزرز أنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذطذة تاهيز القطن وتثمينذه محصيذا وزرذادف الفر

األج ذ ذ ذ ذوام دو اإلقصيمية والدولية عصى الس ذ ذ ذ ذواء ،مما ج ذ ذ ذ ذذيةو له أثر إياابي عصى صق فر

المتذاحذة في

عمل مس ذ ذ ذ ذذتدامة.

ومن المتوقع وضع برامج مماثصة في مناطق أ ر من أفررميا ،بما في للق رم أفررميا والانو األفررقي.
-18

ومع االعتماد الرج ذ ذذمي لواالة االتحاد األفررقي لصتنمية باعتبارها الذراا التقنية لصتنفيذ لمفوض ذ ذذية االتحاد

األفررقي ،أ ذت اليونيدو تتعاو معها عصى وضذ ذذع طة عمل مشذ ذذتراة ُ 2024-2021يتوقع تنفيذ عدف برامج
مش ذ ذذتراة في إطارها .وتش ذ ذذمل هذه المش ذ ذذاررع حمصة ل 100 000مش ذ ذذروا ص ذ ذذغير ومتوج ذ ذ الحام بمصيو وظيفة
بحصول عام  2021ل ،التي تراز عصى تعزرز فر

العمل لصشذ ذ ذذبا  ،ود ارجذ ذ ذذة مسذ ذ ذذحية لسذ ذ ذذالجذ ذ ذذل الميمة اإلقصيمية

لعموم أفررميا ج ذ ذذتش ذ ذذةل األج ذ ذذاس لتعزرز االج ذ ذذتثمار في ج ذ ذذالج ذ ذذل الميمة اإلقصيمية في إطار منطقة التاارف الحرف

القاررة األفررمية ،وانشاء مرصد لصرناعة في مفوضية االتحاد األفررقي ،واصدار تقررر عن الترنيع في أفررميا،

ووضع مؤ ر لصترنيع في أفررميا.

ثالثا -نظرة استشرافية
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تذنذظذيذم مذؤتذمذر الذقذم ذ ذ ذذة الذمذعذنذي ب ذ ذ ذذالذتر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذيذع فذي أفذررذمذي ذ ذ ذذا دع ذ ذ ذذا االتذح ذ ذ ذذاد األفذررذقذي ،فذي مذقذرره

) ،AU/Dec.751(XXXIIIاليونيدو إلى التعاو مع الصانة االقتر ذ ذذادية ألفررميا ومبادرف أنر ذ ذذار أفررميا عصى
توفير الدعم الالزم لتنظيم مؤتمر القمة الل أج ذ ذذبوا التر ذ ذذنيع في أفررميا ،الذي اا من المزمع عقده في الفترف

من  16إلى  20تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذررن الثذاني/نوفمبر  .2020ولكن بسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذا جائحذة اوفيذد ،19-تم تكجيذل مؤتمر القمذة إلى
تشررن الثاني/نوفمبر .2021
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تشذ ذ ذ ذ ذ ذذغيل أمانة العقد الثالث لصتنمية الرذ ذ ذ ذ ذ ذذنا ية ألفررميا من المقرر أ يةتمل مال موظفي األمانة،

-21

أصذحا المرذصحة دعماة لصترذنيع

الذين بدأت عمصيات تعيينهم في عام  ،2020بحصول حزر ار /يونيه  .2021وجذُذيصتما الدعم من الدول األعضذذاء
من الل إعارف الموظفين وتقديم الدعم المالي لصمشروعات الممولة والموظفين لوي الخبرف.

مواصذصة االجذتع ار

الشذامل لصبرامج والمشذاررع التي ينفذها مختص

في أفررميا من المقرر التوج ذذع في جمع البيانات من مختص
الخرائ وجمع البيانات.
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أص ذذحا

المر ذذصحة باج ذذتخدام أداف مر ذذممة لرج ذذم

وضذ ذذع برامج ومشذ ذذاررع مشذ ذذتراة جذ ذذيةو وضذ ذذع البرامج والمشذ ذذاررع المشذ ذذتراة محور الترايز الرئيسذ ذذي

ألمانة العقد الثالث لصتنمية الرذ ذ ذذنا ية ألفررميا .وجذ ذ ذذيولى اهتمام ا

لوضذ ذ ذذع برامج إقصيمية لدعم برامج منطقة

التاارف الحرف القاررة األفررمية ،وجذذتُعطى األولورة أيضذاة لصمشذذاررع التي تراز عصى مسذذاعدف البصدا األفررمية عصى
حسن التعافي من آثار جائحة اوفيد.19-
 -23عقد حصقات عمل إقصيمية لصتو ية ج ذ ذ ذ ذ ذذتُعقد حصقات عمل مع مختص
لتعميم برنامج العقد الثالث لصتنمية الر ذ ذذنا ية ألفررميا عصى الر ذ ذذعيد اإلقصيمي وتعزرز تمصكه ،فض ذ ذذال عن وض ذ ذذع

الاماعات االقتر ذ ذ ذ ذ ذذادية اإلقصيمية

مشاررع إقصيمية.
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مبادرف أنرذار العقد الثالث لصتنمية الرذنا ية ألفررميا جذيسذتمر التوجذع في تنفيذ األنشذطة المعتزمة في

إطار هذه المبادرف .ومن المتوقع أ ينفذ هؤالء األنر ذ ذ ذذار ،الذين يتكلفو من ماموعة مختارف من راج ذ ذ ذذاء الدول

والحةومات ،الل السذ ذذنة األنشذ ذذطة المقترحة عصيهم .وجذ ذذياري توجذ ذذيع نطام المبادرف لتشذ ذذمل راجذ ذذاء دول جددا

وجهات فاعصة بارزف في القطاا الخا
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.

تقذديم التقررر المرحصي لصامييذة العذامذة ل مم المتحذدف ياري إعذداد الطبعذة الخذامسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة لصتقررر المرحصي

السنوي ،ومن المقرر تقديمها إلى األمين العام في تموز/يوليه .2021

رابعا -اإلجراء المطلوب من اللجنة اتخاذه
-26
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لعل الصانة ُّ
تود أ تحي عصماة بالمعصومات الواردف في هذه الوثيقة.
َّ
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