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المؤتمر العام
الدورة التاسعة عشرة
فيينا 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر –  3كانون األول/ديسمبر 2021
َّ
المؤقت
البند  19من جدول األعمال
العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا

معلومات َّ
محدثة بشأن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا
تقرير من المدير العام
مقر ه م ص
طلب مجلس التنمية الصننناةية ،في َّ

/46-م ،13-إلى المدير العام أن يقدم بانتظام

تقري اًر عن التقدم المحرز بشن ن ننقن العقد الثالم للتنمية الصن ن ننناةية ألفري يا إلى لجنة البرنام والمي انية ومجلس
التنمية الصنناةية والمؤتمر العام ،وللى الرريق العام غير الرسنمي المعني بالمسنائ المتصنلة جلجنة البرنام
والمي اني ن ننة .ويق ن نندم ه ن ننذا التقرير معلوم ن نناص تح ن ن اندا قبر تقرير منتظم من ه ن ننذا القبين ن ن  ،وا د في الوثيق ن ننة

 ، IDB.49/13وينبغي النظر فين جنبنا إلى جننب مع المعلومناص المتعلقنة بنالعقند الثنالنم للتنمينة الصن ن ن ن ن ن ننناةينة

ألفري يا ،الوا دة في الرصن ن ن ن ن ن ن  7من تقرير اليونيدو السن ن ن ن ن ن نننو  ،2020ومذكرة األمين العام عن العقد الثالم
للتنمية الصناةية ألفري يا (.)A/74/199( )2025-2016

أول -مقدمة
فني تنمنوز/ينولنين ن ن ن  ،2016اعنتنم ن ن نندص النجنمنألني ن ن ننة النع ن ن ننام ن ن ننة لن منم النمنتنح ن ن نندة النقن ار  293/70منعنلنن ن ن ننة
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طلب إلى مروان ننية االتحاد األفريقي،
الرترة  2025-2016العقد الثالم للتنمية الصن ننناةية ألفري يا .ولدق ال يام جذلُُ ،
ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -الشن نرالة الجديدة من أج تنمية أفري يا (وكالة االتحاد األفريقي للتنمية) ،ولجنة األمم
المتحدة االقتصن ن ن ننادية ألفري يا (اللجنة االقتصن ن ن ننادية ألفري يا) ،واليونيدو على وج التحديد ،وان ن ن ننع جرنام العقد الثالم
وقيننادتن وترعين تنريننذه .ودعننا الق ار أيضن ن ن ن ن ن ننا اليونينندو إلى زيننادة مسن ن ن ن ن ن نناعنندت ننا التقنيننة المقنندمننة إلى البلنندان األفري يننة.
ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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لما ُدعيت اليونيدو في الق ار إلى توطيد الش نرالاص ،بسننب االقتضنناء ،مع الكياناص المعنية األبرق في منظومة
األمم المتحدة ،وتع ي الروابط الالزمة لواع المباد اص المشتركة لصالح التصنيع.

ثانيا -التقدم المحرز في تنفيذ العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا
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أقر الشنركاء الرئيسنيون في العقد الثالم للتنمية الصنناةية ألفري يا ،في إطا
بالل الرترة المشنمولة بالتقريرَّ ،

بلقة عم ُعقدص في أيلول/سننبتمبر  ،2020بريطة الطريق المشننتركة لبرنام العقد الثالم للتنمية الصننناةية ألفري يا،
أقروا كذلُ إطا الرص ن ن نند والتقييم ال.ا
وهي إطا جرنامجي ي دف إلى تنريذ الق ار  ،293/70و ُّ

ج ا .وتتقل

بريطة

الطريق من س ن ننتة أهداف اس ن ننتراتيجية تتض ن ننمن  32مجاال اس ن ننتراتيجيا للعم  .وبالل بلقة العم  ،نوقش ن ننت الحاجة إلى

ٍ
أمانة للعقد الثالم للتنمية الصناةية ألفري يا امن إطا اليونيدو.
التعجي بإنشاء وتشغي
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وفي كانون الثاني/يناير  ، 2021أُنش ن ن ن ن ت أمانة العقد الثالم للتنمية الصن ن ن ننناةية ألفري يا ان ن ن ننمن إطا

اليونيدو جتعيين وابدة من كبا موظري البرام
مدا السننة ،بما في للُ انتدا

موظ

ئيس ننة ل ا .كما اس ننتمرص عملياص تعيين موظرين إا ننافيين على

جرام من بوومة الصنين .وتواصن بوومة اليابان دعم أنشنطة اليونيدو

المتص ننلة بالعقد الثالم للتنمية الص ننناةية ألفري يا وأمانت  ،بس ننب م ننتى من ا مش ننروع م.ص ن

تعم في موظرة

منتدبة من موتب تروي االسنتثما والتكنولوجيا في طوكيو .وتشنم الم ام الرئيسنية التي تضنطلع ج ا أمانة العقد
الثالم للتنمية الص ننناةية ألفري يا ،على س ننبي المثال ال الحص ننر ،تنس ننيق األعمال المتعلقة جوا ننع جرنام العقد
الثالم للتنمية الصن ننناةية ألفري يا وتنريذه مع وكاالص األمم المتحدة األبرق وأصن ننحا

المصن ننلحة باالسن ننتناد إلى

مجاالص تركي بريطة الطريق المشن ن ن ننتركة للعقد الثالم للتنمية الصن ن ن ننناةية ألفري يا المتعلقة بالش ن ن ن نرالاص وبشن ن ن نند
الموا د؛ وأنشن ن ن ن ننطة الدعوة واالتصن ن ن ن ننال المتعلقة بالعقد الثالم للتنمية الصن ن ن ن ننناةية ألفري يا؛ وتنمية ولدا ة المعا ف
فيما يتعلق بالتصننيع في أفري يا؛ وتنظيم المنتدياص العالمية بشنقن المواانيع الرئيسنية؛ ولعداد المباد اص ال.اصنة
ولدا ت ا ،بما في للُ مباد ة أنصن ننا العقد الثالم للتنمية الصن ننناةية ألفري يا التي تتقل

من مجموعة م.تا ة من

ؤس ن نناء الدول األفري ية؛ ولص ن نندا التقا ير المربلية الس ن نننوية عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالعقد الثالم للتنمية
الصناةية ألفري يا ،التي يقدم ا األمين العام إلى الجمألية العامة ل مم المتحدة.
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وفي عام  ،2021أُبرز تقدم في العم المضننطلع ب بغرض اإلعداد لمباد ة االسننتعراض الشننام التي

أُطلقت في أيا /مايو  .2020كما أُجر تحلي للمعلوماص التي ُجمعت بحلول أيلول/سن ن ن ن ن ن ننبتمبر  2021بشن ن ن ن ن ن ننقن
البرام والمشن ن ن ننا يع التي يجر تنريذها لصن ن ن ننالح التصن ن ن نننيع في أفري يا .وقد جدأ العم على إعداد تقرير أولي من
المتوقع إطالع سنائر أصنحا

المصنلحة علي بحلول ن اية العام .وهوج عام ،سنتعم هذه المباد ة على اسنتبانة

الثغراص القائمة في المباد اص الجا ية؛ وتحديد الج ود اإلانافية التي يتعين جذل ا؛ والعم جوصنر ا سنبيال لتع ي
الروابط الالزمة للتدبالص المش ننتركة الم مع تنريذها في إطا العقد الثالم للتنمية الص ننناةية ألفري يا .وفي ن اية
المطاف ،من المتوقع أن يس ن م هذا االس ننتعراض الش ننام في إنش نناء قاعدة جياناص م نناملة ونظام معلوماص مرتبط
ج ا يمون لم.تل
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أصحا

المصلحة است.دام ما.
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ألف -توسيع نطاق المساعدة التقنية التي تقدمها اليونيدو
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وفقا للق ار  ، 293/70واصن ن ن ن ن ن ننلت اليونيدو توسن ن ن ن ن ن ننيع نطا المسن ن ن ن ن ن نناعدة التقنية التي تقدم ا إلى البلدان

األفري ية ،جوسننائ من ا تنريذ جرام الش نرالة القطرية .وقد ا ترع عدد جرام الش نرالة القطرية في أفري يا من سننبعة
إلى تسن ننعة جرام مع جدء جرنام الش ن نرالة القطرية في جم و ية تن انيا المتحدة في تش ن نرين األول/ألتوهر ،2020
ولطال جرنام الشن ن نرالة القطرية لكينيا ،بمباد ة لاتية ،في كانون الثاني/يناير  .2021وواص ن ننلت جرام الشن ن نرالة
القطرية الس ننبع األبرق (إثيوهيا و واندا وزامبيا والس نننغال وكوص ديروا ومص ننر والمغر ) إبراز التقدم في مراب

م.تلرة .وفي نيس ن ننان/أجري َّ ،2021
وقعت مص ن ننر واليونيدو جرنامجا للشن ن نرالة القطرية َّ
مدت بمس س ن نننواص ب يمة

 172مليون يو و يرك على السن ن ننياسن ن نناص الصن ن ننناةية والحوكمة ،وتشن ن ننجيع االسن ن ننتثما  ،والصن ن ننناعة ال.ض ن ن نراء.
وفي الرترة الممتدة ما جين م ن ن ن ن ن ننبار/فبراير وأيا /مايو  ،2021افتُتحت ثالثة من المجمعاص الص ن ن ن ن ن ننناةية ال اةية
التجريبية المتكاملة األ هعة التي أُنش ت في إثيوهيا بمساعدة اليونيدو.

-6
م.تل

تقدم األمثلة التالية على المش ن ننا يع الجا
وعلى الص ن ننعيد الوطني ،ا

تنريذها في أفري يا لمحة عامة عن

المجاالص التي تشمل ا تدبالص اليونيدو:
(أ)

تنمية األعمال التجا ية ال اةية :في الس ن ننودان ،أُطلق مش ن ننروع ب يمة  2,2مليون دوال لدعم

تطوير س ننالسن ن ال يمة ال اةية ،وليجاد فر

العم في المناطق الريزية ،وزيادة س ننب الحص ننول على ال.دماص

المالية .كما أُنش ن ن ن ننت مرفق للت .ين البا د ب ية ت .ين المنتجاص البس ن ن ن ننتانية الطازجة .وي دف هذا المش ن ن ن ننروع إلى
الوصن ن ن ن ننول إلى  3 000مسن ن ن ن ننتريد .وفي موزامبيقُ ،نارذ مشن ن ن ن ننروع تبلغ قيمت  4,1ماليين يو و وي دف إلى تع ي
تطوير سلسلة قيمة البن ويرك على زيادة توليد دب صغا الم ا عين؛
( )

جناء القد اص التجا ية وتشننجيع االسننتثما  :في مطلع عام  ،2021جدأص اليونيدو مربلة تنريذ

جرنام ب يمة  8ماليين يو و يرك على تشن ننجيع االسن ننتثما من بالل جناء القد اص المؤسن نسن ننية لوكاالص تشن ننجيع
االسن ننتثما في إثيوهيا وزامبيا والسن نننغال وغانا والكاميرون وكينيا .وفي موزامبيق ،واصن ننلت اليونيدو تنريذ مشن ننروع
ب يمة  6,8ماليين دوال يمول االتحاد األو وهي وي دف إلى دعم سنالسن ال يمة لاص األولوية ال.اصنة بالرال ة
المج ة والموسراص والبذو ال يتية وال يوص العطرية والقشرياص والربوياص واألسماك؛
(ج)

الثو ة الصن ن ننناةية الرابعة عالصن ن ننناعة 4.0ع :دعمت اليونيدو اسن ن ننت.دام نمولج للتعلم ا لي في

س ن ننم بريطة ألنواع أم ن ننجا الس ن نننط ب ية تع ي أداء القطاع ال اعي وس ن ننالس ن ن ال يمة لاص الص ن ننلة في ناميبيا.
وفي ق /أغس ن ن ننطس ُ ،2020زاود م.تبر مس ن ن ننتحضن ن ن نراص التجمي التابع ل ي ة األغذية واألدوية في غانا جنظا اص
لكية تتيح إجراء التقييماص عبر اإلنترنت والحصننول على المسنناعدة عن بعد .وفي ب يران/يوني  ،2021أطلقت
اليونيدو أول مجمع إجداعي في إثيوهيا من أج دعم الصنناعاص اإلجداةية وتنظيم المشنا يع .وسنيوفر هذا المجمع
إمونانينة الوصن ن ن ن ن ن ننول إلى األدواص الرقمينة ،بمنا في للنُ الطنابعناص الثالثينة األبعناد وأج ة القطع بناللي

والموتبناص

الرقمية ،كما سيشجع المدفوعاص الرقمية؛
(د)
ال.ا

الطاقة المتجددة وكراءة اسننت.دام الطاقة :تواصن مننبوة اليونيدو االسننتشننا ية المعنية بالتموي

(الشننبوة االسننتشننا ية للتموي ال.ا

) أنشننطت ا في أفري يا جنو الصننحراء الكبرق ،بيم ت ود منظمي

المش ن ن ن ننا يع بالتوجي في مجال األعمال التجا ية بش ن ن ن ننقن التكية مع المنا والطاقة النظيرة .وبتى ا ن ،دعمت
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الشننبوة االسننتشننا ية للتموي ال.ا

 126مشننروعا على الصننعيد العالمي ،وهو ما أفضننى إلى بشنند اسننتثما اص

جلغت قيمت ا  1,7مليا دوال  .كما وسن ن ننعت اليونيدو نطا الشن ن ننبوة العالمية للمرال اإلقليمية للطاقة المسن ن ننتدامة
من بالل الموافقة الرسن ن ننمية ،في ب يران/يوني  ،2021على إنشن ن نناء مرك وسن ن ننط أفري يا للطاقة المتجددة وكراءة
است.دام الطاقة على أن يوون مقره في لواندا ،أنغوال؛
(ه)

البي ة :بصنلت اليونيدو على ألثر من  80مليون دوال من بالل التموي المشنترك لمشنروع

ممول من مرفق البي ة العالمية بش ن ن ننقن االقتص ن ن نناد الدائر في قطاع البالس ن ن ننتيُ.
في غانا ب يمة  7ماليين دوال
َّ
وهتموي من اليابان ،أجرص المنظمة د اسناص لسنلسنلة قيمة البالسنتيُ في مصنر وكينيا ونيجيريا من أج اسنتبانة
الرجواص واالبتياجاص الالزمة لتع ي االقتصن ن نناد الدائر في صن ن ننناعة البالسن ن ننتيُ .وفي جنو أفري يا ،سن ن نناعدص
اليونيدو على واع بطة عم من أج تع ي اإلنتاج المحلي للبدائ المستدامة للبالستيُ؛
(و)

فيروس كو ونا المسن ن ن ننبب للمتالزمة التنرسن ن ن ننية الحادة الوبيمة :من أج مسن ن ن نناعدة البلدان في

الت.زية من أثر جائحة كوفيدُ ،19-نارذص مشن ننا يع م.تلرة في مجال المسن ننتحض ن نراص الصن ننيدالنية .وتلقت جو كينا

فاس ن ن ن ننو وغينيا وكوص ديروا وكينيا ومدغش ن ن ن ننقر ونيجيريا دعما في مجال اإلنتاج المحلي لمعداص الرعاية الص ن ن ن ننحية

والوقاية الش نن.ص ننية .وفي جنو أفري يا ،أطلق مش ننروع يرك على إدا ة النراياص الطبية .وتعو

اليونيدو ،بالتعاون

مع منظمة الصننحة لغر أفري يا ،على واننع وتنسننيق جرنام مننام لقطاع صننناعة المسننتحضنراص الصننيدالنية في
منطقة الجماعة االقتصن ننادية لدول غر أفري يا .وأجرص اليونيدو أيضن ننا عددا من الد اسن نناص االسن ننتقصن ننائية عن أثر
جائحة كوفيد 19-على القطاع الصن ن ن ننناعي سن ن ن ننتكون نتائج ا بمثابة إسن ن ن ن ام ئيسن ن ن نني في تقرير المنظمة عن التنمية
الصناةية لعام .2022

باء -الشراكات والتعاون مع األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة
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واصننلت اليونيدو دعم أعمال اللجنة االقتصننادية ألفري يا الرامية إلى واننع اسننتراتيجياص وطنية ولقليمية لتنريذ

منطقننة التجننا ة الحرة القننا يننة األفري يننة .وهننناك  41جلنندا ،بمننا في للننُ  21جلنندا من أقن البلنندان نموا ،وأ هع جمنناعنناص
اقتص ن ن ن ن ن ننادينة إقليمينة جلغنت م اربن م.تلرنة في اإلعنداد لتلنُ االس ن ن ن ن ن ننتراتيجيناص التي تس ن ن ن ن ن ننتبين مجناالص االهتمنام الوطني
والتدبالص لاص الصن ن ننلة الرامية إلى ان ن ننمان أن تكون البلدان والمناطق مشن ن ننا كة في االترا ومسن ن ننتريدة من على نحو
لام  .ومن المتوقع أن تؤد المساعدة التقنية التي تقدم ا اليونيدو دو ا باسما في تنريذ هذه االستراتيجياص.
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وقد اسنت لت اليونيدو واللجنة االقتصنادية ألفري يا تعاون ما بشنقن مشنروع ي دف إلى تشنجيع الصنناعاص

ويتوبى أن يس ن م في تحسننين سننب الحصننول على األدوية
الصننيدالنية في منطقة التجا ة الحرة القا ية األفري يةُ ،
المقمونة على نحو مسننتدام اقتصنناديا ،وفي تحقيق ال.طة األفري ية لصنننع المسننتحضنراص الصننيدالنية .كما قدمت
اليونيندو الندعم إلجراء عمليناص ترتيم لمرافق التصن ن ن ن ن ن نننيع ومواقعن  .وتقترج هنذه المبناد ة التجريبينة االعتمناد على
اإلنتاج المحلي والمشنترياص المجمعة ،وكذلُ وانع إطا من َّسنق للرقابة التنظيمية ولدا ة النوةية .وتشنم البلدان
المشا كة إثيوهيا ول يتريا وج
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القمر وجيبوتي و واندا والسودان وسيشي وكينيا ومدغشقر ومو يشيوس.

وفي س ن ن ن ننيا تنريذ بطة العم المش ن ن ن ننتركة جين اليونيدو ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية ،تعم اليونيدو

جنبا إلى جنب مع هذه الوكالة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومجموعة جوسن ن ننطن االسن ن ننتشن ن ننا ية لوان ن ننع وتنريذ
جرنام ٍ لتس ن ن ن ن نريع الحلول المحلية التي يقودها القطاع ال.ا
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لترش ن نني األمراض مس ن ننتقبال ،مع التركي مبدئيا على القطاع الص ن ننحي .وتس ن ننعى هذه المباد ة القائمة على الحلول
المحلية ،في مربلت ا التجريبية ،إلى تع ي قد ة أفري يا على الصن ن ن ننمود في وج الجوائح ،بما يتمامن ن ن ننى مع بطة
االتحاد األفريقي لعام  .2063كما تعم وكالة االتحاد األفريقي للتنمية مع اليونيدو وأصنحا

المصنلحة ا برين

إلا ننراء الطابع الرس ننمي على المبادج التوجي ية المتعلقة بإنش نناء المجمعاص المتكاملة ل غذية ال اةية وتوس ننيع
نطاق ا في جميع أنحاء أفري يا .وتقدم المبادج التوجي ية مما س نناص فض ننلى وأدواص إ م ننادية من أج دعم الدول
األعضاء والشركاء بشقن المسائ المتعلقة بالت.طيط إلنشاء المجمعاص الصناةية وتشغيل ا وتمويل ا ولدا ت ا.
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وهدأص اليونيدو واللجنة االقتص ن ن ن ن ن ننادية ألفري يا وهنُ التنمية األفريقي التعاون من أج وا ن ن ن ن ن ننع بريطة قا ية

لالجتكا والرقمنة ،تتناول المباد اص والس ننياس نناص واالس ننتراتيجياص لاص الص ننلة وأص ننحا المص ننلحة المعنيين ،وللُ من
أج تحسن ن ن ننين التنسن ن ن ننيق واسن ن ن ننتبانة أوج التلز المحتملة والمسن ن ن نناعدة على توسن ن ن ننيع نطا المباد اص الرائدة لدعم تنريذ
اسن ن ن ن ننتراتيجية االتحاد األفريقي بشن ن ن ن ننقن التحول الرقمي ألفري يا ( .)2030-2020وال دف العام ل ذه االسن ن ن ن ننتراتيجية هو
عتسن ن نن.ير التكنولوجياص واالجتكا اص الرقمية من أج تحوي المجتمعاص واالقتصن ن نناداص األفري ية إلى قوق نشن ن ننطة تع ز
التكام في أفري يا وتولد نموا اقتصاديا مامال وتحر على بلق فر

العم وتكسر الرجوة الرقمية وتقضي على الرقر

من أج تحقيق التنمية االجتماةية واالقتصادية للقا ة وامان امتالك أفري يا ل دواص الحديثة لإلدا ة الرقميةع.
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وفي قلا /منا س  ،2021أعلن جرننام األمم المتحنندة اإلنمننائي وهرننام األمم المتحنندة للبي ننة واليونينندو

يمولن مرفق البي نة العنالمينة،
ومؤسن ن ن ن ن ن نسن ن ن ن ن ن ننة الحر الندولينة عن المربلنة الثنانينة من جرننام  PlanetGOLDالنذ
ا
والنذ ي ندف إلى تحوين قطناع تعندين النذهنب الحرفي والضن ن ن ن ن ن ننيق النطنا إلى قطناع ألثر أمناننا ونظنافنة و هحينة.
ومن المتوقع أن تستريد المربلة الثانية من األعمال التي ُنارذص في إطا المربلة األولى ،والتي مملت استعراض

إطا السن ن ن ن ننياسن ن ن ن نناص المتعلقة جتعدين الذهب الحرفي والضن ن ن ن ننيق النطا  ،وتحديد هوية  3 000من عمال المناجم

الحرفيين المؤهلين للحص ننول على الدعم ،واس ننتعراض بيا اص التموي  ،وتص ننميم مرفق الس ننت.ال

الذهب دون

اسننت.دام ال ئبق ،ولجراء تحلي لسننو الذهب وسننلسننلة اإلمداد ال.اصننة ب  .وفي جو كينا فاسننو ،واصننلت اليونيدو
عمل ا بشننقن الت.ل

من ال ئبق في قطاع تعدين الذهب الحرفي والضننيق النطا من بالل دعم إاننراء الطابع

الرس ننمي على هذا القطاع؛ وتيس ننير التموي وس ننب الوص ننول إلى أسن نوا الذهب الدولية؛ وتقديم التد يب وتوس ننيع
الرضلى؛ والتوةية ونق المعا ف.
نطا المما ساص ُ
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ودعما لبرنام التصن ن ن نننيع المشن ن ن ننترك جين زامبيا وزمباجو  ،الذ تقوده السن ن ن ننو المشن ن ن ننتركة لشن ن ن ننر أفري يا

والجنو األفريقي والنذ يجر إعنداده بنالينا ،قندمنت اليونيندو في ق /أغس ن ن ن ن ن ننطس  2021وهنناء على طلنب من هنذه
السن ن ن ننو  ،إباطة تقنية عن تجرهت ا في مجال تصن ن ن ننميم وتنريذ المجمعاص الصن ن ن ننناةية ال اةية المتكاملة في أفري يا.
ومن المتوقع أن تسناعد هذه المعلوماص في وانع بريطة طريق للمضني قدما نحو التطوير الم مع لمجمع صنناعي
ز اعي مشن ن ن ننترك في إطا البرنام المشن ن ن ننترك .وسن ن ن ننتقدم اليونيدو المسن ن ن ناعدة التقنية من أج إجراء د اسن ن ن ننة الجدوق
واالاننطالع بقنشننطة المتابعة .والبرنام الصننناعي المشننترك ج ء من بطة عم اليونيدو والسننو المشننتركة لشننر
أفري يا والجنو األفريقي بش ن ن ن ن ن ننقن العقد الثالم للتنمية الص ن ن ن ن ن ننناةية ألفري يا ،وهو يتيح فرص ن ن ن ن ن ننا لتك ار ه با ج زامبيا
وزمباجو  .ومن جين الشركاء ا برين المرتبطين بالبرام اللجنة االقتصادية ألفري يا وهنُ التنمية األفريقي.
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وهعد أن أقرَّص المؤس نسنناص الش نريوة للعقد الثالم للتنمية الصننناةية ألفري يا ،في أيلول/سننبتمبر ،2020

بريطة الطريق المش ننتركة ل ذا العقد ولطا الرص نند والتقييم ال.ا
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دون إقليمية مش ننتركة بش ننقن العقد الثالم للتنمية الص ننناةية ألفري يا ،بالتعاون مع الس ننو المش ننتركة لش ننر أفري يا
والجنو األفريقي ،وجماعة مننر أفري يا ،والجماعة االقتصننادية لدول وسننط أفري يا ،والجماعة االقتصننادية لدول
غر أفري يننا ،والجمنناعننة اإلنم نائيننة للجنو األفريقي ،واتحنناد المغر العرهي ،ت نندف إلى تنريننذ بريطننة الطريق
المشتركة للعقد الثالم للتنمية الصناةية ألفري يا.
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وفي النص

األول من عام  ،2021مرعت اليونيدو ومرواية االتحاد األفريقي في إجراء د اسة قا ية

بش ننقن وا ننع برائط لس ننالسن ن ال يمة اإلقليمية .كما ُسن نالم بالحاجة إلى إجراء هذه الد اس ننة في إطا اللجنة الرنية
المت.صنصنة الثالثة لوز اء التجا ة والصنناعة والمعادن ،التابعة لمروانية االتحاد األفريقي ،التي ُعقدص في الرترة

من  31ق /أغسننطس إلى  3أيلول/سننبتمبر  .2021ودعت اللجنة الرنية المت.ص نصننة مرواننية االتحاد األفريقي
على وج ال.صن ننو

 ،بالتعاون مع الجماعاص االقتصن ننادية اإلقليمية ،ومصن ننرف التصن نندير واالسن ننتيراد األفريقي،

وهنُ التنمية األفريقي ،واللجنة االقتصن ننادية ألفري يا ،واليونيدو ،وسن ننائر أصن ننحا

المصن ننلحة المعنيين ،إلى توبيد

الج ود في تنريذ الد اسن ن ن ن ننة .ومن المتوقع أن تس ن ن ن ن ن م الد اسن ن ن ن ننة في تحقيق التنمية الصن ن ن ن ننناةية الشن ن ن ن نناملة للجميع
والمسن ننتدامة .ومن المتوقع أن تشن ننم النتائ الرئيسن ننية ل ذه الد اسن ننة وان ننع اسن ننتراتيجية لسن ننالسن ن ال يمة اإلقليمية
لعموم أفري يا تسن ننعى إلى االسن ننترادة من الرر

التي تتيح ا منطقة التجا ة الحرة القا ية األفري ية؛ وتدةيم تع ي

القد اص الم ؤس ن ن نسن ن ننية للحووماص ،والجماعاص االقتصن ن ننادية اإلقليمية ،ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية ،ومروان ن ننية
االتحاد األفريقي؛ ودعم تطوير وتحسنين  25سنلسنلة قيمة إقليمية محددة (بمس سنالسن قيمة في ك منطقة من
المناطق دون اإلقليمية األفري ية) .ومن المتوقع أن تدعم الد اس ن ننة إعداد إطا جديد للتص ن نننيع في القا ة يقبذ في
االعتبا السيا االجتماعي واالقتصاد والسياسي المتغير في أفري يا.
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ودعا اإلعالن الو از

بش ن ن ننقن اللجنة الرنية المت.صن ن ن نص ن ن ننة الثالثة لوز اء التجا ة والص ن ن ننناعة والمعادن،

التابعة لمروا ن ننية االتحاد األفريقي ،كال من المروا ن ننية ،ومص ن ننرف التص ن نندير واالس ن ننتيراد األفريقي ،وهنُ التنمية
األفريقي ،واللجنة االقتصن ن ننادية ألفري يا ،واليونيدو ،والرابطة األفري ية لمصن ن نننعي السن ن ننيا اص ،إلى التعجي بصن ن ننو
اسن ننتراتيجية قا ية للسن ننيا اص ت دف إلى االسن ننترادة من القد اص الصن ننناةية الموجودة ودعم التنق في إطا منطقة
التجا ة الحرة القا ية األفري ية.
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ومن ن ن ن ن ن ننرع جنننُ التنميننة األفريقي واليونينندو في إعننداد د اس ن ن ن ن ن ن ننة عن أثر جننائحننة كوفينند 19-على القطنناع

الص ن ن ننناعي .وأُجريت د اس ن ن نناص اس ن ن ننتقص ن ن ننائية على مس ن ن ننتوق الش ن ن ننركاص في تونس وجم و ية الكونغو الديمقراطية
وجنو أفري يا و واندا وزامبيا والس ن ن نننغال وكوص ديروا وكينيا ومو يش ن ن ننيوس من أج إجراء البحوا القائمة على
األدلة وتقديم اإل من ن ن ن نناد لعملية تقرير السن ن ن ن ننياسن ن ن ن نناص المتعلقة جتصن ن ن ن ننميم وتنريذ التداجير الرامية إلى تحقيق التعافي
االقتصاد وهناء القد ة على الصمود في القطاع الصناعي .ومن المقر أن ُينشر التقرير في عام .2021
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وفي تموز/يولي  ،2021نظمت اليونيدو ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية بلقة د اس ن ن ن ن ننية م ن ن ن ن ننبوية بول

االقتص ن ن ن ن نناد الدائر بعنوان عدعم التنمية المس ن ن ن ن ننتدامة والقاد ة على الص ن ن ن ن ننمود في أفري ياع من أج تع ي الرر
لتحقيق تطلعاص أفري يا في مجال التنمية .وجمعت الحلقة الد اس ن ن ننية الش ن ن ننبوية مقر
الحووميين؛ وممثلي القطاعاص المتعددة األطراف على الصن ن ننعيد القا

الس ن ن ننياس ن ن نناص والمس ن ن ننؤولين

واإلقليمي والوطني ،من عدة ج اص من ا

الجمناعناص االقتصن ن ن ن ن ن ننادينة اإلقليمينة واالتحناد األفريقي؛ وأعضن ن ن ن ن ن نناء من القطناع ال.نا

والمجتمع المندني م تمين

جتطبيق مبادج التصميم الدائر على المنتجاص أو ال.دماص؛ وممثلين عن مرال فكرية وهحثية .وتضمنت الحلقة
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الد اسننية الشننبوية مدبال إلى مبادج االقتصنناد الدائر ومما سننات وأدوات السننياسنناتية ،وسنناعدص المشننا كين على
ف م كيزية تطبيق ا في أعمال م.
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وفي قلا /ما س  ،2021نظمت اليونيدو وهنُ التنمية األفريقي ومرك التجا ة الدولية بلقة د اسن ن ننية من ن ننبوية

بشقن عتنريذ منطقة التجا ة الحرة القا ية األفري ية :ارو ة تعميق مشا كة القطاع ال.ا
التي بضن ننرها ألثر من  400مشن ننا ك ،على تع ي مشن ننا كة القطاع ال.ا
التجا

والت ام ع .و َّك ص المناقشاص،

في الحوا اص السن ننياسن نناتية بشن ننقن النشن ننار

واالسنتثما والبنية التحتية ،واالسنتراتيجياص الرامية إلى زيادة مشنا كة المنشنلص الصنغرق والصنغيرة والمتوسنطة،

فضال عن الحاجة إلى إقامة مرالاص ألبر لجذ االستثما اص في الصناعاص الواعدة.
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وفي تشن نرين الثاني/نوفمبر  ،2020تعاونت اليونيدو مع مروا ننية االتحاد األفريقي واللجنة االقتص ننادية

ألفري يا ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية ومباد ة أنص ن ننا أفري يا في تنظيم أس ن ننبوع التص ن نننيع األفريقي .وقد أتابت
هننذه الرعنناليننة التي جمعننت ألثر من  2 500مش ن ن ن ن ن ن ننا ك عن بعنند منب ار للحوا بش ن ن ن ن ن ن ننقن المجنناالص لاص األهميننة
االسن ن ن ننتراتيجية من أج تع ي التصن ن ن نننيع في أفري يا ،بما في للُ :الثو ة الصن ن ن ننناةية الرابعة؛ وسن ن ن ننالس ن ن ن ن ال يمة
اإلقليمية؛ وهناء القد اص التجا ية؛ والطاقة المتجددة؛ والصن ن ننناعة ال اةية؛ والمجمعاص الصن ن ننناةية؛ والصن ن ننناعاص
الصننيدالنية .وكان من النتائ الرئيسننية التي تم.ضننت عن ا الرعالية صنندو إعالن يدعو إلى الحراز على ال بم
القائم صن ن ن ن ن ننو ات.ال إجراءاص ملموسن ن ن ن ن ننة تم د النعقاد مؤتمر قمة االتحاد األفريقي المعني بالتصن ن ن ن ن نننيع والتنويع
االقتصن نناد في أفري يا ،الذ سن ننيتشن ننا ك في تنظيم في تشن نرين الثاني/نوفمبر  2021ك من مروان ننية االتحاد
األفريقي ،واليونيدو ،واللجنة االقتصادية ألفري يا ،ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية ،ومباد ة أنصا أفري يا.
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وامن ننتركت اليونيدو ومرك التجا ة الدولية مع البعثة الدائمة لبو كينا فاسن ننو لدق اليونيدو في اسن ننتضن ننافة

اليوم العنالمي للقطن في  6تشن ن ن ن ن ن نرين األول/ألتوهر  .2020وفي إطا هذه الرعنالينة التي بضن ن ن ن ن ن ننرها أصن ن ن ن ن ن ننحا
المصن ن ن ن ن ننلحة الرئيسن ن ن ن ن ننيون ،بما في للُ منظمة دول أفري يا والبحر الكا يبي والمحيط ال ادج ،واالتحاد األو وهي،
 ،نوقم القطن باعتبا ه سلسلة

والبلدان األ هعة المنتجة للقطن (جنن وهو كينا فاسو وتشاد ومالي) والقطاع ال.ا
قيمة مستدامة وماملة للجميع تنطو على إموانية الدفع بعجلة التصنيع وبلق فر

العم .

ثالثا -نظرة استشرافية
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وا ن ننع البرام والمش ن ننا يع المش ن ننتركة :س ن ننيظ وا ن ننع البرام والمش ن ننا يع المش ن ننتركة هو محو التركي
لواننع جرام إقليمية تدعم منطقة

الرئيسنني ألمانة العقد الثالم للتنمية الصننناةية ألفري يا .وسن ُنيولى اهتمام با
التجا ة الحرة القا ية األفري ية .كما سننتُعطى األولوية للبرام والمشننا يع التي ترك على مسنناعدة البلدان األفري ية
على إعادة البناء بشو أفض على إثر جائحة كوفيد.19-
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مؤتمر قمة االتحاد األفريقي بشننقن التصنننيع والتنويع االقتصنناد في أفري يا :سننتواص ن اليونيدو االاننطالع

طلب في الق ار ) Assembly/AU/Dec.751(XXXIIIالصنناد عن
جدو نشننط في التحضننير لمؤتمر القمة ،بسننبما ُ
الدو ة العادية الثالثة والثالثين لمؤتمر ؤسن ن نناء دول وبووماص االتحاد األفريقي ،التي عقدص في من ن ننبار/فبراير .2020
وكان من المقر في األص ن ن ن عقد مؤتمر القمة في تش ن ن نرين الثاني/نوفمبر  ،2020في النيجر ،ولكن جرق تقجيل إلى
تش ن ن نرين الثاني/نوفمبر  2021بسن ن ننبب جائحة كوفيد .19-ومن النتائ الرئيسن ن ننية التي ُيتوقع أن يتم.
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ات.ال ق ار بشن ننقن وان ننع إطا صن ننناعي قا
التجا
-23

جديد مع مراعاة التطو اص الجديدة مث جائحة كوفيد 19-وهدء النشن ننار

تحت مظلة منطقة التجا ة الحرة القا ية األفري ية.
مواصنلة االسنتعراض الشنام للبرام والمشنا يع التي ينرذها م.تل

أصنحا

المصنلحة دعما للتصننيع

في أفري يا :عقب تحلي المعلوماص التي ُجمعت بحلول أيلول/س ن ن ن ننبتمبر  2021بش ن ن ن ننقن البرام والمش ن ن ن ننا يع التي
يجر تنريذها دعما للتص ن ن ن ن نننيع في أفري يا ،من المتوقع االنت اء من إعداد تقرير أولي وتقديم كمنت معرفي إلى
مؤتمر قمة االتحاد األفريقي بشقن التصنيع والتنويع االقتصاد في أفري يا.
-24

دعم إنش ن نناء مرص ن نند للص ن ننناعة في أفري يا ،ولص ن نندا تقرير عن التص ن نننيع في أفري يا ،ووا ن ننع مؤم ن ننر

للتصننيع في أفري يا :اسنتُ َّلت مناقشناص مع منركاء م.تا ين بشنقن الحاجة إلى إنشناء مرصند للصنناعة في أفري يا

على مس ننتوق مروا ننية االتحاد األفريقي .ومن المتوقع أن يس نناعد مرص نند الص ننناعة ومؤم ننر التص نننيع في ات.ال
ق ار اص مسن ننتنيرة بشن ننقن السن ننياسن نناص العامة ،وفي صن نند معايير تصن نننيع م.تا ة ان ننمن منطقة التجا ة الحرة القا ية
األفري ينة .وقند أعرهنت مروان ن ن ن ن ن نينة االتحناد األفريقي ،ووكنالنة االتحناد األفريقي للتنمينة ،وأمناننة منطقنة التجنا ة الحرة
القا ية األفري ية ،وهنُ التنمية األفريقي ،ومصرف التصدير واالستيراد األفريقي ،عن التقييد ل ذه المباد ة.
-25

أمانة العقد الثالم للتنمية الص ن ن ننناةية ألفري يا :عقب إنش ن ن نناء األمانة وهاالس ن ن ننترادة من الدعم المقدم من

دول أعضن ن نناء م.تا ة ،سن ن ننتُبذل ج ود إان ن ننافية لضن ن ننمان بشن ن نند الموا د المالية والبشن ن نرية على بد سن ن نواء من أج

المساعدة في تنريذ البرام والمشا يع في إطا بريطة الطريق المشتركة للعقد الثالم للتنمية الصناةية ألفري يا.

رابعا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
-26
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لع المؤتمر يود أن يحيط علما بالمعلوماص الوا دة في هذه الوثيقة.
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