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كرا  ليقولوا  ليربيا  يف  املتحدة  األمم  بعثة  ا  و ف  يف  ليربية  تقليدية  رقصة  ون  ي راقصون 
عم السالم واألمن يف ليربيا را البعثة ع  أل
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ية ا املوار اإلر

والر   ماليني 
ر من األنصبة املقررة النظامية    مليون دو

تشمل اللجنة  عات  ر من الت و 22 مليون دو
تصادية ألفريقيا ا

يسية الربام الر

ة الدعوة والدعم ع الصعيد  تنسيق أنش  
نمائية تحاد األفريقي ا العاملي ملبادرات ا

ليمي ملبادرات  التنسيق والدعم ع الصعيد ا  
نمائية تحاد األفريقي ا ا

ة توعية بشأن مبادرات  ة إعالمية وأنش أنش  
نمائية تحاد األفريقي ا ا

تصادية  ليمي من أجل التنمية ا التعاون ا  
جتماعية يف أفريقيا وا

تارة يانات م

مكتب املستشار الخا لشؤون أفريقيا  

تصادية ألفريقيا اللجنة ا  

إدارة األمم املتحدة للتواصل العاملي  
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تارة واليات م

إطار لرشاكة متجددة ب األمم املتحدة   

ة أفريقيا للتكامل  تحاد األفريقي بشأن  وا

 2 / رار الجمعية العامة 1 والتنمية، 

لتزامات املتعلقة  ستعرا تنفيذ ا آلية رصد   

 29 / رار الجمعية العامة  بتنمية أفريقيا، 

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،    

 10/ رار الجمعية العامة 2

إعالن سيا بشأن احتياجات أفريقيا   

 1/ رار الجمعية العامة  نمائية،  ا

التوصيات املتعلقة بتعزيز السالم الدائم   

 والتنمية املستدامة يف أفريقيا، 

11/ رار الجمعية العامة 2

إنهاء النزاعات يف أفريقيا،    

)2019  2 رار مجل األمن 
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و مر للموار  ا التدريبي للتكنولوجيات الرقمية، و ج طال يف مر 
العام  األمني  ار  وقد  ينيا  وبي،  ن يف  ونجي  امو رة  ا يف  التعليمية 

ي املر وتحد مع الطال  وت أنطونيو 
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السياق
هناك  تزال  التعايف،   يف  أفريقيا  تصادات  ا تستمر  ح  يف 

إمكانية  وعدم  الة  الب ل  م الشامل،  النمو  تواجه  تحديات 

املتحدة  واألمم  والحقوق.  األساسية  الخدمات  ع  الحصول 

وتمك  الفقر،  من  الحد  يف  أفريقيا  بدعم  ابتاً  التزاماً  ملتزمة 

يادة مشاركة النساء والشباب، ومواصلة العمل املؤدي  ، و النا

، وتعزيز  ار تغري املنا مار يف التخفيف من آ ست إ التحّول، وا

التنمية الشاملة للجميع.

يسية داف الر األ
املتحدة  مم  ل العامة  األمانة  لد 

إطار  يف  يندرجان  هامان  برنامجان 

فمن  أفريقيا.  لتنمية  املقدم  الدعم 

املعني  الخا  املستشار  الل 

ع  املتحدة  األمم  تساعد  بأفريقيا، 

التي  باملسائل  الدو  الوعي  يادة 

جهود  وتدعم  أفريقيا،  ع  ر  تؤ

فريق  مع  بالتعاون  العاملية  الدعوة 

مم املتحدة، وتعز  ت التابع ل تصا ا

صعيد  ع  املنظمة  عمل  يف  تساق  ا

والتنمية.  واألمن  السالم  ب  الصلة 

تصادية  ا اللجنة  عمل  الل  ومن 

التنمية  املتحدة  األمم  تعز  ألفريقيا، 

القارة،  يف  جتماعية  وا تصادية  ا

ل  دا التكامل  تعزيز  ع  وتساعد 

. ّ للتعاون الدو قة وترو املن
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رأيت بأم الع كيف 
يمكن تحويل التحديات إ 
ر أصحاب  فر عندما يت
املصلحة لكي تنعم أفريقيا 

دهار.  بالسالم وا

 ، اوانا  بيين 
املستشارة الخاصة لشؤون أفريقيا 

ا  ر ريقيا تس الفر التي يو  تستطيع أ
ا ومتنام  مجتمع 

ة النمو  يع وت ريقيا إىل ت  بينما تحتا أ
واالبتكار  

وية من السكان النسبة امل الذكور  العمر وية من السكان النسبة امل نا  ا
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املصدر: األمم املتحدة/صندوق النقد الدو

 201 وية من السكان،  النسبة امل السكان حسب العمر ونو الجن  يات املتحدة  رات الو حالياً، بدو جما الفردي  النات املح ا

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة
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جتماعية تصادية وا املصدر: إدارة الشؤون ا
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يسية النتا الر
األفريقي  تحاد  وا املتحدة  األمم  واصلت   ،201 عام  الل 

من  مظاهر  يف  ذلك  وتج  بينهما.  القائمة  الرشاكة   تعميق 

تم   ، املنظمت ب  املستدامة  للتنمية  جديد  إطار  ع  و أهمها 

التنسيق  تعزيز  يتو  اني/يناير،  ال كانون  يف  يعه   تو

ة  و  20 0 لعام  املستدامة  التنمية  ة  تعميم  مان  ل

يف   وإدماجهما   20 لعام  األفريقي  تحاد   ا

تحقيق  يف  إيجابي  بشكل  إسهامهما  ولكفالة  الوطنية  التنمية 

ومرا  النا  محور  هيك  تحول 

للكوكب يف أفريقيا.

العاملية  التنمية  لخ  ودعماً 

تصادية  اللجنة ا ليمية، أنشأت  وا

مجموعة  ال،  امل سبيل  ع  ألفريقيا، 

بال  وا ي  التخ  ّ تي أدوات 

الحكومات  جانب  من  املبّس 

 20 0 عام  ة  بشأن  األفريقية 

يف  وللمساعدة   .20 عام  ة  و

تعاونت  ليمي،  ا بالتكامل  النهو 

تحاد األفريقي  األمم املتحدة ووكالة ا

قة  من دعم  يف  للتنمية  الجديدة 

األفريقية.  القارية  الحرة  التجارة 

ال لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة. تحاد األفريقي، يحاور الصحافة يف نيويورك عقب الجلسة العامة للمؤتمر السنوي ال ية ا السيد مو فقي محمد، رئي مفو
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يجري العمل حالياً ع 
لق شكل جديد من 

الوحدوية األفريقية مبني 
تصادي  ع التكامل ا

ليمي والعاملي. ا

فريا سونغوي، األمينة التنفيذية للجنة 
تصادية ألفريقيا ا
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ريقيا ومنظومة األمم املتحدة أ

تقدم األمم املتحدة الدعم إ

بلدا يف أفريقيا

توجه إ أفريقيا ما نسبته

من مجمو نفقات منظومة األمم املتحدة، التي 
ر تزيد ع 0 بليون دو

يعم يف أفريقيا ما نسبته

  

من مجمو موظفي منظومة األمم املتحدة 

10 موظف الذين يصل عددهم إ 000 
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ية  مفو تبذلها  التي  الجهود  دعم  اً  أي املتحدة  األمم  وواصلت 

ع  القدرة  وبناء  التأهب  تعزيز  أجل  من  األفريقي  تحاد  ا

. الل أطر الحد من مخاطر الكوار الصمود من 

تعظيم  أجل  من  األفريقي  تحاد  ا مع  املتحدة  األمم   وعملت 

من  لها  ما  ومعالجة  القارة  ع  إيجابي  ر  أ من  للهجرة  ما 

تفاق  ا ع  املتحدة  األمم  دعم  تركز  السياق،  هذا  ويف  تحديات. 

تفاق  وا والنظامية،  واملنظمة  منة  ا الهجرة  أجل  من  العاملي 

. العاملي بشأن الالج

اق املستقب
الصعيد  املستمرة ع  الدعوة  املتحدة بذل جهود  األمم  ستواصل 

رائدة  سياساتية  بحو  وإجراء  األفريقية  املسائل  بشأن  العاملي 

ت نفسه ع توفري  بشأن األولويات الرئيسية، مع الحر يف الو

ري.  ليمي والق ا الصعيدين  السياسات ع  املشورة يف مجال 

تحاد  ا جهود  ودعم  ة  بمنا املنظمة  ستقوم  السياق،  هذا  ويف 

إسكات البنادق بحلول عام  األفريقي الرامية إ املساعدة ع 

األفريقية  القارية  الحرة  التجارة  قة  بمن والنهو   ،2020

، واتفاق  ، املرفق 1 / القرار 9 ة عمل أدي أبابا  وتنفيذ 

 . املرفق  ،21 أ 1/م  املقرر   ،FCCC/CP/2015/10/Add.1( باري 

من  املقدم  اً  ا ن األوسع  الدعم  بوتقة  يف  الجهود  هذ  وستصب 

.20 ة عام  20 و ة عام 0 األمم املتحدة لخ

يتسار التقدم املحر صوب بلو بع من مؤرشات التنمية املستدامة 

ب ة يف اللحاق بالر خ ريقيا  أ

الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة

وية من  النسبة امل ة الكهربائية  ا الحصول ع ال
ية سكان املناطق الح

املساواة بني الجنسني

ملانات  نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف ال
وية النسبة امل الوطنية 

التعليم الجيد 

لتحاق الصايف بعد تسويته، مرحلة  معدل ا
طفال يف  وية ل النسبة امل بتدائي   التعليم ا

بتدائي سن التعليم ا

ف الصحي امليا النظيفة وال

النسبة  نسبة السكان الذين يتغوطون يف العراء 
وية من مجمو السكان امل

ا حية وبالر نما عي  التمتع ب

لكل 000 1 مولود حي معدل وفيات املواليد 

ا ع الفقر الق

نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخ الدو 
وية النسبة امل للفقر 

وات واسعة ع صعيد  ت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الك 
 . لتحاق باملدار يادة معدل ا

. يتسار تحقيق الحد من الفقر يف أفريقيا جنوب الصحراء الك

ت أفريقيا تقدماً جيداً ع صعيد تحس مشاركة املرأة يف الحياة  أحر
السياسية.

انخف معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة إ النصف منذ عام 2000.

ن  ية يف أفريقيا يحصلون ا لبية العظم من سكان املناطق الح األ
ة الكهربائية.  ا ع ال

اً يتناسب  ت نسبة السكان الذين يتغوطون يف العراء انخفا انخف
تجاهات العاملية.  مع ا
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العالم شمال أفريقيا  أفريقيا جنوب الصحراء الك 

ملاني الدو تحاد ال املصدر: ا

املصدر: تقرير أهداف التنمية املستدامة

ة/البنك الدو ا املصدر: الوكالة الدولية لل فولة  املصدر: منظمة الصحة العاملية/منظمة األمم املتحدة لل

)اليونيسف(

ت املعني بتقدير   املصدر: الفريق املشرتك ب الوكا

وفيات األطفال

اليونسكو قافة  املصدر: منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم وال

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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