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التنمية في 
أفريقيا

الربامج الرئيسية

تنسيق جهود الدعوة والدعم عىل الصعيد العاملي من أجل   •

مبادرات االتحاد األفريقي يف مجال التنمية

تنسيق جهود الدعوة والدعم عىل الصعيد اإلقليمي من أجل   •

مبادرات االتحاد األفريقي يف مجال التنمية

أنشطة اإلعالم والتوعية من أجل مبادرات االتحاد األفريقي يف   •

مجال التنمية

التعاون اإلقليمي من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا  •

املوارد اإلرشادية

119 مليون دوالر
 103 ماليني دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية 

و 16 مليون دوالر من التربعات )بما يف ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا(

واليات مختارة

إطار لرشاكة متجددة بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي بشأن   •

خطة أفريقيا للتكامل والتنمية، قرار الجمعية العامة 254/71

آلية رصد الستعراض تنفيذ االلتزامات املتعلقة بتنمية أفريقيا،   •

قرار الجمعية العامة 293/66

اإلعالن السيايس بشأن احتياجات أفريقيا اإلنمائية، قرار الجمعية   •

العامة 1/63

إنهاء النزاعات يف أفريقيا، قرار مجلس األمن 2457 )2019(  •

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، قرار الجمعية العامة 335/73  •

إعالن األمم املتحدة بشأن الرشاكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا،   •

قرار الجمعية العامة 7/57

التوصيات املتعلقة بأسباب النزاع يف أفريقيا وتحقيق السالم   •

الدائم والتنمية املستدامة فيها، قرار الجمعية العامة 336/73

تعزيز األمم املتحدة: برنامج إلجراء املزيد من التغيريات، قرار   •

الجمعية العامة  300/57

كيانات مختارة

مكتب املستشار الخاص لشؤون أفريقيا  •

اللجنة االقتصادية ألفريقيا  •

إدارة التواصل العاملي  •

 نساء محليات يهيِّنئ دقيق الذرة خارج قريتهن
)شمال بوركينا فاسو، 24 أيار/مايو 2019( 
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امرأة ترشب املاء يف أثناء زيارة قامت بها هي وأرستها ملنزلها القديم بقرية نانخوا يف مقاطعة كابو دلغادو يف موزامبيق. وهذه واحدة من 147 أرسة 
تم نقلها إىل مخيم تاراتارا بعد إعصار كينيث )مقاطعة كابو دلغادو، موزامبيق، 10 تموز/يوليه 2019( 

السياق

وتقدم  عملنا.  من  مهما  جزءا  األفريقية  األولويات  دعم  يشكل 

العامة،  األمانة  فيها  بما  مجتمعة،  املتحدة  األمم  منظومة 

املساعدة إىل 54 بلدا يف القارة. وتفوق نسبة ما ينفق يف أفريقيا 

40 يف املائة من النفقات، ويعمل اثنان من كل خمسة موظفني 

يف هذه القارة. 

وعىل مدى السنوات املاضية، أحرزت أفريقيا تقدما مشجعا نحو 

التقدم  أن  بيد   .2063 عام  وخطة   2030 عام  خطة  تحقيق 

املحرز ظل متفاوتا. وستزيد الجائحة من تفاقم أوجه الضعف 

أن  حاليا  يتوقع  الذي  االقتصادي،  النمو  عىل  أثر  لها  وسيكون 

 29 من  يقرب  بما  سيزج  مما  املائة،  يف   2,6 بنسبة  ينكمش 

 19 فقدان  إىل  ويؤدي  املدقع  الفقر  وهدة  يف  شخص  مليون 

مليون فرصة عمل.

األهداف الرئيسية

تشجع األمم املتحدة تحقيق التنمية املستدامة وإحالل السالم يف 

واالجتماعية  االقتصادية  لألبعاد  بتصديها  وذلك  أفريقيا، 

وحقوق  واألمن  السالم  بني  القائمة  وللصالت  للتنمية  والبيئية 

بلدان  بني  التكامل  تعزيز  عىل  أيضا  ونساعد  والتنمية.  اإلنسان 

القارة والتعاون الدويل فيها.

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

 تكون رؤيتنا أحكم عندما ندرك الصلة بني 
السالم واألمن والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

وحقوق اإلنسان. 

بينس غاواناس، املستشارة الخاصة املعنية بأفريقيا )سابقا(
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تسخري الفرص التي يتيحها الشباب وأعداد السكان 
املتزايدة يف أفريقيا 

السكان حسب العمر ونوع الجنس 

الذكور (النسبة املئوية من السكان)  العمر اإلناث (النسبة املئوية من السكان) 

+100-90

89-75

74-60

59-45

44-30

29-15

14-0

•0•0

•1,2•0,8

•4,7•4,1

•9,7•9,3

•17,5•17,3
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النتائج الرئيسية

االتحاد  مفوضية  ورئيس  أنا  قمت   ،2019 أيار/مايو   6 يف 

األفريقي بعقد املؤتمر السنوي الثالث املشرتك بني األمم املتحدة 

واالتحاد األفريقي، مما أسهم يف تعميق تعاوننا من خالل اإلطار 

تنفيذ  وإطار  واألمن  السالم  قضايا  يف  الرشاكة  لتعزيز  املشرتك 

خطة عام 2063 وخطة التنمية املستدامة لعام 2030. ويف هذا 

التنسيق  السياق، اشرتكنا أيضا يف تنظيم دورة استثنائية آللية 

اإلقليمي ألفريقيا حرضها أكثر من 400 من مقرري السياسات 

واملمارسني.

حوارات  سلسلة  استضافة  يف  أيضا  اشرتكنا  أيار/مايو،  ويف 

“جائحة  موضوع  بشأن   2020 لعام  أفريقيا 

تدعم األمم املتحدة التحول الرقمي يف السنغال من خالل املدفوعات التي تتم عرب اإلنرتنت وعرب األجهزة اإللكرتونية، بما يف ذلك عن طريق الهواتف املحمولة 
)السنغال، 8 كانون األول/ديسمرب 2017(  

20
00

20
17

•14,8

•10,8•14,8
•10,8

•27,6

•21,4

20
00

20
18

152,8

76,4

45,5 38,6

23,7

75,5

20
00

20
18

•39

•19,5

•15

•14,2
•4,9

•8,2

20
00

20
17 20

00

20
19

•35,8

•28,5
•30,1

•19,3
•28

•17,9

•6,9
•12,2

•39,4

•53

20
00

20
18

•81,1
•91,6

•77,8
•89,6

•25,3

•47,7

20
17

20
00

20
17

•14,8

•10,8•14,8
•10,8

•27,6

•21,4

20
00

20
18

152,8

76,4

45,5 38,6

23,7

75,5

20
00

20
18

•39

•19,5

•15

•14,2
•4,9

•8,2

20
00

20
17 20

00

20
19

•35,8

•28,5
•30,1

•19,3
•28

•17,9

•6,9
•12,2

•39,4

•53

20
00

20
18

•81,1
•91,6

•77,8
•89,6

•25,3

•47,7

20
17

املساواة بني الجنسني

العامالت املساهمات يف األرسة )التقديرات 
النموذجية ملنظمة العمل الدولية( 

املياه النظيفة والنظافة الصحية

األشخاص املستفيدون من الحصول عىل 
خدمات مياه الرشب املدبَّرة بأمان يف املناطق 

الريفية )النسبة املئوية لسكان األرياف( 

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

النسبة املئوية للسكان املستفيدين من 
خدمات الكهرباء 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى شمال أفريقياالعالم

أفريقيا وتحقيق أهداف التنمية املستدامة

الصحة الجيدة والرفاه

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 
)من بني كل  000 1 مولود حي(

التعليم الجيد

األطفال غري امللتحقني باملدارس )األطفال 
الذين هم يف سن املدرسة االبتدائية( 

القضاء التام عىل الجوع

انتشار نقص التغذية
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املعني  السادس  األفريقي  اإلقليمي  املنتدى  يف  أفريقيا  يف  املقيمني  املتحدة  األمم  منسقي  تلتقي  الصورة(  )وسط  محمد  ج.  أمينة  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  نائبة 
بأهداف التنمية املستدامة لعام 2020. وعقد املنتدى تحت شعار “2020-2030: عقد العمل من أجل تحقيق التحول والرخاء يف أفريقيا من خالل تنفيذ خطة عام 

2030 وخطة عام 2063” )شالالت فكتوريا، زمبابوي، 23 شباط/فرباير 2020(
آية الشابي، املبعوثة الخاصة لالتحاد األفريقي املعنية بالشباب، وهي تلقي كلمة يف جلسة مجلس األمن املخصصة ملوضوع تعبئة الشباب من أجل إسكات البنادق 

بحلول عام 2020 )نيويورك، 2 ترشين األول/أكتوبر 2019( 

استعراض أوجه الرشاكة بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي

 مختارات من جهود التعاون بني األمم املتحدة 
واالتحاد األفريقي يف مجال السالم واألمن

 مختارات من االتفاقات املربمة بني 
األمم املتحدة واالتحاد األفريقي 

 إطار عام 2017 املشرتك بني األمم
 املتحدة واالتحاد األفريقي لتعزيز الرشاكة

  يف مجال السالم واألمن

 الرشاكة بني األمم املتحدة
 واالتحاد األفريقي بشأن خطة

 التكامل والتنمية يف أفريقيا
للفرتة 2027-2017

 إطار عام 2018 املشرتك بني
 االتحاد األفريقي واألمم املتحدة
 لتنفيذ خطة عام 2063 وخطة

التنمية املستدامة لعام 2030

اإلطار املشرتك بني االتحاد األفريقي واألمم 
املتحدة بشأن حقوق اإلنسان ]مرشوع[ 

جمهورية أفريقيا الوسطى: قدمت األمم املتحدة 
والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا الدعم لعملية 
الوساطة التي قادها االتحاد األفريقي وأفضت إىل إبرام 

االتفاق السيايس لشهر شباط/فرباير 2019 وتنفيذه 

مدغشقر: قامت األمم املتحدة واالتحاد 
األفريقي والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 
بتيسري إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية 

يف أواخر عام 2018 وتنفيذ عملية االنتقال 
السلمي يف كانون الثاني/يناير 2019 

نيجرييا وجمهورية الكونغو الديمقراطية: 
منذ عام 2017، أوفدت األمم املتحدة واالتحاد 

األفريقي بعثات تضامن سنوية رفيعة املستوى 
من شبكة القيادات النسائية األفريقية من أجل 

املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة 

الصومال: ساعدت الجهود املتضافرة لألمم املتحدة 
واالتحاد األفريقي والهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية 

عىل إقامة النظام االتحادي يف البالد، وتنفيذ خارطة 
الطريق السياسية، وتمكني النقل التدريجي للمسؤوليات 

األمنية من بعثة االتحاد األفريقي إىل قوات األمن الصومالية
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التحديات  أفريقيا:  يف  املدافع  دوي  وإسكات  كوفيد-19 

عىل  الدعوة  تعزيز  هو  الحوار  من  الهدف  وكان  والفرص”. 

لالتحاد  الرئيسية  الطريق  خارطة  تأييد  إىل  العاملي  الصعيد 

بحلول  أفريقيا  يف  البنادق  إلسكات  العملية  للخطوات  األفريقي 

ندائي من  2457 )2019(، وكذلك  األمن  2020 وقرار مجلس 

أجل وقف إطالق النار عىل الصعيد العاملي.

القارية األفريقية  الحرة  التجارة  ودخل االتفاق املؤسس ملنطقة 

من  واحد  إنشاء  إىل  أدى  مما   ،2019 أيار/مايو  يف  النفاذ  حيز 

أكرب التكتالت التجارية يف العالم يفوق عدد الدول املنضمة إليه 

50 دولة. وينشئ االتفاق سوقاً واحدة للسلع والخدمات تشمل 

املبادالت  يعزز  أن  وبمقدوره  مستهلك  بليون   1,2 حوايل 

األمم  وأقامت  النصف.  بمقدار  األفريقية  البلدان  بني  التجارية 

املتحدة تظاهرات يف 34 دولة عضواً للتعريف باالتفاق وتشجيع 

التصديق عليه، وقدمت املساعدة لالسرتاتيجيات الوطنية، بما يف 

ذلك لغرض إرشاك النساء الالئي يمثلن 70 يف املائة من مماريس 

التجارة غري النظامية عرب الحدود.

 توجد فرص هائلة ألفريقيا لالنطالق يف مسار 
جديد جريء يستفيد من التكنولوجيات املستجدة 

وتعميق التكامل اإلقليمي وإقامة رشاكات تجارية 
وابتكارية. 

فريا سونغوي، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا

قدمت  واإلحصاءات،  البيانات  استخدام  لتعزيز  عملنا  إطار  ويف 

األمم املتحدة الدعم للدول األعضاء يف اعتماد نُهج رقمية إلجراء 

التعدادات السكانية. ففي كينيا، أجري تعداد السكان رقميا يف 

عن  فضالً  عمل،  أيام   506 بـ  يقدر  ما  وفر  مما   ،2019 عام 

بلدان أخرى من تجربة كينيا،  البيانات. وتستفيد  تعزيز جودة 

املدني  التسجيل  لنظم  تقييمات  عضوا  دولة   27 وأجرى 

واإلحصاءات.

يف أيار/مايو 2020

اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

بلداً  وقعوا عىل النص 
املوحد لالتفاق املنشئ 
ملنطقة التجارة الحرة

 54

يَِعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بإنشاء • 
سوق واحدة تغطي 1,2 بليون شخص يفوق ناتجها املحيل 

اإلجمايل مجتمعاً 2,5 تريليون من دوالرات الواليات املتحدة، 
وتضم قوة عاملة شابة وطبقة متوسطة متنامية قوتُها 

الرشائية يف تزايد. 

ويَِعد بتيسري األعمال التجارية عىل أساس مجموعة واحدة من • 
قواعد التجارة واالستثمار يف جميع أنحاء القارة األفريقية؛ 

وسوف يحقق املستثمرون وفورات الحجم ويتغلبون عىل 
تحديات تجزؤ األسواق.

بلداً أودعوا صكوك 
تصديقها لدى الوديع 

)رئيس مفوضية االتحاد 
األفريقي( 

لم يوقع بلد واحد 
عىل اتفاق منطقة 

التجارة الحرة

 1

 28

بلداً امتثلوا 
ملتطلباتها املحلية 

للتصديق عىل 
اتفاق منطقة 
التجارة الحرة

 30

اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 * دخلت معاهدة تجارة األسلحة التاريخية التي تنظم التجارة الدولية يف األسلحة التقليدية - من األسلحة الصغرية إىل دبابات القتال والطائرات املقاتلة والسفن

الحربية - حيز التنفيذ يف 24 كانون األول/ديسمرب 2014.

قرار مجلس األمن 2457 )2019( | الذي يؤكد من 
جديد دعم رؤية عام 2020 إلسكات البنادق يف أفريقيا

الحد   | التنمية املستدامة  16-4 من أهداف  الهدف 
لألموال  املرشوعة  غري  التدفقات  من  كبري  بقدر 
 :2063 عام  خطة   |  2030 عام  بحلول  واألسلحة 
2020 | إحالل السالم  إسكات البنادق بحلول عام 

واألمن يف أفريقيا  

حالة معاهدة تجارة األسلحة يف أفريقيا*

الجماعة االقتصادية لدول 
وسط أفريقيا اتفاقية 

كينشاسا | اتفاقية أفريقيا 
الوسطى ملراقبة األسلحة 

الصغرية واألسلحة الخفيفة 
وذخائرها وأجزائها ومكوناتها 

التي يمكن أن تُستخدم يف 
صنع هذه األسلحة وإصالحها 

وتركيبها 
الجماعة االقتصادية 
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