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تقرير األمينة التنفيذية عن أعمال اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 2021إىل آذار/مارس  2020يف الفرتة من نيسان/أبريل 

 متهيد

إىل آذار/مارس  2020من نيسان/أبريل املمتدة يغطي هذا التقرير السنوي الفرتة 
 2019 جبائحة كوروان تتسمامثيل،  امل يسبق هلتحدايت كانت حبلى بسنة  هي ، و 2021
العامل. ويسلط التقرير الضوء على بعض  رجاءمجيع أ تعم   ركودحبالة و  ،(19 )كوفيد

الدول األعضاء اإلجنازات الرئيسية اليت حققتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف دعم أولوايت 
توجهاهتا التنمية املستدامة، مبا يتماشى مع واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على صعيد 

االسرتاتيجية ووظائفها األساسية. واضطلعت اللجنة بدور أساسي يف التصدي ألكثر 
وما تالها من  ،19 البلدان األفريقية نتيجة جلائحة كوفيد تهدداليت ت التحدايت إحلاحا

إبطار  اهتداء   ،السابقختذت يف اليت ا  بادرات امل ابالستناد إىلانكماش يف االقتصادات، 
 2030خطة التنمية املستدامة لعام ملشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ التنمية ا

 .‘‘أفريقيا اليت نصبو إليها’’ :2063عام ل الحتاد األفريقياخطة و 

يف سياق عقد األمم املتحدة للعمل  عدةاللجنة تقدما كبريا يف جماالت  أحرزتلقد 
إنشاء  )أ(  ،يالقار  صعيدال. وتشمل بعض األمثلة على قيق أهداف التنمية املستدامةوحت

تنظيم )ب(  لحوار السياسايت على اإلنرتنت وتطويرها ورقمنتها؛ل منصاتمراكز معرفية و 
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فتاة وامرأة،  2 000معسكر تدرييب انجح بشأن الربجمة على املستوى القاري، شاركت فيه 
)ج( دعم ؛ لتمكني املرأة أداة  بوصفها ت تعزيز أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالألغراض 

انطالق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وبدء التجارة؛ )د( وضع لوحة متابعة لتقييم 
التقدم الذي حترزه الدول األعضاء والشركات اجلوية اليت تعينها يف تنفيذ السوق األفريقية 

لقدرة على املنافسة؛ )و( الشروع تعزيز ال املوحدة للنقل اجلوي؛ )ه( وضع اسرتاتيجيات وطنية
لكي تعتمدها  ،وثيق مع وزراء املالية األفريقينياليف مبادرة تعليق سداد خدمة الدين، ابلعمل 

األخضر وضع اسرتاتيجية أفريقية لالنتعاش جمال جمموعة العشرين؛ )ز( تقدمي الدعم يف 
ية لتغري املناخ، ابلتنسيق الوثيق مع االسرتاتيجية األفريق استكمالواالستثمار، فضال  عن 

السياسات األفريقيني  واضعيشخصا من  360االحتاد األفريقي؛ )ح( تدريب ما يقرب من 
خري اإلمكاانت االقتصادية ــياسات ترمي إىل تســم اسرتاتيجيات وسـعلى أدوات تتيح رس

، يـــدون اإلقليم صعيدة على الــثلمل األمــــــوتشريع. ـــــــة والنمو احلضري الســللمدن األفريقي
عملية لوضع خطة رئيسية شاملة للتصنيع والتنويع االقتصادي يف وسط  إطالق)أ( دعم 

ملنطقة الساحل عام  الستطالعيةأفريقيا، متشيا مع توافق آراء دواال؛ )ب( استكمال الدراسة ا
بناء منطقة سلمية ومزدهرة وقادرة على الصمود، وستفيد نتائج هذه الدراسة يف ، 2043

وستدمج يف اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل ويف أدوات التخطيط على 
 املستوى القطري. 

من أجل التعجيل  ، 25بيجني +  برانمج عمل وعملت اللجنة مع البلدان، يف إطار
املساواة بني اجلنسني حتقيق النساء والفتيات، و  بتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل متكني

 ،جوانب تغري املناخ ابعتبارها شاملة جلميع براجمهاعلى تناول اللجنة مل يف أفريقيا. وتع
خضرنة ’’متشيا مع مبادرة األمني العام وجيري تنفيذ تدابري لتقليل بصمتها الكربونية تدرجييا، 

بفضل اختاذ تدابري  2015منذ عام حلياد املناخي ا اعتمدتقد و . ‘‘األمم املتحدة الزرقاء
تعزيز الكفاءة واستخدام موازنة الكربون، وهي بصدد التخلص من املنتجات البالستيكية 
أحادية االستخدام، واعتمدت أيضا ممارسات مستدامة يف جمال عقد مؤمترات مقتصدة يف 

اصلة دفع التقدم حنو حتقيق استخدام الورق. وجيري إنشاء فريق توجيهي رفيع املستوى ملو 
استخدامها املوارد. وفيما يتعلق بتعميم كيفية مبادرات اللجنة و  فيما خيصاالستدامة 

نشئت فرقة عمل دائمة لرصد هذا األمر اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، أ  
احملرز يف هذا الشأن، يف مجيع أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا. ومن األمثلة على التقدم 

يتيح  هاعند مدخل االحتفال ابليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اللجنة، وتركيب ابب
 معوقات.أي بدون الدخول  ألشخاص ذوي اإلعاقةل

فرص  ظهرت، 2020ويف خضم التحدايت العديدة اليت واجهتها أفريقيا يف عام 
وإقامة شراكات ابتكارية بني القطاعني  ،التكنولوجيات الناشئةتسخري  ويشمل ذلك .جديدة

 ،ومن األمثلة على ذلك والتخفيف من حدته. 19العام واخلاص للتصدي لتأثري كوفيد 
 بسرعةسوق على اإلنرتنت توفر إمكانية احلصول  وهيالطبية األفريقية،  للوازمإنشاء منصة ا
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 ،19 على األدوية املضادة للجائحة وإمدادات املعدات الطبية األساسية ذات الصلة بكوفيد
تقوم على عامة التصاالت لالرقمية ومنصة االتصاالت واملعلومات األفريقية، وهي منصة 

مليون مستخدم للهاتف احملمول يف مجيع أحناء القارة  600تزود  ،اهلواتف احملمولة استخدام 
 علومات الصحية. أبحدث امل

مع ا للفكر واستخدمت اللجنة أيضا وظائفها  املتمثلة يف عقد االجتماعات وكوهنا جمج
اليت ع قدت حلوارات السياساتية يف املنتدايت الرفيعة املستوى اب للنهوض والوظيفة التشغيلية،

العاملي، السيما  لصعيد وتعزيز مكانة أفريقيا على ا ،اإلقليمي صعيدعلى ال 19 كوفيد  بشأن
، اءواألقل نشو سألة السيولة وخيارات زايدة احليز املايل لالقتصادات الناشئة مب فيما يتعلق

يف أفريقيا:  19 كوفيد’’مبزيد من التفصيل يف املنشور املعنون و ما يرد هو استجابة لألزمة، 
  (1).‘‘محاية األرواح واالقتصادات

ق الروابط جديدة، وتوث    أخرىتقيم و القائمة  الشراكات  على تعزيز  وستعمل اللجنة  
مع شركائها اخلارجيني، وتعزز تعاوهنا مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األخرى يف جماالت 

مع األفرقة اإلقليمية التابعة  تعاوهنااالهتمام املشرتكة، مثل اإلحصاءات. وستواصل اللجنة 
لمنسقني املقيمني. األمم املتحدة لعن نظام  جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، فضال  

التعاوين اإلقليمي الذي أ طلق مؤخرا،  ربوستعمل مع أفرقة األمم املتحدة القطرية يف إطار املن
لقائمة على الفرص أو املبادرات. التحالفات التشغيلية ا أعمالإسهاماهتا يف  ومن خالل
أوجه التآزر، وإحداث أتثري  واستثماراملوارد  حد ممكن منأقصى  االستفادة إىل وسعيا إىل 

يف  ةالداخلي ةاملشرتك يةوالتنفيذ يةالتخطيطأنشطتها دراية علم و عن أكرب، عززت اللجنة 
وكذلك عب، كة بني الش  جماالت مواضيعية، من خالل املبادرات واملشاريع الرئيسية املشرت 

 إعادة اهليكلة املؤسسية.

 

                                                 
(1) )2020(Addis Ababa, ECA,  in Africa: Protecting Lives and Economies 19-COVID 
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الدول األعضاء مرافقة وال تزال اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملتزمة ومصممة على 
وإقامة واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، فضال  عن املنظمات احلكومية الدولية األخرى، 

تنمية يف جمال الالفرص الناشئة  واغتنام ،املستقبل يف مسريهتا على طريق بناءشراكات معها 
 .19 املستدامة لفائدة رخاء أفريقيا وازدهارها يف سياق االنتعاش يف فرتة ما بعد كوفيد

 فريا سونغوي
وكيلة األمني العام لألمم املتحدة، 
واألمينة التنفيذي للجنة االقتصادية 

 ألفريقيا
 مقدمة  - أوالا 

رغم القيود و واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير،  -1
املتعلق بوظائفها املتمثلة يف ، تنفيذ برانمج عملها 19 والعقبات اليت فرضتها جائحة كوفيد

مع ا للفكر والوظيفة التشغيلية، إىل جانب توجهاهتا االسرتاتيجية  عقد االجتماعات وكوهنا جمج
سات العامة ومناذج التمويل االبتكارية، ودعم بشأن بناء املعارف، وصياغة خيارات السيا

  القضااي اإلقليمية والعابرة للحدود، والنهوض مبكانة أفريقيا على الصعيد العاملي.

ويركز هذا التقرير على اإلجنازات الرئيسية للجنة اليت أدت إىل إحراز تقدم يف تنفيذ  -2
أفريقيا اليت : ’’2063ي لعام االحتاد األفريق، وخطة  2030خطة التنمية املستدامة لعام 

: )أ( دعم تنفيذ وهي ،يف اجملاالت الثالثة التاليةجلية هذه اإلجنازات تظهر و . ‘‘نصبو إليها
القطاع اخلاص واهلياكل األساسية، تطوير منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، إىل جانب 

والتمويل االبتكاري؛ )ب( تعزيز الثورة الرقمية وثورة البياانت يف أفريقيا؛ )ج( بناء مستقبل 
تغري اعتبارات االنتعاش األخضر، وتعميم حتقيق أفضل للتنمية املستدامة، مع الرتكيز على 

التشغيلية املعززة اليت وضعت لتنفيذ املناخ واالقتصاد األزرق. وسينظر فرع إضايف يف الطرائق 
تربز االستنتاجات بعض وف برانمج عمل اللجنة على حنو أكثر استدامة وحتقيقا لألثر. وس

 .(2022-2021)االجتاهات الرئيسية للدورة املقبلة 

خدمات استشارية تقنية وسياساتية حمددة  بتوفري ،قدمت اللجنة خربهتا الفنيةلقد  -3
، الوطين ودون اإلقليمي واإلقليميكل من الصعيد لطلب على  األهداف ومعدة حسب ا

بناء على طلب الدول األعضاء. وتنمية القدرات التقين  التطويراملساعدة يف جمال  إضافة إىل
وبناء توافق اآلراء يف مناقشة القضااي ذات  السياسايتاللجنة ودعمت منابر للحوار  نشأتوأ

النهوض بقدرات املوظفني احلكوميني األفريقيني يف جمال و ، 19 األولوية املتعلقة جبائحة كوفيد
احملددة ملعلومات تكميلية ولإلجراءات اإلضافية د وصف ر  رسم السياسات وتنفيذها. ويج 

 واحتياجاهتا الدول األعضاءاليت تواجه لتحدايت ا واليت تعاجل ،لجنةالاختذهتا اليت األهداف 
يف التقرير املتعلق مبتابعة قرارات الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر  19 يف أعقاب جائحة كوفيد

وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، وقرارات االجتماع االستثنائي ملكتب 
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وتوضح اجملموعة الواسعة  .2020نيسان/أبريل  9املؤمتر الذي عقد على املستوى الوزاري يف 
الستجابة ذلك الورقات والدراسات املتعلقة ابملوضوع، املستوى العايل  من األنشطة، مبا يف

ن ياملستفيد أسهم اعرتاف  يف أوقات الطوارئ. وإضافة إىل ذلك،  فعلها رد   ةاللجنة وسرع
اللجنة يف الطليعة من حيث التأثري إجيااب يف عملية صنع اليت تبوأهتا كانة امل هم يف تعزيزوتقدير 

فضال  عن دورها كشريك اسرتاتيجي رئيسي مع االحتاد األفريقي ومصرف  القرار يف القارة،
 التنمية األفريقي.

من على املستوى املؤسسي التخطيط والتنفيذ املشرتكني على تيسري  وعملت اللجنة -4
عب واملكاتب دون اإلقليمية. وتسهم هذه االسرتاتيجية ابلفعل يف حتسني خالل دعم الش  

، وهي املستفيدينإىل الروابط بني الربامج وتجكامل الدعم السياسايت املتعدد األبعاد املقدم 
تستخدم املوارد احملدودة على النحو األمثل لتقدمي إسهامات أشد أتثريا يف األولوايت الوطنية 

التعاوين اإلقليمي وشبكات املنرب أيضا  ستخدم اللجنة  واإلقليمية. وستج  ودون اإلقليمية
 لتنفيذ برانمج عملها. اتاملبادر أو  التحالفات القائمة على الفرص

  النتائج الرئيسية اليت حتققت -اثنيا

 القطاعتطوير دعم تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية إىل جانب  -ألف
 ازدهار أفريقيامن أجل ، والتمويل االبتكاري األساسيةاخلاص واهلياكل 

إىل جانب التمويل  -من املتوقع أن يسهم تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  -5
االنتعاش حتقيق يف تسريع  - واهلياكل األساسيةالقطاع اخلاص طوير االبتكاري، فضال  عن ت

، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 19 كوفيد  جائحة يف فرتة ما بعداالقتصادي  االجتماعي
حتويلها إىل  ترميأطر وآليات تشغيلية  وضعديدة و اجلفرص اليف أفريقيا، من خالل حتديد 

ما يؤدي يف وهو عمل، وزايدة االستثمارات، وحتسني التصنيع، الفرص إلجياد إىل أدوات 
اللجنة والتكامل اإلقليميني. وعالوة على ذلك، واصلت التعاون هناية املطاف إىل تعزيز 

-2014جهودها الرامية إىل تفعيل برانمج عمل فيينا للبلدان النامية غري الساحلية للعقد 
من خالل زايدة إدماج سالسل القيمة اإلقليمية يف السياسات التجارية الوطنية ودون  2024

  اإلقليمية. 

تعجيل بتصديق البلدان األفريقية على االتفاق املؤسس وأدت اللجنة دورا أساسيا يف ال -6
، آخر نيجريايابنضمام بلدا،  34حيث أصبح عددها ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، 

ما ميثل حنو ثالثة أرابع الناتج احمللي اإلمجايل للقارة، وهو  ،من الدول األعضاء دولة مصد  قة
عالمة هو ، و 2021كانون الثاين/يناير   األول منيف ليا متهيد الطريق لبدء تنفيذه عميف و 

وتغطي منطقة التجارة احلرة  .الصعب 19 وإجناز كبري ابلنظر إىل سياق جائحة كوفيدفارقة 
. وقد نسمةبليون  1.3إضافة إىل  ،تريليون دوالر 2.3القارية األفريقية سوق ا تبلغ قيمتها 

أمكن حتقيق ذلك بفضل املساعدة املباشرة املقدمة إىل البلدان يف صياغة اسرتاتيجيات وطنية 
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حتديد املزااي  بفضلهتدف إىل متكينها من تسخري الفوائد الكاملة الناشئة عن هذه املنطقة 
ة لقيمة املضافة والتجار احيث من النسبية والتنافسية، فضال  عن الفرص الرئيسية املتاحة 

 القدرات اإلنتاجية والتصنيع والتجارة داخل املنطقة الواحدة. زايدة ألغراضواالستثمار 

استفادت السنغال، وسرياليون، وغامبيا، وموريتانيا من الدعم الذي تقدمه وقد  -7
ضعت أربع اسرتاتيجيات جديدة لبوروندي، وجزر القمر، في شرق أفريقيا، و  فاللجنة. 

بذل الدميقراطية، ورواندا، واسرتاتيجية إقليمية جلماعة شرق أفريقيا، وست  ومجهورية الكونغو 
األفريقية، مبا  القارية اجلهود من أجل دعم املرحلة الثانية من مفاوضات منطقة التجارة احلرة

الستثمارات، وسالسل القيمة اإلقليمية، واخلدمات، واملنافسة، اب ما يتعلق منهايف ذلك 
القتصاد األزرق والسياحة. ومتثل العوائد الدميغرافية عنصرا  مهما  آخر. وحركة األشخاص، وا

ويف غرب أفريقيا، وضعت اللجنة إطارا للميزنة العامة، يدمج الديناميات الدميغرافية يف مايل، 
دولة عضوا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من خالل منهجية  15ن قدرات وحيس  

 ة. حساابت التحويل الوطني

عقدا للتنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا،  2030-2021عد إعالن الفرتة وي   -8
وإطالق اخلطة الرئيسية للتصنيع والتنويع االقتصادي لوسط أفريقيا، اليت تقودها اجلماعة 

واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، استنادا  إىل املزااي  ،االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا
للدول األعضاء، معلمتني رئيسيتني من املعامل اليت تتجه إىل دعم تنفيذ منطقة التجارة النسبية 

احلرة القارية األفريقية يف وسط أفريقيا. وأخريا، قادت اللجنة عملية وضع خطة اسرتاتيجية 
  من أجل إدماج اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا. (2025-2021)متوسطة األجل 

-2021)يف وضع املرحلة الثانية من خطة العمل ذات األولوية تشارك اللجنة و  -9
يف أفريقيا بقيادة االحتاد األفريقي، ابالستناد إىل اهلياكل األساسية لربانمج تطوير  (2030

مشروع  400 أكثر من خطة العمل ) اليت مشلتاملرحلة األوىل من الدروس املستفادة من 
ومبراعاة جمموعة من املعايري،  ،(2020برانجما عابرا للحدود قيد التنفيذ حىت هناية عام  51يف 

ألولوايت اإلقليمية، والشمول والتحول اهليكلي. وتشمل خطة العمل ذات اب الصالتمثل 
األولوية أربعة قطاعات رئيسية يف اهلياكل األساسية هي: النقل، والطاقة، وتكنولوجيا 

 تصاالت، واملوارد املائية العابرة للحدود. املعلومات واال

وشاركت اللجنة مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األربع األخرى التابعة لألمم  -10
. اجلائحة أثناءاملتحدة يف مشروع مشرتك لألمم املتحدة بشأن الربط بني النقل والتجارة 

رضت اللجنة التحدايت ، استع2020وخالل املرحلة األوىل، اليت اختتمت يف هناية عام 
على طول ممرات التجارة والنقل يف أفريقيا، ووضعت توصيات بشأن املطروحة ذات الصلة 

 السياسات. وسرتكز املرحلة الثانية على حلول النقل الذكي وتيسري التجارة.
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وأكدت اللجنة يف إطار مشاركتها يف عقد العمل من أجل السالمة على الطرق  -11
يف  هياكل أساسية أكثر أمنا، وأجرت استعراضا لألداء وفريضرورة ت، (2021-2030)

النقاب يف عنه شف يف إثيوبيا. وميكن أن يكون هذا التقرير، الذي ك   الطرقيةجمال السالمة 
، منوذجا حيتذى به يف بلدان أخرى يف أفريقيا سجلت عددا كبريا 2021كانون الثاين/يناير 

اللجنة أيضا يف وضع مؤشرات أداء رئيسية لتنفيذ سوق واحدة  أسهمتمن الضحااي. و 
 للنقل اجلوي على نطاق أفريقيا. 

غاان، و زامبيا، و رواندا، و جنوب أفريقيا، و أنغوال، و إثيوبيا، كال من وساعدت اللجنة   -12
إجراء استعراض تنظيمي لسالسل القيمة يف  علىموريتانيا و املغرب، و كينيا، و الكامريون، و 

اقة )توليدها ونقلها وتوزيعها وإاتحتها خارج الشبكة( من حيث االنفتاح )اهليكل قطاع الط
)النضج(. ومن املتوقع أن يستخدم القطاع اخلاص  اهزيةواإلدارة( واجلاذبية )االقتصاد( واجل

 النتائج ذات الصلة ليسرتشد هبا يف اختاذ قراراته االستثمارية.

ارية األفريقية أيضا آليات خالقة لدعم التمويل ويتطلب تنفيذ منطقة التجارة احلرة الق -13
تقريرها االقتصادي الرئيسي عن أفريقيا يف اللجنة ، ركزت 2020الطويل األجل. ويف عام 

مت تناولت حيث   (2)،’’لتنمية القطاع اخلاص يف أفريقيا االبتكاريالتمويل ’’على موضوع 
جديدة من التمويل كوسيلة لزايدة قدرة القطاع اخلاص على الصمود يف وجه آاثر  اأنواع

األدوات  2020جائحة كوروان العاملية. ويتناول التقرير الذي صدر يف كانون األول/ديسمرب 
واملمارسات والسياسات املالية االبتكارية الالزمة لتمكني البلدان األفريقية من إحداث تغيري 

لنمو االقتصادي الشامل للجميع، ابمال التجارية املتنامية اليت من شأهنا أن تدفع كبري يف األع
د و   لشعوب األفريقية.افرص عمل ومسارات لتحسني سبل عيش ت وج 

عداد خطة إبدفع البدور حاسم يف فاضطلعت اللجنة إىل مسؤولية اجلميع، أشارت و  -14
جمموعة  كل من  اهتلدين اليت أقر ترمي إىل مايلي: )أ( متديد مبادرة تعليق سداد خدمة ا

يف أعقاب األزمة االقتصادية الناشئة عن  2020العشرين واندي ابريس يف نيسان/أبريل 
؛ )ب( احلصول على مزيد من 2022أو رمبا هناية عام  2021حىت هناية عام  19 كوفيد

مرفق ملساعدة البلدان على تسديد إنشاء )ج(  التمويل من خالل حقوق السحب اخلاصة؛ 
مدفوعات الديون القصرية األجل وزايدة اإلقراض من املصارف اإلمنائية. ويف تشرين 

اخلاص مبدفوعات تجميد ال، وافق مسؤولو جمموعة العشرين على متديد 2020األول/أكتوبر 
األول من عام  النصف حىتمبادرة تعليق سداد خدمة الدين الديون الثنائية الرمسية يف إطار 

 .2021ستة أشهر يف نيسان/أبريل مدته آخر هم سينظرون يف متديد قالوا إ، و 2021
بليون من حقوق السحب اخلاصة  500سيولة قدرها ل ضخ جديدودعت اللجنة أيضا إىل 

 150ما ميكن أن يوفر احتياطيات إضافية تزيد على وهو باليني دوالر أمريكي(،  709)
                                                 

(2) 
Economic Report on Africa: Innovative Finance for Private Sector Development in 

Africa (United Nations publication, sales No. E.20.II.K.2).                                                             
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بليون دوالر مباشرة إىل البلدان  20ات األسواق الناشئة، مبا يف ذلك بليون دوالر القتصاد
 املنخفضة الدخل.

، وقعت اللجنة والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق 2020ويف كانون األول/ديسمرب  -15
شراكة يرمي إىل دعم احلكومات األفريقية يف تنفيذ مبادرة تعليق سداد خدمة الدين. وستوفر 

نية لدعم احلكومات األفريقية يف تقييم احتياجاهتا يف إطار مبادرة تعليق اللجنة اخلربة التق
 من أجل سد  تهدف املساعدة التقنية إىل دعم البلدان األفريقية سسداد خدمة الدين. و 

وبلوغ ، 19 بليون دوالر الالزمة للتعايف من جائحة كوفيد 345الفجوة التمويلية البالغة 
 مسار مستدام للتنمية. 

 تحقيق االنتعاشتعزيز الثورة الرقمية وثورة البياانت يف أفريقيا كأساس ل -ابء
 بعد اجلائحة يف فرتة ما  وإعادة تنشيط النمو

لدعم اسرتاتيجية االحتاد األفريقي للتحول  ةيدعد اضطلعت اللجنة أبنشطة رائدة -16
يضا من الستفادة أاب، اللجنة وضعت ابلتعاون معاليت ، (2030-2020)الرقمي ألفريقيا 
يف أفريقيا يف إنشاء سوق رقمية موحدة. وساعدت اللجنة اهلياكل األساسية برانمج تطوير 

، متت (2025وضع اسرتاتيجية رقمية شاملة )اسرتاتيجية إثيوبيا الرقمية لعام  علىإثيوبيا 
 .2020املوافقة عليها على أعلى مستوى يف حزيران/يونيه 

االقتصاد الرقمي العاملي  اليت يتيحهاويتعني على احلكومات األفريقية أن تغتنم الفرص  -17
تريليون  23إىل أكثر من  2016تريليون دوالر يف عام  11.5أن ينمو من  يتوقعالذي 

ويف حماولة لتقييم كيفية تسخري البلدان تكنولوجيات املعلومات  .2025دوالر حبلول عام 
 30تقرير يف  صدارإعلى املستقبل، تعاونت اللجنة ومعهد بورتوالنز  يف جاهزيتها ألغراض

يف فرتة ما عاملي القتصاد التسريع التحول الرقمي يف ا’’بعنوان  2020تشرين الثاين/نوفمرب 
يف أفريقيا،  الرقمية االبتكار ورايدة األعمالطرائق  زايدة يفظهر التحليل وي   .‘‘19 بعد كوفيد

 وتسهم هذه املراكزمدينة،  93يف مركز  400 ما يزيد على حيث بلغ عدد املراكز الرقمية
من أجل أن السباق إىل أيضا التحليل  شرييبليون دوالر. و  1.1أكثر من يف توليد جمتمعة 
 االبتكار واإلبداع يف مجيع أحناء أفريقيا. ومع كان حافزا على،  19 ائحة كوفيدجل التصدي

ذلك، فإن التحدايت املطروحة يف جمال التكنولوجيا الرقمية عديدة، مبا يف ذلك حمدودية 
احلصول على اخلدمات الرقمية، والسياسات غري املالئمة و/أو التقييدية، وعدم قابلية تشغيل 

 . بينيا املنصات تشغيال  

لرقمي لالمتياز وعززت اللجنة أوجه التقدم اهلامة يف اجملال الرقمي يف إطار مركزها ا -18
هلوية الرقمية والتجارة واالقتصاد، ال سيما فيما يتعلق ابملبادرة الرقمية للمؤسسة اخلاص اب

لدعم البلدان األفريقية يف استغالل فرص اهلوية الرقمية استغالال  كامال  لتيسري توفري اهلوية 
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منطقة التجارة احلرة القارية القانونية جلميع األفريقيني، واالستفادة من التجارة الرقمية يف 
  األفريقية.

من خطة األمم املتحدة للهوية  العمل املتعلق ابهلوية الرقمية أيضا جزءيشكل او  -19
تسجيل النظام  إنشاءلدعم الدول األعضاء يف  أطلقت، اليت (2030-2020)القانونية 

تتوىل البلدان زمامه. و وإدارة اهلوية يكون شامال  ومستداما املدنية األحوال إحصاءات و املدين 
زامبيا، و مجهورية الكونغو الدميقراطية، كال  من ويف ظل هذه اخللفية، ساعدت اللجنة  

النيجر،  ابلتعاون مع إدارة الشؤون و موزامبيق، و ليرباي، و كينيا، و الكامريون، و غاان، و سرياليون، و 
تحدة للطفولة، وبرانمج األمم االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة األمم امل

األحوال إحصاءات و تسجيل املدين لاباملتحدة اإلمنائي على إجراء تقييمات لنظمها اخلاصة 
 أنظمةتوصيات سياساتية وتقنية ترمي إىل إعادة تصميم  احملققة، . ومشلت النتائجاملدنية

يف احلصول على اهلوايت القانونية؛  احمللية اليت تواجهها اجملتمعات تذليل العقباتو  ؛التسجيل
تربط التسجيل املدين كأساس إلدارة اهلوية؛ وإنتاج تقارير  شرتكوإقامة أنظمة قابلة للتشغيل امل

يا إىل بإحصاءات األحوال املدنية؛ وإنشاء سجالت وطنية للسكان. ووصلت كينيا وزام
 ا. ممرحلة متقدمة من إنشاء سجالهت

مبادرة القيادة يف جمال البياانت اللجنة ، أطلقت 2020ر تشرين األول/أكتوب 6ويف  -20
اقتصاد املعرفة من خالل  انتقودلتني ال) ‘أفريقيا الذكية’’و ‘‘مع دولة املستقبل’’يف أفريقيا 

، (أبسعار معقولة إىل النطاق العريض واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت النفاذ
وخرباء احلقوق الرقمية ومنظمي  ،السياسات واضعيله لما أوجد حيزا آمنا ميكن من خالوهو 

 ونالسياسات األفريقي وواضعأنشأها املشاريع التعلم معا. واملبادرة هي شبكة من النظراء 
ن عن حقوق املستهلك وأصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص، ولصاحلهم، لضمان و واملدافع

يف مجيع أحناء القارة.  إىل األمام االجتماعيلنمو املنصف والتقدم ابالبياانت  أن يدفع اقتصاد  
فالبياانت اجلديرة ابلثقة والدقيقة حيوية لتنمية أفريقيا، ومن مث فإن محاية البياانت أمر ابلغ 

 آمنة.  هياكل أساسيةاألمهية وينبغي أن يبدأ ببناء 

كلية للتخطيط واإلبالغ ووضع مناذج  املتكاملة وواصلت اللجنة تعزيز جمموعة أدواهتا  -21
 (على صعيد االقتصاد الكلي 19 تقييم أتثريات كوفيد)مع الرتكيز بشكل خاص على 

 مواءمة خططها اإلمنائية وعمليات التخطيطحيث لتحسني ما تقوم به الدول األعضاء من 
إىل بلدان عدة  وقدمت الدعم ،2063وخطة عام  2030اخلاصة هبا مع خطة عام  الوطنية
 وانميبيا.  ،وزامبيا، ورواندا ،وجيبويت ،إثيوبيا مشلت

مركز مراقبة  2020آب/أغسطس  11وابإلضافة إىل ذلك، أطلقت اللجنة يف  -22
توفر رؤية فريدة لتقلبات األسعار  يف القارة أفريقيا، وهو أول أداة من نوعهامن أجل األسعار 

. ومن املتوقع ككل  واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وعلى مستوى القارة ،يف البلدان األفريقية
اختاذ قرارات مستنرية يف  بفضلوإدارهتا  ،وحتليلها ،على رصد االقتصاداتاملركز أن يساعد 
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وأسعار الصرف من مجيع البلدان  العادية، األسعار املركز جمال السياسة العامة. وجتمع منصة
املركز تيح يشهرية وفصلية وسنوية. وسللتضخم وتنتج حتليالت  ،األفريقية يف مكان واحد

على صعيد االقتصاد الكلي فهما  أفضل استنادا  إىل أو التباين تقارب الأيضا إمكانية فهم 
عن أسعار السلع واخلدمات موثوقة وميكن احلصول عليها يف الوقت املناسب بياانت 
 . وحتركاهتا

ائحة جل إطار التصدييف  ،وبدأ املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط -23
 قدمرقمية )تفعاليات يف املوقع إىل التقليدية/، حتويل برامج وأنشطة بناء القدرات  19كوفيد

 ، مع توسيع مستوى الشمول بفضل زايدة مشاركة املرأة. (2019عام  عنبثالثة أضعاف 

ولوحة متابعة  19 أن كوفيدــــأت اللجنة مركزا إلدارة املعارف يف أفريقيا بشــــــوأنش -24
للمعلومات  ةإلكرتوني/ةرقمينافذة وحيدة ك،  2020يف نيسان/أبريل وأطلقتهما  (3) أفريقيا

من جانب منظومة األمم املتحدة ستجاابت الاسرتاتيجيات و الوموارد املعارف، فضال  عن ا
للجائحة تعزيز قدرات الدول األعضاء على التصدي هبدف  ،اإلمنائيني اإلمنائية والشركاء

 بفعالية يف أفريقيا. 

بقيادة االحتاد  األفريقيةاللجنة بدور حفاز يف وضع تصور ملنصة اللوازم الطبية ت قامو  -25
املعدات الطبية يلزم من  مااألفريقي، وهي منصة فريدة من نوعها هتدف إىل تيسري شراء 

وتتجاوز  .19 االسرتاتيجية واملعتمدة بطريقة فعالة من حيث التكلفة ملكافحة جائحة كوفيد
 مليون دوالر من قيمة السوق العاملية. 200الطلبات قيد اإلعداد 

االنتعاش حتقيق بناء مستقبل أفضل للتنمية املستدامة، مع الرتكيز على  -جيم
 تغري املناخ واالقتصاد األزرق اعتباراتاألخضر، وتعميم 

برانمج عمل  ملمن معاميثل منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة معلما هاما  -26
 2030اللجنة االقتصادية ألفريقيا. وهو يهدف إىل النهوض ابلتنفيذ املتكامل خلطة عام 

 تعزز كل منهما األخرى.  ومها خطتان، 2063وخطة عام 

 24 الفرتة من يفالدورة السادسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة  قدتع  و  -27
: موضوعوتناولت  ،شالالت فيكتوراي بزمبابوي، يف 2020شباط/فرباير  27 إىل
 2030عجْقٌد حت جق  ق فيه أفريقيا حتوهلا وازدهارها عن طريق خطة عام  :2020-2030’’

مشارك من مجيع بلدان القارة. ودعا  3 000حنو  الدورة ومجعت. ‘‘2063وخطة عام 
، مجيع البلدان األفريقية إىل أن مباشرة 19 االجتماع، الذي عقد يف بداية جائحة كوفيد

                                                 
 .19https://knowledge.uneca.org/covid/ متاح على الرابط التايل: (3)

https://knowledge.uneca.org/covid19/
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، 2063وخطة عام  2030تنفيذ خطة عام اخلاصة بتعيد النظر على وجه السرعة يف أطرها 
 . مهاوأن ت واءم خططها اإلمنائية الوطنية مع مبادئ اخلطتني، وأن ت طلق برامج ومشاريع لتنفيذ

اليت مية املستدامة، عقد اللجنة الدورة السابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنوستج  -28
: حنو أفريقيا خضراء وقادرة على بناء مستقبل أفضل’’ موضوعبشأن  ،تستضيفها الكونغو

 4إىل  1 يف الفرتة املمتدة من ،‘‘2063وخطة عام  2030الصمود لتحقيق خطة عام 
سقا مع موضوع املنتدى السياسي الرفيع . وسيكون هذا املوضوع مت  2021آذار/مارس 

التعايف املستدام واملرن من آاثر جائحة ”وهو  2021عين ابلتنمية املستدامة لعام املستوى امل
على حنو يعزز األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة: بناء  19-كوفيد

يف سياق عقد العمل واإلجناز من أجل التنمية  2030مسار شامل وفعال لتحقيق خطة عام 
م كال أعقاب هذه اجلائحة وما أحدثته من دمار اقتصادي واجتماعي، يسل   ويف“. املستدامة

الفرص اليت تتيحها  ابغتناماملوضوعني أبمهية إعادة بناء أنظمتنا االجتماعية االقتصادية 
مسارات التنمية اخلضراء واملنخفضة الكربون، هبدف بناء أفريقيا قادرة على الصمود وشاملة 

خفق يللجميع ومستدامة. بيد أن مسارات النمو احلالية تشري إىل أن العديد من البلدان س
وإذا أردان  .2030يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول املوعد النهائي احملدد يف عام 

، فإن األمر يتطلب اتباع هنج شامل للمجتمع أبسره، إىل ‘‘عدم ترك أحد خلف الركب’’
عقد  الواردة يفجانب بذل جهود متضافرة وطموحة لتغيري عاملنا خالل فرتة السنوات العشر 

 العمل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. 

 3، و(القضاء على اجلوع) 2و ،(القضاء على الفقر املدقع) 1وستكون األهداف  -29
احلد من انعدام ) 10، و(العمل الالئق والنمو االقتصادي) 8، و(الصحة اجليدة والرفاهية)

السالم ) 16، و(العمل املناخي) 13، و(االستهالك واإلنتاج املسؤوالن) 12، و(املساواة
من أهداف  (الشراكات من أجل التنمية املستدامة) 17، و(والعدالة واملؤسسات القوية

وف إىل توصيات يف جمال السياسات. وس فضيوست ،التنمية املستدامة موضوع ورقات تقنية
شمل االجتماع أيضا املنتدى الثالث املعين ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا. وأثبت ي

املستدامة،  املنتدى الثاين، الذي ع قد أثناء الدورة السادسة ملنتدى  أفريقيا اإلقليمي للتنمية
عدد كبري من جمموعات الشباب واألفراد الذين  فقد شارك فيهأنه حيظى بشعبية كبرية، 

 تنافسوا يف إظهار ابتكارات من الدرجة األوىل.

، أن تكون ‘‘ببناء مستقبل أفضل’’ا ابلنسبة إىل اخلطاب املتعلق  ومن املهم جد   -30
قد واالقتصادية يف صلب املناقشات. و الصلة بني تغري املناخ اجلاري، واألزمات الصحية 

للمخاطر املتظم أبرزت اجلائحة الطابع احملوري للطبيعة يف التنمية، بعد أن كشفت عن الطابع 
. وفيما خيص أفريقيا، فإن تغري كلها  واألثر املتتايل للكوارث يف أبعاد التنمية املستدامة الثالثة

 التنمية يف القارة خطةما يعرض حتقيق وهو هتديدا وجوداي،  ،بشكل حاسم ،ثلاملناخ مي
من الناتج سنواي يف املائة  5و 2. وعادة ما يكلف تغري املناخ البلدان األفريقية ما بني للخطر

 15 تصل إىل الناتج احمللي اإلمجايل بنسبةإىل خفض أحياان  يؤدياحمللي اإلمجايل، ولكنه قد 
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للتداعيات  يف الوقت احلاضرب أن تتصدى يف املائة. وعلى الرغم من أن الدول األفريقية جي
العمل  كون، فإن من األمهية مبكان أال ي19 االقتصادية والصحية اخلطرية جلائحة كوفيد

  .19 املناخي ضحية لألضرار االقتصادية اهلائلة اليت سببتها أزمة كوفيد

ابلشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي، يف حتديث اسرتاتيجية تغري شرعت اللجنة، و  -31
، من خالل إجراء مشاورات مع (2014املناخ يف أفريقيا )اليت و ضعت يف البداية يف عام 

أصحاب املصلحة الرئيسيني يف املنطقة. ومن املتوقع أن تقوم مجيع األطراف يف اتفاق ابريس 
ة وطنيا. ومن املقرر إجراء جرد عاملي لغازات الدفيئة يف عام بتحديث وتعزيز مسامهاهتا احملدد

وسيحل موعد تقدمي  أول تقارير الشفافية اليت تصدر كل سنتني ابستخدام إطار  .2023
 لبلدان النامية. فيما خيص ا 2024كانون األول/ديسمرب   31الشفافية املعزز حبلول 

دا يف إجراء عملية تعل م إلكرتوين كان املركز األفريقي للسياسات املناخية نشطا جو  -32
حمو مناصرة يف أسبوع بارز املتمثل بشأن القضااي املتصلة بتغري املناخ. وأسهم يف احلدث ال

يف مجيع أحناء العامل، الذي احتفلت به شراكة األمم املتحدة املوحدة للتعلم يف  ةاألمية املناخي
. ووضع 2020يف أيلول/سبتمرب  والبحث جمال تغري املناخ يف معهد األمم املتحدة للتدريب

أيضا دورة دراسية عن املعلومات واخلدمات املتعلقة ابملناخ ضمن املناهج الدراسية  املركز
 100اإللكرتونية لشراكة األمم املتحدة للتعلم يف جمال تغري املناخ، اليت أكملها أكثر من 

 يف املائة منهم من النساء(. 50متعلم )أكثر من ألف 

بعض   :19 تغري املناخ والتنمية يف أفريقيا يف فرتة ما بعد كوفيد’’د املركز ورقة عن وأع -33
، 19 ، تتناول حالة الطوارئ املناخية والدروس املستفادة من كوفيد‘‘النقديةاألفكار 

املطلوب، وتصورات تغري تنقال الطاقوي ألزمتني، واالل للتصدي تمويلالواالحرتار العاملي، و 
اإلجراءات ميكن أن تفيد  19 من كوفيدقاة املستالدروس  تما إذا كانمسألة  معرفة املناخ، و 

أيضا أبن هناك حاجة إىل اقتصاد سياسي جديد يقوم على  الورقة املتعلقة ابملناخ. وتدفع
 واالستدامة البيئية للتمكن من اختاذ إجراءات مناخية جذرية. ،واملساواة ،التماسك

العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا يف سياق ربانمج بفع دالوواصلت اللجنة أيضا  -34
االنتعاش األخضر. وميكن أن تسهم اجتاهات البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا حتقيق 
يف حتقيق التطلعات اإلمنائية ألفريقيا  ،بشكل مباشر وغري مباشر ،وإمكاانت السوقالنانو 

ويف التزاماهتا الدولية، ال سيما تلك الواردة يف اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ وخطة التنمية 
يف النانو تكنولوجيا وتعد مصر حاليا البلد األول يف جمال حبوث  .2030املستدامة لعام 

ي الذي سجل أكرب عدد من براءات أفريقيا، يف حني أن جنوب أفريقيا هي البلد األفريق
ال. غري أن أفريقيا عموما متخلفة عن هذا اجملاالخرتاع وأنشأ معظم الشركات واملؤسسات يف 

 اجلهات املعنية ابالبتكاراتو  ،لباحثنيإىل ادعوة  اللجنة وشركاؤها وجهتقد الركب. و 
تتيح كنولوجيا أو ذه التهمنتجات أو حبوث فريدة قائمة على  الديهاليت والشركات أو األفرقة 

 .2020كانون األول/ديسمرب   18إىل  14، إىل عرضها يف الفرتة من تطويرها
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ومنها  ، ومتابعة للدعم الناجح املقدم إىل الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية -35
يف وضع أطر  ، وجلنة احمليط اهلندي ومفوضية االحتاد األفريقي ،وسيشيل ،جزر القمر

التنمية  ألغراضخطط عمل بشأن تسخري االقتصاد األزرق  يشملسياسات اسرتاتيجية، مبا 
املستدامة، ابستخدام منهجية دليل سياسات االقتصاد األزرق يف أفريقيا، شرعت اللجنة يف 
إعداد جمموعة أدوات لتقييم االقتصاد األزرق. وللمرة األوىل، وضعت جمموعة أدوات منوذجية 

 ،ورواندا )غري الساحلية( ،خمتلفة من البلدان، مثل جيبويت )الساحلية( أشكالمت اختبارها يف 
وسيشيل )الدولة اجلزرية( ملساعدة الدول األعضاء والتجمعات اإلقليمية على إجراء تقييمات 

. إسهاماتهاجتماعية واقتصادية وإيكولوجية متعمقة من أجل قياس ثقل االقتصاد األزرق و 
االقتصادي  االنتعاش االجتماعيحتقيق ملتوقع أن يؤدي االقتصاد األزرق دورا هاما يف ومن ا

 يف العديد من البلدان األفريقية. 19 بعد كوفيد والبيئي يف فرتة ما

مشكالت احلقوق ومعاجلة ألراضي الضعيفة لدارة اإلتدعيم إىل املساعدة يف  سعيا و  -36
حتدايت إمنائية رئيسية للقارة، يف  حطر يا اليت ال تزال تج األراضي يف أفريقغري املأمونة يف حيازة 

ملناقشة هذه الشواغل والتخطيط  2020أيلول/سبتمرب  21اإلنرتنت يف رب ععقد اجتماع 
ر املركز لتحقيق خطة االحتاد األفريقي بشأن األراضي. ويس  من أمور للمستقبل بشأن ما يلزم 

 23و 22تدريب يف ليلونغوي، مبالوي، يومي  تنظيم األفريقي لسياسات األراضي أيضا
 ألراضي ورايدة األعمالاتعزيز أمن حيازة ’’ موضوعبشأن ، 2020كانون األول/ديسمرب 

 .‘‘مبا يتماشى مع خطة االحتاد األفريقي بشأن األراضي فيما خيص املرأة

تنفيذ برانمج عمل اللجنة االقتصادية حسني الطرائق التشغيلية لت -دال
 األفريقي

استعراض أداء املساءلة و بشأن جتماعات المن اجمموعة جديدة اللجنة  نظمت -37
، ع قدت 2020. ويف عام املشرتكني بشكل خاص على التنفيذ والتخطيط ركزت، امجالرب 

ج اجلديدة واالبتكار يف تعزيز ثقافة املساءلة وحتسني أداء ه  لنـ  اب متيزتمنها  أربعة اجتماعات
كانت اءة للغاية  االجتماعان االستعراضيان األخريان إىل مناقشات داخلية بن  . وأدى الربامج

وع قد االجتماع  .2022وخطة برانمج عام  2021عداد خطة العمل السنوية لعام رافدا إل
تعزيز تنفيذ الربامج ’’ موضوع ، بشأن2020الربع الثالث من عام  غطىاألول، الذي 

 . و(2020تشرين األول/أكتوبر  29-27) ‘‘مركزة ومؤثرةاملشرتكة من أجل حتقيق نتائج 
اإلنرتنت، رب ، حضوراي وعألول مرةع قد اجتماع الربع الثالث من اجتماعات االستعراض 

 ق د مت فيه عروض لكل من اجملموعات املواضيعية وفرادى الربامج الفرعية. و 

من اجتماعات  2020العام  مننفسه، ع قد اجتماع الربع األخري على املنوال و  -38
تقييم تنفيذ الربامج والتخطيط املستقبلي يف ’’ موضوع بشأن أداء الربامج استعراضاملساءلة و 

كانون األول/ديسمرب   21ويف  18إىل  16  من )يف الفرتة ‘‘الصعب 19 سياق كوفيد
وألول  .2021ابالقرتان مع املناقشات املتعلقة إبعداد خطة العمل السنوية لعام (  2020
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مرة، وضع االجتماع  جنبا إىل جنب أبعاد اإلبالغ والتخطيط بطريقة مبتكرة، ووفقا للمبادئ 
مناقشات وأسفر عن التوجيهية لإلدارة القائمة على النتائج. وحقق االجتماع جناحا كبريا 

ستدام يف تلك املتعلقة ابملبادرات الرئيسية املشرتكة احملتملة بشأن التمويل امل من بينهامثمرة، 
  .19 بعد كوفيدملا االنتعاش  عهد حتقيق

ترشيد تدخالهتا وتوجيهها ابستمرار، ورقتني حتسني ، بغية اللجنةوأعدت  -39
وتربز الورقة  .19 كوفيداسرتاتيجيتني رئيسيتني يف سياق إصالحات األمم املتحدة وجائحة  

تعاون اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع املنسقني املقيمني وأفرقة األمم ’’األوىل، اليت تتناول 
تعاون يف جمال املتحدة القطرية: حنو هنج اسرتاتيجي، هنجا يرمي إىل توفري التوجيه والرتكيز 

اللجنة وعملها املشرتك مع املنسقني املقيمني ألفرقة األمم املتحدة القطرية، هبدف تعزيز الدعم 
 إبراز الصورةلعمل األمم املتحدة على الصعيد القطري، وابلتايل زايدة التأثري و  املصمم خصيصا

اليت تقدمها اللجنة  ‘‘قائمة اخلدمات’’. ويف صلب هذا النهج االسرتاتيجي، توجداملرجوة
إىل املنسقني املقيمني ألفرقة األمم املتحدة القطرية، وتشمل جمموعة واسعة من اخلدمات 

ارية وخدمات تنمية القدرات الشاملة لعدة قطاعات، اليت ميكن االستفادة التحليلية واالستش
الدعم املقدم إىل الدول األعضاء من أجل حتقيق أهداف التنمية  وطيدتغراض منها أل

 املستدامة. 

اسرتاتيجية للتصدي بصورة متكاملة ’’اإلطار اآلخر، الذي حيمل عنوان وحيدد  -40
ما تقوم به اللجنة للتصدي بصورة متكاملة ألزمة  ‘‘فالنطاق واألهدا :19 جلائحة كوفيد

تساق يف االتآزر و الرتكيز و حتقيق الوآاثرها يف أفريقيا. وتسعى االسرتاتيجية إىل  19كوفيد  
يف اجملاالت املواضيعية والربانجمية يف اللجنة االقتصادية  19 التدخالت اجلارية اخلاصة بكوفيد

كوفيد اخلاص جبائحة  تتمتع فيها اللجنة مبيزة نسبية يف عملها  ألفريقيا، وحتديد اجملاالت اليت
 ، وإقامة الشراكات وفقا لذلك.19

مع طائفة واسعة من  اليت أقيمت وعالوة على ذلك، ال تزال الشراكات االبتكارية -41
الوطين واإلقليمي والعاملي تكتسي أمهية ابلغة لتنفيذ كل من الصعيد على  أصحاب املصلحة 

، وق عت اللجنة عددا من االتفاقات اإلطارية مع 2020. وخالل عام اللجنةبرانمج عمل 
لدعم مركز االمتياز  ‘‘أوميداير’’واسعة من الشركاء. ومشلت هذه األنشطة شبكة جمموعة 

الرقمي يف جمال اهلوية الرقمية ومحاية البياانت، ومكتب الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء 
مم املتحدة اإلمنائي، للتعاون يف اجلوانب التشغيلية للصندوق املشرتك التابع لربانمج األ

يف جمال السياسات دعم املتكامل ال: )أ( مها ألهداف التنمية املستدامة يف جمالني رئيسيني
ما وراء ’’برانمج غابون وأهداف التنمية املستدامة  -أبهداف التنمية املستدامة للنهوض 

؛ )ب( ‘‘أخضر’’إىل اقتصاد  ‘‘بين’’ريع ومستدام من اقتصاد متويل انتقال س :‘‘النفط
لنهوض بربانمج بنن لتحقيق أهداف التنمية املستدامة السياسات لاملتكامل يف جمال  دعم ال
احليز املايل وتعزيز زايدة  عن طريقدعم ميزنتها القائمة على أهداف التنمية املستدامة ل

مشروع مجهورية تنزانيا إىل  دعمهالكفاءة. وقدم صندوق األمم املتحدة للسالمة على الطرق 
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وقدمت ؛ ‘‘أكثر أماان طرقية خطة اخلطوات العشر من أجل بناء هياكل أساسية’’ املتحدة
مشروع ر إطالبحوث والتحليالت اليت تقوم هبا اللجنة يف للدعم ا ،مؤسسة اجملتمع املفتوح

يف  الدامنركحكومة وتعاونت بشأن جتميد سداد الدين للمجتمعات الضعيفة يف أفريقيا؛ 
جلعل أفريقيا  الدعم مؤسسة ماسرتكارد قدمتتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ و 

 قطبا عامليا لالبتكار التكنولوجي ورايدة األعمال مبا يتفق مع الطموحات القارية.

هبدف  ،الفكرجمامع فة إىل ذلك، أقامت اللجنة أيضا شراكات مع عدد من وابإلضا -42
 مثل شركة ،تقييم أتثريات سياسات التكامل االقتصادي والتنويع يف االقتصادات األفريقية

وكالة االحتاد ؛ ومايكروسوفت شرق أفريقيا احملدودة؛ االستشارات االقتصادية الدولية احملدودة
املركز األفريقي و املؤسسة املالية األفريقية؛ و  ؛األعمال التجارية القارية شبكة/األفريقي للتنمية

مؤسسة بلومفيلد و معهد توين بلري؛ و االحتاد من أجل الصحة العاملية؛ و  ؛للتحول االقتصادي
واملشروع بنك ستاندرد احملدود جلنوب أفريقيا؛ و معهد دراسات السياسات؛ و لالستثمار؛ 

املستثمرين الدولية ذات املسؤولية احملدودة حلشد  نستشارياملشركة و ؛ ‘‘ستانليب’’املشرتك 
 ؛ ومنظمة إدارة الرتاث.أفريقيااهلياكل األساسية يف تطوير من أجل املؤسسيني 

تقييماهتا اليت تركز على اتفاق التمويل املشرتك اللجنة ذلك، واصلت فضال عن و  -43
، هياكلهاضمان املساءلة جتاه بغية الثالث، واحلماية االجتماعية، والتكامل التجاري األفريقي 

 لدورة العامةرافدا لأوجه التعلم اهلامة أن تكون والشفافية يف استخدام املوارد، فضال  عن 
واخلدمات االستشارية ومبادرات  ،ن منتجات املعرفةأإىل هذه التقييمات  أشارتو  .للربانمج

بناء القدرات للجنة، اليت يدعمها التمويل املقدم يف إطار اتفاق التمويل املشرتك الثالث، 
املتمثلة يف وظائف الدوار و ألدون اإلقليمية املوارد الالزمة للقيام اب هاومكاتب هاعبوفرت لش  

مع ا للفكر فضال  عن الوظيفية التشغيلية للمضي قدما خبطة عام  عقد االجتماعات وكوهنا جمج
عتربت هذه املنشورات مفيدة يف التأثري على النقاش الدائر وا   .2063وخطة عام  2030

 حول التحول اهليكلي يف أفريقيا. 

لقيمة املضافة ل أعربت عن تقديرهاأن الوكاالت املاحنة  عن وكشفت التقييمات أيضا -44
أن طلبات  أشري إىلأاثرت بعض الشواغل بشأن قدرهتا االستيعابية. و لعمل اللجنة، ولكنها 

دون تكلفة قد خلقت انطباعا ابنعدام التخطيط السليم وعدم القدرة على حتقيق من التمديد 
النتائج يف الوقت املناسب. وفيما خيص منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، تعرتف املعاهدة 

لتنفيذها. ومع ذلك، كان ميكن  يةساسهي اللبنات األة اإلقليمية أبن اجلماعات االقتصادي
القيام ابملزيد من أجل إشراك اجلماعات االقتصادية اإلقليمية على حنو فعال. وعالوة على 

نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، نظرا اخلاصة مبنفذ االسرتاتيجيات الوطنية ذلك، قد ال ت  
ورمبا ألهنا تعترب اسرتاتيجيات تتنافس مع االسرتاتيجيات الوطنية القائمة. لنقص املوارد املالية، 

هذه وسيتعني على اللجنة مواصلة العمل مع احلكومات والشركاء لضمان التخفيف من حدة 
 . ملالئمالنحو اعلى  املخاطر
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 استشرافية استنتاجات  -هاء

نقضية  قدة  املع   أثبتت الدورة   -45
 
للجنة االقتصادية  من نوعها فريدةأهنا كانت فرصة امل

رائدة على الساحتني الدولية و رة ومفاوضة مؤثرة ميس   هيئة  عتبارهالتثبيت موقعها ابألفريقيا 
تغيريات مؤثرة ومفيدة يف جمال السياسات. ويف هذا السياق، وتعمل على إحداث والقارية، 

الرائدة وستواصل القيام بدور الوسيط، هبدف مساعدة الدول  مبادراهتاستتابع اللجنة 
واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من أصحاب  ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،األعضاء

. وستقود حتقيق النامجة عنها تحدايتوال 19 التغلب على جائحة كوفيد علىاملصلحة 
لرئيسية املتعلقة ابلسياسات واآلليات املقرتحة التمويل االبتكاري من خالل تنفيذ التوصيات ا

: ابلبناء للمستقبل معاواالسرتاتيجية املتعلقة ، (4)الواردة يف التقرير االقتصادي عن أفريقيا
 انتعاش مستدام من أجل مستقبل اجلميع. لتحقيق تمويل تقدمي ال

: )أ( التمويل املستدام وهي ابالستناد إىل الركائز األربع التالية مبادراهتااللجنة وستعزز  -46
؛ )ب( النمو والتنمية احمللية واخلارجية وإدارة الديون من خالل تعبئة املوارد العامة واخلاصة

تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، دعم من خالل للجميع املستدامان والشامالن 
أجل حتقيق االنتعاش ستدامة ماليا من املقادرة على الصمود و الجتماعية الشبكات االو 

الشامل؛ )ج( تعزيز خطة أفريقية للتنويع األخضر؛ )د( تعزيز اإلصالحات املستدامة يف 
لتتبع  االبتكاريةهج والن  السياسات املالية من خالل املساءلة والشفافية يف املالية العامة، 

 .19 دالنفقات العامة، والتدفقات املالية غري املشروعة وتقييم خطط التصدي لكوفي

إجراء أحباث  ا للفكركوهنا جممع  املتمثلة يف  ، من خالل وظيفتها اللجنة توىلوست -47
بشأن األولوايت اإلمنائية وتعميقها ومتطورة وجديدة  متعددة القطاعاتسياساتية وحتليالت 

اللجنة، من خالل  عملوست .19االنتعاش يف فرتة ما بعد كوفيد حتقيق الرئيسية يف سياق 
تيسري املنابر اإلقليمية احلكومية الدولية واملتعددة على عقد االجتماعات، املتمثلة يف وظيفتها 

أفريقيا من أجل تقودها اسرتاتيجيات ملموسة إطالق و النقاش و  تحاورأصحاب املصلحة لل
التنمية األفريقية. وستوسع اللجنة عدد املشاورات واحلوارات املتعلقة ابلسياسات مع 

دية اإلقليمية وغريها من التجمعات اإلقليمية يف تنفيذ برانمج عملها. اجلماعات االقتصا
وستواصل، من خالل وظيفتها التشغيلية، تقدمي املشورة يف جمال السياسات والدعم التقين 

مشاركتها النشطة أيضا إىل الدول األعضاء من أجل تنفيذ حلول ابتكارية ومستدامة. وستعزز 
وين اإلقليمي وستتعاون مع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها كشريكة رئيسية للمنرب التعا

املبادرات. وستسعى اللجنة أيضا إىل أو  التحالفات القائمة على الفرص عن طريقاألخرى 

                                                 
(4)  

Development in Economic Report on Africa: Innovative Finance for Private Sector 

Africa (United Nations publication, sales No. E.20.II.K.2).                                                            

 



E/ECA/COE/39/18 

 

17/17  21-00123 

 

اإلقليمي ودون كل من الصعيد على   معدة حسب الطلبوضع وتقدمي برامج لتنمية القدرات 
 لتنمية االقتصادية والتخطيط.والقطري، من خالل املعهد األفريقي ل اإلقليمي

إىل التعجيل بتنفيذ األطر الشاملة لعدة قطاعات، مثل اسرتاتيجية اللجنة وستسعى  -48
مج عملها. انبر مراحل ، وتعميم املبادئ واألنشطة ذات الصلة يف مجيع اإلعاقة منظورإدماج 

وسيجري الرتكيز تغري املناخ.  العتباراتمماثل وستنظر أيضا يف كيفية تفعيل عملية تعميم 
على التخطيط والتنفيذ املشرتكني، وكذلك على زايدة االتساق من حيث تعبئة املوارد وتنفيذ 

 رشيدالربامج، بغية تشجيع االستفادة املثلى من املوارد البشرية واملالية من خالل زايدة ت
خالل  لزوماو جماالت التدخل املشرتكة واألنشطة ذات الصلة. وسيصبح هذا األمر أكثر أمهية 

عدم اليقني، لكنه ال خيلو أيضا من انطالقات وفرص  حافل أبوجه، وهو عام 2021عام 
 واعدة كثرية. 

__________ 

 


