
 

 

لقرارات اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتقرير عن متابعة 
الثانية واخلمسني ملؤمتر اللجنة السنوية الصادرة عن الدورة 

االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية 
وعن االجتماع االستثنائي ملكتب  األفريقينياالقتصادية 
 2020املؤمتر لعام 

 مقدمة -أوال
اللجنة االقتصادية ألفريقيا يسلط هذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ أمانة  -1

للقرارات اليت اعتمدهتا الدورة الثانية واخلمسون ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية 
، 2019آذار/مارس  26و 25، املغرب، يومي كشاالقتصادية األفريقيني، املعقودة يف مرا 

بدال من  2020 نيسان/أبريل 9اإلنرتنت يف رب واالجتماع االستثنائي للمكتب املعقود ع
 .19بسبب جائحة كوفيد  ةواخلمسني املؤجل ةالثالث دورةال

، وهي القرارات قرارين االستثنائي للمكتب الجتماع  ا، و مثانية قرارات واعتمد املؤمتر   -2
مت إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة الستعراضها وإقرارها. ويسلط ق د  اليت 

                                                      
 .ةألسباب فني 2021شباط/فرباير  11متت إعادة إصدار هذه الوثيقة يوم   *
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اختاذ  تطلبتمن تلك القرارات اليت  تسعةهذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ 
 اللجنة إجراءات بشأهنا.

ؤمتر وزراء املالية والتخطيط مل واخلمسني ثانيةال السنوية دورةال قرارات  -اثنيا
 والتنمية االقتصادية األفريقيني

  واإلحصاءات( بشأن البياانت 52 –)د  962القرار  -ألف
 12الفقرة 

 النص (أ)

يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعزز قدرات الدول األعضاء يف استخدام  -12
  ؛2063وخطة عام  2030األداة املتكاملة اليت أعدهتا اللجنة لرصد تنفيذ خطة عام 

 التقدم املُحرز )ب(

يف استخدام األدوات  لدول األعضاءلقدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم 
الالزمة لرصد خططها اإلمنائية ومواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة وخطة االحتاد األفريقي 

ويف هذا املسعى، ن ظمت حلقة عمل تدريبية . ‘‘صبو إليهاأفريقيا اليت ن’’: 2063لعام 
آب/أغسطس  29إىل  27بشأن جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة، يف الفرتة من 

حلقة  (1) بلدا 13. وحضر ممثلو ازيد من البلدان هبامل، يف أديس أاباب، لتعريف 2019
الوطنية مع أهداف التنمية اإلمنائية طط اخلملواءمة ها العمل وتلق وا تدريبا على استخدام

. وخالل حلقة العمل، و ج  ه االنتباه إىل أمهية تبسيط تدفق 2063املستدامة وخطة عام 
ائج من األثر إىل النتائج ومن مث إىل النواتج، وكذلك إىل احلاجة إىل احلد من عدد النت

 النتائج. مستوى من مستوايت املؤشرات لكل 

كمستخدمني جملموعة   (2) بلدا 18ل ، س ج  2019وحىت كانون األول/ديسمرب 
األدوات، وأ دخلت أطر نتائج خططها اإلمنائية الوطنية إىل البوابة. وت بذل حاليا جهود ملواءمة 

ة ــــــــــمخس تـقطع، حيث 2063ة عام ــتدامة وخطــــــتلك اخلطط مع أهداف التنمية املس
صاعدا، ستعمل اللجنة صف الطريق يف عملية املواءمة تلك. ومن اآلن فأكثر من ن (3) بلدان

مع أفرقة األمم املتحدة القطرية ومكاتب املنسقني املقيمني على تشجيع االقتصادية ألفريقيا 
استخدام جمموعة األدوات يف عدد أكرب من البلدان ونقل البياانت الدولية عن مؤشرات 

                                                      
إثيوبيا، أوغندا، بوركينا فاسو، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، السودان، سيشيل، غاان، كوت ديفوار،  ( 1)

 الكونغو، ليرباي.
إثيوبيا، أوغندا، بوركينا فاسو، زامبيا، زمبابوي، السنغال، السودان، سيشيل، سرياليون، غامبيا، غاان، غينيا،  (2)

 ليرباي، موريتانيا، انميبيا. الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو،
 إثيوبيا وأوغندا وزامبيا والسودان وسيشيل. (3)
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ة وإدارة الشؤون أهداف التنمية املستدامة املوجودة لدى املركز األفريقي لإلحصاء التابع للجن
إىل جمموعة األدوات، ابستخدام منهجية بوابة أهداف لألمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية 

للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ هلذا االتنمية املستدامة اليت وضعتها 
 الغرض.

عمل فيينا استعراض منتصف املدة لربانمج بشأن ( 52 –)د  963القرار    -ابء
 2024 – 2014النامية غري الساحلية للعقد  لصاحل البلدان

 4الفقرة 

 النص )أ(

يهيب ابللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم التقين للبلدان النامية غري  -4
الساحلية يف املنطقة يف اجملاالت املتصلة بربانمج عمل فيينا، مثل االستثمار يف اهلياكل 

جسيت ودراسات األساسية، وتيسري النقل، وتطوير القدرات اإلنتاجية، والتكامل اللو 
 ؛التكاليف اللوجستية

 التقدم املُحرز )ب(

ز استثمارات القطاع يفحتقدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم التقين إلثيوبيا يف 
التنظيمية لالستثمار يف اخلاص يف قطاع الطاقة. وهلذا الغرض، استعرضت اللجنة بيئة البلد 

 زويدقطاع الكهرابء. وقد أجريت الدراسة يف سياق إنتاج القطاع اخلاص للكهرابء من أجل ت
إطار مذكرة تفاهم بني اللجنة ووزارة املياه والري وذلك يف ناعية يف إثيوبيا اجملمعات الص

أفريقيا. وتعاونت اللجنة يف تنمية اهلياكل األساسية ل 50 اقيأفريوالطاقة يف إثيوبيا وصندوق 
أيضا مع مفوضية االحتاد األفريقي يف إجراء استعراض منتصف املدة لربانمج تطوير اهلياكل 

 األساسية يف أفريقيا.

شاركت أيضا يف إعداد فقد يف اللجنة التوجيهية للربانمج،  اطرفاللجنة ابعتبار و 
تطبيق معايري اختيار املشاريع، اليت تستند إىل حتديد أولوايت  ، مبا يف ذلكهاملرحلة الثانية من

لبلدان غري الساحلية سمح لألن املمرات اإلقليمية ال ت مهماملشاريع اإلقليمية. وهذا أمر 
ملشاركة بفعالية يف التجارة فيما بني البلدان األفريقية فحسب، بل تتيح هلا أيضا إمكانية اب

 يسر جتارهتا الدولية.الوصول إىل البحر، وهو ما ي

 5الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقل طلب إىل ي -5
البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، واالحتاد األفريقي، 
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املعنية األخرى أن تساعد البلدان النامية غري ومصرف التنمية األفريقي واملنظمات اإلقليمية 
النامية يف أفريقيا يف جماالت تنمية اهلياكل األساسية، وإعداد املشاريع  عبورالساحلية وبلدان ال

املقبولة مصرفيا، وتنمية القدرات اإلنتاجية، وتيسري التجارة والتحول اهليكلي، بسبل منها 
ملزيد من التعاون شجع على اتأن ساعدة التقنية، و على وجه اخلصوص تعزيز االستثمار وامل

ز التكامل تعز  أن النامية يف أفريقيا، و  عبوربني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان الفيما 
 اإلقليمي؛

 التقدم املُحرز )ب(

مت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف إطار مسامهتها يف تنفيذ برانمج عمل فيينا قد  
، يف جمال اهلياكل األساسية، األفريقية للبلدان النامية غري الساحلية 2024-2014للعقد 

املساعدة التقنية إىل إثيوبيا وإريرتاي وأنغوال يف جمال إحصاءات الطاقة ويف اجلهود الرامية إىل 
جذب استثمارات القطاع اخلاص يف قطاع الطاقة. وابإلضافة إىل ذلك، دربت اللجنة 

 مسؤوال من إثيوبيا وإريرتاي والسودان والصومال على منذجة الطاقة.  22ريقيا االقتصادية ألف

حلول الطاقة املتجددة  ةمؤسس’’وابإلضافة إىل ذلك، وضعت اللجنة، ابلتعاون مع 
جرى ، منهجية لتقييم فعالية البيئة التنظيمية لقطاع الكهرابء يف البلدان األفريقية. و ‘‘ألفريقيا

دراسات تولَّون إجراء سي، ومن مث تسعة بلدان أفريقية على استخدام املنهجيةتدريب خرباء من 
مت هذه التدخالت لإلسهام يف حتقيق . وقد ص م  2020حاالت إفرادية وطنية يف عام 

هدف حصول اجلميع على الكهرابء يف البلدان األفريقية. وتشجع اللجنة، بوصفها عضوا 
بني البلدان فيما  اهلياكل األساسية يف أفريقيا، التعاون  يف اللجنة التوجيهية لربانمج تطوير 

النامية يف جمال تطوير اهلياكل األساسية والتكامل  عبورالنامية غري الساحلية األفريقية وبلدان ال
اإلقليمي. وهكذا، وضعت اللجنة، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي، االجتاهات 

، اليت ا عتمدت يف املؤمتر األفريقي 2020أفريقيا ملا بعد عام  يف يةاالسرتاتيجية للسالمة الطرق
. وستكون هلذه 2019، املعقود يف أديس أاباب يف آب/أغسطس يةالرابع للسالمة الطرق

منطقة التجارة  بفضليف حركة املرور عرب احلدود  املتوقعةاالجتاهات فائدة خاصة بعد الزايدة 
 احلرة القارية األفريقية.

، 2019نيسان/أبريل  25و 24لجنة اجتماعا يف أديس أاباب يومي وعقدت ال
كجزء من املشروع املتعلق مبنع التالعب ابلفواتري التجارية يف بلدان أفريقية خمتارة، حضره 

احملددة للمرحلة األوىل من ذلك املشروع. ون ظ  م االجتماع  (4) الستةمسؤولون من البلدان 
، ومؤمتر األمم املتحدة لألمم املتحدة ابلتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

للتجارة والتنمية، ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، واللجنة االقتصادية 
ئ، كشركاء منفذين ملشروع حساب التنمية. وحبث املشاركون واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاد

يف االجتماع احللول املتاحة يف السوق، وعزموا على تكييف وتعزيز قدرة أدواهتم الرقمية 
                                                      

 تونس، مجهورية تنزانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، السنغال، مصر، نيجرياي.  (4)
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لفواتري التجارية الذي يكلف الدول األعضاء مبالغ كبرية التالعب ابالقائمة على تتبع وكبح 
 يف شكل إيرادات ضريبية ضائعة.

اللجنة أيضا مسامهة تقنية يف استعراض منتصف املدة لربانمج عمل فيينا مت وقد  
مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية  ه معهاالذي نظم

 .والدول اجلزرية الصغرية النامية

وأخريا، ع قد االجتماع اإلقليمي الستعراض منتصف املدة يف أفريقيا لربانمج عمل 
يف مراكش، على هامش  2019آذار/مارس  19و 18يومي  2024-2014يينا للعقد ف

الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية 
اجملاالت  يفاالقتصادية األفريقيني. وقي م االجتماع التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل فيينا 

تطوير اهلياكل و ؛ عبورالقضااي األساسية املتعلقة بسياسات ال -ت األولوية للربانمج الستة ذا
التحول و ؛ نيالتكامل والتعاون اإلقليميو التجارة الدولية وتيسري التجارة؛ و األساسية وصيانتها؛ 
وسائل التنفيذ. وميكن االطالع على نتائج االجتماع وتوصياته الرئيسية و االقتصادي اهليكلي؛ 

 :على املوقع
www.lldc2conference.org/custom- content/uploads/2019/04/Adopted- Outco

me-document-2-April.pdf. 

 6الفقرة 

 النص )أ(

ري، ابلتعاون مع مكتب األمم املتحدة ي   -6 طلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن جت 
النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، البلدان منوا والبلدان للممثل السامي ألقل 

استعراض العشر سنوات لتنفيذ برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية والدول 
 ؛2024 – 2014اجلزرية الصغرية النامية للعقد 

 التقدم املُحرز )ب(

 .2024سيجري استعراض العشر سنوات يف عام 

  2020لعام  تنياخلطة وامليزانية الربانجميبشأن  (52 –د ) 964القرار  -جيم

 1الفقرة 

 النص )أ(

األجل من ثالث يا متوسط يهيب ابللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تضع إطارا برانجم -1
ت ستمد اخلطط وامليزانيات سإىل مخس سنوات يف سبيل تيسري إشراك الدول مع اللجنة؛ و 

 على أساسه؛األداء يقاس سالسنوية من اإلطار و 

http://www.lldc2conference.org/custom- content/uploads/2019/04/Adopted- Outcome-document-2-April.pdf
http://www.lldc2conference.org/custom- content/uploads/2019/04/Adopted- Outcome-document-2-April.pdf
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 التقدم املُحرز )ب(

-2021إطار برانجمي متوسط األجل للفرتة  حاليا على إعداداللجنة كف عت
جائحة بسبب  2020عام شهدها البيد أنه ابلنظر إىل املتطلبات والتحدايت اليت  .2024
استكمال الوثيقة ألن ذلك يتطلب املزيد من املشاورات مع خمتلف مل يكن ممكنا ، 19 كوفيد

قرتح إعداد الوثيقة للفرتة املكوانت واجلهات صاحبة املصلحة. ونظرا هلذا التأخري، فإنه ي  
2022-2025. 

 2 الفقرة

 النص )أ(

أن ترفع من مستوى طموح برانمج  أيضاابللجنة االقتصادية ألفريقيا  أيضايهيب  -2
 عملها؛

 زالتقدم املُحر  )ب(

 القرار.تنفيذ )ب( أعاله بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق ب1إىل الفقرة الرجوع رجى ي  

املسائل اخلاصة لكسمربغ بشأن بروتوكول  (52 –د ) 965القرار  -دال
ابملعدات الدارجة على السكك احلديدية امللحق ابتفاقية الضماانت الدولية 

 على املعدات املنقولة

 1الفقرة 

 النص )أ(

مبا يف ذلك عن طريق مكاتبها دون  أن تواصل، ابللجنة االقتصادية ألفريقيا يهيب -1
جهودها يف جمال التوعية والدعوة املوجهة للدول يف خمتلف أحناء القارة األفريقية اإلقليمية، 

بشأن بروتوكول املسائل اخلاصة ابملعدات الدارجة على السكك احلديدية امللحق ابتفاقية 
الضماانت الدولية على املعدات املنقولة )بروتوكول لكسمربغ( يف أقرب فرصة ممكنة، وذلك 

ها ومسامهاهتا احملتملة يف متويل مشاريع املعدات الدارجة على السكك هبدف إيضاح مزااي
 احلديدية؛

 التقدم املُحرز )ب(

لعت اللجنة، بقيادة شعبة تنمية القطاع اخلاص واملالية، بتدابري للتوعية والدعوة اضط  
السكك احلديدية من خالل املعدات الدارجة على بشأن الفوائد واملسامهة احملتملة يف متويل 

التوقيع والتصديق على بروتوكول لكسمربغ للسكك احلديدية. ونظمت اللجنة جلسة بشأن 
الربوتوكول خالل مؤمتر وزراء اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املسؤولني عن النقل 
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 20إىل  18مجهورية تنزانيا املتحدة، من واالتصاالت والقياس، الذي عقد يف دار السالم، 
دول أعضاء يف اجلماعة  10مندوب من  100وأ طلع أكثر من  .2019أيلول/سبتمرب 

اإلمنائية للجنوب األفريقي على الفوائد االقتصادية احملتملة لربوتوكول السكك احلديدية والدور 
 الذي ميكن أن يؤديه يف حفز استثمارات القطاع اخلاص يف قطاع السكك احلديدية. 

من املقرر عقد حلقات عمل كان ات من الدول األعضاء،  وبناء على طلب
ألصحاب املصلحة يف جمال السكك احلديدية بشأن الربوتوكول يف انميبيا ومجهورية تنزانيا 

كما أوفدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بعثة توعية   .2020املتحدة وزمبابوي يف أوائل عام 
 خالهلا إطالع كبار املسؤولني يف السكك ، مت2019إىل القاهرة يف كانون األول/ديسمرب 

احلديدية الوطنية املصرية، ووزارة املالية، ووزارة العالقات الدولية، ووزارة االستثمار والتعاون 
الدويل على الربوتوكول. وابإلضافة إىل ذلك، د عيت اللجنة إىل تقدمي عرض عن بروتوكول 

قد يف بريتوراي يف تشرين الثاين/نوفمرب لكسمربغ للسكك احلديدية يف مؤمتر دبلوماسي ع  
وابلتنسيق الوثيق مع الفريق العامل املعين ابلسكك احلديدية، شاركت اللجنة  .2019

لتوعية يف جنوب أفريقيا وكينيا واملغرب، أ طلع خالهلا لاالقتصادية ألفريقيا أيضا يف عمليات 
 يفية التعجيل ابلتصديق عليه.كبار املسؤولني يف تلك البلدان على فوائد الربوتوكول وك

  2الفقرة 

 النص )أ(

األطراف املهتمة من القطاعني ت طلع أن ابللجنة االقتصادية ألفريقيا  أيضاهيب ي    -2
 لقروض  ا أن تساعد هبااليت ميكن الكيفية بشأن تثقفهم أن العام واخلاص يف مجيع أحناء القارة و 

وعقود اإلجارة يف القطاع اخلاص يف توفري املوارد املالية الالزمة إلعادة تنشيط شبكة السكك 
لفوائد اليت ستعود عليها من االنضمام إىل بروتوكول ابو وتوسيعها،  احلديدية األفريقية

 ؛لكسمبورغ

 التقدم املُحرز )ب(

احلديدية يف استعانت اللجنة مبنتدايت رفيعة املستوى مثل مؤمتر قمة السكك 
ربانمج تطوير اهلياكل املخصص لسبوع األ، و 2019أفريقيا، الذي ع قد يف حزيران/يونيه 

، ودورات اللجنة 2019تشرين الثاين/نوفمرب  29إىل  24األساسية يف أفريقيا، يف الفرتة من 
إلعالم  السياحة التابعة ملفوضية االحتاد األفريقيو  التقنية املتخصصة املعنية ابلنقل والطاقة

ربوتوكول لكسمربغ ب فيما يتعلقوتثقيف املتعاملني يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء 
الضمانية إطارا قانونيا عامليا جديدا لالعرتاف ابملصاحل  هري وفت يةللسكك احلديدية وكيف

 للمقرضني واملؤجرين والبائعني الذين يبيعون مبوجب اتفاقات البيع املشروط حيث حتظى كل
أصحاب طالع نمت كل فرصة إلمنها ابملعدات الدارجة على السكك احلديدية. وقد اغت  

على إمكانية جذب املزيد من املقرضني  املصلحة ابلفوائد العديدة للربوتوكول، الذي ينطوي
ملخاطر على معدات السكك من امن خالل احلد واملؤجرين من القطاع اخلاص إىل السوق 



E/ECA/COE/39/6 

8/24  21-00159 

. وسيؤدي هذا بدوره إىل متويل أرخص للمتعاملني املضمونني من غري الدولة، مبا احلديدية
تنخفض، وهو ما جيذب املزيد من سأن املخاطر اليت يتعرض هلا املمولون من القطاع اخلاص 

االستثمارات الرأمسالية لتشجيع التوسع يف تصنيع املعدات الدارجة. وقد صدقت غابون على 
يه موزامبيق، بينما تنظر جنوب أفريقيا وكينيا وموريشيوس حاليا يف الربوتوكول ووقعت عل

 التوقيع عليه.

( بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل العقد 52 –)د  967القرار  -هاء
ا والتحضري ملؤمتر األمم املتحدة لصاحل أقل البلدان منو   2011-2020

 ااخلامس املعين أبقل البلدان منو  
 2الفقرة 

 النص  )أ(

ع اللجنة االقتصادية ألفريقيا وشركاءها اإلمنائيني، مبا يف ذلك البلدان األفريقية شج  ي   -2
اليت ال تنتمي لفئة أقل البلدان منوا، على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ برانمج عمل 

 ؛إسطنبول

 التقدم املُحرز )ب(

لصاحل أقل البلدان  2020-2011واصلت اللجنة دعم تنفيذ برانمج عمل العقد 
منوا )برانمج عمل اسطنبول( من خالل مسامهتها يف التقرير السنوي الذي أعده مكتب 
 املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية

 .عن حالة تنفيذه

قل البلدان منوا يف مت اللجنة الدعم لبعض أوخالل الفرتة قيد االستعراض، قد  
ها وتنفيذالقتصاد الكلي لأفريقيا، مبا يف ذلك إثيوبيا وبوروندي وجيبويت، يف وضع مناذجها 

ويف ضمان  مساعدة تلك البلدان يف صياغة سياساهتا االقتصادية وتنفيذها ورصدهاهبدف 
نظمت  فعاليتها يف حتقيق أهداف النمو املستدام والتحول اهليكلي. وابإلضافة إىل ذلك،

اللجنة ثالث حلقات عمل تدريبية يف أوغندا والكامريون والكونغو بشأن استخدام أدوات 
 دعم خططها اإلمنائية الوطنية.لديناميات النظام 

تعبئة اإليرادات احمللية ب ما يتعلقوسامهت اللجنة أيضا يف برانمج عمل اسطنبول في
، 2019من خالل العمل التحليلي الرفيع املستوى يف التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام 

لبلدان األفريقية زايدة معدالهتا من الضرائب لالهلا من خ كنميالذي حدد ستة جماالت رئيسية 
تقرير يف عدد الأ طلق  يف املائة. وقد 20و 12إىل الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ترتاوح بني 

طلبات  -إثيوبيا وزمبابوي والسودان  -دمت ثالثة بلدان من املنتدايت املختلفة، وق  
للمساعدة يف تنفيذ توصياته. واستجابة لذلك، أوفدت اللجنة بعثات للمساعدة التقنية إىل 
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يف النظم  نتائج أخرى، إىل إدماج التوصياتمن بني ى، البلدان الثالثة مجيعها، وهو ما أد  
التشريعية إلثيوبيا والسودان، مع إمكانية حتقيق مكاسب يف إيرادات تلك البلدان تصل إىل 

 مليون دوالر. 400

للربانمج احلايل يف إطار اآللية  جوهريةمت اللجنة مسامهة ويف جمال احلوكمة، قد  
ادة النظر يف األفريقية الستعراض األقران بشأن تعميق عملية استعراض األقران من خالل إع
مشكلة  13فكرة اآللية ورؤيتها األصلية، وكذلك من خالل دراسات أخرى أدت إىل حتديد 

تبسيط عملها وجعلها أكثر صلة بتحدايت احلوكمة املعاصرة. إىل يف االستعراض، و وإدماجها 
ونتيجة لذلك، وافقت النيجر على إجراء استعراض قطري، وهو ما حدث يف تشرين 

. ودعمت اللجنة أيضا حكومة كينيا يف إطالق 2019وكانون األول/ديسمرب  الثاين/نوفمرب
ويف وضع منصة ذات صلة جلمع  ‘‘اخلدمة العامة النبيلة’’ ‘‘هودوما هاليسي’’محلتها 

. 2019البياانت لتيسري بدء محلة أصحاب املصلحة املتعددين يف كانون األول/ديسمرب 
 ى حالة احلوكمة يف كينيا. وستواصل اللجنة رصد أثر هذه احلملة عل

يف الفرع ابء، املتعلق مبتابعة القرار متت اإلشارة إليه وابإلضافة إىل ذلك، وكما 
اللجنة على مساعدة حكوميت السنغال ومجهورية تنزانيا املتحدة، ال  عمل(، ت52-)د 963
أقل  بلدان أفريقية أخرى من ، إىل جانبلديهما املالية عالماتستاالو  ماركاجلوحديت سيما 

ا، لتعزيز قدرهتا على احلد من سوء ممارسة التالعب ابلفواتري التجارية اليت تكلف البلدان منو  
 الدول األعضاء مبالغ كبرية من اإليرادات الضريبية. 

ألداة ’’ويف جمال الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية، اختريت مالوي كبلد رائد 
مة لرسم خرائط املناطق وهي أداة تشخيصية مصم   ‘‘ط االستثمار يف األراضي،رسم خرائ

احملتملة لالستثمار الزراعي. وسيوسَّع نطاق هذه العملية لتشمل بلداان أفريقية أخرى، مع 
تركيز خاص على أقل البلدان منوا يف أفريقيا اليت جنحت يف تعميم إدارة األراضي من خالل 

 ل لتنمية الزراعة يف أفريقيا بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا.تطبيق الربانمج الشام

م املركز األفريقي وابإلضافة إىل ذلك، واستجابة لطلب قدمته حكومة مالوي، نظ  
لسياسات األراضي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع وزارة األراضي واإلسكان 

ريبية ملساعدة أصحاب املصلحة الرئيسيني فيها لتيسري والتنمية احلضرية يف مالوي، دورة تد
وفقا إلعالن االحتاد األفريقي مستدامة وفعالة و تكون منصفة يف األراضي كبرية استثمارات  

. الكبرية يف األراضيبشأن األراضي واملبادئ التوجيهية لالحتاد األفريقي بشأن االستثمارات 
واستجابت اللجنة أيضا لطلب حكومة رواندا وضع وحدتني تدريبيتني خمصصتني للشؤون 

األبعاد اجلنسانية إلدماج املبادئ التوجيهية املتعلقة ابالستثمارات  السيما بشأناجلنسانية، 
الربية الواسعة النطاق يف القانون احمللي وبشأن تعزيز أمن حيازة املرأة لألراضي. وق د  م دعم 

حكومة غينيا ملساعدهتا على استعراض السياسات واألطر القانونية الوطنية إىل للجنة أيضا ا
يف العقارية املتعلقة ابألراضي بغية هتيئة بيئة مواتية ملشاركة القطاع اخلاص يف االستثمارات 

 الزراعة. 
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 3الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل أن تقوم، ابلتعاون مع مكتب األمم املتحدة  يدعو -3
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية،  و اللممثل السامي ألقل البلدان من

 ؛املؤمتر اخلامس املعين أبقل البلدان منوا   قبلبتنظيم اجتماع لالستعراض اإلقليمي ألفريقيا 

 التقدم املُحرز )ب(

جيري وضع خطط لتنظيم اجتماع االستعراض اإلقليمي ألفريقيا بشأن خطة عمل 
يعقد وس. وستستضيف حكومة مالوي االجتماع، 2020اسطنبول ألقل البلدان منوا يف عام 

االجتماع  ، رهنا بتأكيد ذلك. وسيضم  نغويو للييف  2020شباط/فرباير  19و 18يومي 
ملالية والتخطيط االقتصادي من مجيع أقل البلدان منوا يف أفريقيا، وعددها اب كلفنيالوزراء امل

بلدا، وكذلك من هاييت، إىل جانب ممثلني عن اجلماعات االقتصادية اإلقليمية وشركاء  33
رئيسيني آخرين الستعراض حالة تنفيذ برانمج عمل اسطنبول والثغرات املتبقية، والنظر يف 

 كذلك وضع التوقعات لربانمج عمل جديد لدعم أقل البلدان منوا.كيفية التغلب عليها، و 

ابلتعاون مع مكتب املمثل و وتعمل اللجنة، بقيادة شعبة االقتصاد الكلي واحلوكمة، 
السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والدول 

ل اجلزرية الصغرية النامية وحكومة مالوي على وضع الرتتيبات اجلزرية الصغرية النامية والدو 
الفنية واللوجستية. وقد بدأت املناقشات مع حكومة مالوي ومكتب املمثل السامي، 
واألعمال التحضريية جارية: فقد صيغت املذكرة املفاهيمية ورسائل الدعوة، وجيري حاليا 

 .نيئيسي الر نياملتكلم حتديدالعمل على برانمج العمل، و 

( بشأن السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف 52-)د  968القرار  -واو
  العصر الرقمي: اسرتاتيجية ألفريقيا

 2الفقرة 

 النص )أ(

على دعم دوهلا األعضاء واملنتدى األفريقي إلدارة ألفريقيا اللجنة االقتصادية  حيث   -2
الرامية إىل وضع أطر تسخر الرَّْقم نة لتعزيز تعبئة اإليرادات واإلدارة املالية  اجلهودالضرائب يف 

 ؛العامة من خالل التشغيل اآليل، واهلوية الرقمية، وحتديث العمليات املالية

 التقدم املُحرز )ب(

االقتصادي عن أفريقيا لعام  رالتقري’’ أصدرت اللجنة منشورها الرئيسي السنوي
ويقدم ‘‘. املالية لتمويل التنمية املستدامة يف أفريقيا ةالسياس’’ تناول موضوع، الذي ‘‘2019
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التقرير تقييما قائما على األدلة لطبيعة السياسة املالية يف أفريقيا وأدائها، مبا يف ذلك حتليل 
إدارة السياسات سرتاتيجيات للتحدايت والفرص، إىل جانب أفضل املمارسات املتعلقة اب

وتعبئة التمويل احمللي وتوليد اإليرادات. ويستند التحليل الوارد يف التقرير إىل دراسات املالية 
بلدا أفريقيا )إثيوبيا وأنغوال وبنن وتشاد وجنوب أفريقيا  12حاالت إفرادية أجريت يف 

 وزمبابوي والسودان وغاان وكينيا وموريتانيا وموريشيوس وموزامبيق(.

، 2019اردة يف التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام تنفيذ التوصيات الو يف إطار و 
أجرت اللجنة تقييما وحتليال للسياسة الضريبية لتحديد حاالت التسرب احملتملة لإليرادات 

ز اإليرادات الضريبية يف إثيوبيا والسودان وزمبابوي. عز  وجماالت اإلصالح الفوري اليت ميكن أن ت  
السياسة املالية اليت ميكن أن تساعد البلدان األفريقية  تدابريعن  سياساتياكما نشرت موجزا 

 متويل أولوايهتا اإلمنائية.من أجل يف سعيها إىل زايدة اإليرادات احمللية 

اللجنة الدورة األوىل للجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص والتكامل اإلقليمي  نظمتو 
كانون األول/ديسمرب   12و 11ي والتجارة واهلياكل األساسية والصناعة والتكنولوجيا يوم

القطاع اخلاص واالقتصاد الرقمي دعما للتكامل  ةتنمي’’موضوع الدورة  تناولت. و 2019
وقد حددت ورقة القضااي املطروحة للدورة طرقا خمتلفة ميكن من ‘‘. اإلقليمي يف أفريقيا

التصنيع والتكامل  فعالية وكفاءة أصول وخدمات اهلياكل األساسية و نيحتس لرَّْقم نةخالهلا ل
تنمية ايف تنظيم حلقة عمل لبناء للالحتاد األفريقي ااإلقليمي. وتعاونت اللجنة أيضا مع وكالة 

اخلدمات الريفية، مع الرتكيز على اهلياكل األساسية للنقل. وحددت ْقم نة ر  القدرات بشأن 
ن تعزز كفاءة وفعالية اهلياكل األساسية للنقل أبلرَّْقم نة ل تسمحلقة العمل السبل اليت ح
 . رايفيف األدمات اخلو 

االسرتاتيجية األفريقية للسالمة  عملية وضعاللجنة  قادت، يةويف جمال السالمة الطرق
 يةيف إدارة السالمة الطرقالرَّْقم نة أمهية  مبا يسلط الضوء على، 2020ملا بعد عام  يةالطرق

 األفريقية.واحلد يف هناية املطاف من عدد الوفيات على طرق القارة 

 3الفقرة 

 النص )أ(

على دعم دوهلا األعضاء يف بناء هياكل أساسية ألفريقيا اللجنة االقتصادية  أيضا حيث   -3
 ؛رقمية ميكن استخدامها ملكافحة التدفقات املالية غري املشروعة

 التقدم املُحرز )ب(

بات رقمنة عمليات متطل   ،بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،نيجريايدت حد  
الربط بني قواعد بياانت خمتلف الوكاالت العاملة يف جمال التدفقات املالية غري املشروعة، 

هتا على تعزيز فعالية الربامج اليت و ضعت يف البالد ملكافحة اوهي بصدد وضع برانمج لبناء قدر 
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ستنادا إىل اخلربة اليت اكتسبتها نيجرياي، تعتزم اللجنة تكييف الربانمج هذه التدفقات. وا
. وابإلضافة إىل ذلك، فإهنا تعمل مع مقدمي 2020البلدان األخرى يف عام لفائدة 

 رضالربجميات لتعزيز قابلية النظم الرقمية القائمة يف الدول األعضاء للتشغيل املشرتك، بغ
لفواتري التجارية. وستقدم التالعب ابت السيئة يف جمال للممارسا على حنو شاملالتصدي 

اللجنة أيضا برانجما تدريبيا للمسؤولني احلكوميني واملمارسني من القطاع اخلاص الستخدام 
 عاجلة التالعب ابلفواتري التجارية.تسمح مبالنظم املعززة لتنفيذ تدابري 

  4الفقرة 

 النص )أ(

أن تضع، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ألفريقيا اللجنة االقتصادية  يطلب إىل -4
ومصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
وغريها من الشركاء املعنيني، اسرتاتيجية إمنائية أفريقية شاملة للتجارة الرقمية واالقتصاد الرقمي، 

قة، وإطارا تنظيميا ة ابستحداث هوية رقمية جيدة ومعايري منس  مبا يف ذلك وضع مبادئ كفيل
 ؛إقليميا للتمويل الرقمي والتكنولوجيا املالية

 التقدم املُحرز )ب(

ما فتئت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تدعم مفوضية االحتاد األفريقي يف وضع 
من خالل العمل ابلتعاون مع االحتاد األفريقي هتدف اللجنة، اسرتاتيجية رقمية ألفريقيا. و 

كقائد مشرتك للمبادرة، إىل وضع اسرتاتيجية قارية للتحول الرقمي، هتدف إىل تسخري فوائد 
لدعم منطقة التجارة  ةالرقمي يةاالقتصاداألنشطة و  اهلويةو التجارة  برامجودعم تنفيذ  الرَّْقم نة

يف االحتاد األفريقي، املعنية  قشة االسرتاتيجية اهليئات  مناتعكف على احلرة القارية األفريقية. و 
واللجنة  مثل اللجنة التقنية املتخصصة املعنية بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واالتصاالت

م إىل رؤساء الدول األفريقية التقنية املتخصصة املعنية ابلتجارة والصناعة واملعادن، وستقد  
 .2020إلقرارها يف شباط/فرباير 

 ( بشأن مبادرة الرَّْقَمَنة واالقتصاد الرقمي52 –)د  969القرار  -زاي
 2الفقرة 

 النص )أ(

أن تواصل العمل يف جماالت البحوث ألفريقيا اللجنة االقتصادية  يطلب إىل -2
ن ة واالقتصاد الرقمي يف الدول  السياساتية، واحلوار اإلقليمي وبناء القدرات فيما خيص الرَّْقم 
األعضاء، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، والدول 
األعضاء، ومصرف التنمية األفريقي، واملنتدى األفريقي إلدارة الضرائب، ومنظمة التعاون 

 ؛والتنمية يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل، وسائر أصحاب املصلحة
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 التقدم املُحرز )ب(

برانمج األرض تنفيذا هلذا القرار، تعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا على وضع 
الربانمج توفري منصة استثنائية صاحلة للغرض ميكنها ترمجة أكثر من  عتزمالرقمية ألفريقيا. وي

مرتا أو كل مخسة  25لرصد األرض )تؤخذ كل أسبوعني بدقة الساتلية  عاما من الصور 50
البحر يف يف على الرب و اليت حتدث أمتار( إىل معلومات ورؤى حول التغريات  10أايم بدقة 

هيكل توفري لعلى تكنولوجيا مكعب البياانت  ألفريقيااألرض الرقمية أفريقيا. وستعتمد 
على القدرة على معاجلة وحتليل  ادميقراطي ابعتضفي طاو فريد على نطاق القارة وأدوات بطابع 

البياانت الساتلية يف رؤى جاهزة لالستخدام بشأن الظروف البيئية للقارة، مبا يف ذلك آتكل 
الرتبة واملناطق الساحلية، والزراعة، ورصد الغاابت والصحراء، وإدارة املياه، والتغريات يف 

 وغريها من العمليات. املستوطنات البشرية، وإدارة خماطر الكوارث،

الرامية إىل يف جهود القارة األفريقية رئيسية لبنة ألفريقيا وتشكل األرض الرقمية 
تسخري موارد املعلومات من أجل جمتمع املعلومات األفريقي واالقتصاد القائم على املعرفة. 

من ر الربانمج طريقة جديدة لبناء هيكل أساسي قوي للبياانت، مع تريليوانت وسيوف  
ك  ن ر رؤى متفهم أفضل للمشهد املتغري يف القارة وتوف  سمح باملالحظات الفردية، ميكن أن ت

اختاذ قرارات مستنرية من حلكومات األفريقية واملنظمات غري احلكومية والشركات واألفراد ا
 بشكل أفضل.

 3الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا تفعيل مركز لالمتياز يف جمال الرَّْقم ن ة  يطلب إىل -3
واالقتصاد الرقمي تفعيال كامال هبدف معاجلة املسألة البالغة األمهية املتمثلة يف نقص قدرات 
الدول األعضاء يف قطاع االقتصاد الرقمي، وذلك ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي، 

قتصادية اإلقليمية، ومصرف التنمية األفريقي، واملنتدى األفريقي إلدارة واجلماعات اال
الضرائب، ومنظمة األمن والتعاون يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل، والشركاء اإلمنائيني 

 ؛ومؤسسات التعليم العايل األفريقية

 املُـحرز التقدم  )ب(

األنشطة االمتياز للهوية والتجارة و مركز ألفريقيا أطلقت اللجنة االقتصادية 
الرَّْقم نة لدعم البلدان األعضاء يف جهودها الرامية إىل االستغالل الكامل لفوائد  يةاالقتصاد

إنشاء مركز االمتياز. ويتناول  األفريقي لإلحصاء عملية   من أجل تنمية القارة. وقاد املركز  
 .ية الرقميةاالقتصاداألنشطة والتجارة و  ةوياملركز جمموعة من املواضيع يف جماالت مثل اهل
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وسيكون املركز مبثابة مصدر للمشورة التقنية عند الطلب للبلدان بشأن هويتها 
الرقمية واقتصادها الرقمي. وسي جري أيضا حبواث بشأن خمتلف أبعاد االقتصاد الرقمي، 

اخلصوص، سيعزز  نسق األعمال املتصلة ابالقتصاد الرقمي يف اللجنة. وعلى وجهيجمع و يوس
املركز مواءمة املعايري ذات الصلة يف مجيع الدول األعضاء، ويدعم وضع لوائح تنظيمية حلماية 
األمن وتشجيع االستثمارات يف اهلياكل األساسية، وتنمية قدرات ومهارات أصحاب 

يف البلدان األعضاء، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص، حىت يتمكنوا من  نيالرئيسياملصلحة 
 . الرَّْقم نةاغتنام فرص االبتكار وخلق فرص العمل اليت تقدمها 

مه اللجنة إلنشاء وابإلضافة إىل ذلك، سيسعى املركز إىل مساندة الدعم الذي تقد  
سوق رقمية مشرتكة يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، بغية مساعدة البلدان 

الستفادة على ااجلمهور العام عضاء أو  ،ت واالتصاالتومشغلي تكنولوجيا املعلوما ،األفريقية
ابعتبار  ،املركزيركز من الفرص والفوائد املرتبطة ابالقتصاد الرقمي يف سوق على نطاق القارة. و 

على وضع أطر اسرتاتيجية وقانونية هلوية قانونية منسقة تستند إىل ، الرئيسيةنواجته ذلك أحد 
. وقد حصل املركز ابلفعل على التزام مبوارد الرَّْقم نة على تعتمدنظام قوي للتسجيل املدين و 

 ( االستثمارية اخلريية.Omidyar Networkمليون دوالر من شركة أوميداير نتوورك ) 1.2قدرها 

 4الفقرة 

 النص )أ(

ق مركز االمتياز يف جمال أن حيق  احلرص على على ألفريقيا اللجنة االقتصادية  حيث   -4
واالقتصاد الرقمي منجزات ملموسة وحمددة زمنيا وقائمة على النتائج يف جمال دعم الرَّْقم ن ة 

 ؛الدول األعضاء

 التقدم املُحرز )ب(

لتوجيه العمل شامال هلذه الغاية، وضع مركز االمتياز يف املقام األول إطارا مفاهيميا 
تنمية لدعم الالتقين و  لدعماب زويد الدول األعضاءولتبسيط ت الرَّْقم نةداخل القارة يف جمال 

، الرَّْقم نةتشخيص فرص عملية القدرات يف خمتلف جوانب املبادرة. وهلذا الغرض، اعتمد املركز 
، يطبق املركز منوذجه الرئيسي ه العمليةابلعمل يف شراكة مع جلنة سبل االزدهار. ويف هذ

املركز  ذلك ن دفة. وقد مك  يف خمتلف البلدان املسته الرَّْقم نةللنضج الرقمي الذي يقي م حالة 
 من البدء يف تقدمي الدعم التقين للبلدان يف اجملاالت التالية:

  : وزارة االبتكار والتكنولوجيا ووزارة السالم، إثيوبيا؛ ةيلرَّْقم  اهلوية ا ‘1’

دورة دراسية على اإلنرتنت عن اهلوية الرقمية لثمانية مسؤولني ومديرين  ‘2’
من خمتلف اإلدارات احلكومية مبا يف ذلك مكتب رئيس الوزراء،  تنفيذيني

زت الدورة على معاجلة . ورك  وزارة االبتكار والتكنولوجياووزارة السالم و 
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ة ابلنظر إىل التكنولوجيا املتوفرة ياملمارسات القائمة حاليا يف جمال اهلوية الرقم
املمارسات يف جمال تطبيق والنظم واألطر السياساتية القائمة وكذلك أفضل 

وعاجلت الدورة بشكل خاص  اهلوية الرقمية لدعم النمو والتنمية االقتصاديني.
مسار إنشاء آليات احلوكمة الوطنية املطلوبة لتصميم برامج اهلوية الوطنية 

 ؛ مواردوتنفيذها وما يتطلبه ذلك من 

حدة لشؤون الالجئني اهلوية واخلدمات الرقمية لالجئني مع مفوضية األمم املت ‘3’
 إثيوبيا؛ ،وشراكة ماسرتكارد

: ‘‘50 اأفريقيصندوق اهلياكل األساسية ’’مبادرة النطاق العريض مع  ‘4’
 الكامريون وإثيوبيا؛

والشركاء اآلخرين )قيد ‘‘ إيكو كاش’’الشمول املايل يف نظام الدفع املتنقل  ‘5’
 املناقشة حاليا (: زمبابوي؛ 

 اإللكرتوين للضرائب: بنن والسنغال وغينيا؛النظام  ‘6’

 التحول الرقمي: إثيوبيا وزمبابوي والكامريون؛ ‘7’

 محلة هودوما هاليسي: كينيا؛ ‘8’

غينيا، و سيشيل، و السنغال، و زمبابوي، و رواندا، و حلقة رقمية: جنوب أفريقيا،  ‘9’
 النيجر؛و كينيا، و كوت ديفوار، و 

ف النقال: الكامريون والكونغو وكينيا تاهلا لشبكات امساختبار اجليل اخل ‘10’
 واملغرب ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وزمبابوي؛

 اخلطة الرئيسية للربملان بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: بوتسواان. ‘11’

قرارات االجتماع االستثنائي ملكتب مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية  -الثاث
  2020لعام االقتصادية األفريقيني 

 2021 لعام نيبشأن اخلطة وامليزانية الربانجميت (53 –د ) 970القرار  -ألف

 2الفقرة 

 النص)أ(     

األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة دعم جهود اللجنة يف  يطلب إىل -2
أتمني املوارد اإلضافية الالزمة إلجراء حتليالت أساسية قائمة على األدلة لآلاثر االقتصادية 
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اعتماد االسرتاتيجيات والتدابري  علىكأساس ملساعدة املنطقة   19 كوفيداالجتماعية جلائحة  
 يف من آاثرها على آفاق التنمية يف البلدان األفريقية؛ الالزمة للتخف

 التقدم املُحرز )ب( 

منذ بداية اجلائحة، ظلت اللجنة تضطلع بدور أساسي يف دعم البلدان األفريقية 
ما فيمستجيبة ومتفاعلة جدا . وكانت اللجنة 19 يف التصدي للتحدايت املتصلة بكوفيد

على  19 لتقدير اآلاثر االجتماعية واالقتصادية لكوفيدجراء سلسلة من الدراسات إب يتعلق
الناتج احمللي اإلمجايل، والضرائب، والتجارة، والفقر، املتمثلة يف بعاد األأفريقيا، مبا يف ذلك 

حجم عرض احليز املايل للبلدان األفريقية ومالمح ديوهنا و ونوع اجلنس، والعمالة. وقد است  
ا. كما أ جري حتليل إضايف لآلاثر املرتتبة على إغالق احلدود اخلارجية استعراضا معمق اديوهن

لى اإلمدادات واملعدات واألدوية ذات الصلة عصول والسياسات التجارية، والقدرة على احل
و/أو إنتاجها. وقد ذ كرت مجيع النتائج ذات الصلة يف تقارير تقييم االسرتاتيجية  19 بكوفيد

 هاوأهداف أفريقيةعلى اقتصادات  19قتصادية لكوفيد املتعلقة ابآلاثر االجتماعية واال
، على النحو املبني  العامةالسياسة املستهدفة يف جمال قرارات الديد حت، مبا يف ذلك اإلمنائية

 طالع على مجيع منشورات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن كوفيدأدانه. وميكن زايدة اال
 ./https://www.uneca.orgعلى الرابط اإللكرتوين   19

وقد انضم ت اللجنة إىل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األخرى لألمم املتحدة يف 
وضع مشروع مشرتك لألمم املتحدة ميو ل من الدفعة الرابعة عشرة من حساب التنمية 

 اوديناميتهحتسني مرونة النظم اإلحصائية الوطنية  -برانمج اإلحصاءات والبياانت ’’بشأن 
استجاابت اللجنة على املستوايت احمللية والوطنية ر فد و  ية امللحةلتلبية االحتياجات البيان

 .‘‘واإلقليمية والعاملية

 3الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تصمم للدول األعضاء تعليما عن طريق  يطلب إىل  -3
، وذلك ابلتعاون مع اتلبية طلباهتلاالنرتنت وتدريبا حسب الطلب وبرامج لتنمية القدرات 

 املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط؛

 التقدم املُحرز )ب(

توجيه  من أجلمركز للفكر كيعمل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  
لعديد من التحدايت اب فيما يتعلقالقرار على أعلى مستوى اختاذ السياسات و جمال التحول يف 

عن زايدة كبرية يف التدريب الرقمي. واستجابة  19 اإلمنائية. وقد أسفرت أزمة كوفيد
 املوقعتقدمي التدريب من التعلم يف يف لالجتاهات اجلديدة، قام املعهد إبعادة توجيه طريقته 
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على صعيد االقتصاد الكلي، النمذجة والتخطيط إىل التعلم الرقمي، مع الرتكيز على )أ( 
 اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية. و التنمية االجتماعية، )د( و التكامل اإلقليمي، )ج( و )ب( 

تقدمي  صبح قادرا علىوسوف يعمل املعهد على وضع اسرتاتيجية خمتلطة حاملا ي
التدريب يف املوقع، وسيواصل السعي بنشاط إىل التعاون من أجل تقاسم التكاليف مع 

ق بتنفيذ برانجمه. وترد معلومات إضافية يف التقرير املرحلي املؤسسات األخرى فيما يتعل
 .(E/ECA/COE/39/13)للمعهد 

 4الفقرة 

 النص )أ(

إطار العمل  سياق اللجنة أن تنظ  م اجتماعات وتتوىل تنسيقها يفيطلب كذلك إىل   -4
وعام  2063عام التنمية املستدامة لاملشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ خطة 

 وأن ترفع تقريرا عن تنفيذ هذا اإلطار؛، 2030

 التقدم املُحرز )ب(

جنحت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع مكتب األمم املتحدة لالحتاد 
األفريقي واملكتب التنفيذي لألمني العام، وابلشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي، يف عقد 

األفريقي واألمم املتحدة حتت قيادة األمني العام لألمم املتحدة  املؤمتر السنوي الرابع لالحتاد
ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي. وأسفر املؤمتر عن اعتماد البيان الذي اعرتف ابإلجنازات 

بذل جهود مشرتكة وعاجلة يف سياق التعايف من  ضرورةقت حىت اآلن، وأكد على اليت حتق  
 وعقد العمل من أجل أهداف التنمية املستدامة. 19 كوفيد  جائحة 

ويف إطار العمل الوثيق مع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، قادت اللجنة عملية 
عن االحتاد األفريقي واألمم املتحدة و املشرتك بني عمل الن تنفيذ إطار عإعداد التقرير املرحلي 

التقدم احملرز يف جماالت معينة من االستجابة النتائج اليت حتققت. وسلط التقرير الضوء على 
وضوع االحتاد مب فيما يتعلق؛ ودعم أنشطة الدعوة 19 األفريقية املنسقة جلائحةكوتفيد

؛ وتعزيز التجارة والتكامل اإلقليمي؛ ‘‘2020إسكات البنادق حبلول عام ’’األفريقي للسنة: 
والتخطيط املتكامل واإلبالغ ووقف  وحتسني البياانت واإلحصاءات؛ واملساواة بني اجلنسني؛

 التدفقات املالية غري املشروعة. 
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 5الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة أن تدعم الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية  يطلب أيضا إىل      -5
ومفوضية االحتاد األفريقي لتفعيل اسرتاتيجية التحول الرقمي ألفريقيا من خالل بناء مهارات 

 رقمية شاملة وقدرات بشرية على نطاق العلوم الرقمية، والقضاء، وقطاع التعليم؛

 التقدم املُحرز )ب( 

اضطلعت اللجنة بعدة أنشطة رائدة لدعم اسرتاتيجية االحتاد األفريقي للتحول 
ابالستفادة أيضا من و (، اليت و ضعت ابلتعاون معها، 2030-2020الرقمي ألفريقيا )
يف أفريقيا إلنشاء سوق رقمية موحدة. وساعدت اللجنة  ياكل األساسيةبرانمج تطوير اهل

(، تتماشى 2025إثيوبيا يف وضع اسرتاتيجية رقمية شاملة )اسرتاتيجية إثيوبيا الرقمية لعام 
على أعلى مستوى يف حزيران/يونيه  مصادق عليهامع الرؤية واألولوايت اإلمنائية الوطنية، و 

2020. 

يف جمال االمتياز  يف اجملال الرقمي يف إطار مركزكما عز زت اللجنة التقدم الكبري 
، ال سيما فيما يتعلق ابملبادرة الرقمية التابع هلا اهلوية والتجارة واألنشطة االقتصادية الرقمية

من أجل كل فرص اهلوية الرقمية   الستغاللللمؤسسة اليت ترمي إىل دعم البلدان األفريقية 
، واالستفادة من التجارة الرقمية يف منطقة التجارة ريقينياألف تيسري توفري اهلوية القانونية جلميع

العمل املتعلق يعد احلرة القارية األفريقية هبدف معاجلة التدخالت الرقمية الشاملة واملعقدة. و 
 اليت (2030-2020من خطة األمم املتحدة للهوية القانونية ) أيضا اابهلوي ة الرقمية جزء

للتسجيل املدين شامل ومستدام وخاص بكل بلد لدعم الدول األعضاء يف بناء نظام  تأ طلق
وليرباي ، ساعدت اللجنة غاان بناء عليهوإحصاءات األحوال املدنية وإدارة شؤون اهلوية. و 

على  والنيجر وسرياليون والكامريون ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا وموزامبيق وزامبيا
ابلتعاون ، وذلك ت لنظمها اخلاصة ابلتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنيةإجراء تقييما

مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة 
 . للطفولة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي

األفريقية  مبادرة القيادة’’، أطلقت اللجنة 2020تشرين األول/أكتوبر  6ويف 
)لقيادة اقتصاد املعرفة من خالل الوصول  ‘‘دولة املستقبل وأفريقيا الذكية’’ يةعمب ‘‘للبياانت

 أبسعار معقولة إىل النطاق العريض واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(، وهو ما
اريع صناع السياسات وخرباء احلقوق الرقمية ومنظمي املشيسمح لوجود حيز آمن  أفضى إىل

 معا. ابلتعلم 

االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية يف تنظيم خميم مع واشرتكت اللجنة 
كجزء من أنشطة االحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والسبعني إلنشاء   تشفريللتدريب على ال



E/ECA/COE/39/6 

21-00159    19/24 

األمم وحضوراي يف مركز عرب اإلنرتنت فتاة  2 000األمم املتحدة. وقد مجع املخيم أكثر من 
كانون األول/ديسمرب   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30املتحدة للمؤمترات يف أديس أاباب من 

تعزيز تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بوصفها أدوات يرمي إىل احلدث كان . و 2020
مهمة لتمكني املرأة. وقد اعت رب هذا النهج كأداة مهمة للتعبري االبتكاري، وكمصدر أمل كبري 

 .19 الناجم عن جائحة كوفيدتعط ل املدارس جيال الشابة اليت تضررت بشدة من لأل

 6الفقرة 

 النص )أ(

األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا أن ترفع تقريرا عن تنفيذ برانمج  يطلب إىل      -6
 عمل اللجنة إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف دورته القادمة. 

 التقدم املُحرز )ب(

، واصلت اللجنة تنفيذ برانمج 19 رغم القيود واملعوقات املرتبطة جبائحة كوفيد
، الوظيفة التشغيليةو  فكرلل امع  جم  كوهنا و عقد االجتماعات وظائفها املتمثلة يف املتعلق بعملها 

 العامة ، وصياغة خيارات السياساتإىل جانب توجهاهتا االسرتاتيجية بشأن بناء املعارف
أفريقيا  مبكانة، ودعم القضااي اإلقليمية والعابرة للحدود، والنهوض االبتكاريةومناذج التمويل 

 على الصعيد العاملي.

تقرير األمينة التنفيذية عن عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا الذي يغطي  سلطوي
الضوء على  (E/ECA/COE/39/18) 2021إىل آذار/مارس  2020الفرتة من نيسان/أبريل 

 برانمج عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا.تنفيذ  التقدم احملرز يف

  بشأن مرض فريوس كوروان (53–د ) 971القرار  -ابء
 12الفقرة 

 النص )أ(

  :اللجنة االقتصادية ألفريقيا على حيث    -12

 كوفيداألثر االقتصادي االجتماعي لتقديرات املستمر ل تقييمالاملضي يف  )أ( 
على أفريقيا يف ضوء الطبيعة املتقلبة لألزمة، مبا يف ذلك، ضمن اجملاالت اليت حتظى  19

االقتصادي، تعايف ابهتمام خاص: تقديرات االحتياجات الفورية من احلوافز املالية الالزمة لل
والعمالة والتجارة، واحلد من الفقر؛ والصلة بني املواد الصيدالنية واألمن الغذائي يف منطقة 

 تجارة احلرة القارية األفريقية؛ ال
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توفري منرب لتبادل اخلربات بني وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية  )ب( 
 األفريقيني إىل جانب أصحاب املصلحة اآلخرين بشأن تدابري االستجابة الفعالة لألزمة؛ 

 بليةمساعدة احلكومات يف التخطيط االستشرايف للتنبؤ ابألزمات املستق )ج( 
أطرها املالية  معايرة، ويشمل ذلك دعم  احلكومات يف إعادة واالستجابة هلا بشكل أفضل

واحلاجة إىل تعزيز آاثر املبادرات  19-والنقدية مبا يتماشى مع مقتضيات مكافحة كوفيد
 التجارية احملفزة للعمالة؛ 

 التقدم املُحرز )ب(

بشأن اخلطة وامليزانية  (53-د) 970من القرار  2على حنو ما أبرزته الفقرة 
، اختذت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إجراءات بشأن الطلبات املذكورة 2021لعام الربانجميتني 

 على الرابط اإللكرتوينأعاله من خالل سلسلة من الدراسات واملنشورات املواضيعية، املتاحة 
 ./www.uneca.org التايل:

سياساتية وتقنية حظيت ابعرتاف إعالمية أعد ت اللجنة تقارير وتقييمات قد و 
ني، وأجرت سلسلة كبرية من احللقات الدراسية الشبكية املواضيعية حضرها عدد وتقدير عامَّ 

كبري من املشاركني رغم األزمة. ويف إطار الدراسات الرئيسية، أ عد ت تقارير وطنية ودون 
، مبا يف ذلك حتليالت (مية اخلمسيف املناطق دون اإلقلي) 19 إقليمية عن آاثر جائحة كوفيد

تفصيلية ألثرها ابلنسبة للدول األعضاء )مبا فيها إثيوبيا، واملغرب، واجلزائر، ومصر، ورواندا، 
بيساو وكوت ديفوار(، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية  -وغينيا 

دولية املعنية ابلتنمية، واجلماعة االقتصادية )مبا فيها مجاعة شرق أفريقيا، واهليئة احلكومية ال
الوطنية )مبا يف ذلك خطة اإلمنائية طط اخليف  19لدول غرب أفريقيا(، وأ درجت أبعاد كوفيد 

رواندا والسنغال وسيشيل  هاجيبويت(. وقد انشدت معظم أفرقة األمم املتحدة القطرية )مبا في
وغاان وموريشيوس والنيجر( اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقدم دراسات استعراضية اجتماعية 

قة إضافية لآلاثر، فضال عن توصيات سياساتية ملختلف أطرها االسرتاتيجية ماقتصادية متع
اضات االقتصادية، )أطر األمم املتحدة للتعاون، والتحليالت القطرية املشرتكة، واالستعر 

ابألساس من خالل املكاتب دون ، وهو ما مت تقدميه وخطط االستجابة احملددة األهداف(
على الطريان السياحي وللتوصيات  19 اإلقليمية للجنة. وقد أ جري حتليل أويل آلاثر كوفيد

ة شركات وش رع يف إعداد قاعدة بياانت بشأن مديوني ،املتعلقة ابسرتاتيجيات التعايف القطاعي
 الطريان األفريقية.

بقوة قدرة البلدان على الصمود اجتماعيا  19 جائحة كوفيدوضعت ويف أفريقيا، 
يف خسائر فادحة للفقراء والفئات األكثر  متسببة، على احملك واقتصاداي وسياسيا وبيئيا

على امتداد عقود من املكاسب اإلمنائية احملققة بصعوبة شديدة للخطر  ةعرضمضعفا، و 
الدعوة إىل جتميد سداد الديون وتوفري أنشطة . ودع مت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الزمن

 كوفيد  االحتاد األفريقي بشأنومفوضية  ريقينيمنصات لتبادل اخلربات بني وزراء املالية األف



E/ECA/COE/39/6 

21-00159    21/24 

مبا  ،. ون ظ مت عد ة حلقات دراسية شبكيةموحد. وقد يسر ذلك اختاذ موقف أفريقي 19
الديون والضرائب ومتويل التنمية: االستجاابت الفورية حلاالت الطوارئ العاملية ’’يف ذلك عن 

الكلي  هبدف توفري خربة تقنية يف جمال التخطيط االقتصادي ، وذلك‘‘ط الفعالوالتخطي
مبواجهة الطوارئ االجتماعية واالقتصادية، وكذا خارطة طريق خلطة تعبئة املوارد كفيلة الفعال،  

قصري/املتوسط. واست كملت هذه األنشطة ببحوث وحلقات دراسية شبكية على املدى ال
األمم  نداءإضافية بشأن موضوع تعبئة املوارد احمللية، وكذلك من خالل بناء حتالفات لدعم 

محاية من أجل  تدابري ملواجهة التقلبات الدوريةمؤسسات التمويل اإلمنائية ابختاذ  إىل املتحدة
 يا من االهنيار، مع إرساء األساس لسالسل القيمة واإلمداد املرنة.القطاع اخلاص يف أفريق

وقد است خدمت اللجنة صوهتا الفريد ومركزها كوسيط لتعزيز وتيسري احلوار 
السياسايت يف املنتدايت الدولية الرفيعة املستوى واملرموقة بشأن القضااي ذات الصلة بكوفيد 

واصلة بشأن االستدامة املالية، وذلك مبا خيدم واحللول املمكنة، من خالل مفاوضات مت 19
على املدى ، ويفضي إىل صياغة اسرتاتيجية جريئة بشكل مباشر مصاحل البلدان األفريقية

وقد بذلت اللجنة . ‘‘دمة مستقبل اجلميعخلالبناء معا: متويل تعاف مستدام ’’بشأن  املتوسط
دعوة إىل مبادرة تعليق سداد خدمة الديون وإىل توسيع نطاقها، وقادت من أجل الجهودا 

 25اجلهود العاملية والقارية لتعبئة املوارد املالية والتقنية على حد سواء. ونتيجة لذلك، اعتمد 
 مليارات دوالر للقارة. 5بادرة، ما أدى إىل حتقيق وفورات تقارب املبلدا أفريقيا 

سؤولية اجلميع، بدور حاسم يف مذك  رة  مباللجنة، على ذلك، اضطلعت  وعالوة
 2020رة اليت أقرهتا جمموعة العشرين واندي ابريس يف نيسان/أبريل دوضع خطة لتمديد املبا

أو رمبا هناية عام  2021حىت هناية عام  ،19 يف أعقاب األزمة االقتصادية النامجة عن كوفيد
ل وحدات حقوق السحب اخلاصة؛ ؛ واحلصول على املزيد من التمويل من خال2022

وإنشاء مرفق ملساعدة البلدان على تسديد الديون القصرية األجل واحلصول على قروض 
، وافق مسؤولو جمموعة 2020التنمية. ويف أكتوبر/تشرين األول  مصارفإضافية من 

، 2021العشرين على متديد جتميد تسديد الديون الثنائية الرمسية إىل النصف األول من عام 
 .2021وقالوا إهنم سيفكرون يف متديده لستة أشهر إضافية يف أبريل/نيسان 

، شرعت اآللية األفريقية الستعراض األقران 2020ويف تشرين األول/أكتوبر 
واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي يف إصدار أول تقرير الستعراض اجلدارة 

الذي يقي م االجتاهات يف التصنيفات االئتمانية للبلدان األفريقية  االئتمانية السيادية األفريقية
ويبحث التقرير عوامل اخلطر اليت أد ت إىل تراجع  .2020خالل النصف األول من عام 

بحث مدى اتساق ي؛ ويقي م أتثريها على تكاليف خدمة الدين العام؛ و 19 خمتلف أمام كوفيد
ويقدم توصيات إىل البلدان األفريقية بشأن كيفية جتنب وموضوعية وشفافية عملية التصنيف؛ 

 إجراءات التصنيف السلبية وحتسني التصنيفات املستقبلية.
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 13الفقرة 

 النص )أ(

األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل العمل مع وزراء  يطلب إىل  -13
ملعاجلة  ،جنبا إىل جنب مع شركاء آخرين، ريقينياملالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األف

على جمتمعاهتا واقتصاداهتا ووْضع  اسرتاتيجيات  19 آاثر كوفيدإزاء شواغل البلدان األفريقية 
وسياسات لتهيئة بيئة مواتية لتطوير الصناعات، مبا يف ذلك صناعة األدوية، اليت ميكن أن 

وأي    19 كوفيدب فيما يتصلحتدايت ما تواجهه من حتياجات البلدان األفريقية و ستجيب الت
  مستقبال.  هحاالت لتفش ي

 التقدم املُحرز )ب( 

اسرتاتيجية ’’، وضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا 19 أزمة كوفيديف مواجهة 
 من أجل زايدة توجيه تدخالهتا وتبسيطها.  ‘‘لالستجابة املتكاملة: النطاق واألهداف

، مبعية بعض وكاالت األمم املتحدة 2020وأطلقت اللجنة يف نيسان/أبريل 
 بشأن كوفيد ولوحة متابعة 19 عىن جبائحة كوفيداألخرى، مركزا إلدارة املعارف يف أفريقيا ي  

عبارة عن حمطة رقمية/إلكرتونية واحدة لتوفري  ووه (5)ألفريقيا، وهو ما يعترب إجنازا كبريا. 19
وارد املعرفية بشأن اجلائحة يف أفريقيا، فضال عن اسرتاتيجيات واستجاابت املعلومات وامل

القاري ودون اإلقليمي  صعيدوالشركاء اإلمنائيني على ال ةمنظومة األمم املتحدة اإلمنائي
متابعة  وجتمع لوحة. بفعالية والوطين، لتعزيز قدرات الدول األعضاء على التصدي للجائحة

، بياانت من منظمة الصحة 2020أ طلقت يف تشرين األول/أكتوبر  ألفريقيا اليت 19 كوفيد
العاملية وغريها من مصادر البياانت املوثوقة لتقدمي رؤية متعددة الطبقات ومكيفة حبسب 

وابإلضافة  (6)ووضعها يف مجيع أحناء القارة. 19 خمتلف جوانب جائحة كوفيدعن السياق 
توجيهات عملية لتعزيز هنج نظام إيكولوجي  بعةاتامل املركز ولوحةعلى إىل ذلك، يوف ر العمل 

لحفاظ عليه مبعية مركز األمم املتحدة اإلقليمي إلدارة املعارف يف لو وتقدميها املعارف  إلدارة
 املنطقة األفريقية. 

قدت اللجنة عدة حلقات دراسية شبكية بشأن االستفادة من إمكاانت التحول وع  
كانت قد  و  .19 إللكرتونية، من أجل التصدي ألزمة كوفيدالرقمي، مبا يف ذلك التجارة ا

للمستقبل  البناء’’التكنولوجيا حامسة يف مكافحة اجلائحة، وستكون أكثر أمهية يف عملية 
يف جمال اهلوية والتجارة واألنشطة االقتصادية الرقمية االمتياز ويعمل مركز . ‘‘بشكل أفضل

من أجل مساعدة الدول األفريقية على التصدي  التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا جاهدا

                                                      
 19https://knowledge.uneca.org/covid/. متاح يف (5)

  /LCSa5https://arcg.is. متاح يف (6)

https://knowledge.uneca.org/covid19/
https://knowledge.uneca.org/covid19/
https://arcg.is/5LCSa
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للتحدايت اليت تواجهها. ومن شأن رقمنة القارة تعزيز النمو الشامل واملستدام، وكذا حتويل 
 االقتصادات واجملتمعات.

يف وضع تصور ملنصة اللوازم الطبية يف أفريقيا  حتفيزيوقد اضطلعت اللجنة بدور 
قيادة االحتاد األفريقي، وهي منصة فريدة هتدف إىل تفعيل وتعزيز األهداف الرئيسية للمبادرة ب

عملية شراء ما يلزم من املعدات الطبية االسرتاتيجية املنصة الصيدالنية. ومن املتوق ع أن تيسر 
وتعمل املنصة كواجهة  .19 واملعتمدة والفعالة من حيث التكلفة ملكافحة جائحة كوفيد

الالزمة ريدة لتجميع األحجام، وإدارة احلصص، وجتميع عمليات الشراء، وتوفري القدرات ف
لإلنتاج احمللي، وتيسري الدفع، فضال عن توفري اللوجستيات والنقل، لضمان حصول 
احلكومات األفريقية على اإلمدادات احليوية بطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة ومنصفة 

سلسلة من احللقات الدراسية الشبكية الرفيعة املستوى لوزراء املالية  وانجعة. ونظمت اللجنة
والدعوة إىل إاتحة الفرص ذات الصلة، مبا يف ذلك من حيث إجياد  تقدمي املنصةوالصحة ل

نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. مل الثمار املبكرةحيز مايل، وزايدة التصنيع احمللي، وجين 
 مليون دوالر من قيمة السوق العاملية. 200جلارية وتتجاوز الطلبات ا

وأطلقت اللجنة، مبعية رئيس مجهورية الكونغو، منصة أفريقيا لالتصاالت 
، هبدف 2020حزيران/يونيه  23االقتصادي يف العمل واملعلومات من أجل الصحة و 

 600ددهم بني الوصول إىل املشرتكني احلاليني يف اهلواتف احملمولة يف أفريقيا واملرتاوح ع
بني املواطنني واحلكومات. االجتاه  ثنائيلإلعالم والتواصل مليون. واملنصة أداة متنقلة  800و
ن و املستعمل يتيحهاببياانت مسح  19 فرقة العمل الوطنية واإلقليمية املعنية بكوفيدأتزو د هي و 

ل املتعلقة ومعلومات صحية واقتصادية قابلة لالستخدام تسمح للسلطات بتحليل املشاك
 أفريقية دولة 36ابألوبئة وتنفيذ االستجاابت املناسبة بشكل أفضل. وتشارك حاليا يف املبادرة 

 . وستواصل اللجنة أيضا متابعتها عن كثب تزويد أفريقيا ابللقاحات املضادة لكوفيداعضو 
 على حنو منصف وعادل وشفاف من خالل عدة مرافق ومنصات، مثل مبادرة كوفاكس.  19

احلاجة إىل تبادل املعلومات واستخدام التكنولوجيات  19 وقد بي نت جائحة كوفيد
يف تقريرها حثت اللجنة، منسقة يف جمال التجارة والربط بشبكات النقل. و لتقدمي استجاابت 

، حكومات القارة على اعتماد ومواءمة 19 عن التجارة عرب احلدود يف سياق كوفيد
ة على حتقيق توازن مناسب بني احلد من انتشار الفريوس تساعد القار سالسياسات اليت 

وتيسري التجارة يف حاالت الطوارئ والتجارة األساسية. وسيكون احلفاظ على تدفقات 
التجارة قدر اإلمكان خالل اجلائحة حامسا يف توفري إمكانية احلصول على الغذاء األساسي 

 السلبية على فرص العمل والفقر.  رية جدا، ويف احلد من اآلاثرو واملواد الطبية الضر 

احلفاظ على ’’ن عوقد أعد ت اللجنة، مبعية منظمة مكافحة الفقر، تقريرا 
وأشار التقرير إىل أن التحويالت املالية قد زادت  .‘‘19 التحويالت املالية إابن جائحة كوفيد

التدفقات املالية الرئيسية يف متثل بشكل مطرد على مدى العقود القليلة املاضية، وأصبحت 
 املباشراملعونة األجنبية وتدفقات رأس املال اخلاص واالستثمار بذلك البلدان النامية، متجاوزة 
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أن تنخفض تدفقات  وقعاكان متفإنه  ائحة يف العامل، اجلاألجنيب. غري أنه نتيجة لتفشي 
 تحويالتاخنفاض ال) 2020يف املائة يف عام  21أفريقيا بنسبة  صوبالتحويالت املالية 

في أفريقيا، ف. (مليار دوالر 18املوجهة إىل األشخاص املعتمدين على األموال مبا يعادل 
احلفاظ على  يتعنييرسل واحد من كل مخسة أشخاص حتويالت دولية أو يتلقاها. ولذلك، 

ت شراين احلياة األساسي هذا ألفريقيا من خالل اختاذ إجراءات فعالة لتيسري تدفقا
 .وزايدهتا التحويالت املالية

إعادة البناء بشكل ’’نتائج حمادثة افرتاضية حول سياسة الشباب بشأن كانت و 
، رافدا ، ن ظ  مت ابالشرتاك مع مفوضية االحتاد األفريقي‘‘أفضل مع الشباب األفريقي

اد األفريقي، فني ابلشباب التابعة ملفوضية االحتجتماع اللجنة التقنية اخلاصة للوزراء املكل  ال
. وقد وجهت اللجنة االقتصادية ألفريقيا نداء  إىل 2020حزيران/يونيه  17الذي ع قد يف 

الشباب ملواصلة املشاركة يف تصميم نظم الذكاء االصطناعي ومنصاته اليت ميكن تنسيقها 
للحصول على بياانت أفضل، مع احلرص على أن يصبح القطاع غري الرمسي جزءا ال يتجزأ 

 يج اقتصادي نشط يف أفريقيا.من نس

، ابالشرتاك مع 2020املؤمتر االقتصادي األفريقي لعام طبعة مت اللجنة ونظ  
 أفريقيا ما بعد كوفيد’’مصرف التنمية األفريقي وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، حول موضوع 

كانون   10إىل  8، يف الفرتة من ‘‘حنو حتقيق التنمية املستدامة الشاملةابلتقدم التعجيل  :19
من منرب لألكادمييني احملنكني والباحثني الشباب مبثابة املؤمتر كان و  .2020األول/ديسمرب 

. كما سعت اللجنة إىل والقرار السياسات ناعالقائمة على احللول إىل ص حبوثهمتقدمي أجل 
لى تطوير لتعزيز قدرة البلدان األفريقية ع فريقياإنشاء شبكات من الباحثني واجلامعات أب

 .19تصميمها وإنتاجها لألجهزة الطبية ومرافق االختبار ومعدات احلماية ملعاجلة أزمة كوفيد 

وعقدت اللجنة، مبعية منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة وإدارة العلوم 
ندسة ه’’املنصة الرقمية واالبتكار يف جنوب أفريقيا، وابلشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي و 

تنظيم حتدي منتدى لالبتكار واالستثمار يف أفريقيا، مبا يف ذلك  ، أول  ‘‘من أجل التغيري
وكان  .19 ، مع الرتكيز على كوفيد2020حزيران/يونيه  19إىل  15االبتكار، يف الفرتة من 

التحدي مفتوحا أمام مجيع الشركات واألفراد ومراكز البحوث ومراكز االبتكار واجلامعات 
والوكاالت احلكومية وقادة األعمال التجارية جبميع احلكوميني اهد، وكذا للقادة واملع

أحجامها وأعمارها. وسعى االجتماع إىل حتديد وتقدمي بعض أهم التكنولوجيات 
واالبتكارات من خمتلف أحناء أفريقيا وخارجها؛ واستكشاف االحتياجات من حيث 

 االستثمار واألسواق؛ وحتديد فرص األعمال.

وستعقد اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدورة السابعة للمنتدى اإلقليمي األفريقي املعين 
 لتحقيق وخضراء مرنة أفريقيا حنولمستقبل بشكل أفضل: لبناء ال’’ابلتنمية املستدامة بشأن 

 ،2021 مارس/آذار 4 إىل 1 من الفرتة يف ،‘‘2063 عام خطةو  2030 عام خطة
 .برازافيل يف الكونغو وستستضيفها


