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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينيجلنة خرباء مؤمتر وزراء  

 االجتماع األربعون 

  

 2022أاير/مايو  13 - 11داكار )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 

 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  قضااي نظامية

 

التقرير املتعلق مبتابعة اللجنة االقتصادية ألفريقيا للقرارات الصادرة 
 املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينيعن مؤمتر وزراء 

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

 هللقرارات اليت اعتمدها مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، يف اجتماع
أثناء الدورة  2019آذار/مارس  23و 22وعرب االنرتنت يف أديس أاباب يومي املعقود حضوراي 

 الثالثة واخلمسني للجنة.

وقد اعتمد املؤمتر تسعة قرارات قُدمت إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة  -2
رارات الستعراضها وإقرارها. ويسلط هذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ تلك الق

 اليت تتطلب اختاذ اللجنة إجراءات بشأهنا.

 التقدم الذي أحرزته اللجنة   -اثنيا
 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية :(53 -)د 972القرار  -ألف

 1الفقرة 

 النص )أ(

ابللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم لتنفيذ االتفاق املؤسس  يهيب 
ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك، وبوجه خاص، دعم تصديق الدول األعضاء 
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اليت مل تفعل ذلك بعد، على االتفاق، وذلك ابلتعاون الوثيق مع مفوضية االحتاد األفريقي 
 ؛وأمانة املنطقة

 التقدم املُحرز  )ب(

واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعمها لتنفيذ االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة 
اسرتاتيجية وطنية  18احلرة القارية األفريقية من خالل التوعية والدعوة؛ ومن خالل صياغة 

واستفادت واستحداث أداة لقياس أثر االتفاق.  منها؛ وإجراء دراسات تقييم 10يذ ودعم تنف
)بوروندي واجلزائر ومجهورية تنزانيا املتحدة  2021البلدان اليت صدقت على االتفاق يف عام 

وزامبيا وسيشيل والرأس األخضر( من شكل واحد أو أكثر من أشكال هذا الدعم. وسعيا 
لتقدمي هذا الدعم، عملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن كثب مع مفوضية االحتاد األفريقي 

مانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، اليت جيري وضع اللمسات األخرية على مذكرة وأ
 تفاهم معها.

 2الفقرة 

 النص  )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء فيها،  حيث
القتصادية قية، واجلماعات اومفوضية االحتاد األفريقي، وأمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفري

ابلتنمية الزراعية، والتصنيع، ومشاريع اهلياكل األساسية القارية ذات  اإلقليمية، فيما يتعلق
األولوية العالية، ال سيما تلك الواردة يف قائمة خطة العمل ذات األولوية األفريقية الثانية 

والرقمنة، وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية اخلاصة لربانمج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا، 
 مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ومفاوضات املرحلتني الثانية والثالثة يف إطار هذه املنطقة؛

 التقدم املُحرز  )ب(

ما برحت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تدعم تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية من جانب 
بلدان )توغو وزامبيا والسنغال وسرياليون وغامبيا وغينيا والكامريون وكوت ديفوار  10

والكونغو وموريتانيا(. وابإلضافة إىل ذلك، استحدثت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أداة تسمى 
لتجارية القطرية ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، تستخدم بياانت عالية مؤشر األعمال ا

اجلودة مجعت من البلدان لتقييم أثر منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية على القطاع اخلاص 
 يف مخسة بلدان. 

وبغية تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ ورصد السياسات والربامج 
املتعلقة بسالسل القيمة اإلقليمية وقضااي املرحلة الثانية ذات الصلة، تدعم اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا الدول األعضاء يف إعداد اسرتاتيجيات وطنية، حتلل وتقدم توصيات بشأن تنويع 

يق القدرات اإلنتاجية وأمناط اإلنتاج، مما يسهم يف اجلهود الرامية إىل التعجيل ابلتصنيع وتعم
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األسواق اإلقليمية. وأعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا دراسات رائدة تناولت تقييم 
ومنطقة استثمار مشرتكة يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية  (1)التكامل اإلقليمي يف أفريقيا،

تجارة احلرة وإدارة التفاعل بني منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ومناطق ال (2)األفريقية،
 (3)التابعة للجماعات االقتصادية اإلقليمية.

 3الفقرة 

 النص  )أ(

يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا إعداد دراسة عن كيفية تعزيز االستثمارات يف 
القارة من خالل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وينبغي تقدميها إىل الدول األعضاء يف 

 ؛2022واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية واالقتصاد والتخطيط والتنمية املقررة يف عام الدورة الرابعة 

 التقدم املُحرز  )ب(

أعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقريرا عن األنشطة املضطلع هبا يف سبيل إنشاء 
املزمع تقدميه إىل اجتماع مؤمتر وزراء املالية، والتخطيط والتنمية  نم (4)منطقة استثمار مشرتكة،

االقتصادية األفريقيني. وأجريت الدراسة على خلفية مفاوضات املرحلة الثانية من االتفاق 
املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية )اليت تغطي الربوتوكوالت اخلاصة ابالستثمار، 

الفكرية( ومفاوضات املرحلة الثالثة )اليت تغطي بروتوكوال بشأن التجارة واملنافسة وامللكية 
اإللكرتونية(. واهلدف الرئيسي من الدراسة املنشورة هو تقدمي توصيات سياساتية إىل الدول 
األعضاء الراغبة يف االستفادة من وفورات النطاق واحلجم اليت يتيحها بروتوكول االستثمار 

تثمار املنتج. وميكن توجيه هذا االستثمار حنو أنشطة ذات قيمة املتوخى الجتذاب االس
 مضافة أكرب، مثل األنشطة املضطلع هبا يف اقتصاد املعرفة ويف التكنولوجيا واالبتكار والرقمنة.

 

 

 

                                              
تقييم التكامل اإلقليمي يف أفريقيا: حترير وتكامل جتارة  األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية ألفريقيا وآخرون، (1)

 (.2021)أديس أاباب،  اخلدمات يف أفريقيا يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
حنو منطقة استثمار مشرتكة يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية: األمم املتحدة. اللجنة االقتصادية ألفريقيا،   (2)

 (.2021)أديس أاباب،  يئة فرص متكافئة لالستثمار البيين األفريقيهت
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واجلماعات  بني لإدارة التفاع األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، (3)

 (.2021)أديس أاباب،  االقتصادية اإلقليمية
 .حنو منطقة استثمار مشرتكةاألمم املتحدة. اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  (4)
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 4الفقرة 

 النص  )أ(

يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة تقدمي الدعم الفين ألمانة منطقة 
احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتطوير ونشر نظم التجارة الرقمية التجارة 
 والواثئق.

 التقدم املُحرز  )ب(

تعكف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على وضع اللمسات األخرية على مذكرة تفاهم 
مع أمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ستغطي إعداد ونشر نظم وواثئق التجارة الرقمية. 
وأكملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا موجزات قطرية عن التكامل التنظيمي للتجارة الرقمية 

مجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي وغاان والكامريون وكينيا ومالوي ونيجرياي. ألوغندا و 
وتبني املوجزات القطرية التحدايت والفرص املتعلقة على وجه اخلصوص ابلقيود التجارية 
املفروضة على اخلدمات الرقمية وتكامل التجارة الرقمية، وتقدم توصيات بشأن كيفية حتسني 

 ا يف ذلك يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. الرقمنة، مب

 البياانت واإلحصاءات :(53 –)د  973القرار  -ابء
 4الفقرة 

 النص  )أ(

اختاذ خطوات لضمان إدراج األهداف واملؤشرات الرئيسية خلطة عام  حيث على
 يف اخلطط اإلمنائية الوطنية؛ 2063وخطة عام  2030

 التقدم املُحرز  )ب(

وضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا جمموعة أدوات متكاملة للتخطيط واإلبالغ على 
شبكة اإلنرتنت لدعم البلدان األعضاء يف مواءمة اخلطط القارية )مثل خطة االحتاد األفريقي 

أفريقيا اليت نصبو إليها( واخلطط العاملية )مثل خطة التنمية املستدامة لعام  :2063لعام 
 2030( مع خطط التنمية الوطنية، وتقييم التقدم الذي حترزه حنو حتقيق خطة عام 2030

، واإلبالغ عن مواءمتهما والتقدم احملرز فيما خيص اخلطتني. ويف حني مت 2063وخطة عام 
البداية كرباجميات حاسوبية قائمة بذاهتا ميكن استخدامها دون  تصميم جمموعة األدوات يف

االنرتنت، إال أن استخدامها حاليا قائم على الشبكة بشكل أساسي. وميكن  ربط بشبكة
 استخدام جمموعة األدوات ليس فقط للتخطيط وإعداد التقارير، بل أيضا كقاعدة بياانت.
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يقيا مساعدة فنية يف تعزيز مواءمة خطة عام ، قدمت اللجنة االقتصادية ألفر 2021ويف عام 
وخطط التنمية الوطنية يف مصر وكينيا ومالوي واملغرب من خالل  2063وخطة عام  2030

إطار جمموعة األدوات. وتعكف اللجنة االقتصادية ألفريقيا حاليا على صياغة تقارير  نشر
صر والصومال وأتخذ يف االعتبار تقيم التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف م

 املؤشرات الوطنية لتيسري املزيد من املواءمة.

 5الفقرة 

 النص  )أ(

على اختاذ خطوات لضمان إدماج اإلطار املتكامل للمعلومات اجلغرافية  حيث أيضا 
املكانية يف اخلطط اإلمنائية الوطنية وتوطينه ابلكامل على الصعيد اإلقليمي بغرض توسيع 
نطاق نظم البياانت الوطنية احلالية حبيث تستكشف آفاقا جديدة يف جمال البياانت مثل رصد 

املكانية والبياانت الضخمة دعما للتخطيط املكاين املتكامل والنمو  األرض والبياانت اجلغرافية
 الشامل واملستدام؛

 التقدم املُحرز  )ب(

قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف إطار خمطط جترييب، بتقدمي الدعم الفين واملايل 
إلشراك وتنظيم حلقات عمل وطنية  تطويرو  بوركينا فاسو وإثيوبيا على تصميمملساعدة 

خطط العمل اليت تقودها البلدان فيما يتعلق ابإلطار  أصحاب املصلحة بغرض املصادقة على
املتكامل للمعلومات اجلغرافية املكانية. وتقيم اللجنة االقتصادية ألفريقيا حاليا شراكة مع 

املتحدة  اجمللس العاملي للصناعة اجلغرافية املكانية والشعبة اإلحصائية ابألمانة العامة لألمم
هتدف إىل توسيع نطاق اعتماد اإلطار يف أفريقيا. ويف إطار هذه الشراكة، تقوم اللجنة إبنشاء 
مشروع ملساعدة مخسة بلدان إضافية )رواندا والسنغال والكامريون وإسواتيين وموزامبيق( يف 
وضع خطط عمل خاصة بكل بلد، األمر الذي سيساعدها على االنتقال حنو اخلدمات 

رتونية املزودة ببياانت مكانية، ويتيح هلا إجراء حتول رقمي، وسد الفجوة الرقمية اجلغرافية اإللك
 املكانية يف أفريقيا.

 6الفقرة 

 النص  )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلعمل مع الشركاء اإلقليميني الرئيسيني  يطلب إىل 
اآلخرين مثل مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي، أن تواصل دعمها للدول 

 األعضاء يف تعزيز قدرة نظمها اإلحصائية والبيانية.
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 التقدم املُحرز  )ب(

إطار اللجنة األفريقية للتنسيق اإلحصائي تضطلع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف 
اليت تتألف من ثالث مؤسسات أفريقية )مفوضية االحتاد األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي، 

قيا )احتاد املغرب واللجنة االقتصادية ألفريقيا( واجلماعات االقتصادية اإلقليمية الثماين يف أفري
وق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، دول الساحل والصحراء، والس جتمعالعريب، و 

واجلماعة االقتصادية لدول  ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا،
ة، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي(، غرب أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمي

بدور رئيسي يف تعزيز الشراكة والتعاون مع املؤسسات األفريقية ويف دعم تنفيذ الربامج 
اإلحصائية اإلقليمية اليت وضعتها اجلماعات االقتصادية اإلقليمية. ونُظم اجتماع للجنة 

الستعراض برامج عمل  2021األفريقية للتنسيق اإلحصائي يف كانون األول/ديسمرب 
املؤسسات األفريقية من أجل تعزيز أوجه التآزر سعيا لدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء 

 لتطوير نظمها اإلحصائية الوطنية.

 التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية :(53 -)د 974القرار  -جيم
 6الفقرة 

 النص  )أ(

ابللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم للدول األعضاء يف تعزيز  يهيب 
 التسجيل املدين يف أفريقيا.

 التقدم املُحرز  )ب(

بلدا  18تعزيز النظم وحتسني نظم التسجيل املدين يف  ،2021مت، يف عام 
ت مع أمناء ابستخدام إطار لتحسني األعمال التجارية. ويف أعقاب اجتماعات تشاورية ُعقد

السجالت، اختذت قرارات بشأن كيفية إعادة بناء نظم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية 
(. وأاتحت 19-بعد االختالالت اليت أحدثتها جائحة مرض فريوس كوروان )كوفيد

االجتماعات أيضا فرصا جلمع املعلومات لالسرتشاد هبا يف وضع املرحلة الثانية من اخلطة 
 ة لربانمج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.االسرتاتيجي
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التصنيع والتنويع املستدامني يف العصر الرقمي يف  :(53-)د 975القرار  -دال
 19ظل جائحة كوفيد 

 4الفقرة 

 النص  )أ( 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء لالستفادة  يدعو
من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية كإطار للتكامل الرأسي للصناعات وسالسل التوريد 

 وحتقيق الرقمنة يف أفريقيا؛

 التقدم املُحرز  )ب(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا  على حنو ما مت التأكيد عليه يف قرارات سابقة، أعدت
موجزات قطرية عن التكامل التنظيمي للتجارة الرقمية من أجل تعزيز قدرة الدول األعضاء 
على وضع وتنفيذ ورصد السياسات والربامج املتعلقة بسالسل القيمة اإلقليمية والقضااي 

ريقية. وظلت اللجنة املتعلقة ابملرحلة الثانية من تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األف
االقتصادية ألفريقيا أيضا تواصل دعمها للدول األعضاء، بناء على طلبها، يف إعداد 
اسرتاتيجيات وطنية حتلل وتتضمن توصيات بشأن تنويع القدرات اإلنتاجية وأمناط اإلنتاج، 

سواق مما يسهم يف اجلهود الرامية إىل التعجيل ابلتصنيع يف تلك الدول األعضاء وتعميق األ
 اإلقليمية. 

وتتمتع البياانت والتحليالت اجلغرافية املكانية ابلقدرة على توجيه عملية صنع القرار 
والكشف عن رؤى اثقبة متك ِّن من إجراء تقييم شامل وغري متحيز إلمكاانت االستثمار على 
مجيع مستوايت صنع السياسات. ومن األمثلة على ذلك، الدراسة اليت أجرهتا اللجنة 

واليت  (5)القتصادية ألفريقيا بشأن الفرص االقتصادية على طول ممر الطرق يف وسط أفريقياا
استخدمت كأساس لتقدمي دعم ابلغ األمهية لتحويل قطاعي الزراعة والثروة احليوانية يف املنطقة 
دون اإلقليمية عن طريق ربط املزارعني ابملدخالت الزراعية اليت ميكن أن حتسن اإلنتاجية 

ساعدهم على تلبية طلب املستهلكني على املنتجات الزراعية. وكجزء من الدراسة، وُجد وت
أن املنطقة احلدودية بني أقصى مشال الكامريون وتشاد تتمتع إبمكاانت هي من بني األكرب 
يف القارة أبسرها يف جمال طاقة الرايح والطاقة الشمسية. واملنطقة مناسبة متاما الستحداث 

إقليمية متكاملة للبطارايت تربط التعدين، يف قاعدة سلسلة التوريد، ابلطلب سلسلة قيمة 
 على وسائل ختزين الطاقة املتجددة واهلواتف الذكية لدى املستخدمني النهائيني. 

إطارا جديدا،  2021ونتيجة لذلك، اعتمدت بلدان وسط أفريقيا يف حزيران /يونيو 
شامال وديناميكيا، يتألف من عدة أجزاء لالسرتشاد به يف صياغة اخلطط الرئيسية للتصنيع 

                                              
 (.2021) الفرص االقتصادية على طول ممر طريق وسط أفريقيااألمم املتحدة. اللجنة االقتصادية ألفريقيا.   (5)



E/ECA/COE/40/8 

 

8/17  22-00323 
 

والتنويع االقتصادي على الصعيدين دون اإلقليمي والوطين، هبدف حتويل املنطقة إىل مركز 
يع ذي املستوى الصفري لصايف االنبعااثت يف العديد من القطاعات، التصنو للنمو األخضر 

مبا يف ذلك الصناعة الزراعية، وصناعة السيارات الكهرابئية اليت تعمل ابلبطارايت، واألمسدة 
احملتوية على عناصر النيرتوجني والفوسفور والبواتسيوم، والبرتوكيماوايت، واحلديد والصلب 

خططات الرئيسية، اليت بلورهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا ابالستناد وجلود املاشية. وتتيح امل
إىل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ومواءمة املخططات الرئيسية القائمة للجماعة 
االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، فرصا هائلة لتطوير 

قيا على صعيد القيمة ابلنظر إىل حجم الثروات اليت حبيت هبا وسط أفري عدة منتجات عالية
، وترتكز هذه الفرص على تنمية رأس املال رأس املال الطبيعي، مبا يف ذلك الطاقة املتجددة

 الطبيعي والبشري، وتطوير االقتصاد الرقمي واملناطق والتجمعات االقتصادية اإلقليمية.

 5الفقرة 

 النص  )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل إجراء دراسة الستجالء آفاق ومزااي إنشاء  أيضايدعو 
فريق خرباء أفريقي معين ابلغاز لتقدمي املشورة للدول األعضاء بشأن كيفية إطالق العنان 

 لإلمكاانت اليت يتيحها الغاز يف التصنيع والتحول إىل الطاقة النظيفة؛ 

 التقدم املُحرز  )ب(

أعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ورقة معلومات أساسية تبني موقفها فيما يتعلق 
بدور الغاز الطبيعي يف التحول يف جمال الطاقة يف القارة. كما أصدرت بياان توافقيا ونقاطا 
لكي تقوم الدول األعضاء مبناقشتها مع اجلهات الفاعلة املعنية، وال سيما املنظمة الدولية 

وستعقد اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنظمة الطاقة املستدامة . ‘‘ملستدامة للجميعالطاقة ا’’
للجميع خالل املنتدى العاملي للطاقة املستدامة للجميع الذي سينظم يف كيغايل يف أاير/مايو 

مائدة مستديرة وزارية أفريقية بشأن التحول العادل واملنصف للطاقة يف أفريقيا،  2022
ة املستديرة موقفا أفريقيا مشرتكا بشأن حتول الطاقة يف القارة والدور الذي جيب وستتخذ املائد

 أن يؤديه الغاز الطبيعي يف هذا التحول.

وبدأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا عملية لتكوين فريق خرباء أفريقي معين ابلغاز 
املؤلف من خرباء من  -الطبيعي، ابلتعاون مع غرفة الطاقة األفريقية. وسيقدم فريق اخلرباء 

املشورة لدعم صنع  -الدول األعضاء والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع املدين 
السياسات املستنرية بشأن الغاز الطبيعي ودوره يف خطط التحول يف جمال الطاقة والتصنيع يف 

 القارة.
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 6الفقرة 

 النص  )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل مساعدة الدول األعضاء على إدراج  يدعو كذلك
 النفقات الرقمية يف ميزانياهتا الوطنية.

 التقدم املُحرز  )ب( 

دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا حكومة الكونغو يف تصميم خطة واسرتاتيجية 
ول. وتشمل وطنيتني لتطوير الربط بشبكات للجيل اخلامس من خدمات اهلاتف احملم

االسرتاتيجية الوطنية للكونغو أيضا إنشاء مركز لبحوث الذكاء االصطناعي مرتبط جبامعة 
دينيس ساسو نغيسو. وقد اسُتهلت اسرتاتيجيات وطنية وخطط ميزانية مماثلة يف الكامريون 
وكينيا ورواندا والسنغال وزمبابوي، وتركز هذه االسرتاتيجيات واخلطط على خمتلف القطاعات 
لتعزيز دور الرقمنة يف التنمية االقتصادية. وكجزء من عملية الرقمنة، دعمت اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا أيضا تصميم خطط وطنية إلطالق عملية تنفيذ هوايت رقمية موثوقة وذات مصداقية. 
وتواصل اللجنة دعم حكوميت بوتسواان وإثيوبيا يف تصميم اسرتاتيجيات وطنية حمددة التكاليف 

 لتنفيذ نظم حتديد اهلوية الرقمية. 

ودعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدول األعضاء يف إدماج اهلياكل األساسية 
الرقمية واملدفوعات الرقمية يف نظمها احلكومية اإللكرتونية من خالل منصة تتبع األموال 

املوارد واألموال يف بلد معني، مما التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا. ويتتبع املنرب كيفية إنفاق 
يوفر للحكومات نظرة اثقبة على اإلنفاق العام من خالل أدوات تفاعلية تستجلى عناصر 
امليزانية الوطنية. ويف حني ميكن أن تعمل املنصة بشكل مستقل فهي مصممة أيضا لتتكامل 

لبياانت. وإىل جانب مع نظم اللجنة االقتصادية ألفريقيا والشركاء دون اإلخالل بسالمة ا
النظم القائمة للجنة االقتصادية ألفريقيا، مثل جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة، 

 .2063وخطة عام  17ميكن استخدام املنصة لتتبع استخدام األموال متشيا مع اهلدف 

وستسمح خطط عمل الدفع الرقمي للحكومات الوطنية برصد التقدم الذي حترزه 
خريطة طريق حنو نظم الدفع الرقمية اليت وضعت بطريقة مسؤولة وبضماانت كافية.  كما توفر

وستعزز النتائج االنتقال حنو هنج رقمية جديدة لعمليات الدفع، تتضمن حلوال شاملة جديدة، 
مدعومة بتنسيق مؤسسي معزز لتشكيل أنظمة الدفع الرقمية هذه. ومن خالل شراكة بني 

، مت إطالق سلسلة من عمليات تبادل ‘‘أفضل من النقد’’يقيا وحتالف اللجنة االقتصادية ألفر 
، مما سهل 19-األقران لعموم أفريقيا بشأن رقمنة املدفوعات احلكومية يف خضم أزمة كوفيد

اعتماد تدابري لرقمنة املدفوعات احمللية من احلكومات إىل املواطنني والعكس صحيح، مبا يف 
م احلكومة احمللية. وقد ركزت تبادالت األقران على فرص بناء ذلك املدفوعات الضريبية ورسو 

أنظمة رقمية قوية على الصعيدين الوطين والقاري والتحدايت اليت تنشأ. ودفعت إىل اعتماد 
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مدفوعات رقمية مسؤولة ومبادئ رفيعة املستوى يف مبادرات الرقمنة. وأخريا، فقد أوجدت 
لرقمنة على الصعيدين دون اإلقليمي والقاري، وعززت هذه التبادالت فرصا للتعاون يف جمال ا

 قدرة صانعي القرار على إدماج النفقات الرقمية يف امليزانيات الوطنية. 

 ( لقاحات داء الفريوس التاجي53–)د  976القرار  -هاء
 6-3الفقرة 

 النص  )أ(

 ؛(6)إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة هذه اجلهود يطلب

أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة الدعوة إىل التوزيع العادل  يطلب
 واحلصول عليها يف مجيع مناطق العامل، مبا يف ذلك أفريقيا. 19للقاحات كوفيد 

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقوم، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد  يطلب كذلك
األفريقي ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، مبساعدة الدول 
األفريقية األعضاء على وضع اسرتاتيجيات وسياسات قارية لتيسري إنتاج اللقاحات يف القارة، 

ضل، ال سيما من خالل التكنولوجيات الرقمية، على حنو ما أثبتته وجتميع املشرتايت بصورة أف
واالستفادة من استخدام األدوات الرقمية يف سالسل ‘‘ منصة اإلمدادات الطبية األفريقية،’’

اإلمداد الوطنية من أجل حتسني سبل حصول اجلميع على اخلدمات الطبية، وهو ما من شأنه 
وإمكانية احلصول على اللقاحات ويساعد يف توليد  أن حيسن القدرة على حتمل التكاليف

النمو االقتصادي الشامل للجميع، وحتفيز إجياد فرص العمل والقضاء على الفقر من أجل 
 التنمية االجتماعية واالقتصادية يف القارة والنمو املستدام؛

اللجنة على مواصلة دعم الدول األعضاء يف شراء اللقاحات، مبا يف ذلك من  حيث
الل التمويل اإلضايف املتاح من ختفيف عبء الديون يف إطار مبادرة جمموعة العشرين خ

 لتعليق خدمة الديون، ومؤسسات متويل التنمية وحقوق السحب اخلاصة.

 

                                              
مبختلف املبادرات  يشيد’’من نفس الوثيقة اليت تنص على أن مؤمتر الوزراء  1إىل الفقرة  ‘‘اجلهود’’وتشري كلمة   (6)

اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم الدول األعضاء يف االستفادة من اعتماد االسرتاتيجية القارية 
اية منها املعنية مبواجهة تفشي جائحة املشرتكة ملفوضية االحتاد األفريقي ومراكز أفريقيا ملكافحة األمراض والوق

، ابعتبارها خمططا منوذجيا وخطة رئيسية لتنسيق اجلهود اإلقليمية الرامية إىل 2020يف آذار/مارس  19كوفيد 
؛ وإىل ‘‘حتقيق التآزر واحلد من االزدواجية، سعيا إلنقاذ األرواح ودعم التنمية االجتماعية واالقتصادية األفريقية

مبختلف املبادرات اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا  يشيد أيضايت تنص على أن مؤمتر الوزراء "، ال2الفقرة 
لدعم الدول األفريقية األعضاء يف اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة 

 وق السحب اخلاصة"؛ابلتجارة فيما يتعلق ابللقاحات، وختفيف عبء الديون، وإصدار حق
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 التقدم املُحرز )ب(

ظلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، من خالل دعمها لفرقة العمل األفريقية املعنية 
ابقتناء اللقاحات، تقدم املساعدة التقنية والدعم التشغيلي للدول األعضاء يف جهودها الرامية 

. وخالل اضطالعها بذلك، عملت اللجنة عن 19-إىل جتميع املوارد لشراء لقاحات كوفيد
الرئيسية املتعددة األطراف واإلقليمية مثل صندوق النقد الدويل والبنك  كثب مع املؤسسات

الدويل ومصرف التصدير واالسترياد األفريقي. وتضطلع فرقة العمل بدور املنصة اليت تتوىل 
تعميق التعاون والتنسيق بني أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية، 

احات والتحصني، ومنظمة التجارة العاملية، ومركز الدراسات واملعلومات والتحالف العاملي للق
الدولية املستقبلية، ومصنعي اللقاحات، والقطاع اخلاص واملاحنني. وقامت اللجنة االقتصادية 

من أجل أتمني  19-ألفريقيا بدوٍر حموري يف وضع اسرتاتيجية القارة للتطعيم ضد كوفيد
 ‘‘جونسون آند جونسون’’ماليني جرعة من لقاحات  510احلصول على ما يصل إىل 

وهلذه التدابري آاثر صحية واقتصادية كبرية ألهنا تساعد البلدان على إعادة . ‘‘موديران’’و
 البناء بشكل أفضل وتُعىن يف الوقت ذاته ابلتصدي للوابء.

من مزااي النهوض بتصنيع اللقاحات يف أفريقيا أنه ميكنه أن يضمن احلصول على 
اللقاحات إذا زاد الطلب العاملي وميكنه أن يساعد يف التخفيف من املخاطر املرتبطة برتكز 

يف مناطق أخرى من العامل. وحتقيقا هلذه الغاية، قامت  ريشكل كببعمليات تصنيع اللقاحات 
ألفريقيا ابإلجرائني التاليني: إنشاء منصة لربط القطاع اخلاص واملنظمات  اللجنة االقتصادية

الدولية الرئيسية مبصنعي املستحضرات الصيدالنية والفرص املتاحة يف السوق؛ وتوزيع تقارير 
ومن خالل  2021سياساتية وأوراق حبثية تقنية ذات صلة يف منتدى األعمال األفريقي لعام 

ارية أخرى ذات صلة. ومن خالل الشراكة من أجل تصنيع اللقاحات منابر دون إقليمية وق
عمل لوضع اسرتاتيجية جمدية جتاراي  راألفريقية، قادت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مسا

ومستدامة ماليا معنية بتشكيل السوق والتأكد من الطلب فيما خيص اجليل القادم من 
م وإرشاد عمليات تطوير مشاريع تصنيع اللقاحات األفريقية. ومت بفضل هذا العمل دع

 املستحضرات الصيدالنية يف اجلزائر وجنوب أفريقيا ورواندا والسنغال ومصر واملغرب.

ونسقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تنظيم منتدى ألصحاب املصلحة املتعددين 
ية حضرته جهات فاعلة رئيسية )كياانت منظومة األمم املتحدة، ومفوض 19-بشأن كوفيد

االحتاد األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي، ومصرف التصدير واالسترياد األفريقي، والدول 
األعضاء، وخرباء الصحة، وما إىل ذلك(، وشكل هذا املنتدى، من بني مبادرات أخرى، 

وتيسري سبل احلصول عليها بصورة  19-وسيلة للدعوة املستمرة إىل توزيع لقاحات كوفيد
ع التعايف من اجلائحة يف أفريقيا. وقد أسهم دعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا منصفة هبدف تسري

ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف دور هذه األخرية كمنرب لبناء نظم صحية مرنة وشاملة، 
 هبدف إنتاج اللقاحات واألدوية واملعدات الطبية يف أفريقيا.
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بدور أساسي يف إنشاء منصة اإلمدادات  واضطلعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا
الطبية األفريقية، اليت تكمن قوهتا يف قدرهتا على جتميع الطلب على اإلمدادات الطبية 
وشرائها، مما يقلل التكاليف ويكفل اجلودة العالية. وحتت قيادة مفوضية االحتاد األفريقي، 

األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية اقتنت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع املراكز 
يف املائة من لقاحات  40منها والصندوق االستئماين األفريقي القتناء اللقاحات، أكثر من 

ماليني جرعة من شركة "موديران"،  110اليت حتتاجها أفريقيا، مبا يف ذلك شراء  19-كوفيد
مليون دوالر من  500قيمة بوساطة من حكومة الوالايت املتحدة األمريكية. وبفضل تربع ب

مؤسسة ماسرتكارد، أصبحت تكلفة اللقاحات يف إطار الصندوق األفريقي القتناء اللقاحات 
 19-تتساوى مع تكلفة تلك اليت مت شراؤها يف إطار مرفق الوصول العاملي للقاحات كوفيد

 )كوفاكس(.

يقيا ألقل ( الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفر 53-)د 977القرار  -واو
 البلدان منوًّا يف سياق مؤمتر ااألمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوًّا

  (7) الفقرة

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم ألقل البلدان األفريقية  يطلب إىل
منوًّا يف جهودها الرامية إىل اخلروج من هذه الفئة وتيسري تنفيذها لربانمج العمل املنبثق عن 

 مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوًّا.

 التقدم املُحرز  )ب(

حجم  روبنن وبوركينا فاسو والسنغال وموزامبيق على تقديساعدت اللجنة أنغوال 
التدفقات املالية الوطنية غري املشروعة لكل منها. وبفضل التدريب املتعمق على استخدام 
جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة، قامت بنن وليرباي والنيجر مبواءمة خططها 

. ومت وضع الصيغة النهائية لنموذج 2063 وخطة عام 2030اإلمنائية الوطنية مع خطة عام 
متكامل للتنمية املستدامة مصمم حسب الطلب جليبويت لكي تسرتشد به يف تصميم وتطوير 
خطتها اإلمنائية الوطنية اجلديدة. ولتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على األدلة، وضعت 

 توقعات لنمذجة االقتصاد الكلي للسنغال.

(، 9، الفقرة E/RES/2021/11شاور يف إطار آلية الرصد املعززة )ولتحسني عملية الت
عملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع جلنة السياسات اإلمنائية على عقد مشاورة عرب اإلنرتنت 
مع حكومة أنغوال ملناقشة التحدايت اليت قد تنشأ والدعم الذي ميكن تقدميه يف إعداد وتنفيذ 

                                              
 (.53-)د 977ال توجد سوى فقرة واحدة يف منطوق القرار   (7)
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وال. وتبادل املشاركون يف املشاورة املعلومات عن التحدايت اخلاصة اسرتاتيجية انتقالية ألنغ
، وعن الفرص اليت ميكن أن تنشأ عن االنتقال السلس 19-ابلبلد، مبا يف ذلك حتدي كوفيد

للبلد ورفعه من قائمة أقل البلدان منوا. وطرحوا أفكارا بشأن كيفية املضي يف حتسني إطار 
 ثناء األزمات وحاالت الطوارئ.الرصد إىل جانب الدعم املقدم أ

( برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري 53-)د 978القرار  -زاي
 ؛2024-2014الساحلية للعقد 

 7و 6الفقراتن 

 النص  )أ(

ابللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع مكتب املمثل السامي ألقل البلدان  يهيب
منوا، والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، وغريها من مؤسسات 
منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، والشركاء اإلمنائيني اإلقليميني والدوليني، واملنظمات الدولية 

ى، أن تُدعم البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر يف االستفادة من الفرص األخر 
 اليت تتيحها املبادرات اإلقليمية ومبادرات التكامل، مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل، ابلتعاون مع مكتب املمثل  يطلب إىل 
السامي، وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، 
تقدمي الدعم التقين إىل البلدان النامية غري الساحلية يف أفريقيا يف اجملاالت ذات األولوية يف 

 يف ذلك تلك املدرجة يف خارطة الطريق للتعجيل بتنفيذه. برانمج عمل فيينا، مبا

 التقدم املُحرز  )ب(

واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي الدعم الفين للبلدان النامية األفريقية غري 
الساحلية يف اجملاالت ذات األولوية يف برانمج عمل فيينا، مبا يف ذلك عن طريق كفالة إشراك 

الت الرئيسية اليت تقوم هبا اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف دوهلا األعضاء، البلدان يف التدخ
مثل إعداد وإطالق اسرتاتيجيات التنفيذ الوطنية ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ونشر 
منوذج اللجنة االقتصادية ألفريقيا لالقتصاد الكلي. وابلتعاون مع مصرف التنمية األفريقي 

ل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية ومكتب املمث
النامية، أجرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا نشاطا تدريبيا للبلدان النامية غري الساحلية خالل 

يف جمال إعداد املشاريع القابلة للتمويل، مبا يف ذلك مشاريع  2020الربع األخري من عام 
اكل األساسية. وجاء هذا النشاط التدرييب يف إطار اجلهود املبذولة لسد الفجوة اهلائلة يف اهلي

 اهلياكل األساسية يف أفريقيا.

واغتنمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا فرصة عقد منتدايت خمتلفة، مبا يف ذلك عدة 
اجتماعات لألفرقة االستشارية املشرتكة بني الوكاالت بشأن متابعة وتنفيذ برانمج عمل فيينا، 
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لللرتويج إلجياد حلول للقضااي اليت تواجهها البلدان األفريقية النامية غري الساحلية. ومع 
، سعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا جاهدة لضمان أال ترتك اجلهود 19-تفشي كوفيداندالع و 

املبذولة ملكافحة اجلائحة وراءها البلدان النامية األفريقية غري الساحلية. وابإلضافة إىل ذلك، 
دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة االحتاد 

ي للتنمية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وشركاء آخرين، وضع مبادئ توجيهية بشأن األفريق
لسريع للتجارة عرب احلدود أثناء األوبئة. واالتدابري واملمارسات املشرتكة لتيسري التدفق احلر 

كما كفلت اللجنة استفادة البلدان النامية غري الساحلية وغريها من البلدان يف أفريقيا من 
ة اإلمدادات الطبية األفريقية، املتفرعة من املبادرة الصيدالنية اليت تقودها اللجنة منص

املرتكزة على منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، لتأمني املعدات التقنية و االقتصادية ألفريقيا 
 .19-واألدوية املتعلقة بكوفيد

 القتصادية والتخطيطاملعهد األفريقي للتنمية ا :(53 -)د 979القرار  -حاء
 2الفقرة 

 النص  )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا لكي تتخذ، ابلتعاون مع املعهد، كافة  جيدد دعوته
 اخلطوات الالزمة لتطلب إىل اجلمعية العامة زايدة املنحة العادية دعما لربانمج املعهد؛

 التقدم املُحرز  )ب(

تتضمن امليزانية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا مل حُيرز أي تقدم يف هذا اجملال. ومل 
 الزايدة املطلوبة. 2022لعام 

 حقوق السحب اخلاصة :(53-)د 980القرار  -اءط
 5 - 3الفقرة 

 النص )أ(  

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل توفري منرب لعقد اجتماعات صانعي  يطلب
السياسات األفريقيني وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني، والدعوة إىل إصدار جديد يرتاوح 

مليار دوالر أمريكي من حقوق السحب اخلاصة، األمر الذي سيشكل  650إىل  500بني 
لة والتمويل االستثماري اللذين ال غىن عنهما للبلدان األفريقية خطوة حيوية صوب توفري السيو 

 والبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بصفة خاصة؛

إىل اللجنة دعم عمل الدول األعضاء يف الدعوة لتمديد مبادرة جمموعة  يطلب أيضا
على األقل، األمر الذي سيوفر  2021العشرين بشأن تعليق خدمة الديون حىت هناية عام 
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، ويوفر السيولة اليت متس احلاجة إليها 2021مليارات دوالر إضافية للتعايف يف عام  8
 للتصدي لألزمة؛

د الدعم آللية إعادة ختصيص حقوق السحب اخلاصة مبا اللجنة إىل حش يدعو
 يتناسب واحتياجات البلدان األفريقية من التمويل اإلمنائي.

 التقدم املُحرز )ب(

واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، منذ انعقاد دورهتا الثالثة واخلمسني، دعم اجلهود 
حتدايت السيولة النامجة عن آاثر اليت تبذهلا الدول األعضاء لتفادي اإلعسار الناجم عن 

.  وأدت جهود الدعوة اليت بذلتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل إصدار 19-جائحة كوفيد
مليار دوالر من حقوق السحب اخلاصة يف آب/ أغسطس  650صندوق النقد الدويل 

الستثمار اللذين ، ومن املتوقع أن يؤدي هذا املبلغ دورا حيواي يف توفري السيولة ومتويل ا2021
تشتد حاجة البلدان األفريقية إليهما. وأيدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعوة الدول األعضاء 

. وتشري التقديرات 2021إىل متديد مبادرة تعليق خدمة الديون حىت كانون األول/ديسمرب 
افية لالنعاش مليارات دوالر إض 8إىل أن املبادرة، اليت أنشأهتا جمموعة العشرين، قد حررت 

، األمر الذي وفر السيولة اليت ال غىن عنها لالستجابة لألزمة. وابلتعاون مع 2021يف عام 
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واصلت اللجنة االقتصادية 

لسحب ألفريقيا أيضا دعم البلدان النامية يف دعوهتا إىل إعادة ختصيص املزيد من حقوق ا
 اخلاصة غري املستخدمة من جانب االقتصادات املتقدمة النمو.

وأطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا مرفق السيولة واالستدامة على هامش 
الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، 

ة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وقد مت تصميم املعقودة يف غالسكو، ابململك
مثل  -املرفق للسماح للمستثمرين ابستخدام الديون األفريقية الصادرة ابلعمالت األجنبية 

يف أسواق إعادة الشراء. وابلنظر إىل أن هذا اخليار أقل  -دوالر الوالايت املتحدة واليورو 
ن املرفق حيسن فرص حصوهلا على التمويل السيادي يف أسواق شيوعا يف البلدان النامية، فإ

السندات الدولية، مما يتيح هلا تبادل السندات مقابل النقد من خالل معامالت تعترب عادة 
مأمونة جدا. وعالوة على ذلك، من املتوقع أن تشكل حقوق السحب اخلاصة اليت أنشأها 

 ار دوالر جزءا من متويل تنفيذ املرفق.ملي 650صندوق النقد الدويل والبالغة قيمتها 
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 2022( اخلطة وامليزانية الربانجميتان لعام 53 –)د  981القرار  -ايء
 1الفقرة 

 النص  )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا على العمل من أجل تعزيز جهودها لتعبئة  حيث أيضا
يعتمد  -4املوارد بغية حتسني التوازن بني خمصصات امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية 

 .2022اخلطة وامليزانية الربانجميتني للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام 

 التقدم املُحرز  )ب(

( إطارا للنتائج حيدد 2025-2022طار الربانجمي املتوسط األجل )يتضمن اإل
النتائج يف كل جمال من جماالت التحول األفريقي اخلمسة. ولكل نتيجة من النتائج جمموعة 
من املؤشرات لقياس التقدم الذي حترزه فرادى البلدان أو املناطق دون اإلقليمية أو القارة 

 (8)ت إبطار املؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة،أبسرها. وميكن ربط معظم املؤشرا
إىل جانب التحسينات الالحقة اليت أدخلتها اللجنة اإلحصائية التابعة لألمانة العامة لألمم 

وتظهر هذه املؤشرات نقاط الدخول للحصول على دعم اللجنة االقتصادية  (9)املتحدة،
 ألفريقيا.

 2الفقرة 

 النص  )أ(

االقتصادية ألفريقيا على النظر يف العمل من أجل توحيد واثئق خطتها  حيث اللجنة
 وميزانيتها الربانجميتني؛

 التقدم املُحرز  )ب(

تدمج امليزانية الربانجمية املقرتحة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة اخلطة الربانجمية 
لعنصرين املكونني تعدمها شعبتان وامليزانية الربانجمية يف وثيقة جتميعية واحدة. وابلنظر إىل أن ا

منفصلتان، فقد سعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تيسري املزيد من التعاون واملواءمة بني 
 هاتني الشعبتني لكفالة حتقيق أقصى قدر من االتساق واملساءلة.

 

                                              
 .313/71اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها   (8)
(9) 1Rev./3/2016/2E/CN.. 



E/ECA/COE/40/8 

 

22-00323  17/17 
 

 3الفقرة 

 النص  )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا على العمل من أجل تعزيز جهودها لتعبئة  حيث أيضا 
 املوارد بغية حتسني التوازن بني خمصصات امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية؛

 التقدم املُحرز  )ب(

تواصل اللجنة االقتصادية ألفريقيا تعزيز جهودها لتعبئة املوارد بغية حتسني التوازن 
خمصصات امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية؛ وقد زادت املوارد اخلارجة عن بني 

. وأسفرت جهود تعبئة املوارد عن توسيع قاعدة 2021يف املائة يف عام  98امليزانية بنسبة 
موارد اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابنضمام عدة شركاء إمنائيني جدد، مبا يف ذلك املؤسسة 

لية اإلسالمية لتمويل التجارة، وشركة فايزر، ووزارة الشؤون العاملية الكندية، ومنظمة الدو 
، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومصرف التنمية ‘‘فايتل اسرتاتيجيز’’االسرتاتيجيات احليوية 

األفريقي، واالحتاد األورويب، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، واملكتب اإلحصائي 
 ت األوروبية.للجماعا

 
__________ 


