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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 وزراء املالية والتخطيط مؤمترمكتب 

 والتنمية االقتصادية األفريقيني

  االجتماع االستثنائي

 2020نيسان/ أبريل  9 ،)عرب اإلنرتنت( أديس أبابا

 
تقرير االجتماع االستثنائي ملكتب مؤمتر وزراء املالية والتخطيط 

 والتنمية االقتصادية األفريقيني
 مقدمة

ؤمتر وزراء املالية ملالدورة الثانية واخلمسني مكتب لالتفاق الذي توصل إليه وفقا  -1
، 2020آذار/مارس  17اجتماعه املعقود يوم  والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف

عقدت أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا اجتماعا استثنائيا للمكتب الستيفاء متطلباهتا 
وس التاجي تأجيل الدور الثالثة واخلمسني للمؤمتر بسبب تفشي جائحة الفي إثر النظامية 

أيضا يف ذلك االجتماع بأن يُعقد االجتماع (. وكان املكتب قد وافق 2019-العاملية )كورونا
 .املكتباملعينني يف األعضاء الدول االستثنائي على املستوى الوزاري مبشاركة وزراء 

 من جدول األعمال[ 1]البند افتتاح االجتماع  -أوال
ألفريقيا احتضان االجتماع على منصة إلكرتونية وُعقد تولت أمانة اللجنة االقتصادية  -2

 .2020نيسان/أبريل  9يوم 

 احلضور - ألف

: إثيوبيا، وتوغو، وزامبيا، اآلتيةالدول األعضاء أو مندوبوهم من وزراء ال االجتماع   حضر -3
 وغينيا االستوائية، واملغرب. 
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 البيانات االفتتاحية - باء

الدائم للمغرب لدى االحتاد األفريقي واللجنة املمثل السيد حممد عروشي، توىل  -4
عروشي جبميع السيد االجتماع، رحب  هافتتاحعند و . االجتماعرئاسة   ،االقتصادية ألفريقيا

شاركتهم رغم العميق ملوأعرب عن تقديره الذين متكنوا من حضور االجتماع املشاركني 
بات العمل التقليدية، وهو ما أدى إىل على ترتي 19-كوفيدفرضها  التحديات العديدة اليت ي

 زيادة عبء العمل والضغط على املسؤولني احلكوميني.

ورحبت األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا، السيدة فيا سونغوي، بأعضاء  -5
اضطالعهم الذي خصصوه يف خضم الثمني لوقت هلم على اكتب وأعربت عن تقديرها امل

. وأوضحت أن االجتماع والعمل حتت ضغط كبي 19-ائحة كوفيدجبمبسؤولياهتم املتصلة 
إتاحة الفرصة للمكتب للنظر يف القضايا النظامية للجنة من أجل يُعقد عرب االنرتنت 

االقتصادية ألفريقيا حىت تتمكن األمانة من تقدميها يف الوقت املناسب لكي تنظر فيها خمتلف 
 أجهزة األمم املتحدة.

 من جدول األعمال[ 2]البند  جدول األعمالإقرار  -ثانيا 
 .E/ECA/CM/53/EM/1، على النحو الوارد يف الوثيقة أُقر جدول األعمال اآليت -6

 .افتتاح االجتماع -1

 .إقرار جدول األعمال -2

  :قضايا نظامية -3

تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا )يشمل  )أ(
 ؛(2020إىل آذار/مارس  2019الفرتة من نيسان/أبريل 

 ؛2021لعام  اخلطة الربناجمية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا  )ب(

 .2021لعام  امليزانية الربناجمية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا )ج(

 .النظر يف التوصيات واعتماد القرارات -4

 .مسائل أخرى -5

 .اختتام االجتماع -6
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 من جدول األعمال[ 3 ]البندقضايا نظامية  -الثثا
تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا )يشمل الفرتة من  -ألف

 من جدول األعمال[ )أ( 3]البند ( 2020إىل آذار/مارس  2019نيسان/أبريل 

من يشمل الفرتة الذي األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة األمانة تقرير  قدم ممثلُ  -7
وسلط  .E/ECA/COE/39/14الوارد يف الوثيقة ، 2020إىل آذار/مارس  2019نيسان/أبريل 

على النتائج الرئيسية اليت حققتها اللجنة يف ستة جماالت مواضيعية مرتابطة تتسق مع  الضوء  
 سردا موجزا جلهود التعاون اليت تبذهلا، وقدَّم التحديات اإلمنائية الرئيسية اليت تواجه القارة

 2063خطة عام اللجنة من أجل تنفيذ إطار عمل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ 
شراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية بال 2030وخطة التنمية املستدامة لعام 

القطاع اخلاص والعديد من املؤسسات ، وأيضا مع األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
يف اخلتام األطراف ومنظمات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين. و  املتعددة

مراعاة هبدف ضمان  ،إصالح األمم املتحدةيف عملية به اللجنة الدور الذي تضطلع أبرز 
 أفريقيا مراعاة تامة.اخلاصة بظروف ال

خالل الفرتة املشمولة ه من جهود تعلى األمانة ملا بذل واعلما بالعرض وأثنالوزراء وأحاط   -8
 خبطة التنمية يف أفريقيا على الصعيدين القاري والعاملي.مضي ُقدما للبالتقرير 

 )ب( 3]البند  2021لعام اخلطة الربناجمية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا  -باء
 من جدول األعمال[

عن األمانة أن تتخلى لدى النظر يف البند املذكور أعاله من جدول األعمال، تقرر  -9
التقنية اليت املشكالت بسبب  E/ECA/CM/53/EM/3لوثيقة املعلومات األساسية عرض ا

هذا القرار بفضل اختاذ وقد تيسّر توفيا للوقت. و طرأت أثناء سي االجتماع عرب األنرتنت 
يف وقت مبكر جدا إىل جانب نسخة من العرض قيام األمانة بإتاحة الوثيقة للمكتب 

يف  عرض موجز الحقا خالل االجتماع ميبالشرائح املصورة. ومت االتفاق أيضا على تقد
اخلطة الربناجمية املقرتحة للجنة لعام اجلوانب الرئيسية يف  إلطالع املكتب على 4إطار البند 

2021. 

)ج(  3]البند  2021الربناجمية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  امليزانية -جيم
 ن جدول األعمال[م

 الواردة يف الوثيقة ،2021األمانة امليزانية الربناجمية املقرتحة للجنة لعام  عرض ممثلُ  -10
ECA/COE/39/17 بوظائف املتعلقة املتعلقة بوظائف وغي توزيع املوارد املالية ، حيث خلَّص

 2021امليزانية املقرتحة لعام عكست لجنة. و الميزانية ذات الصلة يف بواب األيف إطار 
 هغي أن .منوا صفريا تعكسوبالتايل ، 2020بالنسبة لألبواب الثالثة مجيعها اعتمادات عام 
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دوالر يف إطار  752 000صاٍف قدره يتمثل يف اخنفاض  حدوث تغييإىل االنتباه ُاسرُتعي 
املتكررة لدعم جتديد  ، وهو ما ميثل إلغاء االحتياجات غي18الباب يف عنصر دعم الربامج 

املتعلق باملوارد  2021قاعة أفريقيا يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا. وفيما يتعلق مبقرتح عام 
اخلارجة عن امليزانية الذي يعكس توقعات اللجنة بتعبئة املوارد هلذا العام، جيري التماس مبلغ 

وظائف شطة املتعلقة باألنلتمويل  18دوالر يف إطار الباب  25 423 300 إمجايل قدره
 :التاليةتفاصيل املوارد املالية األمانة قدم ممثل واألنشطة غي املتعلقة بوظائف. ويف اخلتام، 

يف إطار الباب  امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانيةملوارد دوالر  105 534 300
 7 523 700؛ و11يف إطار الباب  امليزانية العاديةوارد ملدوالر  1 061 400؛ و18

 .23للباب يف إطار دوالر 

 .2021عام ليزانية امل واعلما بامليزانية الربناجمية املقرتحة للجنة وأيدوزراء وأحاط ال -11

 [لاألعمامن جدول  4]البند  النظر يف التوصيات واعتماد القرارات -رابعا 

 القرارات - ألف

الجتماع وسلطوا الضوء لأوضح ممثلو األمانة بإجياز منشأ مشروعي القرارين املقدمني  -12
 تقرير.ال ا القرارين يف املرفق هبذا. ويرد نصَّ لنظر فيهمامسوغات اعلى 

 2021اخلطة وامليزانية الربناجميتان املقرتحتان لعام  -1

 العرض (أ)

القرار املتعلق باخلطة وامليزانية الربناجميتني  مشروع  تقدميها األمانة، يف معرض سلطت  -13
جمموعات الربامج ، مبا يف ذلك حتديد الواردة فيهحكام األعلى أبرز  الضوء   ،2021لعام 

عمل واإلجناز من عقد ال’’بتنفيذ ُقدما دفع ودور تلك اجملموعات يف الذات األولوية للجنة 
املتواصلة اليت تبذهلا األمينة التام للجهود تأييد أكد القرار الكما   .‘‘أجل التنمية املستدامة

لتنفيذ برنامج الوظائف موارد إضافية تتعلق بالوظائف وغي متعلقة بالتنفيذية يف سبيل تأمني 
اللجنة من تنفيذ توجُّهاهتا ووالياهتا االسرتاتيجية اجلديدة حىت تتمكن عمل األمانة املستكمل 

 بفعالية دعما لدوهلا األعضاء.

 ناقشةامل (ب)

للجهود املتواصلة اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف  معن تقديرهالوزراء عرب أ -14
على  ةموحد ةقف أفريقيامو الدفاع عن و  ةفريقياألخبطة التنمية للدفع ُقدما صياغة أفكار 

باإلمجاع بامليزة النسبية للجنة يف صياغة األطر واملبادرات اإلقليمية وا الصعيد العاملي. وأقر 
هبدف إجراء حتليالت الرئيسي يف لدورها يها علها، وأثنوا بوجه خاص لوتفعيالرئيسية يف القارة 

 التنمية االقتصادية االجتماعية للبلدان األفريقية.النهوض ب
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قدمت به اللجنة للحصول على الكامل للطلب الذي ت معن تأييدهالوزراء وأعرب  -15
. وأكدوا أنه ينبغي أن تكون تلك 2021موارد إضافية يف ميزانيتها الربناجمية املقرتحة لعام 

ورؤيتها للجنة توجهات االسرتاتيجية اللة يف املكرسة واملفصَّ  طموحاتالمتناسبة مع املوارد 
اليت السيولة مشكالت العاملية الراهنة و رغم األزمة لتمكني األمانة من تنفيذ والياهتا املعلنة 

 األمم املتحدة.تشهدها 

  2019داء الفيوس التاجي  -2

 العرض (أ)

التاجي فيوس الالقرار املتعلق جبائحة  مشروع  يف معرض تقدميه  ،األمانة ممثلُ شار أ -16
ا دعماجملتمع الدويل تلتمس من أن بلدول األعضاء إىل الدعوة الواردة فيه ل ،(19-)كوفيد

األقسام األربعة ملشروع القرار واستعرض خلص املتحدث القارة للجائحة. و ستجابة ال أكرب
استجاباٍت من الدول للحصول على أساسها اللجنة سعى على التدابي احملددة اليت ت

 األعضاء.

 املناقشة (ب)

يف أفريقيا واحتمال  19-كوفيديف ضوء العدد املتزايد من حاالت اإلصابة املؤكدة ب -17
ستعداد حالٍة الاألمينة التنفيذية إىل إجراء حتليل الوزراء ائحة على نطاق واسع، دعا انتشار اجل

قدرات ال، و لديها صحيةالرعاية لا أفريقيا من حيث ما جيري من عمل يف القارة، ونظام  
. عواملالغيها من و  ،جعالالتطوير ليارات اخلاهلياكل األساسية، و جمال يف  اإلمكانياتو 
ومرافقتهم من أجل  اأفريقييف لباحثني واملؤسسات ل اقوي ادعمأن تُقدم اللجنة أهابوا أيضا بو 

الوزراء شدد يف القارة على مواجهة اجلائحة على حنو أفضل. و نسمة مليار  1.2مساعدة 
أال تستمر يف ى أفريقيا جيب عليف جمال البحوث، املؤكدة رغم الفجوة الكبية أنه، على 

حبوث إجراء يسي تبللجنة اقوم أن ت إمكانيةُ اُقرتحت . و فقطاالعتماد على الشركاء اخلارجيني 
اجملال عن طريق اجلمع بني املؤسسات ذات الصلة للعمل معا بطريقة ذلك علمية أفريقية يف 

 ومنسقة من أجل استجابة مجاعية مناسبة على الصعيد القاري. تظافرة م

بالعمل دراية تامة بأهنا على الوزراء طمأنت ، االقرتاحاتلك تاألمانة ببعد أن رحبت و  -18
يف السنغال  عمل  و املغرب، مشروع حبث يف ، مبا يف ذلك املؤسسات األفريقيةاجلاري يف 

قالت إن هناك و  .جنوب أفريقياكبي يف صحي   مشروع  ؛ و اململكة املتحدةفرنسا و مع بالتعاون 
األمانة بعد أن الحظت و . كل هذه املشروعات  بني حتسني التنسيق والتعاون فيماحاجة إىل 

من أجل ين احتضنتهما اللجنة اللذ  املالية األفريقيني ملؤمتر وزراء فعالية االجتماعني االفرتاضيني 
تكرار هذه لطرائق ستقوم اآلن ببحث يف القارة،  19-كوفيدبطاء تفشي  إلاإلجراءات تنسيق 

عملية يف هذا قرتحات ملكتب مبعود إىل اتفريقيني و التجربة املشجعة للباحثني العلميني األ
 الصدد.
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مليار  100طلبها املثابرة يف فيه ألفريقيا ينبغي يف الوقت الذي  ،إىل أنهأشار الوزراء و  -19
فتح حدودها أمام عند ، جيب على القارة أن تظل يقظة اجملتمع الدويلكمساعدة من دوالر  

نتجات بدخول املحركة اإلمدادات الطبية واألغذية األساسية دون عوائق، حىت ال تسمح 
 إىل تفاقم احلالة الصحية وسبل العيش لسكاهنا. على املدى الطويل شبوهة اليت قد تؤدي امل

 توصيات  - باء

احلاجة إىل  لىباإلمجاع عالوزراء اتفق بالنظر إىل أمهية مشروعي القرارين قيد النظر،  -20
قوا على فوات .الوطنية ذات الصلة داراتمع اإل شاورتللللعودة إىل عواصمهم  وقتمن ال مزيد

التعديالت الرمسية الواردة من توىل جتميع ألمانة عن طريق رئيس املكتب، الذي سيالعودة ل
 شروعي القرارين.ملاليت تضعها األمانة الصيغة النهائية هبدف إثراء العواصم خمتلف 

 وطبإحالة مشروعي القرارين عرب خطجرى االتفاق على أن تقوم األمانة ، هلذا الغرضو  -21
جهة رئيس املكتب، من خالل يقوم إىل عواصم ممثلي املكتب املعنية. مث  ةاالتصال املعتاد

مانة حبلول التعليقات الواردة من العواصم إلحالتها إىل األتجميع ب، التابع له الُقطريةالتنسيق 
. واعتمادها الحقا  القرارات  تنقيحهاهبدف ، 2020 نيسان/أبريل 15ظهر يوم األربعاء، 

تقدمي نتائج االجتماع االفرتاضي االستثنائي للمكتب يف عل أن جيالرتتيب هذا ومن شأن 
ذلك  ، مبا يفذات الصلة لكي تنظر فيها هيئات األمم املتحدةأمرا ممكنا الوقت املناسب 

 س االقتصادي واالجتماعي. اجملل

انة الصيغة النهائية لنص ، وبعد استكمال اإلجراء املبني أعاله، وضعت األميهوبناء  عل -22
يف مرفق  ند القرارار  ي  . و روعني اللذين مت تعميمهماشاملعلى أساس  يناملعتمد ينالقرار 

 ذا التقرير.هب

 من جدول األعمال[ 5]البند  مسائل أخرى -خامسا 
 كتب أي مسائل أخرى.أعضاء اململ يثر  -23

 من جدول األعمال[ 6]البند  اختتام االجتماع  -سادسا 
كتب على مشاركتهم النشطة يف مداوالت االجتماع املعضاء بالشكر ألالرئيس توجه  -24

هذا يف تنظيم االجتماع االفرتاضي باألمينة التنفيذية أثىن على مبادرة ومسامهاهتم فيها.  كما 
أعضاء األمانة على عروضهم ، وأشاد بالذي يتسم بالتباعد االجتماعيب صيالوقت الع

 عل االجتماع االفرتاضي ممكنا .جل تفانوا يف العملاملوظفني اآلخرين الذين وشكر كافة 

أعضاء كل من تقدير لالعن لتعرب رئيس الصوهتا لصوت األمينة التنفيذية ضمت و  -25
تنظيم االجتماع عملهم الدؤوب يف على األمانة وظفي وممشاركتهم النشطة على املكتب 

 واملشاركة فيه يف ظل 
ُ
  .19-جائحة كوفيدنامجة عن جه دة الالظروف امل
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 املرفق
 تالقرارا
 2021(: اخلطة وامليزانية الربناجميتان لعام 53-)د 970

 إن مؤمتر الوزراء،

 2016كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  71/243قرار اجلمعة العامة  إذ يشي إىل
املتعلق باالستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت 
تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، الذي أهابت فيه باللجان اإلقليمية لألمم 

اإلمنائية أن تنفذ بالكامل بيان التعاون بني جمموعة األمم  املتحدة ومنظومة األمم املتحدة
املتحدة اإلمنائية واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة دعما للدول األعضاء يف تنفيذ خطة التنمية 

 (1)؛2030املستدامة لعام 

بشأن  2018أيار/مايو  31املؤرخ  72/279قرار اجلمعية العامة  ا إىلوإذ يشي أيض
م منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل الذي جيري كل إعادة تنظي

أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل 
التنمية، الذي أكدت فيه اجلمعية  العامة من جديد دور ومهام منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 

ي، مبا يف ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية واألفرقة اإلقليمية ملنظومة على الصعيد اإلقليم
األمم املتحدة اإلمنائية، وشددت على ضرورة مواصلة جعلها مهيأة لتحقيق الغرض املنشود 

 ، 2030منها يف دعم تنفيذ خطة عام 

بشأن املعهد  2018أيار/مايو  15( املؤرخ 51-)د 956قراره  وإذ يعيد تأكيد
ريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، الذي طلب فيه إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن األف

تتخذ، بالتعاون مع املعهد، مجيع اخلطوات لتطلب إىل اجلمعية العامة زيادة املنحة العادية 
 املقدمة للمعهد دعما لربناجمه،

بشأن  9201آذار/مارس  26( املؤرخ 52-)د 968قراره  وإذ يعيد أيضا تأكيد
، الذي ‘‘السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي: اسرتاتيجية ألفريقيا’’

حث فيه اللجنة االقتصادية على دعم دوهلا األعضاء واملنتدى األفريقي إلدارة الضرائب يف 
لية العامة من جهودهم الرامية إىل وضع أطر تسخر الرَّْقم نة لتعزيز تعبئة اإليرادات واإلدارة املا

 خالل التشغيل اآليل، واهلوية الرقمية، وحتديث العمليات املالية،

بشأن  2019آذار/مارس  26( املؤرخ 52-)د 969ه قرار  وإذ يعيد كذلك تأكيد
مبادرة الرَّْقم ن ة واالقتصاد الرقمي، الذي طلب فيه إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا تفعيل مركٍز 
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رَّْقم ن ة واالقتصاد الرقمي تفعيال كامال هبدف معاجلة املسألة البالغة األمهية لالمتياز يف جمال ال
املتمثلة يف نقص قدرات الدول األعضاء يف قطاع االقتصاد الرقمي، وذلك بالتعاون مع 
مفوضية االحتاد األفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ومصرف التنمية األفريقي، 

دارة الضرائب، ومنظمة األمن والتعاون يف امليدان االقتصادي، والبنك واملنتدى األفريقي إل
 الدويل، والشركاء اإلمنائيني ومؤسسات التعليم العايل األفريقية،

األولويات اليت حّددهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف اخلطة وامليزانية  إىل وإذ يشي
عقد العمل واإلجناز من أجل التنمية ’’ذ للمضي ُقدما يف تنفي (2)،2021الربناجميتني لعام 

 ‘‘.املستدامة

التنفيذية  ةأنه مل تتم املوافقة على طلب تقدمت به األمين إىلأيضا وإذ يشي 
للجنة االقتصادية ألفريقيا إىل مقر األمم املتحدة للحصول على دعم مبوارد إضافية 

دوالر أمريكي لعام  4 500 600و 2020دوالر أمريكي لعام  2 264 400تبلغ 
لتنفيذ برنامج عمل اللجنة، ويعود ذلك يف املقام األول إىل حالة السيولة الراهنة  2021

 املتحدة؛اليت تواجهها األمم 

للجهود املستمرة اليت تبذهلا األمينة التنفيذية إلجياد موارد إضافية  دعمه وإذ يؤكد
نها من تنفيذ والياهتا بفعالية؛  جتعل اللجنة يف وضع ميكِّ

إعادة تنظيم اللجنة للرتكيز على بناء أفريقيا مزدهرة من خالل توليد  أيضا وإذ يؤكد
األفكار وحتويل تلك األفكار إىل إجراءات قابلة للتنفيذ يكون هلا أثر  وحُتدث تغييا يف حياة 
م عا للفكر،  الناس باالستفادة من الوظائف الثالث للجنة، أال وهي وظيفتها باعتبارها جم 

فكار االبتكارية واملعارف للتصدي للتحديات الكربى بطريقة عملية؛ حيث تقوم بتوليد األ
ووظيفتها يف عقد االجتماعات، من خالل توفي منرب للتشاور وبناء توافق يف اآلراء بشأن 
احللول اإلقليمية والعابرة للحدود من أجل التغيي؛ ووظيفتها التشغيلية، حيث تدعِّم الدول 

 ليت من شأهنا أن تؤثر على حياة الناس على أرض الواقع،األعضاء يف تنفيذ احللول ا

تعميق تعاون اللجنة مع القطاع اخلاص دعما للسياسات اليت تعزز  إىلوإذ يشي 
بصورة أقوى؛ والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب  يف االقتصادات األفريقية وإدارهتاته مشارك

الشراكة للمضي قدما يف تنفيذ خطة عام والتعاون الثالثي باعتباره شكال ُمهمًّا من أشكال 
 ‘‘أفريقيا اليت نصبو إليها.’’ :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030

يف ذلك بتنفيذ باالسرتشاد عمل اللجنة الذي أعيد تركيزه  وإذ يشي مع التقدير إىل
، وهو ‘‘2063إطار العمل املشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ خطة عام ’’

ما سيساهم يف حتسني الشراكة والتنسيق بني منظمات األمم املتحدة واللجنة االقتصادية 

                                                      
(2) 39/8E/ECA/COE/. 
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ألفريقيا من أجل التحقيق اجلماعي خلطة أفريقيا اإلمنائية، مبا يف ذلك الصلة بني السلم واألمن 
 والتنمية.

ا إلعادة تنظيم باجملهودات املتواصلة اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقي وإذ يقرُّ 
نفسها وتعزيز توجهها الربناجمي لتتمكن من تقدمي دعم فعال لتنفيذ ورصد كل من خطة عام 

وخطة  (3)وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية 2030
 . 2063عام 

 ، فإنه: 2021اخلطة وامليزانية الربناجميتني لعام  يف وبعد النظر

 .2021اعتماد اخلطة وامليزانية الربناجميتني للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  يقرر -1

التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة دعم جهود  ةاألمين يطلب إىل  - 2
اللجنة يف تأمني املوارد اإلضافية الالزمة إلجراء حتليالت أساسية قائمة على األدلة لآلثار 

كأساس ملساعدة املنطقة من أجل   2019ماعية جلائحة الفيوس التاجي االقتصادية االجت
اعتماد االسرتاتيجيات والتدابي الالزمة للتخفيف من آثارها على آفاق التنمية يف البلدان 

 األفريقية؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تصمم للدول األعضاء تعليما  يطلب أيضا إىل -3
حسب الطلب وبرامج لتنمية القدرات تلبية للطلبات الواردة، عن طريق االنرتنت وتدريبا 

 وذلك بالتعاون مع املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط؛ 

إطار ’’اللجنة أن تنظِّم اجتماعات وتتوىل تنسيقها يف سياق  يطلب كذلك إىل -4
وأن ترفع تقريرا ‘‘ 2063العمل املشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ خطة عام 

 عن تنفيذ هذا اإلطار؛

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

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

ة االقتصادية ألفريقيا أن ترفع تقريرا عن تنفيذ األمينة التنفيذية للجن يطلب إىل -6
برنامج عمل اللجنة إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف دورته 

 القادمة.
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 2019(: داء الفيوس التاجي 53-)د 971

  وزراء،إن مؤمتر ال

 2019لفيوس التاجي بداء احاالت اإلصابة املؤكدة أن عدد من  القلق هإذ يساور 
التوسُّع أكثر يف إجراء مع يتزايد بسرعة ومن أنه سيتفع بسرعة يف أفريقيا ( 19-)كوفيد

 االختبارات،

مساعدة دولية منسقة وكافية يف الوقت ظل عدم وجود يف  ،أنه هضع يف اعتبار يوإذ 
 ، ونظمُ ةوقاية الشخصيصول على معدات الالقارة يف احلص فر  حمدوديةُ ستؤدي املناسب، 

فعالة  على إطالق استجابةٍ إىل تقويض قدرهتا  احليز املايل الصحية اهلشة، وضيقُ الرعاية 
  (1)،2030خطة التنمية املستدامة لعام لتنفيذ فرص جائحة وسُتعرق ل كافة اللل

التدابي أفريقيا ستتوقف على فعالية يف  19-كوفيدستجابة لاالقوة  أن دركيوإذ 
املوارد  على عالج املصابني، وكفاية   الرعاية الصحية لديها منظُ  ، وقدرة  اليت تتخذها الوقائية

 ،الالزمة لتمويل هذه التدابي

لى أدوات عصول حمدودية احلتواجه معوقات جرَّاء التدابي الوقائية  أن يعيوإذ 
اإلمدادات احملدودة إىل هو ما يُعزى، يف جزء منه، ، و الوقاية الشخصيةاالختبار ومعدات 

 اليت متلك موارد أقل،البلدان زامحت و اليت جعلت األسعار ترتفع  بني البلداناحملتد مة ة سواملناف  
  ،العدوى يف أوساط اجملتمعات احملليةمن تفشي وبالتايل زادت 

حيويان لوقف  تدابي النظافة الشخصية والتباعد االجتماعي أمران بأن يقروإذ 
 احمللية، عاتماجملتنتشار بني االسياق  بالنظر إىل وذلك، أكثر العدوىتفشي 

األيدي غسل لمرافق يست لديهم أفريقيا لالناس يف من أن غالبية  القلق هوإذ يساور 
 انضاحلماية االجتماعية يقوّ ُضعف  من أن انتشار األحياء الفقية و و  ،يف األسرة املعيشية

  ،التنفيذ الفعال لسياسات التباعد االجتماعي

يقع 19-كوفيداالستجابة لجيعل عبء  ضعف التدابي الوقائية أن الحظيوإذ 
تسم مبحدودية فرص ت يتأصال  ال ةاهلش ةالصحيالرعاية نظم على عاتق بشكل غي متناسب 

 لرعاية املركزةسرّة ووحدات ااأل  ، واخنفاض معدالت الشخصية احلصول على معدات الوقاية
واملستويات ، عدد املتخصصني يف الرعاية الصحية، وعدم كفاية حسب الفرداملستشفيات يف 

 ،ت الطبية والصيدالنية املستوردةالعتماد على املنتجااملرتفعة جدا ل
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تزداد حدة بسبب ضعف يف أفريقيا  ةالصحيالرعاية أن هشاشة نظم  إىل يشيوإذ 
، ال سيما يف جماالت الطاقة والنقل واملياه والصرف الصحي واتيةاهلياكل األساسية امل

 ،املعلومات واالتصاالت تتكنولوجياو 

يف قطاعي من أن هبوط أسعار السلع األساسية، واالهنيار الفعلي  القلق هوإذ يساور 
احليز املايل لعدة بلدان جعل السياحة والنقل اجلوي، إىل جانب ارتفاع مستويات الديون، 

  جائحة،للستجابة ض قدرهتا على االوقوَّ دودا حمأفريقية 

  - أوال
 حّل األزمة اإلنسانية

ختفيف عبء و  ؛إلنسانيةحل األزمة ااحلاجة إىل  يؤكد من جديد   -1
قطاعي سيولة، ال سيما بالالقطاع اخلاص ؛ ومساعدة الديون وتقدمي حوافز مالية جلميع البلدان

بيئة منسقة وجود ملؤسسات الصغية واملتوسطة؛ وتعزيز والنقل اجلوي إىل جانب االسياحة 
املعلومات واالتصاالت إلدارة األزمة بشكل  تللسياسة التجارية؛ واستخدام تكنولوجيا

 ؛الشفافيةوضمان املساءلة مرورا بإعمال الدعم  إىل تقدمي الوعيمن رفع  ، انطالقاأفضل

فريقيا على املبادرة بعقد للجنة االقتصادية ألاألمينة التنفيذية  يثين على   -2
مية االقتصادية األفريقيني واستضافتهما لتبادل اآلراء نوزراء املالية والتعرب اإلنرتنت لاجتماعني 

 .19-لحد من تفشي كوفيداإلجراءات املمكنة لاختاذ كافة و 

: الوزير االفرتاضينيالرئيسني املشاركني لالجتماعني  يثين أيضا على   -3
الشركاء لتوجيههما نداء  إىل ا من غانا، طّ أ-كني أوفييالوزير  جنوب أفريقيا و ين من ويتيتو مبو 

املؤسسات املالية املتعددة  ، وإىلتخفيف عبء الديونلالثنائيني ومتعددي األطراف والتجاريني 
من األطراف والثنائية مثل صندوق النقد الدويل، وجمموعة البنك الدويل، واالحتاد األورويب 

  .19-لكوفيد للتصديعلى احليز املايل الالزم  لبلدان األفريقيةحصول اأجل 

واحلكومات والقطاع  ،والشركاء اإلمنائيني ،جملتمع الدويلبا هيبي   -4
 أن يعملوا على:اخلاص 

 ،تنسيق االستجابة الصحية العاملية يف جماالت اللقاحات   (أ)
 19-لالستجابة لكوفيداألساسية واألدوات وشراء األدوية  ،والبحوث ،والبيانات
 ؛صطناعي ومعدات الوقاية الشخصيةأدوات االختبار وأجهزة التنفس االمن قبيل 

لتعاون مع منظمة باإلدارة عملية الشراء، إنشاء مركز رئيسي  (ب)
 ؛الصحة العاملية
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األمان االجتماعي، مبا يف  ةشبكتدابي  أن توسع كوماتباحلهيب ي   -5
واحلد من  صديية، بغية تعزيز القدرة على التوالنقدية والعينالتحويالت الرقمية توفي ذلك 

 العبء االجتماعي االقتصادي لتدابي التباعد االجتماعي واإلغالق. 

  - ثانيا
  للجائحةتنشيط االقتصاد والتخفيف من اآلثار االقتصادية 

 :املؤسسات املالية اإلمنائيةب يهيب  -6

 مساعدة إمنائية،شكل يف أمريكي مليار دوالر  100أن تُفرج عن  (أ)
 نها للتخفيف من عبء الديون عن كافة البلدان األفريقية؛مليارا م 44ُتوّجه 

مليار دوالر أمريكي إضافية لعملية االنتعاش يف عام  50أن ختصِّص   (ب)
  إذا ما استمرت األزمة؛ 2021

الذين ال حيتاجون إىل حقوق النقد الدويل عضاء صندوق أب يهيب  -7
لدى جتديد حسابات القروض أن يستخدموها يف السحب اخلاصة هبم ألغراض السيولة 

 صندوق النمو واحلد من الفقر. 

  - ثالثا
  السيولة للقطاع اخلاصتوفي 

جمموعة العشرين واالحتاد األورويب ومجيع مؤسسات متويل  يناشد   -8
وتنفيذ خطط الضمان وتسهيالت تها جدولوإعادة الديون عادة متويل إلعم تقدمي  الدالتنمية 

 ؛لسيولة للقطاع اخلاص يف أفريقياا

ه يف تسهيالت االحتاد األورويب على وجه اخلصوص استخدام   يناشد   -9
القروض التجارية لدعم منح مليارات دوالر  7إعادة التمويل اليت تبلغ أكثر من الضمان و 

  لقطاع اخلاص.بالنسبة لالفوائد دفع وجدولة الديون اد ميد سد، وجتوالضمانات

  - رابعا
  حركة اإلمدادات الطبية واألغذية األساسيةعدم إعاقة دعم التجارة الدولية و 

 كافة البلدان:  يناشد -10

تعليق التعريفات اجلمركية على واردات املستلزمات الطبية    (أ)
 ؛19-لكوفيدالضرورية 

 ؛ تدفق السلعللسماح بممرات جتارية وإنسانية فتح  (ب)
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ما تقوم به بعض ضد للمرافعة  دبلوماسيالقيام بعمل  (ج)
  ؛19-لكوفيدالطبية الضرورية اإلمدادات على تصدير البلدان من قيود 

  - خامسا 
 دعم االنتعاش على املدى الطويل

  : احلكومات الوطنية والشركاء اإلمنائيني على حد سواء يناشد -11

نتاج معدات الوقاية إلشركات األدوية الناشئة لدعم تقدمي ال   (أ)
 ؛واألدوية ذات الصلة 19-كوفيددوات اختبار  أالشخصية و 

االستثمار يف البحث والتطوير إلنتاج اللقاحات زيادة  (ب)
 يف املستقبل. منع ا للجوائح بأسعار معقولة جلميع البلدان 

  - سادسا
 دعم احلكومات يف جهود اإلنعاش

 :لىعاللجنة االقتصادية ألفريقيا  حيث -12

 19-ملا يرتُكه كوفيدإجراء تقييم مستمر لتقديرات حتليل    (أ)
، مبا يف أثر اقتصادي اجتماعي على أفريقيا يف ضوء الطبيعة املتقلبة لألزمةمن 

تقديرات االحتياجات الفورية اليت حتظى باهتمام خاص: االت ذلك، ضمن اجمل
لالنتعاش االقتصادي، والعمالة والتجارة، واحلد من الفقر؛ الالزمة  من احلوافز املالية

منطقة التجارة احلرة القارية يف الصيدالنية واألمن الغذائي املواد صلة بني وال
  ؛األفريقية

والتخطيط والتنمية توفي منرب لتبادل اخلربات بني وزراء املالية  (ب)
بشأن تدابي  أصحاب املصلحة اآلخريناالقتصادية األفريقيني إىل جانب 

 ؛االستجابة الفعالة لألزمة

مساعدة احلكومات يف التخطيط االستشرايف للتنبؤ بشكل  (ج)
 هااحلكومات يف إعادة معايرة أطر  ذلك دعم  ، ويشمل أفضل باألزمات املستقبلية

تعزيز احلاجة إىل و  19-كوفيدمكافحة  املالية والنقدية مبا يتماشى مع مقتضيات 
 ؛ة احملفزة للعمالةيبادرات التجار املآثار 

أن تواصل للجنة االقتصادية ألفريقيا  ةاألمينة التنفيذي يطلب إىل  -13
، جنبا إىل جنب والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينيالعمل مع وزراء املالية 

ملعاجلة شواغل البلدان األفريقية واآلثار االجتماعية واالقتصادية مع شركاء آخرين 
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اسرتاتيجيات  ع  ووضْ  اواقتصاداهت هتاعلى جمتمعا 19-فيدفيما يتعلق بآثار كو 
وسياسات لتهيئة بيئة مواتية لتطوير الصناعات، مبا يف ذلك صناعة األدوية، اليت 

اليت تواجهها بشأن والتحديات البلدان األفريقية ميكن أن تستجيب الحتياجات 
 .مستقبالتفّشي الداء حاالت لوأيِّ  19-كوفيد
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