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 اإلقليمي التعاون
   

 هبما املتصلة وامليادين واالجتماعي االقتصادي امليدانني يف اإلقليمي التعاون  
  

 العام األمني تقرير  
 

 إضافة  
 

 اليت أو بشااا  ا إجراءات واالجتماعي االقتصاااادي اجمللس يتخذ أن تساااتدعي اليت املساااا    
 ألفريقيا االقتصادية واللجنة آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة إليها: انتباهه يُوجاَّه

   

 موجز 
 االقتصـــــــــــــا   امليدانني يف اإلقليمي التعاون عن العام األمني تقرير إىل اإلضـــــــــــــا   هذه تتضـــــــــــــمن 

 االقتصا ي  اللجن  أقرهتا أو اختذهتا اليت واملقررات القرارات عن معلومات هبما املتصل  وامليا ين واالجتماعي
 حزيران/ 28 إىل 25 من الفرتة يف بريوت يف املعقو ة الثالثني،  ورهتــــا يف آســـــــــــــــيــــا لغريب واالجتمــــاعيــــ 

 املغرب، مراكش، يف املعقو ة واخلمســـــــــــــــني، الثاني   ورهتا يف أل ريقيا االقتصـــــــــــــــا ي  واللجن  ،2018 يونيه
 التــا   الرابط على متــاحــ  واملقررات للقرارات الكــاملــ  والنصـــــــــــــــو  .2019 آذار/مــار  26 و 25 يف

www.regionalcommissions.org/our-work/regional-commissions-sessions-resolutions-and-

decisions. 

  

http://www.regionalcommissions.org/our-work/regional-commissions-sessions-resolutions-and-decisions
http://www.regionalcommissions.org/our-work/regional-commissions-sessions-resolutions-and-decisions
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 بش  ا إجراء اختاذ واالجتماعي االقتصادي اجمللس من تتطلب اليت املسا   - أوال 
 آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة - ألف 

 يف بريوت يف املعقو ة الثالثني،  ورهتا يف آســــــــــيا، لغريب واالجتماعي  االقتصــــــــــا ي  اللجن  اختذت - 1
 مشـــــــرو  أســـــــاســـــــه على يقدم الذ  (،30-)  332 القرار ،2018 حزيران/يونيه 28 إىل 25 من الفرتة
  بشأنه. إجراء   ليتخذ واالجتماعي االقتصا   اجمللس إىل احلا  القرار

 
 قرار مشروع  
 التنمية ومتوي  االقتصادية والعوملة اخلارجية التجارة بتحرير املعنية الفنية اللجنة عم  تطوير  

 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 
 اللجن  عن الصــــــــــــــــا ر 2018 حزيران/يونيـه 28 املؤرخ (،30-)  332 ابلقرار علما حييط إذ 

  آسيا، لغريب واالجتماعي  االقتصا ي 
 التنمي  ومتويل االقتصــــا ي  والعومل  اخلارجي  التجارة بتحرير املعني  الفني  اللجن   صــــل على يوافق 

 وجلن  آسيا، لغريب واالجتماعي  االقتصا ي  اللجن  يف األعضاء الدول يف التنمي  متويل جلن  مها جلنتني، إىل
 منهما كل  تعقد آســــيا، لغريب واالجتماعي  االقتصــــا ي  اللجن  يف األعضــــاء الدول يف التجاري  الســــياســــات

 القرار. هذا مر ق يف الوار  (،30-)  332 اللجن  قرار ألحكام و قا عامني، كل   ورة
 

 املرفق  
 (30-)د 332 القرار  
 التنمية ومتوي  االقتصادية والعوملة اخلارجية التجارة بتحرير املعنية الفنية اللجنة عم  تطوير  

 ،آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة إن 
 اللجن   ورات تواتر بشــــــــأن ،2012 أاير/مايو 10 املؤرخ (27-)  313 قراريها إىل تشاااااار إذ 

 االقتصــا ي  اللجن  منطق  بلدان يف التنمي  ومتويل االقتصــا ي  والعومل  اخلارجي  ارة التج بتحرير املعني  الفني 
 لالهتمام  ني  جلن  إنشــــاء بشــــأن ،1997 أاير/مايو 7 املؤرخ (19-)  214 و آســــيا لغريب واالجتماعي 

 واالجتماعي ، االقتصا ي  اللجن  منطق   ول يف االقتصا ي  والعومل  اخلارجي  التجارة بتحرير
 اعتمدته الذ  ،2030 لعام املســــــتدام  التنمي  خط  تنفيذ بشــــــأن الدوح  إعالن تساااااتذ ر وإذ 

 االهتمام إيالء  يه وطلبت واالجتماعي ، االقتصـــــا ي  للجن  والعشـــــرين التاســـــع  الدورة يف األعضـــــاء الدول
 املوضو ، ملناقش  خا  منتدى وإنشاء التنمي  متويل ملسأل 

 اخلارجي  التجارة بتحرير املعني  الفني  اللجن  عن الصـــــــــــا رة التوصـــــــــــيات االعتبار بعني أتخذ وإذ 
 جلنتني، إىل اللجن   صــــل بشــــأن عشــــرة والثالث  عشــــرة الثاني   ورتيها يف التنمي  ومتويل االقتصــــا ي  والعومل 

 عامني، كل   ورة منهما كل  تعقد
 لربامج والتخطيط األولوايت، حتديد يف األعضاء الدول حكومات مشارك  زاي ة أمهي  تدرك وإذ 

 وتطويرها، التنمي  بتمويل املتعلق  واالجتماعي  االقتصا ي  اللجن 
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 واالجتماعي  االقتصـــــــــــــــا ي  اللجن  بني والتكامل التنســـــــــــــــيق تعزيز إىل احلاج  أيضاااااااااااا   تدرك وإذ 
 احتياجات تلبي  هبدف التنمي ، بتمويل املتعلق  الســــــياســــــات بشــــــأن عملها يف العربي  اإلقليمي  واملنظمات

 الوطني ، التنمي  خطط متويل على قدراهتا وبناء األعضاء الدول
 التجاري  الســياســات مســائل معاجل  يف واالجتماعي  االقتصــا ي  اللجن   ور أمهي  على تؤ د وإذ 

 املستدام ، والتنمي  اإلقليمي التكامل مسار على العربي  الدول جلهو   عما  
 لتكون الفرعي  جلاهنا عمل تطوير يف األخرى اإلقليمي  املتحدة األمم جلان به تقوم مبا واسرتشادا   

 األعضاء، الدول ألولوايت استجاب  أكثر
 االقتصـــــــــــــــا ي  والعومل  اخلارجي  التجارة بتحرير املعني  الفني  اللجن   صـــــــــــــــل على توافق - 1 

 واالجتماعي  االقتصــــــــــــا ي  اللجن  يف األعضــــــــــــاء الدول يف التنمي  متويل جلن  مها جلنتني، إىل التنمي  ومتويل
 آسـيا، لغريب واالجتماعي  االقتصـا ي  اللجن  يف األعضـاء الدول يف التجاري  السـياسـات وجلن  آسـيا، لغريب
 إضا ي ؛ مالي  آاثر أ   ون من وذلك عامني، كل   ورة منهما كل  تعقد

 التالي   املهام التنمي  متويل جلن  تتوىل أن تقرر - 2 
 عملها وخطط واالجتماعي  االقتصــــا ي  اللجن  عمل بربامج املتعلق  األولوايت مناقشــــ  )أ( 
 التنمي ؛ لتمويل األجل املتوسط 

 وإعدا  التنمي  متويل بســـــــــياســـــــــات يتعلق  يما األعضـــــــــاء الدول يف احملرز التقدم متابع  )ب( 
 الشأن؛ هبذا التوصيات
 يتعلق  يمـــا والـــدوليـــ  اإلقليميـــ  والعمليـــات واملؤمترات املنتـــدايت يف التطّورات متـــابعـــ  )ج( 

 وتوصيات؛ قرارات من عنها يصدر ما تنفيذ أجل من اإلقليمي  اجلهو  وتنسيق التنمي ، بتمويل
 الوزاري  واجملـالس واالجتمــاعيــ  االقتصــــــــــــــــا يـ  للجنــ  التنفيــذيـ  األمـانـ  بني التعــاون  عم ) ( 

 اإلقليمي  املنظمات من وغريها هلا، ابع الت واالحتا ات واملنظمات العربي ، الدول جلامع  املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــ 
 التنمي ؛ لتمويل املوار  تعبئ  إىل املوجه  واالســــرتاتيجيات الســــياســــات ومواءم  القدرات بناء يف املختصــــ ،

 الدولي ؛ الساح  يف املواقف وتنسيق والشراكات االتصال، جهو  و عم
 التالي   املهام التجاري  السياسات جلن  تتوىل أن أيضا تقرر - 3 
 عملها وخطط واالجتماعي  االقتصــــا ي  اللجن  عمل بربامج املتعلق  األولوايت مناقشــــ  )أ( 
 التجاري ؛ السياسات جمال يف األجل املتوسط 

 التوصــيات وإعدا  التجاري  الســياســات جمال يف األعضــاء الدول يف احملرز التقدم متابع  )ب( 
 الشأن؛ هبذا

 يتعلق  يمـــا والـــدوليـــ  اإلقليميـــ  والعمليـــات واملؤمترات املنتـــدايت يف التطّورات متـــابعـــ  )ج( 
 وتوصيات؛ قرارات من عنها يصدر ما تنفيذ أجل من اإلقليمي  اجلهو  وتنسيق التجاري ، ابلسياسات
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 الوزاري  واجملـالس واالجتمـاعيـ  االقتصــــــــــــــــا يـ  للجنـ  التنفيـذيـ  األمـانـ  بني التعـاون  عم ) ( 
 اإلقليمي  املنظمات من وغريها هلا، التابع  واالحتا ات واملنظمات العربي ، الدول جلامع  املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــ 

 و عم التجاري ؛ السياسات بتطوير اخلاص  واالسرتاتيجيات السياسات ومواءم  القدرات بناء يف املختص ،
 الدولي ؛ الساح  يف املواقف وتنسيق والشراكات االتصال، جهو 

 عن تقريرا   والثالثني احلــا يــ   ورهتــا يف اللجنــ  إىل يقــدم أن التنفيــذ  األمني إىل تطلب - 4 
 القرار. هذا تنفيذ

 
 ألفريقيا االقتصادية اللجنة - ابء 

 يف املغرب، مراكش، يف املعقو ة واخلمســـــني، الثاني   ورهتا يف أل ريقيا االقتصـــــا ي  اللجن  اختذت - 2
 لكي التا  القرار مشرو  إليه استنا ا يقدم الذ  (،52- ) 966 القرار ،2019 آذار/مار  26 و 25

 بشأنه  إجراء واالجتماعي االقتصا   اجمللس يتخذ
 

 قرار مشروع  
 943 اللجنة بقراري عمال ألفريقيا االقتصادية للجنة الدويل احلكومي اهليك  استعراض  

 (51-)د 957 و (49-)د
 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 
 ،2019 آذار/مار  26 املؤرخ (52-)  966 أل ريقيا االقتصا ي  اللجن  بقرار علما حييط إذ 
 على أل ريقيــا، االقتصــــــــــــــــا يــ  للجنــ  الــدو  احلكومي اهليكــل على أ خلــت اليت التعــديالت يقر   

 القرار. هذا مر ق يف الوار  (،52-)  966 اللجن  قرار يف املبني النحو
 

 املرفق  
 (52-)د 966 القرار  
 (49-)د 943 بقراريها عمال ألفريقيا االقتصااااااااااااادية للجنة الدويل احلكومي اهليك  اساااااااااااتعراض  

 (51-)د 957 و
  ،ألفريقيا االقتصادية للجنة التابع األفريقيني االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية وزراء مؤمتر إن 
 إىل اللجن   يه أسَندت الذ  ،2013 آذار/مار  26 املؤرخ (46-)  908 قراره إىل يشر إذ 

 اجلديد، االســـرتاتيجي توجهها مع يتماشـــى مبا وأولوايهتا اللجن  برامج تنســـيق إعا ة مهم  التنفيذ  األمني
  التحول، إىل املفضي  للتنمي  األ ريقي االحتا  خط   عم بغرض

 إىل  يه طلب الذ  ،2016 نيســـــان/أبريل 5 املؤرخ (49-)  943 قراره إىل أيضااااا يشاااار وإذ 
 االقتصــــــا ي  للجن  الدو  احلكومي للهيكل ومتعمق وشــــــامل مســــــتقل، اســــــتعراض إجراء التنفيذ  األمني

  هلا، التابع  الدولي  احلكومي  اخلرباء جلان ذلك يف مبا أل ريقيا،
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 املؤمتر  يه قرر الذ  ،2018 أاير/مايو 15 املؤرخ (51-)  957 قراره إىل  ذلك  يشاااااااااار وإذ 
 األمين  من وطلب وحتليله، الدو  احلكومي اللجن  هيكل اســـــــــــتعراض ملواصـــــــــــل  إضـــــــــــا يا وقتا اللجن  منح

 التــابعــ  الفرعيــ  واهليئــات املؤمتر هيكلــ  إعــا ة عن القــا مــ   ورتــه يف الوزراء مؤمتر إىل تقرير ر ع التنفيــذيــ 
 الدولي ، احلكومي  اخلرباء جلان ذلك يف مبا للجن ،

  يه أكدت الذ  ،2018 أاير/مايو 31 املؤرخ 72/279 العام  اجلمعي  بقرار علما حييط وإذ 
 اللجــان ذلـــك يف مبـــا اإلقليمي، الصـــــــــــــــعيـــد على اإلمنـــائيـــ  املتحـــدة األمم منظومـــ  ومهـــام  ور جـــديـــد من

 ســــــــــد إىل احلاج  على وشــــــــــد ت اإلمنائي ، املتحدة األمم ملنظوم  اإلقليمي  واأل رق  اإلقليمي  االقتصــــــــــا ي 
 األمم منظوم  جتديد يف تدرجيي هنج اتبا  وأيدت اإلقليمي، الصـــــــعيد على التداخل أوجه ومعاجل  الثغرات
 اإلقليمي، الصعيد على اإلمنائي  املتحدة

 أ ريقيا متكني إىل الرامي  أل ريقيا االقتصــــا ي  للجن  اجلديدة االســــرتاتيجي  التوجهات يالحظ وإذ 
 أ ريقيا متكني أجل من اإلجراءات واختاذ األ كار لتقدمي اللجن  ألمان  اهليكلي واإلصـــــــــــــــال  حتوهلا وحتقيق
  2063 عام وخط  (1)2030 لعام املســـــــــــــتدام  التنمي  خط  إطار يف وحتويلها للجميع شـــــــــــــامل  وجعلها
 ووظيفتها للتفكري، كمركز  وظيفتها وهي الثالث، األســــــاســــــي  وظائفها خالل من إليها، نصــــــبو اليت أ ريقيا
  ،(2)التشغيلي  ووظيفتها لالجتماعات للدعوة كهيئ 

 وتوصياته؛ واستنتاجاته الدو ، احلكومي اهليكل ابستعراض علما حييط - 1 
 أل ريقيا  االقتصا ي  للجن  الدو  احلكومي اهليكل على التالي  التعديالت إ خال يقر   - 2 
  التا   النحو على القطاعي  الفرعي  األجهزة تنظيم أجل من )أ( 
 االقتصا ي ؛ ابحلوكم  املعني  اللجن  ‘1’  
 والبياانت؛ ابإلحصاءات املعني  اللجن  ‘2’  
 واهلياكل والتجارة، اإلقليمي، والتكامل اخلا ، القطا  بتنمي  املعني  اللجن  ‘3’  

 والتكنولوجيا؛ والصناع  األساسي ،
 الطبيعي ؛ املوار  وإ ارة والزراع  األزرق، واالقتصا  املناخ، بتغري املعني  اللجن  ‘4’  
 اجلنساني ؛ والشؤون والفقر االجتماعي ، ابلتنمي  املعني  اللجن  ‘5’  
 احلكومي  اللجان” إىل اإلقليمي   ون الدولي  احلكومي  اخلرباء جلان اســم تغيري أجل من ()ب 

 مشارك  وزاي ة العام  السياسات اعتما  يف منها االستفا ة ضمان بغي  ،“واخلرباء املسؤولني لكبار الدولي 
 اللجان. يف احلكوميني املسؤولني كبار
  

  

__________ 

 .70/1قرارا اجلمعي  العام   (1) 
 ، املر ق.2018/23انظر القرار  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
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 إليها واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتباه يُوجَّه اليت املسا   - اثنيا 
 آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة - ألف 

 يف بريوت يف املعقو ة الثالثني،  ورهتا يف آســـــيا، لغريب واالجتماعي  االقتصـــــا ي  اللجن  اعتمدت - 3
 املســــــــــــــتدام  التنمي  أجل من التكنولوجيا حول بريوت توا ق ،2018 حزيران/يونيه 28 إىل 25 من الفرتة

 يطلع لكي هلا موجزات أ انه تعرض اليت عملها، بربانمج املتصـــــــــــــــل  القرارات من وعد ا العربي  املنطق  يف
  واالجتماعي. االقتصا   اجمللس عليها

 
 العربية املنطقة يف املستدامة التنمية أج  من التكنولوجيا حول بروت توافق موجز  

 بوضع التزامهم جديد من آسيا لغريب واالجتماعي  االقتصا ي  اللجن  يف األعضاء الدول ممثلو أكد - 4
 قوة وتســــــــــخري العربي  املنطق  يف للجميع والشــــــــــامل  املســــــــــتدام  التنمي  عملي  قلب يف واالبتكار التكنولوجيا
 والعدل. والرخاء السالم إىل العربي  املنطق  يف اجلميع تطّلعات حيقق مستقبل لبناء واالبتكار التكنولوجيا

 التنمي  خلط  الرئيســــــــــي  الروا ع من مها واالبتكار التكنولوجيا أبن التام  ثقتها عن اللجن  وأعربت - 5
 للجميع، وشــــــــامل  مســــــــتدام  تنمي  لتحقيق مبتكرة حلول تقدمي بوســــــــعهما وأن ،2030 لعام املســــــــتدام 

 يف لإلســـــــهام إمكاانت من واالبتكار التكنولوجيا ختتزنه ما يف أملها عن اللجن  وأعربت اإلنســـــــان. حمورها
  ر  وإجيا  اإلنتاجي  وحتســــــــني العربي ، لالقتصــــــــا ات اهليكلي التحّول   ع ســــــــياق يف املســــــــتدام  التنمي 
 العربي . املنطق  يف الالئق العمل

 حسب ُمكّيف  تكنولوجي  نُظُم إنشاء تدعم وإقليمي  وطني  سياسات وضع إىل اللجن  وستسعى - 6
 جذب على قا رة وتكون العربي ، البلدان يف والســـــــــــــــياســـــــــــــــي  والبيئي  االقتصـــــــــــــــا ي ، االجتماعي  الظروف

 لزاي ة واملالي  التشــريعي  للســياســات مقرتحات ســتضــع وهي االبتكار. وتشــجيع اخلا  القطا  اســتثمارات
 أوجه وتعزز التكنولوجيا، نقل على حتفز إقليمي  اســـرتاتيجيات وكذلك واالبتكار التكنولوجيا يف االســـتثمار

 القدرة ءوبنا الصــــناعي  اإلنتاجي  يف النواقص لســــد الصــــناع  وقطا  العلمي البحث مؤســــســــات بني التآزر
  التكنولوجي . التبعي  أوجه من الوقت نفس يف واحلد التنا سي ،

 مع التعليم نواتج مواءم  خالل من العمل ســـــــــــوق يف اخلرجيني إ ماج عملي  اللجن  وســـــــــــتســـــــــــهل - 7
 يف اجلّيد التعليم  ر  أيضـــــا ممكن حد أقصـــــى إىل ســـــتوســـــع وهي العمل. لســـــوق املســـــتقبلي  االحتياجات

 الرقمي . املهارات وستعزز وميسورا ، ومتاحا   متو را   يصبح حبيث والرايضيات، واهلندس  والتكنولوجيا العلوم
 إيصـــال كفال   منها بوســـائل التكنولوجيا، ابســـتخدام االجتماعي اإل ماج على اللجن  وســـتشـــجع - 8

 مدن يف تعيش اليت واجملتمعات النائي  احمللي  واجملتمعات الضـــــــعيف ، الفئات إىل واالبتكار التكنولوجيا  وائد
 النزاعات.  مرهتا

 االســــــتدام  وتعزيز العام ، اخلدمات تقدمي يف الكفاءة لزاي ة التكنولوجيا من اللجن  وســــــتســــــتفيد - 9
  الكوارث. من واحلد النزاعات حدة من والتخفيف البيئي ،

 يف واملنطق  البلدان مســــــــــــتوى على واالســــــــــــتثمار التمويل وزاي ة تعبئ  على العزم اللجن  وعقدت - 10
 وعلى املســـــــــــــــتدام ، التنمي  ألهداف  عما   منوا ، البلدان أقل يف ســـــــــــــــيما وال واالبتكار، التكنولوجيا جمال

 على اللجن  أثنت الســــــــــــياق، هذا ويف منوا . العربي  البلدان ألقل املتاح  املالي  املرا ق مجيع من االســــــــــــتفا ة
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 مواصـــــل  إليها وطلبت اإلقليمي، والتكامل التعاون مســــــار على التنفيذي  األمان  به تقوم الذ  املهم العمل
  واالبتكار. التكنولوجيا على ابلرتكيز املسار، هذا على أنشطتها

 
 (30-)د 329 القرار  
 العربية املنطقة يف املناخ تغر   لسياسات العريب املر ز إنشاء  

  العربي . املنطق  يف املناخ تغرّي  لسياسات العريب املركز إبنشاء اللجن  رحبت - 11
 تنظيم خالل من الفني  املســـتوايت خمتلف على القدرات بناء جهو  يف ابلتوســـع اللجن  وأوصـــت - 12

 بتغرّي  املتعلق  املفاوضــات تدعم اليت املالي  واأل وات والوســائل النماذج بشــأن ووطني  إقليمي  عمل ورشــات
 بشأن منتظم  حتديثات وتقدمي التكنولوجيا، ونقل التمويل على احلصول وإمكاني  التقييم وعمليات املناخ،

 املنــاخ تغري مع التكّيف جمــال يف األخرى الفــاعلــ  واجلهــات للمفــاوضـــــــــــــــني املنــاخ تغرّي  جمــال يف التطورات
  املعني . املنظمات مع التنفيذ يف التنسيق مبدأ على التأكيد مع أاثره، وختفيف

 الالزم  التدابري العربي ، الدول جامع  مع ابلتنسيق تتخذ، أن التنفيذي  األمان  إىل اللجن  وطلبت - 13
 املائي  املوار  على املناخ تغري آاثر لتقييم اإلقليمي  املبا رة من الثاني  املرحل  ألنشـــط  الفّعال التنفيذ لضـــمان
 األبعا  املتعد ة اجلوانب مراعاة مانوضــــ العربي ، املنطق  يف االقتصــــا ي  االجتماعي  القطاعات أتثُّر وقابلي 

 املنتدى إىل الدعم وتقدمي املســـــــــــــــتدام ، والتنمي  الغذائي واألمن والطاق  ابملياه املتعلق العمل يف املناخ لتغرّي 
 املعني . املنظمات مع الشراك  وتعزيز املناخي ، للتوقعات العريب

 
 (30-)د 330 القرار  
 الفلسطيين الشعب دعم  

 من املشــــــرتك  حمنتهم وعلى أ را ه، تواجد أينما الفلســــــطي ، الشــــــعب وحدة على اللجن  أكدت - 14
 الوحدة. تلك تفتيت إىل تسعى اليت اإلسرائيلي  واملمارسات السياسات جراء
 والقانون املتحدة، األمم مليثاق املســــــتمرة اإلســــــرائيلي  االنتهاكات العبارات أبشــــــد اللجن  وأ انت - 15

 خصــوصــا   وأ انت العام ، واجلمعي  األمن جملس وقرارات اإلنســان حلقوق الدو  والقانون اإلنســاي الدو 
 الفعلي والضـــــــم احملتل ، الشـــــــرقي  القد  مدين  بضـــــــم الشـــــــرعي  غري والقرارات القســـــــر  التهجري ممارســـــــات

 واالســــتخدام غزة، لقطا  اإلنســــاي وغري القانوي غري احلصــــار واســــتمرار الغربي ، الضــــف  يف للمســــتوطنات
 وبناء التعســـــفي ، االعتقاالت يف واالســـــتمرار واملنشـــــآت، البيوت وتدمري الُعّزل، املدنيني ضـــــد للقوة املفرط

 االنتهاكات. تلك على إسرائيل حماسب  ضرورة جديد من وأكدت األراضي، ومصا رة املستوطنات
 ابلقد  الدول، من وغريها األمريكي ، املتحدة الوالايت حكوم  اعرتاف أيضـــــــــــــــا اللجن  وأ انت - 16

   لسطني.  ول  عاصم  ستبقى القد  أن وأكدت إليها، سفاراهتا ونقل إلسرائيل عاصم 
 للمؤســــــــــســــــــــات املقدم  واإلمنائي  اإلنســــــــــاني  املســــــــــاعدات تســــــــــييس تبعات من اللجن  وحّذرت - 17

 األ ىن، الشــــــرق يف الفلســــــطينيني الالجئني وتشــــــغيل إلغاث  املتحدة األمم لوكال  املا  والدعم الفلســــــطيني 
 الالجئون. ذلك يف مبا الفلسطي ، للشعب اخلدمات تقدمي على املؤسسات تلك قدرة يهد  مما

 إبنشـــاء ورحبت الفلســـطي  للشـــعب  عما التنفيذي  األمان  تبذهلا اليت اجلهو  على اللجن  وأثنت - 18
  التنفيذي . األمان  يف ابلنزاعات املتصل  والقضااي لناشئ ا القضااي شعب  ضمن  لسطني شؤون وحدة
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 العربي ، الدول جلامع  العام  األمان  مع التواصــــــــــــــل تكثيف إىل األعضــــــــــــــاء الدول اللجن  و عت - 19
 بدعم املتصـــــــــل  املســـــــــائل بشـــــــــأن األخرى املعني  املتحدة األمم ووكاالت واالجتماعي  االقتصـــــــــا ي  واللجن 
 الرامي  جهو ها يف واالجتماعي  االقتصـــا ي  للجن  التنفيذي  األمان  إىل الدعم وتقدمي الفلســـطي ، الشـــعب

 الشــــعب على وممارســــاته اإلســــرائيلي لالحتالل املدى والبعيد املســــتوايت واملتعد  الرتاكمي، األثر تقييم إىل
 األ ىن. الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاث  املتحدة األمم لوكال   عمها وزاي ة الفلسطي ،

 الشـــــــــــــــعب  عم يف تســـــــــــــــتمر أن التنفيذي  األمان  إىل واالجتماعي  االقتصـــــــــــــــا ي  اللجن  وطلبت - 20
 للمؤســـــــــســـــــــات الفّ   والدعم املعياري  املســـــــــاعدة تقدمي خالل من ذلك يف مبا ومؤســـــــــســـــــــاته، الفلســـــــــطي 
 2022-2017 للفرتة الوطني  الســــــياســــــات خط  تنفيذ أجل من االحتياجات أســــــا  على الفلســــــطيني 

  .2030 لعام املستدام  التنمي  وخط 
 

 (30-)د 331 القرار  
 األعضاء للدول املستجدة لالحتياجات تلبية الفين للتعاون متكاملة ُ ُج  

 سيما ال العربي ، املنطق  يف الناشئ  للتحدايت وعيها عن واالجتماعي  االقتصا ي  اللجن  أعربت - 21
  .2030 لعام املستدام  التنمي  خط  بتنفيذ املرتبط  الصعوابت

 ألنشــــــــــــط  التخطيط عملي  حتســــــــــــني إمكاني  على واالجتماعي  االقتصــــــــــــا ي  اللجن  أكدت وإذ - 22
 وربط النســـــــــــبي  مزاايها من االســـــــــــتفا ة يف التنفيذي  األمان  جهو  مثنت الطويل، املدى على الف  التعاون
 التوا ق وبناء والتحليل البحث يف أخرى أســــــاســــــي  وظائف من به تقوم مبا الف  التعاون أنشــــــط  يف عملها
 لتلبي  إضـــا ي  مســـا  من التنفيذي  األمان  تبذله ما التقدير مع والحظت الســـياســـات، صـــياغ  عملي  لدعم

 األعضاء. للدول املتزايدة االحتياجات
 لتطوير الُقطري  املتحدة األمم أ رق  مع القائم ابلتنســـيق واالجتماعي  االقتصـــا ي  اللجن  وأشـــا ت - 23

 األمان  تبذهلا اليت وابجلهو  ألولوايهتا، و قا   األعضـــــــــــاء والدول التنفيذي  األمان  بني الف  التعاون أنشـــــــــــط 
  كري .الف الراي ة يف موقعها من العربي  املنطق  يف العامل  اإلمنائي  املتحدة األمم كياانت  لدعم التنفيذي 

 من االســــــــتفا ة التنفيذي  األمان  إىل واالجتماعي  االقتصــــــــا ي  اللجن  طلبت ذلك، إىل وإضــــــــا   - 24
 الف  التعاون أنشط  لتوجيه آليات إنشاء يف اإلقليمي  اإلمنائي  املتحدة األمم كياانت  بني التنسيق يف  ورها

  األنشط . تلك أتثري وتعزيز األعضاء الدول مع
 

 (30-)د 333 القرار  
 2019-2018 السنتني لفرتة العم  وبرانمج االسرتاتيجي اإلطار على املقرتحة التعديالت اعتماد  

 مع أنشــــــطتها ملواءم  التنفيذي  األمان  تبذهلا اليت ابجلهو  واالجتماعي  االقتصــــــا ي  اللجن  رحبت - 25
 واعتمدت املســــــــتجدة اإلقليمي  والتحدايت لالحتياجات اســــــــتجاب  2030 لعام املســــــــتدام  التنمي  خط 

 األخذ مع ،2019-2018 الســـــــنتني لفرتة العمل وبرانمج االســـــــرتاتيجي اإلطار على املقرتح  التعديالت
  األعضاء. الدول أبدهتا اليت ابملالحظات
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 (30-)د 334 القرار  
 آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية للجنة التابعة الفرعية اهليئات دورات تقارير اعتماد  

 وضـــــــــــع يف الفرعي  هيئاهتا تؤ يه الذ  الدور أمهي  على واالجتماعي  االقتصـــــــــــا ي  اللجن  أكدت - 26
 لصــــــــاح املثلى الفوائد حتقق حبيث منها، كل  اختصــــــــا  جماالت يف اللجن  عمل برانمج ومتابع  وتنســــــــيق

  األعضاء. الدول
 تنفيذ لضـــــمان الالزم  التدابري اختاذ إىل األعضـــــاء الدول واالجتماعي  االقتصـــــا ي  اللجن  و عت - 27

  اللجن . يف األعضاء الدول اعتمدته الذ  النحو على التقارير، تلك يف الوار ة التوصيات
 

 ألفريقيا االقتصادية اللجنة - ابء 
 التابع األ ريقيني االقتصــــــــــــــا ي  والتنمي  والتخطيط املالي  وزراء ملؤمتر واخلمســــــــــــــني الثاني  الدورة يف - 28

 اعتمدت ،2019 آذار/مار  26 و 25 يف املغرب، مراكش، يف املعقو ة أل ريقيا، االقتصـــــــــــــــا ي  للجن 
 الرقمي  العصــر يف اخلا  والقطا  والتجارة املالي  الســياســ ” موضــو  بشــأن وزاراي بياان االقتصــا ي  اللجن 

 موجزات أ انه تُعرض اليت عملها، بربانمج املتعلق  القرارات من عد ا أيضــا واختذت .“أل ريقيا اســرتاتيجي 
  واالجتماعي. االقتصا   اجمللس عليها يطلع لكي هلا
 

 الوزاري البيان موجز  
 بشــــــــــــأن تداولوا أن بعد األ ريقيني، والتكامل االقتصــــــــــــا ي  والتنمي  والتخطيط املالي  وزراء اعتمد - 29

 وزاراي بياان ،“أل ريقيا اســـــرتاتيجي  الرقمي  العصـــــر يف اخلا  والقطا  والتجارة املالي  الســـــياســـــ ” موضـــــو 
 حتسني إىل األ ريقي  البلدان و عوا التنمي ؛ ومتويل املالي  السياسات أ اء تعزز أن ميكن الرقمن  أبن  يه أقروا

 وإىل 2022 عام حبلول النطاق عريض ابإلنرتنت الربط مبضـــاعف  االتصـــاالت جمال يف األســـاســـي  هياكلها
 اجلديدة، الفر  من للعديد إاتحتها جانب إىل الرقمن ، أبن وأقروا القارة؛ يف النائي  املناطق تغطي  توســــــيع

 املناســــــــــب  اإلجراءات اختاذ هبدف تقييمها يلزم اليت الناشــــــــــئ  والتحدايت التهديدات من عد ا أيضــــــــــا تثري
 اإليرا ات حتصيل تيسر مبتكرة رقمي  آليات تصميم احلكومات على يتعني أنه والحظوا الوضع؛ لتصحيح

 يف كبرية  زاي ة حتقيق إىل ابحلاج  وأقروا الضـــــــــرائب؛ إ ارة كفاءة  وزاي ة اآلليات تلك حتســـــــــني على والعمل
  املناسب. الوقت ويف اجلو ة عالي  البياانت توا ر
 التدابري ابختاذ التزامهم عن وأعربوا اإلقليمي التكامل جمال يف تقدم أحرز قد أنه إىل الوزراء وأشار - 30

 وتنفيذها، احمللي القانون النظام يف اإلقليمي التكامل ومعاهدات اتفاقات إ ماج بتعزيز الكفيل  واخلطوات
 العراقيل معاجل  إىل األعضاء الدول و عوا األ ريقي ، القاري  احلرة التجارة ملنطق  املنشئ االتفاق ذلك يف مبا

 اإلقام . وتصاريح الدخول أتشريات على املفروض  القيو  قبيل من االقتصا   التكامل  ون حتول اليت
 املناطق عن متخلف  األســــــــــاســــــــــي ، هياكلها بتطوير يتعلق  يما تزال، ال أ ريقيا أن الوزراء والحظ - 31

 أيضـــا وذّكروا األســـاســـي . اهلياكل يف الفجوة ســـد أجل من املوار  تعبئ  تعزيز إىل ابحلاج  وســـلموا األخرى
 األول/ كانون  20 املؤرخ 73/242 العام  اجلمعي  قرار مبوجب األعضـــــــــــــــاء الدول قطعته الذ  اباللتزام
 ممكن. مستوى أر ع على منوا البلدان أبقل املع  اخلامس املتحدة األمم مؤمتر بعقد 2018  يسمرب

https://undocs.org/ar/A/RES/73/242
https://undocs.org/ar/A/RES/73/242
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 الصـــــــــعيدين على األ ريقي االحتا  ألجهزة املتحدة األمم منظوم  تقدمه الذ  ابلدعم الوزراء وأقر - 32
 اآللي  تعزز أن العام  اجلمعي  إىل وطلبوا أل ريقيا اإلقليمي التنســــــــــــيق آلي  إطار يف اإلقليمي و ون اإلقليمي
 واملالي . البشري  املوار  من يكفي ما تو ري طريق عن وأمانتها

 للتنمي  األ ريقي املعهد به يضــــــــطلع ملا وتقديرهم شــــــــكرهم عن الوزراء أعرب ذلك، إىل وإضــــــــا   - 33
 بكفال  التزامهم جمد ا وأكدوا القدرات، بناء جمال يف ابلثناء جديرة أنشـــــــــــــط  من والتخطيط االقتصـــــــــــــا ي 

 ابألمم وأهابوا املتأخرة االشـــــرتاكات وتســـــوي  الســـــنوي  املقررة االشـــــرتاكات   ع خالل من املعهد اســـــتدام 
 يعو  مبا للمعهد املقدم  عمها حجم من تزيد أن وشـركائها، أل ريقيا االقتصـا ي  اللجن  سـيما الو  املتحدة،
  أ ريقيا. يف اهليكلي التحول على ابلفائدة

 جديد من وأكدوا ،2020 لعام االقتصا ي  اللجن  برانمج يف الوار ة األولوايت إىل الوزراء وأشار - 34
 وميزانيتهـا االقتصــــــــــــــــا يــ  اللجنــ  خطــ  على املوا قــ  املتحــدة ابألمم وأهــابوا املقرتحــ  امليزانيــ  بــدعم التزامهم

 من عنه متخض وما االقتصـا ي ، للجن  الدو  احلكومي اهليكل اسـتعراض إىل أيضـا وأشـاروا .2020 لعام
 اهليئات ذلك يف مبا الدو ، احلكومي اهليكل على املقرتح  التعديالت وأقروا وتوصـــــــــــــــيات، اســـــــــــــــتنتاجات

 احلكومي  اللجان” إىل اإلقليمي   ون الدولي  احلكومي  اخلرباء جلان اســـــــــــم وتغيري اجلديدة القطاعي  الفرعي 
 .“واخلرباء املسؤولني لكبار الدولي 

 
 (52-)د 962 القرار  
 واإلحصاءات البياانت  

 التنفيذ  اجمللس مبقرر علما األ ريقيني االقتصـــــــــــــــا ي  والتنمي  والتخطيط املالي  وزراء مؤمتر أحاط - 35
 األ ريقي االحتا  يف األعضــــــــــاء الدول إىل  يه طَلب الذ  ،EX.CL/Dec.987 (XXXII) األ ريقي لالحتا 

 من واســــتخدامها ونشــــرها اإلحصــــاءات إنتاج لدعم الوطني  امليزانيات من املائ  يف 0.15 نســــب  ختصــــيص
 وحثّ  .2063 عام وخط  2030 لعام املســـــــــــــــتدام  التنمي  وخط  الوطني ، اإلمنائي  اخلطط تنفيذ أجل
 أن األعضـــــاء الدول إىل وطلب الوطني ، اإلحصـــــائي  النظم قدرة تعزيز على اإلمنائيني الشـــــركاء الوزراء مؤمتر
 وطلب املتكامل ، اإلقليمي  واملؤشــــرات املســــتدام  التنمي  أهداف مبؤشــــرات املتصــــل  البياانت توا ر من تزيد
 اللجن  أعدهتا اليت املتكامل  األ اة اســــــــتخدام يف األعضــــــــاء الدول قدرات تعزز أن االقتصــــــــا ي  اللجن  إىل

 .2063 عام وخط  2030 عام خط  تنفيذ لرصد االقتصا ي 
 

 (52-)د 963 القرار  
 2024-2014 للعقد الساحلية غر النامية البلدان لصاحل فيينا عم  لربانمج املدة منتصف استعراض  

 الســـــاحلي  غري النامي  البلدان األ ريقيني االقتصـــــا ي  والتنمي  والتخطيط املالي  وزراء مؤمتر شـــــجع - 36
 لصــــــــــــــــاح  يينــا عمــل برانمج تنفيــذ أجــل من جهو هــا تكثيف على أ ريقيــا يف النــاميــ  العــابر املرور وبلــدان
  .2024-2014 للعقد الساحلي  غري النامي  البلدان

 جهو ها تعزيز األخرى املعني  واجلهات اخلا  والقطا  اإلمنائيني، ابلشـــــركاء الوزراء مؤمتر وأهاب - 37
 تقدمي تواصــــــــل أن االقتصــــــــا ي  ابللجن  أيضــــــــا املؤمتر وأهاب  يينا. عمل برانمج بتنفيذ التعجيل إىل اهلا   
 مثل العمل، بربانمج الصـــــــــــــــل  ذات اجملاالت يف املنطق  يف الســــــــــــــــاحلي  غري النامي  للبلدان التق  الدعم
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 و راسات اللوجسيت والتكامل اإلنتاجي ، القدرات وتطوير النقل، وتيسري األساسي ، اهلياكل يف االستثمار
  اللوجستي . التكاليف

 والبلدان منوا البلدان ألقل الســـــــــــامي  املمثل  ومكتب االقتصـــــــــــا ي ، اللجن  إىل الوزراء مؤمتر وطلب - 38
 واملنظمات األ ريقي التنمي  ومصرف األ ريقي، واالحتا  النامي ، الصغرية اجلزري  والدول الساحلي  غري النامي 

 يف أ ريقيا يف النامي  العابر املرور وبلدان الســــــــــــــاحلي  غري النامي  البلدان مســــــــــــــاعدة األخرى املعني  اإلقليمي 
 التجارة وتيســــري اإلنتاجي ، القدرات وتنمي  مصــــر يا، املقبول  املشــــاريع إعدا  ويف األســــاســــي ، اهلياكل تطوير

 من للمزيد والرتويج التقني ، واملســـاعدة االســـتثمار تعزيز اخلصـــو  وجه على منها بســـبل اهليكلي، والتحول
 مي.اإلقلي التكامل وتعزيز أ ريقيا يف النامي  العابر املرور وبلدان الساحلي  غري النامي  البلدان بني التعاون

 الســـامي ، املمثل  مكتب مع ابلتعاون جتر ، أن االقتصـــا ي  اللجن  إىل أيضـــا الوزراء مؤمتر وطلب - 39
  يينا. عمل برانمج لتنفيذ العشر  اإلقليمي االستعراض

 
 (52-)د 964 القرار  
 2020 لعام الربانجميتان وامليزانية اخلطة  

 وامليزانيــ  اخلطــ  يف األ ريقيني االقتصـــــــــــــــــا يــ  والتنميــ  والتخطيط املــاليــ  وزراء مؤمتر نظر أن بعــد - 40
 األجل متوســــــــــط برانجميا إطارا تضــــــــــع أن أل ريقيا االقتصــــــــــا ي  ابللجن  أهاب ،(3)2020 لعام الربانجميتني

 اخلطط وتســــــــــتمد اللجن ؛ مع األعضــــــــــاء الدول عمل لتيســــــــــري ســــــــــنوات، مخس إىل ثالث من  رتة يغطي
 من تر ع أن ابللجن  أيضـــا الوزراء مؤمتر وأهاب أســـاســـه. على األ اء ويقا  اإلطار من الســـنوي  وامليزانيات

 عملها. برانمج يف الطمو  مستوى
 أخـــذ مع ،2020 لعـــام االقتصـــــــــــــــــا يـــ  للجنـــ  الربانجميتني وامليزانيـــ  اخلطـــ  الوزراء مؤمتر واعتمـــد - 41

 االعتبار. بعني أعاله الوار ة الدعوات
 

 (52-)د 965 القرار  
 امللحق احلديدية السااااااكك على الدارجة ابملعدات اخلاصااااااة املسااااااا   بشاااااا ن لكساااااامرب  بروتو ول  

 املنقولة املعدات على الدولية الضماانت ابتفاقية
 األ ريقي  القارة أن اعتباره يف األ ريقيني االقتصــا ي  والتنمي  والتخطيط املالي  وزراء مؤمتر وضــع إذ - 42

 تشكل احلديدي  السكك أبن سّلم وإذ للنقل، األساسي  اهلياكل يف االستثمار يف مستمر نقص من تعاي
 وعرب األ ريقي  الدول  را ى  اخل والبضـــــائع األشـــــخا  لنقل البيئي  واالســـــتدام  ابلكفاءة تتســـــم وســـــيل 

 يف للدول املوجه  والدعوة التوعي  جمال يف جهو ها مواصـــــل  االقتصـــــا ي  ابللجن  أهاب القارة، أحناء مجيع
 بشأن لكسمربغ بروتوكول بشأن اإلقليمي ،  ون مكاتبها طريق عن ذلك يف مبا األ ريقي ، القارة أحناء مجيع

 املعدات على الدولي  الضماانت ابتفاقي  امللحق احلديدي  السكك على الدارج  ابملعدات اخلاص  املسائل
 مزاايها إيضــــــــا  هبدف وذلك ممكن ،  رصــــــــ  أقرب يف احلديدي ( للســــــــكك لكســــــــمربغ )بروتوكول املنقول 

 أيضـــا الوزراء مؤمتر وأهاب احلديدي . الســـكك على الدارج  املعدات مشـــاريع متويل يف احملتمل  ومســـامهاهتا
 وتثقفها القارة أحناء مجيع يف واخلا  العام القطاعني من املهتم  األطراف ترشـــــــــد أن االقتصـــــــــا ي  ابللجن 

__________ 

 (3) E/ECA/COE/38/12، .املر ق 
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 املالي  املوار  تو ري يف تســـاعد أن اخلا  القطا  يف اإلجيار وخدمات للقروض هبا ميكن اليت الطريق  بشـــأن
 بروتوكول إىل االنضــمام  وائد وبشــأن وتوســيعها، األ ريقي  احلديدي  الســكك شــبك  تنشــيط إلعا ة الالزم 

 احلديدي . للسكك لكسمربغ
 

 (52-)د 967 القرار  
 والتحضااااااااار منوا البلدان أق  لصااااااااااحل 2020-2011 العقد عم  برانمج تنفيذ يف احملرز التقدم  

 منوا البلدان أبق  املعين اخلامس املتحدة األمم ملؤمتر
 العام  اجلمعي  بقرار علما األ ريقيني االقتصــــــــــــــا ي  والتنمي  والتخطيط املالي  وزراء مؤمتر أحاط إذ - 43
 األمم مؤمتر يُعقـــد أن اجلمعيـــ   يـــه قررت الـــذ  ،2018 األول/ يســـــــــــــــمرب كـــانون  20 املؤرخ 73/242

 يف واحلكومات، الدول رؤساء يشمل مبا ممكن، مستوى أر ع على منوا البلدان أبقل املع  اخلامس املتحدة
 الصـــــــــــعيدين على املوار  تعبئ  أجل من جهو ها مواصـــــــــــل  أ ريقيا يف منوا البلدان أبقل أهاب ،2021 عام

  واالجتماعي . االقتصا ي  التنمي  تسريع أجل من اسطنبول عمل برانمج وتنفيذ والدو  احمللي
 اليت األ ريقي  البلدان ذلك يف مبا اإلمنائيني، وشـــــــركاءها االقتصـــــــا ي  اللجن  الوزراء مؤمتر وشـــــــجع - 44

 اللجن  و عا اســطنبول، عمل برانمج تنفيذ أجل من جهو ها مواصــل  على منوا، البلدان أقل لفئ  تنتمي ال
 غري النامي  والبلدان منوا البلدان ألقل الســــــــــــــــامي  املمثل  مكتب مع ابلتعاون تقوم، أن إىل االقتصــــــــــــــــا ي 

 ،2020 عام يف أل ريقيا اإلقليمي لالســـــتعراض اجتما  بتنظيم النامي ، الصـــــغرية اجلزري  والدول الســـــاحلي 
  منوا. البلدان أبقل املع  اخلامس املتحدة األمم مؤمتر يسبق

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

 االســــــــتفا ة على العزم عقد وقد األ ريقيني، االقتصــــــــا ي  والتنمي  والتخطيط املالي  وزراء مؤمتر إن - 45
 أ ريقيا يف العام  املالي  واإل ارة اإليرا ات حتصـــيل عمليات تعزيز جمال يف الرقمي  التكنولوجيا اســـتخدام من

 للطبيع  الواجب االعتبار موليا الرقمي، االقتصـــــــــا  الســـــــــتيعاب احلالي  الضـــــــــريبي  األطر يف التفكري وإعا ة
 الرقميــ ، اهلويــ  مبــا رة ســـــــــــــــيــاق يف املبــذولــ  اجلهو   عم أجــل من الرقمنــ  بفعــل التجــاريــ  لألعمــال املتغرية

 واجملتمع اخلا  والقطا  احلكومات، يف القرار بصـــانعي أهاب أل ريقيا، الرقمي واالقتصـــا  الرقمي  والتجارة
 املد وعات رقمن  على والعمل األولوي ، ومنحه الرقمي  األســــــاســــــي  اهلياكل بناء عمليات متويل تعزيز املدي

 اجلميع قبل من الرقمي  املالي  اخلدمات استخدام إمكاني  تكفل تنظيمي  لوائح ووضع القطاعات، مجيع يف
 اإللكرتوني . اجلرمي  من الواجب النحو على ومحايتها مكان أ  ويف
 األعضـــــــــــــــاء الدول من كل  يبذهلا اليت اجلهو   عم على االقتصـــــــــــــــا ي  اللجن  الوزراء مؤمتر وحثّ  - 46

 املالي  واإل ارة اإليرا ات تعبئ  لتعزيز الرقمن  تسخر أطر وضع إىل وترمي الضرائب إل ارة األ ريقي واملنتدى
 االقتصـــا ي  اللجن  أيضـــا وحث املالي ، العمليات وحتديث الرقمي  واهلوي  اآل ، التشـــغيل خالل من العام 
 املالي  التد قات ملكا ح  اســـــــــتخدامها ميكن رقمي  أســـــــــاســـــــــي  هياكل بناء يف األعضـــــــــاء الدول  عم على
 املشروع . غري
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 مع ابلتعاون تضــــــــــع، أن أل ريقيا االقتصــــــــــا ي  اللجن  إىل الوزراء مؤمتر طلب ذلك، إىل وإضــــــــــا   - 47
 امليدان يف والتنمي  التعاون ومنظم  الدو ، والبنك األ ريقي، التنمي  ومصـــــــرف األ ريقي، االحتا  مفوضـــــــي 

 الرقمي، واالقتصــا  الرقمي  للتجارة شــامل  أ ريقي  إمنائي  اســرتاتيجي  اآلخرين، املعنيني والشــركاء االقتصــا  
 إقليمي تنظيمي وإطار   منســـــــــق ، ومعايري جيدة رقمي  هوي  ابســـــــــتحداث كفيل   مبا ئ وضـــــــــع ذلك يف مبا

 املالي . والتكنولوجيا الرقمي للتمويل
 

 (52-)د 969 القرار  
 الرقمي واالقتصاد الرقمنة مبادرة  

 أل ريقيا االقتصـــــا ي  اللجن  على األ ريقيني االقتصـــــا ي  والتنمي  والتخطيط املالي  وزراء مؤمتر أثىن - 48
 البحوث جماالت يف العمل تواصـــــــــل أن االقتصـــــــــا ي  اللجن  إىل وطلب األ ريقي ، الرقمن  مبا رة لوضـــــــــعها

 األعضـــــاء، الدول يف الرقمي واالقتصـــــا  الرقمن  خيص  يما القدرات وتنمي  اإلقليمي واحلوار الســـــياســـــاتي ،
 ومصـــــــرف األعضــــــــاء، والدول اإلقليمي ، االقتصــــــــا ي  واجلماعات األ ريقي، االحتا  مفوضــــــــي  مع ابلتعاون
 االقتصـــــــــــــــا  ، امليدان يف والتنمي  التعاون ومنظم  الضـــــــــــــــرائب، إل ارة األ ريقي واملنتدى األ ريقي، التنمي 
 املصلح . أصحاب وسائر الدو  والبنك

 الرقمن  جمال يف لالمتياز مركز تفعيل أل ريقيا االقتصــــــــــا ي  اللجن  إىل أيضــــــــــا الوزراء مؤمتر وطلب - 49
 الدول قدرات نقص يف املتمثل  األمهي  البالغ  املســـــــــــــــأل  معاجل  هبدف كامال،  تفعيال الرقمي واالقتصـــــــــــــــا 
 االقتصــــــــــــــا ي  واجلماعات األ ريقي، االحتا  مفوضــــــــــــــي  مع ابلتعاون وذلك الرقمي، القطا  يف األعضــــــــــــــاء
 يف والتنمي  التعاون ومنظم  الضـــــــــــــــرائب، إل ارة األ ريقي واملنتدى األ ريقي، التنمي  ومصـــــــــــــــرف اإلقليمي ،

 املؤمتر وحثّ  األ ريقي . العا  التعليم ومؤســــســــات اإلمنائيني والشــــركاء الدو ، والبنك االقتصــــا  ، امليدان
 على وقائم  زمنيا وحمد ة ملموســـ ، منجزات االمتياز مركز حيقق أن كفال   على أل ريقيا االقتصـــا ي  اللجن 
  األعضاء. الدول  عم أجل من النتائج

 قوي  أمني  نظم اســـــــــتحداث يف النظر إىل األعضـــــــــاء الدول الوزراء مؤمتر  عا ذلك، إىل وإضـــــــــا   - 50
 اقتصا اهتا. رقمن  عن النامج  اإللكرتوي ابلفضاء الصل  ذات والتهديدات اإللكرتوني  اجلرمي  ملكا ح 

 


