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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
 وزراء املالية والتخطيطمؤمتر  

 األفريقيي والتنمية االقتصادية 
 الدورة اخلامسة واخلمسون

  

 2023آذار/مارس  21و  20 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

  حلقات النقاش الرفيعة املستوى

حلقة النقاش الثالثة: تسخري منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  
 الشمول  املرونة االقتصادية و تحقيق ل

 مذكرة مفاهيمية 
 معلومات أساسية  -أوال

تعد منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية األداة األوىل للقارة األفريقية للتغلب على   -  1
الطويلة   التنمية  املعاصرة  حتدايت  واالقتصادية  االجتماعية  للتحدايت  واالستجابة  األجل 

)كوفيد  فريوس كوروان  جائحة  تداعيات  مثل  األوجه،  وال19-املتعددة  االحتاد    نزاع(  بني 
  الضوء على نقاط ضعف البلدان األفريقية يف جمالني حامسني،   تسلط  اليت  الروسي وأوكرانيا

 الصحية واألمن الغذائي.ومها احلصول على منتجات الرعاية 

يف   - 2 الواردات  على  تعتمد  تزال  ال  قارة  احتياجاهتا    90حوايل  ويف  من  املائة  يف 
خالل   فُرضت  اليت  الرئيسية  الصيدالنية  املنتجات  على  التصدير  قيود  الصيدالنية، كانت 

صادرات يف  التقليص احلاد  بينما أحدث  ألفريقيا،    انقوس خطرمبثابة    19-جائحة كوفيد
التصع أعقاب  وأوكرانيا يف  الروسي  االحتاد  الياألغذية من  األعمال  الكبري يف  بني  د  عدائية 

عرب أسواق املواد الغذائية األفريقية. وعالوة    صدمة    موجات    2022البلدين يف شباط/فرباير  
على ذلك، تفاقمت تداعيات هاتني الصدمتني بسبب أتثري عدد من الكوارث الطبيعية، اليت  
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من   العديد  جتد  لذلك،  ونتيجة  العاملي.  الصعيد  على  يتزايدان  وشدهتا  تواترها  أن  يبدو 
 القتصادات األفريقية نفسها اآلن يف قلب عاصفة حقيقية تشكلها ثالث صدمات متداخلة. ا

أثرت تلك الصدمات املتداخلة على أفريقيا ككل، كان هناك تباين كبري من  بينما  و  - 3
اجملتمع، حيث أتثرت النساء واألطفال وكبار السن يف كثري  فئات حيث أتثريها على خمتلف  

 غري متناسب.من األحيان بشكل 

وامل - 4 املفاجئة  االضطراابت  سياق  األساسية  ثرية  ويف  املنتجات  توريد  سالسل  يف 
والكوارث البيئية املتكررة بشكل متزايد، تسعى الدول األفريقية اآلن إىل االستفادة من اعتماد 

الشمول زيز  ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لبناء قدرهتا على الصمود وتعؤسس  االتفاق امل
يف اسرتاتيجياهتا اإلمنائية طويلة األجل. ويؤدي إنشاء املنطقة إىل االندماج التدرجيي ألكثر  

مليار شخص بقوة    1,4سوقا صغرية وجمزأة يف سوق واحدة واسعة تضم أكثر من    50من  
تبلغ حوايل   إمجالية  جتُ   3إنفاق  أن  املرجح  ومن  استثمارات  تريليوانت دوالر سنواي،   تذب 

فرص العمل والتنمية املستدامة وتطوير سالسل القيمة اإلقليمية.  إجياد  اسعة النطاق للتصنيع و و 
التزام الدول األفريقية بتسريع تنفيذ االتفاق وتعزيز التصنيع القائم على السلع يعد جتديد  و 

  األساسية، على النحو املنصوص عليه يف إعالن نيامي، الذي اعُتمد يف تشرين الثاين/نوفمرب 
آخر على الدعم   يف قمة االحتاد األفريقي بشأن التصنيع والتنويع االقتصادي، دليال  2022

 التجارة والتكامل يف أفريقيا. خلطة السياسي املستمر 

يؤدي تنفيذ االتفاق إىل احلد من عدم املساواة يف البلدان األفريقية، بدال من  لكي  و  - 5
يف اتريخ الرتتيبات التجارية الدولية واإلقليمية،    توسيعه، تعمل البلدان األفريقية، ألول مرة

 على وضع صك قانوين قائم بذاته بشأن املرأة والشباب والتجارة. 

ويف ضوء التحدايت البيئية امللحة اليت يفرضها تغري املناخ، تلتزم أفريقيا ابسرتاتيجية   - 6
تعترب حامس اليت  الفريدة،  املعدنية  ثرواهتا  إىل  تستند  قيمة  تصنيع خضراء  لتطوير سالسل  ة 

البطارايت الكهرابئية والستغالل مواردها من الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك الطاقة الشمسية  
 والطاقة الكهرومائية. 

 أهداف حلقة النقاش   - اثنيا
خالل حلقة النقاش، سيسعى أعضاء فريق املناقشة إىل صياغة جمموعة من الرسائل   -7

ملنطقة التجارة احلرة القارية    ؤسسكيفية االستفادة من االتفاق املوالتوصيات الواضحة بشأن  
سبيل  األفريقية   املساواة يف  عدم  من  أيضا  احلد  مع  أفريقيا،  يف  والتحول  االنتعاش  تعزيز 
 والضعف. 
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 مسائل للمناقشة  - لثااث
مسائل أخرى،  من بني  أن يثري املسائل الرئيسية التالية،  حلقة النقاش  جيوز لرئيس   -8

 للمناقشة: 
نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، لسبب  املؤسس ملتفاق  االوصف  يغالبا ما   )أ( 

وجيه، أبنه خطة مارشال للقارة األفريقية. ومن املعروف جيدا أنه لكي تنمو أفريقيا، جيب  
ة احلواجز السياسية واالقتصادية العديدبسبب    مفترتة  أن تتغلب على الرتر كة املتمثلة يف سوق

ق اليت ميكن لالتفاق  ائ ما هي الطر فاليت خنقت اإلمكاانت اإلمنائية للقارة أطول مما ينبغي.  
 وما هي املخاطر اليت جيب أن نظل يقظني بشأهنا؟ ،بوعودهمن خالهلا أن يفي 

أن أفريقيا تعتمد بشكل    19-من الدروس املزعجة املستفادة من جائحة كوفيد )ب(
الصيدالن املنتجات  على  التعجيل مفرط  إىل  االتفاق  تنفيذ  يؤدي  أن  وميكن  املستوردة.  ية 

بتحقيق طموحات القارة يف جمال التصنيع وإضافة القيمة والنمو الذي يقوده القطاع اخلاص. 
القارة  ف احتياجات  تلبية  يف  التحديد  وجه  على  االتفاق  تنفيذ  يساعد  أن  ميكن  كيف 

سخري كامل إمكاانت االتفاق من أجل  التصنيعية؟ وما هي اخلطوات اليت جيب اختاذها لت
 تعزيز التصنيع؟ 

إىل  فبني االحتاد الروسي وأوكرانيا األمن الغذائي يف أفريقيا.  نزاع  قوض اللقد   )ج( 
أي مدى ميكن أن يسهم إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف زايدة االكتفاء الذايت  

االتفاق  و واألمن؟  الغذائي   لتنفيذ  ميكن  يكيف  البلدان أن  بني  فيما  التجارة  بتحرير  عجل 
 األفريقية يف املنتجات الغذائية؟ 

هناك خماوف من أن مبادرة مثل إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية   )د(
كيف ميكن  فمن املرجح أن تزيد من ترسيخ التفاواتت اجملتمعية داخل البلدان وفيما بينها.  

 التخفيف من هذا اخلطر وما الذي جيري عمله لتحقيق ذلك اهلدف؟

للبشرية. )هـ(  املناخ حتداي وجوداي  تغري  اسرتاتيجية    يشكل  ابتباع  ملتزمة  وأفريقيا 
بأي مثن،  فملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.  ؤسس  للتصنيع األخضر يدعمها االتفاق امل

أنه ال يتم الوفاء إال ابلقليل من وعود  ا  وعلى حساب من، ستحقق أفريقيا هذا اهلدف، مب
التصنيع مع التقليل إىل أدىن حد من كيف ميكن للبلدان األفريقية أن تعزز  و التمويل املناخي؟  

 التداعيات البيئية السلبية اليت تؤثر على العديد من البلدان املتقدمة النمو؟

تشري التقديرات إىل أن قابلية العمالت للتحويل يف التجارة عرب احلدود تكلف   )و( 
من   أكثر  سنواي،    5أفريقيا  دوالر  لوهو  مليارات  التنافسية  القدرة  من  يقلل  لمنتجات ما 

للتجارة  الرقمي فرصا  أفريقيا  يوفر حتول  السياق،  األفريقية. ويف هذا  األفريقية يف األسواق 
الفعالة والشاملة، وميكن أن يؤدي اعتماد نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا إىل تسريع تنفيذ  



E/ECA/CM/55/INF/4/Rev.1 

23-00430   4/4 

لتسريع اعتماد   افعله إذ  ما الذي ميكن  فالبينية األفريقية بشكل كبري.   وتعزيز التجارة االتفاق
 أنظمة الدفع الرقمية؟ 

 حلقة النقاش واألعضاء رئيس  -رابعا
 مت اقرتاح األشخاص التالية أمساؤهم لعضوية حلقة النقاش:   -9

   . مدير قسم التكامل اإلقليمي والتجارة، اللجنة االقتصادية ألفريقيا  ،ستيفن كارينجيالرئيس:  
 األعضاء:
  ا؛رواند االقتصادي،وزيرة الدولة املكلفة ابلتخطيط  ،كلودين أويرا •
 ؛ ، كينيا(AfricaNenda) ‘‘ نداأفريكا ن  ’’ الرئيس التنفيذي، ، روبرت أوتشوال •
مات • التنفيذي  ،  انغافرجَير  جمموعةالرئيس  ترايد’’   للعمليات،  إي   ‘‘ آي 

(AeTrade)؛، رواندا   
 Igire)، ‘‘ وةهإغري للق’’  لشركة  ةالتنفيذي ةالرئيس واملدير ، برجييت هارينجتون •

Coffee Company Ltd)؛، رواندا 
 ؛مبعوث االحتاد األفريقي اخلاص لوكالة األدوية األفريقية، ميشيل سيدييب •
دااي • واألفريقي  مدير    ،يوسف  األفريقي  االحتاد  بني  احلرة  التجارية  العالقات 

 .األفريقي للتصدير واالستريادصرف امل التجارية، والسياسة 
__________ 


