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 تقرير جلنة احلوكمة االقتصادية عن دورهتا األوىل
  مقدمة

ة )جلنة احلوكمة(  قدت الدورة األوىل للجنة احلوكمة االقتصاديةع    -1 التابعة للجن
. 2022نيسان/أبريل  27عرب اإلنرتنت يف  (للجنة االقتصادية)ااالقتصادية ألفريقيا 

يع املناطق دون اإلقليمية األفريقية. وقد حظي قرار إنشاء جلنة ممثلون عن مج هاحضر و 
ة التابع وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني بتأييد مؤمتر احلوكمة  للجن

يف وذلك يف مراكش، املغرب،  2019قد يف آذار/مارس يف اجتماع ع  االقتصادية 
 957و( 49-)د 943لب مؤمتر الوزراء، عمال بقراريه (. وط  52-)د 966القرار 

(، إىل األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية أن جتري استعراضا للهيكل احلكومي 51-)د
 الدويل للجنة االقتصادية.

ة من احلوكمة أعضاء جلنة تار وي    -2 الوزارات املسؤولة عن املالية والتخطيط والتنمي
نتائج الاالقتصادية للبلدان األفريقية. وستتوىل تنسيق عمل اللجنة االقتصادية لضمان 

الدعم املقدم إىل الدول األعضاء وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة يف يف تساق واال
من تعلم الة االقتصادية، وتعزيز جهودها لبناء وتعزيز مؤسسات وسياسات احلوكم

 األقران يف سبيل تسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية املستمرة والشاملة للجميع. 

املشورة والتوجيه وىل تقدمي تتكل عامني. وساجتماعاهتا احلوكمة جلنة عقد وت  -3
القائم ني على األدلة بشأن قضااي احلوكمة االقتصادية املتصلة بتعزيز اإلدارة السليمة 

مكافحة إىل جانب جهود لالقتصاد الكلي واسرتاتيجيات التنمية الشاملة للجميع، 
ستعمل أفريقيا. و إىل خارج املوارد تنقل اليت الفساد، والتدفقات املالية غري املشروعة 

ة بناء تشجيع ى عل الشبكات، ودعم عمليات احلوكمة اإلقليمية والعاملية، مثل اآللي
 األفريقية الستعراض األقران، واجلهود املبذولة لضمان متثيل أفريقيا يف املنتدايت الدولية.

، خالل دورهتا األوىل، على انتخاب أعضاء املكتب. احلوكمة كزت جلنةقد ر و   -4
خالل السنتني القادمتني. ا ، بتنسيق أعماهلتهاابلتعاون مع أمانوسيقوم املكتب، 

نتخب ممثلو البلدان التالية لعضوية املكتب: إثيوبيا، واجلزائر، وغاان، والكامريون، وا  
وليسوتو. وميثل كل بلد من البلدان منطقته دون اإلقليمية. واللجنة االقتصادية هي 

 على حد سواء.احلوكمة تتوىل أمانة جلنة اجلهة اليت تدعو إىل عقد االجتماعات و 

اص اخل 2023-2022أيضا برانمج العمل للفرتة احلوكمة واستعرضت جلنة   -5
 ربانمج اللجنة االقتصادية الفرعي لسياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة.ب
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 اجلزء األول
 من جدول األعمال[ 1]البند افتتاح الدورة  -أوال
 احلضور -ألف

 :ممثلون عن الدول اآلتية األعضاء يف اللجنة االقتصادية الدورة  حضر   -6

 غابون؛و  ،والكونغو ،ن والكامريو  ،تشادوسط أفريقيا:  )أ(

ة،  )ب( شرق أفريقيا: إثيوبيا، وإريرتاي، وأوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطي
 وجنوب السودان، وجيبويت، ورواندا، وسيشيل، والصومال، ومدغشقر.

 السودان؛و مصر، و مشال أفريقيا: اجلزائر،  )ج(

 اجلنوب األفريقي: زامبيا، ليسوتو، مالوي، موزامبيق؛  )د(

 نيجرياي.و مايل، و كوت ديفوار، و غاان، و غرب أفريقيا: بوركينا فاسو،  )هـ(

 البياانت االفتتاحية -ابء
ة احلوكمة االفتتاحية رئيس قسم  أدار اجللسة    -7 االقتصادية واملالية العامة يف شعب

للجنة االقتصادية. وأدىل مبالحظات افتتاحية مدير التابعة االقتصاد الكلي واحلوكمة 
ةلاألوىل  الذي رحب جبميع املشاركني وشكرهم على حضورهم الدورة   شعبةال  لجن

عن آاثر جائحة فريوس الناجم . وأشار إىل السياق االقتصادي العاملي الصعب احلوكمة
حوكمة وجود بني االحتاد الروسي وأوكرانيا. وقال إن نزاع ( وال19-كوروان )كوفيد

ضروري ابلتايل ملعاجلة أوجه عدم اليقني، وحفز االنتعاش أمر اقتصادية قوية يف أفريقيا 
 ل، ومعاجلة مواطن الضعف. االقتصادي، وتعزيز النمو العاد

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل  -اثنيا
 من جدول األعمال[ 2]البند 

نتخب فيها مندوبون ا  جلسات مصغرة مخس يف انتخاب أعضاء املكتب  ىجر   -8
 ال على النحو التايل:من كل منطقة دون إقليمية ممث   

 الكامريون   وسط أفريقيا:

 إثيوبيا    :فريقياأشرق 

 اجلزائر    :مشال أفريقيا
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 ليسوتو  :اجلنوب األفريقي

 غاان    :غرب أفريقيا

بتوافق اآلراء ممثلي املناطق دون اإلقليمية لالضطالع احلوكمة واختارت جلنة   -9
 ابألدوار التالية يف املكتب:

 الكامريون   الرئيس: )أ(

 اجلزائر انئب الرئيس: )ب(

 غاان انئب الرئيس: )ج(

 إثيوبيا   :املقرر )د(

 ليسوتو   املقرر: )هـ(

مديرة وهي ويف أعقاب بيان القبول الذي أدلت به الرئيسة املنتخبة حديثا،  -10
التكامل اإلقليمي يف وزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية اإلقليمية يف الكامريون، دوروثي 

جدول األعمال التايل استنادا إىل جدول أعمال احلوكمة اتاتو بيكولو، اعتمدت جلنة 
 مؤقت كان قد عمم من قبل:

 افتتاح الدورة.   -1

 األعمال وبرانمج العملانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول   -2

لربانمج اخلاص اب 2023-2022حملة عامة عن برانمج العمل للفرتة   -3
 الفرعي لسياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة:

تقييم التقدم احملرز يف سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة يف  )أ(
 أفريقيا.

املستدامة حملة عامة عن التخطيط اإلمنائي من أجل التنمية  )ب(
 والتحول اهليكلي يف أفريقيا.

ة احلوكمة حتيني بشأن حتسني اإلدارة املالية العامة و  )ج( االقتصادي
 السليمة يف أفريقيا.

 .مناقشة عامة  -4
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لربانمج اخلاص اب 2023-2022للفرتة عمل الالنظر يف برانمج   -5
عن  الفرعي لسياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة ومشروع تقرير اللجنة

 دورهتا األوىل واعتمادمها

 الدورة.ختتام ا  -6

 اجلزء الثاين
اخلاص  2023-2022حملة عامة عن برانمج العمل للفرتة   -أوال

 3]البند لربانمج الفرعي لسياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة اب
 من جدول األعمال[

 العرض  -ألف

عمل برانمج اللجنة االقتصادية عرض وكمة مدير شعبة االقتصاد الكلي واحلتوىل  -11
، وأشار إىل أن الشعبة تتألف من ثالثة واحلوكمةالفرعي لسياسات االقتصاد الكلي 

وكمة أقسام: قسم حتليل االقتصاد الكلي، وقسم التخطيط اإلمنائي، وقسم احل
االقتصادية واملالية العامة. وأوضح أن الربانمج الفرعي يدعم خطة التحول االقتصادي 

الدعم التقين القائم و (؛ ركز أحباثمتها كمن خالل العمل التحليلي )وظيف ةريقياألف
على الطلب يف التخطيط اإلمنائي ومنذجة االقتصاد الكلي والتمويل العام؛ ودورها يف 

 العمل املشرتك مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية. -عقد االجتماعات 

االقتصادية واملالية العامة الضوء احلوكمة ملقدمة، سلط رئيس قسم عطفا على او  -12
، مشلت تعزيز جمموعة أدوات 2022فرص للربانمج الفرعي يف عام العديد من العلى 

طط اخلالتخطيط واإلبالغ املتكاملة حبيث ميكن استخدامها لتحديد أولوايت متويل 
؛ تنمية املستدامة؛ وتعزيز التعاون الدويل يف جمال التخطيط واإلبالغ يف جمال الاإلمنائية

، مبا يف ذلك إدارة الديون هاوحتليل مناذج االقتصاد الكلي لتحديد التدخالتو 
تعبئة املوارد احمللية؛ وتقدمي الدعم للفريق العامل الرفيع املستوى املعين و والنفقات؛ 

 ابهليكل املايل العاملي اجلديد.

القسم، الذي يهدف  قسم حتليل االقتصاد الكلي إبسهاب عمل ةرئيس توتناول -13
إىل توفري املعلومات الالزمة الختاذ القرارات املتعلقة ابلسياسات وتقدمي اخلدمات 

لدول األعضاء بشأن قضااي االقتصاد الكلي الناشئة، مثل حتليل لاالستشارية 
القسم  د وضعقالسياسات الضريبية والتعلم من األقران يف جمال الضريبة االنتقائية. و 

ة  أيضا منتجات معرفية رئيسية، مبا يف ذلك األداء والتوقعات االقتصادية الفصلي
. ومن بني اإلجنازات الرئيسية اليت حققها والتقرير االقتصادي عن أفريقيااألفريقية، 

الضوء على البحوث املتعلقة بتأثري النزاع بني املتحدثة ، سلطت 2022القسم يف عام 
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رانيا على االقتصادات األفريقية، فضال عن برانمج االقتصاديني االحتاد الروسي وأوك
الشباب وتطوير أداة توجيهية آلليات ختصيص حقوق السحب اخلاصة لتمويل 

 .19-االستجابة جلائحة كوفيد

موظفة الشؤون االقتصادية يف قسم التخطيط اإلمنائي الدعم الذي تناولت و   -14
والتنفيذ، وكذلك فيما اإلمنائي ات التخطيط يقدمه القسم للدول األعضاء يف عملي

يتعلق ابعتماد أدوات التخطيط اإلمنائي، ال سيما جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ 
أيضا يف اجلهود الرامية إىل مساعدة الدول األعضاء على القسم شارك قد املتكاملة. و 

ة الوطنية ومواءمة اخلطط تعزيز الرصد والتقييم واألطر التمويلية الوطنية خلططها اإلمنائي
: ’’أفريقيا 2063لعام  وخطة االحتاد األفريقي 2030مع خطة التنمية املستدامة لعام 

على إدراج اجلانب التمويلي للخطط اإلمنائية يف املتدخلة اليت نصبو إليها‘‘. وشددت 
أاباب جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة، اليت تتماشى مع خطة عمل أديس 

الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، ملساعدة الدول األعضاء على تعبئة 
التمويل وإدارته لصاحل االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية وضمان تنفيذ خطط التنمية. 

القسم مخسة بلدان للعمل معها على نشر جمموعة األدوات يف عام بينما حدد و 
جهده لالستجابة للطلبات الواردة من الدول األعضاء  ، فإنه يبذل قصارى2022

األخرى. وعالوة على ذلك، جيري من خالل حلقات العمل التشاورية مع الدول 
، بغية دعم والتنفيذ األعضاء حتديد الثغرات يف عمليات التخطيط اإلمنائية الوطنية

انمج األمم الدول األعضاء يف سدها. وأضافت أن القسم يضطلع بعمل تعاوين مع بر 
املتحدة اإلمنائي ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي بشأن إعداد تقرير 

 .2022التنمية املستدامة ألفريقيا لعام 

االقتصادية واملالية العامة أعمال القسم، مبا يف ذلك احلوكمة وعرض رئيس قسم  -15
 عمالمشل ذلك و روعة يف أفريقيا، اجلهود الرامية إىل كبح التدفقات املالية غري املش

مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومكتب األمم املتحدة املعين  اإحصائي
املشروعة، لقياس مدى التدفقات املالية غري منوذجيا بلدا  12ابملخدرات واجلرمية يف 

د األموال عن أعمال السياسة العامة املتعلقة مبنع هذه التدفقات، ومبادرة اسرتدا فضال
املسروقة، وحلقات العمل املتعلقة ببناء القدرات للدول األعضاء بشأن قياس 

اإلطار املايل الوطين املتكامل واجلهود املبذولة لضمان مزيد املتحدث شرح التدفقات. و 
من التآزر مع جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة والنظام األفريقي لتتبع املوارد، 
فضال عن منرب إقليمي جلماعات املمارسني املهنيني أنشئ لتعزيز املعرفة واخلربة ابإلطار 

ةإىل أن القسم مسؤول عن املايل الوطين املتكامل. وأشار  ، تقرير احلوكمة االقتصادي
الذي سينشر مرة كل سنتني، وغري ذلك من املنتجات املعرفية، مبا يف ذلك ورقات 

ذكر ، 2022البحوث املواضيعية وموجزات السياسات. ومن بني النواتج املتوقعة لعام 
ة العديد من األنشطة املتعلقة ابلتدفقات املالية غري املشروعة،  مبا يف ذلك فعالية إقليمي
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لتبادل اخلربات واملنشور السنوي عن اإلنفاق الضرييب فيما يتعلق حبجم فرص اإليرادات 
 املفقودة.

ابلطرائق الرئيسية لتحقيق النواتج املقررة للربانمج احلوكمة  جلنة  قسم الرئيس بلغ وأ    -16
ت يف حتقيق أهداف التنمية ، واملسامها19-الفرعي، مع الرتكيز على االستجابة لكوفيد

املستدامة، والتعاون مع الشركاء الرئيسيني، مبا يف ذلك مفوضية االحتاد األفريقي، 
والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومصرف التنمية األفريقي، ومكاتب املنسقني 

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها  وكاالتو القطري، املقيمني، وفريق األمم املتحدة 
ومراكز البحوث. وشدد أيضا على اسرتاتيجية الشعبة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين 

 بوصفها عامال رئيسيا للنجاح.

 املناقشة -ابء
رد املشاركون على عرض األمانة ابإلشارة إىل حسن توقيته وأمهية خطاب   -17

ا يف ذلك حتقيق خطة عمل أديس أاباب. وشددوا على احلوكمة االقتصادية يف القارة، مب
 مدى أمهية تعبئة املزيد من املوارد احمللية واستخدامها بطريقة أكثر فعالية.

على أن التعلم من األقران سيكون حامسا ابلنسبة للبلدان األفريقية يف وا وأكد  -18
تيح اللجنة فرصة للرتكيز حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة، وأعربوا عن أملهم يف أن ت

على تنفيذ التوصيات وتبادل اخلربات بشأن قضااي مثل الديون والتحول اهليكلي 
ة  ي والتدفقات املالية غري املشروعة وتعميم أهداف التنمية املستدامة يف اخلطط اإلمنائ

اع بني االحتاد الروسي نز وال 19-جائحة كوفيدبعد وإعادة البناء بشكل أفضل 
 وأوكرانيا.

وأشار املشاركون أيضا إىل التقدم احملرز يف مواءمة جمموعة أدوات التخطيط   -19
واإلبالغ املتكاملة مع اإلطار املايل الوطين املتكامل، ورحبوا بفرصة بناء قدراهتم يف 

وخطة عام  2030استخدام خططهم اإلمنائية الوطنية للمساعدة يف حتقيق خطة عام 
إىل ذلك، أشاروا إىل احلاجة إىل النظر يف اختيار البلدان اليت . وابإلضافة 2063

استفادت من أنشطة بناء القدرات السابقة بشأن استخدام جمموعة األدوات أثناء 
طرح منوذج التمويل املتكامل. وأشارت األمانة إىل أن أعمال املتابعة جارية، وأنه سيتم 

كون أيضا بتبادل خرباهتم يف تنفيذ تقدمي دعم إضايف، حسب االقتضاء. ووعد املشار 
اإلطار املايل الوطين املتكامل مع بعضهم البعض، بغية حتسني تنفيذه يف مجيع أحناء 

 القارة.

وإذ أحاط املشاركون علما ابلتحدي العاملي غري املسبوق الذي متثله أزمة   -20
ة وما يتصل هبا من خسائر يف األرواح وسبل العيش، واألزمة اجل 19-كوفيد يوسياسي

شددوا على احلاجة إىل فقد األخرية النامجة عن الصراع بني االحتاد الروسي وأوكرانيا، 
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ة  حتليل أثر هذه الصدمات ووضع اسرتاتيجيات للتخفيف من حدهتا. وأشارت األمان
على نطاق اللجنة االقتصادية لتقييم األثر االقتصادي الكلي جيري إىل أن هناك عمال 

 2021أطلقت مرفق السيولة واالستدامة يف عام هذه األخرية  ، وأن والقطاعي للنزاع
 هبدف مساعدة البلدان األفريقية على التعايف من أزمة الديون.

اخلاص  2023-2022لفرتة لعمل الالنظر يف برانمج  -رابعا
ربانمج الفرعي لسياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة ومشروع ابل

من جدول  5]البند  األوىل واعتمادمهاتقرير اللجنة عن دورهتا 
 األعمال[

بربانمج اخلاص  2023-2022 للفرتةأيضا برانمج العمل احلوكمة انقشت جلنة    -21
ا عتمد الربانمج قد اللجنة االقتصادية الفرعي لسياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة. و 

 ابإلمجاع.

األوىل، وا عتمد ابإلمجاع بعد عن دورهتا احلوكمة وع رض مشروع تقرير جلنة  -22
 إجراء بعض املناقشات.

 من جدول األعمال[ 6]البند اختتام الدورة  -خامسا
-2022أشارت الرئيسة، يف مالحظاهتا اخلتامية، إىل أن برانمج العمل للفرتة   -23

لتقدمي ا من حيث التوقيت ومناسبمالئما ابلربانمج الفرعي ميثل إطارا اخلاص  2023
الدعم للبلدان األفريقية يف تعزيز قدراهتا على حتقيق أهداف التنمية املستدامة خلطة 

جلنة . وشددت على أن دور 2063وأهداف وتطلعات خطة عام  2030عام 
يتمثل يف العمل كمنتدى استشاري للخرباء ومقرري السياسات لضمان احلوكمة 

لدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين، ودعت لم املقدم االتساق والنتائج يف الدع
 إىل مواصلة تقدمي الدعم لعمل اللجنة االقتصادية. 

وأعربت الرئيسة عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به أمانة جلنة احلوكمة   -24
 . 15/17الساعة على االقتصادية يف تنظيم دورهتا األوىل. وأعلنت اختتام اجللسة 

________ 


