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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

   األفريقينيوالتنمية االقتصادية 
  احلادي واألربعوناالجتماع 

 2023آذار/مارس  17-15 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،
 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 النظاميةقضااي ال
 

الفرتة يف  عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا    التنفيذي  تقرير األمني 
 2023إىل آذار/مارس  2022من نيسان/أبريل  

 مقدمة -أوال
الرئيسية للجنة االقتصادية ألفريقيا للفرتة   ازاتواإلجن للتدخالتوصٌف  التقريريف  يرد -1

 . 2023إىل آذار/مارس  2022من نيسان/أبريل 

لقد اتسمت الفرتة املشمولة ابلتقرير أبزمات عميقة ومتشابكة أملّت أبفريقيا. فقد   -2
انب احلرب يف أوكرانيا، إىل (، إىل ج19-تسببت اآلاثر املستمرة جلائحة فريوس كوروان )كوفيد  

إضعاف أداء االقتصاد الكلي األفريقي إىل حد كبري، وجتلى ذلك على صعيد الناتج احمللي  
اإلمجايل، والتضخم، وأسعار الصرف، والدخل اإلمجايل والتوازن املايل. وأثرت احلرب بشكل 

ن هلا أيضا أتثري غري مباشر  مباشر على التجارة وأسعار الغذاء والوقود وأداء االقتصاد الكلي، وكا
على التضخم املستورد، واالنتقال الطاقوي واملواءمة اجليوسياسية للقارة. ومن هنا تنبع أمهية عمل  
اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف احلد من تعرض الناس للضعف، والتخفيف من املخاطر وبناء  

وخطة االحتاد األفريقي   2030عام اقتصادات أكثر مرونة. واتساقا مع خطة التنمية املستدامة ل
’’أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘، واسرتشادا مبهمتها املتمثلة يف ترمجة األفكار إىل أفعال   :2063لعام 

مبا يُفضي إىل متكني القارة، واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعم الدول األعضاء يف التصدي  
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ي  للتحدايت ذات األولوية واالستفادة من الفرص املتاحة لتسريع التحول االجتماعي واالقتصاد
للقارة. وكما هو دأهبا يف السنوات املاضية، انصب تركيز برامج اللجنة االقتصادية ألفريقيا على 
األولوايت التالية: تنفيذ االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ومنذجة االقتصاد  

ير اهلياكل األساسية،  ، واحلد من التدفقات املالية غري املشروعة، وتطو ييبالضر النظام الكلي، و 
وسالسل القيمة الزراعية، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين واملكاسب الدميغرافية، وأمن الفضاء  
االلكرتوين، والتعدادات السكانية، والرقمنة، واإلحصاءات اجلغرافية املكانية، وتغري املناخ، والدعم  

 م املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخالفين للدورة السنوية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األم

  عقدب معنية كمؤسسة  مهمتهامع وظائفها األساسية الثالث املتمثلة يف  واتساقا -3
 كشريك  االسرتاتيجي  موقعها  خالل  ومن  ،ةالتنفيذي  هاوظيفتو   لفكرلودورها كمركز    ،االجتماعات

 قدراتاليف تعزيز  هاماسهإ عرب  األعضاء ا دوهل ألفريقيا االقتصادية اللجنة دعمت رئيسي، إمنائي
 من  عدداوتنفيذها. ونظمت اللجنة    اإلمنائية  الربامج  ختطيط الدول يف جمال    هلذهاملؤسسية الوطنية  

متعددة  وحتليالت   أحبااث  وأجرت املصلحة أصحابومتعددة  األطرافمتعددة  نتدايتامل
التخصصات للتحدايت الرئيسية اليت تواجهها الدول األعضاء وأفريقيا ككل، مع العمل يف الوقت  

وقدمت اللجنة أيضا مشورة سياساتية مباشرة    .التنمية  تعزيزو   األقران  مننفسه على تشجيع التعلم  
  خالل من سيما  ال  األخرى، املتحدة األمم  كاالتو  مع وعملت األعضاء، ودعما تقنيا للدول 

 األعضاء واالحتاد األفريقي.  ادوهل إىل الدعم تقدمي يف ،‘‘ ألفريقيا  اإلقليمي التعاون منصة’’ 

الثاين من هذا التقرير اإلجنازات الرئيسية للجنة االقتصادية ألفريقيا يف    قسمال  ويتضمن -4
  دعم: هيو  ،جماالت ستة على الرتكيز مع ،2063وخطة عام  2030دعم تنفيذ خطة عام 

 تفعيل منطقة التجارة احلرة يف دماقُ  املضيو  املتعددة؛ الصدمات وجه يف الصمود على القدرة
التنمية   تعزيزو رسم السياسات وتنفيذها ابستخدام مناذج االقتصاد الكلي؛    تعزيزو   ؛القارية األفريقية

الرقمية وثورة البياانت يف أفريقيا؛   لثورةل والرتويجاالجتماعية االقتصادية واملساواة بني اجلنسني؛ 
مع الرتكيز على حتقيق االنتعاش   املستدامة، لتنميةا تحقيقل أفضلحنو  على مستقبللل بناءوال

هذا القسم    ط سل  يُ األخضر، وتعميم اعتبارات تغري املناخ واالقتصاد األزرق. وابإلضافة إىل ذلك،  
 املتحدة ألمماتنفيذ إصالحات على لالحتاد األفريقي و اللجنة الذي قدمته دعم العلى  الضوء

 لنهوضل  ضعتوُ   اليت  املعززةساليب العمل  أل  استعراضا  أيضا  يتضمنهو  و .  على الصعيد اإلقليمي
الثالث االستنتاجات   قسم ال ويعرض. كفاءةو  استدامة أكثر  حنو على اللجنة عمل برانمج تنفيذب

 .املقبلة اإلبالغ دورةيُرجح أن تتسم هبا  اليتويسلط الضوء على بعض االجتاهات الرئيسية 

التقرير املتعلق مبتابعة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لقرارات الدورة الرابعة  ويتضمن -5
مزيدا   (E/ECA/COE/41/8)واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني  
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اليت  للتحدايت للتصدي من املعلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 .ابلتقرير املشمولة الفرتة خاللعن احتياجات هذه الدول  فضالواجهتها الدول األعضاء 

 حتققت اليت الرئيسية النتائج -اثنيا
 املتعددة  الصدماتوجه  يفعلى الصمود   القدرة  دعم -ألف

أصال  أضعفته خلفت احلرب يف أوكرانيا آاثرًا متتالية مقلقة على اقتصاد عاملي  لقد -6
عن عواقب وخيمة ابلنسبة للبلدان نزاع وتغري املناخ. فقد أسفر تنامي ال 19- كوفيد  جائحة

ائحة  قد بدأت للتو يف التعايف من اجلالنامية، ال سيما يف أفريقيا وأقل البلدان منوا، اليت كانت 
ابلبلدان األفريقية انمجا عن أتثريه على  نزاع  عندما اندلعت احلرب. وكان الضرر الذي أحلقه هذا ال

وأسعار السلع األساسية واألسواق املالية. وال ميكن استبعاد خطر االضطراابت   ،تكاليف التجارة
لتضخم، ال سيما ابلنظر إىل الرتابط بني االقتصاد  والركود الناجم عن ا ،ونقص الغذاء ،املدنية

. ويف هذا السياق، ما فتئت اللجنة االقتصادية  19-كوفيد  جلائحة  نتيجةاحلالية    ته وهشاشالعاملي  
األعضاء يف بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود يف مواجهة  ادوهللدعم قدم الألفريقيا ت

 . الصدمات املتعددة اليت تؤثر على القارة

يف املائة    73املتوقع أن يصل مستوى ديون البلدان املستوردة للنفط يف أفريقيا إىل    ومن -7
تكاليف الطاقة نتيجة للحرب يف أوكرانيا.    ارتفاع بسبب    ، 2022احمللي اإلمجايل يف عام    ها من انجت

بلدا  16ابت  ، 2023كانون الثاين/يناير   31فإنه، إىل غاية  الدويل النقد صندوقاستنادا إىل و 
  يفو . (1)بلدان تعاين ابلفعل من هذه الضائقة 7 نأو   احلرجة املديونية خلطر بشدة اعرضمُ أفريقيا 

حلقة عمل    2022ضوء هذا الوضع، عقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف تشرين األول/أكتوبر  
من واضعي السياسات من خمتلف البلدان  128حلقة العمل  حضر تناولت إدارة الديون. و 

ملف حالة الديون  عن للجنة يحبث  مشروع  نتائج خالهلا  انقشوا  ،األفريقية ومؤسسات البحوث
ت. وكانت حلقة العمل مبثابة منصة أاتحت للدول األعضاء تبادل املعلومات وعائدات السندا

يف   واألزمة 19-بشأن التحدايت وأفضل املمارسات يف إدارة الديون، ال سيما يف سياق كوفيد
املبادرات األخرية للجنة االقتصادية ألفريقيا يف   املشاركون  انقش. وابإلضافة إىل ذلك، اأوكراني

 جمال إدارة الديون، مثل مرفق السيولة واالستدامة والبحوث املتعلقة حبقوق السحب اخلاصة. 

  أنغوال يف  السياسات واضعي قدرات بناءالدعم ل ألفريقيا االقتصادية اللجنة متدّ قو  -8
وتعبئة االستثمارات   ، األسواق املالية نطاق  وسيعتبغرض  زانةوإدارة اخل العام  الدين إدارة جمال  يف

 
(1 )  income countries: list of LIC DSAs”-lowIMF, “Debt sustainability analysis of   

  .www.imf.org/en/publications/dsa على الرابط متاح
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يف تنفيذ عدة إصالحات   بفضل ذلك،  ،وجنحت أنغوال . وبناء ثقة املستثمرين ،الطويلة األجل
سندات   وصدرت   لزايدة وتنويع مصادر متويلها احمللي واحلد من خماطر التعرض لتقلبات األسعار.  

قد أدى ذلك إىل  و زايدة املنافسة يف مزادات السوق األولية.  إىل أدت، 2022ية يف عام مرجع
سندات ال أوىل  إصدارائد، و و عرب منحىن الع واملدخرات الوطنية تكلفة األموال يف  كبري  اخنفاض

 يف األعضاء الدول دعم اللجنة وواصلت .سنوات( يف السوق احمللية 10و 8طويلة األجل )
  أزمة  من تعافيها أثناء احمللية مواردها تعبئة جمال يف قدراهتاب لنهوضل الضرييب اإلصالح مساعي
  ثالثةل ةساعداملمع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  ابلتعاوناللجنة،   قدمت . و 19-كوفيد
وكينيا( يف إجراء تقييمات لنظم الضرائب املباشرة لديها. وبناء على  ،وزامبيا ،)إثيوبيا بلدان

إصالحات ضريبية، يف  كينيا  شرعت    للجنة،اتوصيات التقييم والدعم الفين اإلضايف الذي تلقته من  
الذي أدى إىل توسيع نطاق حتصيل الضرائب يف   ،2022ت يف سن قانون املالية لعام متثل

يف املائة. كما مت تعزيز القدرات  15إىل  5االقتصاد الرقمي وزايدة ضريبة األرابح الرأمسالية من 
الوطنية لتنفيذ رسوم الدمغة على الضرائب غري املباشرة لالستهالك وحتسني نظم الضرائب يف  

ومجهورية تنزانيا املتحدة( من خالل التعلم من األقران   ،بلدان )إثيوبيا، والسودان، وأوغنداأربعة 
ما أدى إىل تبادل اخلربات فيما خيص تنفيذ خمتلف النظم والقوانني وهو واجلوالت الدراسية، 
 إلدارة الرقمية التكنولوجيا ابستخدام املرتبطة والفرص التحدايت مناقشة الضريبية، فضال عن 

 الدمغة رسم إلدخال اآلن إثيوبيا ختطط  لذلك، ونتيجة. االستهالك على املباشرة غري الضريبة
نظام القتفاء األثر وحتديد املنشأ شبيه ابلنظام الذي ساعد كينيا على زايدة حتصيل   ابستخدام
 إيراداهتا.

منصة كياانت   عقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع ،2022عام  يفو  -9
  ألزمة اأتثري بشأن التخطيط الوطنية التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، حوارا سياساتيا 

التدابري الرئيسية  عرض . ومت دون اإلقليمية يف املنطقة على االقتصاد الكلي األوكرانية الروسية
الضرورية لبناء القدرة على الصمود يف اجلنوب األفريقي، اليت تتمثل يف االعتماد على الذات، 

  شاركونامل وأبرز. اخلارجية الصدمات مواجهة يفوالتمويل، وبناء القدرة املؤسسية على الصمود 
  على الضوءاملشاركون  لطواسو  .دون اإلقليمية املنطقة اقتصادات لدعم قيمةالبناء سالسل  أمهية

  ، الطاقة  مثل  الرئيسية،  القطاعات  يف  اإلقليميةدون    للمنطقةتدابري أخرى لتعزيز القدرات اإلنتاجية  
  أكد وأخريا. والنقل واهلياكل األساسية العابرة للحدود، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 األزمات. حدة لتخفيفمالية داعمة  نظم استحدث إىل احلاجة  على املشاركون

الدورة الرابعة واخلمسني    ليقب  ، ألفريقيا  االقتصادية   اللجنة  عقدت  ،على املنوال نفسهو  -10
  ، 2022أاير/مايو  يفُعقدت  اليتملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني 

  توصيات عن أسفر ماوهو  بشأن أتثري األزمة املزدوجة على األوضاع يف شرق أفريقيا، مناقشة
للحد من التعرض   ه موضع التنفيذووضع ةً أولوي اختاذهو  اهليكلي لتحولل الرتويج :بشأن رئيسية 
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تقدمي االئتمان   قبيل  من األزمة،  من  ابلتعايف للتعجيل طلوبةامل سرتاتيجياتواال ؛للصدمات
  نظم خيص فيما  التكييف أبساليب االستعانة و  ؛للشركات، ال سيما الشركات اململوكة للنساء

 تعبئةو   ؛تطوير اهلياكل األساسية عرب احلدود  عن  فضال  ؛احلرجة  لصدماتل  التعرض  عند  ائبالضر 
 .املناخي التمويل

املايل العاملي يف شباط/فرباير  يكلهلاب معين املستوى  رفيع عامل فريق إنشاء ومت -11
 والتنمية والتخطيط  املالية ووزراء ألفريقيا االقتصادية اللجنة من طلب على بناء ،2022

  عن أسفرت اجتماعات، تسعة احلني ذلك منذ العامل الفريق وعقد. (2) األفريقيني االقتصادية
االقتصادات   علىاليت تؤثر  اهليكل املايل العاملي الناشئة عن  التحدايت اهليكلية عن تقرير إعداد

 مقرتحات  التقرير  ويتضمن.  الدويل  النقد  صندوق   فيها  ينظر  لكي  توصياتاألفريقية، إىل جانب  
اخلاص    اإلدارة  ومنوذج  ،الصندوق  إقراض  حبافظة  ال سيما فيما يتعلق    الدويل  النقد  لصندوق  حمددة

  النتائج  ألفريقيا   االقتصادية   اللجنة  عرضت  ذلك،   إىل   وابإلضافة .  الديون  هيكلة  إعادة   وجهود  ،به
  األفريقي،  واالحتاد األفريقيني، االقتصادية والتنمية والتخطيط  املالية وزراء على للتقرير الرئيسية

 الدويل  النقد  صندوق  وموظفي  األفريقي،  التنمية  ومصرف  واالسترياد،األفريقي للتصدير    صرفوامل
التنفيذيني يف االجتماع السنوي لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف تشرين   هومديري

  . ومتثلت نتيجة أخرى الجتماعات الفريق العامل يف تقدمي رسالة إىل2022األول/أكتوبر 
زايدة السيولة ووضع إطار أفضل إلعادة   تلتمس ،ريقينينيابة عن الوزراء األف 20جمموعة ال 

 هيكلة الديون.

 األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة تفعيل يف املضي - ابء
قد   ا أفريقي بلدا 54من أصل  44، كان  2022تشرين األول/أكتوبر  22 حبلول -12

منها صكوك   5ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وأودعت  ؤسسصدق على االتفاق امل
  ألفريقيا االقتصادية اللجنة دعمت ، 2022. ويف عام لتقريراب املشمولة  فرتةالتصديقها خالل 

 صياغة يفوكينيا، وموريشيوس،( ، وروانداوجزر القمر، وجيبويت، ، وتونس)تشاد،  بلدان سبعة
  وتشمل. عليها قيصدتوال األفريقية القارية احلرة التجارة مبنطقة اخلاصة االسرتاتيجيات
  فهي وابلتايل اإلنتاجية، واألمناط القدرات تنويع بشأن وتوصيات حتليال الوطنية االسرتاتيجيات

اللجنة  توعمل. اإلقليمية األسواق وتوسيع ابلتصنيع التعجيل إىل الرامية اجلهود يف تسهم
  الوعي، إذكاء من خالل الدعوة، و  طلبها، على بناء ،بلدان أخرى  10االقتصادية ألفريقيا مع 

 
 االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية وزراء من ألفريقيا، االقتصادية اللجنة تنسقه الذي امل،الع الفريقيتألف   (2)

 البنك  وجمموعة واالسترياد، للتصدير األفريقي واملصرف األفريقي، التنمية ومصرف األفريقي، واالحتاد األفريقيني،
 ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  وتتوىل  العامل،  الفريق  يف  التنفيذيون  ومديروه  الدويل  النقد  صندوق  موظفو  ويشارك.  الدويل
 .له األمانة مهام
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بوصفها   ،أمهية اللجنة كلها  تعكس أمور وهي ،الوطنية سرتاتيجياتاالودراسات األثر، وصياغة 
 .احلرة التجارة منطقة تنفيذ دعم  يف ،الطلب معنية بتلبية مؤسسة

 التجارة ملنطقة طريةالقُ  التجارية األعمال مؤشر  اختبار بنجاح مت  ذلك، على وعالوة -13
  يف  اخلاص، القطاع على احلرة التجارة ملنطقة املتصور للتأثري تقييم وهو األفريقية،  القارية احلرة

  وكينيا، ديفوار، وكوت والكامريون، وغابون، وزامبيا، أفريقيا، وجنوب ،)أنغوال بلدان تسعة
(. ودعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا حكومة زامبيا يف إطالق  ونيجرياي وانميبيا،

ابلتنفيذ،   املعنية الفرعية  وجلاهنا  جلنتها عن  فضال منطقة التجارة احلرة  اتفاق لتفعيلاسرتاتيجيتها 
  9ممثال للقطاع اخلاص ) 14و( امرأة 32ورجال  47مسؤوال حكوميا )  79وعززت قدرات 

 نساء( يف جمال صياغة السياسات التجارية، والتفاوض التجاري، وتيسري التجارة.  5ورجال 

 فيماورواندا وكينيا، دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تعزيز القدرات  بوروندي  ويف -14
والنمو االقتصادي. وقد بدأت  لتجارةا ملصلحةمزااي منطقة التجارة احلرة  من ابالستفادة يتعلق

 حتديد مت ورواندا، كينيا  ويف. احلرة التجارة ملنطقة رتاتيجياهتااس تنفيذ يف عايمجالبلدان الثالثة 
مها من بني البلدان السبعة اليت مت اختيارها بصفة مؤقتة    نادوالبل  .  األولوية  ذات  التصدير  منتجات

لالجتار يف السلع على أساس جترييب يف منطقة التجارة احلرة. وابإلضافة إىل ذلك، أطلقت رواندا  
نشئ مركز إقليمي  محلة وطنية لتوعية القطاع اخلاص بفوائد منطقة التجارة احلرة. ويف بوروندي، أُ 

  أفريقيا،  أحناء  مجيع  يف  التجارية  املنتجات  جودة  ضمان  عمليات  توحيدلمسعى    يفلضمان اجلودة  
 . األفريقية القارية  احلرة التجارة ملنطقة ؤسسامل االتفاق تنفيذ املركز هذا ييسر أن املتوقع ومن

 رسم السياسات وتنفيذها ابستخدام مناذج االقتصاد الكلي عزيزت - جيم
والفقر والبطالة مرتفعة يف البلدان األفريقية وقد  ،املساواة عدم مستوايت تزال ال -15

ال بد من اتباع  ،تفاقمت بسبب اجلائحة واحلرب يف أوكرانيا. ولتحقيق التحول االقتصادي 
السياسات والنماذج االقتصادية    ستنباط ورية الثلى تسرتشد ابألدلة. وتعد النمذجة ضر سياسات مُ 

قرارات قائمة على األدلة. ودعمت اللجنة االقتصادية    اختاذالسياسات على  واضعي  اليت تساعد  
  ،رجال( يف أربعة بلدان )سرياليون 61و امرأة  28من واضعي السياسات ) 89ألفريقيا تدريب 

  إطار  يفمتغريات االقتصاد الكلي ومنذجتها والتنبؤ هبا وانميبيا والنيجر( على حتليل  ،وليسوتو
 وضع السياسات والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. عملية

نقلت غاان وسيشيل خططهما اإلمنائية الوطنية إىل منصة جمموعة   ،2022عام  ويف -16
  أاتحا م  وهو ن اللجنة االقتصادية ألفريقيا، أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة بدعم فين م

 ذيوتتبع التقدم ال ،2063 عام وخطة  2030طة عام خلللبلدين تقييم مدى مواءمة خططهما 
جلنة التخطيط الوطنية  اعتمدتو تنفيذ اخلطتني واإلبالغ عنه بطريقة منسقة.  يف البلدان هحرز أ
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بلدا قد   20كان    ،2022  ديسمرب/األول  كانوناألدوات. وحىت    جمموعة   األخرى   هي يف مالوي  
 . ااستكماهلأو  اعتماد جمموعة األدوات عملية يف  شرع

 احمللية املوارد  تعبئة أمام  رئيسية  عقبة  تشكل املشروعة  غري  املالية  التدفقات تزال وال -17
التنمية يف أفريقيا. وقد سامهت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف تعزيز اهليكل  متويلعلى  خطراو 

  أفريقيا، وجنوب  وبنن، أنغوال،بلدا رائدا ) 11غري املشروعة يف  املؤسسي ملعاجلة التدفقات املالية 
(. وعالوة على ذلك، دعمت  ونيجرياي  ،وانميبيا  وموزامبيق، ومصر، وغاان،  وغابون، والسنغال،

  إنشاءتقديرات إحصائية أولية للتدفقات املالية غري املشروعة و  وضعاللجنة حكومة زامبيا يف 
 . اهل لتصدي هياكل مشرتكة بني املؤسسات ل

 التنمية االجتماعية االقتصادية واملساواة بني اجلنسني   تعزيز -دال
إطارا إلشراك املستثمرين والشركاء    ‘‘ اهلياكل األساسية يف أفريقيا  طويرت  برانمجتيح ’’ ي -18

يف تطوير اهلياكل األساسية اإلقليمية والقارية، وجيمع بني مبادرات اهلياكل األساسية القارية  
  على حيتوي لالستثمار يف اهلياكل األساسية  تماسكرانمج مواخلطط الرئيسية اإلقليمية يف ب

إىل أهنا تضطلع بدور األمانة خلطة    ابلنظرو .  األولوية  ذات  املشاريع  من  وحافظة  تنفيذللاسرتاتيجية  
السابع   األسبوع أثناء ألفريقيا، االقتصادية  اللجنة  أكدتالعمل ذات األولوية الثانية للربانمج، 

. وخالل  خلطة العمل الثانية املرحلة بتنفيذ التزامهااهلياكل األساسية يف أفريقيا، لتطوير لربانمج ل
  قبيل نم رئيسيةال واضيعامل بعض بشأن هذا احلدث، سامهت اللجنة يف املناقشات اليت دارت 
ميناء المو وجنوب    يربط   الذي   لنقلا  وممر التعجيل بتنفيذ السوق املوحدة للنقل اجلوي يف أفريقيا،  

  هلياكلاب  املعنيةأفريقيا وما وراءها، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص    وسط بالسودان وإثيوبيا  
  ،والكامريون  ،وزامبيا  ،)أوغندا  بستة بلدان  ةاخلاص  تقييماتلل  األولية  النتائج  إىل  استنادا  األساسية،

ومالوي(. ودعمت اللجنة البلدان الستة يف اعتماد خطط عمل إلقامة   ،وكينيا  ، وكوت ديفوار
على   ه ز يركت  وبفضل .تضع اإلنسان يف صدارة األولوايتشراكات بني القطاعني العام واخلاص 

 االستدامةو للتكرار؛  القابليةو  فرص احلصول على اخلدمات واإلنصاف؛ تعزيزمخس نتائج )
  اإلنسانضع  يسهذا النهج الذي    فإن وإشراك أصحاب املصلحة(،    ؛ االقتصادية  الفعاليةو واملرونة؛  

  نسان،ابإل مرتبطةالقيمة  تصبح حبيث  ملال اب القيمة ارتباط  مفهوم يتجاوز  األولوايت صدارة يف
 .املستدامة التنمية أهداف لتحقيق اخلاص  القطاع تعبئةب يتصل ما ابلغ األمهية في  هنج ابلتايل وهو 

رة قيمة الذ   سليتدراسة عن تقييم سلل الدعماللجنة االقتصادية ألفريقيا  قدمتو  -19
  ةاملشرتك ةالزراعي ةالصناعي تطوير املنطقةومنتجات األلبان يف زامبيا وزمبابوي لالسرتشاد هبا يف 

مها اثنتان من سالسل القيمة التسع   والسلسلتان على جانيب احلدود بني البلدين.  ا املزمع إنشاؤه
ومها من بني سالسل القيمة   املنطقة هلذهاليت مت حتديدها يف دراسة ما قبل اجلدوى كمرتكزات 
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يف كل من السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي  االختيار عليها وقع اليتاالسرتاتيجية 
يف إطار التعاون الصناعي   املنطقة هذه جناز إل العملواجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. وجيري 

املعاهدة املنشئة للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا   من 99املشرتك بني زامبيا وزمبابوي مبوجب املادة 
اليت تسعى إىل تعزيز التنمية الزراعية بتشجيع الدول األعضاء على التعاون يف واجلنوب األفريقي،  

أساسا متينا   2021مذكرة التفاهم املوقعة بني البلدين يف عام  توفر و . والتحول ة التنمية الصناعي
 كوسيلة لتعزيز التحول االقتصادي واهليكلي يف البلدين.  املنطقةلتطوير 

من اللجنة  بدعم، 2022يف نيسان/أبريل  ،على هذا املنوال، جرى التوقيعو  -20
تطوير يسري اتفاق تعاون بني مجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا لت علىاالقتصادية ألفريقيا، 

ة النظيفة. وقدمت اللجنة املساعدة التقنية سلسلة قيمة يف قطاع البطارايت الكهرابئية والطاق
مرسوم  ختاذ لوزارة الصناعة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومقاطعة كااتنغا العليا فيما يتعلق اب

بني مجهورية   املشرتكة هكتار من األراضي للمنطقة االقتصادية اخلاصةألفي رمسي بتخصيص 
مبادرة   خيص مافي الثنائي للتعاون إطارا االتفاق وفريالكونغو الدميقراطية وزامبيا. ومن املتوقع أن 

تنفيذها،  وعندالتعاون بني البلدين. ابإلضافة إىل تعزيز  لبطارايتاب  اخلاصة قيمةالتطوير سلسلة 
 . االقتصادات وتعزز  عمللل استخلق االسرتاتيجية املشرتكة فرص

 برتشيد املعنية التوجيهية اللجنةاعتمد جملس وزراء  ،2022آب/أغسطس  يفو  -21
اللجنة االقتصادية ألفريقيا  وضعته  الذي طار اإلاالقتصادية اإلقليمية لوسط إفريقيا  جلماعاتا

  اجلماعات ترشيد ويُعد. كإطار مرجعي له   االقتصادي  والتنويع للتصنيع رئيسيةال ط طاخللتصميم 
من عملية شاملة لتعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي   اجزء  أفريقيا  وسط   يف  اإلقليمية  االقتصادية

اعتمدها االحتاد األفريقي من أجل إنشاء سوق أفريقية مشرتكة. ومن املتوقع أن حتد املبادرة من  
اجلماعة االقتصادية   جنب إىل  جنبا  فيها  توجد اليت ظاهرة التعددية املؤسسية يف وسط أفريقيا، 

والنقدية لوسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لبلدان 
  الفعالية من مبزيد تتمتعمنطقة البحريات الكربى، وذلك إبنشاء مجاعة اقتصادية إقليمية واحدة 

 من خالل تنسيق وتكامل الربامج والصكوك بني الدول. 

  شيا اومت ،للجميع الشاملة والتنمية  االقتصادي  للنمو دافعة  كقوة  السياحة يةألمه ونظرا -22
مع اسرتاتيجية التصنيع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ساعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

حساهبا الفرعي للسياحة لقياس أداء السياحة وآاثرها االقتصادية. وجرى تقييم   وضعانميبيا يف 
  بناء جهود من السياسات واضعو استفاد كما  الفرعي حساهبا  وضعلمدى استعداد انميبيا 

وابإلضافة إىل ذلك،    يف وضع هذه األداة.  موحدة  مقارابتو   اتمنهجي  تطبيق  جمال  يف  القدرات
لزمبابوي من أجل وضع إطار لسياسة احملتوى احمللي    ا نيف  اقدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعم

 والتعبئة والتغليف. ،واألمسدة ،لصناعات املستحضرات الصيدالنية
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  السالمة  لعقد عمل خطة وضع يف ألفريقيا االقتصادية اللجنة سامهت  غامبيا،  ويف -23
خفض الوفيات النامجة عن حوادث الطرق يف البلد بنسبة  دفهب  ، 2030-2021على الطرق 

مع عقد األمم املتحدة الثاين للعمل من أجل السالمة   شيا امت 2030يف املائة حبلول عام  50
 على الطرق. 

  مخسة  يف  السياسات  واضعي  قدرات تنمية يف  ألفريقيا االقتصادية  اللجنة وأسهمت  -24
وغاان ونيجرياي( عن طريق تصميم وصياغة سياسات   ،وزامبيا ،وجنوب أفريقيا ،)أوغندا بلدان

واسرتاتيجيات ملعاجلة املسائل القطاعية املتصلة ابلعائد الدميغرايف. ويف وقت الحق، اعتمدت 
  على  تنطواين  كلتامها و إمنائية وطنية اثمنة،    خطةنيجرياي    اعتمدتو   والتنمية  للسكان   سياسة زامبيا  

 . اجلنساين املنظور مراعاة تعميمل جهود بذل

أولية بشأن خمصصات امليزانية  شواهد وضع اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف مهتاوس -25
  ، وتوغو  ،وبوركينا فاسو   ،املاضية يف بنن  10  ـ الوطنية لركائز العائد الدميغرايف على مدى السنوات ال

  القطاعات يف احلكومي إلنفاقاحتليل  خالل منوالنيجر،  ،وكوت ديفوار  ،والسنغال
خبريا من تسعة   45تنمية قدرات ل الدعم اللجنة قدمت . وابإلضافة إىل ذلك، (3)االجتماعية

مشاريع تقارير   إعداد كذلك  متالعائد الدميغرايف. و  من االستفادة بغرضبلدان يف جمال امليزنة 
 مواءمة امليزانيات الوطنية مع الركائز شأن ومن. لركائزلطرية لالسرتشاد هبا يف ختصيص املوارد قُ 

 .للجميع شاملإىل التعجيل بتحقيق شروط النمو املستدام وال أن تؤدي 

مؤشرين  مركب يتألف من  دليلوهو  ، والتنمية للجنسانية األفريقي الدليل يُعدو  -26
أحد األدوات    ، ةاألفريقي  املرأة  متقدّ   درجات  ولوحة اجلنساين    مها الدليل القياسي للوضع  متعاضدين

لقياس التقدم  2004عام  منذ احلكومات هاتستخدما قد و الرئيسية للجنة االقتصادية ألفريقيا 
دعمت اللجنة   ،2022عام  يف و احملرز حنو الوفاء ابلتزاماهتا املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني. 

االقتصادية ألفريقيا واضعي السياسات يف انميبيا وسيشيل يف تعزيز قاعدة األدلة ورصد التقدم 
األفريقي للجنسانية والتنمية  الدليل احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ابستخدام

  وارقفلل  اتقييم  بدعم من اللجنة،  ،البلدان  أجرى و .  العالية  األولوية  ذات  اجلنسانية  القضااي  لتحديد
ووضع خريطة طريق لتعميم النهج القائم على نوع اجلنس   دليلبني اجلنسني ابستخدام منهجية ال

 يف النظام اإلحصائي الوطين. 

 
 وكمة العمالة وتنظيم املشاريع، والتعليم وتنمية املهارات، والصحة والرعاية االجتماعية، واحل  هيالعائد الدميغرايف    ركائز  (3)

 ومتكني الشباب.
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يف تشرين  والتنمية للجنسانية األفريقي الدليلاللجنة االقتصادية ألفريقيا  ونقحت -27
اجلنساين واملؤشرات   للوضع  القياسي  للدليلهبدف إدراج املؤشرات الكمية    2022األول/أكتوبر  

والتنمية، بعد  للجنسانيةاألفريقي  الدليل يظل لكيتقدم املرأة األفريقية،  درجات للوحةالنوعية 
السياق    يف صممت من أجله، وخاصة    الذي بة للغرض  ومناس    بةمواك  أداة    ، إنشائهعلى    عاما  18

 متزايد  بشكل  للخطر  عرض يترأة  احلايل، حيث ال يزال التقدم حنو املساواة بني اجلنسني ومتكني امل
 وتغري املناخ. 19-كوفيد  جائحة مثل األزمات مواجهة يف

 تعزيز الثورة الرقمية وثورة البياانت يف أفريقيا  -هاء
  االقتصادية اللجنة نظمت  ،االجتماعات عقدب معنية كمؤسسة وظيفتها   إطار  يف -28

رئيسية تتعلق ابلبياانت واإلحصاءات يف أفريقيا يف تشرين األول/أكتوبر   فعاليات ثالث  ألفريقيا
للوزراء األفريقيني املسؤولني  ةسساد ال دورةالو الثامنة للجنة اإلحصائية ألفريقيا؛ الدورة  :2022

اإلقليمية ملبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات  للجنة ثامنال االجتماعو  ؛التسجيل املدينعن 
هذه   متخضت عنها النتائج اليت ومشلتاجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي املعنية أبفريقيا. 

توصية لتعزيز التسجيل املدين  15 إصدارو اإلحصائية  للجنةطريق  رطةا خالفعاليات وضع 
 واإلحصاءات احليوية.

إىل تطوير املنافع العامة الرقمية   هتدف بادراتملو  رقمية  ملنصات اللجنة وروجت -29
والدعم الفين  دعوةال ألنشطة  ونتيجة. أفريقيا يف  الرقمي االقتصاد  يقوده الذي  التحول حداثإل

)إثيوبيا ونيجرياي( مبواءمة مبادئ إطار    األعضاء  الدول  من  اثنتاناليت اضطلعت هبا اللجنة، قامت  
. وتقوم الدولتان حاليا  2022اهلوية الرقمية مع اسرتاتيجياهتما الوطنية للتحول الرقمي يف عام 

ا للهوية الرقمية  وعالوة على ذلك، أقرت حكومة إثيوبيا قانواًن وطني   .بتنفيذ برانمج اهلوية الوطنية
 . 2022 أغسطس/آبيف 

 من بتحويلها ةاألفريقي السكان اتتعداد نظم تحديثل الرتويجاللجنة  وواصلت -30
املسارات الورقية إىل النظم الرقمية، وقدمت الدعم للدول األعضاء يف رقمنة التعدادات من أجل 

  فضالوقتا طويال    تستغرق  اتالتعداد  إلجراء  التقليدية  األساليب ف حتسني مجع البياانت وإنتاجها.  
البياانت، وهي عوامل تقلل من  وثوقيةمب تتعلق خماطرالعمالة وتنطوي على  كثيفة  كوهنا  عن

  مثاين اللجنة دعمت ،2022. ويف عام ئهاإجرا عن البلدان وتثبط احتماالت جناح التعدادات 
ونيجرياي( يف   ، وموريشيوس ،وليرباي ،وسرياليون ، وسيشيل ،وزمبابوي  ،وزامبيا ، )توغو أعضاء دول

 هذه  استخدام  بفضلنشر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات إلجراء التعدادات التجريبية والرئيسية. و 
 من  داتالتعدا  نتائج  إصدارو   البياانت  مجع  بني  الفاصلة  الزمنية  الفرتة  صتقلي  مت  ،احلديثة  األدوات

 . أشهر ثالثة  إىل عامني



E/ECA/COE/41/7 

 

 

 

11/16 23-00099 

 

تغيريا إجيابيا يف    ثد  املعلومات اجلغرافية املكانية يف أفريقيا، اليت ميكن أن حتُ   ولتحسني -31
ومجهورية أفريقيا    ،وبوروندي   ،فاسو)بوركينا    بلدان  لثالثة  ينفال  الدعم  اللجنة  قدمت  التحول،  مسار 

  في فالوسطى( يف جمال تعزيز القدرات على وضع أطر متكاملة للمعلومات اجلغرافية املكانية. 
بوروندي، وضع معهد اإلحصاء والدراسات االقتصادية خمطط ترميز جغرايف للتحليل اجلغرايف 

اللجنة   . ويف بوركينا فاسو، دعمت2022املكاين لبياانت السكان والرعاية الصحية لعام 
. وابإلضافة إىل  املكانية اجلغرافية للمعلومات املتكامل لإلطار الوطنيةالتصديق على خطة العمل 

ومجهورية   ، ومجهورية أفريقيا الوسطى ، وتشاد ،دول أعضاء )بوروندي  10ذلك، دعمت اللجنة 
  ، والكامريون ، وغينيا االستوائية ، وغامبيا ، وسان تومي وبرينسييب ،ورواندا ،الكونغو الدميقراطية
  االستعانةعلى اختاذ قرارات مستنرية وقائمة على األدلة من خالل  قدراهتا والكونغو( يف تعزيز

 . احتاذ القرارات يفاملبتكرة اخلاصة ابملساعدة  املكانية ابلنظم اجلغرافية

  االلكرتوين فضاءال أمن جمال يف األفريقي التعاون تعزيز يف أيضا اللجنة وأسهمت -32
ومكافحة   االلكرتوين فضاءال أمن بشأن لومي إعالن اعتماد بعدف. اإللكرتونيةومكافحة اجلرمية 

  إلنشاء توغو حكومة مع تفاهم مذكرة اللجنة وقعت ،2022يف آذار/مارس  يةلكرتوناجلرمية اإل
  على لومي  إعالن وينطوي . االلكرتوين فضاءال أمن جمال  يف والتطوير للبحث  إقليمي امتياز مركز
  فضاءال أمن بشأن األفريقي االحتاد اتفاقية على والتصديق ابلتوقيع األعضاء الدول من التزام

يف   تفصيالالشخصي، وهي واحدة من أكثر االتفاقيات  ذات الطابع ومحاية البياانت  لكرتويناإل
البلدان القليلة اليت صدقت على االتفاقية.    ى حدإ. وتوغو هي  لكرتويناإل  فضاءال  أمن  بشأن  العامل
إقليميا   ُقطبا االمتياز، الذي يتوقع منه، بوصفه  ركزمل  وهيكلاللجنة يف وضع تصور  مهتاوس

 رائماجلوالتحقيق يف    لكرتويناإل  الفضاء  أمن   ويعزز   الفنية   اخلربة  يوفر  أن   ، ابالستقاللية  يتمتعمركزاي  
 يف توغو.  لكرتويناإل  فضاءال  ألمن  الوطنية   للسياسة  إطار  وضع  أيضا  اللجنة  ودعمت.  االلكرتونية

 املستدامة التنمية قضااي  - واو
واعتماد وضع يف  اكبري   ادور االقتصادية ألفريقيا  للجنةالذي قّدمته االدعم الفين  أدى  -33
-2022) الصمود على قادرةرتاتيجية وخطة عمل االحتاد األفريقي لتغري املناخ والتنمية الاس

 اجملتمعاتقدرة فيما يتعلق ب 2063 عام حتقيق خطة إىل الراميةجهود لل دعما( 2032
  العمل وجماالت واألولوايت املبادئ  تحديدب وذلك ملناخ،ا تغري على الصمود أمامواالقتصادات 

 .ملناخا تغري ل املقاومة والتنمية املناخي التعاون لتعزيز

االجتماع الثاين   معااألفريقي  واالحتاد، عقدت اللجنة 2022أيلول/سبتمرب  فيف -34
اتساق املواقف   أتمني هبدف األفريقيني والتنمية االقتصادية والتخطيط والبيئة املالية لوزراء

 اتفاقية يف األطراف ملؤمتر والعشرين السابعة الدورة قبل املناخ متويل بشأنواألولوايت األفريقية 
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  أفريقياالضوء على احتياجات  شاركونامل وسلط . املناخ تغري بشأن  اإلطارية  املتحدة األمم
 الدورة،  قبل  يتم،  كي الدعم الالزم ل  وافيما يتعلق جبدول أعمال تغري املناخ وحدد  قارةال  وطموحات

  االجتماع  وأسفر.  االستجابة العاملية لتغري املناخ  خيص   ما فياملسامهات احملددة وطنيا    مستوى   ينيحت
 واإلجراءات  والطبيعة  للمناخ  املواتية  االستثمارات  لتحفيز  الرئيسية  العمل  جملاالت  موحدة  رؤية  عن

 . 2063وخطة عام  ،2030  عام خطةو   ،ابريس اتفاق تنفيذ يف  قدما املضي إىل الرامية

الكربون فرصة هامة للبلدان األفريقية لالستفادة من رأمساهلا    أرصدةتطوير أسواق    وميثل -35
االقتصادية   اللجنة دعمت الغاية، هلذه وحتقيقا. إضافية موارد  لتعبئة وسيلة ذلك  ابعتبارالطبيعي 

جلنة املناخ حلوض هنر الكونغو يف وضع بروتوكول إقليمي منسق وإنشاء سجل إقليمي.  يقياألفر 
  ملحوظمن االستثمارات احملتملة يف القطاعات اليت هلا أتثري  سلسلة تطوير على السجلويرتكز 

على اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على غاابت حوض الكونغو، وعن طريق إجياد سبل عيش 
اعتمدت الدول األعضاء، يف    ،ذلك   إىل  ابإلضافةو إصالح األراضي املتدهورة.  و   ةودخل مستدام

ما ميثل   وهوالنظام األساسي للجنة املناخ الذي يغطي تنظيمها وعملها،  ،2022أاير/مايو 
ما  على  حلفاظ ا يف علما جديدا وضروراي لألداء السليم هليئة االحتاد األفريقي يف تنفيذ مهمتها م  

 . للكوكب الثانية لرئةاب يُعرف

اللجنة دعما فنيا كبريا يف عملية تنظيم الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف   وقدمت -36
ثل ذلك  . ومت  2022يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

العادل،    ي الطاقو يف املسائل املتعلقة ابالنتقال    فريق املفاوضني األفريقي اخلاص بتغري املناخ  دعم يف
يف موقع انعقاد   أفريقيا  جناح قامة إل املقدم الدعم جانب  إىل وأرصدة الكربون، ومتويل املناخ

  األمام   إىل رئيسية  خطوة الدورة  يف عليه املتفق واألضرار  اخلسائر  صندوق أتسيس  وشكلالدورة. 
 مزيدا يتطلب الصندوق  إنشاء أن غري . النامية البلدان على املناخ لتغري  الضارة  اآلاثر  معاجلة  يف
 .ينفال العمل من

 املقيمني املنسقني  مع والعمل اإلقليمية اإلصالحات تنفيذ -  زاي
اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعم وتعزيز اإلصالحات اجلارية يف خمتلف   واصلت -37

  الحتادا مؤسسات عن فضالاملؤسسات، مبا فيها مؤسسات األمم املتحدة، واللجنة نفسها، 
 تعزيزهبدف  ‘‘ منصة التعاون اإلقليمي ألفريقيا،وطيد ’’ على ت الرئيسياألفريقي. وانصب الرتكيز 

 املتكامل التنفيذ لتسريع خاص بشكل  مهم أمر وهو  األفريقي، االحتاد  مع التعاون  يف  االتساق
لتعاون  لاألفريقي واألمم املتحدة  الحتادا. وعقدت منصة 2063 عام وخطة 2030عام خلطة

 اإلقليمي 
ُ
  على  واتفقت ،2022نشأة حديثا اجتماعها السنوي االفتتاحي يف حزيران/يونيه امل

  السابعة الدورةاملبادرات واملواقف األفريقية يف  دعمو  املناخي العمل: أولوية ذات جماالت سبعة
  الكلي  االقتصاد  وأطر   املناخ؛  تغري  بشأن  اإلطارية   املتحدة  األمم   اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  والعشرين
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 القمة  مؤمتراتو   الغذائي؛  واألمن  واإلحصاءات؛  والبياانت  الرقمي؛  والتحول  االقتصادي؛  والتنويع
 لعامل عملالوخطة  عملالاإلنساين؛ والقضااي دون اإلقليمية. واعتمدت طرائق  العاملية للعمل

مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  يف فضال عن بنود العمل اليت يتعني متابعتها  ، 2022
نمية اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك املوقف األفريقي املشرتك، وإحصاءات املناخ، وت

 ومتويلاالنبعااثت الكربونية  إطالقبرخص  االجتار جمال قدرات املفاوضني، وتنمية القدرات يف 
 .  أفريقيا جناحنصب و  املناخ،

  ، السالم بشأن للسياسات إقليمي مؤمتر تنظيم يف األفريقي  االحتاد اللجنة ودعمت -38
السياسات الرئيسيون، والقادة   واضعوحضره  ، 2022والتنمية يف تشرين األول/أكتوبر  ،واألمن

مصرف التنمية  عن ن و وممثلالسياسيون، وكبار املسؤولني من االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، 
األفريقي، واملصرف األفريقي للتصدير واالسترياد، واجلهات الفاعلة الرائدة يف اجملتمع املدين 

  التحضري  يف   األفريقي  االحتاد  دعم  يف   رئيسي  بدور  اللجنة  واضطلعت.  فريقياأل   اإلمنائيون  شركاءالو 
 ميكن كيف  واأابنالصلة بني السالم واألمن والتنمية، و  خالله املشاركون أبرز الذي  للمؤمتر،

 اأثر  ثد  حتُ  أنوالتقدم االقتصادي العام  ،والتمكني االقتصادي للشباب ،واالستثمارات ،لتجارةل
 ؤسسامل  االتفاقإىل اإلسراع يف تنفيذ    شاركونغري مباشر يف تعزيز السالم واألمن. ودعا امل  اإجيابي

لتسريع النمو االقتصادي األفريقي،    وسيلة ابعتبار هذه املنطقة    التجارة احلرة القارية األفريقية  نطقةمل
 التشديد ومت. األفريقي للشباب عملالو القطاع اخلاص، وخلق فرص وزايدة اإلنتاجية، ودعم من

 . أفريقيا  يف الصراع نريان إمخاد يف الرشيد احلكم دور على

التعاون اإلقليمي ألفريقيا عن طريق    منصةاللجنة االضطالع بدور رئيسي يف    وتواصل -39
تعزيز التعاون بني وكاالت األمم املتحدة وتنفيذ عملية اإلصالح اإلقليمي لألمم املتحدة يف 

كما    املشرتكةتها عضو يف أمانهي ف  ، نصةكنائب مشارك لرئيس امل  دورها إىل  فباإلضافة أفريقيا. 
  مبهمةو   اإلقليميمبركز إدارة املعارف    تنياملعني)  3و  2العمل    يتاجتماعات فرق  تنظيميف    تشارك أهنا  

  تومتكن. والقضااي الفرص على القائمةئتالفات اال واجتماعات( التوايل على اإلقليمي، اإلبالغ
من   الرئيسية،  الدافعة ا قوهتتشكل  اليت القائمة على الفرص والقضااي، ائتالفاهتا من خالل  نصةامل

تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء يف جماالت البياانت واإلحصاءات، والتنويع االقتصادي، ومنطقة 
يف جمال التنمية املستدامة، وتغري    للتعاونالتجارة احلرة القارية األفريقية، ووضع إطار األمم املتحدة  

يف اتفاقية األمم املتحدة املناخ، واألعمال التحضريية للدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف 
يف  ختذت،  اُ إىل ذلك،    ابإلضافةو اإلنسان والسلم واألمن.    حقوقو اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ،   

قرارات   ، مبا يف ذلكهامةقرارات  ، 2022املعتكف الذي نظمته املنصة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 .هالدعم عمل يةووضع صيغة متويلمن مثانية إىل ستة االئتالفات قليص عدد تب تتعلق
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 ألفريقيا  االقتصادية اللجنة عمل برانمج تنفيذ لتحسنيعملية الساليب األ - حاء
األمر    ، العملأساليب    رقمنة ب  يتصل  فيما   مساعيها   االقتصادية ألفريقيااللجنة    واصلت -40

وتكاليف الطباعة والتصوير    ،الكهرابء  ابستخدام  يتعلق  فيما   إجيابية  نتائج  عن  يسفر  أن  توقعيُ الذي  
الكربونية ة صمبالالضوئي، وحتقيق مكاسب يف الكفاءة، واملسامهة يف هناية املطاف يف احلد من 

 بتنفيذ تعلقي فيما العمل أساليب مشرتكة بني املكاتب، وهي وظائف للجنة. ومتت رقمنة ثالث 
الستشاريني وفرادى املتعاقدين، وشراء السلع للخرباء االرئيسي  امللف د تعه  و  والربامج، املشاريع

سجال   18 528حوايل إضافة  متت و خالية من الورق.  بيئة إجيادما أدى إىل وهو واخلدمات، 
  027عدد السجالت اليت ميكن الوصول إليها إلكرتونيا إىل    رفعاألمر الذي    ، إىل مستودع مركزي 

 . سجال 481

الذي  الزمين دى املإىل  ابلنظرجمال يثري القلق  ووه البشرية، املوارديتعلق إبدارة  فيماو  -41
الجتذاب أفضل املواهب واالحتفاظ هبا وترقيتها.    هوداجل  تكثيف  مت  ،ستقداماال  جراءاتإتستغرقه  

الشواغر  معدالتإثرها  علىأسرع خفضت  استقدام دورةب تتميز استقداماللجنة محلة  أطلقتو 
كجزء   خمصصة استقدام. ومتت إعادة هيكلة إدارة املوارد البشرية لتوفري خدمات 2022يف عام 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا  إداراتما أدى إىل خفض معدالت الشواغر يف مجيع وه من احلملة، 
 . 2022يف املائة يف عام  11إىل  2021يف املائة يف عام  15من 

وأقيم حفل وضع حجر األساس يف   افريقيأقاعة  تجديدب اصاخل عقدالتوقيع  متو  -42
جتديدها مرافق حديثة وعملية للمؤمترات تدعم   بعد. وستوفر القاعة  2022تشرين األول/أكتوبر  

اللجنة  تعملاملوارد املالية. وعالوة على ذلك،  استقطاب هلا تيحوتللفكر  كمركزوظيفة اللجنة  
  موظفي شملت حبيثالرعاية  جمال يفواجبها  قتضىمب تقدمها اليت اخلدمات نطاقتوسيع  على

املتحدة وموظفي املنظمات غري احلكومية خارج أديس أاباب من خالل   األمم  كياانت منظومة
 . إثيوبيا يففرعية يف ميكيلي وشريي،  عيادات افتتاح

وأقامت   مع وسائط اإلعالم القائمة شراكاهتا ألفريقيا االقتصادية اللجنة وعززت -43
و’’األفريقي الشرقي‘‘   (AllAfrica)’’عموم أفريقيا‘‘    – شراكات جديدة مع ثالث دور إعالمية  

(The East African)   ’’ةفريقيالشؤون املالية األو  ‘‘(Financial Afrik)  –   حضورها    لتعزيزمسعى    يف
  ذلك، إىل وابإلضافة. اجلمهوراستيعابه من قبل و  أنشطتهامضمون من خالل نشر  يؤسسامل
  ،للجنة  الشهري   والبودكاست  الشهرية   الصحفية   اإلحاطة  مها  للتوعية،  جديداتن  مبادراتن  طلقتأُ 
 . هبا اصاخل توى احملنشر  يف لمساعدةل

 الربامج، أداء تعزيزو  املساءلة على القائمة ثقافتها تعميق إطار يف اللجنة، وعقدت -44
املسؤولون عن  املوظفونللمساءلة واستعراض أداء الربامج، قدم فيها  خمصصة فصلية اجتماعات
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 ةخلط وفقا األموال واستخدام املقررة األنشطة تنفيذالفرعية تقارير عن التقدم احملرز يف  الربامج
اللجنة    أنشطة  يربز   عرضاماجتماعات استعراض الربع األخري من العام    تضمنتالعمل السنوية. و 
  مبتكرة منصة  مبثابة املعرض  كان و . ةبصريال ة سمعيال ابستخدام الوسائل يقيااالقتصادية ألفر 

 .واخلارجيني الداخليني املصلحة أصحاب مع والتواصل  ،هاموظفي لالحتفال إبجنازات

النسخة   ءنشاإل ساسلتكون مبثابة األ لتغيريا دارةإل املتكاملة بادرةاملاللجنة  وأطلقت -45
تشجع الثقافة   ةمنظمعالمة جتارية لل استحداث ،أخرى  وبعبارة ،(ECA 2.0) منظمةلل اجلديدة

الفرص   إاتحةو متكني موظفيها   إىل  ظلها  يف  اللجنة وتسعى القائمة على النتائج والرضا الوظيفي، 
  أحداللجنة االقتصادية ألفريقيا    جعل  إىل   املطاف  هناية  يف   يفضي  مبا  تأثري،الوإحداث    للتفوقهلم  

 . يف أفريقيا أرابب العمل أفضل

 االستنتاجات - اثلثا
-كوفيد  جائحة من تعايفت القارة  فيه زالت ماالفرتة املشمولة ابلتقرير يف وقت  بدأت -46
 طو الضغ  حدةما زاد على الفور من  وهو  يف أورواب،  نزاع  ال  فيه  اندلعالذي    هنفس الوقت    هوو   19

 والتمويل أزمات الغذاء عن النامجة تحدايتالعلى  للتغلبو . األفريقية االقتصادات على الواقعة
جمموعة من   تتيحمبتكرة  اسرتاتيجياتحداث البلدان األفريقية است سيتطلب األمر من  ،والطاقة

إىل التمويل الكايف، والطاقة الكافية،   حباجة األفريقية البلدانف. اتالسياسعلى صعيد  ياراتاخل
  وجه يف الصمود على القادرة والغذائية الزراعية والنظم األساسية، اكليمن اهل جمموعة مناسبةو 

  منو . اآلاثر لكت حدة من يقلل مبامن آاثر تغري املناخ  لتخفيفا وتدابري اخلارجية، الصدمات
 يف اخلضراء القطاعات يف االستثمارفالبلدان األفريقية حلوال مبتكرة.  نبط تست أن مبكان األمهية
الديون إبجراءات التكيف  مبادلةالسندات اخلضراء والزرقاء، و  أن كماكبرية.    يعود مبنافع أفريقيا

فريدة جلمع املوارد الالزمة للتنمية. ومثة سبيل آخر   فرصا تتيحالكربون  وأرصدةمع تغري املناخ 
  الالعادل أمر الطاقوي االنتقال  فإن ذلك، عن فضال و . للمعادن القيمة إضافةلتعبئة املوارد هو 

 كماعلى الكهرابء   صولاحل تعميم ابلضرورة يقتضي التحول االقتصادي  للقارة، كما أن عنه غىن
ملنطقة   ؤسستنفيذ االتفاق امل يشكل ، على املنوال نفسهو املستدام.  لتصنيعاب األخذ يقتضي

 . اأفريقي يفاالقتصادي  النتعاشا لتحقيقالتجارة احلرة القارية األفريقية خمططا 

  أعاله،  املذكورة  الصدمات  من  التعايف   إىل  األفريقية  البلدان  فيه  تسعى  الذي   الوقت  ويف -47
واالحتاد    ، األعضاء  ا دوهل  مساعي  دعم   يف   رئيسيا  شريكا   تظل  أبن  ألفريقيا   االقتصادية   اللجنة  تلتزم

والشركاء اإلمنائيني   ،واملنظمات احلكومية الدولية ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،األفريقي
اآلخرين لتحقيق االنتعاش االجتماعي واالقتصادي والنمو املستدام. واسرتشادا إبطارها الربانجمي  

 الرابعة الدورة أقرته الذي  ،(E/ECA/COE/40/INF/1) ( 2025-2022متوسط األجل )
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اإلجراءات ستدعم اللجنة    ،ينيقي األفر   االقتصادية   والتنمية  والتخطيط   املالية   وزراء  ملؤمتر  نو واخلمس
التنمية   ألغراضاالقتصاد الكلي  سياسة  وتسخريالتجارة والتكامل اإلقليمي؛  ركائز اليت تتناول 

القطاع   تنمية و  ؛االجتماعية اتوالسياس املساواة  وانعدام ،الفقرو  ؛للجميع املستدامة والشاملة 
واالقتصاد    ؛واإلحصاءات والتحول الرقمي؛ وتغري املناخ  ،البياانتو   ابتكاراي؛  متويالاخلاص ومتويله  

 األخضر؛

األطر الشاملة لعدة قطاعات، مثل اسرتاتيجية    تنفيذتسريع عملية  اللجنة إىل    وستسعى -48
 يفاألطر  هبذهاملبادئ واألنشطة ذات الصلة  تعميم إىلو منظور اإلعاقة،  دماجإل املتحدة األمم
  من قدر  أقصى  تحقيقالتخطيط والتنفيذ املشرتكني ل اللجنةمراحل برانمج عملها. وستعزز  كافة 

  فضال  الربامج،  وتنفيذ  املوارد  تعبئةعلى حتسني    أيضا  اللجنةعمل  وست .  اسامهاهت مل   ثراألأوجه التآزر و 
خالل عام   مالءمة أكثرهذه املقاربة صبح ت البشرية واملالية. وس ها موارد من املثلى االستفادة عن

ركود اقتصادي يف  حدوث احتمالابلنظر إىل  التيقن عدم من الكثري يشوبه قد الذي  ، 2023
االقتصادات األفريقية.   تطال اضطراابت  شكل  يف آاثرا  خيلف قدوهو ما   ،النموالبلدان املتقدمة 

لتعزيز زايدة اإلنتاجية الزراعية،  ألفريقيافرصا وينبغي أن توفر تلك التحدايت واحلرب يف أوكرانيا 
  ،يف املنطقة ألمسدةاب اخلاصة ةالقيم سالسلواالعتماد على الذات يف إنتاج األغذية، وتطوير 

حرية تنقل األشخاص والسلع واخلدمات  كتسيوست. األفريقية البلدان بني فيما التجارة وازدهار
 .األفريقية البلدان بني فيما  واالستثمارات التجارة لنجاح حامسة أمهيةعرب القارة 

_________ 


