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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

 والتنمية االقتصادية األفريقيي 
 االجتماع احلادي واألربعون 

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

 القضااي النظامية
 

قرارات الصادرة عن مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  المتابعة عن تقرير 
 والتنمية االقتصادية األفريقيي

 مقدمة - أوال
ما أحرزته أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا من تقدم يف تنفيذ أبرز هذا التقرير يتضمن  -1

القرارات اليت اعتمدها مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، يف اجتماعه  
الرابعة أثناء الدورة  2022أاير/مايو  17و 16نرتنت يف داركار يومي املعقود حضوراي وعرب اإل

 . واخلمسني للجنة االقتصادية

جمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ا ىلرُفعت إقرارات  10املؤمتر وقد اعتمد  -2
التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات اليت تتطلب هذا  الستعراضها وإقرارها. ويسلط  

 .  اختاذ اللجنة االقتصادية إجراءات بشأهنا
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 التقدم الذي أحرزته اللجنة االقتصادية   -اثنيا
 ذلك  متويل االنتعاش يف أفريقيا وما بعد  -( 54- )د 982القرار  -ألف

 2الفقرة 

 النص   )أ( 

ابللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل توفري القيادة الفكرية والدعم التقين أثناء   يهيب
 . مداوالت الفريق العامل الرفيع املستوى وأن تعمل كأمانة له

 التقدم املُحرز  )ب( 

تجديد الفريق العامل الرفيع املستوى املعين الدعم لاللجنة االقتصادية ألفريقيا قدمت 
،  2022ابهليكل املايل العاملي للمساعدة يف تلبية االحتياجات املالية للقارة. ومنذ آذار/مارس 

حضورية على هامش اجتماع الربيع واالجتماع منها عقد الفريق العامل تسعة اجتماعات، ثالثة 
الدويل يف واشنطن العاصمة، يف نيسان/أبريل  السنوي لصندوق النقد الدويل وجمموعة البنك 

، على التوايل، ومؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 2022وتشرين األول/أكتوبر 
. وحضر املدير العام لصندوق النقد الدويل اثنني من 2022األفريقيني يف داكار يف أاير/مايو 

املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني قبل   للتشاور مع وزراءرب اإلنرتنت عاالجتماعات 
املركزية جملموعة العشرين يف ابيل، إندونيسيا، يف عام  صارف اجتماع وزراء املالية وحمافظي امل

2022 . 

’’مستقبل اهليكل   الذي حيمل عنوانإعداد التقرير  عملية  وتقود اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
ويتضمن من الفريق العامل. اور مع وزارات املالية األفريقية وأعضاء آخرين املايل العاملي‘‘، ابلتش

برانمج عمل جديد لصندوق النقد الدويل لالستجابة بشكل أفضل  بشأن اقرتاًحا التقرير 
 للتحدايت اليت تواجهها أفريقيا يف اهليكل املايل العاملي احلايل. 

 3الفقرة 

 النص (أ)

االقتصادية ألفريقيا إىل أتييد متديد مبادرة تعليق سداد خدمة الدين اللجنة  أيضايدعو 
ملدة سنتني أخريني مع إعادة جدولتها يف هناية هاتني السنتني إىل فرتة إضافية مدهتا مخس سنوات  

 .للدول الراغبة
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 التقدم املُحرز  ( ب)

ألعضاء  لدول اعلى االلجنة االقتصادية ألفريقيا  عرضت  ،  2022يف تشرين األول/أكتوبر  
وكذلك  ،وعوائد السنداتاألفريقية ن و الديحالة عن استنتاجات ونتائج مشروع أحباث الديون 

صندوق السيولة  وإنشاء  قوق السحب اخلاصةاملتعلق حبالنتائج املستخلصة من البحث 
لدول األعضاء لتبادل املعلومات عن التحدايت واحللول فيما يتعلق وفري منصة لمت تو .  واالستدامة

وأوكرانيا،  االحتادية  روسيا  بني  زمة  األو   ( 19-فريوس كوروان )كوفيدجائحة  إبدارة الديون، يف سياق  
 وتبادل املعارف يف هذا الصدد.

 5الفقرة 

 النص )أ(

لى الرتحيب عالبلدان والشركاء اإلمنائيني واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية    ثحي
 .مبرفق السيولة واالستدامة املنشأ حديثا وتقدمي الدعم له يف جمايل التمويل والدعوة

 التقدم املُحرز  )ب( 

دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع املصرف األفريقي للتصدير واالسترياد، 
بسلة متنوعة  ‘‘ سييت بنك’’ إعادة الشراء االفتتاحي مع اتفاق مرفق السيولة واالستدامة يف إبرام 

 . ومصر من سندات اليورو السيادية، مبا يف ذلك السندات الصادرة عن أنغوال وكينيا 

 6الفقرة 

 النص   )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تيسري تشغيل مرفق السيولة واالستدامة، ال سيما عن   يدعو
 واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون طريق تعبئة املوارد املالية من البلدان الداعمة والشركاء اإلمنائيني

صندوق النقد الدويل قيام  اإلقليمية، فضال عن استكشاف فرص احلصول على الدعم من خالل  
 . حلقوق السحب اخلاصة جديد  إبصدار 

 التقدم املُحرز  )ب( 

من خالل إبرام أول صفقة وذلك  تشغيل املرفق،  الدعم لاللجنة االقتصادية ألفريقيا  قدمت  
، تغطي سندات اليورو السيادية 2022تشرين الثاين/نوفمرب    14مليون دوالر، يف    100بقيمة  له  

اللجنة كذلك يف إطالق مبادرة ائتالف الديون اليت سامهت . و ومصر الصادرة عن أنغوال وكينيا 
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ملتعلقة  ميكن حتملها يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ا
 بتغري املناخ بصياغة املذكرة املفاهيمية واإلعالن اخلاصني ابملبادرة. 

 7الفقرة 

 النص   )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل مواصلة مناصرهتا إلصالح اهليكل املايل الدويل    يدعو أيضا 
للسماح للبلدان األفريقية، مبا يف ذلك البلدان ذات الدخل املتوسط األعلى، ابحلصول على املوارد  

 . بسهولة أكرب وبتكلفة أقل من املؤسسات املالية املتعددة األطراف واإلقليمية

 رز التقدم املُح )ب( 

قد  ، دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا اجتماعا لوزراء املالية عُ 2022يف أاير/مايو 
وصل إىل موقف أفريقي مشرتك بشأن إصالح اهليكل املايل واإلمنائي الدويل قبل الدورة السابعة  ت  لل

والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. ودعا الوزراء إىل 
قضااي   يعالُ و  ، به وميكن التنبؤ أكرب وأكثر مالءمةً يكون  خلطة التنمية املستدامة يف أفريقيامتويل 

بين  ينقاط الضعف احملددة املتعلقة ابلتمويل يف البلدان األفريقية، و  ستشعرُ يالديون املتكررة، و 
 واحلرب يف أوكرانيا.    19-القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات، مثل كوفيد

 8الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقدم املساعدة التقنية الفنية وخدمات بناء   يطلب إىل
 . القدرات إىل البلدان الراغبة واملؤهلة للمشاركة يف مبادرة مرفق السيولة واالستدامة

 التقدم املُحرز  )ب( 

لتعاون الدويل واجتماع ل، خالل النسخة الثانية من منتدى مصر  2022يف أيلول/سبتمرب  
والبيئة األفريقيني، دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدول األعضاء يف  واالقتصاد وزراء املالية 

ايري  حوارها مع وكاالت التصنيف لتعزيز فهم املنهجيات واملتطلبات واالعتبارات، مبا يف ذلك املع
آلية اتفاق البيئية واالجتماعية واحلوكمة، يف عملية تصنيف سيادية، وكذلك مع أمانة املرفق لفهم  

 املايل للدول األعضاء يف السوق الثانوية. هامش املناورة إعادة الشراء ودورها يف توسيع 
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 9الفقرة 

 النص )أ(

البلدان وتسهيل إصدارها للسندات إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مساعدة  يطلب أيضا 
اخلضراء والزرقاء املرتبطة أبهداف التنمية املستدامة لتحفيز االستثمار يف إجراءات التكيف مع 
تغري املناخ واحلفاظ على املوارد الطبيعية، من خالل االستفادة من مرفق السيولة واالستدامة عند 

 .تشغيله

 التقدم املُحرز  )ب( 

بني  قدرات  الادية ألفريقيا، ابلتعاون مع جمموعة البنك الدويل، بناء  دعمت اللجنة االقتص
دولة عضوا بشأن   24واضعي السياسات واملسؤولني احلكوميني وممثلي املصارف املركزية من 

إصدار سندات خضراء وزرقاء ومرتبطة أبهداف التنمية املستدامة يف أفريقيا. ونُظمت حلقتا عمل  
إىل إذكاء الوعي  كانتا هتدفان و  ،عرضا عن آلية املرفق ا تضمنت 2022ومتوز/يوليه يف أاير/مايو 

 وتعزيز فهم اآللية بني الدول األعضاء. 

 10الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل الدعوة وحشد الدعم إلعادة ختصيص حقوق   يدعو
دي للتحدايت االجتماعية السحب اخلاصة للبلدان األكثر احتياجا لكي تتمكن من التص

واالقتصادية والبيئية، مبا يف ذلك إعادة إقراض حقوق السحب اخلاصة ملصارف التنمية اإلقليمية  
األمام بشكل أفضل وحتقيق التنمية إىل لدعم أولوايت متويل التنمية يف أفريقيا، من أجل البناء 

وخطة االحتاد   2030التنمية املستدامة لعام اخلضراء واملستدامة على النحو املتوخى يف خطة 
 : ’’أفريقيا اليت نصبو إهلا‘‘.2063األفريقي لعام 

 التقدم املُحرز  )ب( 

استخدام حقوق السحب اخلاصة  عن  قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم لوضع دليل  
دعم اختاذ  يحلقوق، و هلذه امن شأنه أن يساعد واضعي السياسات على فهم العناصر األساسية 

من  ها ، واعتماد موقف مشرتك بشأن كيفية إعادة تدوير هاقرارات مستنرية فيما يتعلق ابستخدام
 البلدان املتقدمة النمو إىل البلدان النامية، بغية زايدة االستثمار والسيولة يف أفريقيا. 
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 11الفقرة 

 النص )أ(  

من اللجنة االقتصادية ألفريقيا إنشاء وكالة تصنيف ائتماين أفريقية ابلتعاون مع   يطلب
 . مفوضية االحتاد األفريقي

 التقدم املُحرز  )ب(  

الديون األفريقية وحمددات  شهد أعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا استعراضا حتليليا مل
هم يف العمل الذي بدأته مفوضية اسيسأسعار الفائدة على قسائم السندات السيادية، وهو ما 

تصنيف ائتماين  بشأن إنشاء وكالة    االحتاد األفريقي، من خالل اآللية األفريقية الستعراض األقران
 .للتصنيفلة بديلة ومكم   تقييمات بوصفها كياان مستقال يقدم أفريقية 

 12الفقرة 

 النص )أ(  

التجاري األفريقي استخداما فعاال ألغراض    جبميع البلدان أن تستخدم منصة التبادل  يهيب
 االجتار ضمن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. 

 التقدم املُحرز  )ب(  

غريها و  ،موردين للنب والقمح والذرة 204، مت ضم 2022حبلول تشرين الثاين/نوفمرب 
واألمسدة ومواد البناء إىل منصة التبادل التجاري األفريقي. ومن بني هؤالء،   ،املواد الغذائيةمن 

 موردا لألمسدة.  15موردين أفريقيني، منهم  104هناك 

 ( أمهية التحول الرقمي لفتح آفاق جديدة 54- )د 983القرار  - ابء
 1الفقرة 

 النص   )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا املضي يف دعم تطوير القدرات يف جمال اهلوية الرقمية    يطلب إىل
يف مجيع أحناء القارة األفريقية كوسيلة لتعزيز التنمية املستدامة الشاملة، وجتاوز الطابع غري الرمسي  

احلرة القارية   لالقتصادات األفريقية، وحتسني تعبئة املوارد احمللية، والتعجيل بتشغيل منطقة التجارة
 . األفريقية، وضمان عدم ختلف أحد عن الركب
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 التقدم املُحرز  )ب( 

اسرتاتيجياهتما الوطنية قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم إلثيوبيا ونيجرياي يف مواءمة  
تنفيذ براجمهما  تعمالن على إطار اهلوية الرقمية. والدولتان العضوان للتحول الرقمي مع مبادئ 

وبدعم تقين من   الوطنية للهوية الرقمية وتطوير حاالت االستخدام، استنادا إىل مبادئ اإلطار 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا. 

 2الفقرة 

 النص )أ(  

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل متسكها ابملبادرات اليت تعزز مشاركة    يطلب أيضا
 .النساء والفتيات يف اسرتاتيجيات التحول الرقمي

 التقدم املُحرز  )ب(  

من خالل خميم تعليم الربجمة ’’الفتيات األفريقيات املتصالت‘‘ الذي عقد حضوراي وعرب  
ألف   25لنحو شخصية دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تنمية املهارات التقنية وال ،اإلنرتنت

هن للثورة الصناعية  عد  عاما يف مجيع أحناء القارة، ما سيُ   25و   12فتاة وشابة ترتاوح أعمارهن بني  
 يف االقتصاد الرقمي األفريقي. كامال اخنراطا  الرابعة وجيعلهن منخرطات 

رائدات أعمال أفريقيات نساء ’’  معالذي مت خرى العمل وتشمل املسامهات األ
وهي منظمة متنح األولوية للرتكيز الشامل على التقنيات الرقمية، مبا يف ذلك الفوائد   ،‘‘ تكنولوجية

االجتماعية واالقتصادية لتحقيق قدر أكرب من املساواة واجلهود املتسقة لتضييق فجوة املهارات 
 الرقمية.

 3الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي والشركاء اآلخرين،   حيث
 . على دعم تنفيذ ’’إعالن لومي‘‘ بشأن األمن السيرباين ومكافحة جرائم الفضاء االلكرتوين
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 التقدم املُحرز  )ب( 

، وقعت حكومة توغو واللجنة االقتصادية ألفريقيا مذكرة تفاهم  2022يف آب/أغسطس  
إنشاء املركز األفريقي للتنسيق والبحث يف جمال األمن السيرباين، الذي سيدعم  على للتعاون 

  ‘‘ إعالن لومي.’’ البلدان األفريقية يف تنفيذ 

 4الفقرة 

 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعزز أنشطتها يف جمال االستفادة من   يطلب
التكنولوجيات الرقمية واالبتكار لتمكني الدول األعضاء من استكشاف جماالت جديدة القتصاد  

غراض انتعاش اقتصاداهتا  ألالبياانت من أجل زايدة فرص التجارة والتنمية وتسخري فوائد الرقمنة 
 .واستقرارها

 التقدم املُحرز  )ب(  

قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم لوضع هنج واسرتاتيجية قاريني بشأن الذكاء  
االصطناعي لتمكني البلدان األفريقية من إطالق العنان لإلمكاانت اهلائلة لتلك التكنولوجيا  

للجميع املة قتصادات وجمتمعات شبتطوير ا دفعالوتسخريها بفعالية حلماية املصاحل الوطنية و 
ومعاصرة. وابإلضافة إىل ذلك، وضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا خارطة طريق أفريقية للذكاء  

 االصطناعي.

 5الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي والشركاء اآلخرين،   يدعو
إىل دعم الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف استنباط آليات ابتكارية إضافية لتمويل  

 .وتنفيذ اسرتاتيجيات التحول الرقمي

 التقدم املُحرز  )ب( 

وغينيا ونيجرياي لتحقيق  ورواندا وتسواان بثيوبيا و قيا الدعم إلتقدم اللجنة االقتصادية ألفري
االحتاد  إطار قدمت اللجنة الدعم لوضع التحول الرقمي وضمان الكفاءة يف تقدمي اخلدمات. و 
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ويوفر إطارا قاراي إلدارة    2022البياانت الذي أقره رؤساء الدول يف شباط/فرباير  األفريقي لسياسة  
 البياانت. 

 6الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تسريع اجلهود الرامية إىل دعم تنمية التجارة   يدعو كذلك
 الرقمية يف القارة األفريقية من أجل تسريع تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

 التقدم املُحرز  )ب( 

مل  قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم لبناء قدرات الدول األعضاء يف جمال التكا
التنظيمي للتجارة الرقمية ويف مجع البياانت لتقييم مدى استعداد البلدان األفريقية لالستفادة من 

يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.  ال سيما التجارة الرقمية والتجارة اإللكرتونية، 
خدمات الرقمية  لقيود التجارية للتتعلق ابجمموعة بياانت وطنية  17وضع ونتيجة لذلك، مت 

طراي إلثيوبيا، وإسواتيين، وبوتسواان، وبوروندي، موجزا قُ  17إعداد تكامل التجارة الرقمية و بو 
وتوغو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، والسنغال، وسرياليون، وغامبيا، والكونغو، وليرباي،  

 وليسوتو، ومدغشقر، ومصر، وموزامبيق، وانميبيا.

، أطلقت اللجنة ومعهد جامعة األمم املتحدة للموارد ، 2022ويف تشرين الثاين/نوفمرب 
على هامش الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة   ،فريقياأالطبيعية يف  

ع غري  لدعم انتقال القطا   (JUSTIS)   رقمية تسمى ’’جاستيس‘‘   بوابةً   ،اإلطارية بشأن تغري املناخ
 الرمسي إىل طاقة أنظف.  

( دور الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات يف أفريقيا يف  54-)د  984القرار  - جيم
 حتسي النتائج الصحية يف أفريقيا 

 1الفقرة 

 النص )أ(

ابللجنة االقتصادية ألفريقيا، واملنظمات األفريقية القارية األخرى، واجلهات الفاعلة   يهيب
الرئيسية يف جمال الصحة العاملية، والشركاء اإلمنائيني، واملؤسسات املالية اإلقليمية والدولية، والقطاع 

تمثل اخلاص، حشد التمويل لتحقيق هدف الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات يف أفريقيا امل
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يف ضمان احلصول دون انقطاع على لقاحات عالية اجلودة وميسورة التكلفة يف أفريقيا وذلك  
 . 2040يف املائة من طلب القارة على اللقاحات من طريق اإلنتاج احمللي حبلول عام  60بتلبية 

 التقدم املُحرز  )ب( 

سرتاتيجية  الالنسخة األوىل  ‘‘ الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات األفريقية’’ ضعت و  
يف  قارية وإطار عمل سيوجهان املبادرات األفريقية لتوسيع نطاق تصنيع اللقاحات يف القارة. و 

(،  40-)د 1147، وج ه اجمللس التنفيذي لالحتاد األفريقي، يف املقرر 2022شباط/فرباير 
جل تصنيع اللقاحات الشراكات من أاالحتاد االفريقي لللتعجيل بتنفيذ برامج ’’ مفوضية  
 .  ‘‘ بطريقة تعاونيةاألفريقية

 2الفقرة 

 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعمل مع مفوضية االحتاد األفريقي، واملراكز   يطلب
األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها، وفرقة العمل األفريقية املعنية ابقتناء اللقاحات، لوضع  

تساق  قانون منوذجي لالحتاد األفريقي بشأن املشرتايت اجملم عة، على أمل اعتماده، بغية تعزيز اال
 . بشأن آليات جتميع املوارد وإرساء جو من الثقة إبزاء الطلب على اللقاحات املنتجة يف أفريقيا

 التقدم املُحرز  )ب( 

 ال يوجد حتيني. 

 3الفقرة 

 النص )أ(

يف حتديد وأتمني وتطوير فيها  اللجنة االقتصادية ألفريقيا على دعم الدول األعضاء    حيث
قطاع جمد  جتاراي ومستدام ماليا لتصنيع اللقاحات يف أفريقيا واملتمثلة يف العناصر الالزمة إلحداث  

 القوى العاملة وامللكية الفكرية والدراية الصناعية والتكنولوجيا والتمويل.

 التقدم املُحرز  )ب( 

 ال يوجد حتيني. 
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 البياانت واإلحصاءات  :(54– )د  986القرار  -دال
 1الفقرة 

 النص (أ)

ابلدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل دعم العمل اجلاري على   يهيب
حتو ل وحتديث اإلحصاءات الرمسية الذي تضطلع به اجملموعة األفريقية اليت أنشأهتا اللجنة  
اإلحصائية األفريقية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا وتضم رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية  

 . ريقيا، وأن تعتمد وتنفذ خارطة طريق إلحداث حتو ل يف النظام اإلحصائي الوطين وحتديثهيف أف

 التقدم املُحرز  )ب( 

اجملموعة األفريقية األفرقة التقنية يف تقييم النظم اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا    دعمت أمانةُ 
تنسيق  يف  منهجية االستقصاء، و يف  يف جمال رقمنة وإدماج املبادرات القائمة على علوم البياانت، و 

ن  النظام اإلحصائي الوطين والتشريعات اإلحصائية، مبا يف ذلك نظم البياانت اإلدارية وغريها م
قدمت األمانة الدعم كذلك لوضع خارطة طريق إلحداث التحول يف اإلحصاءات  و املصادر. 

 الرمسية يف أفريقيا وحتديثها.  

وابلتعاون مع مكتب اإلحصاءات الوطنية يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 
ديري املكاتب اإلحصائية  الشمالية، قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم لبناء قدرات كبار م

ابملهارات الالزمة لقيادة مؤسساهتم.  لتزو دهم الوطنية يف إثيوبيا وبوتسواان وغامبيا وليسوتو ومصر 
وتقوم اللجنة أيضا مبساعدة الدول األعضاء يف حتديث أطرها القانونية اإلحصائية الوطنية لبناء 

 .ة على التكيفر دقانظم إحصائية مرنة و 

 2الفقرة 

 النص )أ(

املنظمات القارية األفريقية والشركاء إىل توجيه وتنسيق دعمهم حنو حتديث النظم   يدعو
 . اإلحصائية الوطنية

 التقدم املُحرز  )ب( 

، استضافت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدورة الثامنة 2022يف تشرين األول/أكتوبر 
املكانية العاملية لألمم املتحدة ألفريقيا، وهو ما أدى إىل  للجنة اإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافية  
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إنشاء فريق عامل معين بتكامل اجلغرافيا واإلحصاءات، يهدف إىل حتديث النظم اإلحصائية 
 الوطنية.

وعقدت اللجنة املنتدى العاشر املعين ابلتنمية اإلحصائية األفريقية يف تشرين األول/أكتوبر 
بني البلدان والشركاء واملؤسسات اليت تدعم بناء القدرات    هاوتعزيز شبكات  دف إنشاء  هب  2022

 . هاوحتديث ل النظم اإلحصائية الوطنيةيتحو لتعجيل باإلحصائية لالستفادة من الفرص احلالية ل

 3الفقرة 

 النص )أ(

على تكريس موارد مالية كافية لبناء  يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدول األعضاء  حيث
نظم إحصائية حديثة تستجيب على حنو كاف لالحتياجات من اإلحصاءات والبياانت الرمسية  

 .ألغراض التخطيط واختاذ القرارات

 التقدم املُحرز  )ب( 

اليت عقدت   اإلحصاء الوطنيةخالل الدورة السادسة عشرة للجنة املديرين العامني ملكاتب  
، دعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل ختصيص املوارد املالية  2022يف كانون األول/ديسمرب 

 الكافية لبناء أنظمة إحصائية حديثة.  

 5الفقرة 

 النص )أ(

احلكومات وكياانت منظومة األمم املتحدة والشركاء اإلمنائيني إىل تقدمي الدعم املايل    يدعو
دي والتقين للدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا اليت مل جتر بعد تعدادا يف جولة عام  واملا

ودعم تنفيذ   2024يف عام  2020لتمكينها من إجراء تعدادات قبل هناية جولة عام  2020
- 2025) 2030التعدادات القائمة ابلكامل على التكنولوجيا يف أفريقيا خالل جولة عام 

2034 .) 

 التقدم املُحرز  )ب( 

أدوات تكنولوجيا املعلومات اليت مت تطويرها  طرح  على  اللجنة االقتصادية ألفريقيا  ف  كعت
داخليا، مبا يف ذلك لوحة متابعة للرصد امليداين للتعداد، ونظام للدعم امليداين للتعداد وتتبع 
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للتعداد لدعم إجراء التعداد   القضااي، وأداة للتزويد ابألجهزة اللوحية، ومستودع لألسئلة اإللكرتونية
 الرقمي يف أفريقيا. 

عدة دول أعضاء للمساعدة يف ختطيط وإجراء التعدادات لوقدمت اللجنة الدعم التقين 
، مبا يف ذلك بناء قدرات اإلحصائيني الوطنيني يف جمال نشر نتائج 2020خالل جولة عام 

 النتائج وإمكانية الوصول إليها وأتثريها. تلك التعداد من أجل توسيع نطاق استخدام 

وابلتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب اإلحصاءات الوطنية يف اململكة  
بلدا أفريقيا، هي توغو ومجهورية تنزانيا املتحدة وجنوب  13املتحدة، أوفدت اللجنة بعثات إىل 

أفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسيشيل وسرياليون وغاان وكينيا وموريشيوس وانميبيا ونيجرياي،  
وتقدمي املساعدة التقنية، مبا يف ذلك الستعدادها إلجراء التعداد الوطين للسكان تقييم مدى ل

 توفري أجهزة لوحية جلمع البياانت.  

 6الفقرة 

 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل، يف سياق العمل مع الشركاء اإلقليميني   يطلب
الرئيسيني اآلخرين مثل مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي، تقدمي الدعم للدول 

 .األعضاء يف املفوضية يف جمال تعزيز قدرة نظمها اإلحصائية والبيانية

 التقدم املُحرز  )ب( 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع مصرف التنمية األفريقي ومفوضية االحتاد  قدمت  
بلدا، هي إثيوبيا،   20اإلحصاءات يف تطوير صياغة اسرتاتيجيات وطنية للاألفريقي، الدعم 

أوغندا، بوروندي، توغو، مجهورية تنزانيا املتحدة، زامبيا، زمبابوي، السنغال، سرياليون، سيشيل،  
 غابون، غامبيا، غينيا االستوائية، الكونغو، ليسوتو، مدغشقر، مصر، موزامبيق، انميبيا، النيجر.

لهيئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية يف وضع ’’االسرتاتيجية الدعم لاللجنة قدمت و 
‘‘. وإىل جانب االسرتاتيجية، وضعت األفرقة  2025- 2021اإلقليمية لتطوير اإلحصاءات، 

 التقنية التابعة للجنة اإلحصائية التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية مؤشرات   ةُ العامل
عدت الطبعة األوىل من تقرير إحصاءات اهلجرة، ووضعت هلجرة، وأ  خاصة ابذات أولوية    رئيسيةً 

 نوعية البياانت. تبادل البياانت وتقييم  اريع أُطر بشأن سياسة مشواعتمدت 
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 7الفقرة 
 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا العمل مع البلدان والشركاء اإلمنائيني من أجل تعبئة إىل    يطلب
موارد خاصة ملساعدة الدول األعضاء يف اللجنة اليت تواجه صعوابت مالية يف جمال تطوير نظمها 

 اإلحصائية والبيانية. 

 التقدم املُحرز  )ب( 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا حوايل مليوين يورو من االحتاد األورويب من خالل  حشدت 
أهداف التنمية املستدامة واإلحصاءات يف  تنفيذ املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب لدعم رصد 

. ويغطي الربانمج ثالثة جماالت، هي البياانت اإلدارية،  2023إىل عام  2021أفريقيا من عام 
 تكامل البياانت اجلغرافية املكانية واإلحصائية.عمليات  أهداف التنمية املستدامة، و   متابعةولوحة  

( الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا ألقل  54- )د 987القرار  -هاء
 األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوًّا البلدان منوًّا يف سياق مؤمتر  

 1الفقرة 
 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقدم تقريرا عن التقدم الذي أحرزته أقل البلدان   يطلب
 .األفريقية منوا يف تنفيذ برانمج عمل الدوحة

 التقدم املُحرز  )ب( 

شرعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف صياغة تقرير أويل عن تنفيذ اجملاالت ذات األولوية 
يركز على العناصر الرئيسية لربانمج العمل  الذي يف برانمج عمل الدوحة لصاحل أقل البلدان منوا، 

 ويوفر خطوط أساس لتتبع األداء على أساسه. 

 2الفقرة 
 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن حتشد مجيع األدوات واملوارد املناسبة لدعم   يطلب أيضا 
االستناد إىل األدلة يف التخطيط ووضع سياسات االقتصاد الكلي وإدارة الديون يف أقل البلدان 

 .األفريقية منوًّا
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 التقدم املُحرز  )ب( 

رد، مبا يف ذلك منوذج  اللجنة االقتصادية ألفريقيا جمموعة من األدوات واملواطرحت 
لالقتصاد الكلي وجمموعة أدوات للتخطيط واإلبالغ املتكاملة لدعم التخطيط القائم على األدلة،  

مواءمة خطط عملية   األدوات    دعمت جمموعةُ و سياسات االقتصاد الكلي، وإدارة الديون.  وضع  و 
ان، ومصر، ومالوي مع  التنمية الوطنية يف بوتسواان، وبوركينا فاسو، وزامبيا، وسيشيل، وغا

: ’’أفريقيا اليت نصبو  2063طة االحتاد األفريقي لعام خالقارية والعاملية، تني اإلمنائي تنياخلطط
 ، على التوايل. 2030إليها‘‘، وخطة التنمية املستدامة لعام 

 3الفقرة 

 النص )أ(

كذلك إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل، ابلتعاون مع مكتب املمثل   يطلب
السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، دعمها  
ألقل البلدان منوا يف تنفيذ ورصد خطة عمل أديس أاباب املنبثقة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل 

، وذلك ابلتنسيق مع خمتلف كياانت األمم املتحدة، 2030التنمية وخطة التنمية املستدامة لعام 
وإذكاء الوعي العاملي، وتعبئة الدعم واملوارد على الصعيد الدويل لصاحل أقل البلدان منوا، وبناء 

ك  شراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين، والتواصل مع مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذل
 عن طريق إقامة شراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، لتعزيز الدعم املقدم هلذه البلدان.

 التقدم املُحرز  )ب( 

تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتنسيق عمل فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية  
ستة خطوط تنفيذ بشأن  وذلك ،وانتقاهلا املرنأقل البلدان منوا من قائمة البلدان النامية رفع ب

لبلدان املؤهلة للرفع من القائمة. وابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي للتقدمي اخلدمات 
ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي، تقوم اللجنة بتتبع التقدم الذي أحرزته أقل  

النامية حنو تنفيذ خطة عمل أديس أاباب للمؤمتر الدويل الثالث  البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية  
 وتقدم تقارير عن ذلك. 2063وخطة عام  2030لتمويل التنمية وخطة عام 
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( النهوض ابالستثمار يف قطاع النقل لتحقيق االستفادة  54-)د 988القرار  - واو
 األفريقيةالقصوى من منافع منطقة التجارة احلرة القارية 

 2الفقرة 

 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تنشر نتائج الدراسة على نطاق واسع وأن تضطلع   يطلب
 ر.مبزيد من الدراسات يف هذا الصدد، إذا لزم األم

 التقدم املُحرز  )ب( 

منطقة  انعكاسات  نشرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقريرا بعنوان ’’   2022يف أاير/مايو  
على الطلب على اهلياكل األساسية واخلدمات يف جمال النقل‘‘.  فريقيةاألالقارية التجارة احلرة 

، ويتضمن تقييما للكيفية أفريقيانطقة على تدفقات التجارة يف املويتضمن التقرير حتليال آلاثر 
لمنطقة أن جينوا فوائدها ابلكامل من خالل  لاليت ميكن هبا للموقعني على االتفاق املؤسس 

 النقل. التخطيط املتكامل للتجارة و 

 3الفقرة 

 النص )أ(

ابللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة دعم دوهلا األعضاء يف تنفيذ برانمج تطوير  يهيب
 .اهلياكل األساسية يف أفريقيا واتفاق السوق األفريقية املوحدة للنقل اجلوي 

 التقدم املُحرز  )ب( 

بني املسؤولني  اليت جرت يف شباط/فرباير دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا املشاورات 
الفنيني يف جنوب السودان واملدير العام ملشروع ممر النقل بني ميناء المو وجنوب السودان وإثيوبيا  

لتنفيذ املشروع يف جنوب  بسرعة كيفية حشد الدعم بشأن  وغريهم من املسؤولني رفيعي املستوى 
 آذار/مارس  ابإلضافة إىل ذلك، ُعقدت حلقة نقاش يف و . 2022السودان يف شباط/فرباير 

 إىل دواال  من المو يف كينيا  ‘‘ جسر بري إلنشاء ’’ لمشروع  لعن اإلمكاانت االستثمارية    2022
 . يف الكامريون
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 4الفقرة 

 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع الشركاء الرئيسيني، مبا يف ذلك مفوضية    يطلب
يف تعبئة املوارد املالية  فيها األعضاء  دولالاالحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي، أن تدعم 

القارية األفريقية  لتحسني روابط النقل ذات األمهية احليوية لتنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة 
ولالستثمار يف معدات النقل الالزمة الستيعاب حجم املبادالت التجارية املتزايد نتيجة إلعمال 

 اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. 

 التقدم املُحرز  )ب(  

إنشاء جملس أعمال  عملية ، قادت اللجنة االقتصادية ألفريقيا 2022يف أيلول/سبتمرب 
مشاركة القطاع اخلاص يف تنفيذ مشروع  يسري  إثيوبيا لت  -جنوب السودان    -ميناء المو    النقل يف

 . ومشاركته املمر. وسيكون جملس األعمال ذراع الدعوة الرئيسي ومنصة لتعاون القطاع اخلاص

 ( إصدار شهادات الكربون54- )د 989القرار  -زاي
 1الفقرة 

 النص )أ(

فيها  األعضاء    دوللاللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تقدمي الدعم التقين واالستشاري ل  يدعو
املهتمة بتنفيذ عمليات إصدار شهادات الكربون واعتمادها من حيث توفري سبل الوصول إىل  

 . أسواق أرصدة الكربون واللجان اإلقليمية للمناخ، مثل جلنة املناخ حلوض هنر الكونغو

 التقدم املُحرز  )ب( 

اشرتكت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املناخ حلوض هنر الكونغو يف وضع بروتوكول  
منسق وجمموعات أدوات ملساعدة مطوري املشاريع يف الرصد املتسق خلفض انبعااثت الكربون 

كربون  األعضاء يف جلنة املناخ يف إنشاء سوق   16 ـوالتحقق منه واإلبالغ عنه، ولدعم الدول ال
لدول تلك اعالية السالمة. وابإلضافة إىل ذلك، وضعت اللجنة سجال رقميا إقليميا للكربون ل

 . الست عشرة
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 2الفقرة 

 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم لبناء قدرات الدول األعضاء   يطلب
حصر  املهتمة واللجان اإلقليمية املعنية ابملناخ، مثل جلنة املناخ حلوض هنر الكونغو، يف جمال 

 . عمليات خفض انبعااثت غازات الدفيئة واإلبالغ عنها

 التقدم املُحرز  )ب( 

مواد تدريبية بشأن تطوير سوق الكربون، اعتماد  االقتصادية ألفريقيا بوضع و قامت اللجنة   
التحقق من الكربون وإصدار الشهادات لكبار  بشأن مبا يف ذلك تصميم السياسات وتنفيذها، و 

املسؤولني احلكوميني األفريقيني، مبن فيهم مسؤولون من جلنة املناخ حلوض الكونغو، وجلنة املناخ 
 ، وجلنة املناخ للدول اجلزرية الصغرية النامية.  ملنطقة الساحل

ن ، قادت اللجنة اجتماعا لفريق خرباء يف أديس أاباب مك  2022ويف آب/أغسطس 
لدول األعضاء يف الصندوق األزرق حلوض الكونغو التابع للجنة املناخ حلوض اجهات اتصال 

ة التعاون االقتصادي والتنمية،  الكونغو من املشاركة يف التعلم من األقران مع خرباء من منظم
وجمموعة البنك الدويل، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومؤسسات من الوالايت 

بشأن تطوير مشاريع خفض انبعااثت الكربون وتعويضه  عديدة املتحدة األمريكية وبلدان أفريقية 
 وإصدار شهادات الكربون.

 3الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تقدمي الدعم التقين واالستشاري إىل الدول األعضاء   يدعو
 .املهتمة فيما يتعلق بتقييم إمكاانت احتجاز الكربون ألصوهلا الطبيعية

 التقدم املُحرز  )ب( 

خرائط لعمليات إصدار شهادات الكربون تتعلق بوضع  على االنتهاء  توشك  دراسة  هناك  
لنمذجة والفوائد ذات الصلة اليت تعود على الشركات واملستثمرين واجملتمعات احمللية. والغاابت وا

اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن تطوير اليت تقوم هبا بناء القدرات عملية ه نتائج الدراسة وستوج   
الساحل، وجلنة سوق إصدار شهادات الكربون للجنة املناخ حلوض الكونغو، وجلنة املناخ ملنطقة  

 املناخ للدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان اليت حتتاج إىل الدعم.
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 4الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل إقامة شراكة مع مصارف التنمية اإلقليمية لوضع   يدعو أيضا
 ر أرصدة الكربون.اسرتاتيجية لتعبئة املوارد املالية، استنادا إىل الفرصة اليت يتيحها إصدا

 التقدم املُحرز  )ب( 

مت إعداد تقييم ملشاريع خفض انبعااثت الكربون ذات اإلمكاانت السوقية العالية للدول 
يف جلنة املناخ حلوض الكونغو والدول الساحلية يف غرب احمليط اهلندي ومشال  16 ـاألعضاء ال

. وستقدم اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع  2022فريقيا يف تشرين األول/أكتوبر  أوغرب  
صرف األفريقي للتصدير واالسترياد وشركاء آخرين، املشاريع احملددة للمستثمرين يف منتدى  امل

 .  2023يف أديس أاباب يف شباط/فرباير سيعقد لألعمال 

( كبح التدفقات املالية غري املشروعة واسرتداد األصول   54- )د 990القرار  - حاء
 املفقودة 

 2الفقرة 

 النص )أ(

ابجملتمع الدويل اختاذ اإلجراءات املناسبة على الص ُعد الوطنية واإلقليمية والعاملية   يهيب
لكفالة التعامل مع التدفقات املالية غري املشروعة بوصفها حتد اي يواجه املنظومة أبسرها على  

ات  الصعيد العاملي، ولكفالة اعتماد اجملتمع الدويل آلية للتنسيق العاملي من أجل رصد التدفق
 .املالية غري املشروعة رصدا ممنهًجا 

 التقدم املُحرز  )ب( 

، إىل األمني العام أن يقدم ألول 196/76، يف قرارها  لألمم املتحدة  طلبت اجلمعية العامة
شك ل  مرة تقريرا عن املبادرات العاملية واإلقليمية ملكافحة التدفقات املالية غري املشروعة. وقد 

لتقرير األمني ين دالقتصادية ألفريقيا يف جمال السياسات العامة راف  أعمال اللجنة اعمالن من 
’’التنسيق والتعاون الدوليان ملكافحة التدفقات املالية غري   بعنوانالعام املقدم إىل اجلمعية العامة 

 .  2022املؤرخ آب/أغسطس  ( A/77/304)املشروعة‘‘ 
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إىل جانب مؤمتر األمم املتحدة   ،االقتصادية ألفريقيايف تقريره أن اللجنة  فاد األمني العام  وأ
-4-16املؤشر على ي مان للتجارة والتنمية ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، الق

دولة أفريقية    12يف  بشأن التدفقات املالية غري املشروعة، أجرت    من أهداف التنمية املستدامة  1
ا لقياس التدفقات املالية غري املشروعة املتعلقة ابلتجاوزات عليها عامليًّ لمنهجيات املتفق لجتارب 

القيادة السياسية اآلخذة يف الربوزر يف أفريقيا وهو ما جتلى يف  وأشار األمني العام إىل  الضريبية.
ريقيني جلنة اخلرباء، خالل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفاليت وجهتها  دعوة  ال

مفاوضات، حتت رعايتها، بشأن  للشروع يف األمم املتحدة إىل ، 2022أاير/مايو املعقود يف 
 .اتفاقية دولية تتعلق ابملسائل الضريبية

 3الفقرة 

 النص )أ(

إىل أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعمل مع مفوضية االحتاد األفريقي،   يطلب
ومصرف التنمية األفريقي، واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات، واملنتدى األفريقي ملديري الضرائب، 
وغريهم من الشركاء اإلمنائيني، بغية بناء قدرات الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
واملؤسسات األفريقية، ال سيما يف جماالت السياسات واإلدارة الضريبية، والتعاون الضرييب الدويل،  
ومكافحة غسل األموال،  ومنع الفساد وما يتصل بذلك من تدابري اإلنفاذ، واسرتداد األصول 

 .وإعادهتا إىل أصحاهبا، وإدارة املوارد الطبيعية

 التقدم املُحرز  )ب( 

دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناء القدرات يف جمال تنفيذ طوابع الضريبة االنتقائية 
وحتسني التنظيم الضرييب يف أربعة بلدان، هي إثيوبيا وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة والسودان. 

ني من ل  مث  جولة دراسية إىل هيئة اإليرادات يف موزامبيق ملبتنظيم اللجنة قامت وبوجه خاص، 
 لتيسري تبادل املعارف.  2022وزاريت املالية واإليرادات اإلثيوبية يف تشرين الثاين/نوفمرب  

 4الفقرة 

 النص )أ(

من أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا والشركاء اإلمنائيني صياغة خطة لبناء القدرات    يطلب
يف اجملاالت الضريبية املذكورة أعالء، سُتعرض على الوزراء للنظر فيها أثناء اجتماع اُقرُتح أن يلتئم 

 . 2022عرب اإلنرتنت يف أيلول/سبتمرب 
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 التقدم املُحرز  )ب( 

 ال يوجد حتيني. 

 5الفقرة 
 النص )أ(  

أبمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا وسائر الشركاء اآلخرين العمل على بناء قدرات   يهيب
البلدان األفريقية على معاجلة الثغرات املرصودة يف البنيان املؤسسي، بغية تطوير قدرهتا على تتبع 

  16- 4 املستجدات بشأن التدفقات املالية غري املشروعة وقياسها واإلبالغ عنها يف إطار املؤشر
 . من أهداف التنمية املستدامة، ووضع تدابري لكبح التدفقات املالية غري املشروعة 1

 التقدم املُحرز  )ب( 

  ،مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ابلتعاون مع قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا
، منوذجيابلدا    12  الدعم التقين لتعزيز اهليكل املؤسسي للتصدي للتدفقات املالية غري املشروعة يف

هي أنغوال وبنن وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وزامبيا والسنغال وغابون وغاان ومصر وموزامبيق 
وانميبيا ونيجرياي. ونتيجة لذلك، ُوضعت تقديرات إحصائية أولية للتدفقات املالية غري املشروعة  

 نشئت هياكل مشرتكة بني املؤسسات ملعاجلة هذه التدفقات.وأُ 

 6الفقرة 
 النص )أ(

األمم املتحدة الشروع يف مفاوضات برعايتها بشأن اتفاقية دولية تُعىن ابملسائل   يناشد
، هبدف وضع حد   لتآكل  نيشارك فيها مجيع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيتالضريبية،  

لرأمسالية، وغري ذلك  الوعاء الضرييب، وحتويل األرابح، والتهرب الضرييب، ال سيما ضريبة األرابح ا
 .من التجاوزات الضريبية

 التقدم املُحرز  )ب( 

لألمم  اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة ، 2022يف تشرين الثاين/نوفمرب 
مشروع قرار بشأن تعزيز التعاون الضرييب الدويل الشامل والفعال يف األمم املتحدة، قدمته  املتحدة  

(1).جمموعة الدول األفريقية الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يفنيجرياي نيابة عن 
يف  و   

 
(1)  A/C.2/77/L.11/Rev.1. 
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، وبناًء على توصية اللجنة الثانية، اعتمدت اجلمعية العامة  2022كانون األول/ديسمرب   30
إمكانية وضع إطار أو صك دويل للتعاون  بشأن  الذي قررت فيه بدء املناقشات    77/244القرار  

اإلصالحات  بشأن  بدء مناقشات حكومية دولية    الضرييب. وابلتايل، ستكون الدول األعضاء قادرة
طموحة هليكل احلوكمة العاملية للحد من إساءة استخدام الضرائب العاملية من قبل الشركات  ال

 متعددة اجلنسيات.

 ( برانمج إدارة الثقافة والرتاث 54- )د 991القرار  -طاء
 1الفقرة 

 النص )أ(
اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل مواصلة دعم برانمج إدارة الرتاث هبدف املسامهة يف   يدعو

املبادرات القارية اليت تعزز الصناعات الثقافية واإلبداعية بوصفها دعامة للتنمية املستدامة، وحث  
 الدول األعضاء على تقدمي الدعم التقين واملايل لتنفيذ الربانمج. 

 التقدم املُحرز  )ب( 

موظفا يف   114ـــــ دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناء القدرات يف جمال إدارة الرتاث ل
خبريا يف الرتاث من مثاين دول  20لــــجمال الرتاث من ثالث دول أعضاء، وقدمت منحا دراسية 

يف   حلضور حلقة دراسيةخبريا يف الرتاث  17ـــــللقيادة التنفيذية ولحلقة دراسية حلضور أعضاء 
األدوات الرقمية إلدارة الرتاث الثقايف وإشراك اجملتمعات احمللية يف إدارة الرتاث الثقايف. ومشلت  

مع مفوضية االحتاد األفريقي ومبادرة اجملتمع املفتوح لغرب  أنشطة بناء القدرات األخرى التعاون  
، وحايتها يف تعزيز موارد الرتاث ةياحملل اتاجملتمع إشراك  قادة اجملتمعات احمللية  يل   و  تـ  أفريقيا بشأن 

لبلدان بعينها لدى اقدرات    الرتاث، وتنمية  عن  حلضور حلقات دراسية  دراسية خلرباء الرتاث    اومنح
 (.  HERITAGEمن خالل شريك تنفيذي، هو ’’تراث‘‘ )النموذجية 

 2الفقرة 

 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا على مواصلة تشجيع الدول األعضاء على التعجيل  حيث
ابجلهود الرامية إىل االعرتاف ابإلمكاانت االقتصادية ملواردها الرتاثية واالقرار هبا وتوفري جزء كبري 

 من ميزانيتها حلمايتها وإدارهتا وتنميتها.
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 التقدم املُحرز  )ب( 

من   21، قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم لبناء قدرات 2022حزيران/يونيه يف 
يف تعزيز ومحاية املوارد الرتاثية لتحويل اجملتمعات  ادولة عضو  12قادة اجملتمع وخرباء الرتاث من 

إىل أصحاب مصلحة إجيابيني. وابإلضافة إىل ذلك، دعمت اللجنة وضع مشروع إطار  احمللية 
 جيه قادة اجملتمعات احمللية بشأن تعزيز ومحاية موارد الرتاث.لتو  عمل  

 3الفقرة 

 النص )أ(

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل إشراك املؤسسات الرئيسية يف القارة   يطلب
األفريقية واملنظمات الدولية املشاركة يف إدارة وتطوير ومتويل قطاع الفنون والثقافة والرتاث، يف  

 .تنفيذ الربانمج بغية تعزيز املسامهة االقتصادية للقطاععلى التعاون 

 التقدم املُحرز  )ب( 

تعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين، مبا يف ذلك مفوضية االحتاد األفريقي،  ابل
وصندوق الرتاث العاملي األفريقي، واملركز الدويل لدراسة صيانة وترميم املمتلكات الثقافية، ومنظمة  

قيا إىل  األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، واجمللس األطلسي، هتدف اللجنة االقتصادية ألفري
عات الرتاث القارية  جتم  خالل  يف أفريقيا من  الرتاث  بشأن إدارة    2023املؤمتر السنوي لعام  تيسري  
 تطوير ومتويل قطاع الفنون والثقافة والرتاث.و بشأن القضااي ذات الصلة ابإلدارة تشكيلها  املقرر

 

__________ 


