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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 والتنمية االقتصادية األفريقيني وزراء املالية والتخطيط مؤمتر

 الدورة الرابعة واخلمسون 

 2022أيار/مايو  17 - 16 اإلنترنت(، السنغال، داكار )حضوريا وعرب

  

 *من جدول األعمال 6 البند

   القرارات واعتمادالتوصيات النظر يف 

  تقرير اجتماع جلنة اخلرباء
 مقدمة

ُعقد االجتماع األربعون للجنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية   -1
أيار/مايو  13إىل  11كار من ادية ألفريقيا يف داالقتصادية األفريقيني للجنة االقتصا

 ، حضوريا وعرب اإلنترنت.2022

 اجلزء األول
 من جدول األعمال[ 1]البند افتتاح االجتماع   -أوال
 احلضور  -ألف 

إثيوبيا، األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا:  حضر االجتماع ممثلو الدول التالية -2
ا، وتشاد، واجلزائر، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية تنزانيا وإريتريا، وبنن، وبوتسوان

املتحدة، وجيبويت، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، والسنغال، والسودان، وسرياليون، 
وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا االستوائية، والكامريون، وكوت ديفوار، والكونغو، 

، واملغرب، ومالوي، وموريتانيا، وموزامبيق، وليربيا، وليبيا، وليسوتو، ومدغشقر، ومصر
  .وناميبيا، والنيجر، ونيجرييا
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: اجلماعة االقتصادية االقتصادية اإلقليمية التالية ممثلة يف االجتماع ةوكانت اجلماع  -3
 لدول غرب أوروبا. 

 :وكانت هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة التالية ممثلًة يف االجتماع  -4
وبرنامج األمم ، املنظمة الدولية للهجرةوومنظمة العمل الدولية، تنسيق التنمية،  مكتب

وصندوق األمم املتحدة  املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،
وبرنامج األمم املتحدة  للمشاريع اإلنتاجية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،

ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب ألمم املتحدة للبيئة، وبرنامج ااإلمنائي، 
األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، 

ومكتب منسق األمم املتحدة املقيم، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 
  .ومنظمة السياحة العاملية منظمة الصحة العامليةوالعاملي،  غذيةوبرنامج األ

االحتاد الروسي : وحضر مراقبون عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة التالية  -5
 وهولندا.

وحضر أيضا ممثل عن دولة فلسطني، بوصفها دولة مراقبة غري عضو يف األمم   -6
 املتحدة.

: املركز األفريقي التاليةية واإلقليمية وحضر أيضا ممثلو املنظمات احلكومية الدول -7
لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية، ومفوضية االحتاد األفريقي، وأمانة منطقة 
التجارة احلرة القارية األفريقية، واملصرف األفريقي للتصدير واالسترياد، واملؤسسة األفريقية 

ومصرف التنمية لغرب أفريقيا، لبناء القدرات، واملصرف املركزي لدول غرب أفريقيا، 
 واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

 :وحضر مراقبون عن املنظمات التالية  -8

 البيانات االفتتاحية  -باء 

ترأس جلسة االفتتاح السيد كريستانوس أوباما أوندو، سفري غينيا االستوائية لدى  -9
 ، رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته. ريقياألف االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية

وأدىل ببيانات افتتاحية كل من السيدة فريا سونغوي، وكيلة األمني العام لألمم  -10
األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا، والسيد أليون ندياي، األمني العام ، املتحدة

 كومة السنغال.لوزارة االقتصاد والتخطيط والتعاون، ممثال حل

                                                   
  tainable Capital, Development Initiatives, Development Reimagined, DI Africa, Blue like An Orange Sus

Global Front, Kejibaus Youth Development Initiative, Local Youth Corner Cameroon, Mission for Essential 

Drugs and Supplies, One Campaign, People of Good Heart Initiative, Puttru Technologies Limited, Teranga 

Multi-Services, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, University of Lagos, University of Rwanda, World 

Resources Institute.  
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يف كلمته االفتتاحية الضوء على اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت سلط السيد أوباما و  -11
، مبا يف ذلك تقدمي الدعم للبلدان االقتصادية ألفريقيا جنةمنذ الدورة الثالثة واخلمسني لل

صادر يف ختفيف قيود السيولة اليت تكبلها؛ وضمان احلصول على م ملساعدهتا األفريقية
وحقوق سحب خاصة  ‘‘مبادرة تعليق خدمة الديون’’مالية إضافية، ال سيما من خالل 

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ فعيل مليار دوالر أمريكي؛ ويف ت 40 قيمةجديدة ب
رة الرقمي. وشدد السيد أوباما أيضا على الدور اهلام للجنة االقتصادية اوتطبيق حتول الق

يف  إنتاجهاالبدء يف و 19- تيسري احلصول على اللقاحات املضادة لكوفيدألفريقيا يف
، وأشاد باملنتدى اإلقليمي األفريقي املعين بالتنمية املستدامة على النتائج اليت حققتها أفريقيا

 دورته التاسعة عشرة اليت عقدت مؤخرا.

لى استضافة وشكرت السيدة سونغوي، يف كلمتها الترحيبية، حكومة السنغال ع -12
الدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا. ويف تناوهلا املقتضب للجهود اليت 
تبذهلا اللجنة لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصادات األفريقية وتعبئة املوارد احمللية، وفيما يتعلق 

 23منها ، شددت السيدة سونغوي على مسألة وطأة الديون اليت يعاين دورةمبوضوع ال
بلدا أفريقيا، وأشارت أيضا إىل اآلثار السلبية للنزاع احلايل بني روسيا االحتادية وأوكرانيا 

اجلديدة يف العامل. ودعت إىل  19-االرتفاع الشديد يف حاالت كوفيد هتاحد من اليت زاد
يقية اختاذ تدابري لضمان املزيد من التكامل املايل من خالل تعزيز األسواق املالية األفر

واستخدام العمالت األفريقية؛ ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة؛ وتعزيز محاية 
األرواح وسبل العيش، مع مراعاة األبعاد اجلنسانية والشبابية؛ والتنفيذ الكامل والفعال 

ساعد ياملؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لتحقيق منو شامل للجميع لالتفاق 
فرص العمل. وأضافت أنه ينبغي للبدان األفريقية تسخري الفرص اليت يتيحها جياد إعلى 

 تاج احلبوب. إنالنزاع بني روسيا االحتادية وأوكرانيا لزيادة 

وزير وورحب السيد ندياي، يف بيانه، متحدثا أيضا باسم وزير املالية وامليزانية،   -13
 يف السنغال. وأثىن على الدور القيادي االقتصاد والتخطيط والتعاون، جبميع املشاركني

الذي تضطلع به اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف الدعوة إىل اختاذ مواقف مشتركة يف اجملاالت 
احلامسة، ال سيما فيما يتعلق باحلصول على اللقاحات، ومبادرة تعليق خدمة الديون، 

كي سال، رئيس حتت قيادة ما ،وختصيص حقوق سحب خاصة جديدة. وأشار إىل أنه
، أطلقت السنغال صندوقا جديدا 2022مجهورية السنغال ورئيس االحتاد األفريقي لعام 

لالستثمار املشترك يف املخاطر باإلضافة إىل أطر جديدة للشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص بغرض حشد أموال إضافية. وحث السيد ندياي، يف ختام كلمته، البلدان 

صلة الدعوة إىل املزيد من املخصصات من حقوق السحب اخلاصة األفريقية على موا
اجلديدة من أجل تقليص املخاطر اليت تتعرض هلا يف سياق األزمات املتعددة، مبا أن أفريقيا 

 650مليار دوالر أمريكي من جمموع املخصصات اليت تبلغ  33مل تتلق إىل حد اآلن من 
 مليار. 
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 رار جدول األعمال وبرنامج العملانتخاب أعضاء املكتب وإق  -ثانيا
 من جدول األعمال[ 2]البند 

 انتخبت اللجنة باإلمجاع البلدان التالية لتشكيل املكتب اجلديد:  -14

   السنغال   الرئيس:

  مدغشقر  :النائب األول للرئيس

 زمبابوي  النائب الثاين للرئيس:

  :النائب الثالث للرئيس

 غينيا االستوائية    املقرر:

وبعد أن أدىل الرئيس اجلديد املنتخب، السيد حممدو بامبا دروب، ببيان القبول،  -15
 جدول األعمال التايل، على أساس جدول األعمال املؤقت الذي ُوزع: أقرت اللجنة

 افتتاح االجتماع.   -1

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل.  -2

ت االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا حملة عامة عن التطورا  -3
 مؤخًرا.

 تقييم التقدم احملرز يف جمال حتقيق التكامل اإلقليمي يف أفريقيا.   -4

 موضوع الدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصاديةبشأن عرض   -5
 .ألفريقيا

 قضايا نظامية.  -6

القتصادية ومكان موعد انعقاد الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة ا  -7
 انعقادها وموضوعها.

 مسائل أخرى.  -8

النظر يف تقرير اجتماع جلنة اخلرباء وإقراره؛ النظر يف التوصيات   -9
 ومشاريع القرارات

 اختتام االجتماع.  -10
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 اجلزء الثاين
 وقائع املداوالت

 حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا -ثالثا
 من جدول األعمال[ 3]البند  مؤخرا

 العرض  - ألف

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، قدم ممثل لألمانة تقريرا عن التطورات   -16
الضوء  فيه سلط (E/ECA/COE/40/4)اليت شهدهتا أفريقيا مؤخرا االقتصادية واالجتماعية 

فريقيا. وأبرز التقرير أنه بينما على التطورات األخرية يف االقتصاد العاملي وآثارها على أ
ُيتوقع أن ينتعش النمو يف أفريقيا على املدى القصري إىل املتوسط، فإن اجلائحة عكست 

حتقيق أهداف التنمية األخريين يف سبيل عقدين ال من مكاسب على مدى ما حتقق مسار
ت احلرب يف املستدامة، ال سيما فيما يتعلق بالفقر والصحة والتعليم والتوظيف. وقد أد

زيادة اجلوع احتمال أوكرانيا إىل تفاقم احلالة، ما أدى إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية و
حاجة الدول ؤكد تمثل هذه الصدمات اخلارجية أضاف أن وانعدام األمن الغذائي. و

إىل التنويع، واالستفادة من منطقة التجارة احلرة  األفريقييف اللجنة االقتصادية األعضاء 
القارية األفريقية، واستخدام التكنولوجيات الرقمية لبناء القدرة على الصمود والتعجيل 

 بتصنيع القطاعات اإلنتاجية يف اقتصاداهتا.

 املناقشة  - باء

واحلرب يف  19-كوفيدجائحة ذلك، أشار اخلرباء إىل أن أعقبت يف املناقشة اليت    -17
، موحدة توإجراءا استجابة قاريةتقتضي ية اليت ا سلسلة من الصدمات العاملتأوكرانيا أثار

وضع أدوات إقليمية، وهيكل مايل جديد، ملعاجلة مثل  بسبل منها على وجه اخلصوص
 هذه الصدمات الناشئة.

والحظ اخلرباء مع القلق أثر الصدمات على السيولة، ألهنا حمسوسة عامليا وليس  -18
احللول املوصى هبا، مثل حقوق السحب  فقط يف أفريقيا. وأشاروا إىل أن العديد من

للجنة االقتصادية ميكن  ،ذلكومع أفريقيا يف منافسة مع املناطق األخرى. جعلت اخلاصة، 
يف اتفاقية ؤمتر األطراف مل الدورة السابعة والعشرين االستفادة من ا األعضاءدوهلوألفريقيا 

مرفق مصر، لضمان توسيع نطاق  اتستضيفهس يتال األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
السيولة واملرونة املزيد من لوصول إىل مبا يتيح اوأدوات النمو األخضر السيولة واالستدامة 

 واالستدامة.
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والحظ اخلرباء كذلك أن عدم االستقرار يف بعض البلدان األفريقية يؤدي إىل تفاقم  -19
واالستقرار لتشجيع االستثمار  أثر الصدمات العاملية. وشددوا على أمهية صون السالم

 والتنمية االقتصادية.

 التوصيات  - جيم

 التوصيات التالية:اخلرباء يف ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت جلنة  -20

 القيام مبا يلي:يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا ينبغي للدول األعضاء  )أ( 

اج، مبا يف وتنويع اإلنتاحمللي وضع استراتيجيات لتعزيز النمو  ‘ 1’
ذلك املنتجات الغذائية واالستهالكية، من أجل التحوط ضد 

 الصدمات اخلارجية.

ها تعزيز السالم واالستقرار واحلد من أوجه عدم املساواة في ‘  2’
لتحقيق االستقرار يف االستثمار، وحتسني بيئة القطاع اخلاص، 

 وتشجيع تعبئة املوارد احمللية والنمو.

لضرائب وإنفاذها، واحلد من اإلعفاء الضرييب، حتسني إدارة ا ‘ 3’
 والقضاء على املمارسات الفاسدة، والتدفقات املالية غري املشروعة.

اإلسراع يف تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  ‘ 4’
لتحقيق أقصى قدر من الفوائد وبناء القدرة على تفعيال كامال 

 الصمود يف وجه الصدمات اخلارجية.

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: )ب(  

األعضاء يف إجراء حبوث حتليلية  ادوهلالتقين إىل دعم تقدمي ال ‘1’
 رب  يفاحلتلك النامجة عن مبا يف ذلك  ،تأثري الصدماتعن 

 على اقتصاداهتا. ،أوكرانيا

تدابري التقييم فعالية صياغة وعلى  دوهلا األعضاءمساعدة  ‘2’
 .اأوكراني احلرب يفجلائحة وا لتصدي آلثارلتخذة ملا

لتنويع تعزيز ال إىل دوهلا األعضاء تقدمي املساعدة التقنية ‘3’
وتبسيط استبدال الواردات، توسيع نطاق ، ووالرقمنة االقتصادي

التجارة اإللكترونية، وتعزيز تعبئة املوارد  رعايةالسياسة التجارية، و
 احمللية.
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من  4]البند قدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا تقييم الت -رابعا
 جدول األعمال[

 العرض -ألف 

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، قّدم ممثل عن األمانة تقريرا عن التقدم احملرز  -21
(. ومت التأكيد فيه على أنه، رغم E/ECA/COE/40/5يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا )

حديات، فقد ُأحرز تقدم كبري يف إعمال خطط التكامل، مبا يف ذلك من خالل قيام الت
تقارب كافة اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، اليت كانت قد وضعت املعايري  األولية ل

التجارة  لزيادة حجمسياسات واستراتيجيات يف جمال التصنيع  ، باعتماداالقتصاد الكلي
ة وتعزيز التكامل على صعيد االقتصاد الكلي. ومتت اإلشارة أيضا فيما بني البلدان األفريقي

إىل أن ثغرات كربى على مستوى اهلياكل األساسية وعدم تكافؤ التكامل اإلنتاجي 
وضعفه، من بني أمور أخرى، كانا عائقني أمام التكامل والتنمية االجتماعية واالقتصادية 

 يف أفريقيا.

 ةاملناقش -باء 

شة اليت أعقب ذلك، الحظ اخلرباء أن التجارة فيما بني البلدان األفريقية يف املناق -22
يف السلع املصنعة قد تكون ذات قيمة مضافة منخفضة نسبيا، بالنظر إىل القيمة املضافة 

 اليت أنشئت يف القارة، على اعتبار أن معظم املدخالت ُتستورد من اخلارج.

الروسي وأوكرانيا يبني مدى احلاجة إىل العمل  إىل أن النزاع بني االحتادوا وأشار -23
بقدر أكثر من التعاون، مشددين على أنه ينبغي ألفريقيا أن تدير ما تزخر به من موارد 
وجتعلها متآزرة بطريقة أفضل حىت تتمكن من حتديد األسعار بنفسها بدال من أن ُتفرض 

 عليها فرضا.

توفري محاية لاملزيد بشأن املسائل األمنية  وأشاروا أيضا إىل أن هناك حاجة إىل بذل -24
أفضل للسكان. واقترحوا إطالق عملية تفكري تعاونية، من قبيل العمل على جتميع املوارد 

 إلنتاج سلع أساسية، مثل اللقاحات.

وفيما يتعلق بالتحديات املتصلة بالتصديق على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة  -25
على املسائل العالقة املتصلة املفاوضات بشأن قواعد املنشأ وا ة، شدداحلرة القارية األفريقي

 وأثرها على التصديق على االتفاق وتنفيذه.

وأشاروا إىل أن إرساء تكامل نقدي ومايل، مبا يف ذلك حتمية تطوير عملة رقمية  -26
 وعملة مشفرة من منظور قاري، أمر مهم للتكامل اإلقليمي.
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 التوصيات -جيم 

  :التوصيات التاليةاخلرباء  ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت جلنة يف -27

 ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:  )أ(

وضع سالسل قيمة إقليمية يف جماالت مثل إنتاج األمسدة  ‘1’
واملستحضرات الصيدالنية بغية حتسني قدرة البلدان األفريقية على 

 ؛الغذائية وغريها يف أوقات األزماتالصمود 

تشجيع الزراعة، ليس بغرض التصدير خارج القارة فقط،  ‘2’
 بل لتلبية الطلب يف القارة أيضًا؛

استحداث اهلياكل األسياسية الالزمة كيما يتسىن حتقيق  ‘3’
 الفوائد املتوخاة من االتفاق؛

واتية تشجيع االستثمار يف أفريقيا وذلك بتحسني البيئة امل ‘4’
 لالستثمار؛

االستفادة من الفرص اليت تنطوي عليها مبادرات التكامل  ‘5’
اإلقليمي، مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، بغية تعزيز 
االنتعاش والتحّول على الصعيد االقتصادي يف مرحلة ما بعد 

االحتاد الروسي وأوكرانيا بني عن النزاع النامجة واآلثار  اجلائحة
 ؛وغريه من األزمات

بني البلدان من أجل ضمان زيادة الكفاءة فيما تعزيز التآزر  ‘ 6’
 .يف توريد بعض املواد اخلام، مثل األمسدة

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:  )ب(

إجراء دراسة عن جدوى قيام أفريقيا بإحداث التآزر على  ‘1’
وحتسني إدارة املخزونات  مستوى مواردها وسلعها األساسية

 ملواجهة التقلبات يف األسعار؛

العمل على تكثيف احلوار بني الدول األعضاء يف إطار منطقة  ‘2’
 التجارة احلرة القارية األفريقية؛

األعضاء على استخدام األدوات  االسعي إىل تعزيز قدرة دوهل  ‘3’
 حلساب مؤشر التكامل اإلقليمي ألفريقيا؛



E/ECA/CM/54/4/Rev.1 

 

22-00949   9/42 

 

دوهلا األعضاء يف مجع البيانات وبناء التقين إىل دعم تقدمي ال ‘ 4’
قواعد بيانات عن التجارة يف املنتجات ذات القيمة املضافة من أجل 

 حتسني عمليات التحليل اليت تتناول التجارة داخل املنطقة؛

إطالق حوار بشأن مسألة استحداث ُعملة رقمية مشتركة  ‘5’
 خاصة باملصارف املركزية ألفريقيا؛

حتديد احلواجز الرئيسية اليت حتول دون تسريع التكامل  ‘6’
 االقتصادي األفريقي ودعم دوهلا األعضاء يف التغلب عليها؛

النظر يف إمكانية دعم إنشاء بورصة أفريقية للسلع األساسية،  ‘7’
 نظرا ملا تزخر به القارة من موارد.

االقتصادية  عرض بشأن موضوع الدورة الرابعة واخلمسني للجنة  -خامسا 
 من جدول األعمال[ 5]البند ألفريقيا 

 العرض -ألف 

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، قّدمت نائبة األمينة التنفيذية )للربامج(  -28
وكبرية اخلرباء االقتصاديني، حنان مرسي، تقريرا عن موضوع الدورة الرابعة واخلمسني 

. وسّلطت (E/ECA/COE/40/6)‘‘ آفاق جديدة متويل التعايف يف أفريقيا: فتح’’للجنة: 
، والظروف 19-املتحدثة الضوء على ما لألزمات املتراكمة الناشئة عن جائحة كوفيد

الطارئة النامجة عن تغّير املناخ، واحلرب يف أوكرانيا من أثر على االقتصادات األفريقية؛ 
العوامل املذكورة آنفا واحتياجات القارة اهلائلة من حيث التمويل اليت تفاقمت بسبب 

واحلاجة إىل زيادة فرص احلصول على التمويل مبعدالت فائدة معقولة وذلك بتوسيع نطاق 
 حشد املوارد احمللية واالستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.

قصرية األجل  استجابات احلكومات األفريقية لألزمات تدخالٍتوتضمنت  -29
وطويلة األجل، مبا يف ذلك ختفيف خدمة الديون وإعادة هيكلتها،  ومتوسطة األجل

صندوق استئماين للمرونة ومن صندوق النقد بواسطة والتمويل الطارئ من البنك الدويل 
 من خالل إعادة ختصيص حقوق السحب اخلاصة.الدويل 

بشأن ُعقدت اليت  ةدون اإلقليميوقّدم ممثل عن األمانة استنتاجات سلسلة احلوارات   -30
وقد ُأجريت احلوارات يف كل واحدة االقتصادية.  موضوع الدورة الرابعة واخلمسني للجنة

 من املناطق دون اإلقليمية وتوّلت مكاتب اللجنة، كلٌّ يف منطقته، تنظيمها.
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 ةاملناقش -باء 

يف املناقشة اليت أعقبت ذلك، رّكز اخلرباء على خمتلف اآلليات واالستراتيجيات  -31
أهداف التنمية املستدامة والتعايف من اجلائحة.  جهود حتقيق اليت وضعتها البلدان لتمويل

بذل اجلهود وأشاروا إىل أن أفريقيا يف حاجة إىل حلول داخلية وخارجية متزامنة. وينبغي 
لزيادة اإلنتاجية الزراعية احمللية، مبا يف ذلك من خالل التعلم من األقران، وتوسيع الوصول 

واحلد من ضعف االقتصاد  ،ا ، وجتميع املشتريات، وكبح التضخمأمسدة أرخص مثًنإىل 
الكلي. وكان ال بد أيضا من التركيز على تعبئة موارد مالية جديدة بدال من إعادة تدوير 
املوارد اليت سبق االلتزام هبا، وذلك لفتح آفاق جديدة يف متويل قدرة القارة على الصمود 

 املتداخلة.يف مواجهة األزمات 

وأشار اخلرباء إىل أن أفريقيا حباجة إىل اختاذ تدابري لتنمية قطاعها اخلاص واجتذاب   -32
من  ةاملستدامللتنمية وتعبئة التمويل  ،بيئة أعمال مواتيةتعزيز االستثمار األجنيب من خالل 

ساس توفري أويف سبيل . من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص اخلاص قطاعال
يف ستثمار االمتني للنمو االقتصادي، حتتاج أفريقيا أيًضا إىل حتسني كفاءة اإلنفاق العام و

القيود املرتبطة بقواعد منظمة التعاون وقد شّكلت املشاريع لتحقيق منو اقتصادي كبري. 
ارتفاع مستوى أقساط ال سيما ، يف جمال ائتمانات التصدير االقتصادييف امليدان والتنمية 

 خاصة أمام متويل التجارة. تأمني، عقبًةال

 التوصيات -باء 

  :التوصيات التاليةاخلرباء يف ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت جلنة  -33

 القيام مبا يلي:االقتصادية ألفريقيا ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة  )أ(

حتسني إدارة مواردها الطبيعية وإنفاقها العام لتحفيز النمو  ‘1’
 مية؛والتن

وضع تدابري لدعم القطاع الزراعي للحد من تأثري التضخم،  ‘2’
 وضمان األمن الغذائي، وزيادة التجارة داخل املنطقة؛

االستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية باعتبارها  ‘3’
حمركا للنمو الذي سيبين القدرة على الصمود يف وجه الصدمات 

 اخلارجية.
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 لجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:ينبغي ل )ب(

دوهلا األعضاء لزيادة تعبئة املوارد  التقين إىلدعم تقدمي ال ‘1’
احمللية، مبا يف ذلك من خالل هتيئة بيئة أعمال مواتية للقطاع اخلاص، 
وتعميق أسواق رأس املال احمللية، واالستفادة من صناديق املعاشات 

ة، واحلد من التدفقات املالية غري التقاعدية الضخمة يف القار
وتعميق رقمنة اإلدارة الضريبية وغريها من اخلدمات املشروعة، 

 وإعادة رمسلة املصارف اإلمنائية الوطنية واإلقليمية؛

تنقيح قواعد التوصية بيف تفكري األعضاء على ال اتشجيع دوهل ‘2’
عدالت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هبدف خفض م

 ائتمانات التصدير وتيسري تنمية التجارة؛

مساعدة دوهلا األعضاء للحصول على مزيد من الفرص  ‘ 3’
للحصول على السيولة والتمويل امليسور التكلفة، مبا يف ذلك من 
خالل إعادة ختصيص حقوق السحب اخلاصة؛ وتفعيل مرفق 

م رأس السيولة واالستدامة؛ والتمويل االبتكاري للمناخ باستخدا
املال الطبيعي للقارة؛ واالستفادة من مناذج الشراء اليت تستخدمها 
املنصة األفريقية لإلمدادات الطبية والصندوق االستئماين األفريقي 
القتناء اللقاحات؛ وحتسني التصنيفات االئتمانية الوطنية؛ ودعم 

 .صندوق التنمية األفريقيالتجديد السادس عشر ملوارد 

األعضاء بشأن استخدام حقوق  ادوهل إىل جيهالتوتقدمي ‘ 4’
 السحب اخلاصة واحلصول عليها ملواجهة حتديات التنمية؛

 على ملساعدهتا األعضاء لدوهلا القدرات بناء خدمات تقدمي‘ 5’
 العام؛ الدين قضايا معاجلة

كيفية بشأن األعضاء  ااستشارية لدوهل تقدمي خدمات ‘6’
 التنمية. استخدام العمالت الرقمية لتمويل
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 [من جدول األعمال 6البند ] القضايا النظامية -رابعا 
تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا )يشمل الفترة من -ألف

 (2022إىل آذار/مارس  2021نيسان/أبريل 

التقرير املتعلق مبتابعة القرارات الصادرة عن مؤمتر وزراء املالية   -باء
 تخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينيوال

 ـابعةتدامة عن دورته الستقرير منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املسـ   -جيم

 العرض  -1

)أ( و)ب( و)ج(، عرض ممثلو األمانة تقرير األمينة  6يف إطار البنود الفرعية   -34
 2021يغطي الفترة من نيسان/أبريل التنفيذية عن أعمال اللجنة االقتصادية ألفريقيا الذي 

(، والتقرير املتعلق مبتابعة قرارات الدورة الثالثة E/ECA/COE/40/7) 2022إىل آذار/مارس 
واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني 

(E/ECA/COE/40/8وتقرير الدورة السابعة للمنتدى اإلقليمي األفريقي املع ،) ين بالتنمية
 (. ECA/RFSD/2021/15املستدامة )

 املناقشة  -2

يف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أثىن اخلرباء على األمانة حلجم وجودة العمل الذي   -35
جائحة كوفيد النامجة عن اضطلعت به خالل الفترة املشمولة بالتقرير، رغم التحديات 

دوالر أمريكي من حقوق السحب مليار  33طرح علما باخلرباء . وأحاطت جلنة 19
أنشطة وذلك بعد ما أدى إىل توافر سيولة إضافية للبلدان األفريقية،  اخلاصة اجلديدة،

بالعمل املنجز ت لذلك؛ كما أشاد اعن تقديرهمعربة  ،الدعوة اليت قامت هبا األمانة
الكونغو  ال سيما الدعم املقدم إىل جلنة املناخ حلوض هنر ،للتصدي ملخاطر تغري املناخ

 ألغراض تفعيل الصندوق األزرق حلوض هنر الكونغو.

 االستئماين والصندوق الديون خدمة سداد تعليق مبادرة بأمهية اخلرباء موسلَّ  -36
 اإلمنائي. التمويل على احلصول فرص حتسني يف واالستدامة الصمود على للقدرة

 أيضا تشمل أن ينبغي الديون خدمة تعليق مبادرة أن على واشدد الصدد، هذا ويف
 الصمود على للقدرة االستئماين الصندوق رمسلة ينبغي وأنه الدخل املتوسطة البلدان

 اخلاصة السحب حقوق توجيه إعادة ينبغي أنه على أيضا اخلرباء وشدد واالستدامة.
 تعبئة تعزيز ينبغي وأنه اإلمنائي، التمويل على حصوهلا فرص تقل اليت البلدان إىل

 غري املالية التدفقات على والقضاء الضرائب، حتصيل ذلك يف مبا حمللية،ا املوارد
 املؤسسات لتوجيه موحدة بروتوكوالت إىل احلاجة على أيضا واوشدد املشروعة.
 احلاجة على اللجنة وشددت اإلقليمية. الكربون أسواق بتطوير يتعلق فيما األفريقية
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 مبادرات من كاملة استفادة تستفيد ال يتال البلدان مع فعالية أكثر بشكل التواصل إىل
 استخدام على وشجعت الساحلية، غري البلدان سيما ال ألفريقيا، االقتصادية اللجنة
 التنمية أهداف حتقيق يف احملرز التقدم لرصد بديلة مؤشرات جلمع االصطناعي الذكاء

 املستدامة.

 التوصيات -3

 التوصيات التالية:خلرباء ايف ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت جلنة   -37

أن حتشد املوارد االقتصادية ألفريقيا ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة  )أ(
احمللية لتمويل التنمية باختاذ خطوات لزيادة حتصيل الضرائب واحلد من 

 التسرب الناجم عن التدفقات املالية غري املشروعة؛

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا: )ب(

م باملزيد من أنشطة الدعوة، بالتعاون مع االحتاد القيا ‘ 1’
املركزية، صارف األفريقي، ووزراء املالية األفريقيني وحمافظي امل

لزيادة متويل التنمية للبلدان األفريقية مبا يف ذلك من خالل توسيع 
نطاق مبادرة تعليق خدمة الديون لتشمل البلدان املتوسطة الدخل، 

ين للقدرة على الصمود واالستدامة، لصندوق االستئمارمسلة او
وإعادة ختصيص حقوق السحب اخلاصة للبلدان األكثر حاجة إىل 
املوارد وللمصارف األفريقية املتعددة األطراف لكفالة متتع البلدان 
األفريقية باملزيد من الفرص للحصول على التمويل بالنظر إىل اخنفاض 

 حصصها يف صندوق النقد الدويل؛

دعم جلنة املناخ حلوض هنر الكونغو من أجل حشد  مواصلة ‘ 2’
 الصندوق األزرق حلوض هنر الكونغو؛رمسلة التمويل ل

نشاء أسواق إقليمية موحدة للكربون، إل التقين دعمتقدمي ال ‘ 3’
استنادا إىل املبادئ املنصوص عليها يف اتفاق باريس بشأن تغري املناخ 

 ؛2015لعام 

دعم مساعي دوهلا األعضاء لزيادة تعبئة تعزيز املبادرات اليت ت ‘4’
حتصيل اإليرادات واحلد من التدفقات زيادة املوارد احمللية عن طريق 

 املالية غري املشروعة؛
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مساعدة دوهلا األعضاء على تطوير القدرة على استخدام  ‘ 5’
الذكاء االصطناعي جلمع مؤشرات بديلة لرصد التقدم احملرز حنو 

 املستدامة؛حتقيق أهداف التنمية 

وضع مبادرات وبرامج هتدف إىل تلبية احتياجات البلدان  ‘ 6’
 غري الساحلية.

 الربناجمية واخلطة (2022-2025) األجل املتوسط الربناجمي اإلطار  -دال
 املنقح االستراتيجي واإلطار 2023 لعام املقترحة

 2023 لعام املقترحة الربناجمية امليزانية -هاء

  عن حتويل النظم اإلحصائية الوطنية وحتديثها يف أفريقياتقرير مرحلي  -واو

 العرض -1

( قدم ممثلو األمانة اإلطار الربناجمي املتوسط و( و)ه( و)د) 6يف إطار البنود الفرعية   -38
 2023واخلطة الربناجمية املقترحة لعام  ؛(E/ECA/COE/40/16) (2025-2022)األجل 

(E/ECA/COE/9 ؛) طار االستراتيجي للجنة االقتصادية ألفريقيااإلوالتحيني بشأن 
(E/ECA/COE/40/17)2023امليزانية الربناجمية املقترحة لعام و ؛ (E/ECA/COE/40/10،) 

والتقرير املرحلي عن حتويل وحتديث النظم اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا 
(E/ECA/COE/40/12.) 

 املناقشة -2

 األجل املتوسط الربناجمي باإلطار اخلرباء رحب ذلك، أعقبت اليت املناقشة يف  -39
 املقترحة اخلمسة التحول جماالت بأن وأقروا (2022-2025) االقتصادية للجنة

 اتباعها ألفريقيا االقتصادية اللجنة على يتعني ليتا االستراتيجية التوجهات مع تتماشى
  ./A)75/982(‘‘كةاملشتر خطتنا’’ املعنون املتحدة لألمم العام األمني لتقرير وفقا

 مواصلة على اللجنة وشجعوا 2023 لعام الربناجمية اخلطة إىل التقدير مع واشارأو
 وتعزيز ،ابتكارية تنمية مناذج وضعو االقتصادي، التنويع تعميق على تركيزها
 العاملية. للتحديات األفريقية االستجابة ودعم اإلقليمي، التكامل

 تعزيز إىل احلاجة على وشددوا تقين دعم من هتقدم ملا اللجنة على نواوأث  -04
 ةمنذج استخدام خالل من ذلك يف مبا والتقنية، االستشارية خربهتا تسخري طرائق
 املساواة. وعدم الفقر حتليل وأدوات الكلي قتصاداال على قائمة

 مبيزانية مقارنة 2023 لعام املقترحة للميزانية الصفري بالنمو يتعلق وفيما  -41
 العادية للميزانية الداخلي االستعراض عمليات أن األمانة ممثل أوضح ،2220 عام
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 من االقتصادية نةاللج مّكن ما وهو الكفاءة، صعيد على مكاسب حتقيق يف تسهم
 سيخضع 2023 لعام املقترحة امليزانية مستوى أن وأضاف أقل. مبوارد املزيد إجناز

 الصرف أسعار يف التقلبات النهائي العتماُدا يعكس حىت التكاليف، تقدير إلعادة
 من االحتياجات لتقليل الفرص عن الناجتة الكفاءة مكاسب فإن مث، ومن والتضخم.
 التكلفة. يف الزيادات عّوضت واملواد اإلمدادات

ملا قدمته من مساعدة للبلدان األفريقية، مبا يف االقتصادية وأثىن اخلرباء على اللجنة  -42
مجع البيانات اليت حدثت يف ات الرقمية. وأشاروا إىل التحسينات ذلك يف إجراء التعداد

املتعلقة بالناتج احمللي اإلمجايل وشددوا على احلاجة إىل معاجلة تواتر مجع البيانات وحتويل 
النظم اإلحصائية الوطنية من خالل الرقمنة، هبدف حتسني توقيت البيانات ودقتها وجودهتا، 

 الصمود يف مواجهة األزمات. وبالتايل تعزيز القدرة على

 التوصيات -3

 التوصيات التالية:اخلرباء يف ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت جلنة   -43

 :اللجنة االقتصادية ألفريقياينبغي للدول األعضاء يف   )أ( 

توليد اإليرادات الضريبية اخليارات املتاحة لإعمال النظر يف   ‘1’
 من االقتصاد الرقمي؛

 استخدام الربملانيني وواضعي السياسات بأمهية توعية  ‘2’
 البيانات يف وضع السياسات؛

وضع وتنفيذ برامج شاملة جلمع البيانات مبا يتماشى مع   ‘3’
التنمية ، مبا يف ذلك خطط التنمية الوطنية وأهداف خطة احتياجات 

: أفريقيا اليت 2063عام االحتاد األفريقي لخطة التنمية املستدامة و
 ؛إليهانصبو 

 توسيع نطاق استخدام الرقمنة يف مجع البيانات؛ ‘ 4’

، مبا والتكنولوجيا البياناتيف البيانات واإلحصاءات وعلوم االستثمار  ‘5’
 .يف ذلك تكنولوجيا اجلغرافيا املكانية

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا:  )ب( 

خططها األعضاء يف تصميم ا لدوهلالذي تقدمه  دعمالتعزيز   ‘1’
وتطبيق توصيات السياسات اعتماد اإلمنائية الوطنية ومتكينها من 

 العمل التحليلي الذي تقوم به؛ املنبثقة عنالعامة 
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ختصيص ميزانيتها لألولويات الرئيسية اليت تندرج ضمن   ’2’
لتجنب التكرار واالزدواج يف اإلجراءات اليت تتخذها تها والي

 الوكاالت األخرى؛

األعضاء يف مجع البيانات االقتصادية كل ثالثة  اوهلمساعدة د ‘ 3’
 أشهر ويف مجع واستخدام البيانات واإلحصاءات اإلقليمية واحمللية؛

لتطبيق التقنية هتا تعزيز قدريف مساعدة دوهلا األعضاء  ‘ 4’
 ؛مع البيانات جل وبديلةابتكارية أساليب 

ة والتخطيط تعزيز قدرة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادي ‘ 5’
يف اللجنة  على مواصلة وزيادة الدعم الذي يقدمه للدول األعضاء

 ؛االقتصادية ألفريقيا

األعضاء يف االنتقال إىل نظام احلسابات القومية اجلديد  ادعم دوهل ‘6’‘ 6’
  .ومواءمة أساليب احملاسبة الوطنية معه 2008لعام 

 
ية لكبار املسؤولني تقارير عن اجتماعات اللجنة احلكومية الدول -زاي

  واخلرباء
لتقرير املرحلي عن أعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية ا -حاء

 والتخطيط
 العرض -1

و )ح(، قدم ممثلو األمانة التقارير املتعلقة  (ز) 6البندين الفرعيني يف إطار    -44
واخلرباء باجتماعات اللجان احلكومية الدولية دون اإلقليمية لكبار املسؤولني 

(ECA/EA/ICSOE/25 وE/ECA-SA/ICSOE/XXVII/2021/8,1 وECA/SRO-

NA/ICSOE/36/5/Rev.1 وECA/CA/ICSOE/3 وECAWA/ICE/24/01d)  والتقرير املرحلي
وأشاروا إىل أن . (E/ECA/COE/40/11)عن أعمال املعهد األفريقي للتنمية والتخطيط 

دمات استشارية ودورات تدريبية ونظمت مساعدة تقنية وخقدمت املكاتب دون اإلقليمية 
الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية حوارات سياساتية واستحدثت أدوات حتليلية لفائدة 

واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. واستفاد املعهد، بدوره، من زيادة املسامهات  ألفريقيا
أنشطة توليد املعارف ونشرها.  تنفيذ برامج التدريب ومواصلةلاملقدمة من البلدان األفريقية 

 ورغم ذلك، ال تزال هناك حاجة إىل موارد إضافية لتحقيق الرؤية االستراتيجية للمعهد.
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 املناقشة -2

طرح يف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أشار اخلرباء إىل األمهية احلامسة للتدريب و  -45
ثل جمموعة أدوات التخطيط اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مطورهتا وتطبيق األدوات اليت 
مة إلثراء عملية صنع القرار من جانب البلدان األفريقية ولتتبع مواإلبالغ املتكاملة املص

التقدم احملرز حنو حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل االستعراضات الوطنية 
كن أن تكون مبثابة الطوعية. كما أشاروا إىل أن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية مي

، تعزِّز مرونة القارة وتستجيب للحاجة إىل مواءمة استراتيجيات ‘‘خطة مارشال أفريقية’’
 .2063وخطة عام  2030عام التنمية املستدامة لأهداف خطة التنمية الوطنية مع 

وأقروا بأن التأخري يف دفع االشتراكات إىل املعهد يعوق قدرة املعهد على تنفيذ  -46
على احلاجة إىل شحذ وعي  واجمه املتعلقة بتنمية القدرات والوفاء بواليته العامة. وشددبرا

فوائد برامج املعهد، ما يؤدي إىل تزويد شأن باالقتصادية ألفريقيا اللجنة يف الدول األعضاء 
الوزارات واإلدارات ذات الصلة حبجج قوية لتربير تعبئة املسامهات املقررة وفقا لنظامه 

 سي.األسا

 التوصيات -3

 :التالية التوصيات اخلرباءضوء املناقشة اليت جرت، قدمت جلنة  يف   -47

أن تقوم مبا االقتصادية ألفريقيا ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة  )أ(
 يلي:

تعبئة املزيد من املوارد ودفع اشتراكاهتا يف الوقت املناسب  ‘1’
 تسق لرباجمه؛ مبا ىمكن املعهد من التنفيذ االستباقي وامل

حتديد اجملاالت ذات األولوية الوطنية لتوجيه الدعم الذي  ‘2’
 تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا للتخطيط اإلمنائي؛

اليت تطرأ تغيريات الإطالع اللجنة االقتصادية ألفريقيا على  ‘3’
اطالع الوظائف اجلدد على  وشاغلعلى جهات االتصال حىت يكون 

ن تيسري التفاعالت الوطنية مع املعهد، مبا يف ذلك كاٍف ومتكينهم م
 نشر املعلومات عن عمليات املعهد وبراجمه؛

سياسات مستنرية، وضع تعزيز نظم البيانات للمسامهة يف  ’ 4’
مبا يف ذلك رصد وتقييم التقدم احملرز حنو التحول االقتصادي 

 والتصنيع؛
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واضيعية لكل يف إطار الركائز املإمنائية تصميم سياسات  ’ 5’
 مكتب دون إقليمي؛

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: )ب( 

يف ذلك  مباأن تنشر على نطاق واسع يف دوهلا األعضاء،  ‘1’
 ،تلك الدول كاشرإو ،سياستها املتعلقة باالشتراكات املقررة، ملعهدا

 تشجيعها على املسامهة؛ ل ،على حدة كال

ت مثل جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ حتسني نشر أدوا ‘2’
لتعزيز صياغة السياسات القائمة  دوهلا األعضاءاملتكاملة فيما بني 

 على األدلة وتنفيذها؛

املناطق دون اإلقليمية التقين لدوهلا األعضاء ودعم تقدمي ال ‘3’
السياسات الصناعية تنسيق يف جهودها الرامية إىل ملساعدهتا 

 ع على الصعيد اإلقليمي؛ واستراتيجيات التنوي

التعلم من األقران تشجيع دوهلا األعضاء على االخنراط يف  ‘4’
، هبدف ة والتخطيطمن خالل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادي

صكوكها يف إدراج االستنتاجات املنبثقة عن االستعراضات التحليلية 
 الوطنية املتعلقة بالتنمية.

ة الرابعة للجنة املعنية بالسياسات االجتماعية والفقر تقرير عن اجتماع الدور - طاء
 والشؤون اجلنسانية

 والتكامل اخلاص، القطاع بتنمية املعنية للجنة الثانية الدورة عن تقرير   - ياء
 والتكنولوجيا والصناعة األساسية، واهلياكل والتجارة، اإلقليمي،

 العرض -1

، عرض ممثلو األمانة تقرير الدورة الرابعة و)ي( (ط) 6يف إطار البندين الفرعيني   -48
 (E/ECA/CSPPG/4/13) للجنة املعنية بالسياسات االجتماعية والفقر والشؤون اجلنسانية

والتقرير املتعلق بالدورة الثانية للجنة تنمية القطاع اخلاص والتكامل اإلقليمي والتجارة 
 .(E/ECA/CPRTIIT/2/9)واهلياكل األساسية والصناعة والتكنولوجيا 

 املناقشة -2

اخلرباء املستويات املنخفضة لاللتحاق باملدارس الحظ يف املناقشة اليت أعقبت ذلك،   -49
اختاذ تدابري وطالبوا ب وارتفاع معدل التسرب من املدارس بني الفتيان يف بعض البلدان
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ز برامج احلماية . وأشاروا إىل أن قيام الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية بتعزيتهاملعاجل
ينبغي أن يكون مصحوبا بتدخالت فعالة حلفز النمو للجميع االجتماعية الشاملة 

االقتصادي من أجل استدامة نظم احلماية االجتماعية املعززة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي 
 واإلنتاجية.املتسدامة ربط احلماية االجتماعية بالعمالة 

األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقوم بوضع أن الدول إىل اخلرباء أشار و  -50
استراتيجيات لضمان حتقيق أقصى قدر من الفوائد النامجة عن املفاوضات يف إطار االتفاق 
املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وشددوا على أمهية تعزيز القدرة التفاوضية 

 ائمة بني البلدان األفريقية. ألصحاب املصلحة، بالنظر إىل التفاوتات الق
 التوصيات -3

 يف ضوء املناقشات اليت جرت، قدمت جلنة اخلرباء التوصيات التالية:  - 51

ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقوم مبا  (أ)
 يلي:

احلرص على أن تكون املساواة بني اجلنسني يف صميم  ‘ 1’
ملعاجلة اآلثار السلبية غري  19-داستراتيجيات التعايف من كوفي

 املتكافئة للجائحة على النساء والفقراء؛

تعزيز الشمول املايل وحمو األمية الرقمية من أجل متكني املرأة  ‘ 2’
 اقتصاديا لتعزيز صورهتا االقتصادية وقدرهتا على استغالل الفرص؛

ربط النمو االقتصادي وإجياد فرص العمل باحلماية  ‘ 3’
 ية من أجل االستدامة؛االجتماع

الوطأة عن تغطية احلماية االجتماعية لتخفيف التوسيع نطاق  ‘ 4’
 الفقراء والضعفاء ورفع مستوى احلماية الصحية هلم؛

واملستدامة للشباب من للجميع منح األولوية للعمالة الشاملة  ‘ 5’
 خالل تعزيز إجياد فرص العمل يف القطاعات ذات اإلنتاجية العالية؛

وتعزيز  ةالوطنيالتنمية وضع التحضر يف صميم ختطيط   ‘6’
 ختطيط التنمية االقتصادية احمللية؛ 

ها تسريع اجلهود الرامية إىل وضع استراتيجيات وطنية وتنفيذ ‘ 7’
تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك يف سبيل 

 .األخرى االستراتيجيات الوطنيةتها مع مواءم
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 ي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:ينبغ (ب)

يف وضع سياسات  دوهلا األعضاءالتقين إىل دعم تقدمي ال ‘ 1’
 واستراتيجيات شاملة للحماية االجتماعية؛

لتحديد مواطن البلدان األفريقية إجراء دراسات شاملة يف  ‘ 2’
 عدم املساواة والضعف هبدف وضع تدخالت سياسية مستهدفة؛

تعبئة املوارد من أجل األعضاء  ادوهلالتقين إىل دعم دمي التق ‘ 3’
 لتطوير اهلياكل األساسية، مبا يف ذلك الطاقة املتجددة؛ 

تنفيذ برنامج من أجل تعبئة املوارد التقين يف دعم تقدمي ال ‘ 4’
تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا لزيادة الروابط الالزمة لتيسري 

 التجارة احلرة القارية األفريقية؛ التجارة يف إطار منطقة

تعزيز قدرهتا على الدخول يف يف األعضاء  امساعدة دوهل ‘ 5’
االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية يف إطار مفاوضات 

، اللتني تغطيان قضايا حقوق 3و 2األفريقية، ال سيما يف املرحلتني 
 امللكية الفكرية والتجارة اإللكترونية؛ 

األعضاء يف تصميم وتنفيذ  ادوهلالتقين إىل دعم تقدمي ال ‘ 6’
 وتطبيقات قانونية وتنظيمية وأدوات ةاستراتيجيات رقمية وأنظم

 (؛2030-2020وفقا الستراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا )

 األفريقي االحتاد إىل املتحدة األمم من املقدم بالدعم املتعلق التقرير  - كاف
 له التابع أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة الشراكة وبرنامج

 البلدان لصاحل فيينا عمل لربنامج املدة منتصف باستعراض املتعلق التقرير - الم
 أفريقيا على التركيز :2024-2014 للعقد الساحلية غري النامية

 العرض -1

بدعم األمم و)ل(، قدم ممثلو األمانة التقرير املتعلق  (ك) 6يف إطار البندين الفرعيني  -52
 املتحدة لالحتاد األفريقي وبرناجمه اجلديد للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

(E/ECA/COE/40/13)  غري الساحلية والتقرير املتعلق بتنفيذ برنامج عمل فيينا للبلدان النامية
 ، على التوايل.(E/ECA/COE/40/14) 2024-2014للعقد 
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 املناقشة -2

 أعقبت ذلك، أشار اخلرباء إىل أن مكاتب التنسيق التابعة لألمم يف املناقشة اليت -53
املتحدة تواجه حتديات بسبب العدد الكبري من وكاالت األمم املتحدة الشريكة املوجودة 
يف البلدان األفريقية. وأوضح ممثل األمانة أن اهليكل التعاوين اإلقليمي لألمم املتحدة جيمع 

دة يف مجيع أحناء القارة لتوفري دعم مرن وجيد التركيز للدول بني مجيع كيانات األمم املتح
والشركاء اإلقليميني. وعالوة على ذلك، فإن لدى منظومة يف األمم املتحدة األعضاء 

األمم املتحدة ثالثة مستويات من التدخالت )القارية ودون اإلقليمية والوطنية(، وهو ما 
 ويات واملواءمة فيما بني الشركاء.يربر إجراء دراسة أوثق للتنسيق بني املست

وفيما يتعلق بربنامج عمل فيينا، طلب اخلرباء معلومات ُمـحيَّنة عن التنفيذ بعد  -54
مثاين سنوات وتساءلوا عما إذا كانت هناك حاجة إىل إدخال تعديالت على الربنامج 

ل تنفيذه، نفسه، أو بدال من ذلك، عما إذا كانت هناك حاجة إىل مضاعفة اجلهود من أج
ولفتوا االنتباه أيضا  .19-كوفيدال سيما بالنظر إىل اخلربة والدروس املستفادة من جائحة 

اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية وما يرتبط خبطوط املواصالت إىل حتديات الربط 
قمت هبا من تكاليف جتارية وغريها من التكاليف اليت تكبدهتا أثناء اجلائحة، واليت تفا

على أمهية تقدمي الدعم يف هذا الصدد، ال سيما أكدوا يف أوكرانيا. ونزاع بسبب آثار ال
للنساء الالئي يعملن يف التجارة عرب احلدود، وشددوا على احلاجة إىل نظم جتارية مبسطة 

لربط بالسكك احلديدية لتسهيل التجارة اعلى احلاجة إىل دراسة أكدوا أيضا . وهنلدعم
 .لذلك األولويةمنح و وانئ اجلافةواستخدام امل

 التوصيات -3

 يف ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت جلنة اخلرباء التوصيات التالية:  -55

 ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: )أ(

مواصلة دراسة خطط األمم املتحدة الوطنية للمشاركة  ‘1’
تحدة القطرية، استنادا إىل احتياجات وعمليات أفرقة األمم امل

 البلدان وأولوياهتا؛

دراسة حتسني اهلياكل األساسية واحلاجة إىل اعتماد  ‘2’
سياسات استباقية بشأن إزالة احلواجز التجارية فيما بني البلدان 
النامية غري الساحلية وبينها وبني البلدان اجملاورة اليت لديها نفاذ إىل 

 .الساحل

  :للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي ينبغي )ب(
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يف جمال التنمية مواصلة دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز التنسيق  ‘1’
بني الوكاالت للتقليل إىل أدىن حد من التحديات اليت تواجه 

 التنسيق الوطين وتعبئة املوارد؛

هبدف االستجابة املواضيعية مواصلة استخدام التحالفات  ‘2’
 ات الشاملة؛للتحدي

 إجراء تقييم كمي ملدى حتقيق أولويات  ‘3’

برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد 
 ديد التعديالت الالزمة لتحسني التنفيذ؛وحت 2014-2024

مواصلة دعم البلدان النامية غري الساحلية يف تنفيذ  ‘4’
فريقية املوضوعة على استراتيجيات منطقة التجارة احلرة القارية األ

 الصعيدين الوطين واإلقليمي؛

تقدمي ويف جمال التدريب حمددة األهداف تدابري وضع  ‘5’
قضايا التجارة والنقل واهلياكل األساسية اليت بشأن  مساعدة تقنية

وحتديات خطوط  19-من شأهنا أيضا معاجلة تأثري كوفيد
 ؛املواصالت يف البلدان النامية غري الساحلية

يسري لتحديد الربامج العابرة للحدود لتتقين تقدمي الدعم ال ‘6’
 التجارة وتنفيذ هذه الربامج.

 موعد ومكان وموضوع الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة  -سابعا
 من جدول األعمال[ 7]البند  االقتصادية ألفريقيا

 العرض -1

للجنة ني قدم ممثل عن األمانة مذكرة بشأن موعد الدورة اخلامسة واخلمس  -56
مت اقتراح و. (E/ECA/COE/40/15/Rev.1) هاوموضوعانعقادها ومكان االقتصادية ألفريقيا 

تعزيز ’’حتت عنوان يف أديس أبابا  2023أبريل نيسان/مارس أو آذار/عقد الدورة يف 
 ‘‘.الضعفمواطن فريقيا للحد من عدم املساواة وأاالنتعاش والتحول يف 

 ناقشةامل -2

اليت أعقبت ذلك، وافق اخلرباء عموما على املوعد واملكان املقترحني يف املناقشة   -57
واتفقوا بشكل عام على املوضوع املقترح. وُدعيت األمانة إىل التفكري يف إدراج مفاهيم 

يف املوضوع. وشدد اخلرباء ‘‘ مواطن الضعف’’و‘‘ عدم املساواةأوجه ’’و‘‘ التحول’’
 .الدورة أثناءز يتركينصب عليه الس الذي‘‘ التحول’’على ضرورة حتديد نوع 
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الدورة اخلامسة واخلمسني ستتيح فرصة للتفكري يف يف داوالت املإن اخلرباء وقال   -58
)االحتاد األفريقي حاليا( ملنظمة الوحدة األفريقية إلنشاء الذكرى السنوية الستني 

(. كما 2023-2014) 2063طة عام خل العشر األوىلالسنوات واستكمال خطة تنفيذ 
 .النظر يف موضوع يتعلق مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وااقترح

 .األساس املنطقي للموضوع على النحو الذي أوضحته األمانةعلما باخلرباء وأحاط   -59

 التوصيات -3

 :التوصيات التاليةاخلرباء يف ضوء املناقشة، قدمت جلنة  -60

صقل أن تعمل مع املكتب ل ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا ‘1’
 ؛اخلرباء املوضوع، مع مراعاة االقتراحات املقدمة من جلنة

مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية  قد يرغب ‘2’
 واملكان املقترحني لعقد الدورة اخلامسةاملوعد  يف قبوليقيني األفر

 للجنة االقتصادية ألفريقيا. واخلمسني

 من جدول األعمال[ 8]البند  ىمسائل أخر -ثامنا
 مل يتم طرح أي مسائل أخرى. -61

النظر يف تقرير جلنة اخلرباء وإقراره والنظر يف التوصيات ومشاريع  -تاسعا
 من جدول األعمال[ 9]البند القرارات 

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظرت اللجنة يف مشروع تقرير اجتماعها    -62
وزراء املالية لللجنة االقتصادية ألفريقيا مؤمتر اإىل جانب مشاريع القرارات اليت ستقدم إىل 

وأدىل العديد من اخلرباء  .والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني للنظر فيها واعتمادها
قترحوا إدخال تعديالت على التقرير وعلى مشاريع القرارات. وبعد مناقشة بتعليقات وا

 بصيغتها اليت عدلتها اللجنة، ،القرارات دمستفيضة، اعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. وتر
 مؤمتر الوزراء.  للنظر فيها واحتمال اعتمادها منهبذا التقرير،  يف املرفق

 من جدول األعمال[ 10]البند اختتام االجتماع   -عاشرا
  .أدلت السيدة مرسي والسيد ديوب مبالحظات ختامية -63
أعربت السيدة مرسي عن تقديرها حلكومة السنغال الستضافتها الدورة  وقد -64

على حسن سري االجتماع وجودة املداوالت اليت أدت  اخلرباءوشكرت املكتب وجلنة 
نمية للت احلالية االجتاهاتنها، بشأن مجلة أمور من بي ملموسةإىل اعتماد توصيات 

أفريقيا.  يفنتعاش االاالقتصادية واالجتماعية، والتقدم احملرز يف التكامل اإلقليمي ومتويل 
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األعضاء  هوأكدت من جديد التزام اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتقدمي الدعم التقين لدول
استجابات  وضعن أيضا لليس فقط لتلبية االحتياجات املالية العاجلة ولك ،يف جهودها

 وسياسات أكثر مرونة
وأعرب السيد ديوب عن التزام حكومة السنغال املتجدد بعمل اللجنة االقتصادية  -65

ألفريقيا. وأعرب عن امتنانه للخرباء واألمانة ووسائط اإلعالم ومقدمي اخلدمات اآلخرين 
ألفريقيا يف الدعوة إىل مزيد لنجاح اجتماع جلنة اخلرباء. وأشاد بقيادة اللجنة االقتصادية 

من السيولة للقارة. ودعا الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل النظر يف تنفيذ 
 .التوصيات املقدمة أثناء املداوالت

بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة و -66
 .2022مارس  /آذار 13من يوم اجلمعة  17/19
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 املرفق 
 

 املعروضة على املؤمتر الوزاري للنظر فيها قراراتالمشاريع 
 مؤمتر الوزراء. من  اعتمادهااحتمال ترد أدناه مشاريع القرارات اليت أجازهتا جلنة اخلرباء توطئة للنظر فيها و

 
 متويل االنتعاش يف أفريقيا وما بعد ذلك  -ألف 

 إن مؤمتر الوزراء،

أنه، رغم اجلهود املبذولة حاليا على الصعيدين الوطين  حظ مع بالغ القلقإذ يال
واألزمة الروسية األوكرانية والظواهر اجلوية القصوى  19-والعاملي، فإن جائحة كوفيد

 ما برحت تزيد من فجوة متويل التنمية يف أفريقيا وتفاقم مواطن ضعفها إزاء الديون،

ات غري املتكافئة اليت اتبعتها البلدان املتقدمة من أن االستجاب وإذ يساوره القلق
النمو والبلدان النامية ملواجهة اجلائحة من حيث التحفيز املايل والتلقيح تؤدي إىل تباطؤ 

 حاالت التعايف يف املناطق النامية، ال سيما القارة األفريقية،

لديون جملموعة مثل مبادرة تعليق سداد خدمة ا ،أن املبادرات العاملية وإذ يشري إىل
عاجل على حنو مباشر تمل  ،العشرين، وإطارها املشترك ملعاجلة الديون مبا يتجاوز املبادرة

 االحتياجات التمويلية للبلدان املتوسطة الدخل،

بطء التقدم احملرز يف تنفيذ اإلطار املشترك جملموعة العشرين، ويساوره  وإذ يالحظ
باإلطار املشترك جملموعة العشرين مل تشهد بعد ختفيفا القلق من أن البلدان الثالثة املعنية 

 للديون على النحو املتوخى يف املبادرة،

من أن الدعوة املوجهة إىل الدائنني من القطاع اخلاص للمشاركة،  وإذ يساوره القلق
وفق شروط مماثلة، يف مبادرة تعليق سداد خدمة الديون واإلطار املشترك مل تسفر عن 

 ة،استجابة مواتي

أن تصور املخاطر يف القارة يساهم يف ارتفاع تكاليف االئتمان مما  وإذ يالحظ
 ،يضر بالقدرة التنافسية القتصاداتنا

ديون القارة قد تفاقمت بسبب النامجة عن أوجه الضعف من أن وإذ يساوره القلق 
ية ارتفاع تكاليف االقتراض من أسواق رأس املال اليت ال تتناسب مع األسس االقتصاد

 للبلدان على حنو ميكن تربيره، 

بالدور اهلام الذي تؤديه أسواق رأس املال اخلاص يف مشهد متويل التنمية  وإذ يسلم
 يف أفريقيا، مبا يف ذلك تكملة التمويل امليسر الشحيح،
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الذي تؤديه أسواق إعادة الشراء الوظيفية يف تعزيز سيولة  وايتبالدور امل وإذ يسلم
، مما يقلل من عالوات السيولة وخيفض يف هناية املطاف تكاليف السندات السيادية

 االقتراض بالنسبة جلهات إصدار السندات، 

بالدور اجلدير بالثناء الذي اضطلعت به اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف وإذ يذكِّر 
 تصميم مرفق السيولة واالستدامة هبدف خفض تكلفة االئتمان اخلاص للبلدان األفريقية؛ 

بأن مرفق السيولة واالستدامة ميكن أن يسهم يف خفض أسعار الفائدة  اقتناعا منهو
عن طريق تقليص عالوات السيولة، واحلد من ضعف البلدان األفريقية فيما يتعلق بالديون، 
وتوسيع هامش املناورة املايل لالستثمار يف اهلياكل األساسية احليوية للرقمنة، وتنمية 

للطاقة، واملرافق الصحية من أجل حتقيق انتعاش أخضر ومستدام  العادل التجارة، واالنتقال
 ،19-يف مرحلة ما بعد كوفيد

الدور اهلام الذي تؤديه حقوق السحب اخلاصة كمصدر للتمويل  وإذ يدرك
بشروط تفضيلية والدور اهلام الذي ميكن أن يؤديه اإلصدار اجلديد حلقوق السحب اخلاصة 

قيا من األزمات الراهنة، علما بأن ختصيص حقوق السحب اخلاصة يف التعجيل بتعايف أفري
أفاد البلدان املتقدمة النمو على حنو غري متناسب على الرغم من وضعها املايل القوي وقلة 

 استخدامها حلقوق السحب اخلاصة،

يثين على اللجنة االقتصادية ألفريقيا ووزراء املالية األفريقيني وصندوق النقد  -1
لتيسريهم إنشاء الفريق العامل الرفيع املستوى املعين بوضع هيكل مايل دويل جديد الدويل 

 يعمل من أجل أفريقيا؛

باللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل توفري القيادة الفكرية والدعم يهيب   -2
 التقين أثناء مداوالت الفريق العامل الرفيع املستوى املعين بإنشاء هيكل مايل دويل جديد،

 وأن تعمل كأمانة له؛

يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تأييد متديد مبادرة تعليق سداد خدمة   -3
فترة إضافية مدهتا السنتني إىل  هاتني الدين ملدة سنتني أخريني مع إعادة جدولتها يف هناية

 ؛للدول الراغبة مخس سنوات

 مرفق السيولة واالستدامة؛اللجنة االقتصادية ألفريقيا إلطالقها  يثين على  -4

البلدان والشركاء اإلمنائيني واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون  يدعو  -5
اإلقليمية إىل الترحيب مبرفق السيولة واالستدامة املنشأ حديثا وتقدمي الدعم له يف جمايل 

 التمويل والدعوة؛ 
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السيولة واالستدامة، اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تيسري تشغيل مرفق يدعو   -6
ال سيما عن طريق تعبئة املوارد املالية من البلدان الداعمة والشركاء اإلمنائيني واملنظمات 
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، فضال عن استكشاف فرص احلصول على الدعم من 

 خالل إصدار صندوق النقد الدويل اجلديد حلقوق السحب اخلاصة؛

 بنيانهتا إلصالح المناصرنة االقتصادية ألفريقيا إىل مواصلة اللجأيضا  يدعو -7
 ،األعلى املتوسطذات الدخل ، مبا يف ذلك البلدان املايل الدويل للسماح للبلدان األفريقية

باحلصول على املوارد بسهولة أكرب وبتكلفة أقل من املؤسسات املالية املتعددة األطراف 
 واإلقليمية؛

االقتصادية ألفريقيا أن تقدم املساعدة التقنية الفنية اللجنة  يطلب إىل  -8
وخدمات بناء القدرات إىل البلدان الراغبة واملؤهلة للمشاركة يف مبادرة مرفق السيولة 

 واالستدامة؛ 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا مساعدة البلدان وتسهيل  يطلب أيضا إىل  -9
أهداف التنمية املستدامة لتحفيز االستثمار إصدارها للسندات اخلضراء والزرقاء املرتبطة ب

يف إجراءات التكيف مع تغري املناخ واحلفاظ على املوارد الطبيعية، من خالل االستفادة 
 من مرفق السيولة واالستدامة عند تشغيله؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل الدعوة وحشد الدعم إلعادة ختصيص يدعو   -10
ان األكثر احتياجا لكي تتمكن من التصدي للتحديات حقوق السحب اخلاصة للبلد

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

ى النحو املتوخى يف خطة التنمية املستدامة أفضل وحتقيق التنمية اخلضراء واملستدامة عل
 .2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030لعام 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إنشاء وكالة تصنيف ائتماين أفريقية من يطلب   -11
 بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي.

 أمهية التحول الرقمي لفتح آفاق جديدة -باء 
 إن مؤمتر الوزراء،

اآلثار االجتماعية واالقتصادية املستمرة جلائحة الفريوس التاجي  ذ يضع يف اعتبارهإ
مليون أفريقي يف براثن  26( على القارة األفريقية، اليت ألقت مبا يقرب من 19-)كوفيد

الفقر املدقع، واحلاجة إىل استنباط مشاركة ابتكارية واستراتيجية من أجل تيسري االنتعاش 
 يع ألفريقيا، االقتصادي السر
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أن البلدان األفريقية تعتمد اعتمادا كبريا على التكنولوجيات ونظم  وإذ يالحظ
املعلومات املستوردة، وأن احلرب بني االحتاد الروسي وأوكرانيا ميكن أن تتسبب يف تدهور 
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف أفريقيا، 

 يؤدي إىل تفاقم التهديدات اليت يتعرض هلا األمن السيرباين للقارة األفريقية،   وهو ما

مليار دوالر أمريكي لتحقيق هدف  100أن أفريقيا حتتاج إىل  وإذ يضع يف اعتباره
 ،2030تعميم النفاذ إىل شبكة االنترنت بتكلفة ميسورة وجودة عالية حبلول عام 

نة تؤدي دورا حامسا يف تعزيز التجارة فيما بني أن الرقم وإذ يضع يف اعتباره أيضا
 البلدان األفريقية، وذلك بتحسني نظم الدفع الرقمية وتعزيز نظم الدفع الفورية الشاملة

 ،للجميع

التكنولوجيات الرقمية استخدام بأن عدم املساواة بني اجلنسني يؤثر يف  وإذ يسلم
 ألغراض التنمية االقتصادية، 

( اليت اعتمدها 2030-2020تيجية التحول الرقمي ألفريقيا )استرا وإذ يشري إىل
 مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي يف دورته العادية الثالثة والثالثون، 

االحتاد مفوضية على اجلهود احلالية اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقيا و وإذ يثين
عم الدول األعضاء يف وضع استراتيجياهتا األفريقي والشركاء اإلمنائيون الرئيسيون لد

 الوطنية للتحول الرقمي وتنفيذها،

اجلهود اليت تبذهلا حاليا اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  وإذ يالحظ مع التقدير
واملصرف األفريقي للتصدير واالسترياد، وأمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لدعم 

منصة التبادل التجاري األفريقي وتنفيذها، وهي منصة لألعمال يف وضع بلدان األفريقية ال
التجارية تعمل كسوق افتراضية للمشترين واملوردين، استنادا إىل قواعد منطقة التجارة 

 احلرة القارية األفريقية،

بشأن األمن السيرباين ومكافحة ‘‘ إعالن لومي’’اعتماد  وإذ يالحظ مع االرتياح
ين يف اجتماع القمة األفريقي األول املعين باألمن السيرباين، املعقود جرائم الفضاء االلكترو

 ،2022يف لومي يف آذار/مارس 

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا املضي يف دعم تطوير القدرات يف  يطلب -1
جمال اهلوية الرقمية يف مجيع أحناء القارة األفريقية كوسيلة لتعزيز التنمية املستدامة الشاملة، 

جتاوز الطابع غري الرمسي لالقتصادات األفريقية، وحتسني تعبئة املوارد احمللية، والتعجيل و
 بتشغيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وضمان عدم ختلف أحد عن الركب؛
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إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل متسكها باملبادرات  يطلب أيضا -2
 الفتيات يف استراتيجيات التحول الرقمي؛اليت تعزز مشاركة النساء و

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي  حيث -3
بشأن األمن السيرباين ومكافحة ‘‘ لومي إعالن’’والشركاء اآلخرين، على دعم تنفيذ 

 جرائم الفضاء االلكتروين؛

أنشطتها يف جمال االستفادة  إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعزز يطلب -4
األعضاء من استكشاف جماالت جديدة  امن التكنولوجيات الرقمية واالبتكار لتمكني دوهل

نتعاش الالقتصاد البيانات من أجل زيادة فرص التجارة والتنمية وتسخري فوائد الرقمنة 
 اقتصاداهتا واستقرارها؛

مفوضية االحتاد األفريقي  اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع يدعو -5
والشركاء اآلخرين، إىل دعم الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف استنباط 

 ؛ هاوتنفيذ آليات ابتكارية إضافية لتمويل استراتيجيات التحول الرقمي
اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تسريع اجلهود الرامية إىل دعم  يدعو كذلك -6

رة الرقمية يف القارة األفريقية من أجل تسريع تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية تنمية التجا
 األفريقية.

دور الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات يف أفريقيا يف حتسني النتائج  -جيم 
 الصحية يف أفريقيا 

 إن مؤمتر الوزراء،

ستقبل ويف حتقيق مبا للصحة من مسامهة ال غىن عنها يف رخاء أفريقيا يف امل إذ يقّر
وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030األهداف املقررة يف خطة التنمية املستدامة لعام 

 ، ‘‘اليت نصبو إليها أفريقيا’’: 2063

مدى احلاجة إىل نظم صحية أكثر مشوال واستجابة ومرونة تكون مبثابة  وإذ يدرك
ويل التنمية ومشاركة القطاع احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي واستحداث فرص العمل ومت

 اخلاص يف أفريقيا،

إىل إطالق مفوضية االحتاد األفريقي واملراكز األفريقية ملكافحة األمراض  وإذ يشري
والوقاية منها شراكات من أجل تصنيع اللقاحات يف أفريقيا، يف مؤمتر القمة الرفيع املستوى 

توسيع نطاق ’’بعنوان  2021نيسان/أبريل  13و 12يومي الذي عقد عرب اإلنترنت 
تصنيع اللقاحات يف أفريقيا من أجل األمن الصحي: إعادة البناء على حنو أفضل وأكرب 

 ،‘‘وأكثر جرأة
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بالشراكات من أجل تصنيع اللقاحات يف أفريقيا بوصفها مبادرة  وإذ يرحب
ي أفريقية، تأخذ يف االعتبار أولويات القارة وسبل تعبئة قوة العمل اجلماعي للتصد

 ،( وما بعدها19-فريوس التاجي )كوفيدالللتحديات الصحية أثناء جائحة 

علما باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتحسني  وإذ حييط
النتائج الصحية يف القارة، مبا يف ذلك الدور الذي تضطلع به بوصفها رئيسة ركن 

يقيا املتعلق بتصميم األسواق واملعلومات يف الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات يف أفر
 ، 19-جمال الطلب، وبوصفها عضوا يف فرقة العمل األفريقية املعنية باقتناء لقاحات كوفيد

يف اعتباره النداء الذي وجهته اللجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص  وإذ يضع
نولوجيا، يف دورهتا الثانية، والتكامل اإلقليمي والتجارة واهلياكل األساسية والصناعة والتك

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا تدعوها فيه إىل مواصلة تنفيذ األبعاد الثالثة للمبادرة 
الصيدالنية اليت أطلقت يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية )آلية املشتريات 

اقه، مبا يف ذلك عن طريق اجملّمعة، والتصنيع احمللي، واملعايري وضمان اجلودة( وتوسيع نط
 إقامة شراكات مع أصحاب املصلحة املعنيني وتعزيزها،

باألمهية احليوية لتوطيد املكاسب وتأمني االبتكارات اليت استحدثت  وإذ يسلم
 أثناء اجلائحة واالستفادة منها يف خدمة األمن الصحي على املدى الطويل يف أفريقيا، 

ريقيا، واملنظمات األفريقية القارية األخرى، باللجنة االقتصادية ألف يهيب  -1
ات الفاعلة الرئيسية يف جمال الصحة العاملية، والشركاء اإلمنائيني، واملؤسسات املالية لكيانوا

اإلقليمية والدولية، والقطاع اخلاص، حشد التمويل لتحقيق هدف الشراكات من أجل 
دون انقطاع على لقاحات عالية تصنيع اللقاحات يف أفريقيا املتمثل يف ضمان احلصول 

يف املائة من طلب القارة على اللقاحات  60اجلودة وميسورة التكلفة يف أفريقيا وذلك بتلبية 
 ؛2040من طريق اإلنتاج احمللي حبلول عام 

مع مفوضية االحتاد بالتعاون إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعمل  يطلب  -2
ملكافحة األمراض والوقاية منها، وفرقة العمل األفريقية املعنية  األفريقي، واملراكز األفريقية

باقتناء اللقاحات، لوضع قانون منوذجي لالحتاد األفريقي بشأن املشتريات اجملّمعة، على 
أمل اعتماده، بغية تعزيز االتساق بشأن آليات جتميع املوارد وإرساء جو من الثقة بإزاء 

 أفريقيا؛ الطلب على اللقاحات املنتجة يف 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا على دعم الدول األعضاء يف حتديد وتأمني  حيث  -3
وتطوير العناصر الالزمة إلحداث قطاع جمٍد جتاريا ومستدام ماليا لتصنيع اللقاحات يف 
أفريقيا واملتمثلة يف القوى العاملة وجانب امللكية الفكرية والدراية الصناعية والتكنولوجيا 

 ويل.والتم
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-2022واإلطار الربناجمي املتوسط األجل )يَّنة التوجهات االستراتيجية احمل -دال 
  2023( واخلطة وامليزانية الربناجميتني لعام 2025

   إن مؤمتر الوزراء، 
كانون األول/ديسمرب  21املؤرخ  243/71إىل قرار اجلمعية العامة  إذ يشري

جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة املتعلق باالستعراض الشامل الذي  2016
التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، الذي أهابت فيه اجلمعية 
العامة باللجان اإلقليمية لألمم املتحدة ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية أن تنفذ بالكامل 

للجان اإلقليمية لألمم املتحدة بشأن دعم بيان التعاون بني جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وا
 ،  2030الدول األعضاء يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 2018أيار/مايو  31املؤرخ  72/279إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشري أيضا
بتعديل وضع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل الذي املتعلق 

ربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة جيري كل أ
من أجل التنمية، الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد دور ومهام منظومة األمم 
املتحدة اإلمنائية على الصعيد اإلقليمي، مبا يف ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية واألفرقة 

م املتحدة اإلمنائية، وشددت على ضرورة مواصلة هتيئتها لتحقيق اإلقليمية ملنظومة األم
 ، 2030الغرض املنشود منها يف دعم تنفيذ خطة عام 

بشأن  2018أيار/مايو  15( املؤرخ 51-)د 959إىل قراره  وإذ يشري كذلك
اإلطار االستراتيجي املنقح واخلطة الربناجمية للجنة االقتصادية ألفريقيا لفترة السنتني 

بعد أن  (1)الوزراء اإلطار االستراتيجي املنقح، ُرمؤمت فيه ، الذي اعتمد0182-2019
التوجهات االستراتيجية اجلديدة للجنة االقتصادية ألفريقيا: ’’نظر يف مذكرة األمانة املعنونة 

هبدف تقدمي أفكار  (2)،‘‘وضع األفكار موضع التنفيذ من أجل أفريقيا قادرة ومتحولة
 2030جل متكني أفريقيا وإشراك كافة سكاهنا وحتوهلا يف إطار خطة عام وإجراءات من أ

 أفريقيا اليت نصبو إليها، :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام 
خطتنا ’’التقرير املعنون  2021أن األمني العام أصدر يف عام  وإذ يشري إىل

ل التعاون العاملي من الذي عرض فيه برناجما للعمل يستند إىل رؤيته ملستقب (3)املشتركة، 
خالل هنج تتعدد فيه األطراف الفاعلة على حنو يتسم بالشمول والترابط والفعالية، وإذ 

، يسلم باحلاجة إىل إدراج خطته تلك يف التوجهات االستراتيجية للجنة االقتصادية ألفريقيا
يع كيانات يف سبيل التنفيذ الفعال خلطتها الربناجمية، بالتعاون مع مج مبوجب واليتها،

 األمم املتحدة والشركاء اآلخرين، منظومة 

                                                   
(1 )1Rev./37/4E/ECA/COE/ . 
(2 )37/14E/ECA/COE/  
(3) 75/982A/. 
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كانون األول/ديسمرب  24املؤرخ  72/266إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشري
بشأن تغيري منوذج اإلدارة يف األمم املتحدة، الذي وافقت فيه اجلمعية العامة على  2017

ال من أن متتد لفترة سنتني، وذلك بدحبيث تصبح امليزانية سنوية اقتراح بتعديل فترة امليزنة 
، وشددت على ضرورة تكامل 2020على أساس جترييب، بدءا بامليزانية الربناجمية لعام 

 مبادرات اإلصالح، واتساقها وتعزيز بعضها بعضا،
باألمهية االستراتيجية للخطط وامليزانيات الربناجمية السنوية يف تفعيل  وإذ يسلم

القتصادية ألفريقيا ووضعه يف السياق املناسب وفقا لتوجهاهتا تنفيذ برنامج عمل اللجنة ا
االستراتيجية ووظائفها األساسية، عرب خمتلف براجمها الفرعية التسعة، وعمال بتوجيهات 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
بشأن  2019آذار/مارس  26( املؤرخ 52-)د 964قراره  وإذ يعيد تأكيد

، الذي أهاب فيه باللجنة االقتصادية ألفريقيا أن 2020يتني لعام اخلطة وامليزانية الربناجم
تزيد من مستوى الطموح يف برنامج عملها وأن تضع إطارا برناجميا متوسط األجل، يغطي 

األعضاء، ترافقه خطٌط  افترة تتراوح بني ثالث ومخس سنوات، لتيسري مشاركة دوهل
 وميزانيات سنوية مستمدة من اإلطار،

بشأن اخلطة  2021آذار/مارس  23( املؤرخ 53-)د 981إىل قراره  وإذ يشري
، الذي أشار فيه إىل أن صياغة اإلطار الربناجمي املتوسط 2022وامليزانية الربناجميتني لعام 

( وأهنا ستتطلب 19-األجل قد تأثرت بالوضع الناجم عن مرض الفريوس التاجي )كوفيد
 ة وأصحاب املصلحة،مزيدا من املشاورات مع اجلهات املستهدف

( يتماشى مع 2025-2022أن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ) وإذ يالحظ
األولويات والتطلعات اإلمنائية ألفريقيا، مع التركيز على التحوالت الرئيسية الالزمة 

وتنفيذ خطة عام  2030خطة عام يف الواردة  للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة
2063، 

( يوفر 2025-2022بأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ) موإذ يسل
، اللتني تسلطان الضوء بدورمها 2023توجها قويا للخطة وامليزانية الربناجميتني لعام 

على األهداف وأهم النتائج املتوقعة واملنجزات املستهدفة جلميع الربامج الفرعية 
 للجنة االقتصادية ألفريقيا، 

تعكسان اجلهود  2023وامليزانية الربناجميتني لعام  بأن اخلطة وإذ يسلم
توجهاهتا  لنهوض مبستوى تنفيذاملتواصلة اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقيا ل

الربناجمية االستراتيجية، حىت تتمكن من تقدمي الدعم الفعال لتنفيذ ومتابعة خطة عام 
ايف القارة من أزمة وتعبئة املوارد من أجل متويل تع 2063وخطة عام  2030
 ،19-كوفيد
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تقرير األمني  يفالواردة تلك  مواءمة التوجهات االستراتيجية مع يالحظ وإذ
 ،‘‘خطتنا املشتركة’’العام املعـنون 

 2021على اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتنفيذها برنامج عملها لعام  وإذ يثين
 ،19-يف خضم الظروف املعاكسة النامجة عن جائحة كوفيد

واإلطار الربناجمي املتوسط  ،اإلطار االستراتيجيالتحيني املتعلق ب وقد نظر يف
 ،  2023واخلطة وامليزانية الربناجميتان لعام  ،(2025-2022األجل )

 (؛  2025-2022اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ) يقر -1
 .2023عام اخلطة وامليزانية الربناجميتني للجنة االقتصادية ألفريقيا ل يعتمد -2

  البيانات واإلحصاءات -هاء

 إن مؤمتر الوزراء،

بأمهية إحداث حتّول يف النظم اإلحصائية الوطنية وحتديثها من أجل دعم  إذ يسلم
اإلحصاءات والبيانات الرمسية من  حاجة إىلعملية التنمية على حنو كاف واالستجابة لل

قيق أهداف خطة التنمية املستدامة أجل التخطيط وصنع القرار ورصد التقدم احملرز حنو حت
أفريقيا اليت نصبو إليها، وخطط التنمية  :2063، وخطة االحتاد األفريقي لعام 2030لعام 

 الوطنية،

الذي رحبت فيه اجلمعية خبطة عمل  71/313إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشري
ملناقشة مسألة بناء القدرات كيب تاون العاملية لبيانات التنمية املستدامة، اليت تتيح اإلطار 

والتخطيط هلا وتنفيذ األنشطة ذات الصلة  2030اإلحصائية املندرجة يف إطار خطة عام 
 وتقييمها، مع التركيز على حتديث النظم اإلحصائية الوطنية،

بالتقدم احملرز يف إحداث حتّول يف النظم اإلحصائية الوطنية يف  وإذ حييط علما
 يقدر النتائج والنواتج املتوخاة اليت حتققت حىت اآلن، أفريقيا وحتديثها، وإذ

أن عدة بلدان بصدد إجراء تعدادات رقمية يف اجلولة احلالية لعام  وإذ يالحظ
، بدعم 2024إىل عام  2015من تعداد السكان واملساكن، اليت متتد من عام  2020

 من اللجنة االقتصادية ألفريقيا والشركاء،

 والبيانات املصنفة ديدة للبياناتاجلصادر املاستخدام  باحلاجة إىل وإذ يسلم
بديلة جلمع البيانات، واالستفادة من التقدم التكنولوجي، لالستجابة للحاجة الساليب األو

 2063وخطة عام  2030إىل البيانات يف رصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف خطة عام 
 وخطط التنمية دون اإلقليمية والوطنية،
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أن تواصل دعم العمل للجنة االقتصادية ألفريقيا لدول األعضاء يف ااب يهيب -3
اجلاري على حتّول وحتديث اإلحصاءات الرمسية الذي تضطلع به اجملموعة األفريقية اليت 
أنشأهتا اللجنة اإلحصائية األفريقية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا وتضم رؤساء املكاتب 

يا، وأن تعتمد وتنفذ خارطة طريق إلحداث حتّول يف النظام اإلحصائية الوطنية يف أفريق
 اإلحصائي الوطين وحتديثه؛

املنظمات القارية األفريقية والشركاء إىل توجيه وتنسيق دعمهم حنو  يدعو  -2
 حتديث النظم اإلحصائية الوطنية؛

على تكريس موارد مالية  لجنة االقتصادية ألفريقيااليف األعضاء  دولال حيث  -3
اإلحصاءات  إىل حاجةكافية لبناء نظم إحصائية حديثة تستجيب على حنو كاف لل

 والبيانات الرمسية ألغراض التخطيط واختاذ القرارات؛

الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على مواصلة إنتاج  يشجع -4
ذلك نظام  وفقا ملنهجية األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية، مبا يف مصنفةإحصاءات 

 احلسابات القومية؛

احلكومات وكيانات منظومة األمم املتحدة والشركاء اإلمنائيني إىل  يدعو  -5
اليت مل جتر االقتصادية ألفريقيا يف اللجنة تقدمي الدعم املايل واملادي والتقين للدول األعضاء 

 2020لة عام لتمكينها من إجراء تعدادات قبل هناية جو 2020بعد تعدادا يف جولة عام 
ودعم تنفيذ التعدادات القائمة بالكامل على التكنولوجيا يف أفريقيا خالل  2024يف عام 

 (؛2034-2025) 2030جولة عام 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل، يف سياق العمل مع من  يطلب  -6
التنمية  الشركاء اإلقليميني الرئيسيني اآلخرين مثل مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف

 األعضاء يف جمال تعزيز قدرة نظمها اإلحصائية والبيانية. ادوهلإىل األفريقي، تقدمي الدعم 

الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا ألقل البلدان منوًّا يف سياق  -واو 
 مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان منوًّا

 إن مؤمتر الوزراء،

تتوفر على إمكانات هائلة من املوارد يف أفريقيا ا وًّمن أقل البلدانأن  إذ يدرك
البشرية والطبيعية ميكن االستفادة منها لتحقيق النمو االقتصادي والرفاه والرخاء واألمن 

العاملي، وإذ ينّوه باجلهود الكبرية اليت بذلتها هذه البلدان  على الصعيدالغذائي وأمن الطاقة 
 لصاحل أقل البلدان منوا،  2020-2011رنامج عمل العقد لتنفيذ التزامات ب
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منوًّا مل تستوف املعايري  األفريقية األقل من أن نصف البلدان وإذ يساوره القلق
 املبّينة يف برنامج عمل اسطنبول للخروج من قائمة هذه الفئة من البلدان،

لبلدان لصاحل أقل ا 2031-2022بربنامج عمل الدوحة للعقد  وإذ حييط علما
آذار/مارس  17مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان منوا يف  يف مدمنوًّا، الذي اعُت

، حيث جرى جتديد وتعزيز 2022نيسان/أبريل  1وأقرته اجلمعية العامة يف  2022
االلتزامات املقطوعة بني أقل البلدان منوا وشركائها اإلمنائيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص 

 اجملتمع املدين واحلكومات على املستويات كافة،و

( 19-من احتمال تسبب جائحة الفريوس التاجي )كوفيد وإذ يساوره القلق
والنزاع بني االحتاد الروسي وأوكرانيا يف تقويض اجلهود املبذولة للتعجيل بتنفيذ برنامج 

 عمل الدوحة،

منوًّا  األفريقية البلدان بالفرص املتاحة لتكثيف الدعم لصاحل أقل وإذ حييط علما
 يف سياق برنامج عمل الدوحة،

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقدم تقريرا عن التقدم  يطلب   -1
 الذي أحرزته أقل البلدان األفريقية منوا يف تنفيذ برنامج عمل الدوحة؛

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن حتشد مجيع األدوات  أيضا يطلب   -2
وارد املناسبة لدعم االستناد إىل األدلة يف التخطيط ووضع سياسات االقتصاد الكلي وامل

 وإدارة الديون يف أقل البلدان األفريقية منوًّا؛

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل، بالتعاون  كذلك يطلب   -3
لية والدول اجلزرية مع مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساح

الصغرية النامية، دعمها ألقل البلدان منوا يف تنفيذ ورصد خطة عمل أديس أبابا املنبثقة عن 
، وذلك بالتنسيق 2030املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية وخطة التنمية املستدامة لعام 

واملوارد على مع خمتلف كيانات األمم املتحدة، وإذكاء الوعي العاملي، وتعبئة الدعم 
الصعيد الدويل لصاحل أقل البلدان منوا، وبناء شراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين، 
والتواصل مع مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك عن طريق إقامة شراكات مع اجملتمع 

 املدين والقطاع اخلاص، لتعزيز الدعم املقدم هلذه البلدان.  
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ع النقل لتحقيق االستفادة القصوى من منافع منطقة النهوض باالستثمار يف قطا -زاي 
 التجارة احلرة القارية األفريقية

  إن مؤمتر الوزراء،

مبا ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من دور هام يف حتقيق التنمية  إذ يقّر
توسيع  االقتصادية والتحّول يف أفريقيا ومبا للهياكل األساسية للنقل من دور يف االجتماعية

نطاق الربط التجاري واالقتصادي وزيادة وفورات احلجم للمشاريع التجارية األفريقية، 
األمر الذي ال غىن عنه لتحقيق االستفادة القصوى من املكاسب اليت ستجنيها القارة بفضل 

 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.

صادات البلدان األفريقية أن قطاع النقل يسهم إسهاما مباشرا يف اقت وإذ يالحظ
 بفضل قيمته املضافة وفرص العمل اليت يستحدثها ومسامهته يف توسيع األسواق،

أن القارة األفريقية تعاين من نقص مستمر يف االستثمار يف  وإذ يضع يف اعتباره
 ية للنقل،ياكل األساساهل

بشأن  2019آذار/مارس  26( املؤرخ 52 -)د  965إىل قراره  وإذ يشري
روتوكول لكسمربغ امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة املتعلق ب

باملسائل اخلاصة باملعدات الدارجة للسكك احلديدية، الذي دعا فيه اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا إىل توجيه األطراف املهتمة بشأن الطريقة اليت ميكن هبا للقروض وخدمات اإلجيار 

ص أن تساعد يف توفري املوارد املالية الالزمة إلعادة تنشيط شبكة السكك يف القطاع اخلا
 احلديدية األفريقية وتوسيعها، وبشأن فوائد االنضمام إىل الربوتوكول،

مبسامهة املبادرات اإلقليمية الرئيسية، مثل برنامج تطوير اهلياكل سّلم وإذ ي
ل اجلوي، يف حتديث وتوسيع شبكات األساسية يف أفريقيا والسوق األفريقية املوحدة للنق

يف اللجنة االقتصادية بالتزام الدول األعضاء قر النقل الوطنية واإلقليمية القائمة، وإذ ي
 ، بتلك املبادراتألفريقيا 

بلدا أفريقيا وّقع حىت اآلن على االلتزام الرمسي بالسوق  35أن  وإذ يالحظ
 األفريقية املوحدة للنقل اجلوي،

أن التنفيذ الفعال ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يستلزم  تبارهوإذ يضع يف اع
 وجود ما يكفي من اهلياكل األساسية للنقل عرب احلدود وخدماته،

أن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تتيح فرصا  وإذ يضع يف اعتباره أيضا
 واسعة لالستثمار يف اهلياكل األساسية للنقل وخدماته،



E/ECA/CM/54/4/Rev.1 

 

22-00949   37/42 

 

على اللجنة االقتصادية ألفريقيا الضطالعها بدراسة بشأن  يثين   -1
انعكاسات منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية على الطلب على اهلياكل األساسية للنقل 

 وخدماته؛

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تنشر نتائج الدراسة على  يطلب   -2
 سات يف هذا الصدد، إذا لزم األمر؛نطاق واسع وأن تضطلع مبزيد من الدرا

األعضاء يف  اباللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة دعم دوهل يهيب   -3
تنفيذ برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا واتفاق السوق األفريقية املوحدة للنقل 

 اجلوي؛

الشركاء  بالتعاون معإىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  يطلب   -4
 ادعم دوهلتاالحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي، أن  مفوضية يسيني، مبا يف ذلكالرئ

األعضاء يف تعبئة املوارد املالية لتحسني روابط النقل ذات األمهية احليوية لتنفيذ اتفاق 
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ولالستثمار يف معدات النقل الالزمة الستيعاب حجم 

 الت التجارية املتزايد نتيجة إلعمال اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.املباد

 إصدار شهادات الكربون -حاء 

  الوزراء، مؤمتر إن

أن أفريقيا، كما ورد يف تقرير التقييم السادس للفريق مع القلق  إذ يالحظ
ا للصدمات املناخية يف حني احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ال تزال أكثر املناطق تعرض

 يف درجات احلرارة العاملية،تلني أهنا أقل املناطق مسؤولية عن الزيادة اليت ال 

على األمهية احلامسة للتراث الطبيعي للقارة ومسامهاته اليت ال حتصى  وإذ يشدد
يف احتجاز غازات الدفيئة الضارة، ال سيما يف مناطق مثل حوض هنر الكونغو، اليت تؤدي 

 دورا أساسيا يف تنظيم مناخ كوكب األرض،

عدم وجود عمليات فعالة حلساب كميات الكربون وإصدار  وإذ يالحظ
شهادات الكربون يف املنطقة األفريقية مبا حيفز اجلهود الرامية إىل استدامة بالوعات الكربون 
هذه وتنظيم مناخ األرض، دون إغفال واجب تنمية املنطقة، عن طريق تسعري هذه 

 االنبعاثات بطرق تتناسب مع التكاليف االجتماعية ذات الصلة،

باإلمكانات اهلائلة ألسواق الكربون لتوليد تدفقات جديدة من  وإذ يسلِّم
اإليرادات املالية للمنظمات العامة واخلاصة ومتكني احلكومات من حتقيق أهدافها املتعلقة 

ء وقادرة على الصمود أمام تغري خبفض انبعاثات الكربون لديها مع حتقيق تنمية خضرا
املناخ، على النحو املبني يف خططها اإلمنائية الوطنية، واتفاق باريس بشأن تغري املناخ، 
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وخطة االحتاد األفريقي  2030واألهداف العديدة احملددة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
 ‘‘.أفريقيا اليت نصبو إليها’’  :2063لعام 

ت اليت أعربت عنها احلكومات األفريقية واألطراف األخرى باالحتياجاقّر وإذ ي
يف الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة 

من  6من املادة  2بتغري املناخ، ال سيما فيما يتعلق باملفاوضات اليت أجريت بشأن الفقرة 
ت على تأمني السالمة البيئية ونزاهة سوق اتفاق باريس، حيث جرى تشجيع احلكوما

الكربون، بسبل منها ضمان أن تكون مجيع عمليات استخدام الكربون شفافة وميكن 
 التحقق منها، وتطبيق نظم حماسبية قابلة للمقارنة، ودعم اخلطط اإلمنائية،

ا ( بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة يف أفريقي44-)د 884إىل قراره  وإذ يشري
( بشأن االقتصاد األخضر والتحول اهليكلي، اللذين ميكن تعزيزمها 47-)د 919وقراره 

إىل حد كبري من خالل التمسك بنزاهة سوق الكربون املصممة بعناية لتحقيق أفضل 
 مصاحل أفريقيا،

أمهية وجود بيانات دقيقة عن خمزونات الكربون والتغريات يف  وإذ يالحظ
ات الكربون األرضية وغري األرضية بالنسبة لعملية إدارة أصول خمزونات الكربون يف جممع

الكربون ومعاجلة احتياجات التنمية املستدامة، مبا يف ذلك ختفيف حدة املخاطر املناخية 
 اليت تتعرض هلا اجملتمعات واالقتصادات،

 يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل الطلب الذي قدمته الدول األعضاء وإذ يشري
مرض الفريوس  ا يف إعالن كيغايل بشأن البناء للمستقبل بشكل أفضل بعد أزمة مؤخر

والتعجيل بتحقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا، الذي اعتمد يف عام  (19-كوفيدالتاجي )
، من أجل تفعيل برامج سوق الكربون وبناء قدرات بلدان حوض هنر الكونغو 2022

امة من خالل الصندوق األزرق حلوض هنر الكونغو لدعم على توفري التمويل للتنمية املستد
إنفاذ املسامهات احملددة وطنيا، وتقدير مستوى قدراهتا يف جمال احتجاز الكربون وتطوير 

 سبل العيش املرتبطة برأس املال الطبيعي الفريد للمنطقة دون اإلقليمية، 

 اين واالستشاري لدوهلاللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تقدمي الدعم التق يدعو  -1
بتنفيذ عمليات إصدار شهادات الكربون واعتمادها من حيث توفري سبل  األعضاء املهتمة

الوصول إىل أسواق أرصدة الكربون واللجان اإلقليمية للمناخ، مثل جلنة املناخ حلوض هنر 
 الكونغو؛

قدرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم لبناء من يطلب   -2
واللجان اإلقليمية املعنية باملناخ، مثل جلنة  يت أعربت عن اهتمامها باألمراألعضاء ال ادوهل

املناخ حلوض هنر الكونغو، يف جمال احتساب عمليات خفض انبعاثات غازات الدفيئة 
 واإلبالغ عنها؛
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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تقدمي الدعم التقين واالستشاري إىل يدعو  -3
فيما يتعلق بتقييم إمكانات احتجاز الكربون  عن اهتمامها باألمرتعرب يت األعضاء ال ادوهل

 ألصوهلا الطبيعية؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل إقامة شراكة مع مصارف التنمية  يدعو أيضا  -4
ا إصدار اإلقليمية لوضع استراتيجية لتعبئة املوارد املالية، استنادا إىل الفرصة اليت يتيحه

 أرصدة الكربون.

 كبح التدفقات املالية غري املشروعة واسترداد األصول املفقودة  -طاء 

 إن مؤمتر الوزراء،

بأمهية التعاون على الصُُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية ملكافحة التدفقات  إذ يقّر
 املالية غري املشروعة،

ها البلدان األفريقية، واليت الصعوبات املالية املستمرة اليت تواجه وإذ يالحظ
( ُمعيقة بذلك استراتيجيات 19-فريوس التاجي )كوفيدالازدادت حدهتا أثناء جائحة 

 التصدي للجائحة،

أن العبء املايل املتزايد الذي خّلفته اجلائحة قد تفاقم  وإذ يالحظ مع بالغ القلق
 بسبب النزاع بني االحتاد الروسي وأوكرانيا،

، الذي (4)( بشأن التدفقات املالية غري املشروعة44-)د 886ار القر إىل وإذ يشري
الفريق الرفيع املستوى املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا، مبوجبه ُأنشئ 

إىل مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية  وبالوالية املسندة
لبحوث بشأن التدفقات املالية غري املشروعة واسترداد األصول إلجراء مزيد من ا األفريقي
مجعية الذي اعتمدته  بالتدفقات املالية غري املشروعةاخلاص عالن اإل يف، وذلك املفقودة

 ،2015عام يف االحتاد األفريقي رؤساء دول وحكومات 

ؤمتر النداء املوّجه يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن امل وإذ يشري أيضا إىل
، إىل الدول األعضاء يف 2030الدويل الثالث لتمويل التنمية وخطة التنمية املستدامة لعام 

األمم املتحدة، لكي تقوم بتتبع التدفقات املالية غري املشروعة وكبحها من خالل إعمال 
 اخلاص بأهداف التنمية املستدامة، 1-4-16املؤشر 

                                                   
(4)  .(XXIV).5Assembly/AU/Decl. 
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قد زادت من صعوبة حتقيق أهداف أن املعوقات املستمرة  وإذ يالحظ مع القلق
أفريقيا  :2063التنمية املستدامة والتطلعات املعرب عنها يف خطة االحتاد األفريقي لعام 

 اليت نصبو إليها،

على اللجنة االقتصادية ألفريقيا، وكذلك على مؤمتر األمم املتحدة  يثين -1
جلرمية، ومها اجلهتان الراعيتان للتجارة والتنمية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا

يف إطار أهداف التنمية املستدامة بشأن التدفقات املالية غري املشروعة  1-4-16للمؤشر 
وإطاره املفاهيمي، لدورهم الرائد يف جتريب منهجيات األمم املتحدة املتفق عليها لقياس 

االقتصادية  للجنةمن الدول األعضاء يف ادولة  12التدفقات املالية غري املشروعة يف 
 ؛ألفريقيا

باجملتمع الدويل اختاذ اإلجراءات املناسبة على الصُُّعد الوطنية  يهيب -2
يواجه واإلقليمية والعاملية لكفالة التعامل مع التدفقات املالية غري املشروعة بوصفها حتّديا 

ة للتنسيق العاملي على الصعيد العاملي، ولكفالة اعتماد اجملتمع الدويل آلياملنظومة بأسرها 
 ا؛من أجل رصد التدفقات املالية غري املشروعة رصدا ممنهًج

أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعمل مع مفوضية االحتاد من  يطلب -3
األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي، واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات، واملنتدى األفريقي 

الشركاء اإلمنائيني، بغية بناء قدرات الدول األعضاء يف الضرائب، وغريهم من دارة إل
اللجنة االقتصادية ألفريقيا واملؤسسات األفريقية، ال سيما يف جماالت السياسات واإلدارة 
الضريبية، والتعاون الضرييب الدويل، ومكافحة غسيل األموال، ومنع الفساد وما يتصل 

 إعادهتا إىل أصحاهبا، وإدارة املوارد الطبيعية؛بذلك من تدابري اإلنفاذ، واسترداد األصول و

بأمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا وسائر الشركاء اآلخرين العمل على  يهيب -4
بناء قدرات البلدان األفريقية على معاجلة الثغرات املرصودة يف البنيان املؤسسي، بغية تطوير 

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

 املالية غري املشروعة؛

األمم املتحدة الشروع يف مفاوضات برعايتها بشأن اتفاقية دولية  يناشد -5
اء وأصحاب املصلحة املعنيني، ُتعىن باملسائل الضريبية، يشارك فيها مجيع الدول األعض

هبدف وضع حدٍّ لتآكل الوعاء الضرييب، وحتويل األرباح، والتهرب الضرييب، ال سيما 
 ضريبة األرباح الرأمسالية، وغري ذلك من التجاوزات الضريبية.

  



E/ECA/CM/54/4/Rev.1 

 

22-00949   41/42 

 

 برنامج إدارة الثقافة والتراث -ياء 

 إن مؤمتر الوزراء،

لتراث من إمكانات إمنائية بوصفها مبا تنطوي عليه الفنون والثقافة وا إذ يقر
 2030وسائل لتسريع اخلطى حنو حتقيق األهداف الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 

 ‘‘أفريقيا اليت نصبو إليها: ’’2063وخطة االحتاد األفريقي لعام 

على النحو التايل:  2021بإعالن موضوع االحتاد األفريقي لعام  وإذ حييط علما
 ، ‘‘لثقافة والتراث: دعائم لبناء أفريقيا اليت نصبو إليهاالفنون وا’’

إمكانات يف إحداث ما تنطوي عليه من وبالنسبة للنمو بأمهية الثقافة  وإذ يسلم
، 2063يف التطلع اخلامس من خطة عام  يتناغم مع ما ورد، على حنو يف أفريقيا التحول

‘ ‘اث مشترك وقيم وأخالقيات مشتركةأفريقيا لديها هوية ثقافية قوية وتر’’الذي يؤكد أن 
 ضرورية لنموها وحتوهلا،

باألمهية االجتماعية واالقتصادية للفنون والثقافة بوصفها مصدر قوة  وإذ يسلم
حمتملة يف إجياد فرص العمل ملاليني األشخاص، وتعزيز التماسك االجتماعي، وتعزيز 

العام لألمم املتحدة يف سلسلة احلوار اهلويات الوطنية واإلقليمية، على حنو ما أكده األمني 
الثقافية وامللكية: إعادة  اهلوية’’، حتت عنوان: 2021األفريقي اليت ُعقدت يف أيار/مايو 

 ،2021، الذي يستند إىل موضوع االحتاد األفريقي لعام ‘‘تشكيل العقليات

ية الصكوك ذات الصلة، مبا فيها ميثاق النهضة الثقافية األفريق وإذ يشري إىل
(، وخطة 2019(، والنظام األساسي للجنة األفريقية للسمعي البصري والسينما )2006)

(، 2021عمل االحتاد األفريقي املنقحة بشأن الصناعات الثقافية واإلبداعية يف أفريقيا )
، (2018) والقانون النموذجي لالحتاد األفريقي بشأن محاية املمتلكات الثقافية والتراث

 ملواصلة تعزيز وتطوير هذا القطاع اهلام،بلدان األفريقية يها قويا للوكلها توفر توج

أن صون الثقافة وتعزيزها يسهمان إسهاما مباشرا يف حتقيق العديد من  وإذ يدرك
 أهداف التنمية املستدامة،

على حد سواء، واإلبداع مها املادي بأن التراث الثقايف، املادي وغري  وإذ يسلم
وعاملي حلماية واإلدارة بعناية، وميكن أن يكون كالمها مبثابة حمركني موردان حباجة إىل ا

ستساعد على لثقافة ل نظرا ألن املقاربات الداعمةلتحقيق أهداف التنمية املستدامة متكني 
 جناح التدخالت الرامية إىل حتقيق األهداف، ضمان

القتصادي بإمكانات الثقافة يف اإلسهام يف عملية االنتعاش ا وإذ يسلم أيضا
 والتصدي لتحديات بيئة ما بعد اجلائحة،
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بدور اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف تعزيز التراث الثقايف كأداة للتنمية  وإذ يقر
االقتصادية من خالل إقامة شراكات مع العديد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك مفوضية 

تنفيذ برنامج إلدارة التراث االحتاد األفريقي ومنظمة إدارة التراث واجمللس األطلسي ل
يهدف إىل املسامهة يف الصناعات الثقافية واإلبداعية ويف موضوع االحتاد األفريقي لعام 

2021 ، 

بأن هدف الربنامج هو االستناد إىل املبادرات القارية الرامية إىل متكني  وإذ يسلم
خل يف قطاع اإلدارة اجملتمعات احمللية من خالل بناء القدرات وغري ذلك من جماالت التد

للقارة امليزة االستراتيجية القوية قدر من أقصى قق الثقافية واإلبداعية والتراثية، وهو ما حي
بالتايل قطاعات الفنون والثقافة والتراث، بغية تعزيز التنمية يعزز تراثها، واليت يتيحها 

 ،األفريقيةاالقتصادية يف البلدان 

ريقيا إىل مواصلة دعم برنامج إدارة التراث اللجنة االقتصادية ألف يدعو -1
هبدف املسامهة يف املبادرات القارية اليت تعزز الصناعات الثقافية واإلبداعية بوصفها دعامة 

 للتنمية املستدامة؛ وحث الدول األعضاء على تقدمي الدعم التقين واملايل لتنفيذ الربنامج؛

لة تشجيع الدول األعضاء على اللجنة االقتصادية ألفريقيا على مواص حيث  -2
التعجيل باجلهود الرامية إىل االعتراف باإلمكانات االقتصادية ملواردها التراثية واالقرار هبا 

 وتوفري جزء كبري من ميزانيتها حلمايتها وإدارهتا وتنميتها؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل إشراك املؤسسات الرئيسية من  يطلب  -3
األفريقية واملنظمات الدولية املشاركة يف إدارة وتطوير ومتويل قطاع الفنون يف القارة 

 والثقافة والتراث، يف التعاون يف تنفيذ الربنامج بغية تعزيز املسامهة االقتصادية للقطاع.
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