األمم املتحدة

اجمللس االقتصادي واالجتماعي

مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني
الدورة الثانية واخلمسون
اجلدول الزمين املؤقت

19-00046

األربعاء ٢٠ ،آذار/مارس ٢٠١٩
اجتماع جلنة اخلرباء
قصر مؤمترات النخيل مبراكش
٩/٠٠-8/3٠

افتتاح االجتماع (البند  ١من جدول األعمال)

٩/45-٩/٠٠

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل (البند  ٢من جدول
األعمال)

١١/٠٠-٩/45

اجللسة األوىل :حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حدثت مؤخراً يف
أفريقيا (البند  3من جدول األعمال)

١١/١5-١١/٠٠

اسرتاحة

١٢/3٠-١١/١5

اجللسة الثانية :تقييم التقدم احملرز يف جمال حتقيق التكامل اإلقليمي يف أفريقيا (البند 4
من جدول األعمال)

١4/3٠-١٢/3٠

اسرتاحة للغداء

١6/٠٠-١4/3٠

اجللسة الثالثة :عرض عن موضوع الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني’’ :السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر
الرقمي :اسرتاتيجية ألفريقيا‘‘ (البند  5من جدول األعمال)

١6/١5-١6/٠٠

اسرتاحة

١7/3٠-١6/١5

اجللسة الثالثة (متابعة)

١7/3٠

حفل استقبال
اخلميس ٢١ ،آذار/مارس ٢٠١٩
اجتماع جلنة اخلرباء
قصر مؤمترات النخيل مبراكش

١٠/45-٩/٠٠

اجللسة الرابعة :املسائل النظامية (البند  6من جدول األعمال)

١١/٠٠-١٠/45

اسرتاحة

١٢/3٠-١١/٠٠

اجللسة اخلامسة :املسائل النظامية (البند  6من جدول األعمال)

١4/3٠-١٢/3٠

اسرتاحة للغداء

١6/٠٠-١4/3٠

اجللسة السادسة :املسائل النظامية (البند  6من جدول األعمال)

١6/١5-١6/٠٠

اسرتاحة

١8/٠٠-١6/١5

اجللسة السابعة :املسائل النظامية (البند  6من جدول األعمال)

اجلمعة ٢٢ ،آذار/مارس ٢٠١٩
اجتماع جلنة اخلرباء
قصر مؤمترات النخيل مبراكش
١٠/3٠-٩/٠٠

اجللسة الثامنة :املسائل النظامية (البند  6من جدول األعمال)

١٠/45-١٠/3٠

اسرتاحة

١١/١5-١٠/45

موعد انعقاد الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيني ومكان انعقادها وموضوعها (البند  7من جدول األعمال)

١١/3٠-١١/١5

مسائل أخرى (البند  8من جدول األعمال)

١6/٠٠-١3/3٠
١4/3٠-١٢/3٠
١8/٠٠-١6/٠٠

صياغة تقرير اجتماع جلنة اخلرباء
اسرتاحة للغداء
اجللسة التاسعة :النظر يف تقرير جلنة اخلرباء وإقراره؛ والنظر يف التوصيات ومشاريع
القرارات (البند  ٩من جدول األعمال)

١8/3٠-١8/٠٠

اختتام االجتماع (البند  ١٠من جدول األعمال)

٢

السبت  ٢3آذار/مارس ٢٠١٩
الفعاليات اجلانبية واالجتماعات األخرى
قصر مؤمترات النخيل مبراكش
١8/٠٠ - ٩/٠٠

الدورة العشرون آللية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا واالجتماع املشرتك الثالث جملموعة األمم
املتحدة للتنمية املستدامة
املكان :القاعة البلورية
سوف تركز الدورة العشرون على موضوع ’’الدعم املقدم من األمم املتحدة لسنة االحتاد
األفريقي لالجئني والعائدين واملشردين داخلياً :حنو حلول مستدامة للتشريد القسري يف
أفريقيا‘‘ .ويضم االجتماع كبار املسؤولني من منظوميت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
الصعد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين من أجل
للتداول بشأن تعزيز التنسيق على ُ
تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠3٠وخطة االحتاد األفريقي لعام  :٢٠63أفريقيا
اليت نصبو إليها .ومن املتوقع أن يُسرتشد باملداوالت بشأن احللول واملوارد الكفيلة بتنفيذ
الربامج املشرتكة يف أعقاب اإلصالحات اليت ستشهدها األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
يف إطار التعجيل بتحقيق خطة أفريقيا للتنمية التحويلية.

١١/٠٠-٩/٠٠

الفعالية اجلانبية  :١إصدار التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام ٢٠١٩
املكان :قاعة الزيتون
يقدم التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  ٢٠١٩تقييماً يستند إىل األدلة ألداء السياسات
املالية يف أفريقيا ،مبا يف ذلك حتليل التحديات والفرص باإلضافة إىل أفضل املمارسات.
ويذهب التقرير إىل أن املستوى احلايل لإليرادات احلكومية إىل الناتج احمللي اإلمجايل كان
منخفضاً ( ١٩.١يف املائة) وأنه ميكن للبلدان األفريقية أن تُضاعف من حجم إيراداهتا
احلكومية بزيادة قدرها  3٩.4يف املائة.

١١/٠٠-٩/٠٠

الفعالية اجلانبية  :٢إجياز عن الرسائل والتوصيات الصادرة عن التقارير الرئيسية للتكامل
اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا( :أ) التقرير التاسع لتقييم التكامل اإلقليمي يف
أفريقيا :اخلطوات املقبلة ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ و (ب) تقرير دليل التكامل
اإلقليمي األفريقي ()٢٠١٩
املكان :قاعة الربتقال
تقرير دليل التكامل اإلقليمي األفريقي منشور دوري تشرتك يف إصداره اللجنة االقتصادية
ألفريقيا مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي .ويتمثل اهلدف الرئيسي
هلذا التقرير يف رصد وضع التكامل االقتصادي وتقييمه فيما بني البلدان األفريقية .وتشري
النتائج األولية للتقرير إىل أن التكامل اإلقليمي يف أفريقيا ال يزال منخفضاً يف األبعاد
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اخلمسة اليت جرى حتليلها :وهي التكامل التجاري ،واهلياكل األساسية اإلقليمية،
والتكامل اإلنتاجي ،وحرية تنقل األشخاص ،واالقتصاد الكلي .وتبدو جنوب أفريقيا
بوصفها أكثر البلدان تكامالً السيما فيما يتعلق بالتكامل التجاري ،وتكامل اهلياكل
األساسية اإلقليمية والتكامل اإلنتاجي؛ مث هناك جنوب السودان اليت هي أقل البلدان
تكامالً بسبب أدائها املتواضع يف جمال تكامل اهلياكل األساسية اإلقليمية والتكامل
املايل.
ودليل التكامل اإلقليمي األفريقي منشور تشرتك يف إصداره اللجنة االقتصادية ألفريقيا
مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي .وتصدر اهليئات الثالث يف الوقت
ذاته التقرير التقييمي للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا .حيث كانت طبعة هذا التقرير لعام
 ٢٠١٩هي الطبعة التاسعة ،وأعدت باالشرتاك مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد) وكان موضوعها ’’اخلطوات املقبلة ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘.
وركزت الطبعة على وجه اخلصوص على حتديات تنفيذ اتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة
بعد التصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ .وجرى حتليل جماالت السياسات الرئيسية الثالث
– االستثمار وامللكية الفكرية ،وسياسة املنافسة – خالل املرحلة الثانية من املفاوضات
ليسرتشد هبا املفاوضون باإلضافة إىل دراسة اآلثار املرتتبة عن انتشار التجارة الرقمية على
منطقة التجارة احلرة.
وستعرض هذه الفعالية اجلانبية الرسائل الرئيسية والتوصيات الصادرة عن تقرير دليل
التكامل اإلقليمي األفريقي لعام  ٢٠١٩والتقرير التقييمي للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا
لعام .٢٠١٩
١١/٠٠-٩/٠٠

الفعالية اجلانبية  :3امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين :وسيلة اسرتاتيجية لتحقيق التحول
االقتصادي والتنمية الشاملة يف أفريقيا
املكان :قاعة النخيل
ميثل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات حقاً أساسياً منصوص عليه يف
األطر املعيارية اهلامة على الصعيدين اإلقليمي والدويل .وتلتزم احلكومات األفريقية
بالقضاء على أوجه التفاوت بني اجلنسني من خالل التصديق على االتفاقات الدولية
والقارية ،واإلصالحات اليت أجرهتا داخلياً يف اجملاالت القانونية والسياسية واالجتماعية.
وعلى الرغم من هذا االلتزام والتقدم الكبري احملرز ،فإن التفاوت بني اجلنسني يف أفريقيا
ال يزال قائماً .وقد أظهرت بعض االسرتاتيجيات املتبعة نتائج ملموسة ،منها أنه من
املهم اإلشارة إىل إدماج البعد اجلنساين يف التخطيط االجتماعي االقتصادي ،مبا يف ذلك
يف ختطيط امليزنة ،ملا لذلك من تأثري مباشر على التنمية الشاملة للجميع والسياسات
املراعية لالعتبارات اجلنسانية .ويكمن اهلدف الرئيسي هلذه الفعالية املوازية يف إجراء
عملية تفكري متعمقة بشأن امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين بوصفها أداة اسرتاتيجية
لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف السياق احلايل للتنمية األفريقية .وسيتيح ذلك حتليل
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التجارب اليت شهدهتا أفريقيا يف جمال امليزنة املراعية للمنظور من أجل فهم نتائجها،
وجناحاهتا ،وما تطرحه من حتديات وفرص .وتتألف الفئات املعنية حتديدا هبذه الفعالية
من واضعي السياسات ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والشركاء يف التنمية ومنظمات األمم
املتحدة.
١5/٠٠-١3/٠٠

الفعالية اجلانبية  :4االقتصاد األزرق يف مشال أفريقيا :النقل البحري الذكي لتيسري التجارة
الدولية يف العصر الرقمي
املكان :قاعة النخيل
اهلدف الرئيسي ملنتدى االقتصاد األزرق يف مشال إفريقيا بشأن كفاءة النقل البحري
لتيسري التجارة الدولية يف العصر الرقمي هو املسامهة يف إثراء التفكري بشأن إدماج هنج
االقتصاد األزرق يف السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية ،انطالقاً من حتليل النقل البحري
يف مشال أفريقيا وتأثريه على التجارة الدولية .كما سيتيح املنتدى فرصة ملناقشة الدليل
العملي الذي أعدته اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملساعدة الدول األعضاء على صوغ
اسرتاتيجية بشأن مبادئ االقتصاد األزرق وإدراج املفهوم ضمن االسرتاتيجيات اإلمنائية
القائمة.

١5/٠٠-١3/٠٠

الفعالية اجلانبية  :5متويل املعدات الدراجة على السكك احلديدية :حل جديد ألفريقيا
املكان :قاعة الزيتون
نظرت خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠3٠وخطة عام  :٢٠63أفريقيا اليت نصبو إليها،
السيما خطتها لتنفيذ السنوات العشر األوىل ،إىل شبكة السكك احلديدية باعتبارها
منطاً من أمناط النقل الربي الذي حيظى بأمهية بالغة بالنسبة ملستقبل القارة .وتعد إقامة
شبكة متكاملة من القطارات عالية السرعة لربط العواصم األفريقية واملراكز التجارية بغية
تيسري حركة البضائع واخلدمات واألشخاص ،وتقليص تكاليف النقل وختفيف اكتظاظ
النظم احلالية أحد الربامج الرئيسية الرائدة املعتمدة لتنفيذ خطة السنوات العشر األوىل.
ويكمن اهلدف الرئيسي للفعالية يف مناقشة بروتوكول املسائل اخلاصة باملعدات الدارجة
على السكك احلديدية امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة ،والكيفية
اليت ميكنه من خالل أن يضطلع بدور رئيسي يف حشد رأس املال اخلاص بغية إجياد
منوذج مستدام لتمويل مشاريع السكك احلديدية القائمة واجلديدة.
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١5/٠٠-١3/٠٠

الفعالية اجلانبية  :6التجارة الرقمية يف أفريقيا :آثارها على االندماج والتصنيع
املكان :قاعة الربتقال
ُحتدث الثورة الرقمية حتوال يف طريقة القيام باألعمال التجارية واإلنتاج والتجارة ،ومتثل
فرصة كبرية للقارة األفريقية للتصنيع واللحاق ببقية أحناء العامل .فالثورة الصناعية الرابعة
وحتدث حتوالً يف املسارات التقليدية للتصنيع القائمة على كثافة اليد
تشهد تطورا سريعا ُ
العاملة .ويف الوقت ذاته ،ميكن للتجارة الرقمية أن تشكل أداة لتعزيز التجارة فيما بني
البلدان األفريقية ،اليت هي أكثر تنوعاً وتصنيعاً مقارنة بتجارة أفريقيا مع بقية العامل .ومن
املتوقع أن يؤدي ذلك إىل دعم إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واجلهود ذات
الصلة بالتعاون بشأن القضايا املتعلقة باالقتصاد الرقمي .ورغم أن االقتصاد الرقمي
حمسوس يف مجيع أحناء القارة ،فثمة فجوة رقمية كبرية بني البلدان األفريقية وبقية العامل.
وهذا يطرح عددا من التحديات اليت تواجه القارة األفريقية ينبغي معاجلتها على حنو
يتسق مع الشمول والشفافية ،واحلوكمة املتمحورة حول اإلنسان ،وإعمال حقوق
اإلنسان .ويف هذا السياق ،ستناقش الفعالية كيفية استخدام التحول الرقمي يف أفريقيا
كوسيلة للتصنيع الشامل للجميع من خالل التجارة يف القارة.

١7/3٠-١5/3٠

الفعالية اجلانبية  :7احلوار االسرتاتيجي الرفيع املستوى بشأن االستثمارات يف أفريقيا:
رأس املال البشري واهلياكل األساسية والشراكات مع القطاع اخلاص
املكان :قاعة الزيتون
ستجمع هذه الفعالية مشاركني ومسامهني من مجيع أحناء القارة األفريقية .وسرتكز على
إجراء ومواصلة حوار سياسات اسرتاتيجية الستكشاف التحديات املشرتكة والفرص
املتاحة واحللول احمللية والقطرية بشأن احلاجة إىل حتديد أولويات االستثمارات يف رأس
املال البشري واألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة واهلياكل األساسية ذات الصلة
وزيادة اعتمادات امليزانية املخصصة هلا يف إطار شراكة مع القطاع اخلاص.

١7/3٠-١5/3٠

الفعالية اجلانبية  :8أدوات التخطيط من أجل املواءمة والرصد املنسقني خلطة عام
 ٢٠3٠وخطة عام ٢٠63
املكان :قاعة الربتقال
ستقدم هذه الفعالية عرضاً عن جمموعة أدوات متكاملة قائمة على اإلنرتنت للتخطيط
وإعداد التقارير ،هتدف إىل دعم الدول األعضاء يف حتقيق املواءمة بني خطة عام ٢٠3٠
وخطة عام  ٢٠63وإدماجهما يف الوقت نفسه يف خطط التنمية الوطنية .وميكن
للمستخدمني إجراء تقييم افرتاضي ملستوى املواءمة بني اخلطتني اإلمنائيتني ومتانة تلك
املواءمة ،ووضع تقارير مرحلية متسقة.
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األحد  ٢4آذار/مارس ٢٠١٩
الفعاليات اجلانبية واالجتماعات األخرى
قصر مؤمترات النخيل مبراكش
١8/٠٠-٩/٠٠

الدورة العشرون آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا واالجتماع املشرتك الثالث آللية التنسيق
اإلقليمي ألفريقيا وجمموعة األمم املتحدة اإلقليمية للتنمية املستدامة (تابع)
املكان :القاعة البلورية

١١/٠٠-٩/٠٠

الفعالية اجلانبية  :٩الدروس الرئيسية املستقاة من تقرير رصد التعليم العاملي لعام ٢٠١٩
 اهلجرة والنزوح والتعليم :بناء اجلسور ال اجلدراناملكان :قاعة الزيتون
ستتيح هذه الفعالية ،اليت تستضيفها اليونسكو ،منرباً ملناقشة املمارسات الواعدة يف
إدماج املهاجرين والالجئني يف نظم التعليم الوطنية عرب مجيع أحناء القارة ،وكذلك دور
التعليم يف جعل اجملتمعات سلمية وأكثر ازدهاراً وأكثر مرونة يف تقبل اهلجرة والنزوح.
وسيناقش ممثلون عن ثالثة بلدان أفريقية ووكاالت حكومية دولية ما توصل إليه تقرير
رصد التعليم العاملي لعام  - ٢٠١٩اهلجرة والنزوح والتعليم :بناء اجلسور ال اجلدران من
نتائج وتوصيات ،متقامسني بذلك وجهات نظرهم مع املشاركني االخرين.

١١/٠٠-٩/٠٠

الفعالية اجلانبية  :١٠إشراك الشباب يف الدفع بعجلة تنفيذ خطة السياسة املالية والتجارة
واالستثمار من خالل االبتكار الرقمي يف أفريقيا
املكان :قاعة النخيل
ترمي منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية إىل إنشاء سوق قارية واحدة للسلع واخلدمات،
مع حرية تنقل رجال األعمال واالستثمارات بتعداد سكان يتجاوز البليون نسمة وناتج
حملي إمجايل يبلغ جمتمعا أكثر من  3.4تريليون دوالر ،وهو ما ميهد الطريق إلقامة االحتاد
اجلمركي وأفريقيا أكثر احتادا .بيد أن عوامل التنفيذ الرئيسية يف جناح منطقة التجارة
احلرة ستعتمد على دور الشباب يف القارة واالستفادة من االبتكارات اهلائلة يف
التكنولوجيا الرقمية .وميكن هلذا االتفاق التارخيي أن يكون مفيداً يف حتقيق التكامل
املادي إذا ما جرت االستفادة من الفرص اليت تتيحها اإلنرتنت .أوال ،مل تصبح تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ضرورية فقط ،بل غدت أيضا فرصة لالبتكار والتقدم والتغيري.
ويف الوقت الراهن ،تضم أفريقيا  ١67مليون مستخدم لإلنرتنت هم يف املقام األول من
الشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت كأداة للنمو ،األمر الذي يؤدي إىل حتقيق مستقبل
أفضل .ومن مث ،سيأيت اعتماد الرقمنة بفوائد مجة للشباب ،السيما بإتاحة فرص أكثر
لاللتحاق بالتعليم عرب اإلنرتنت (مع إمكانية تصدير اخلدمات املماثلة يف مجيع أحناء
القارة باستخدام نافذة املفاوضات) ،حيث ميكن احلصول عليها من أي مكان تقريبا أو
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احلد من عدم التماثل املعلومايت ،وهو ما يتيح سهولة الدخول إىل سوق العمل التنافسية.
التحسن يف حمو األمية الرقمية بني الشباب يف أفريقيا سيتيح هلم
وعالوة على ذلك ،فإن
ّ
مزيداً من فرص إنشاء شركات فعالة ،عن طريق احلد من التكاليف وزيادة املبيعات
باستخدام اسرتاتيجيات التكنولوجيا الرقمية .وبالتايل ،ال بد من استجالء مسألة إشراك
الشباب يف تنفيذ السياسة املالية والتجارة واالستثمار يف أفريقيا من خالل االبتكار
الرقمي ،يف ضوء االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية الذي وقع مؤخراً.
وعالوة على ذلك ،فإن الشركات ،مبا فيها الشركات الرقمية – اليت يديرها الشباب،
الذين يشكلون جزءاً كبرياً من العاملني يف القطاع اخلاص املتنامي يف القارة – ستكون
مطّلعة على منافع االتفاق ،ويف وضع أفضل لالستفادة منه ،بغية حتقيق النمو والتوسع
يف األعمال التجارية يف مجيع أحناء القارة .وسيُنظر يف هذه اإلجيابيات خالل الفعالية
اجلانبية من خالل مزيج من العروض الرئيسية والدردشة اليت تتناول الكيفية اليت ميكن هبا
إلدماج الشباب أن يدفع بتنفيذ خطة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من خالل
االبتكارات الرقمية.
١١/٠٠-٩/٠٠

الفعالية اجلانبية  :١١التخطيط للقوة العاملة يف املستقبل :هل أفريقيا على أهبة
االستعداد؟
املكان :قاعة الربتقال
ستناقش هذه الفعالية اجلانبية حالة نظم التعليم والتدريب ،والشؤون املالية ،والعمالة،
ومستقبل العمل يف أفريقيا ،ال سيما إجياد فرص العمل للشباب يف سياق منطقة التجارة
احلرة .كما سيجري التشديد على الكيفية اليت حتد هبا التكنولوجيات من أسواق العمل
وما حتتاجه أفريقيا للتعامل مع املسائل القائمة املتعلقة بالبطالة بني الشباب والعمالة
الناقصة ،ومستقبل العمل يف الوقت نفسه .وسرتكز املناقشات أيضا على الكيفية اليت
تتصدى هبا ’’مبادرات القرن بشأن مستقبل العمل‘‘ للمنظمة الدولية للعمل ،و’’اللجنة
العاملية املعنية مبستقبل العمل‘‘ ،واالسرتاتيجية القارية األفريقية للتعليم والتدريب التقين
املهين للتحديات أو ميكن أن تتصدى هلا بشكل أفضل يف املستقبل .ومن املتوقع أن
تسهم نتائج الفعالية يف تشكيل التوجه املستقبلي للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط يف جمال إعادة التدريب ،وإعادة تزويد موظفي اخلدمة املدنية واملسؤولني
احلكوميني والعاملني باملهارات ،وتعزيز مهاراهتم يف هذا العصر الذي يتسم
بالتكنولوجيات الكاسحة.

١5/٠٠-١3/٠٠

الفعالية اجلانبية  :١٢تكنولوجيات اخلدمات املالية واهلوية الرقمية والشمول املايل من
أجل حتقيق خطة عام  ٢٠3٠وتطلعات خطة عام  :٢٠63املستقبل الذي نصبو إليه
املكان :قاعة الربتقال
باعتبار أن احلكومات األفريقية وشركاؤها اإلمنائيون يسلمون بأمهية اإلدماج املايل بوصفه
حمركاً هاماً للنمو املصحوب باإلنصاف ،فهم يقومون بوضع اسرتاتيجيات وسياسات
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١5/٠٠-١3/٠٠

ترمي إىل إجياد قطاع مايل أكثر مشوال .وتشري التقديرات إىل أن حوايل  6٠يف املائة من
األفريقيني من الذي حيق هلم التعامل مع املصارف ال يقومون بذلك .وميكن للتطورات
يف جمال التكنولوجيا أن تساعد البلدان على تقليص هذا العدد أو إزالته .وميكن لشركات
تكنولوجيات اخلدمات املالية ونظم العمل بتحديد اهلوية الرقمية أن تساعد يف ذلك.
فقد حدث منو هائل يف تكنولوجيات اخلدمات املالية ومنتجاهتا يف أفريقيا خالل السنوات
اخلمس املاضية .حيث تقوم املؤسسات املالية الرائدة مثل مصرف "إيكو بنك"
وستانبانك ،واملصارف املركزية األفريقية بإنشاء وحدات خاصة بتكنولوجيات اخلدمات
املالية ،واعتماد التكنولوجيا الرقمية لتحديد اهلوية (كما هو احلال لدى بنك  BVNيف
نيجرييا) ،وبدأت تنفيذ اسرتاتيجيات الشمول املايل .بيد أن املدى الذي ميكن من خالله
أن تساعد تكنولوجيات اخلدمات املالية على توسيع نطاق الشمول يتوقف على قدرهتا
على حتديد احملرومني من اخلدمات املصرفية .وتشري التقديرات إىل أن أكثر من 5٠٠
مليون أفريقي ليس لديهم بطاقة هوية صادرة عن احلكومة .ذلك أن عدم وجود هوية
حيد من املشاركة الكاملة يف االقتصاد ،ويشكل خطراً جبعل املاليني متخلفني عن الركب
ويؤدي إىل خسائر اقتصادية كبرية .وتشري الدراسات إىل أن اهلوية الرقمية ميكن أن تطلق
العنان لتكوين الثروات واإلسهام يف منو الناتج احمللي اإلمجايل خالل اإلدماج املايل وحتد
من تكاليف املعامالت .ومن هذا املنطلق ،أطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالحتاد
األفريقي مؤخراً مبادرة اهلوية الرقمية األفريقية واالقتصاد الرقمي من أجل مساعدة الدول
األعضاء يف تنفيذ برامج اهلوية الرقمية ،والنهوض باالبتكار وتعزيز اإلدماج .وستعمل
هذه الفعالية على استجالء السبل اليت ِّ
متكن أفريقيا من اغتنام الفرص اليت تتيحها
التكنولوجيات الرقمية اجلديدة لتعزيز اإلدماج املايل بغية حتقيق األهداف اإلمنائية الواردة
يف خطة عام  ٢٠3٠واملتجسدة يف خطة عام  .٢٠63وستكشف هذه الفعالية عن
أفكار ،وحت ّدد جماالت العمل ،وتقدم اقرتاحات ملموسة بشأن تكنولوجيات اخلدمات
املالية ومنصات حتديد اهلوية الرقمية ليناقشها صانعو السياسات وينظروا فيها .وستساعد
يف زيادة الوعي بني واضعي السياسات مبا ينطوي عليه االقتصاد الرقمي من تباشري
وستعزز احلوار الرفيع املستوى املتعلق به.
وخماطر،
ّ
الفعالية اجلانبية  :١3قيادة أم تبعية؟ صياغة اإلصالحات الضريبية يف أفريقيا
املكان :قاعة الزيتون
ستقوم الفعالية باستعراض التقدم احملرز يف التصدي للتدفقات املالية غري املشروعة من
جانب الشركات املتعددة اجلنسيات والنظر يف احللول البديلة اليت تتجاوز اإلصالحات
الضريبية على الصعيد العاملي املعروضة على النقاش يف الوقت احلايل .وستتيح الدورة
لواضعي السياسات العامة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص املشاركني مناقشة جمموعة
ملموسة من اخليارات والتوصيات السياساتية صوب حتقيق تعاون دويل أكثر مشوال يف
املسائل الضريبية مع إيالء اهتمام خاص للبلدان األفريقية .وستُعتمد صيغة حلقة النقاش
اليت تدار حبيوية ،حيث خيصص أقل قدر من الوقت للبيانات األولية ،مما يسمح بالتفاعل
٩

فيما بني املشاركني يف حلقة النقاش للجدال واملشاركة بتبادل اآلراء ،فضال عن إعطاء
الوقت الستفسارات اجلمهور هبدف توسيع املناقشة وحفزها أكثر.
١5/٠٠-١3/٠٠

الفعالية اجلانبية  :١4حوار سياسات رفيع املستوى بشأن تغري املناخ وامليزانية العامة من
أجل اقتصادات مرنة يف أفريقيا
املكان :قاعة النخيل
هناك حاجة إىل قرابة  3تريليون دوالر لتمويل املسامهات احملددة وطنياً املشروطة وغري
املشروطة الختاذ إجراءات فيما يتعلق باملناخ يف إطار اتفاق باريس .وتتوقف اإلجراءات
املشروطة على توافر تدفقات متويل األنشطة املتعلقة باملناخ بينما سيجري متويل
اإلجراءات غري املشروطة متويال كامال من املوارد على الصعيد الوطين .ومع ذلك ،فإن
تغري املناخ خيلف أثرا سلبيا على األداء االقتصادي للعديد من البلدان األفريقية ،وهو ما
حيد من احليز املايل الالزم للتمويل العام لألنشطة املتعلقة باملناخ .ورغم أن العديد من
البلدان األفريقية تنفق أصال ما بني  ٢و ٩يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل على التكيف
مع تغري املناخ ،فإن حمدودية املوارد العامة تتزايد ،مع وجود طلبات متنافسة للحصول
على التمويل للصحة والتعليم والقطاعات األخرى .واهلدف الرئيسي من هذا احلوار
الرفيع املستوى يف جمال السياسات هو اجلمع بني وزراء املالية والتخطيط األفريقيني
وغريهم من أصحاب املصلحة لتبادل األمثلة امللهمة عما يصلح وما ال يصلح ،بشأن
ُ
كيفية استخدام البلدان األفريقية لصالحياهتا يف جمال امليزنة والتخطيط لالستفادة من
املوارد العامة احملدودة وتعبئة مستويات أعلى من القطاع اخلاص والتمويل اخلارجي
لالستثمار يف االقتصادات املستدامة والقادرة على التكيف مع املناخ .فعلى سبيل املثال،
ميكن للفعالية استكشاف الكيفية اليت تستخدم هبا البلدان النهج الشاملة لعدة قطاعات
للمساعدة يف التخطيط والتنفيذ املتكاملني للعمل يف جمال املناخ يف سياق األولويات
اإلمنائية للزراعة ،والقطاعات املعنية باستخدام األراضي واملياه.

١7/3٠-١5/3٠

الفعالية اجلانبية  :١5متويل الرعاية الصحية يف أفريقيا-دور القطاع اخلاص
املكان :قاعة الربتقال
يكمن اهلدف الرئيسي للفعالية يف استخدام الرسائل الرئيسية الواردة يف تقرير ’’الرعاية
الصحية والنمو االقتصادي يف أفريقيا‘‘ إلجراء دراسة فاحصة لطبيعة حتديات التمويل
اليت تواجه القطاع الصحي يف أفريقيا ونطاقه؛ ومناقشة اخليارات املتاحة لالستفادة من
القطاع اخلاص إلقامة شراكات مع قطاع الصحة العامة؛ وحتديد فرص التمويل املبتكرة
للقطاع الصحي يف أفريقيا .ويتألف املشاركون من وزراء املالية والتخطيط واالقتصاد
وممثلني عن الوزارات املعنية وخرباء متمرسني من الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية
اإلقليمية ،ووكاالت األمم املتحدة ،واملؤسسات املالية األفريقية ،واملؤسسات األكادميية
والبحثية األفريقية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى.
١٠

١7/3٠ – ١5/3٠

الفعالية اجلانبية  :١6اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل .حنو اسرتاتيجية
شاملة ملعاجلة حتديات التنمية املستدامة والتحديات األمنية يف منطقة الساحل
املكان :قاعة الزيتون
يكمن اهلدف الرئيسي من هذه الفعالية اجلانبية الرفيعة املستوى يف التواصل مع املسؤولني
احلكوميني والشركاء بشأن التطورات اجلديدة يف دعم األمم املتحدة ملنطقة الساحل.
وستزود هذه الفعالية اجلانبية واضعي السياسات والشركاء اآلخرين مبعلومات حمدثة عن
خطة األمم املتحدة للدعم وغريها من األعمال اليت تضطلع هبا األمم املتحدة لصاحل
منطقة الساحل .ويكمن أحد املبادئ الرئيسية السرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة
اجلديدة يف جعل احلكومات تتبوأ املكانة القيادية الالئقة هبا .وقد بدأت األمم املتحدة
العمل مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية على مضمون أولوياهتا االسرتاتيجية والربناجمية
إلدراجها يف تلك االسرتاتيجية املتكاملة ملنطقة الساحل .وستتيح الفعالية فرصة فريدة
للتواصل مع املسؤولني واملندوبني بشأن اآلفاق االجتماعية واالقتصادية ملنطقة الساحل.
وستقدم كذلك معلومات حمدثة عن خطة األمم املتحدة لدعم منطقة الساحل والتواصل
مع املسؤولني والشركاء واجلهات املاحنة بشأن تنفيذ االسرتاتيجية.

١7/3٠-١5/3٠

الفعالية اجلانبية  :١7افتتاح الشبكة األفريقية لتكنولوجيات اخلدمات املالية
املكان :قاعة النخيل
القطاع املايل يف أفريقيا متخلف عموماً .ووفقا لبعض التقديرات ،فإن أكثر من  6٠يف
املائة من سكان أفريقيا ال ميكنهم الوصول إىل اخلدمات املالية .فخطة التنمية املستدامة
لعام  ٢٠3٠ال تشمل أهدافا أو غايات حمددة لإلدماج املايل .وميكن للتطورات يف
جمال التكنولوجيا أن تساعد البلدان على خفض عدد األفريقيني الذين ال يتعاملون مع
املصارف أو احلد من ذلك وتغيري مشهد االبداع واالبتكار يف جمال التمويل عرب القارة
بطريقة شاملة .وقد حدث منو هائل يف تكنولوجيات اخلدمات املالية ومنتجاهتا يف أفريقيا
خالل السنوات اخلمس املاضية .ويتفق معظم أصحاب املصلحة يف جمتمع التكنولوجيا
املتزايد يف أفريقيا على أنه من األمهية مبكان احلفاظ على تطوير خمتلف االبتكارات
وتنسيقها حىت يتسىن للناس يف مجيع أحناء القارة االستفادة من الفوائد اجلانبية االجتماعية
واالقتصادية .وعلى الصعيد الوطينُ ،حتدث تكنولوجيات اخلدمات املالية تأثرياً إجيابياً،
ولكن هناك الكثري مما ينبغي القيام به من أجل وضع تنظيم ذايت عابر للحدود يتماشى
مع سوق أفريقية مستقبلية مشرتكة ،وفقاً ملعاهدة أبوجا بشأن اجلماعة االقتصادية
األفريقية.
وقد اجتمع يف  ٢4كانون الثاين/يناير  ٢٠١8مبتكرون ،ومراكز تكنولوجيا ،ومؤسسات
مالية ،وهيئات تنظيمية ،وشركات مبتدئة وأطراف رئيسية أخرى بغرض إنشاء شبكة
وجملس تكنولوجيات اخلدمات املالية األفريقية مبا يشكل األساس لتعزيز التعاون .ومن
املتوخى أن تسهم الشبكة يف جعل أفريقيا مركزا رائدا لالبتكار على الصعيد العاملي ،ويف
١١

الرتويج ألفريقيا بوصفها وجهة مفضلة لالستثمار ،وأن تساعد ،من خالل ذلك ،يف
إجياد فرص للعمالة ،وتسهم يف تسريع إمكانية حصول اجلميع على اخلدمات املالية
األساسية ،وحتقيق النمو االقتصادي بصورة أسرع .ولذلك ،فإن األهداف الرئيسية هلذه
الفعالية اجلانبية تتمثل يف تعزيز الشبكة األفريقية وخلق الوعي باإلمكانيات اليت ميكن أن
تتيحها تكنولوجيات اخلدمات املالية لتلبية أهداف القارة اهلامة املتمثلة يف حتسني فرص
احلصول على اخلدمات املالية والشمول املايل من أجل وضع خطة عام ٢٠3٠موضع
التنفيذ وحتقيق تطلعات خطة عام .٢٠63

١٢

االثنني ٢5 ،آذار/مارس ٢٠١٩
املؤمتر الوزاري
قصر مؤمترات النخيل مبراكش
٩/٠٠-8/3٠

التقاط صورة مجاعية

١٠/١5-٩/٠٠

افتتاح االجتماع (البند  ١من جدول األعمال)


بيانات يلقيها املضيِّفون



بيانات يلقيها ضيوف الشرف

١٠/3٠-١٠/١5

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل (البند  ٢من جدول
األعمال)

١١/٠٠-١٠/3٠
صباحا

اسرتاحة
مؤمتر صحفي

١٢/3٠-١١/٠٠

حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى بشأن موضوع الدورة الثانية واخلمسني
للجنة ’’ :السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي :اسرتاتيجية
ألفريقيا‘‘ (البند  3من جدول األعمال)

١4/3٠-١٢/3٠

اسرتاحة للغداء
حماضرة أديبايو أديدجيي لعام ٢٠١٩


التحول الرقمي ألفريقيا :محاس زائد أم حقيقة واقعية؟

مناقشات املوائد املستديرة رفيعةُ املستوى (البند  4من جدول األعمال)
١7/45 – ١4/3٠



املائدة املستديرة  :١تعزيز السياسة املالية من خالل الرقمنة



املائدة املستديرة  :٢التجارة وتنمية القطاع اخلاص يف العصر الرقمي

١6/١5-١6/٠٠

اسرتاحة

١8/١5

حفل استقبال
إطالق كتاب اللجنة االقتصادية ألفريقيا :ستون عاماً يف مواكبة التنمية األفريقية
١3

الثالثاء ٢6 ،آذار/مارس ٢٠١٩
املؤمتر الوزاري
قصر مؤمترات النخيل مبراكش
١١/٠٠-٩/٠٠

النظر يف التوصيات واعتماد القرارات (البند  5من جدول األعمال)

١١/١5-١١/٠٠

اسرتاحة

١٢/١5-١١/١5

النظر يف البيان الوزاري وإقراره (البند  6من جدول األعمال)

١٢/45-١٢/١5

مسائل أخرى (البند  7من جدول األعمال)

١3/٠٠-١٢/45

اختتام الدورة (البند  8من جدول األعمال)

١3/3٠ – ١3/٠٠

مؤمتر صحفي
_________

١4

