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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني
االجتماع الثامن والثالثون
مراكش ،املغرب  22 - 20آذار/مارس 2019
*
البند  6من جدول األعمال املؤقت
املسائل النظامية

تقرير عن متابعة قرارات الدورة احلادية واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية
ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني ،والتوصيات
الوزارية األخرى ذات الصلة باللجنة
مقدمة
يسلط هذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ أمانة اللجنة االقتصادية
-1
ألفريقيا للقرارات املعتمدة يف االجتماع احلادي واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني ،املعقود يف أديس أبابا يومي  14و 15أيار/مايو .2018
وقد اعتمدت الدورة ستة قرارات قدمت إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
-2
لألمم املتحدة الستعراضها وإقرارها .ويلقي هذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ
القرارات.
والتقرير الذي بني أيدينا مقدم إىل مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية
-3
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف دورته الثانية واخلمسني ،للعلم.
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القرارات واملقررات اليت اعتمدها مؤمتر الوزراء يف دورته احلادية واخلمسني
ألف -القرار ( 956د :)51-املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
الفقرة 3
(أ)

النص
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تتخذ ،بالتعاون مع املعهد األفريقي
-3
للتنمية االقتصادية والتخطيط ،كافة اخلطوات الالزمة لدعوة اجلمعية العامة لزيادة املنحة
العادية دعما لربنامج املعهد؛

(ب) التقدم احملرز
بدأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
عملية تقدمي الطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة للموافقة على زيادة املنحة اليت تقدمها
األمم املتحدة للمعهد يف إطار تقدمي اخلطة الربناجمية وامليزانية لعام .2020وسوف جيري
تقدمي تعقيب إىل الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء االقتصاد واملالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني.
الفقرة 4
(أ)

النص
يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعتمد ،بصورة أكثر انتظاما،
-4
هنجا قائما على الربامج يراعي االعتبارات اجلنسانية فيما خيص الدعم املايل الذي تقدمه
للمعهد ،لتمكينه من دعم احتياجات الدول األعضاء يف جمال تنمية القدرات دعما كافيا؛

(ب) التقدم احملرز
يف حني أن هذا األمر مل يتحقق يف عام  ،2018فإن عملية التخطيط لعام
2019من املتوقع أن تتيح الفرصة للجنة واملعهد ،الستكشاف طرائق لتقدمي دعم خلطط
تنمية قدرات املعهد يكون مستداما ومنتظما أكثر وقائما على برامج مراعية لالعتبارات
اجلنسانية.
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الفقرة 5
(أ)

النص
يدعو الدول األعضاء جمددا إىل أن تدفع اشرتاكاهتا السنوية املقررة على حنو
-5
أكثر انتظاما وأن تسدد ما عليها من متأخرات للمعهد ،كما يدعو املعهد إىل مضاعفة
جهوده لتحصيل االشرتاكات كجزء من اسرتاتيجية أكثر مشوال لتعبئة املوارد.

(ب) التقدم احملرز
ضاعف املعهد جهوده من أجل اسرتداد املبالغ املتأخرة من الدول األعضاء.
وتضمن ذلك زيادة عدد الزيارات للدول األعضاء ،وزيادة التعريف باملعهد على مستوى
الدول األعضاء من خالل تواجده يف وسائط اإلعالم ،واجتماعاته مع السفراء األفريقيني
وكبار املسؤولني يف الدول األعضاء ،واالضطالع بأنشطة ملناصرة املعهد قامت هبا األمينة
التنفيذية .وبلغت املسامهات الواردة من الدول األعضاء يف  2018مبلغ  760،000دوالر،
أي باخنفاض مقداره  53يف املائة مقارنة بعام  .2017ومع ذلك ،كانت هناك استجابة
إجيابية من الدول األعضاء إزاء جهود االسرتداد ،إذ يتوقع املعهد أن تسدد الدول األعضاء
مسامهاهتا السنوية بانتظام وأن تقوم بتسوية جزء كبري من متأخراهتا يف املستقبل .وسيجري
رصد وثيق لكل هذا يف عام .2019

باء  -القرار ( 957د –  )51استعراض اهليكل احلكومي الدويل للجنة االقتصادية
ألفريقيا
الفقرة 3
(أ)

النص
يطلب إىل األمينة التنفيذية رفع تقرير إىل مؤمتر الوزراء يف دورته القادمة ،عن
-3
إعادة هيكلة املؤمتر واهليئات الفرعية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا ،مبا يف ذلك جلان
اخلرباء احلكومية الدولية.

(ب) التقدم احملرز
اكتمل االستعراض اخلارجي للهيكل احلكومي الدويل للجنة .وستقدم النتائج
والتوصيات اىل الدورة الثانية واخلمسني للجنة يف عام .2019
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جيم  -القرار ( 958د –  )51تنفيذ برامج اهلجرة الدولية يف أفريقيا
الفقرة 1
(أ)

النص
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل العمل مع االحتاد األفريقي،
-1
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،والدول األعضاء وسائر أصحاب املصلحة يف جماالت
البحوث السياساتية ،واحلوار اإلقليمي وبناء القدرات يف مسائل اهلجرة ،وخاصة من خالل
استحداث خطاب إجيايب ووضع اسرتاتيجيات لتسخريها خلدمة التنمية اإلقليمية؛

(ب) التقدم احملرز
عملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشكل وثيق مع مفوضية االحتاد األفريقي والدول
األعضاء من أجل وضع موقف موحد بشأن اهلجرة وأعربت عن تأييدها للمفاوضات املتعلقة
باالتفاق العاملي بشأن اهلجرة من خالل إجراء سلسلة من املشاورات على الصعيدين دون
اإلقليمي واإلقليمي .وقد حظي التقرير اإلقليمي القائم على األدلة الذي أعدته اللجنة بتقدير
وقبول كبريين من قبل اجملموعة األفريقية ،وشكل أساسا للمفاوضات احلكومية الدولية اليت
أسفرت عن االتفاق العاملي بشأن اهلجرة.
ومن الضروري بشكل خاص تغيري اخلطاب يف ضوء االهتمام الذي أبدته مؤخرا
وسائط اإلعالم الدولية اليت متيل إىل تشويه الصورة احلقيقية للهجرة األفريقية .وهناك أدلة
كثرية على أن معظم األفريقيني يهاجرون داخل القارة ،حبثا عن فرص عمل أفضل ،وأهنم
يفعلون ذلك بوثائق قانونية ،وهم ال ينتمون دائما إىل أفقر شرائح اجملتمع ،كما أهنم يسامهون
مسامهة كبرية يف البلدان اليت يقصدوهنا .ولألسف ،فإن صورة املهاجر األفريقي الرائجة يف
وسائط اإلعالم ختتلف اختالفا كبريا عن هذا الواقع .ويعمل الفريق الرفيع املستوى املعين
باهلجرة على تبديد هذه الصورة املشوهة.
الفقرة 2
(أ)

النص
يطلب كذلك إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالشراكة مع االحتاد األفريقي،
-2
أن تواصل العمل لتقدمي الدعم واملشورة للدول األعضاء فيما خيص إدراج سياسات اهلجرة
يف اخلطط واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
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(ب) التقدم احملرز
تستضيف اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي ،أمانة
الفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة ،الذي ترتأسه رئيسة ليربيا السابقة إيلني جونسون
سريليف ،والذي يدعو إىل استحداث خطاب ينطلق من رؤية أفريقيا فيما يتعلق باهلجرة
الدولية.
وقد تكون الفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة يف  2017وهو يتألف من 16
عضوا ،كلهم شخصيات مرموقة جرى استقطاهبم من احلكومات ،واجملتمع املدين ،والقطاع
اخلاص ،األمر الذي يسلط الضوء على ضرورة معاجلة مسألة اهلجرة من منظور إقليمي،
وعاملي ووطين.
ومنذ إنشاء الفريق ،عقد أربعة اجتماعات فيما يلي تفاصيلها :عقد أول اجتماعني
للفريق يف مونروفيا ،ليربيا يف  6حزيران/يونيه  2017و 15كانون الثاين/يناير  ،2018مث
عقد اجتماع آخر يف جنيف يومي  28و 29أيار/مايو 2018؛ وأخريا عقد اجتماع ختامي
يف أديس أبابا يومي 19و 20تشرين الثاين/نوفمرب  .2018وركزت املداوالت املتعمقة اليت
جرت خالل االجتماعات على طبيعة اهلجرة وما يرتبط هبا من اجتاهات داخل القارة
وخارجها .وناقشت االجتماعات أيضا حمتوى تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة
وبنيته والرسائل الرئيسية اخلاصة بإدارة اهلجرة يف أفريقيا املوجهة إىل رؤساء الدول وغريهم من
أصحاب املصلحة .وقد أصبح هذا التقرير ،الذي وضعت صيغته النهائية يف اجتماع أديس
أبابا ،أداة قائمة على األدلة تصلح لالستخدام يف أنشطة الدعوة والتوعية ،مبا يف ذلك أنشطة
شحذ الوعي لدى الدول األعضاء واحلكومات ،واملواطنني ،والشركاء اإلمنائيني الدوليني،
بشأن املسائل ذات الصلة بإدارة اهلجرة يف أفريقيا.
وسعيا لتعزيز نشر الرسائل والنتائج الرئيسية للمداوالت ،وضمان دمج سياسات
اهلجرة يف خطط هذه الدول واسرتاتيجياهتا اإلمنائية الوطنية ،عقدت رئيسة الفريق سلسلة من
االجتماعات مع رؤساء الدول وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني .وإىل جانب ذلك،
أجرت رئيسة الفريق يف آذار/مارس  2018لقاءا منفصال مع املمثل اخلاص لألمني العام
املعين باهلجرة ،والوسطاء املشاركني لالتفاق العاملي بشأن اهلجرة ،ومفوض االحتاد األفريقي
للشؤون االجتماعية ،وموظفي مكتب االحتاد األفريقي بنيويورك املعين باالتفاق العاملي بشأن
اهلجرة .وخالل هذه االجتماعات التشاورية ،كانت لرئيسة الفريق الفرصة ملناقشة التقدم
احملرز يف املفاوضات ،واملوقف األفريقي املوحد وأثره على عمل ونتائج الفريق الرفيع املستوى
املعين باهلجرة.
وأصدر الفريق ،بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،التقرير املعنون "اهلجرة
األفريقية :مواجهة احلقائق ،واالستفادة من الفرص وختفيف التحديات" ،الذي يطرح سبع
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نقاط عمل كان من املقرر عرضها على مؤمتر قمة االحتاد األفريقي لرؤساء الدول واحلكومات
يف شباط/فرباير .2019
الفقرة 3
(أ) النص
يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالشراكة مع االحتاد األفريقي،
-3
وبالتشاور الوثيق مع املنظمات اإلقليمية األخرى ذات الصلة ،متابعة التقدم احملرز يف تنفيذ
برامج اهلجرة يف أفريقيا ورصده من خالل خمتلف الوسائل مبا فيها عقد مؤمترات دورية؛
(ب) التقدم احملرز
سوف يسرتشد رصد اهلجرة يف أفريقيا وتقييمها بالتوصيات الواردة يف االتفاق
العاملي بشأن اهلجرة ،الذي قرر إعادة تسمية احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية
والتنمية .وأصبح احلوار اآلن ،بعد أن تغري امسه إىل “منتدى استعراض اهلجرة الدويل” ،مبثابة
منرب عاملي تستعرض فيه الدول األعضاء التقدم احملرز يف عملية التنفيذ ويتوىل توجيه عمل
األمم املتحدة يف جمال اهلجرة .ومن املخطط له أن ينعقد احلوار الرفيع املستوى خالل كل
أربع دورات من دورات اجلمعية العامة ابتداء من عام .2022
وإقرارا بأن اهلجرة الدولية حتدث يف معظمها يف إطار اإلقليم الواحد ،فإن العمليات،
واملنتديات ،واملنظمات دون اإلقليمية ،واإلقليمية ،والعابرة لألقاليم ،مبا يف ذلك اللجان
اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة أو عملياهتا التشاورية اإلقليمية ،مدعوة إىل استعراض تنفيذ
االتفاق العاملي داخل كل منطقة من املناطق اإلقليمية .ومن املتوقع لفرتة التنفيذ أن تبدأ يف
عام  ،2020بالتناوب مع املناقشات اليت جتري على الصعيد العاملي كل أربع سنوات ،لكي
يسرتشد هبا بصورة فعالة كل اجتماع ملنتدى استعراض اهلجرة الدولية ،مبشاركة مجيع اجلهات
املعنية صاحبة املصلحة .وعلى صعيد القارة ،هناك مقرتحات مبا يلي:
’ ‘1أن يظل املنتدى األفريقي املعين باهلجرة مفتوحا أمام مشاركة طائفة واسعة
من أصحاب املصلحة ،مبن فيهم على سبيل املثال ال احلصر الدول
األعضاء ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،والشركاء اإلمنائيون ،ووكاالت
األمم املتحدة ،والقطاع اخلاص واجملتمع املدين؛
’ ‘2أن جيري تنظيم املنتدى األفريقي املعين باهلجرة مبشاركة كل من اللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،ومكتب املنظمة الدولية للهجرة ،وغريمها من وكاالت
األمم املتحدة املمثلة يف شبكة اهلجرة التابعة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد
األفريقي؛
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’ ‘3أن جيري إعداد اختصاصات واضحة تقرها األجهزة املالئمة ،على سبيل
املثال ،جلنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة؛
’ ‘4أن يستعان باملنتدى األفريقي املعين باهلجرة يف إطار عملية استعراض
االتفاق العاملي بشأن اهلجرة.
الفقرة 4
(أ) النص
يهيب باللجنة االقتصادية ألفريقيا ،من خالل مكاتبها اإلقليمية ودون
-4
اإلقليمية ،أن تعاجل اجملاالت ذات األمهية املتعلقة باهلجرة ،مبا يف ذلك التنمية املستدامة ،ومن
مث توفري أطر عمل للدول األعضاء والقطاع اخلاص واجملتمع املدين.
(ب) التقدم احملرز
عقدت مخسة اجتماعات تشاورية مجعت خرباء من خمتلف القطاعات للتداول
بشأن قضايا اهلجرة يف خمتلف املناطق دون اإلقليمية.
حيث عقدت االجتماعات التالية :اجتماع شرق أفريقيا ،نريويب يف متوز/يوليه
2017؛ اجتماع اجلنوب األفريقي ،لوساكا يف أيلول/سبتمرب  :2017اجتماع غرب أفريقيا،
داكار ،السنغال يف أيلول/سبتمرب 2017؛ اجتماع وسط ومشال أفريقيا ،أديس أبابا يومي
24و  25تشرين األول /أكتوبر  .2017وجرى هلذا الغرض استقطاب خرباء يف جمال اهلجرة
من مجيع البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية .وشارك يف املتوسط  25خبريا يف كل اجتماع
دون إقليمي.
وحظيت هذه االجتماعات بتغطية شاملة من وسائط اإلعالم كما وسعت
مداوالهتا لتشمل خمتلف مناطق القارة وعلى الصعيد العاملي .وال تزال نتائج االجتماعات
تسهم يف تطوير املوقف األفريقي بشأن االتفاق العاملي وتعزيزه.
وبفضل الزيارات البارزة اليت قامت هبا رئيسة وأعضاء الفريق الرفيع املستوى إىل
خمتلف الدول األعضاء ،للمساعدة على لفت االنتباه ألمهية حرية احلركة لألفراد يف أفريقيا،
تعززت التوعية بشأن املنظور اجلديد للهجرة الدولية يف أفريقيا.
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دال -القرار ( 960د )51-تسخري إمكانات منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
وتوفري احليز املايل الكفيل بإجياد فرص العمل والتنويع االقتصادي
الفقرة 1
(أ)

النص
يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملواصلة تقدمي الدعم التقين ملفوضية االحتاد
-1
األفريقي والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي لتمكينها من استكمال املفاوضات املتعلقة
باتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

(ب) التقدم احملرز
واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا املسامهة يف االجتماعات املتعلقة باهلياكل التفاوضية
ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،وتقدمي مدخالت فنية للمفاوضات ،السيما يف سياق
اجتماعات منتدى التفاوض .وأعدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا جمموعة أدوات بشأن منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية بعنوان ’’حنو وضع الصيغة النهائية للطرائق املتعلقة بالسلع‘‘.
وتتيح جمموعة األدوات توجيهات لصانعي السياسات واملفاوضني األفريقيني بشأن حل
املسائل اليت مل حتسم بعد يف املفاوضات اجلارية ،فيما يتعلق بالطرائق املتعلقة بالسلع ،حىت
تتكلل مفاوضات ختفيض التعريفات بالنجاح .ووزعت جمموعة األدوات على خمتلف البلدان
واجملتمعات االقتصادية اإلقليمية.
الفقرة 2
(أ)

النص
يدعو أيضا اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل التعاون الوثيق مع مفوضية االحتاد
-2
األفريقي وغريها من املؤسسات اإلقليمية والقارية والدولية ،مثل اجلماعات االقتصادية
اإلقليمية ،ومصرف التنمية األفريقي ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،لتقدمي الدعم
التقين لتيسري عملية التصديق على منطقة التجارة احلرة وتنفيذها؛

(ب) التقدم احملرز
لتسهيل التصديق على منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،اشرتكت اللجنة
االقتصادية ألفريقيا مع مؤسسة روكفلر وحكومة نيجرييا ،بالتعاون مع مفوضية االحتاد
األفريقي ،يف تنظيم منتدى التجارة األفريقية لعام  2018يف الغوس ،نيجرييا ،بشأن
موضوع ’’التصديق على منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وتنفيذها :تغيري قواعد اللعبة
لالقتصادات األفريقية‘‘ .وكانت الرسائل الرئيسية الصادرة عن املنتدى على النحو التايل:
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أوال ،يف حني أن احلكومات مسؤولة عن هتيئة بيئة مواتية لألعمال والتجارة ،فإن القطاع
اخلاص هو احملرك الرئيسي لالقتصاد ولعملية منطقة التجارة احلرة لقارية األفريقية .وثانيا،
ستكون التدخالت التكميلية اليت تعاجل الثغرات يف اهلياكل األساسية ،والتمويل ،وتيسري
التجارة ،وغريها من العوائق ،حامسة لضمان حتقيق نتائج مفيدة للجميع .وأخريا ،فإن ممن
يضطلعون بدور كبري يف تنفيذ االتفاق الشركات املتناهية الصغر ،والصغرية واملتوسطة احلجم،
والنساء العامالت بالتجارة ،والعاملني يف التجارة غري الرمسية عرب احلدود ،الذين يشكلون
أغلبية كبرية يف العديد من البلدان األفريقية .ويف هذا الصدد ،ولتيسري تنفيذ االتفاق مبجرد
دخوله حيز التنفيذ ،تقدم اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم للبلدان يف إعداد اسرتاتيجياهتا
الوطنية.
الفقرة 3
(أ)

النص
يدعو كذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل االستمرار يف دعم الدول األعضاء
-3
يف جهودها الرامية إىل تعزيز حتوهلا اهليكلي من خالل التصنيع والتنويع االقتصادي وإضافة
القيمة؛

(ب) التقدم احملرز
قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم حلكومة السنغال يف جهودها لوضع خطة
عمل للتنمية الصناعية ،ت ركز على عدد من العناصر ،مبا يف ذلك :حتسني البيئة التنظيمية اليت
تدعم توسيع قطاع التصنيع؛ وإنشاء مؤسسات فعالة لتنفيذ السياسة الصناعية للبلد؛ وتعزيز
اهلياكل األساسية اليت تدعم التنمية الصناعية؛ والرتويج للتنمية الصناعية املستدامة والشاملة
مع الرتكيز بشكل خاص على املشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم؛ وتطوير املراكز الصناعية.
وتتعاون اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع مفوضية االحتاد األفريقي واملؤسسات األخرى لدعم
البلدان يف وضع اسرتاتيجيات وطنية ترتكز على العملية اليت حتيط مبفاوضات منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية ،هبدف تعزيز التكامل االقتصادي ،والتحول اهليكلي من خالل التجارة،
وإضافة القيمة ،والتنويع القطاعي.
وتتعاون اللجنة مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف تنفيذ مشروع للتعاون
التقين تشارك فيه ست دول أعضاء ،هبدف تعزيز وضع السياسات املتعلقة بالتجارة يف
اخلدمات من أجل إدماج أفريقيا يف سالسل القيمة اإلقليمية لدعم خطة عام .2030
ورفع مكتبان من املكاتب دون اإلقليمية للجنة تقريريهما بشأن الدورة األخرية
للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لكل منطقة .واعتمدت جلنة اخلرباء احلكومية الدولية للمكتب
دون اإلقليمي لوسط أفريقيا يف دورهتا الثالثة والثالثني املعقودة يف دواال ،يف أيلول/سبتمرب
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 ،2017توافق آراء دواال بشأن التنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا من خالل التصنيع القائم
على املوارد واملستحث من خالل التجارة .ودعا توافق آراء دواال إىل التنويع االقتصادي
األفقي والرأسي واىل اختاذ تدابري مرتبة على حنو تعاقيب ومعاكسة للدورات االقتصادية لتعزيز
القدرات اإلنتاجية يف املنطقة ،والنهوض بالقدرة التنافسية على مستوى الشركات والتعجيل
بوترية التصنيع والتجارة البينية اإلقليمية يف وسط أفريقيا .ويبشر توافق اآلراء بفجر جديد
عنوانه “صنع يف وسط أفريقيا” كما يوصي بإنشاء مناطق صناعية وأقطاب للنمو؛ وباإلسراع
يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ومبادرة االحتاد األفريقي املتمثلة يف خطة عمل
االحتاد األفريقي لتعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية .ومن شأن تفعيل توافق آراء دوال
أن يسهم يف مضاعفة التجارة فيما بني بلدان وسط أفريقيا يف السنوات اخلمس القادمة (أو
ما يشار إليه ب  5يف  )5وكذلك وتوسيع مسامهة السلع املصنعة يف إمجايل الصادرات ،مما
يؤدي إىل احلد من الضعف العام لالقتصادات احمللية إزاء صادرات النفط.
ومنذ اعتماد توافق آراء دواال يف أيلول/سبتمرب  ،2017ومتشيا مع خطة العمل
املنبثقة عنه ،قامت اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول
وسط أفريقيا بوضع خطط إقليمية حلفز التصنيع يف املنطقة دون اإلقليمية.
ويعمل املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا التابع للجنة على تفعيل توافق آراء
دواال يف الكامريون ،وتشاد ،والكونغو وغينيا االستوائية؛ مع ختصيص حزمة الدعم
االستشاري األكثر مشوال وتقدما لتشاد .ويف  17أيلول/سبتمرب  ،2018أطلقت وزارة
االقتصاد والتخطيط اإلمنائي للحكومة التشادية واملكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا رمسيا
العملية املتمثلة يف صياغة املخطط الرئيسي للتنمية الصناعية والتنويع االقتصادي لتشاد يف
أعقاب املهمة االستطالعية اليت قام هبا املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا يف آذار/مارس
 ،2018ودورات العمل اليت عقدت مع اللجنة الوطنية املشرتكة بني الوزارات بشأن التنويع
االقتصادي يف متوز/يوليه  .2018وساعد حتليل حيز املنتجات يف تأكيد أمهية الركائز
األساسية للمخطط الرئيسي للتنمية الصناعية والتنويع االقتصادي .وتشمل هذه الركائز تطوير
جمموعة اجللود واللحوم لالستفادة إىل أقصى حد مما تزخر به تشاد من مواشي بلغ تعدادها
 94مليون رأس ،وحتديث نظم األغذية والزراعة وتطوير األعمال التجارية الزراعية .وقد أدرج
دعم املخطط الرئيسي للتنمية الصناعية والتنويع االقتصادي يف تشاد يف برنامج عمل فريق
األمم املتحدة القطري يف البلد .كما أجريت مشاورات واسعة النطاق مع الشركاء اإلمنائيني
العاملني يف تشاد ،مبا يف ذلك البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،ومصرف التنمية
األفريقي ،واالحتاد األورويب ،والوكالة الفرنسية للتنمية ،لضمان اتساق أنشطتها يف البلد مع
املخطط الرئيسي للتنمية الصناعية والتنويع االقتصادي ،باعتباره جزءا من إطار متويلي متكامل
لتنمية تشاد.
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وفضال عن ذلك ،قام مكتب اللجنة دون اإلقليمي لوسط أفريقيا ،يف متوز/يوليه
 ،2018مبهمة استطالعية واسعة النطاق إىل غينيا االستوائية مشلت حوارا رفيع املستوى
بشأن السياسات جري خالله الرتكيز على التنويع االقتصادي .ومنذ ذلك احلني ،طلبت
حكومة غينيا االستوائية من املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا دعما إلجراء دراسة
تشخيصية للنمو ،وصياغة اسرتاتيجية للتنويع االقتصادي ،وإنشاء نظام متكامل للتخطيط
يف البلد .وأصبحت هذه احلزمة االستشارية التقنية تشكل اآلن جزءا من إطار عمل األمم
املتحدة للمساعدة التقنية لغينيا االستوائية وقد بدأ املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا يف
تقدمي املساعدة املطلوبة للبلد.
ويشكل توافق آراء دواال كذلك ركيزة تستند إليها اللجنة وحكومة الكونغو يف وضع
رؤية البلد لعام  ،2047وهي اإلطار الذي اختذه البلد لنفسه على املدى الطويل من أجل
بناء أمة مزدهرة تنعم بالسلم ،يف ظل اقتصاد مرن ،ومتنوع وقادر على املنافسة على الصعيد
العاملي وتربطه صالت متينه بسالسل القيمة اإلقليمية والعاملية.
وباإلضافة إىل ذلك ،ومتشيا مع مفاوضات منطقة التجارة احلرة القارية وتعزيز خطة
عمل تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية ،قام املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا بتدريب
أكثر من  200خبريا من خرباء اإلدارات الوطنية والقطاع اخلاص يف غابون ،والكامريون،
وتشاد ،والكونغو ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية على التجارة وما يتصل هبا من أدوات
للوصول إىل األسواق بغرض حتقيق االستفادة الكاملة من النظام املنسق للتجارة التفضيلية
للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.
وفيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا مكتب اللجنة دون اإلقليمي للجنوب
األفريقي ،فقد قدم الدعم للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف املنطقة دون
اإلقليمية ،هبدف تعزيز قدراهتا على وضع السياسات ،واخلطط واألطر املؤسسية املناسبة
لتعزيز التصنيع والنمو االقتصادي الشامل للجميع مبا يتماشى مع خطة املكتب دون اإلقليمي
للجنوب األفريقي اليت تركز على تعزيز التحول اهليكلي عن طريق التصنيع ،على النحو
املكرس يف املخطط التفصيلي للمنطقة على املدى الطويل :اسرتاتيجية وخريطة طريق التصنيع
للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي للفرتة .2063-2015
فعلى سبيل املثال ،نظمت خالل الدورة الرابعة والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية
الدولية للجنوب األفريقي ،اليت عقدت يف بوانت أو بيمون ،موريشيوس يف أيلول/سبتمرب
 ،2018مناقشات سياساتية حول الصلة بني االقتصاد األزرق والتصنيع الشامل للجميع
والتنمية االقتصادية .وتستعد املنطقة لتنفيذ اسرتاتيجية وخريطة طريق التصنيع للجماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي .وحىت ذلك احلني ،ركزت جلنة اخلرباء احلكومية الدولية على تطوير
سالسل القيمة اإلقليمية مبا يف ذلك سالسل القيمة البحرية ،وجتهيز املنتجات الزراعية،
وإغناء الثروات املعدنية ،واملستحضرات الصيدالنية والسياحة .ويف إطار قيامها بذلك،
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شددت جلنة اخلرباء احلكومية الدولية على ضرورة استكشاف السبل اليت تتيح لنهج االقتصاد
األزرق (املتمحور حول التعاون والشراكة فيما بني الدول األعضاء) املسامهة بشكل فعال يف
حتقيق أهداف التصنيع املستدام والشامل للجميع يف املنطقة .وقد متكنت اللجنة من إثبات
اإلمكانات اهلائلة اليت ينطوي عليها االقتصاد األزرق بوصفه موقعا رئيسيا لإلنتاج
واالستثمار ،فيما يتصل بتسريع النمو واحلد من الفقر والتنمية يف اجلنوب األفريقي .وأكدت
اللجنة جمددا أيضا على أمهية مفهوم االقتصاد األزرق ،وما حيمله من صيغ مغايرة ومكونات،
مبا يف ذلك مسألة الطرق املائية الداخلية والسبل اليت متكن البلدان غري الساحلية والبلدان
املرتابطة بريا من أن تكون جزءا من إطار االقتصاد األزرق وما ينجم عنه من سالسل القيمة
االقتصادية .وجرى ،يف إطار جلنة اخلرباء احلكومية الدولية ،طرح أفكار يف جمال السياسة
العامة بشأن فرص وحتديات االستفادة من موارد االقتصاد األزرق مثل الطاقة املتجددة،
وصيد األمساك ،وتربية األحياء املائية ،والسياحة الساحلية والتكنولوجيا البيولوجية البحرية.
ونتيجة لذلك ،انبثقت مواقف مشرتكة بشأن أمور أمهها احلاجة إىل وضع إطار إقليمي موحد
وشامل للجميع الستغالل موارد االقتصاد األزرق ،يراعي احتياجات وتوقعات الدول املرتابطة
بريا ،والدول الساحلية والدول اجلزرية سعيا لتعزيز التعاون فيما بني الدول األعضاء يف اجلنوب
األفريقي.
وعقد املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي حوارا حول مائدة مستديرة رفيعة
املستوى يف أيلول/سبتمرب  2018بشأن دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف عملية
التصنيع يف اجلنوب األفريقي ،يف بوانت أو بيمون ،موريشيوس .وجرى إدماج نتائج املائدة
املستديرة مع االستنتاجات اليت متخضت عنها إحدى الدراسات والنتائج اليت جرى
استخالصها من اجتماع لفريق خرباء ،مما أفضى إىل ثالث أدوات سياساتية أعدت ملساعدة
اجلماعة يف خططها الرامية لتحسني قدرات املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف سياق
خطة التصنيع اإلقليمية .وتتألف هذه األدوات من‘1’ :منوذج لتطوير قدرات املشاريع
الصغرية واملتوسطة احلجم سعيا لتعزيز دورها يف عملية التصنيع وسالسل القيمة
اإلقليمية؛ ’ ‘2إطار إقليمي إلمناء املوردين مع الرتكيز بوجه خاص على بناء قدرات املشاريع
الصغرية واملتوسطة احلجم على املشاركة يف تنفيذ اسرتاتيجية التصنيع وسالسل القيمة
اإلقليمية؛ ’ ‘3إطار برناجمي للدعم اإلقليمي للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ،مصمم
حبيث يغطي عدة عناصر مبا فيها تعزيز اإلطار املؤسسي وإتاحة سبل احلصول على التمويل
واستدامته يف األجل الطويل .وتأيت هذه الدراسة يف إطار دعم املكتب دون اإلقليمي
للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي إلعداد إطار للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف
سياق اسرتاتيجية اجلماعة وخريطة طريقها للفرتة  ،2063-2015وخطة العمل التنفيذية
(.2030-2015
وضمن إطار حافظة اخلدمات االستشارية ،واصل املكتب دون اإلقليمي للجنوب
األفريقي ،بالتعاون مع املركز األفريقي لتطوير قطاع املعادن ،تقدمي الدعم التقين من أجل
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تنفيذ برنامج التعدين يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،باالستناد إىل العمل الذي أجنز
يف السنوات الثالث األخرية ،مبا يف ذلك مبادرتني حتليليتني ‘1’ :إجراء مسح إلغناء املوارد
املعدنية انطوى على حتديد سالسل القيمة الرئيسية اليت ميكن للمنطقة أن تركز عليها بوصفها
مصدرا لتحقيق مكاسب سريعة يف دفع عجلة التصنيع باجلماعة اإلمنائية للجنوب
األفريقي؛ ’ ‘2تقييم مهارات قطاع التعدين ،الذي أفضى إىل التعرف على الثغرات يف هذا
القطاع ودعا إىل تعميق التكامل لتيسري حركة الكفاءات ،ومواءمة مناهج التدريب وتبادل
القدرات لسد الثغرات دعما السرتاتيجية التصنيع وخريطة طريقه لدى اجلماعة بوجه أعم.
وخالل عام  ،2018قدمت اللجنة الدعم التقين ألمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
من خالل عملية إعداد رؤية اجلماعة اإلقليمية للتعدين ،اليت أعدت مسودهتا األولية يف وقت
الحق وأخضعتها لعمليات التدقيق ،مبا يف ذلك خالل اجتماع للخرباء واجتماعات
االستشارية .وتواصل اللجنة تقدمي الدعم بصدد وضع اللمسات األخرية على الرؤية اإلقليمية
للتعدين لدى اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.
ويف جمال تعزيز التكامل اإلقليمي ،الذي ميثل التصنيع أحد عناصره األساسية ،عقد
املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي ،بالتعاون مع مكتب االحتاد األفريقي للجنوب
األفريقي وفريق األعمال التجارية يف أفريقيا ،يف ليلونغوي يف حزيران/يونيه  ،2018منتدى
أصحاب املصلحة يف اجلنوب األفريقي بشأن التكامل اإلقليمي .وتناولت مناقشات املنتدى
استكشاف سبل متكني القطاع اخلاص من االضطالع بدور العنصر احملرك واملستفيد الرئيسي
من عملية التكامل اإلقليمي يف اجلنوب األفريقي من خالل زيادة فرص االستثمار ،واألرباح
والنمو يف املنطقة .ونتيجة لذلك ،دعا أصحاب املصلحة إىل إضفاء الطابع املؤسسي على
املنتدى بوصفه منربا مفيدا للمشاركة املستمرة للقطاع اخلاص يف التعجيل خبطة التكامل
اإلقليمي األوسع نطاقا ،وعلى وجه اخلصوص ،التعجيل بعملية التصنيع يف اجلنوب األفريقي.
وقدمت اللجنة املزيد من الدعم التقين حلكومة ليسوتو إلعداد سياساهتا وإطارها
القانوين للمعادن والتعدين .ويأيت هذا الدعم متشيا مع تطلعات ليسوتو إلجياد ركائز يستند
إليها النمو االجتماعي-االقتصادي املستدام والتصدي للفقر متشيا مع الرؤية األفريقية
للتعدين .وعرب عملية تشاورية مكثفة مع أصحاب املصلحة على الصعيديني الوطين ودون
الوطين ،أعد إطار سياسات املعادن والتعدين مبا يتماشى مع الرؤية األفريقية للتعدين .كما
وضعت الصيغة النهائية للسياسة الوطنية للمعادن والتعدين ،اليت اعتمدهتا احلكومة ،وأطلقت
رمسيا يف حزيران/يونيه  .2015وبفضل املزيد من الدعم ،شرعت احلكومة منذئذ يف مواءمة
إطارها القانوين والتنظيمي لكي يشكل األساس الذي يستند إليه اإلطار السياسايت اجلديد.
وخيضع مشروع قانون املناجم واملعادن حاليا لالستعراض .ويشكل هذا جماال للدعم املستمر
من جانب املكتب دون اإلقليمي إىل حكومة ليسوتو .وتتماشى هذه اجلهود مع إطار
اجلماعة اإلقليمي األوسع نطاقا يف جمال التصنيع ،أي اسرتاتيجية اجلماعة للتصنيع وخريطة
طريقه (.)2063-2015
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وبفضل هذه اجلهود املبذولة ،استمر املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي يف
تلقي عدد متزايد من الطلبات املتعلقة باخلدمات االستشارية والدعم التقين من اجلماعات
االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء بشأن تعزيز عملية التصنيع وتسريعها .وتضمنت
طلبات الدعم املتلقاة يف أواخر عام  2018طلبا من أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
لتقدمي دعم تقين لتطوير بوابة املعلومات الصناعية للجماعة؛ وطلبا من حكومة مالوي
للمساعدة يف وضع اإلطار التنظيمي للمنطقة االقتصادية اخلاصة.
الفقرة 4
(أ)

النص
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعمل بالتعاون مع مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية ،ومؤسسة بناء القدرات األفريقية ،ومصرف التنمية األفريقي ،واجلماعات
االقتصادية اإلقليمية وسائر املؤسسات القارية ،على دعم الدول األعضاء يف االحتاد يف وضع
اسرتاتيجيات وطنية لالستفادة من منطقة التجارة احلرة تكون مكملة للسياسات التجارية
األوسع لكل دولة طرف يف االتفاق املنشئ للمنطقة وحمددة للفرص التجارية الرئيسية ،والقيود
القائمة حاليا واخلطوات املطلوب القيام هبا لالستفادة الكاملة من السوق األفريقية؛

(ب) التقدم احملرز
لكي حتقق مفاوضات منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية النتائج اإلمنائية
املرجوة  ،من األمهية مبكان أن ت تخذ الدول األعضاء إجراءات متأنية من خالل
ا سرتاتيجيات وطنية فعالة ومتكاملة  ،هبدف االستفادة القصوى من االتفاق مع
التقليل  ،يف الوقت ذاته ،من املخاطر احملتملة إىل أقصى حد ممكن .ويف هذا الصدد،
وض عت اللجنة االقتصادية ألفريقيا منهجية لدعم الدول األعضاء يف وضع
اسرتاتيجيات وطنية لدعم تنفيذ االتفاق  ،مبجرد التصديق عليه .ومن املتوقع أن تكمل
هذه االسرتاتيجيات السياسة التجارية األوسع لكل دولة طرف وأن حتدد الفرص
التجارية الرئيسية والقيود واإلصالحات احلالية الالزمة لكل بلد لالستفادة الكاملة من
األسواق الوطنية واإلقليمية والعاملية يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
وبناء على الطلب الذي تلقته اللجنة ،فإهنا ستدعم الدول األعضاء لوضع
االسرتاتيجيات ذات الصلة على املستوى الوطين .والدول املشاركة هي سرياليون،
وزميبابوي ،وتوجو ،وموريتانيا ،ومصر ،وكينيا ،والنيجر ،والكامريون ،وتشاد ،والسودان،
والسنغال ،وناميبيا ،وغامبيا ،وجيبويت وغينيا.
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الفقرة 5
(أ)

النص
يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تدعم الدول األعضاء يف االحتاد
-5
األفريقي لتعزيز حيزها املايل وحشد املزيد من مواردها احمللية من خالل متتني اإلدارة الضريبية،
وحتسني كفاءة اإلنفاق العام وفعاليته ،واالستفادة من التمويل اخلاص وحتسني استدامة
االقرتاض؛

(ب) التقدم احملرز
تواصل اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي الدعم للدول األعضاء يف تعزيز احليز املايل
وتعبئة موارد إضافية من خالل تقدمي توصيات يف جمال السياسة العامة للدول األعضاء لكي
تنفذها الدول سعيا لتحقيق هذا اهلدف .واضطلعت اللجنة ،وتعتزم مواصلة االضطالع،
بأنشطة إضافية من أجل دعم الدول األعضاء جلمع املزيد من اإليرادات من املصادر العامة
احمللية لدعم التنمية املستدامة يف القارة على النحو املبني أدناه.

وتركز طبعة عام  2019من منشور اللجنة االقتصادية ألفريقيا الرئيسي ’’ التقرير
االقتصادي عن أفريقيا‘‘ ،على موضوع السياسة املالية لتمويل التنمية املستدامة يف أفريقيا.
وهذا التقرير ،الذي يستند إىل دراسات حاالت إفرادية لدولتني من الدول األعضاء ،يتناول

أداء الدول األعضاء يف حتصيل اإليرادات منذ عام  ،2000وإصالحات السياسة العامة
املتخذة إىل جانب النتائج احملققة ،والدروس املستفادة .ويقدم توصيات يف جمال السياسة
العامة للدول األعضاء بشأن كيفية حتصيل املزيد من اإليرادات العامة لتمويل التنمية املستدامة.
وقامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا بإجراء دراستني ،إحدامها بشأن النهج
املبتكرة لتمويل خطة عام  2063وخطة عام  2030للتنمية املستدامة ،واألخرى بشأن
العمليات املالية ،والتنظيم املايل والنمو الشامل للجميع يف أفريقيا .وتتضمن الدراسة األوىل
حتليال وتوصيات سياساتية للبلدان األفريقية بشأن تعبئة موارد إضافية من خالل حتسني كفاءة
اإلدارة املالية العامة مبا يف ذلك اإلنفاق العام ،واالستفادة من التمويل اخلاص وتعزيز أسواق
رأس املال ،من بني توصيات أخرى .أما الدراسة الثانية فتجري حتليال للسبل اليت تساعد
البلدان األفريقية على تعبئة موارد حملية إضافية من خالل التنمية املالية والتنظيم املايل ،مبا يف
ذلك عن طريق منع التدفقات املالية غري املشروعة ،واالستفادة من التمويل من القطاع اخلاص
ودعم األسواق الرأمسالية.
وتواصل اللجنة القيام بأنشطة لدعوة البلدان األفريقية إىل وقف التدفقات املالية
غري املشروعة ،مبا يف ذلك معاجلة تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح من قبل الشركات
املتعددة اجلنسيات .وعلى هذا الصعيد  ،قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا عروضا هبذا
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اخلصوص يف ما ال يقل عن اثين عشر اجتماعا ومؤمترا  ،مبا يف ذلك ‘1’ :برنامج التعاون
بشأن اجلانب الضرييب؛ ’ ‘2إطالق تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن
التدفقات املالية غري املشروعة يف غرب أفريقيا ؛ ’ ‘3فعالية جامعة باريس للشؤون الدولية
بشأن متويل التنمية؛ ’ ‘4الفعالية اجلانبية للمفوضية األوروبية يف منتدى متويل
التنمية؛ ’ ‘5مؤمتر قمة احللول العاملية املعقود يومي  28و 29أيار/مايو يف برلني؛ ’ ‘6احلوار
السياسايت الرفيع املستوى ملخططي التنمية األفريقيني بشأن متويل أهداف التنمية املستدامة،
املعقود يف الفرتة من  10إىل  12متوز/يوليو  2018يف القاهرة؛ ’‘7املهمة الدبلوماسية رفيعة
املستوى للدعوة بشأن التدفقات املالية غري املشروعة يف نيجرييا من  3إىل  5تشرين األول/
أكتوبر  2018يف أبوجا؛ ’ ‘8املؤمتر األفريقي بشأن التدفقات املالية غري املشروعة والضرائب
لعام  2018املعقود يومي  13و 14تشرين األول/أكتوبر  2018يف نريويب؛ ’ ‘9املؤمتر
املعقود بشأن موضوع "الفردوس املفقود؟ عدم املساواة والعدالة الضريبية" ،املعقود يومي 13
و 14حزيران/يونيه  2018يف ليما؛ ’‘10املؤمتر العاشر جملموعة العشرين املنعقد يومي 23
و 24تشرين األول /أكتوبر  2018يف بون؛ ’ ‘11اجتماع الشراكة مع ممثلي حكومة
النرويج يف أديس أبابا يف  25تشرين األول/أكتوبر 2018؛ ’ ‘12اجتماع اخلرباء املخصص
الستعراض التقرير بشأن "التدفقات املالية غري املشروعة وحقوق اإلنسان" يف جامعة بريتوريا
يومي  24و 25متوز/يوليه .2018
وقامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بإعداد موجز سياسايت حول “الشفافية الضريبية
وتبادل املعلومات :أولويات أفريقيا” وتقدميه إىل مؤمتر قمة جمموعة العشرين للتفاكر .وانبثقت
عن هذا املوجز توصيات بشأن هنج للشفافية الضريبية وتبادل املعلومات من شأهنا أن تساعد
البلدان األفريقية على تعبئة مزيد من املوارد احمللية من خالل حتسني اإلدارة الضريبية.
وتعكف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تنفيذ مشروعني للمساعدة يف تعزيز قدرات
البلدان األفريقية على تعبئة املوارد احمللية اإلضافية من خالل منع التدفقات املالية غري املشروعة.
ويف إطار تعاون اللجنة مع األونكتاد بشأن املشروع املعنون “حتديد ،وتقدير ونشر
اإلحصاءات املتعلقة بالتدفقات املالية غري املشروعة يف أفريقيا” ،ستعمل مع تسعة بلدان
أفريقية على تطوير قدراهتا الوطنية يف جمال تقدير حجم التدفقات املالية غري املشروعة من
أراضيها .وويف إطار تعاوهنا كذلك مع األونكتاد ،وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
لألمم املتحدة ،ومكتب مراقبة اجلرمية ومنع املخدرات ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
واحمليط اهلادئ بشأن مشروع عنوانه “منع التالعب بالفواتري التجارية يف بلدان أفريقية خمتارة"،
ستدعم ستة بلدان أفريقية على تطوير قدراهتا يف جمال منع التالعب بالفواتري التجارية يف
أراضيها .وتقوم اللجنة بتحديث تقديراهتا للتدفقات املالية غري املشروعة من خالل التالعب
بالفواتري التجارية.
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الفقرة 6
(أ)

النص
يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون مع والوكالة املتخصصة لتنمية
-6
القدرات التابعة لالحتاد األفريقي ،ومصرف التنمية األفريقي ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
وسائر املؤسسات القارية إىل صياغة برنامج شامل لتنمية القدرات والتدريب يف املسائل
املتصلة مبنطقة التجارة احلرة حبيث تستفيد منه الدول ألعضاء؛

(ب) التقدم احملرز
تتعاون اللجنة مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) يف بناء
قدرات ست دول أعضاء يف تقييم إدماج قطاع خدماهتا يف سالسل القيمة اإلقليمية.
والدول الست هي إثيوبيا ،وغامبيا ،وكينيا ،ومايل ،ونيجرييا وتوجو.
وباالشرتاك مع أمانة دول أفريقيا ومنطقة البحر ال كارييب واحمليط اهلادئ،
ستقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتنفيذ مشروع لبناء القدرات يركز على أصحاب
املصلحة يف البلدان األفريقية من القطاعني العام واخلاص كليهما  .واهلدف هو استخدام
االتفاقات والرتتيبات التجا رية التفضيلية على حنو أكثر فعالية ،مبا يف ذلك منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية لبلوغ طموحاهتا اإلمنائية .واهلدف العام للمشروع هو
املسامهة يف تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية وحصة أفريقيا يف التجارة العاملية من
خالل إصالحات جتارية شاملة ومستدامة ومواتية للتنمية .وسيجري الرتكيز بشكل
خاص على ضمان أن تعزز عملية منطقة التجارة احلرة وغريها من اإلصالحات املتعلقة
بالتجارة فرص العمل ،وأن حتدث آثارا إ جيابية على املساواة بني اجلنسني ،وتسهم يف
تعزيز الرفاهية العامة لشعوب أفريقيا.
وعلى صعيد التدريب ،نظمت اللجنة النسخ ة الثانية من الدورة املعنية
بالتجارة وشؤون اجلنسني والتنمية ،اليت أدارها املركز األفريقي للسياسات التجارية
واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  ،واستهدفت الدورة البلدان الناطقة
باللغة الفرنسية يف أفريقيا .وحضر الدورة  20مشاركا ميثلون  16دولة عضوا .وكان
اهلدف من التدريب هو تناول التجارة ومفاهيم شؤون اجلنسني يف إطار تعميم مراعاة
املنظور اجلنساين ،وتصميم تدخالت حمددة اهلدف ،يف إطار السياسة التجارية املراعية
لنوع اجلنس ،تتناول املساواة بني اجلنسني  ،وإقامة حوار بشأن التجارة وشؤون اجلنسني.
ومن خالل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ،ا عدت مواد
تدريبية بشأن عملية منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية للموظفني من الرتب املتوسطة
إىل العليا .وسي ختار املوظفون من الوزارات املسؤولة عن اجملاالت ذات الصلة بالتجارة،
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ومنذجة االقتصاد الكلي  ،والشؤون االقتصادية ،والتخطيط ،والصناعة ،والتكامل
اإلقليمي ،والشؤون اخلارجية  ،على سبيل املثال ال احلصر  .ومن املتوقع أن يفيد التدريب
املشاركني من املؤسسات اإلعالمية ومنظمات القطاع اخلاص ،وسيزود املشاركني
مبهارات التف اوض وغريها من األدوات ذات الصلة ،هبدف اال ستفادة القصوى من
املنافع الضخم ة ملنطقة التجارة احلرة بعد إنشائها  .ويف هذا الصدد ،ركز املعهد األفريقي
للتنمية االقتصادية والتخطيط بشدة على وضع اسرتاتيجيات وطنية لالستفادة بالكامل
من الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة.
وباإلضافة إىل ذلك ،يقيم املعهد شراكة مع الربملان األفريقي إلعداد دورات
توجيه ية متخصصة مصممة ألعضاء برملانات البلدان األفريقية بشأن تنفيذ االتفاق
ومفاوضات املرحلة الثانية .وعالوة على ذلك ،أصدر املعهد حبوثا حمددة لتحليل اآلثار
احملتملة ل لمصادقة على اتفاق منطقة التجارة احلرة على الناتج احمللي اإلمجايل وتدفقات
التجارة .ويشار أيضا إىل أن البحوث تركز على كيفية االستفادة من االتفاق يف حفز
ا لتصنيع والتحول االقتصادي اهليكلي للقارة .وقد جرى عرض النتائج ذات الصلة يف
خمتلف املنتديات السياسية واملؤمترات األكادميية يف أفريقيا.
وبناء على طلب اجملموعة األفريق ية للسفراء املعتمدين يف السنغال ،نظم املعهد
حوارا سياساتيا رفيع املستوى ركز على دور منطقة التجارة احلرة يف التحول اهليكلي
والتصنيع يف أفريقيا.
وتشكل املبادرات املبينة أعاله برناجما ل تنمية القدرات فيما خيص منطقة
التجارة احلرة .وسيستمر الربنامج يف التوسع ،حبيث ستعم م مشاريعه ونتائجه على
نطاق واسع بغرض إحداث أقصى قدر من التأثري.
الفقرة 9
(أ) النص
يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا وسائر الشركاء اإلمنائيني إىل دعم تعبئة املوارد
-9
وتعزيز االستثمارات هبدف تيسري تسخري اإلمكانات الكاملة ملنطقة التجارة احلرة؛
(ب) التقدم احملرز
بالشراكة مع األونكتاد ،قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بإعداد أدلة
استثمارية إلكرتونية وإطالقها ،حيث يشار إىل هذه األدلة باسم  ، iGuidesوهي صكوك
مرجعية أساسية .ومن املتوخى أن تساعد األدلة االستثمارية الدول األفريقية األعضاء
على جذب املزيد من االستثمارات .وباإلضافة إىل ذلك ،من املتوقع أن تكون هذه
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االستثمارات مواتية لتنمية الدول األعضاء املشا ِركة وحتوهلا اهليكلي .وأ طلقت األدلة
االستثمارية يف سبعة بلدان هي :إثيوبيا ،وزامبيا ،والكونغو ،ومدغشقر ،ومالوي،
() 1
وموريتانيا ،ونيجرييا.
الفقرة 10
(أ)

النص

يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل رصد التقدم يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة
- 10
ورفع تقارير دورية عن ذلك ،وإجراء قياس ألثرها على التحول اهليكلي من خالل التصنيع
والتنويع االقتصادي وإضافة القيمة.
(ب) التقدم احملرز
ستبدأ اللجنة عملية الرصد واإلبالغ املنتظم بشأن تنفيذ منطقة التجارة احلرة
فور دخول االتفاق حيز النفاذ عندما تصادق عليه  22دولة عضوا  .وتعمل اللجنة
حاليا على وضع الدليل القطري ل ألعمال التجارية املتعلق باتفاق منطقة التجارة احلرة،
بغرض رصد االتفاق وتقييم تنفيذه .ذلك أنه عند تنفيذ االتفاق ،الذي يتوقع أن
يشكل القطاع اخلاص حمركه الرئيسي ،ستواجه األعمال التجارية العديد من القيود ،مبا
يف ذلك تكاليف التجارة ،وتنوع األطر التنظيمية وإشكاليات احلوكمة .وتؤثر هذه
القيود سلبا على العمل الفعال باالتفاق يف القارة األفريقية .ولذا فإن تقييم هذه القيود
ورصدها من خالل إنشاء الدليل القطري لألعمال التجارية من شأنه أن يساعد يف
حتسني بيئة األعمال التجارية ،مما يسفر يف هناية املطاف عن تسهيلها داخل أفريقيا
وخارجها.

القرار ( 961د :)51-منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة

هاء-
الفقرة 1
(أ)

النص
يقرر رمسيا إنشاء منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة حتت رعاية اللجنة
االقتصادية ألفريقيا من أجل متابعة تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030واستعراضها،

( )1يتوفر املزيد من املعلومات على املوقع
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وليكون مبثابة منتدى خمصص ألصحاب املصلحة املتعددين ت ناقش فيه املسائل املتصلة
بالتنمية املستدامة وأولويات التحول اهليكلي يف أفريقيا؛
(ب) التقدم احملرز
اكتمل إضفاء الطابع املؤسسي ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة عمال
بالقرار الوارد أعاله ،وبالتايل فاملنتدى ينعقد حتت رعاية اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون
مع املنظمات التابعة لألمم املتحدة ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،ومصرف التنمية األفريقي،
بغرض املضي يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030والطموحات املبينة يف خطة
االحتاد األفريقي لعام  .2063ويتيح املنتدى منصة ألصحاب املصلحة املتعددين ملتابعة
واستعراض التقدم احملرز يف التنفيذ ،وتعزيز التعلم والدعوة إىل اختاذ تدابري فعالة يف جمال
السياسة العامة والعمل بإجراءات ترمي إىل حتقيق أهداف كلتا اخلطتني .ويشارك يف املنتدى،
من بني عدة جهات ،صانعو السياسات وخرباء كبار ميثلون حكومات الدول األعضاء،
واملنظمات اإلقليمية ،واجملتمع املدين ،والدوائر األكادميية ،والقطاع اخلاص والشركاء اإلمنائيني.
الفقرة 2
(أ)

النص
يقرر كذلك أن يتوىل رئيس مكتب املنتدى مهمة الدعوة لالجتماع السنوي
-2
ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة ،تؤازره يف ذلك أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا،
على أن تتسق اجتماعاته مع اجلداول الزمنية ،وبرامج العمل ،واملواضيع اخلاصة مبنتدى اجمللس
االقتصادي واالجتماعي املعين مبتابعة متويل التنمية ،واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين
بالتنمية املستدامة؛

(ب) التقدم احملرز
ينعقد منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة سنويا ،ويركز على جوانب خطة
عام  2030وخطة عام  2063اليت تتماشى مع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين
بالتنمية املستدامة حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي .فعلى سبيل املثال ،عقدت
الدورة الرابعة للمنتدى اإلقليمي يف إطار التحضري للمنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام
 2018بشأن موضوع “التحول حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود” مع الرتكيز
على األهداف  6و 7و11و 12و 15من أهداف التنمية املستدامة إىل جانب اهلدف 17
وما يتصل بذلك من أهداف خطة عام  .2063وباملثل ،سرتكز الدورة اخلامسة ملنتدى عام
 ،2019املنعقدة حتت عنوان “متكني الشعوب وضمان الشمول واملساواة ”،على اهلدف
( 4جودة التعليم) واهلدف ( 8العمل الالئق والنمو االقتصادي) ،واهلدف ( 10احلد من
انعدام املساواة) واهلدف ( 13تغري املناخ) ،واهلدف ( 16السالم والعدالة واملؤسسات القوية)
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وما يقابلها من أهداف خطة عام  2063إىل جانب اهلدف  17من أهداف التنمية
املستدامة.
وجرى يف الدورة الرابعة للمنتدى ( )2018اعتماد سبع رسائل رئيسية عن موضوع
املنتدى ومواضيعه الفرعية التالية ،اليت قدمت أمام املنتدى الرفيع املستوى لعام :2018
التحول حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود؛ واملياه والصرف الصحي؛ والطاقة
النظيفة املعقولة التكلفة؛ واملدن واملستوطنات البشرية املستدامة؛ واالستهالك واإلنتاج
املسؤولني؛ واحلياة يف الرب؛ وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية
( )2
املستدامة؛
الفقرة 3
(أ)

النص
يقرر كذلك أن ير ِ
اعي منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة القرارات املتعلقة
-3
بالتنمية املستدامة الصادرة عن االحتاد األفريقي ،مبا يف ذلك تلك املتصلة خبطة عام 2063؛

(ب) التقدم احملرز
يعقد منتدى أفريقيا اإلقليمي بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ،حيث يتطرق
للتقدم احملرز واإلجراءات الالزمة لتعزيز االتساق والتكامل يف تنفيذ خطة عام  2030وما
يقابلها من أهداف خطة عام  .2063وعالوة على ذلك ،فإن مفوضية االحتاد األفريقي،
باعتبارها عضوا يف فرقة العمل املعنية بتنظيم املنتدى وإعداد وثائق املعلومات األساسية
اخلاصة به ،لديها الفرصة للتأكد من أن املسائل اليت يثريها االحتاد األفريقي حتتل املكانة
الالئقة هبا يف عمل املنتدى اإلقليمي.
الفقرة 5
(أ)

النص
يؤكد على ضرورة توفري موارد مالية مضمونة وثابتة وكافية وميكن التنبؤ هبا من
-5
أجل متكني منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة من عقد اجتماعات سنوية ومن
االضطالع بواليته على حنو فعال؛

()2

ميكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه الرسائل عرب املوقع
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(ب) التقدم احملرز
حيصل املنتدى على التمويل يف معظم األحيان من خالل الربنامج العادي للتعاون
التقين مع بعض املسامهات العينية من الشركاء املنظمني .وال يزال التمويل غري كاف لعمل
املنتدى مبا يف ذلك التكليف بإجراء دراسات احلالة ألفضل املمارسات القائمة على األدلة
لكي تسرتشد هبا املداوالت وتكفل التمثيل القوي جلميع أصحاب املصلحة يف املنتدى.
الفقرة 6
(أ)

النص
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي
-6
وسائر الشركاء ،اختاذ كافة اخلطوات الضرورية لعقد منتدى خمصص ألصحاب املصلحة
املتعددين على أساس دوري بشأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ليشكل ذلك مسامهة يف
اعمال منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة،

(ب) التقدم احملرز
شكل ثالوث العلم والتكنولوجيا واالبتكار حمورا إلحدى الفعاليات اجلانبية السابقة
للمنتدى اليت نظمتها اللجنة والشركاء ،كما جرت مداوالت مكثفة بشأنه يف دورة عام
 2018ملنتدى أفريقيا اإلقليمي .ونتيجة لذلك ،كانت هناك رسالة من بني الرسائل الرئيسية
اليت اعتمدها املنتدى ،تتصل بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار تتعلق بإنشاء منتدى متعدد
ألصحاب املصلحة يف أفريقيا يعىن باالبتكار يف جمال العلم والتكنولوجيا لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة .واملنتدى املذكور ،الذي يعقد على هامش منتدى أفريقيا اإلقليمي السنوي
للتنمية املستدامة ،سيمكن البلدان األفريقية من بناء الشراكات وتعزيزها ،وحتديد االحتياجات
والثغرات األفريقية يف جمال العلم والتكنولوجيا ومساعدة أفريقيا يف تنسيق متثيلها يف املنتدى
السنوي املتعدد أصحاب املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل
أهداف التنمية املستدامة واملنتدى السياسايت الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة.
ووفقا للقرار ،سيعقد منتدى العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف الفرتة اليت تسبق عقد
دورة عام  2019ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة الذي ستستضيفه املغرب يف الفرتة
من  16إىل  18نيسان/أبريل .2019
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الفقرة 7
(أ)

النص
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،ومصرف
-7
التنمية األفريقي وسائر الشركاء مواصلة دعم عمل منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة،
مبا يف ذلك عن طريق ضمان املشاركة الفعالة والكاملة يف املنتدى ملمثلي البلدان النامية
والدول األعضاء واجملموعات الرئيسية وسائر أصحاب املصلحة؛

(ب) التقدم احملرز
تنظم اللجنة املنتدى اإلقليمي بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف
التنمية األفريقي .وهناك بعض التمويل املتاح لدعم مشاركة كل من اجلهات الفاعلة احلكومية
وغري احلكومية اليت تضم اجملموعات الرئيسية واجلهات املعنية األخرى .وتنظم حلقة العمل
خمصصة لتهيئة اجملموعات الرئيسية وغريها من أصحاب املصلحة للمشاركة يف املنتدى يف
شكل فعالية سابقة النعقاد املنتدى اإلقليمي .ومع ذلك ،نظرا للحاجة إىل تعزيز املنتدى،
قد يرغب الشركاء يف النظر يف تعبئة املزيد من األموال وختصيصها ألعمال املنتدى اإلقليمي.

البيان الوزاري

واو -
الفقرة 21
(أ)

النص
وندعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل التعاون الوثيق مع مفوضية االحتاد
- 21
األفريقي وغريها من املؤسسات اإلقليمية والقارية والدولية ،مثل اجلماعات االقتصادية
اإلقليمية ،ومصرف التنمية األفريقي ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،لتقدمي الدعم
التقين لتيسري عملية التصديق على منطقة التجارة احلرة والعمل هبا؛

(ب) التقدم احملرز
يف  21آذار/مارس  ،2018وق عت حكومات  44دولة أفريقية على اتفاق إنشاء
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .ومنذ ذلك التاريخ ،وق عت مخس حكومات إضافية
على االتفاق كما صدقته مخس عشرة دولة .وواصلت اللجنة توفري الدعم التقين للدول
األعضاء بشأن املسائل غري احملسومة يف املرحلة األوىل وبصفة خاصة على وضع الصيغة
النهائية لطرائق التجارة يف السلع.
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الفقرة 22
(أ)

النص
وندعو أيضا اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل دعم الدول األعضاء يف االحتاد
- 22
األفريقي لتعزيز حيزها املايل وحشد املزيد من مواردها احمللية من خالل متتني اإلدارة الضريبية،
وحتسني كفاءة اإلنفاق العام وفعاليته ،وتطوير األسواق الرأمسالية وتقويتها وكذلك التمويل
اخلاص الذي خيدم التنمية وحتسني استدامة االقرتاض؛

(ب) التقدم احملرز
انظر الرد الوارد يف الفقرة  5من القرار ( 960د)51-
الفقرة 23
(أ)

النص
وندرك الدور البارز واهلام لتنمية القدرات البشرية واملؤسسية يف حتقيق تطلعات
- 23
خطة عام  2063وأهداف التنمية املستدامة ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .ونعرب
عن تقديرنا للعمل اجلدير بالثناء الذي يضطلع به املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط يف هذا الصدد .وهنيب باألمم املتحدة أن تواصل دعمها للمعهد وأن تزيد من
حجم هذا الدعم للمساعدة يف حتقيق التحول اهليكلي يف أفريقيا؛

(ب) التقدم احملرز
بدأ املعهد واللجنة عملية تقدمي الطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بزيادة
منحة األمم املتحدة للمعهد كجزء من اخلطة وامليزانية الربناجميتني لعام .2020وسوف جيري
تقدمي عرض يف هذا الصدد إىل الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء االقتصاد واملالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني.
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