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اللجنة االقتصادية ألفريقيا

لجنة خبراء مؤتمر وزراء الماليـة والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيين
االجتماع السابع والثالثون
أديس أبابا  11و 12أيار/مايو 2018
*
البند  7من جدول األعمال املؤقت
موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين ومكان انعقادها وموضوعها

موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيين ومكان انعقادها وموضوعها
مذكرة من األمانة
أوال -مقدمة
 -1تتضمن هذه الوثيقة اقرتاحات تقدمت هبا األمانة لكي تنظر فيها جلنة اخلرباء .وقد تود
اللجنة النظر يف موعد انعقاد الدورة الثانية واخلمسني لعام  201٩ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني ومكان انعقادها وموضوعها وتزويد األمانة بتوجيهات يف هذا الصدد.

ثانيا -الموعد والمكان
 -2تقرتح األمانة أن تُعقد الدورة الثانية واخلمسون ملؤمتر الوزراء يف أديس أبابا يف آذار/مارس
 .201٩وقد يتغري املكان إذا عرضت إحدى الدول األعضاء استضافة االجتماع ،مع مراعاة
متطلبات اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،على أن يتحمل البلد املضيف تكاليف عقد االجتماعات
خارج املقر.

ثالثا -الموضوع
 -3تقدم األمانة العامة املوضوع التايل لكي تنظر فيه جلنة اخلرباء’’ :سياسة مالية جديدة
ألفريقيا‘‘.
* E/ECA/COE/37/1
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ألف -معلومات أساسية
 -4السياسة املالية هي أهم أدوات سياسة االقتصاد الكلي ووسائلها لتمويل االستثمارات
العامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة يف أفريقيا (انظر اجلدول) .وتبلغ االحتياجات من اإلنفاق
يف اهلياكل األساسية االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا وحدها  13٥مليار دوالر سنويا )1(،وميكن
( )2
للنمو السنوي يف أفريقيا أن يزيد بنسبة نقطتني مئويتني عند معاجلة الثغرات يف اهلياكل األساسية.
وإىل جانب اإلنفاق على اهلياكل األساسية ،يكتسي توفري اخلدمات العامة وشبكات األمان
االجتماعي أمهية أيضا يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا .وبوجه خاص ،فإن اهلدفني
 3و 4يرميان إىل إدخال حتسينات على جمايل التعليم والصحة .وباإلضافة إىل ذلك ،تشكل
احلوافز الضريبية جزءا هاما من السياسة الصناعية الفعالة اليت ستساعد أفريقيا على حتقيق النمو
( )3
املستدام والشامل.
اجلدول :1
اإلنفاق الحكومي ومصادر تمويل التنمية في أفريقيا
(مبليارات الدوالرات األمريكية)
اإليرادات الضريبية
املساعدة اإلمنائية
الرمسية
االستثمار املباشر
األجنيب
التحويالت
اإلنفاق احلكومي
(كنسبة مئوية من
الناتج احمللي
اإلمجايل)
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املصدر :اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ورقات املناقشة اخلاصة مبؤمتر الوزراء لعام 2018؛ البنك
الدويل ،قاعدة بيانات املؤشرات األفريقية.
 -٥وإىل جانب احلاجة إىل وجود سياسة مالية لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل
اإلنفاق العام ،حتتاج أفريقيا أيضا إىل كفالة أن يكون وضعها املايل مستداما ويتيح بيئة اقتصاد
كلي مواتية لالستثمار اخلاص .ويف هذا السياق ،ستحتاج السياسة املالية لتحقيق التوازن بني
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() 1

انظر

() 2

انظر

() 3

انظر ،على سبيل املثال ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام ( 201٥أديس أبابا.)201٥ ،

Economic Commission for Africa, Strategies for Mobilizing Domestic Resources and Investments for
Structural Transformation (Addis Ababa, 2017).
Vivien Foster and Cecilia Briceño-Garmendia, eds., Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation
(Washington, D.C., World Bank, 2010).
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احتياجات االستثمار واإلنفاق وبني االستدامة املالية .ذلك أن املشكلة املالية الرئيسية اليت تواجه
أفريقيا هي أن املوارد املالية احلالية غري كافية لتلبية احتياجات اإلنفاق العام يف القارة ،يف حني أن
زيادة االقرتاض العام قد تقوض القدرة على حتمل الديون العامة .وبناء على ذلك ،فإن التحدي
الرئيسي ألفريقيا يكمن يف تعبئة موارد إضافية واستخدامها بفعالية لتلبية احتياجات اإلنفاق العام
يف القارة ،مع احلفاظ على االستدامة املالية .ولتحقيق ذلك ،جيب أن تكفل البلدان األفريقية
فعالية إدارة املالية العامة ،وأن تستخدم املوارد اليت متت تعبئتها مبا يتفق واألولويات الوطنية.

باء -التحديات والفرص الرئيسية للسياسة المالية في أفريقيا
 -6لقد ُرفع اقرتاح يقضي بأنه ال بد أن تُناقش يف مؤمتر الوزراء لعام  201٩اإلصالحات
الضريبية والنهج الالزمة ألفريقيا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وسيتيح املؤمتر منربا لتبادل
اخلربات بشأن السياسات املالية واإلصالحات اليت جتري يف القارة وخارجها .فقد حققت بعض
البلدان األفريقية جناحات هامة يف جمال السياسة املالية أدت إىل زيادات ملحوظة يف اإليرادات
الضريبية املتصلة بالناتج احمللي اإلمجايل .وتشمل هذه البلدان إثيوبيا ،حيث أدت اإلصالحات اليت
أُجرهتا على إدارة املالية العامة يف البلد إىل اعتبارها رائدة يف هذا اجملال .وباإلضافة إىل ذلك،
استخدمت جنوب أفريقيا تبادل املعلومات الضريبية عند الطلب لتعبئة إيرادات ضريبية إضافية
كبرية .ومن األمثلة على جناح السياسة املالية خارج القارة البلدا ُن الصناعية اجلديدة ،وخاصة
مجهورية كوريا ،اليت متكنت من استخدام اإلعانات واحلوافز املالية لدعم االستثمار والتصنيع.
وتواجه البلدان األفريقية العديد من التحديات ،املشرتكة واخلاصة بكل بلد على حده ،النامجة عن
إصالحات السياسة املالية ،كما جتد فيها الكثري من الفرص (4).وترد أدناه مناقشة هلذه التحديات
والفرص.
 -١إدماج تعبئة الموارد والميزنة والتخطيط اإلنمائي
 -7سيتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة تعبئة املوارد املالية مع مصادر متويل أخرى للتنمية
أيضا من أجل متويل طائفة واسعة من املشاريع العامة .وللتوصل إىل أفضل حتديد ممكن ملصادر
متويل املشاريع العامة ،ستحتاج البلدان األفريقية إىل اتباع هنج متكامل يف تعبئة املوارد وامليزنة
والتخطيط اإلمنائي ،على النحو املبني يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث
لتمويل التنمية.

()4

انظر األمم املتحدة ،فرقة العمل املش ـ ـ ـ ـرتكة بني الوكاالت املعنية بتمويل التنميـ ـة :التقدم احملرز واآلفاق (نيويورك)2017،؛

Economic Commission for Africa, Strategies for Mobilizing Domestic Resources and Investments for
Structural Transformation (Addis Ababa, 2017), and Innovative approaches to financing Agenda 2063
and the Sustainable Development Goals in Africa (Addis Ababa, forthcoming).
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 -٢تحسين إدارة المالية العامة
 -8ميكن للبلدان األفريقية أيضا حتسني كفاءة إدارة املالية العامة بإجراء إصالحات من قبيل
االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات ،وحتقيق الالمركزية ،وحتسني التنسيق بني تعبئة اإليرادات
وأهداف تشجيع االستثمار ،وتدابري مكافحة الفساد ،فضال عن تفادي استخدام املساعدة
اإلمنائية الرمسية لتمويل اإلنفاق العام.
 -٣إصالح الهيكل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية
 -٩يف الوقت احلاضر ،يرتكز اهليكل الضرييب يف أفريقيا على عدد حمدود من الضرائب اليت تقع
على عدد حمدود من دافعي الضرائب ،وتشمل العديد من االستثناءات .وميكن معاجلة هذا األمر
باستخدام خمتلف الضرائب ،مثل اإلتاوات ،وضريبة الدخل ،والضرائب العقارية واإلجيارات،
والضرائب على املضاربة املالية .كما ميكن إجياد حلول لذلك بتشجيع املزيد من الشركات على
دخول القطاع الرمسي من خالل خفض احلواجز التنظيمية اليت تعرتض إضفاء الطابع الرمسي ،مبا
يف ذلك توسيع القاعدة الضريبية .وعالوة على ذلك ،ميكن أن يكون االمتثال الضرييب قليال يف
البلدان األفريقية ،وال بد أن تسفر اجلهود املبذولة لتعزيز االمتثال الضرييب عن إيرادات إضافية.
وأخريا ،ميكن للبلدان األفريقية إعادة النظر يف استخدام احلوافز الضريبية مبا حيقق الفائدة ،وذلك
نظرا ألن هذه احلوافز كثريا ما تكون غري ضرورية جلذب االستثمارات.
 -٤االستفادة المثلى من االقتراض العام
 -10يف حني ميكن أن يكون االقرتاض العام مصدرا هاما من مصادر التمويل العام ،فقد شهدت
بلدان أفريقية كثرية زيادة يف مستويات ديوهنا ،ومثة شواغل بشأن االستدامة .وستحتاج البلدان
األفريقية إىل كفالة االستفادة إىل أقصى حد من االقرتاض العام باعتباره مصدرا لتمويل التنمية،
مع موازنة ذلك مع احلاجة إىل التقليل إىل أدىن حد من خطر الوقوع يف أزمة ديون.
 -٥التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة
 -11وفقا ألحدث تقديرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،قد تفقد القارة األفريقية حوايل 100
مليار دوالرا سنويا بسبب التدفقات املالية اخلفية خارج القارة ،اليت تشمل جتنب دفع الضرائب
من الشركات املتعددة اجلنسيات واألموال اليت تُكتسب أو ُحتول أو تُستخدم بطريقة غري مشروعة.
وطبقا ملا ورد يف تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا ،ال
يزال هناك الكثري الذي ميكن أن تقوم به القارة للحد من هذه التدفقات ،من خالل وسائل تشمل
)(٥
تعزيز السياسات الوطنية والتعاون من أجل تبادل املعلومات وأفضل املمارسات.

()٥
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الرابط. http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff main report 26feb en.pdf :
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جيم -األسئلة الرئيسية المطروحة للمناقشة
 -12فيما يلي األسئلة الرئيسية اليت ينبغي أن تُطرح يف مؤمتر الوزراء لعام : 201٩
(أ) ما هي أفضل السبل املتاحة للبلدان األفريقية لتتم ّكن من إصالح ُهنجها يف جمال
السياسة الضريبية وإدارة املالية العامة؟
(ب) ما هي أفضل السبل املتاحة للبلدان األفريقية لتتم ّكن من إصالح هياكلها وإدارهتا
الضريبية من أجل زيادة اإليرادات من خمتلف املصادر ،وختفيف العبء الضرييب؟ ما هي الرتتيبات
املؤسسية واالبتكارات الالزمة للبلدان األفريقية من أجل التصدي للفساد وتعزيز فعالية السياسة
املالية واإلدارة العامة وكفاءهتما؟
(ج) استنادا إىل التجارب القطرية ،كيف ميكن للبلدان األفريقية إدارة مواردها الطبيعية
بفعالية لتمويل أهداف التنمية املستدامة؟
(د) ما هي السبل املتاحة للبلدان األفريقية حىت تكفل استدامة االقرتاض العام وحتقيق
امليسرة للخزينة العامة؟
امليسرة وغري َّ
املزيج الصحيح بني القروض َّ
(هـ) ما هي السبل املتاحة للبلدان األفريقية للتعاون من أجل التصدي للتدفقات املالية
غري املشروعة ،من خالل وسائل تشمل تبادل املعلومات الضريبية واإلصالحات الضريبية
ومعاهدات االستثمار؟

دال -مواضيع الدورات السابقة
 -13ترد يف املرفق هبذه الوثيقة قائمة مرجعية ببعض مواضيع الدورات السابقة ملؤمتر الوزراء.
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المرفق
مواضيع الدورات السابقة لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيين
الدورة

السنة

املوضوع

احلادية واخلمسون

دورة االجتماعات
السنوية املشرتكة
وغري املشرتكة
للجنة مع مفوضية
االحتاد األفريقي
غري مشرتكة

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية :توفري احليز املايل الكفيل بإجياد فرص
العمل وحتقيق التنويع االقتصادي
النمو وعدم املساواة والبطالة

2018

اخلمسون

العاشرة

2017

التاسعة واألربعون

التاسعة

2016

الثامنة واألربعون

الثامنة

201٥

حنو هنج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلطة عام
 2063وخطة عام  2030للتنمية املستدامة
تنفيذ خطة عام  - 2063التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية

السابعة واألربعون

السابعة

2014

التصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع واملقضية إىل التحول يف أفريقيا

السادسة واألربعون

السادسة

2013

التصنيع من أجل أفريقيا الناشئة

اخلامسة واألربعون
الرابعة واألربعون

اخلامسة
الرابعة

2012
2011

’’حترير الطاقات الكامنة ألفريقيا باعتبارها قطبا للنمو العاملي‘‘
تسيري التنمية يف أفريقيا

الثالثة واألربعون

الثالثة

2010

تعزيز منو مستدام ومبعدالت عالية من أجل خفض البطالة يف أفريقيا

الثانية واألربعون

الثانية

200٩

زيادة فعالية السياسة املالية لتعبئة املوارد احمللية

احلادية واألربعون

األوىل

2008

التصدي للتحديات اجلديدة اليت تواجه أفريقيا يف القرن احلادي والعشرين

األربعون

غري مشرتكة

2007

التاسعة والثالثون

غري مشرتكة

2006

تسريع النمو والتنمية يف أفريقيا لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية :التحديات
الناشئة واستشراف املستقبل
معاجلة مشكلة العمالة يف أفريقيا

الثامنة والثالثون

غري مشرتكة

200٥

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا

السابعة والثالثون

غري مشرتكة

2004

إدماج السياسات التجارية يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية

السادسة والثالثون

غري مشرتكة

2003

اخلامسة والثالثون

غري مشرتكة

2002

الرابعة والثالثون

غري مشرتكة

2001

الثالثة والثالثون

غري مشرتكة

2000

تسريع وترية التقدم واألداء يف أفريقيا :حتدي الشراكة اجلديدة من أجل تنمية
أفريقيا
تسريع وترية التقدم واألداء يف أفريقيا :حتدي الشراكة اجلديدة من أجل تنمية
أفريقيا
تنفيذ شراكة األلفية من أجل برنامج االنتعاش األفريقي :اتفاق انتعاش
أفريقيا
حتديات متويل التنمية يف أفريقيا
_____________
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