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مشروع تقرير لجنة الخبراء
مقدمة
اجتماع جلنة اخلـ ـرباء السابع والثالثون للجنة االقتصادية ألفريقيا ملؤمتر وزراء
ُعقد
–1
ُ
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف أديس أبابا ،يف يومي  11و 13أيار/مايو
.2018

الجزء األول
أوالً  -افتتاح االجتماع [البند  1من جدول األعمال]
ألف -الحضور
 -2حضر االجتماع ممثلو الدول التالية :إثيوبيا ،وأنغوال ،وأوغندا ،وبنن ،وبوركينا فاسو،
وبوروندي ،وتشاد ،وتوغو ،وتونس ،واجلزائر ،وجزر القمر ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،ومجهورية
تنزانيا املتحدة ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب أفريقيا ،وجنوب السودان ،وجيبويت،
* E/ECA/COE/37/1/Rev.1
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ورواندا ،وزامبيا ،وزمبابوي ،والسنغال ،وسوازيلند ،والسودان ،وسيشيل ،وغابون ،وغامبيا ،وغانا،
وغينيا ،وغينيا االستوائية ،وغينيا  -بيساو ،والكامريون ،وكوت ديفوار ،والكونغو ،وكينيا ،وليبيا،
وليسوتو ،ومايل ،ومصر ،واملغرب ،ومالوي ،وموريتانيا ،وموزامبيق ،وناميبيا ،والنيجر ،،ونيجرييا.
 - 3وكانت اجلماعات االقتصادية اإلقليمية التالية ممثلة يف االجتماع :اجلماعة النقدية
واالقتصادية لوسط أفريقيا ،السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ،وأمانة مجاعة شرق
أفريقيا ،واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 - 4وكانت هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة التالية ممثلة يف االجتماع :األمانة العامة
لألمم املتحدة ،منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة البحرية
الدولية ،وصندوق النقد الدويل ،واالحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة الدولية للهجرة ،وبرنامج
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز،
ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
(موئل األمم املتحدة) ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ،وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،وهيئة األمم املتحدة للمساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،واسرتاتيجية األمم املتحدة
املتكاملة ملنطقة الساحل ،واسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث ،ومكتب األمم
املتحدة خلدمات املشاريع ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،ومكتب األمم
املتحدة لدى االحتاد األفريقي ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،والبنك الدويل ،وبرنامج األغذية
العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية.
 - 5وحضر مراقبون عن الدول التالية األعضاء يف األمم املتحدة :االحتاد الروسي ،واإلمارات
العربية املتحدة ،وأيرلندا ،وفنلندا ،وقطر ،وكوبا ،وهنغاريا ،وهولندا ،والواليات املتحدة األمريكية.
 - 6كما حضر ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية التالية :مفوضية االحتاد األفريقي،
مصرف دول وسط أفريقيا ،وجامعة الدول العربية ،والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا.
 - 7وحضر مراقبون عن املؤسسات التالية :جامعة أديس أبابا ،ومؤسسة بناء القدرات
األفريقية ،واملركز األفريقي للتحول االقتصادي ،الوكالة األفريقية ملواجهة املخاطر ،واملنتدى

43/2

18-00819

E/ECA/CM/51/2

األفريقي إلدارة الضرائب ،و مشروع املعارف الزراعية والتعلم والوثائق والسياسات/الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية/جامعة تافتس ،وشركة ’’إي أم س ،أوفرسيز‘‘ للتجارة واالستثمار يف اجملال
الزراعي ،وجلنة األخالقيات ومكافحة الفساد ،ومنظمة إدارة األزمات ،وشركة إثيوبيا اخلضراء
للصناعة واإلنتاج ذات املسؤولية احملدودة ،ووكالة التحول الزراعي اإلثيويب ،ورابطة إثيوبيا
للمعلمني ،ومنظمة التضامن مع النساء األفريقيات ،ومؤسسة جنيف العاملية لألعمال اخلريية،
واجلمعية األملانية للتعاون الدويل ،واجمللس الدويل للمؤسسات اخلريية ،وجامعة إغبينيديون ،وجامعة
جيجيكا ،وشركة ’’يب إتش إم‘‘ للمشاريع (مامس) ،وفيلق الرمحة ،ومفوضية التخطيط الوطنية،
واجمللس الوطين للشباب ،والوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي ،و’’محلة واحدة‘‘ ،ومؤسسة راند،
ورابطة السكك احلديدية ،والفريق العامل املعين بالسكك احلديدية ،ومركز أهداف التنمية
املستدامة من أجل أفريقيا ،ومعهد سيشل لتعليم املعلمني ،وجامعة دشانغ ،وجامعة شيفيلد،
وجامعة جنوب أفريقيا ،وجامعة ياوندي.

باء –

البيانات االفتتاحية
 - 8ترأس جلسة افتتاح الدورة احلادية واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني ،سفري مجهورية السنغال ،السيد ماياسني كامارا ،رئيس
مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته.
 - 9وأدىل ببيانات افتتاحية كل من األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،السيدة فريا
سونغوي ،واملمثلة الدائمة جلمهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية لدى االحتاد األفريقي واللجنة
سى.
االقتصادية ألفريقيا ،السيدة َويْـنَ َشت َّ
تاد َ
 -10وقد هنأ السيد كامارا يف مالحظاته االفتتاحية اللجنة االقتصادية مبناسبة الذكرى السنوية
الستني إلنشائها ،وأثىن على سجلها احلافل باإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن ،مبا يف ذلك عملها
على تعزيز خطة عام  ،2063كما هنأها على جهودها يف مكافحة التدفقات املالية غري
املشروعة ،إىل جانب التوقيع مؤخراً على اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .ويف الوقت
الذي رحب فيه رئيس املكتب املنتهية واليته باختيار منطقة التجارة احلرة لتكون موضوع الدورة
احلالية ،فقد أشار إىل أن االتفاق خطوة هامة صوب إنشاء اجلماعة االقتصادية األفريقية اليت
تعد أهم تطلعات معاهدة أبوجا ،وأنه يشكل أيضاً فرصة للقارة للحد من اعتمادها على املساعدة
اإلمنائية الرمسية ،وتعزيز تعبئة املوارد احمللية بوصفها احملرك لنموها االقتصادي.
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ويف البيان الذي أدلت به السيدة سونغوي أكدت على ضرورة اختاذ إجراءات جريئة
-11
لالستفادة من منطقة التجارة احلرة ،من خالل إجياد احليز املايل لتعزيز االستثمارات لكفالة التنويع
االقتصادي وإجياد فرص العمل .وأضافت أنه من األمهية مبكان تفعيل االتفاق من أجل توليد
النمو الذي يدعم التنويع والتصنيع والتنمية؛ وتعزيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتكني النساء
والشباب من خالل العمالة وريادة األعمال.
وعند تطرقها للشواغل املتصلة باآلثار املرتتبة عن منطقة التجارة احلرة على
-12
السياسات الضريبية يف أفريقيا ،أكدت أن تأثري االتفاق املتعلق باإليرادات املالية سيكون ضئيال
ألن التجارة فيما بني البلدان األفريقية تشكل نسبة قليلة من إمجايل جتارة القارة اليت جرى حترير
معظمها يف إطار الرتتيبات االقتصادية اإلقليمية املختلفة .وقالت إن االتفاق يتيح فرصا إلجراء
إصالحات أوسع يف القطاع العام وإجياد املزيد من احليز املايل للقارة من أجل تعبئة املوارد الداخلية
للوفاء بأهداف خطيت عام  2030وعام  .2063وأشارت إىل أنه حتقيقا هلذه الغاية ،حتتاج
البلدان األفريقية إىل وضع اسرتاتيجيات طويلة األجل وأطر ح ِ
صي َفة لالقتصاد الكلي .فرغم
َ
األولوية اليت ُمتنح أصال لتطوير اهلياكل األساسية ،فإنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به،
وجيب االستفادة استفادةً كاملة من منطقة التجارة احلرة اليت حتظى بالتزام كامل من اللجنة
االقتصادية .ويف اخلتام ،هنأت غانا وكينيا على كوهنما أوىل البلدان اليت صدقت على االتفاق.
تاد َسى جبميع املشاركني يف الدورة احلالية وأعربت عن موافقتها على
-13
ورحبت السيدة َّ
موضوعها ،مبا أن منطقة التجارة احلرة هي الربنامج الرئيسي خلطة عام  2063اليت فتحت أُفقا
جديدا واسعا خلطة التكامل االقتصادي األفريقية .وقالت إن العمل اجلدير بالثناء الذي قامت
به غانا وكينيا بتصديقهما على االتفاق يدل على التزام األفريقيني برؤية التكامل واالزدهار والسالم
يف أفريقيا .وأضافت أنه مع ذلك ال يزال هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به ،سعيا
لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف تسريع وترية التجارة فيما بني البلدان األفريقية باستخدام التجارة
كمحرك للنمو والتنمية املستدامة .وأشارت على وجه اخلصوص إىل املسائل املتبقية من املرحلة
األوىل من املفاوضات اليت جيب حلها ،وضرورة التوصل إىل توافق يف اآلراء خالل املرحلة الثانية،
لكي يتسىن جلميع الدول األعضاء التوقيع على االتفاق .وأكدت أنه جيب أن يكون االتفاق
مصحوباً باسرتاتيجيات وطنية ترمي إىل بناء القدرات اإلنتاجية وإقامة اهلياكل األساسية املتصلة
بالتجارة حىت تنتفع كافة البلدان األفريقية على حنو منصف.

ثانياً -انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل [البند
 2من جدول األعمال]
-14
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الرئيس[ :السودان] (مشال أفريقيا)
النائب األول للرئيس[ :غينيا االستوائية] (وسط أفريقيا)
النائب الثاين للرئيس ،أثيوبيا (شرق أفريقيا)
النائب الثالث للرئيس :ليسوتو (اجلنوب األفريقي)؛
املقرر :السنغال (غرب أفريقيا)
-15
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مث أقرت اللجنة بعد ذلك جدول األعمال التايل:
-1

افتتاح االجتماع.

-2

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل.

-3

حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حدثت مؤخراً يف
أفريقيا.

-4

تقييم التقدم احملرز يف جمال حتقيق التكامل اإلقليمي يف أفريقيا

-5

عرض بشأن موضوع الدورة احلادية واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني’’ :منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية:
توفري احليز املايل الكفيل بإجياد فرص العمل وحتقيق التنويع االقتصادي‘‘.

-6

املسائل النظامية اخلاصة باللجنة االقتصادية ألفريقيا
(أ)

تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا
(يشمل الفرتة من نيسان/أبريل  2017إىل آذار/مارس
)2018؛

(ب)

تقرير عن متابعة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لقرارات االجتماع
اخلاص للممثلني الدائمني للدول األعضاء لديها؛

(ج)

تقرير عن الدورة التاسعة للجنة التجارة والتكامل اإلقليمي

(د)

اإلطار االسرتاتيجي املقرتح للفرتة 2019-2018؛
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(هـ)

تقرير الدورة الثانية للجنة الشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية؛

(و)

استعراض اهليكل احلكومي الدويل للجنة االقتصادية ألفريقيا،
مبوجب القرار ( 943د)49 -؛

(ز)

تقرير عن اهليئات الفرعية للجنة االقتصادية ألفريقيا والتقارير
املقدمة من اهليئات الفرعية؛

(ح)

تقرير عن الدعم املقدم من األمم املتحدة إىل االحتاد األفريقي
وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له؛

(ط)

التقدم احملرز يف تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برنامج عمل
إسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً للعقد 2020–2011؛

(ي)

تنفيذ برامج اهلجرة الدولية يف أفريقيا؛

-7

موعد انعقاد الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني ،ومكان انعقادها وموضوعها؛

-8

مسائل أخرى.

-9

النظر يف مشروع تقرير اجتماع جلنة اخلرباء وإقراره؛ والنظر يف التوصيات
ومشاريع القرارات.

-10

اختتام االجتماع.

وعقد مكتب اللجنة االقتصادية اجتماعاً يف  3أيار /مايو  2018يف أديس أبابا
-16
الستعراض التحضريات اجلارية للدورة احلادية واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني وقرر أنه بغية تعزيز كفاءة عمل املؤمتر الوزاري ،فإنه سينشئ فريق عامل
خمصص للعمل يف مشروع التقرير يتكفل باستعراض مشروع تقرير جلنة اخلرباء وإجيازه قبل عرضه
على اجللسة العامة للجنة اخلرباء لتنظر فيه وتعتمده .وعالوة على ذلك ،فإن جلنة الصياغة
ستستعرض البيان الوزاري ومشاريع القرارات هبدف دجمها وتنسيقها وتوضيحها قد اإلمكان قبل
عرضها على املؤمتر الوزاري لبحثها يف اجللسة العامة .وسيعمل فريق الصياغة التابع لألمانة مع
الفريق العامل املخصص ،حيث يقدمون يف هناية كل جلسة جزء التقرير املتعلق بتلك اجللسة إىل
جلنة الصياغة .وستتكون جلنة الصياغة من  10أعضاء ،ميثلون بلدان املكتب املنتهية واليته
واملكتب اجلديد ،وسيرتأسها النائب األول لرئيس املكتب اجلديد.
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الجزء الثاني
سرد وقائع االجتماع
ثالثاً -لمحة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية التي حدثت مؤخراً
في أفريقيا [البند  3من جدول األعمال]
رابعاً -تقييم التقدم المحرز في مجال التكامل اإلقليمي في أفريقيا [البند 4
من جدول األعمال]
ألف -العرض
بالنظر إىل القواسم املشرتكة اليت جتمع بني البندين  3و 4من جدول األعمال ،فقد
-17
تقرر دجمهما يف بند واحد .وبناء عليه ،فقد قدم ممثل األمانة حملة عامة عن التطورات االقتصادية
واالجتماعية اليت حدثت مؤخراً يف أفريقيا ،ركز خالهلا على الرسائل الرئيسية اليت وردت يف ذلك
االستعراض املوجز وفقاً للبند  3كما ورد يف الوثيقة ( .)E/ECA/COE/37/2/Rev.1والحظ ممثل
األمانة أن أداء النمو االقتصادي األفريقي قد استعاد عافيته بشكل متواضع خالل عام 2017
بعد تسجيله ألضعف مستوياته منذ بداية القرن خالل عام  .2016فقد كان مستوى الفقر
(حمسوباً بنسبة عدد الفقراء) يف اخنفاض تدرجيي بوترية بطيئة نسبياً بسبب اتساع فجوات الفقر
والتفاوت وقلة توفر فرص العمل الالئق .غري أنه قد أحرز تقدم معترب يف جمايل التعليم والصحة.
ويف إطار البند  ،4أشار ممثل األمانة ،يف مستهل تقييمه للتقدم احملرز بشأن التكامل
-18
اإلقليمي يف أفريقيا على النحو املبني يف الوثيقة ( ،)E/ECA/COE/37/3إىل أن التكامل اإلقليمي
يشكل أولوية بالنسبة ألفريقيا منذ أمد طويل ،كما يتضح من خالل املبادرات القارية من قبيل
خطة عام  ،2063وبرنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا ،وخطة عمل تعزيز التجارة فيما
بني البلدان األفريقية .فيفضل إطالق منطقة التجارة احلرة مؤخراً ،تلقت عملية التكامل االقتصادي
اليت كانت قد بادرت هبا اجلماعات االقتصادية اإلقليمية دفعة إضافية .ومن املتوقع أن يُفضي
التنفيذ الفوري والفعال ملنطقة التجارة احلرة إىل توليد زخم بشأن التجارة بني البلدان األفريقية،
بيد أن حتقيق مكاسب شاملة للجميع سيتوقف على ما سيجري اختاذه من تدابري وسياسات
داعمة هبدف معاجلة العراقيل غري اجلمركية أمام التجارة واالستثمار.

باء -المناقشة
خالل املناقشة اليت تلت ذلك ،أشار اخلرباء إىل أن متوسط معدل النمو االقتصادي
-19
يف أفريقيا اليزال دون املستوى املطلوب لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.
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فالعامل الرئيسي لتحقيق النمو االقتصادي هو االستثمار الذي ال مناص من النهوض به لدعم
التصنيع والتحول اهليكلي .إال أن االستثمار اخلاص يظل منخفضا ،على الرغم مما ينطوي عليه
من إمكانات فيما خيص إجياد فرص العمل وإضافة القيمة ،بالنظر إىل ما تزخر به أفريقيا من
ثروات طبيعية وفرية .واتفق املشاركون يف املناقشة على أنه ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا أن
تواصل دعمها للدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل بناء قطاع صناعي قوي ومتنوع ،لديه
القدرة على توفري املزيد من فرص العمل الالئق ،واحلد من حاالت تقلبات النمو املتكررة والفقر.
وجاء يف املناقشة أيضاً أنه يف الوقت الذي عربت فيه البلدان عن التزام واسع النطاق
-20
مبنطقة التجارة احلرة ،فإن هناك إقراراً بأن تنفيذ املبادرة لن خيلو من الصعوبات .وأشار املشاركون
إىل أن جناح االتفاق مرتبط مبا حيدثه من أثر على عملية التحول والتنويع وإضافة القيمة يف
البلدان األفريقية اليت ينبغي أن تضطلع بدور أساسي يف رصد التكامل اإلقليمي والتقدم احملرز
بشأن هذه املبادرة .وأنه من املتوقع للطبعة الثانية من دليل التكامل اإلقليمي األفريقي ودليل
األعمال التجارية القطري اجلديد ملنطقة التجارة احلرة ،الذي تعكف اللجنة االقتصادية ألفريقيا
على إعداده ،أن يسلطا الضوء على بعض جوانب التقدم احملرز ويوفرا املعلومات املرجعية يف
هذا الصدد.
ولوحظ أن األداء التجاري يف أفريقيا قد تعزز بفعل االنتعاش االقتصادي العاملي
-21
والصادرات من السلع األساسية .وأشار املشاركون إىل األمهية الكبرية لفهم مكونات التجارة
األفريقية واجتاهاهتا .ففي حني زادت الصادرات فيما بني البلدان األفريقية خالل السنوات القليلة
املاضية ،إال أن هذه الزيادة مل تنعكس على الواردات فيما بني البلدان ،وهو ما يدل على ما
سبَّبه تدين سالسل القيمة اإلقليمية من أثر ،واخنفاض مستويات جتارة السلع الوسيطة فيما بني
البلدان األفريقية .وأضافوا أنه من خالل احلد من احلواجز اليت تعيق التجارة ،يتوقع ملنطقة
التجارة احلرة أن تشكل منرباً لتعزيز التكامل اإلنتاجي وتطوير سالسل القيمة يف أفريقيا.
وباإلضافة إىل ذلك ،أعرب املتدخلون عن قلقهم بشأن توقيت اإلحصاءات
-22
املستخدمة يف القارة وجودهتا وجدواها ،وخاصة تلك املتعلقة مبسائل التنمية االجتماعية .وشدد
اخلرباء على أنه جيب على اللجنة االقتصادية أن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان توافر البيانات
واإلحصاءات يف وقتها املناسب ،بالنظر ألمهيتها الكبرية بالنسبة للتخطيط اإلمنائي ،وتصميم
السياسات وتنفيذها .وأُشري إىل املعدالت العالية للفساد يف أفريقيا باعتبارها عامال من عوامل
اخلطر اجلسيمة اليت تعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وخاصة من خالل تأثريها على
النفقات العامة ،مما أدى إىل تفاقم العجز املايل يف العديد من البلدان .وخص املشاركون بالذكر
الطبعة اخلامسة من منشور اللجنة االقتصادية املعنون تقرير احلوكمة األفريقية باعتباره أداة من
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أدوات السياسة العامة اليت من شأهنا دعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل االرتقاء بتعبئة
املوارد احمللية من خالل حتسني إدارة املوارد الطبيعية ورفع مستوى كفاءهتا.

جيم  -التوصيات
-23

يف ضوء ما جرى من مناقشات ،قدَّم املؤمتر الوزاري التوصيات التالية:

ينبغي للدول األعضاء أن تواصل الرتكيز على االسرتاتيجيات املتوسطة
(أ)
والطويلة املدى املصممة جلذب استثمارات القطاع اخلاص ،وبناء اهلياكل األساسية لزيادة
اإلنتاجية ورفع القدرة التنافسية ،وتطبيق سياسات ضريبية فعالة باعتبار أن ذلك ميثل أداة بالغة
األمهية لتحقيق النمو واالستقرار؛
ميكن للتصنيع أن يسهم إسهاما كبريا يف إجياد فرص العمل ،واحلد من
(ب)
تقلبات النمو والقضاء على الفقر .وينبغي أن تواصل اللجنة االقتصادية تقدمي الدعم للدول
األعضاء يف جهودها الرامية إىل تعزيز التحول ،والتنويع وإضافة القيمة فيها .وميكن هلذه املساعي
أن تستفيد بشكل كبري من زيادة تنويع التجارة فيما بني البلدان األفريقية وتنفيذ منطقة التجارة
احلرة .وينبغي بالتايل للجنة أن تقدم تقارير منتظمة عن التقدم احملرز يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة
وقياس أثارها على التحول والتنويع وإضافة القيمة؛
هناك حاجة ملحة لإلسراع بتوقيع االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة
(ج)
والتصديق عليه وتنفيذه .ويتسم التعاون بني اللجنة االقتصادية واالحتاد األفريقي يف دعم العملية
بأمهية بالغة على أن يكون مصحوبا مبا يلزم من نظم وسياسات استثمارية؛
ينبغي أن يشكل توافر اإلحصاءات املوثوقة يف الوقت املناسب
(د)
واستخدامها أولوية قصوى بالنسبة للجنة االقتصادية إذا ما أرادت أن حتافظ على كفاءهتا
وجدواها بالنسبة للبلدان األفريقية .وحتقيقا هلذه الغاية ،هناك حاجة إىل استحداث آليات فعالة
للربط بني اللجنة االقتصادية ودوهلا األعضاء لضمان توافر أحدث البيانات الوطنية واإلحصاءات
مبا يف ذلك البيانات اجلغرافية املكانية.
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خامساً-

عرض عن موضوع الدورة الحادية والخمسين للمؤتمر [البند  5من
جدول األعمال]

ألف -العرض
قدم ممثل األمانة موضوع الدورة احلادية واخلمسني للمؤمتر’’ :منطقة التجارة احلرة
-24
القارية األفريقية :توفري احليز املايل الكفيل بإجياد فرص العمل وحتقيق التنويع االقتصادي ‘‘،
وعَرض كذلك الرسائل الرئيسية يف إطار املوضوع الوارد يف الوثيقة (.)E/ECA/COE/37/13
َ
وأضاف أنه يف الوقت الذي تتيح فيه منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية فرصة لالستفادة من
التجارة من أجل إحداث التصنيع والتنويع االقتصادي ،وحتقيق النمو االقتصادي وإجياد فرص
العمل ،فإن تأثريها على البلدان األفريقية سيتباين بالنظر لتنوع هياكلها االقتصادية ،ولذلك
ينبغي تقدمي ضمانات للبلدان الضعيفة ولفئات سكانية بعينها مثل النساء والشباب والعاملني
بالتجارة غري الرمسية عرب احلدود .وسوف يتعني على البلدان األفريقية أن تستنبط سبال متكنها
من حتسني أوضاعها املالية ،وأن تستثمر موارد جديدة يف خطة عمل تعزيز التجارة بني البلدان
املكملة ملنطقة التجارة احلرة ،حىت تعود املبادرة بالنفع على اجلميع.
األفريقية ِّ

باء -

المناقشة
دارت املناقشة اليت تلت ذلك حول نوعية اإلنفاق العام يف البلدان األفريقية وحتسني
-25
احليز املايل لديها ،وحول اآلثار املرتتبة عن منطقة التجارة احلرة ،السيما اخلسائر احملتملة يف
اإليرادات ومصادر الدخل البديلة واالحتياجات احملددة للبلدان جلين مثار هذه املبادرة ألقصى
حد ممكن .وتطرقت املناقشة ملسائل أخرى مشلت التجارة يف اخلدمات ،واالبتكار وحقوق
امللكية الفكرية يف سياق منطقة التجارة احلرة ومواءمتها مع اخلطط اإلمنائية الوطنية واملبادرات
اإلمنائية اإلقليمية وغريها من االتفاقات التجارية املل ِزمة للبلدان األفريقية.
وفيما يتعلق بتحسني احليز املايل ،شدد اخلرباء على أن وضع االستثمار يف صدارة
-26
األولويات هو شرط مسبق لتحقيق أقصى قدر من االستفادة من مزايا منطقة التجارة احلرة
والتكامل اإلقليمي بوجه عام .وجرى التطرق إىل احليز املايل من منظور تعبئة موارد إضافية
لتمويل االستثمار دعما للتنمية املستدامة .وجرى التشديد على أن اخلسارة احملتملة يف اإليرادات
النامجة عن إنشاء منطقة التجارة احلرة ينبغي أال تؤدي إىل تقليص اإلنفاق على القطاعات
احليوية مثل اهلياكل األساسية والتكنولوجيا ،اليت تعاين من فجوة هائلة يف التمويل يف أفريقيا.
وتشمل اجملاالت األخرى اليت تتطلب استثمارات عاجلة لبناء القدرات ،وتدابري تيسري التجارة،
خاصة بالنسبة للبلدان غري الساحلية .وسيتطلب االضطالع بتلك االستثمارات يف القارة أن
تعمل البلدان على حتسني قدراهتا يف جمال تعبئة املوارد احمللية ،السيما آلياهتا الضرائب ،واستنباط
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ُهنج مبتكرة للتمويل .وأضافوا أنه ال مناص من كبح مجاح اإلعفاءات الضريبية والتهرب من دفع
الضرائب ،وبصورة خاصة يف الصناعات االستخراجية .بل يتعني على البلدان األفريقية أن تقوم
بتعبئة املزيد من املوارد من الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تستغل املوارد الطبيعية يف القارة.
وبصفة عامة ،يف الوقت الذي أعرب فيه املشاركون عن قلقهم من اخلسائر يف
-27
عوض تلك اخلسائر
إيرادات الرسوم اجلمركية النامجة عن منطقة التجارة احلرة ،أشاروا إىل أنه ستُ َّ
من خالل األثر املضاعف لزيادة التبادالت التجارية يف السلع ذات القيمة املضافة وما يرتبط
هبا من إجياد فرص العمل.
وشدد اخلرباء على أمهية إدارة اإلنفاق العام ومشل ذلك أفكاراً بشأن حتديد
-28
األولويات والتخطيط من أجل التنمية ،سعيا لتحقيق النتائج املنشودة على الصعيد االجتماعي.
وشددوا على أمهية احلوكمة االقتصادية اجليدة باعتبارها من العناصر األساسية إلدارة النفقات
العامة .وأن مثة وسائل للتعامل مع الفساد واإلدارة االقتصادية الضعيفة مثل وضع قوائم سوداء
للعناصر الفاسدة من بني الوكالء وإدارة عمليات تقدمي العطاءات العامة ،وإشراك كيانات
القطاعني العام واخلاص كليهما يف هذه اجلهود وهو ما يُعني على حتسني احلوكمة االقتصادية
وجهود مكافحة الفساد .وأن من شأن تلك اجلهود أن تساعد على تأمني وصول موارد املوازنة
العامة إىل املواطن األفريقي العادي ،مبا حيقق أقصى الفائدة من املوارد املتاحة.
وأشار اخلرباء إىل أن اخلدمات يف معظم األحيان هي اليت تدفع عجلة النمو يف
-29
بعض البلدان األفريقية وأن االتفاق بشأن منطقة التجارة احلرة يتضمن بروتوكوال بشأن التجارة
يف اخلدمات .وأنه يف الوقت نفسه ،تعاين معظم البلدان األفريقية من ثغرات كبرية يف
اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات يتعني معاجلتها لتحقيق الفعالية يف اختاذ القرارات
القائمة على األدلة أثناء تنفيذ منطقة التجارة احلرة .ويف هذا الصدد ،أشار املتحدثون إىل األمهية
القصوى لبناء قدرات البلدان األفريقية يف جمال اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات.
وفيما خيص مواءمة االتفاق بشأن منطقة التجارة احلرة مع الرتتيبات التجارية القائمة
-30
يف القارة ،أثار اخلرباء شواغل تتعلق باتفاقات الشراكة االقتصادية اليت تقوم بعض الدول األعضاء
بتنفيذها بالفعل .ويف هذا الصدد ،جرت اإلشارة إىل أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا قد أجرت
دراسة تشري إىل أن اتفاقات الشراكة االقتصادية ميكن أن حتدث آثارا معاكسة على خطة
التكامل اإلقليمي األفريقي .بيد أن تعميق التكامل االقتصادي األفريقي يف إطار منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية قبل التنفيذ الكامل التفاقات الشراكة االقتصادية ميكن أن يعوض اآلثار
السلبية هلذه االتفاقات .لكن هذا يعين أن الفرتات االنتقالية املنصوص عليها يف اتفاقات
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الشراكة االقتصادية ينبغي أن تستخدمها البلدان األفريقية لتسريع تنفيذ االتفاق املتعلق مبنطقة
التجارة احلرة من أجل حتقيق أهداف خطة عام .2063
وأشري إىل أن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تتماشى عموما مع خطط التنمية
-31
الوطنية للبلدان األفريقية ،وأهنا تشكل أحد جماالت األولوية خلطة تنفيذ السنوات العشر األوىل
خلطة عام  .2063وباإلضافة إىل ذلك ،شدد اخلرباء على دور تعزيز االبتكار ،حبماية حقوق
امللكية الفكرية ،يف حتقيق االستفادة املثلى من مزايا منطقة التجارة احلرة ودعم التحول اهليكلي
لالقتصادات األفريقية .وُوجه االنتباه إىل منشور اللجنة االقتصادية املعنون’’تقييم التكامل
اإلقليمي يف أفريقيا :االبتكار والقدرة التنافسية والتكامل اإلقليمي‘‘ ،اليت تناولت بإسهاب
الصالت بني التكامل اإلقليمي واالبتكار والقدرة التنافسية.
وستكون حقوق امللكية الفكرية موضوع املرحلة الثانية من مفاوضات منطقة التجارة
-32
احلرة املقرر بدؤها يف آب/أغسطس  .2018فاألطر القانونية والتنظيمية القائمة بشأن حقوق
امللكية الفكرية ال تنسجم بالضرورة مع السياق األفريقي والواقع اليومي .حيث ختتلف
السياسات وجمموعات القواعد املصممة حلماية حقوق امللكية الفكرية القائمة يف خمتلف بلدان
القارة .ويف هذا السياق ،أقر اخلرباء باحلاجة املاسة إىل مواءمة أطر حقوق امللكية الفكرية هبدف
حتفيز االبتكار ومتكني الدول األعضاء من جين كامل الفوائد اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة.
وناقش اخلرباء املنافع اليت ميكن أن جيلبها االتفاق للبلدان ذات االحتياجات
-33
اخلاصة ،مثل البلدان غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية .وأشاروا إىل أن االتفاق مينح
الكثري من االهتمام لتخصيص ميزات حمددة ملختلف البلدان أثناء املفاوضات ،وأن النص
النهائي لالتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة يتضمن أحكاما بشأن التعاون اجلمركي تناولت
مسائل بالغة األمهية ،تشمل الفرص املتاحة للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة .وناقش اخلرباء
أيضا احلاجة إىل دعم الدول األعضاء يف تنفيذ االتفاق ،وال سيما من خالل إقناعها باملكاسب
يف األجلني القصري والطويل ،وحتديد العثرات احملتملة ،ومعاجلة الثغرات يف القدرات والتحديات
املؤسسية ذات الصلة هبا من خالل دراسات األثر القائمة على األدلة واحملاكاة وتقدمي الدعم
املصمم حسب احلاجة لبناء القدرات.

جيم  -التوصيات
يف ضوء تلك املناقشة ،قدمت اللجنة التوصيات التالية:
-34
ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا أن تنشر على نطاق واسع نتائج حبوثها
(أ)
بشأن تأثري منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
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ينبغي للجنة االقتصادية أن توفر حلوال لكل بلد على حدة حىت ال تقوض
(ب)
منطقة التجارة احلرة اإلنفاق االجتماعي؛
ينبغي للجنة االقتصادية تعزيز البحوث املتعلقة بأثر منطقة التجارة احلرة،
(ج)
مع الرتكيز بوجه خاص على بلدان حمددة والسبل اليت تتيح معاجلة التحديات املرتبطة هبا؛
ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا والشركاء اإلمنائيني اآلخرين إجراء
(د)
البحوث واقرتاح مسارات لتعبئة املوارد لدعم تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا ،من خالل املعهد األفريقي للتنمية
(هـ)
االقتصادية والتخطيط وبالتعاون مع الشركاء اإلمنائيني اآلخرين مثل املؤسسة األفريقية لبناء
القدرات ،أن تضع برناجما شامال لتنمية القدرات عن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لصاحل
االحتاد األفريقي ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،والدول األعضاء؛
(و)
وإدارهتا؛ ؛

تُشجع الدول األعضاء على حتسني نظمها اخلاصة جبمع الضرائب

دعم قدرات النظم اإلحصائية الوطنية هبدف حتسني نوعية البيانات
(ز)
التجارية وتوافرها ،نظرا لعدم كفاية اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات يف العديد من
البلدان األفريقية؛
ينبغي للدول األعضاء منح األولوية للتصديق على الصكوك القانونية
(ح)
واستكمال العمل بشأن خارطة الطريق لتفعيل منطقة التجارة احلرة؛
تُشجع الدول األعضاء على احلفاظ على احليز السياسايت الالزم أثناء
(ط)
التفاوض بشأن اتفاقات التجارة واالستثمار الدولية يف ضوء منطقة التجارة احلرة ،وذلك لتجنب
اإلضرار جبهود التكامل اإلقليمي ،والتحول اهليكلي املبذولة على صعيد القارة؛
ينبغي للجنة االقتصادية إجراء تقييم لألطر القائمة اليت تنظم حقوق
(ي)
امللكية الفكرية ودعم الدول األعضاء يف عملية املواءمة بينهما قبل الشروع يف املرحلة الثانية من
عملية التفاوض بشأن منطقة التجارة احلرة وأثناءها.
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سادسا -المسائل النظامية للجنة االقتصادية ألفريقيا [البند  6من جدول
األعمال]
ألف -تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا (الذي يغطي الفترة
الممتدة من نيسان/أبريل  – ٢٠١٧آذار/مارس )٢٠١٨
باء -تقرير عن متابعة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لقرارات االجتماع الخاص للممثلين
الدائمين للدول األعضاء لدى اللجنة االقتصادية ألفريقيا
-1

العرض
يف إطار البندين الفرعيني (أ) و(ب) من البند  6من جدول األعمال ،عرض ممثلو
-35
األمانة تقرير األمينة التنفيذية بشأن عمل اللجنة يف الفرتة من نيسان/أبريل  2017إىل آذار/مارس
 ،2018كما يرد يف الوثيقة ) ،(E/ECA/COE/37/5وتقريراً عن متابعة اللجنة االقتصادية ألفريقيا
لقرارات االجتماع اخلاص للممثلني الدائمني للدول األعضاء لدى اللجنة االقتصادية على النحو
املبني يف الوثيقة ).(E/ECA/COE/37/6

-٢

المناقشة
-36

أحاط اخلرباء علما بالوثيقتني ،دون املضي يف مناقشة البندين الفرعيني.

جيم -تقرير الدورة العاشرة للجنة التعاون والتكامل على الصعيد اإلقليمي
دال -اإلطار االستراتيجي المقترح للفترة ٢٠١9-٢٠١٨؛
هاء -تقرير الدورة الثانية للجنة الشؤون الجنسانية والتنمية االجتماعية
واو -استعراض الهيكل الحكومي الدولي للجنة االقتصادية ألفريقيا ،بموجب القرار
( 943د)49 -
-١

العرض
يف إطار البنود الفرعية (ج) و (د) و (و) (هـ) من البند  6من جدول األعمال،
-37
عرض ممثلو األمانة تقرير الدورة العاشرة للجنة التعاون والتكامل على الصعيد اإلقليمي الوارد يف
الوثيقة )(E/ECA/CRCI/10؛ اإلطار االسرتاتيجي املنقح للربنامج  ،15بشأن التنمية االقتصادية
واالجتماعية يف أفريقيا ،للخطة الربناجمية لألمم املتحدة لفرتة السنتني ،الوارد يف الوثيقة E / ECA
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)( / COE / 37/4؛ وتقريرا عن الدورة الثانية للجنة الشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية ،الوارد
يف الوثيقة )(E/ECA/CGSD/2/9؛ ومذكرة من األمانة عن استعراض اهليكل احلكومي الدويل
للجنة االقتصادية ألفريقيا وفقا للقرار ( 943د ،)49-الواردة يف الوثيقة
) .(E/ECA/COE/37/7/Rev.1وسلط ممثلو األمانة ،يف العروض اليت قدموها ،الضوء على النقاط
البارزة يف كل وثيقة من هذه الوثائق ،بغية توجيه مناقشات اخلرباء.
-2

المناقشة
خالل املناقشة اليت تلت ذلك ،أبرز اخلرباء احلاجة إىل اعتماد اجلماعات االقتصادية
-38
اإلقليمية أطراً متينة لتقييم األثر االقتصادي ملنطقة التجارة احلرة .ومن مث ،ميكن احلد من املخاطر
املتعلقة باألمن الغذائي وإدارته باستخدام اآلليات اإلقليمية لتخزين األغذية وجتميع التكاليف.
ومن شأن االستثمار يف احللول التقنية املبتكرة لتحسني اإلمداد بالكهرباء أن يسهم أيضا يف تعزيز
التجارة بني البلدان األفريقية ،كما يتضح من أنشطة منظمة استثمار هنر السنغال.
وأشارت األمانة إىل أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا قد يسرت إنشاء جممعات ابتكارية
-39
لتوليد الطاقة يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي .وتعمل مفوضية االحتاد األفريقي ،بالتعاون مع
الدول األعضاء ،على توحيد أسواق الكهرباء وتنظيمها بغية الدفع قدما مبساعي تعزيز التجارة
عرب احلدود .وسوف يتناول بروتوكول التجارة يف اخلدمات ملنطقة التجارة خدمات اهلياكل
األساسية ،مبا يف ذلك خدمات الطاقة.
وأكدت األمانة أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا تدعم إنشاء آليات إقليمية لتحسني
-40
األمن الغذائي ،معتربة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مثاال جيدا يف هذا الصدد .وأحيط
اخلرباء علما بأن النموذج االقتصادي الذي تتبعه اللجنة لتحليل تأثري ترتيبات التجارة احلرة ،مبا
يف ذلك منطقة التجارة احلرة ،يقوم على منظور عاملي وأن عدداً كبرياً من البلدان األفريقية قد
أدرجت يف قاعدة بياناته.
ولوحظ أن التوجه االسرتاتيجي اجلديد للجنة االقتصادية أكثر استجابة
-41
لالحتياجات واألولويات األفريقية يف سياق خطيت 2030و .2063وأشار اخلرباء إىل احلاجة
إىل زيادة الرتكيز على اجملاالت املواضيعية اليت تتماشى مع والية اللجنة االقتصادية من أجل
تفادي تكرار العمل الذي تضطلع به كيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة .وينبغي للجنة
االقتصادية أن تساعد الدول األعضاء يف وضع األدوات واآلليات الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية
املستدامة ،وخاصة فيما يتعلق باملسائل الشاملة لعدة قطاعات ،من قبيل مجع البيانات .وتطرق
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اخلرباء كذلك لتسلسل مراحل عملية إعادة التوجيه االسرتاتيجي للجنة االقتصادية ومواءمتها مع
خطة األمني العام إلصالح األمم املتحدة اليت جيري التفاوض بشأهنا بني الدول األعضاء.
واسرتعت األمانة انتباه اخلرباء إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  671ألف
-42
(د )25-الذي استمدت اللجنة االقتصادية والياهتا منه .ويأخذ التوجه االسرتاتيجي اجلديد يف
احلسبان خطة األمني العام اإلصالحية ،ال سيما أدوار اللجان اإلقليمية ومهامها فيما خيص تعزيز
البعد اإلقليمي للتنمية .وكل هذا منصوص عليه يف بيان التعاون بني فريق األمم املتحدة اإلمنائي
واللجان اإلقليمية اخلمس .ويشدد اإلطار الذي وقعته األمم املتحدة مؤخراً مع االحتاد األفريقي
بشأن تنفيذ خطيت عام  2030وعام  2063على الدور احملوري الذي تضطلع به اللجنة
االقتصادية يف التنمية اإلقليمية .وُكلفت اللجنة االقتصادية كذلك مبهمة إدارة آلية التنسيق
اإلقليمي ألفريقيا ،وهو أمر يندرج يف إطار تكثيف دعم األمم املتحدة لالحتاد األفريقي.
وإقراراً بالصلة بني التنمية والسالم واألمن ،لوحظ أن األمني العام قد شدد على
-43
دور اللجان اإلقليمية يف منع نشوب األزمات ويف املساعدة على حتسني القدرة على التأقلم،
متشيا مع خطيت عام  2030وعام  .2063ويف هذا الصدد ،كلفت نائبة األمني العام لألمم
املتحدة اللجنةَ االقتصادية باالضطالع بدور قيادي يف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف
منطقة الساحل.
وأشار اخلرباء إىل أن القطاع غري الرمسي هتيمن عليه النساء بدرجة كبرية .ولذلك
-44
من الضروري وضع برنامج إلدماجه يف اإلطار اإلمنائي األوسع وضمان مشاركة املرأة يف األنشطة
االقتصادية .كما أن مواءمة األهداف الوطنية يف جمال الشؤون اجلنسانية مع خطيت عام 2030
وعام  2063ينبغي تعميمها يف مجيع برامج اللجنة االقتصادية.
وأشارت األمانة إىل األمهية اليت حتظى هبا الشؤون اجلنسانية وما يربطها من صالت
-45
بالفقر والتفاوت والوظائف يف أفريقيا .وأبلغت األمانة اخلرباء بأن مواءمة املؤشرات اجلنسانية يف
سياق خطيت عام  2030وعام  2063من شأهنا أن تساعد يف تعزيز قدرات املكاتب اإلحصائية
الوطنية على وضع إحصاءات تراعي الفوارق بني اجلنسني .كما أبلغت أيضاً عن العمل اجلاري
يف جماالت املساواة بني اجلنسني وسالسل القيمة الزراعية يف سياق منطقة التجارة احلرة .ولوحظ
أن احلسابات القومية ال هتتم مبا فيه الكفاية بالبيانات املصنفة حسب نوع اجلنس ومبسامهة املرأة
يف األنشطة االقتصادية .وعليه أعرب اخلرباء عن احلاجة إىل توافر مثل هذه اإلحصاءات املصنفة
حسب نوع اجلنس.
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واستوضح خرباء األمانة كذلك عن كيفية تبسيط اللجان النظامية يف ضوء التوجه
-46
االسرتاتيجي اجلديد للجنة وعن دور السفراء املقيمني يف أديس أبابا ومشاركتهم .وطلبوا أيضاً
توضيحا بشأن أجزاء النظام الداخلي للجنة االقتصادية اليت سيجري استعراضها.
وأشارت األمانة إىل أن وضع الصيغة النهائية لالستعراض سيستلزم مزيداً من الوقت
-47
لكي تؤخذ نتائج عمليات اإلصالح اجلارية يف االعتبار .ومن شأن االستعراض أن يساعد يف
التماس مدخالت من الدول األعضاء حىت أن يصبح اهليكل احلكومي الدويل أكثر كفاءة وفعالية،
ولدعم العمليات املتعلقة بالسياسات العامة .وتُظهر النتائج األولية لالستعراض حمدودية التواصل
بني األمانة وممثلي الدول األعضاء يف أديس أبابا ،وتُربز احلاجة إىل حتسني التواصل مع السفراء
املقيمني فيها.
-3

التوصيات
-48

يف ضوء تلك املناقشة ،قدمت اللجنة التوصيات التالية:

ينبغي أن يكون تطبيق النموذج االقتصادي ملنطقة التجارة احلرة
(أ)
أوسع نطاقا حبيث يشمل مجيع الدول األعضاء ،بغية تيسري تقييم األثر على حنو شامل للجميع؛
ينبغي للجنة االقتصادية دعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل إدماج
(ب)
القطاع غري الرمسي يف اإلطار اإلمنائي األوسع نطاقا؛
ينبغي للجنة االقتصادية االستمرار يف تعميم املنظور اجلنساين وأن ترفع
(ج)
تقارير حالة ذلك التعميم؛
ينبغي ألمانة اللجنة االقتصادية واملمثلني الدائمني للدول األعضاء
(د)
املعتمدين يف أديس أبابا أن يعكفوا خالل اإلجياز املقبل الذي يقدم كل أربعة أشهر على حبث
دور املمثلني الدائمني يف اهليكل احلكومي الدويل للجنة االقتصادية وعلى فرتات انعقاد اجتماعاته.
ينبغي منح اللجنة االقتصادية املزيد من الوقت لكي تتمكن من وضع
(هـ)
الصيغة النهائية الستعراض اهليكل احلكومي الدويل.

18-00819

43/17

E/ECA/CM/51/2

زاي -تقرير عن الهيئات الفرعية للجنة االقتصادية ألفريقيا والتقارير المقدمة من
الهيئات الفرعية
 -١العرض
يف إطار البند الفرعي (ز) من البند  6من جدول األعمال ،قدم ممثلو األمانة تقارير
-49
اجتماعات جلان اخلرباء احلكومية الدولية يف خمتلف املناطق دون اإلقليمية ،ويرد التقرير اخلاص
بوسط أفريقيا يف الوثيقة ( (ECA/SRO/CA/ICE/33/17؛ يف حني يرد تقرير شرق أفريقيا يف الوثيقة
)(ECA-ECA/ICE/21؛ أما تقرير مشال أفريقيا فريد يف الوثيقة ) (ECA/SRO-NA/ICE/32/6؛
ويرد تقرير اجلنوب األفريقي يف الوثيقة )(ECA/SA/ICE.XXII/2017/9.1؛ وتقرير غرب أفريقيا يف
الوثيقة ) (ECA/WA/ICE/20/01 dوفضال عن ذلك ،عرض ممثلو األمانة التقرير املرحلي عن
أنشطة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ،على النحو املبني يف الوثيقة
) ،(E/ECA/COE/37/8واملذكرة املتعلقة مبشروع النظام األساسي املنقح للمعهد األفريقي للتنمية
االقتصادية والتخطيط على النحو املبني يف الوثيقة )(E/ECA/COE/37/9؛ والتقرير املرحلي عن
الدورة الثالثة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة :اإلجنازات والنتائج الرئيسية وسبيل املضي
قدما ،على النحو املبني يف الوثيقة ) .(E/ECA/COE/37/11ولفت ممثلو األمانة ،فيما قدموه من
عروض ،االنتباه إىل املسائل اليت يوجد بشأهنا انشغال و ُسلط عليها الضوء يف الوثائق املختلفة،
هبدف التماس مدخالت من اخلرباء.
 -٢المناقشة
ركزت املناقشة اليت أعقبت ذلك على مسائل تنمية القدرات ،متشيا مع أهداف
-50
خطيت عام  2030وعام  2063وإصالحات االحتاد األفريقي؛ وندرة البيانات واإلحصاءات
الضرورية لتنفيذ اخلطط اإلقليمية والقارية ورصدها واستعراضها ومتابعتها؛ ومواءمة التشريعات
الوطنية واإلقليمية مع األطر اإلمنائية الدولية؛ وتعميق التكامل املايل اإلقليمي؛ وإضافة القيمة
وتثمني املوارد الطبيعية يف أفريقيا.
وأثىن اخلرباء كثريا على عمل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف بناء
-51
القدرات البشرية واملؤسسية للدول األفريقية األعضاء .بيد أهنم أعربوا عن القلق إزاء ضعف حضور
املعهد يف الدول األعضاء ،ودعوا إىل مزيد من التواصل ليكون له حضور أفضل يف القارة ،بالنظر
إىل نوعية التدريب الذي يقدمه ،وأمهية الوالية املنوطة به .وأحاطت ممثلة املعهد علما بالتوصية
وأبلغت اخلرباء بأن العمل جار بالفعل ملعاجلة هذا التحدي .وشجع اخلرباء املعهد مشددين على
ضرورة أن يضطلع بعمله بالشراكة مع املؤسسات األخرى املعنية بتنمية القدرات يف القارة بغية
إتاحة فرص أكثر مشوال وحفزاً للدول األعضاء لتنمية قدراهتا.
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وقدم اخلرباء طلبات تتعلق بتنمية القدرات يف جماالت متنوعة ،مبا يف ذلك التدريب
-52
يف جمال املساعدة على إدماج خطيت عام  2030وعام  2063يف خطط التنمية الوطنية
األفريقية ،ويف منطقة التجارة احلرة ،ويف البيانات واإلحصاءات وسالسل القيمة .وطلبوا من املعهد
أيضا أن يضطلع بتدريب الدبلوماسيني األفريقيني .وأكد املعهد من جديد التزامه بدعم مجيع
الدول األعضاء يف تنمية تلك املهارات ومهارات أخرى ال تقل أمهية ،وبإدراج الدبلوماسيني
األفريقيني يف أنشطته التدريبية.
وأعرب اخلرباء عن قلقهم إزاء اخنفاض متثيل املرأة يف التدريب الذي قدمه املعهد يف
-53
عام  .2017وأوضح ممثل املعهد أن املساواة بني اجلنسني ما فتئت تشكل أولوية كبرية بالنسبة
للمعهد وأنه جرى حتديد تدابري يستخدمها املعهد لضمان املساواة بني اجلنسني يف دوراته التدريبية.
وطُلب من الدول األعضاء تشجيع ترشيح النساء للمشاركة يف الدورات التدريبية اليت يقدمها
املعهد.
والتمس اخلرباء إيضاحات بشأن املعايري املستخدمة لتحديد البلدان واجلامعات اليت
-54
يقدم فيها املعهد براجمه للحصول على درجة املاجستري .ورغم عدم وجود أي معايري حمددة ،إال
أن املعهد يسرتشد يف شراكاته مع اجلامعات مبا أثبتته جتاربه السابقة يف التعاون معها باإلضافة
إىل التزامها بالكفاءة والفعالية وحبرصها على بذل اجلهود اإلمنائية على نطاق القارة بأسرها.
وباإلضافة إىل ذلك ،أهاب اخلرباء باملعهد أن حيرص على فتح باب االلتحاق برباجمه للمشاركني
من مجيع أحناء القارة.
وفيما يتعلق بدفع االشرتاكات املقررة واملتأخرات ،طلب اخلرباء من املعهد تقدمي
-55
توضيحات بشأن اجلدول الوارد يف التقرير املرحلي عن أعمال املعهد ،فـأُبلغوا بأن اجلدول ال
يتضمن سوى قائمة بأمساء الدول األعضاء اليت سددت مسامهاهتا يف عام  ،2017وفقا للتوصية
السابقة جمللس إدارة املعهد ،ومؤمتر الوزراء األفريقيني .وأشار اخلرباء إىل االختالفات بني السنوات
املالية اليت يطبقها املعهد وتلك اليت تطبقها خمتلف الدول األعضاء.
أما اخلرباء الذين طلبوا قائمة بالبلدان اليت تتمتع بعضوية جملس اإلدارة واللجنة
-56
االستشارية التقنية للمعهد وما يرتبط بذلك من شروط للمشاركة ،فقد طُلب منهم التماس هذه
املعلومات يف إطار مناقشات ثنائية بني دوهلم األعضاء واملعهد.
وأشار اخلرباء أيضا إىل التوصية اليت قدمها جملس اإلدارة داعياً فيها إىل زيادة الدعم
-57
املايل املخصص للمعهد ،وأعربوا عن دعمهم القوي للتوصية نظرا للدور اهلام الذي يتعني على
املعهد أن يؤديه يف بناء قدرات الدول األعضاء ملساعدهتا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
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وتطلعات خطة عام  .2063كما أحاطوا علما مبشروع النظام األساسي املنقح للمعهد ،على
حنو ما أجازه جملس اإلدارة وأحاله للمؤمتر.
وفيما يتعلق مبسألة اإلحصاءات اليت أثريت خبصوص التقرير املرحلي عن الدورة
-58
الثالثة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة ،أكد اخلرباء أن االفتقار إىل البيانات واإلحصاءات
الدقيقة يف التوقيت املناسب ال يزال يشكل مشكلة تعوق جهود البلدان الرامية إىل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة وتطلعات خطة عام .2063
أما فيما خيص عمل املكاتب دون اإلقليمية ،أشاد اخلرباء باللجنة االقتصادية وهبذه
-59
املكاتب ملا قدمته من دعم للدول األعضاء يف اجملاالت البالغة األمهية ،السيما التخطيط اإلمنائي
واإلحصاءات ،والتكامل اإلقليمي والتصنيع ،مبا يف ذلك سالسل القيمة اإلقليمية.
وأشار اخلرباء إىل احلاجة إىل تسخري املوارد الطبيعية ،واالستفادة منها كرافعة للتصنيع
-60
يف سياق منطقة التجارة احلرة .وباإلضافة إىل ذلك ،لوحظ أن البلدان األفريقية ال تزال معرضة
لتقلبات أسعار السلع األساسية يف األسواق الدولية ،ما جيعلها باستمرار رهينة لتدهور معدالت
التبادل التجاري واختالالت االقتصاد الكلي ،مبا يف ذلك تدين عائدات الضرائب والصادرات
والركود االقتصادي .وتنبئ هذه احلالة حبتمية التنويع االقتصادي ،وزيادة القيمة املضافة والتصنيع
لكفالة احملافظة على معدالت النمو وارتفاع مستويات املعيشة.
وأعرب اخلرباء عن قلقهم إزاء تدين مستوى اإلملام خبطة عام  ،2063مشريين إىل
-61
احلاجة امللحة إىل نشر املعلومات على نطاق واسع بشأن هذا الصك .وإىل جانب ذلك ،فإن
الصدمات اخلارجية ،السيما تقلب أسعار السلع األساسية ،ال تزال تلحق أضرارا بالغة بآفاق
النمو يف العديد من البلدان األفريقية.
 -3التوصيات
-62

يف ضوء تلك املناقشة ،قدمت اللجنة التوصيات التالية:

ينبغي للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط أن حيافظ على
(أ)
الدعم املقدم لتنمية قدرات الدول األعضاء ويزيد منه لغرض بناء املهارات الالزمة لدعم التنفيذ
الفعال ملنطقة التجارة احلرة ،وخطيت عام  2030وعام  .2063وينبغي أن تليب هذه الربامج
التدريبية احتياجات تنمية القدرات الناشئة عن اإلصالحات اجلارية يف االحتاد األفريقي
واحتياجات السلك الدبلوماسي ،السيما املوظفني الدبلوماسيني املعتمدين يف أديس أبابا .وينبغي
للمعهد ،عند وضع أنشطته لتنمية القدرات وتنفيذها ،أن يعمل بالشراكة مع املؤسسات اإلقليمية
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األخرى املعنية بتنمية القدرات .وينبغي له أيضا أن يواصل جهوده لضمان املساواة بني اجلنسني
يف املشاركة يف براجمه التدريبية؛
ينبغي للدول األعضاء أن تدعم دور املعهد اهلام وواليته من خالل تسوية
(ب)
متأخراهتا املستحقة والتسديد املنتظم الشرتاكاهتا السنوية املقررة؛
ينبغي للجنة االقتصادية أن توفر الدعم املايل للمعهد وأن تتخذ كافة
(ج)
اخلطوات الالزمة لكي تقوم اجلمعية العامة بزيادة املنحة املقدمة للمعهد ،متشيا مع التوصيات
الصادرة عن جملس اإلدارة؛
ينبغي لألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية أن حتيل مشروع النظام األساسي
(د)
املنقح للمعهد إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبجرد اعتماد مؤمتر الوزراء األفريقيني له يف
دورته املزمع عقدها يف  13أيار/مايو 2018؛
ينبغي للجنة االقتصادية أن تكثف ما تقدمه من دعم للدول األعضاء يف
(هـ)
جمال تعزيز القدرات اإلحصائية وقدرات البيانات مبا يتيح توفري املعلومات املطلوبة لتنفيذ
االستعراض الوطين الطوعي وعمل منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة فيما يتعلق خبطيت
عام  2030وعام 2063؛
ينبغي ملفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية وشركائها اختاذ مجيع
(و)
اإلجراءات الالزمة لرفع مستوى الوعي خبطيت عام  2030وعام 2063؛
ينبغي للجنة االقتصادية دعم الدول األعضاء بالنُّهج املناسبة لضمان
(ز)
معاجلة مواردها الطبيعية حمليا بدال من تصديرها يف شكلها اخلام .وميكن للجنة االقتصادية حتديداً
أن تقدم التوجيه للدول األعضاء اليت سبق هلا أن وقعت عقودا طويلة األجل تسمح بتصدير
منتجاهتا اخلام .وينبغي أن يكون اهلدف هو التأكد من أن املوارد الطبيعية تسهم على حنو أمثل
يف تشجيع النمو الشامل للجميع واملفضي إىل إجياد فرص العمل والتصنيع؛
ينبغي أن تضاف إىل التقارير دون اإلقليمية بشأن ما أحرز مؤخراً من تقدم
(ح)
اقتصادي واجتماعي قضايا إضافية ،تشمل الصحة ،واحلصول على الطاقة ،واحلصول على املياه
والتجارة فيما بني بلدان املنطقة.
ينبغي للجنة االقتصادية أن تزود املركز األفريقي لإلحصاءات واملراكز دون
(ط)
اإلقليمية باملوارد البشرية واملالية املالئمة لتمكينهم من أداء مهامهم.
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حاء -تقرير عن الدعم المقدم من األمم المتحدة إلى االتحاد األفريقي وبرنامج
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له
-١

العرض
عرض ممثل األمانة التقرير املتعلق بالدعم املقدم من منظومة األمم املتحدة إىل
-63
االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له ،الوارد يف الوثيقة
) ،(E/ECA/COE/37/10وتطرق بإجياز للطرائق اليت قُدم هبا الدعم ،على النحو املفصل يف التقرير.
وأشار (ت) ،على وجه اخلصوص ،إىل أن األمم املتحدة ستواصل دعم االحتاد األفريقي يف تنفيذ
إصالحاته الواسعة ،وحددت الدور الذي ستقوم به اللجنة االقتصادية يف تلك العملية.

-٢

المناقشة
خالل املناقشة اليت تلت ذلك ،أثار اخلرباء شواغل تتعلق مبواءمة املبادرات القارية،
-64
مثل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ،واآللية األفريقية الستعراض األقران ،وقانون النمو
والفرص يف أفريقيا ومنطقة التجارة احلرة ،مع خطيت عام  2063وعام  .2030وأكدوا على
أمهية مواءمة أطر الرصد والتقييم الوطنية مع اخلطط الدولية والقارية .وشددوا على أن التنفيذ
املتسق جلميع املبادرات والربامج يف سياق األولويات اإلمنائية الوطنية يتطلب فهما جيدا للعالقات
اليت تربط بينها .وعليه فإن حتديد خصائص هذه العالقات من األمهية مبكان الستكشاف ما
يربط بينها من صالت وأوجه تآزر من أجل ضمان إدماجها على حنو متسق وتفادي ازدواجية
اجلهود.
وباإلضافة إىل ذلك ،ويف معرض تناول مسألة تطوير اهلياكل األساسية العابرة
-65
للحدود املرتبطة بذلك ،تداول اخلرباء بشأن الفوائد احملتملة لعملية التنمية ،وما يرتتب عنها من
آثار على صعيد تنفيذ خطة التكامل اإلقليمي يف أفريقيا .وأشاروا إىل أن االستثمار يف تطوير
اهلياكل األساسية العابرة للحدود يف أفريقيا تكتنفه مصاعب تتعلق بارتفاع املخاطر ،واإلفراط يف
القوانني والسياسات واألنظمة ،وندرة الفرص االستثمارية .واسرتعوا االنتباه إىل قانون منوذجي
لتطوير مشاريع اهلياكل األساسية العابرة للحدود يف أفريقيا ،خيص املواءمة القانونية ،واألطر
التنظيمية والسياساتية فيما يتعلق باستثمارات القطاع اخلاص يف مشاريع اهلياكل األساسية يف
أفريقيا ،ال سيما تلك اليت تقع ضمن اختصاص برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا.

-3

التوصيات
-66
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ينبغي للبلدان األفريقية االستفادة من أوجه التآزر القائمة بني املبادرات
(أ )
اإلمنائية املتعددة من خالل حتديد خصائص العالقات اليت تربط بينها ،وإدماج اخلطط املختلفة
يف خططها اإلمنائية الوطنية؛
ينبغي للجنة االقتصادية تعزيز قدرات البلدان األفريقية فيما خيص التعرف
(ب)
على أوجه التآزر بني اخلطط املختلفة وتبادالهتا من أجل حتديد أولويات السياسات الوطنية
وتسلسل مراحلها؛
فيما يتعلق بتطوير اهلياكل األساسية العابرة للحدود ،ينبغي للدول
(ج)
األعضاء اعتماد القانون النموذجي لتيسري استثمار القطاع اخلاص يف تطوير اهلياكل األساسية
العابرة للحدود ومتويلها؛
ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا رفع مستوى الوعي لدى الدول األعضاء
(د)
بشأن القانون النموذجي من أجل تعزيز مواءمة القواعد واألنظمة والقوانني والسياسات اليت تنظم
مشاريع اهلياكل األساسية العابرة للحدود يف أفريقيا.

طاء -التقدم المحرز في تنفيذ المجاالت ذات األولوية في برنامج عمل إسطنبول
لصالح أقل البلدان نمواً للعقد ٢٠٢٠–٢٠١١
-١

العرض
يف إطار البند الفرعي (ط) من البند  6من جدول األعمال ،قدم ممثل األمانة التقرير
-67
املوجز عن التقدم احملرز يف تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل
البلدان منوا للعقد  ،2020– 2011على النحو الوارد يف الوثيقة ( ،)E/ECA/COE/37/12ووجه
االنتباه إىل استنتاجات التقرير اليت هتم اللجنة ،وخاصة االستنتاج بأن التقدم احملرز فيما بني
البلدان األفريقية األقل منوا ال يزال متفاوتا .وأن األمر يقتضي اتباع جمموعة واسعة من التدابري
العالجية من جانب احلكومات لتلبية املعايري املؤهلة للرفع من قائمة أقل البلدان منواً.

-٢

المناقشة
خالل املناقشة اليت تلت ذلك ،هنأ اخلرباء البلدان األفريقية اخلمسة اليت توشك
-68
على اخلروج من فئة أقل البلدان منواً .وأشاروا إىل أن معايري تقييم التقدم الذي أحرزته البلدان
األفريقية األقل منواً حتتاج إىل توضيح ،وأنه ال يوجد من بني  12بلدا أوصي خبروجه من تلك
الفئة يف عام  2018سوى بلدين أفريقيني ،وهو ما ترك  31بلداً من بلدان القارة ضمن قائمة
أقل البلدان منواً.
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 -3التوصيات
يف ضوء املناقشة ،قدمت جلنة اخلرباء التوصية التالية :ينبغي للجنة االقتصادية أن
-69
تقدم الدعم للدول األعضاء يف جمايل التنمية االجتماعية واالقتصادية ،مبا يف ذلك تطوير اهلياكل
األساسية ،لكفالة أن يتمكن أكرب عدد من البلدان من اخلروج من فئة أقل البلدان منواً.

ياء-

تنفيذ برامج الهجرة الدولية في أفريقيا

-١

العرض
يف إطار البند الفرعي (ي)  6من جدول األعمال ،عرض ممثل األمانة مذكرة من
-70
األمينة التنفيذية بشأن برنامج اللجنة االقتصادية يف جمال اهلجرة ،على النحو الوارد يف الوثيقة
( ،)E/ECA/COE/37/16وسلط الضوء على النقاط البارزة يف تلك الوثيقة .وعلى وجه اخلصوص،
أُبلغ اخلرباء بالدور الذي تضطلع به اللجنة االقتصادية يف جمال معاجلة مسألة اهلجرة الدولية داخل
أفريقيا وإليها ومنها ،يف ضوء األمهية املمنوحة للهجرة من خالل صكوك مثل خطة عام .2030

-٢

المناقشة
وخالل املناقشة اليت تلت ذلك ،وجه اخلرباء االنتباه إىل أمهية البيانات املتعلقة
-71
باهلجرة ،وأشاروا إىل أن لديها أبعادا عديدة ،مثل عدد األشخاص املعنيني والتأثري على األسر
والتحويالت املالية .وقالوا إنه لفهم تلك املسائل فهماً كامالً ،ال بد من توافر بيانات شاملة.
فوجود بيانات ومعارف حم ّدثة ومصنفة يكتسي أمهية بالغة لوضع سياسات قائمة على األدلة
للتصدي بفعالية وبصفة مشولية للعوامل املتعددة الكامنة وراء اهلجرة.
وأشار اخلرباء أيضا إىل أن اخلطاب املتعلق هبجرة األفريقيني إىل أوروبا ومناطق أخرى
-72
يكتنفه قدر كبري من القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعاطفة .فمن اإلحصاءات
املقدمة ،لوحظ أن اجتاهات اهلجرة يف أفريقيا ال ختتلف عن غريها من املناطق ،والواقع أن الكثري
من اهلجرة جيري داخل القارة .وقد جرى جتاهل الفوائد الفعلية واحملتملة للهجرة إىل أفريقيا والبلدان
املستفيدة على نطاق واسع .وأضاف اخلرباء أن التحويالت املالية من األفريقيني الذين يعيشون
خارج القارة تشكل جزءا كبريا من جمموع اإليرادات بالعمالت األجنبية .غري أنه نظرا الرتفاع
تكاليف النظم الرمسية لتحويل األموال /فإن الناس خيتارون الوسائل غري الرمسية اليت ال تنعكس
يف اإلحصاءات الرمسية .وذكروا أنه كثريا ما يُلقى بالالئمة على املهاجرين األفريقيني بشأن مشاكل
خمتلفة ،مثل البطالة .ومل تَك ِ
ْف العديد من الربامج اليت نُفذت يف أفريقيا لتجنب هجرة األدمغة،
ومل تفلح الربامج اليت تنفذها البلدان املتقدمة النمو لتشجيع الناس على العودة إىل الوطن يف
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إيقاف اهلجرة بسبب تردي ظروف العمل يف البلدان األصلية للمهاجرين .وأشري أيضا إىل أن
املبادرات املتعلقة باهلجرة تشمل اجلهود الرامية إىل معاجلة معدالت العمالة الناقصة والبطالة ،وإىل
أن حرية تنقل اليد العاملة تسمح باالستفادة املثلى من الرأمسال البشري ،بالنظر إىل أن املهارات
تنتقل إىل املناطق والصناعات والبلدان اليت حتقق فيها أعلى قيمة.
وبالتطرق إىل مسألة منطقة التجارة احلرة وأثرها على اهلجرة ،شدد اخلرباء على أنه
-73
بدون البشر لن تكون السلع واخلدمات قادرة على عبور احلدود .ويف هذا الصدد ،حىت تصبح
التجارة داخل املنطقة واقعا ملموساً يف أفريقيا ،ينبغي التصديق على الربوتوكول املتعلق حبرية حركة
األشخاص ،باملوازاة مع االتفاق بشأن منطقة التجارة احلرة ،وينبغي أن يَتبع ذلك مباشرة تنفي ُذ
االتفاق ومجيع الربوتوكوالت امللحقة به.
-3

التوصيات
يف ضوء تلك املناقشة ،قدمت جلنة اخلرباء التوصيات التالية:

-74
(أ)

ينبغي للدول األعضاء أن تزيد من الرتكيز على البيانات املتعلقة باهلجرة؛

ينبغي للدول األعضاء استكشاف التدابري العملية اليت من شأهنا أن تطلق
(ب)
العنان لإلمكانات الكاملة للهجرة من أجل التنمية املستدامة ،السيما من خالل إدماج اهلجرة
يف التخطيط اإلمنائي؛
ينبغي لألمانة زيادة ما تقدمه من دعم للدول األعضاء من أجل تعزيز
(ج)
القدرات والنظم لتوليد البيانات والتحليل يف جمال اهلجرة ويف اجملاالت األخرى بوجه عام؛
ينبغي للبلدان األفريقية أن تصمم سياساهتا اخلاصة هبا يف اهلجرة والعمالة
(د)
تكون مستمدة من واقعها ومدعَّمة ببيانات رصينة؛
ينبغي للبلدان األفريقية أن تضع السياسات الرامية إىل إجياد فرص العمالة،
(هـ)
وأن تنفذها حبيث تساهم يف حتسني ظروف العمل واألجور التنافسية بغية احلد من اهلجرة خارج
أفريقيا وجتنب هجرة األدمغة؛
ينبغي لألمانة وغريها من اهليئات اإلقليمية أن تقدم الدعم التقين لتعزيز
(و)
قدرات البلدان األفريقية على وضع السياسات اليت تأيت بالعمل الالئق وتضمنه للمواطنني
واملهاجرين ،متشيا مع أهداف التنمية املستدامة؛
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ينبغي للدول األعضاء تيسري اختاذ آليات فعالة من حيث التكلفة لتحويل
(ز)
األموال يف القارة من أجل زيادة استخدام القنوات الرمسية ،وحتسني اإليرادات من العمالت
األجنبية؛
ُحتَث الدول األعضاء بإحلاح إىل التصديق على الربوتوكول املتعلق حبرية
(ح)
حركة األشخاص اليت تكرسها املعاهدة املنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية؛
(ط) تُشجع الدول األفريقية األعضاء على إشراك القطاع اخلاص يف تطوير اهلياكل
األساسية.

سابعا -موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيين ومكان انعقادها وموضوعها [البند 7
من جدول األعمال]
أحال ممثل األمانة اخلرباء إىل املذكرة املتعلقة مبوضوع الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر
-75
وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني لعام  ،2019وموعدها ومكان انعقادها،
كما ترد يف الوثيقة ( .)E/ECA/COE/37/15واقرتح أن يعقد االجتماع يف آذار/مارس  2019يف
أديس أبابا ،وأن يكون موضوعه ’’سياسة مالية جديدة ألفريقيا‘‘.
ونوقشت التواريخ احملتملة للدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر الوزراء يف عام .2019
-76
وشككت اللجنة يف صالحية الشهر املقرتح للدورة املقبلة ،وأوصت بأن تقوم األمانة بالتشاور
مع مفوضية االحتاد األفريقي باختيار موعد مناسب .ووافقت اللجنة على املكان الذي اقرتحته
األمانة لعقد الدورة ،إال إذا قدمت دولة عضو اقرتاحاً آخر.
وبعد إجراء مناقشات بشأن املوضوع الذي اقرتحته األمانة ،حددت جلنة اخلرباء
-77
ثالثة مواضيع إضافية إلخضاعها ملزيد من التداول:
احلاجة إىل النهوض مبنطقة التجارة احلرة من خالل التحول االقتصادي،
(أ)
والتنويع ،وإضافة القيمة وصوال إىل عصر االقتصاد الرقمي؛
دور القطاع اخلاص يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة مبا يفضي إىل إحداث
(ب)
التحول االجتماعي االقتصادي ،والتنويع وإضافة القيمة ،وصوال إىل عصر االقتصاد الرقمي؛
(ج)
 2030وعام .2063
43/26
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ودعا الرئيس اخلرباء إىل مواصلة التداول بشأن املوضوعات األربعة املقرتحة والتوصل
-78
إىل اتفاق على موضوع واحد .وأحاط اخلرباء علما باملواضيع الفرعية ملناقشات املائدة املستديرة
اليت ستعقد أثناء الدورة احلادية واخلمسني ملؤمتر الوزراء ،باإلضافة إىل املناقشة املتعلقة باملوضوع
العام للدورة الثانية واخلمسني .ويف ضوء هذه االعتبارات ،اقرتحت األمانة ،بعد أخذ مجيع
املقرتحات يف احلسبان ،موضوعا توفيقيا للدورة الثانية واخلمسني هو’’ :السياسة املالية والتجارة
والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي :اسرتاتيجية ألفريقيا‘‘ .وأقرت اللجنة ،بعد املداولة ،موضوع
الدورة الثانية واخلمسني.

ثامنا-

مسائل أخرى [البند  8من جدول األعمال]

على إثر طلب ممثل دولة عضو ختصيص وقت لعرض بشأن بروتوكول لكسمربغ
-79
امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املع ّدات املنقولة بشأن املسائل اليت ختص املع ّدات الدارجة
على السكك احلديدية ،دعا الرئيس ممثل الفريق العامل املعين بالسكك احلديدية إىل تقدمي
الربوتوكول إىل جلنة اخلرباء.
قدم ممثل الفريق العامل املعين بالسكك احلديدية عرضاً عاماً عن الدور البالغ األمهية
-80
للسكك احلديدية ،مؤكداً أن أفريقيا ستحتاج إىل استثمارات كبرية يف اهلياكل األساسية للسكك
احلديدية ومعداهتا الدارجة خالل السنوات املقبلة .واضاف أن بروتوكول اتفاقية الضمانات الدولية
على املعدات املنقولة املتعلق باملسائل اخلاصة باملعدات الدارجة للسكك احلديدية (بروتوكول
لكسمربغ) من شأنه أن ييسر متويل املشرتيات اجلديدة من املعدات الدارجة للسكك احلديدية
باالستعانة برؤوس األموال اخلاصة وكذلك حركتها عرب احلدود الوطنية ،ملا لذلك من أمهية بالنسبة
للتجارة عرب احلدود وحلركة األشخاص يف القارة.
خالل املناقشة اليت تلت ذلك ،أشار اخلرباء إىل الدور الذي تضطلع به شبكات
-81
السكك احلديدية يف تكميل النقل بالطرق الربية والنقل اجلوي ويف املسامهة يف حتقيق منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية .وتطرقوا كذلك لإلمكانات احملتمل أن يتيحها بروتوكول لكسمربغ،
والحظوا أن األمر يتطلب مزيدا من الوقت للنظر بدقة يف اإلجراءات املعمول هبا الستعراض
الصكوك القانونية واعتمادها .وأضافوا أهنم حيتاجون إىل مزيد من الوقت للتشاور مع السلطات
املختصة يف بلداهنم .وبالتايل يتعني إرجاء املداوالت بشأن بروتوكول لكسمربغ إىل الدورة املقبلة
للمؤمتر.
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تاسعا -النظر في مشروع تقرير اجتماع لجنة الخبراء وإقراره ،والنظر
في التوصيات ومشاريع القرارات [البند  9من جدول األعمال]
يف إطار هذا البند من جدول األعمال ،نظرت اللجنة يف مشروع تقرير اجتماعها
-82
مع القرارات الستة لرتفع إىل مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني لينظر فيها ويعتمدها ،على النحو املبني يف الوثيقة E / ECA / COE / 36
 ./ Lوأدىل العديد من اخلرباء بتعليقات واقرتحوا إدخال تعديالت على التقرير وعلى مشاريع
القرارات .وبعد مناقشة مستفيضة ،اعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع .وتُرفق القرارات كما عدلتها
اللجنة ،هبذا التقرير لينظر فيها مؤمتر الوزراء بغرض اعتمادها.

عاشرا -اختتام االجتماع [البند  10من جدول األعمال]
أدىل كل من رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته ونائب األمينة التنفيذية
-83
مبالحظات ختامية .وقد أثىن الرئيس على اخلرباء بشأن مداوالهتم املثمرة والروح التوافقية اليت
أظهروها يف صياغة التوصيات .وأشار نائب األمينة التنفيذية إىل أن احلماس الذي اتسمت به
مشاركة اخلرباء خالل االجتماع عكس أمهية موضوع املؤمتر وتوقيته املناسب وأن رؤاهم وتوصياهتم
ستساعد يف تشكيل عمل اللجنة وحتسينه لدعم تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
-84
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المرفق
مشاريع قرارات
L1

المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
إن مؤتمر الوزراء،
إذ يشير إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  2013/2املؤرخ  5متوز/يوليه
 ،2013الذي وافق فيه اجمللس على النظام األساسي احملدَّث للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط ،بناء على توصية من مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني ،على النحو املبني يف قراره ( 908د )46-املؤرخ  26آذار/مارس ،2013
الذي عقد يف أديس أبابا يف شباط/فرباير ،2016
وإذ يشير إىل توصيته الواردة يف القرار ( 942د )49-املؤرخ  5نيسان/أبريل 2016
املوجهة جمللس إدارة املعهد بإمعان النظر يف القانون األساسي املنقح ،على أساس التعديالت
املدخلة عليه اليت أقرها اجمللس يف اجتماعه الرابع واخلمسني ،الذي عقد يف أديس ابابا يف شباط/
ُ
فرباير 2016
وإذ يحيط علما بقرار جملس إدارة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف
اجتماعه اخلامس واخلمسني املعقود يف أديس أبابا يف آذار/مارس  ،2017باملوافقة الكاملة على
التعديالت اليت أدخلت على النظام األساسي للمعهد واملقدمة إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني يف االجتماعات السنوية املشرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي
املتخصصة املعنية بالشؤون املالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل ،ومؤمتر اللجنة
االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف عام ،2016
وإذ يشير كذلك إىل الفقرة  3من املادة  4من النظام األساسي احملدث للمعهد ،اليت
يُطلب مبقتضاها من مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية تعيني أعضاء جملس إدارة
املعهد العشرة الذين سوف يتولون املهام بصفتهم ممـثلني للحكومـات األفريقية،
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وإذ يقر بالدور األساسي للتخطيط يف حتقيق أولويات التنمية يف أفريقيا ،السيما فيما
خيص دعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  (1) 2030وخطة االحتاد األفريقي لعام
’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،
وإذ يسلِّم بالدور الكبري الذي سيؤديه أي برنامج ناجع لبناء القدرات يف حتقيق
األهداف اإلمنائية للدول األعضاء ،ال سيما تلك الواردة يف خطة عام  2030وخطة عام
،2063
وإذ يحيط علما باإلجنازات اليت حققها املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
)( 2
يف عام  ،2017على النحو الوارد يف التقرير املرحلي عن عمله،
وإذ يحيط علما كذلك باملقرر الذي اختذه جملس إدارة املعهد األفريقي للتنمية
االقتصادية والتخطيط يف دورته السادسة واخلمسني ،املعقودة يف داكار يف آذار/مارس ،2018
الذي يوصي فيه بزيادة منحة األمم املتحدة العادية املقدمة للمعهد من  2،6مليون دوالر من
دوالرات الواليات املتحدة إىل  5ماليني دوالر لفرتة السنتني ،وبرفع مستوى الدعم املنتظم القائم
على الربامج الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا للمعهد من مصادر خارجة عن امليزانية حبيث
يصل إىل  2مليون دوالر سنويا،
وإذ يثني على اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملا تقدمه من دعم متواصل للمعهد،
وإذ يدرك الطابع املتفاوت لالشرتاكات السنوية املقررة للدول األعضاء يف املعهد
األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ،وتعذر إمكانية التنبؤ هبا ،وهو وضع حيد من قدرته على
االستمرار يف تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء يف جمال بناء القدرات،
وإذ يسلم مع التقدير باجلهود اليت بذهلا عدد من البلدان لدفع كل متأخرات مسامهاهتا
أو جزء منها إىل املعهد،
وإذ يدرك تزايد الطلب على الدورات التدريبية للمعهد ،كما يتضح من تضاعف عدد
الطلبات املقدمة إليه يف القرتة من عام  2014اىل عام  2017إلجراء دورات تدريبية لتنمية
املهارات ،وإذ يقدر املبادرات االسرتاتيجية اليت ينفذها املعهد لتلبية االحتياجات املتزايدة واملتفاوتة
للدول األعضاء يف جمال تنمية القدرات ،فإنه،

) (1قرار اجلمعية العامة 1/70
) (2

E/ECA/COE/37/8
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يقر النظام األساسي احملدَّث للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
-1
والتخطيط ،ويطلب إىل األمينة التنفيذية للجنة إحالته إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع
لألمم املتحدة للنظر فيه واعتماده توطئة إلصدار التوجيه املالئم الحقا لضمان تنفيذه؛
-2

يقر التشكيلة اجلديدة جمللس إدارة املعهد؛

يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تتخذ ،بالتعاون مع املعهد ،كافة
-3
اخلطوات الالزمة لدعوة اجلمعية العامة لزيادة املنحة العادية املقدمة إليه من  2،6مليون دوالر
من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية إىل  5ماليني دوالر لفرتة السنتني وذلك دعما لربنامج
املعهد؛
يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعتمد ،بصورة أكثر
-4
انتظاما ،هنجا قائما على الربامج ومر ٍاع لالعتبارات اجلنسانية فيما خيص الدعم الذي تقدمه
للمعهد ،وأن يكون ما تقدمه من دعم عند مستوى  2مليون دوالر يف السنة؛
يدعو الدول األعضاء جمددا إىل أن تدفع اشرتاكاهتا السنوية املقررة على
-5
حنو أكثر انتظاما وأن تسدد ما عليها من متأخرات للمعهد ،كما يدعو املعهد إىل مضاعفة
جهوده لتحصيل االشرتاكات كجزء من اسرتاتيجية أكثر مشوال لتعبئة املوارد.
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L2

استعراض الهيكل الحكومي الدولي للجنة االقتصادية ألفريقيا
إن مؤتمر الوزراء،
إذ يشير إىل قراره ( 908د – )46املؤرخ  26آذار/مارس  2013بشأن إعادة تركيز
عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا وإعادة ضبط أنشطتها من أجل دعم حتول أفريقيا اهليكلي،
الذي أسنَد فيه إىل األمينة التنفيذية مهمة إعادة تنسيق برامج اللجنة وأولوياهتا مبا يتماشى مع
توجهها االسرتاتيجي اجلديد ،بغرض دعم خطة االحتاد األفريقي للتنمية املفضية إىل التحول؛
وإذ يشير أيضاً إىل قراره ( 943د )49-املؤرخ  5نيسان/أبريل  2016بشأن اإلطار
االسرتاتيجي املقرتح واخلطة الربناجمية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا لفرتة السنتني -2018
 ،2019الذي طَلب فيه إىل األمينة التنفيذية إجراء استعراض مستقل وشامل ومتعمق للهيكل
احلكومي الدويل للجنة ،مبا يف ذلك جلان اخلرباء احلكومية الدولية التابعة هلا،
وإذ يالحظ اإلصالحات اجلارية على منظومة األمم املتحدة اإلمنائية،
وإذ يالحظ أيضا الدور الفريد الذي تضطلع به اللجنة االقتصادية ألفريقيا وواليتها
الشاملة بوصفها املركز الرئيسي يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
يف املنطقة األفريقية،
وإذ يأخذ علما بالتقرير املتعلق بتنفيذ القرار ( 943د )1(،)49-وبالطلب الوارد فيه
ملنح وقت إضايف إلجراء استعراض أمشل،
وإذ يرى أن التعاون والتواصل بني األمانة والدول األعضاء واجملموعات الرئيسية
واجلهات املعنية األخرى ،يفيدان اهليكل احلكومي الدويل للجنة االقتصادية ألفريقيا من حيث
الفعالية والكفاءة،
يشيد جبهود األمينة التنفيذية اهلادفة إىل تيسري عملية التشاور الفعال بني
-1
األعضاء واألعضاء املنتسبني للجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن عملية االستعراض الشامل:
وحتليله؛

-2

يقرر منح األمانة وقتاً إضافياً ملواصلة استعراض اهليكل احلكومي الدويل

(E/ECA/COE/36/8 )1
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يطلب إلى األمينة التنفيذية رفع تقرير إىل مؤمتر الوزراء يف دورته القادمة،
-3
عن إعادة هيكلة املؤمتر واهليئات الفرعية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا ،مبا يف ذلك جلان
اخلرباء احلكومية الدولية.
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L3

تنفيذ برامج الهجرة الدولية في أفريقيا
إن مؤتمر الوزراء،
إذ يسلم بالفوائد اجلمة والفرص الكبرية اليت تتيحها اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية
والدور الرئيسي للهجرة يف تعزيز التنمية يف أفريقيا ،والدور البالغ األمهية للهجرة الدولية داخل
أفريقيا ،ومنها وإليها يف تشكيل خطاب اهلجرة على الصعيد العاملي،
وإذ يعيد تأكيد قراره ( 940د )49-بشأن اهلجرة الدولية يف أفريقيا ،الذي دعا فيه
إىل إنشاء فريق رفيع املستوى معين باهلجرة الدولية يف أفريقيا،
وإذ يالحظ أمهية مسامهة الفريق الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية يف أفريقيا ،بدعم
من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ،واحلاجة املاسة لدعم الدول األعضاء
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باهلجرة،
وإذ يالحظ كذلك احلاجة إىل تنفيذ نتائج االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة
واملنظمة والنظامية ورصدها يف الوقت الذي جيري التفاوض بشأهنا حالياً،
وإذ يالحظ مع التقدير اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالشراكة
مع مفوضية االحتاد األفريقي وسائر الشركاء اإلمنائيني ،لعقد مشاورات إقليمية ودون إقليمية
والشروع يف إعداد دراسات كانت رافدا خلطاب اهلجرة يف القارة،
وإذ يسلم باحلاجة امللحة إىل أن تنفذ الدول األفريقية األعضاء التزاماهتا يف جمال اهلجرة
مبا يف ذلك إطار سياسة اهلجرة يف أفريقيا (1(،وخطة عمله للفرتة  ،20 27– 2018ومنطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية والربوتوكول امللحق مبعاهدة إنشاء اجلماعة االقتصادية األفريقية بشأن
حرية تنقل األشخاص واحلق يف اإلقامة واحلق يف إنشاء الشركات،

وإذ يسلم أيضاً بأن الدور الرئيسي الذي تضطلع به اللجان االقتصادية اإلقليمية،
وفقا لتقرير األمني العام بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام  )2(،2030يكمن يف أن تعمل مبثابة مراكز حبوث للسياسات العامة وتقدم
خدمات يف جمال البيانات والتحليل إىل جانب املشورة السياساتية ،مبا يف ذلك فيما خيص اهلجرة،
(A/61/345 )1

املرفق

(A/72/124-E/2018/3 )2
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منابر للعمل مع
وإذ يسلم كذلك بأن اللجان االقتصادية اإلقليمية التزال متثل َ
املؤسسات اإلقليمية احلكومية الدولية لتحقيق التبادل داخل األقاليم وفيما بينها ،وذلك بتمديد
األشكال اجلديدة من التعاون اإلمنائي والشراكات اإلقليمية وتوسيع نطاقها.
وإذ يالحظ أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا مؤسسة رئيسية معنية بإذكاء التفكري
اإلبداعي والتوصل إىل توافقات يف اآلراء السياساتية على الصعيد اإلقليمي،
وإذ يضع يف اعتباره أمهية التعاون على الصعيد الدويل والوطين واإلقليمي لكفالة تنفيذ
اإللتزامات اخلاصة باهلجرة اليت يسود يف ظلها االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان واملعاملة اإلنسانية
للمهاجرين ،بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين،
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل العمل مع االحتاد
-1
األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وسائر أصحاب املصلحة يف جماالت
البحوث السياساتية واحلوار اإلقليمي وبناء القدرات يف مسائل اهلجرة ،وخاصة من خالل إبداع
خطاب إجيايب ووضع اسرتاتيجيات لتسخريها خلدمة التنمية اإلقليمية؛
يطلب كذلك إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالشراكة مع االحتاد
-2
األفريقي ،أن تواصل العمل لتقدمي الدعم واملشورة للدول األعضاء فيما خيص إدراج سياسات
اهلجرة يف اخلطط واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالشراكة مع االحتاد
-3
األفريقي ،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؛
يهيب باللجنة االقتصادية ألفريقيا ،من خالل مكاتبها اإلقليمية ودون
-4
اإلقليمية ،أن تنظر يف اجملاالت ذات األمهية املتعلقة باهلجرة ،مبا يف ذلك التنمية املستدامة ،ومن
مث توفري أطر عمل للدول األعضاء والقطاع اخلاص واجملتمع املدين.
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L4

اإلطار االستراتيجي المنقح المقترح والخطة البرنامجية للجنة االقتصادية
ألفريقيا لفترة السنتين ٢٠١9-٢٠١٨
إن مؤتمر الوزراء،

إذ يشير إىل قراره ( 908د )46-املؤرخ  26آذار/مارس  ،2013الذي كلف مبقتضاه
اللجنة االقتصادية ألفريقيا حتديد توجهها االسرتاتيجي اجلديد وبراجمها الكفيلة بدعم حتقيق
التحول اهليكلي ألفريقيا،
وإذ يشير أيضا إىل قرار اجلمعية العامة  243/ 71املؤرخ  21كانون األول/ديسمرب
 ،2016بشأن االستعراض الشامل كل أربع سنوات للسياسات اخلاصة باألنشطة التنفيذية اليت
تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية،
وإذ ينوه مع التقدير بتقرير األمينة التنفيذية عن عمل اللجنة االقتصادية للفرتة من
نيسان/أبريل  – 2017آذار/مارس  )1(،2018الذي يسلط الضوء على النتائج اهلامة اليت
حققتها اللجنة يف مجيع اجملاالت الربناجمية،
وإذ ينوه باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية إلعادة تشكيل مسارها وتوجهها
الربناجمي مع إدخال التحسينات اليت متكنها من تقدمي الدعم الفعال لتنفيذ خطة التنمية املستدامة
لعام  )2(،2030ومتابعتها وكذلك األمر بالنسبة خلطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل
لتمويل التنمية )3(،وخطة عمل االحتاد األفريقي لعام  ’’ 2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،
وإذ يالحظ مع التقدير األهداف االسرتاتيجية للجنة االقتصادية من أجل تقدمي األفكار
واإلجراءات الرامية إىل متكني أفريقيا ومشوليتها للجميع وحتقيق حتوهلا يف إطار خطيت عام 2030
وعام  2063عن طريق وظائفها األساسية الثالث ،وهي وظيفتها كمركز للفكر ،ووظيفتها كهيئة
للدعوة لالجتماعات ووظيفتها التشغيلية،
وإذ يعترف مع التقدير بالرتكيز االسرتاتيجي اجلديد للجنة االقتصادية على دعم التنمية
املستدامة يف أفريقيا من خالل بيئة اقتصاد ُكلي ِّ
متكن من حتقيق النمو ،وترتكز ضمن أولوياهتا
الرئيسية ،على القضاء على الفقر والتصدي ألوجه التفاوت؛ وحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني
النساء؛ والتعجيل بتحقيق التكامل االقتصادي والتجارة من خالل زيادة التنويع ،وتقوية
(.E/ECA/COE/37/5 (1

( )2قرار اجلمعية العامة . 1/70
( )3قرار اجلمعية العامة .313/69
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املؤسسات ،وحتسني احلوكمة ،وتوثيق عرى التعاون مع القطاع اخلاص وبني القطاعني العام
واخلاص؛ وتعزيز مسارات التنمية االقتصادية اخلضراء والزرقاء ،من خالل الطاقة ،واملوارد الطبيعية
والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره؛ والتوسع يف تعبئة املوارد احمللية باعتبارها مسارات
طويلة األجل لتمويل التنمية املستدامة؛ ووضع هيكل سياسات عامة مستنري بالبيانات،
وقد بحث اإلطار االسرتاتيجي املنقح املقرتح واخلطة الربناجمية لفرتة السنتني -2018
)4(2019؛
وقد نظر يف مذكرة األمانة بشأن التوجهات االسرتاتيجية اجلديدة للجنة االقتصادية
( )5
ألفريقيا :حتويل األفكار إىل إجراءات من أجل متكني أفريقيا وحتقيق حتوهلا،
يحيط علما بتبادل اآلراء بني الدول األعضاء بشأن األهداف
-1
االسرتاتيجية للجنة االقتصادية ألفريقيا الواردة يف التقرير املتعلق مبتابعة اللجنة لقرارات االجتماع
( )6
اخلاص للممثلني الدائمني للدول األعضاء يف اللجنة.
-2
.2019-2018

يعتمد اإلطار االسرتاتيجي املنقح املقرتح واخلطة الربناجمية لفرتة السنتني

(. E/ECA/COE/37/4 )4

(. E/ECA/COE/37/14 )5
(E/ECA/COE/37/6 )6
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L5

تسخير إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وتوفير الحيز المالي
الكفيل بإيجاد فرص العمل والتنويع االقتصادي
إن مؤتمر الوزراء،

إذ يؤكد من جديد التزامه بالتكامل اإلقليمي بوصفه أحد العوامل الرئيسية للتنمية
االقتصادية الشاملة يف أفريقيا،
وإذ يالحظ مع بالغ التقدير اجلهود اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون
مع مفوضية االحتاد األفريقي والشركاء اإلمنائيني اآلخرين ،من أجل تعزيز التكامل اإلقليمي دعما
للتنمية الشاملة والعريضة القاعدة يف أفريقيا،
وإذ يرحب باإلجناز اهلام الذي حتقق يف جمال التكامل االقتصادي يف أفريقيا بالتوقيع
على اتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف كيغايل ،يف  21آذار/مارس 2018
والدعوة إىل التصديق عليه وتنفيذه تنفيذا فعاال،
وإذ يسلم مبا تنطوي عليه منطقة التجارة احلرة من إمكانات للنهوض بالتصنيع ،وإضافة
القيمة ،والتنويع االقتصادي والتنمية يف أفريقيا ،سعياً لتعزيز املشاريع التجارية ،والتجارة وإجياد
فرص العمل يف القارة ،مبا يتوافق مع خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي
لعام  ’’:2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘(،)1
وإذ يؤكد من جديد التزامه بدعم منطقة التجارة احلرة إىل أقصى حد ممكن ،وفقاً خلريطة
الطريق املتفق عليها اليت أفضت إىل إنشائها،
وإذ يسلم بأن اخلسائر يف التعريفات اجلمركية اليت حيتمل أن تنجم عن منطقة التجارة
احلرة على املدى القصري ميكن تعويضها جزئيا ،بفضل التنويع االقتصادي الناجم عن تنفيذ اتفاق
املنطقة ،يف األجلني املتوسط والطويل من خالل الضرائب األخرى ،مثل ضريبة القيمة املضافة،
وإذ يضع في اعتباره أن املستويات احلالية لإليرادات الضريبية ليست مستدامة ،وبالتايل
اليزال من األمهية مبكان تعزيز احليز املايل ،بسبل منها تعبئة املزيد من املوارد احمللية،
وإذ يقر بأمهية توفري فضاء سياسايت لتفعيل منطقة التجارة احلرة،
( )1قرار اجلمعية العامة 1/70
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احلرة،

وإذ يالحظ احلاجة إىل تعزيز املعرفة والقدرات يف اجملاالت ذات الصلة مبنطقة التجارة

وإذ يلتزم بانتهاج سياسات متكاملة ،بوسائل منها بذل جهود ترمي إىل تنفيذ خطة
عمل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية واختاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة من الفرص اليت
تتيحها منطقة التجارة احلرة إىل أقصى حد ممكن،
وإذ يالحظ أن حتقيق االستفادة الكاملة من منطقة التجارة احلرة يتطلب تعبئة موارد
واستثمارات هائلة ملعاجلة العراقيل املتصلة باحلدود،
وإذ يالحظ كذلك أمهية رصد التقدم يف حالة تنفيذ منطقة التجارة احلرة بشكل دوري،
وقد عقد العزم على حتسني كفاءة اإلنفاق العام وفعاليته مع التصدي للفساد،
يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملواصلة تقدمي الدعم التقين إىل مفوضية
-1
االحتاد األفريقي والدول األعضاء لتمكينها من استكمال املفاوضات املتعلقة باتفاق منطقة
التجارة احلرة؛
يدعو أيضاً اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل التعاون الوثيق مع مفوضية
-2
االحتاد 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؛
يدعو كذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل االستمرار يف دعم الدول
-3
األعضاء يف جهودها الرامية إىل تعزيز حتوهلا اهليكلي من خالل التصنيع والتنويع االقتصادي
وإضافة القيمة؛
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعمل بالتعاون مع مؤمتر األمم
-4
املتحدة للتجارة والتنمية والوكالة املتخصصة لتنمية القدرت التابعة لالحتاد األفريقي على دعم
الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي يف وضع اسرتاتيجيات وطنية لالستفادة من منطقة التجارة
مكملةً للسياسات التجارية األوسع لكل دولة طرف يف االتفاق املنشئ للمنطقة
احلرة تكون ِّ
وحمددةً للفرص التجارية الرئيسية ،والقيود القائمة حالياً واخلطوات املطلوب القيام هبا لالستفادة
الكاملة من السوق األفريقية؛
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يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تدعم الدول األعضاء يف
-5
االحتاد 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؛
يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعوان مع والوكالة املتخصصة لتنمية
-6
القدرت التابعة لالحتاد األفريقي ،إىل صياغة برنامج شامل لتنمية القدرات والتدريب يف املسائل
املتصلة مبنطقة التجارة احلرة حبيث تستفيد منه الدول ألعضاء؛
يحث الدول األعضاء بصيانة احليز السياسايت واالنسجام املطلوبني يف
-7
الوقت الذي ختوض فيه مفاوضات بشأن التجارة الدولية واالستثمار ،وذلك هبدف االستفادة
التامة من اإلمكانات اليت ستتيحها منطقة التجارة احلرة وحتقيق أهداف التحول اهليكلي على
صعيد القارة؛
يطلب إىل الدول األعضاء اليت وقعت الصكوك القانونية ملنطقة التجارة
-8
احلرة أن تكفل التصديق عاجالً على تلك الصكوك وتنفيذها على حنو فعال ،ويهيب بالدول
األعضاء اليت مل توقع عليها بعد أن تتخذ ما يلزم من إجراءات للقيام بذلك؛
يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا وسائر الشركاء اإلمنائيني إىل دعم تعبئة
-9
املوارد وتعزيز االستثمارات هبدف تيسري تسخري اإلمكانات الكاملة ملنطقة التجارة احلرة؛
يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل رصد التقدم يف تنفيذ منطقة التجارة
-10
احلرة ورفع تقارير دورية عن ذلك ،وإجراء قياس ألثرها على التحول اهليكلي من خالل التصنيع
والتنويع االقتصادي وإضافة القيمة.
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منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية المستدامة
إن مؤتمر الوزراء،

إذ يشير إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،املعنونة ”املستقبل
الذي نصبو إليه“( ،)1السيما الفقرة  84املتعلقة بإنشاء منتدى سياسي رفيع املستوى بشأن
التنمية املستدامة والفقرة  97اليت أقرت فيها اجلمعية بأمهية البعد اإلقليمي للتنمية املستدامة وقدرة
األطر اإلقليمية على استكمال وتيسري الرتمجة الفعالة لسياسات التنمية املستدامة إىل إجراءات
ملموسة على املستوى الوطين،
وإذ يشير أيضا إىل قرار اجلمعية العامة  290/67املتعلق بالشكل واجلوانب التنظيمية
للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ،الذي أقرت فيه اجلمعية العامة بأمهية
البعد اإلقليمي للتنمية املستدامة ،ودعت اللجان اإلقليمية إىل املسامهة يف أعمال املنتدى ،مبا يف
ذلك من خالل االجتماعات اإلقليمية السنوية ،مبشاركة الكيانات اإلقليمية األخرى ذات الصلة
واجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين حسب االقتضاء،
وإذ يشير كذلك إىل خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل
التنمية ،اليت تؤكد على الدور البالغ األمهية للتعاون التكنولوجي يف حتقيق التنمية املستدامة،
وإذ يعيد تأكيد االلتزام الذي أعربت عنه البلدان األفريقية خالل مؤمترات األمم املتحدة
ومؤمترات القمة واملؤمترات واالجتماعات االستعراضية ملؤمتر االحتاد األفريقي اليت ُعقدت بغرض
العمل حنو حتقيق التنمية املستدامة،
وإذ يشير إىل قرار اجلمعية العامة  ،16/61الذي حثت فيه اللجان اإلقليمية على
املسامهة ،ضمن نطاق والياهتا ،يف استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية
ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة
هبما؛
وإذ يعيد التأكيد على تعاضد خطة التنمية املستدامة لعام  )2(2030وخطة االحتاد
األفريقي لعام ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘ وأمهيتهما لتحقيق التحول اهليكلي والتنمية

() 1
() 2

قرار اجلمعية العامة 288/66
قرار اجلمعية العامة 313/60
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املستدامة يف أفريقيا ،وإذ يعيد التأكيد كذلك على التزامه الراسخ بالتنفيذ الفعال واملتكامل خلطيت
عام  2030وعام  2063ومتابعتهما ورصدمها،
وإذ يشير إىل قراريه ( 930د )48-و ( 939د ،)49-اللذين طلب فيهما إىل األمانة
أن تعقد سنوياً ،بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي والشركاء اآلخرين ،منتدى أفريقيا اإلقليمي
للتنمية املستدامة على أساس سنوي من أجل متابعة واستعراض خطة عمل أديس أبابا الصادرة
عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،وخطيت عام  2030وعام ،2063
وإذ يقر بأمهية إضفاء الطابع الرمسي على منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة
حبيث يصبح منتدى حكومياً دوليا حتت رعاية اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل متابعة
واستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام ،2030
يقرر رسمياً إنشاء منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة حتت رعاية
-1
اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل متابعة تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030
واستعراضها( ،)3وليكون مبثابة منتدى خمصص ألصحاب املصلحة املتعددين تُـنَاقَش فيه املسائل
املتصلة بالتنمية املستدامة وأولويات التحول اهليكلي يف أفريقيا؛
يقرر كذلك أن يتوىل رئيس مكتب املنتدى مهمة الدعوة لالجتماع
-2
السنوي ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة ،تؤازره يف ذلك أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا،
على أن تتسق إجتماعاته مع اجلداول الزمنية ،وبرامج العمل ،واملواضيع اخلاصة مبنتدى اجمللس
االقتصادي واالجتماعي املعين مبتابعة متويل التنمية ،واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين
بالتنمية املستدامة؛
يقرر كذلك أن ير ِ
اعي منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة القرارات
-3
املتعلقة بالتنمية املستدامة الصادرة عن االحتاد األفريقي ،مبا يف ذلك تلك املتصلة خبطة عام
2063؛
يشجع الدول األعضاء على التطوع بإجراء استعراضات وطنية ،ويدعو
-4
منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة إىل وضع طرائق إلجراء مثل هذه االستعراضات ،وفقا
للمبادئ التوجيهية خلطة عام 2030؛

() 3
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يؤكد على ضرورة توفري موارد مالية مضمونة وثابتة وكافية وميكن التنبؤ هبا
-5
من أجل متكني منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة من عقد اجتماعات سنوية ومن
االضطالع بواليته على حنو فعال؛
يطلب إلى اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون مع مفوضية االحتاد
-6
األفريقي 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،
يطلب إلى اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومفوضية االحتاد األفريقي،
-7
ومصرف 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؛
يدعو احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واجملموعات
-8
الرئيسية وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي الدعم التقين واملوارد املالية لعمل منتدى أفريقيا اإلقليمي
للتنمية املستدامة ،بغية حتسني املتابعة واالستعراض املتكاملني وتعزيز تنفيذ خطيت عام 2030
وعام  2063يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال وكامل ومتسق.

_________
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