
 

 

تقرير عن متابعة القرارات الصادرة عن الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

 األفريقيني
 مقدمة

يسلط هذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -1
اعتمدهتا الدورة الثانية واخلمسون ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية للقرارات اليت 

 .2019آذار/مارس  26و 25، املغرب، يومي كشاالقتصادية األفريقيني، املعقودة يف مرا
وقد اعتمد املؤمتر مثانية قرارات ُقدمت إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم  -2

يسلط هذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ سبعة املتحدة الستعراضها وإقرارها. و
 من تلك القرارات اليت تطلبت اختاذ اللجنة إجراءات بشأهنا.

ويقدم التقرير الذي بني أيدينا إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية  -3
 واخلمسني، للعلم. الثالثةاألفريقيني يف دورته 
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  ( بشأن البيانات واإلحصاءات52 –)د  962القرار  -ألف

 12الفقرة 
 النص (أ)

يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعزز قدرات الدول األعضاء يف استخدام  -12
  ؛2063وخطة عام  2030األداة املتكاملة اليت أعدهتا اللجنة لرصد تنفيذ خطة عام 

 التقدم امُلحرز )ب(
لدول األعضاء يف استخدام األدوات لقدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم 

الالزمة لرصد خططها اإلمنائية ومواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة وخطة االحتاد 
. ويف هذا املسعى، ُنظمت حلقة عمل تدريبية بشأن جمموعة أدوات 2063األفريقي لعام 

، يف أديس 2019آب/أغسطس  29إىل  27 الفترة من التخطيط واإلبالغ املتكاملة، يف
حلقة العمل  (1) بلدا 13أبابا، لتعريف مزيد من البلدان مبجموعة األدوات. وحضر ممثلو 

على استخدام جمموعة األدوات ملواءمة خطط التنمية الوطنية مع أهداف  وتلّقوا تدريبًا
ُوج ِّه االنتباه إىل أمهية تبسيط  . وخالل حلقة العمل،2063التنمية املستدامة وخطة عام 

تدفق النتائج من األثر إىل النتائج ومن مث إىل النواتج، وكذلك إىل احلاجة إىل احلد من 
 النتائج. مستوى من مستويات عدد املؤشرات لكل 

كمستخدمني جملموعة  (2) بلدًا 18، ُسجل 2019وحىت كانون األول/ديسمرب 
األدوات، وُأدخلت أطر نتائج خططها اإلمنائية الوطنية إىل البوابة. وُتبذل حاليا جهود 

، حيث اجتازت مخسة 2063ملواءمة تلك اخلطط مع أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 
منتصف الطريق يف عملية املواءمة تلك. ومن اآلن فصاعدا، ستعمل اللجنة مع  (3) بلدان

أفرقة األمم املتحدة القطرية ومكاتب املنسقني املقيمني على تشجيع استخدام جمموعة 
األدوات يف عدد أكرب من البلدان ونقل البيانات الدولية عن مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة املوجودة لدى املركز األفريقي لإلحصاء التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا وإدارة 

دية واالجتماعية إىل جمموعة األدوات، باستخدام منهجية بوابة أهداف الشؤون االقتصا
التنمية املستدامة اليت وضعتها للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ هلذا 

 الغرض.
  

                                                      
إثيوبيا، أوغندا، بوركينا فاسو، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، السودان، سيشيل، غانا، كوت ديفوار،  (1)

 الكونغو، ليربيا.
إثيوبيا، أوغندا، بوركينا فاسو، زامبيا، زمبابوي، السنغال، السودان، سيشيل، سرياليون، غامبيا، غانا، غينيا،  (2)

 ليربيا، موريتانيا، ناميبيا. الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو،
 إثيوبيا وأوغندا وزامبيا والسودان وسيشيل. (3)
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( استعراض منتصف املدة لربنامج عمل فيينا لصاحل 52 –)د  963القرار  -باء
 2024 – 2014للعقد البلدان النامية غري الساحلية 

 4الفقرة 
 النص )أ(

يهيب باللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم التقين للبلدان النامية غري  -4
الساحلية يف املنطقة يف اجملاالت املتصلة بربنامج عمل فيينا، مثل االستثمار يف اهلياكل 

جسيت ودراسات والتكامل اللواألساسية، وتيسري النقل، وتطوير القدرات اإلنتاجية، 
 ؛التكاليف اللوجستية

 التقدم امُلحرز )ب(
قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم التقين إلثيوبيا يف حفز استثمارات القطاع 
اخلاص يف قطاع الطاقة. وهلذا الغرض، استعرضت اللجنة بيئة البلد التنظيمية لالستثمار 

اسة يف سياق إنتاج القطاع اخلاص للكهرباء من أجل يف قطاع الكهرباء. وقد أجريت الدر
إطار مذكرة تفاهم بني اللجنة االقتصادية وذلك يف ناعية يف إثيوبيا توفري اجملمعات الص

تنمية اهلياكل اخلمسني مليار لألفريقيا ووزارة املياه والري والطاقة يف إثيوبيا وصندوق 
مفوضية االحتاد األفريقي يف إجراء استعراض  أفريقيا. وتعاونت اللجنة أيضا معيف األساسية 

 منتصف املدة لربنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا.
شاركت أيضا يف إعداد فقد يف اللجنة التوجيهية للربنامج،  اطرفاللجنة باعتبار و

أولويات ، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار املشاريع، اليت تستند إىل حتديد هاملرحلة الثانية من
املشاريع اإلقليمية. وهذا أمر هام ألن املمرات اإلقليمية ال متكن البلدان غري الساحلية من 

إمكانية  املشاركة بفعالية يف التجارة فيما بني البلدان األفريقية فحسب، بل تتيح هلا أيضًا
 الوصول إىل البحر، وهو ما ييسر جتارهتا الدولية.

 5الفقرة 
 النص )أ(

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقل يدعو  -5
البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، واالحتاد 
األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي واملنظمات اإلقليمية املعنية األخرى أن تساعد البلدان 

ة وبلدان املرور العابر النامية يف أفريقيا يف جماالت تنمية اهلياكل النامية غري الساحلي
األساسية، ويف إعداد املشاريع املقبولة مصرفيًا، وتنمية القدرات اإلنتاجية، وتيسري التجارة 
والتحول اهليكلي، بسبل منها على وجه اخلصوص تعزيز االستثمار واملساعدة التقنية، 

ن بني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية والترويج للمزيد من التعاو
 يف أفريقيا، وتعزيز التكامل اإلقليمي؛
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 التقدم امُلحرز )ب(
قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف إطار مسامهتها يف تنفيذ برنامج عمل فيينا 

 جمال اهلياكل األساسية، للبلدان النامية غري الساحلية يف أفريقيا، يف 2024-2014للعقد 
املساعدة التقنية إىل إثيوبيا وإريتريا وأنغوال يف جمال إحصاءات الطاقة ويف اجلهود الرامية 
إىل اجتذاب استثمارات القطاع اخلاص يف قطاع الطاقة. وباإلضافة إىل ذلك، دربت 

صومال على مسؤوال من إثيوبيا وإريتريا والسودان وال 22اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 منذجة الطاقة. 

حلول الطاقة املتجددة  ةمؤسس’’ وباإلضافة إىل ذلك، وضعت اللجنة، بالتعاون مع 
، منهجية لتقييم فعالية البيئة التنظيمية لقطاع الكهرباء يف البلدان األفريقية. ‘‘ألفريقيا

دراسات تدريب خرباء من تسعة بلدان أفريقية على استخدام املنهجية وسيقومون بجرى و
. وقد ُصممت هذه التدخالت لإلسهام يف حتقيق 2020حاالت إفرادية وطنية يف عام 

هدف حصول اجلميع على الكهرباء يف البلدان األفريقية. وتشجع اللجنة، بوصفها عضوا 
يف اللجنة التوجيهية لربنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا، التعاون بني البلدان النامية 

حلية األفريقية وبلدان املرور العابر النامية يف جمال تطوير اهلياكل األساسية غري السا
والتكامل اإلقليمي. وهكذا، وضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع مفوضية 
االحتاد األفريقي، االجتاهات االستراتيجية للسالمة على الطرق يف أفريقيا ملا بعد عام 

املؤمتر األفريقي الرابع للسالمة على الطرق، املعقود يف أديس  ، اليت ُاعتمدت يف2020
. وستكون هلذه االجتاهات فائدة خاصة بعد الزيادة املتوقعة 2019أبابا يف آب/أغسطس 

 يف حركة املرور عرب احلدود اليت ستنجم عن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
، 2019نيسان/أبريل  25و 24وعقدت اللجنة اجتماعا يف أديس أبابا يومي 

كجزء من املشروع املتعلق مبنع التالعب بِقَيم الفواتري التجارية يف بلدان أفريقية خمتارة، 
احملددة للمرحلة األوىل من ذلك املشروع. وُنظِِّم  (4) الستةحضره مسؤولون من البلدان 

ارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومؤمتر األمم املتحدة االجتماع بالتعاون مع إد
للتجارة والتنمية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واللجنة االقتصادية 
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، كشركاء منفذين ملشروع حساب التنمية. وحبث 

سوق، وعزموا على تكييف وتعزيز قدرة املشاركون يف االجتماع احللول املتاحة يف ال
أدواهتم الرقمية القائمة على تتبع وكبح سوء التصرف يف الفواتري التجارية الذي يكلف 

 الدول األعضاء مبالغ كبرية يف شكل إيرادات ضريبية ضائعة.
وقدمت اللجنة أيضا مسامهة تقنية يف استعراض منتصف املدة لربنامج عمل فيينا 

املمثل السامي ألقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول الذي نظمه مكتب 
 اجلزرية الصغرية النامية واللجنة االقتصادية ألفريقيا. 

                                                      
 تونس، مجهورية تنزانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، السنغال، مصر، نيجرييا. (4)
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وأخريا، ُعقد االجتماع اإلقليمي الستعراض منتصف املدة يف أفريقيا لربنامج عمل 
، على هامش يف مراكش 2019آذار/مارس  19و 18يومي  2024-2014فيينا للعقد 

الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية 
االقتصادية األفريقيني. وقّيم االجتماع التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل فيينا على امتداد 

تعلقة بسياسات املرور أواًل، القضايا األساسية امل -اجملاالت الستة ذات األولوية للربنامج 
( 4( التجارة الدولية وتيسري التجارة؛ )3( تطوير اهلياكل األساسية وصيانتها؛ )2العابر؛ )

( وسائل 6( التحول االقتصادي اهليكلي؛ )5التكامل والتعاون على الصعيد اإلقليمي؛ )
 :التنفيذ. وميكن االطالع على نتائج االجتماع وتوصياته الرئيسية على املوقع

 -Outcome -Adopted/04/2019content/uploads/ -conference.org/custom2www.lldc

April.pdf-2-document . 

 6الفقرة 

 النص )أ(

يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن ُتجري، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة  -6
النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية البلدان منوًا والبلدان للممثل السامي ألقل 

النامية، استعراض العشر سنوات لتنفيذ برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري 
 ؛2024 – 2014الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية للعقد 

 التقدم امُلحرز )ب(

 .2024سيجري استعراض العشر سنوات يف عام 

  2020اخلطة وامليزانية الربناجميتان لعام  (52 –د ) 964القرار  -جيم

 1الفقرة 

 النص )أ(

متوسط األجل من ثالث  يًايهيب باللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تضع إطارا برناجم -1
إىل مخس سنوات يف سبيل تيسري إشراك الدول مع اللجنة؛ وُتستمد اخلطط وامليزانيات 

 السنوية من اإلطار ويقاس على أساسه األداء؛

 التقدم امُلحرز )ب(

-2020متوسط األجل مدته أربع سنوات للفترة  وضعت اللجنة إطارا برناجميًا
الربناجمية الطويلة األجل للجنة ونتائجها واستراتيجياهتا وحيدد اإلطار األهداف  .2023

من أجل حتقيق رؤية اللجنة ورسالتها وتوجهاهتا االستراتيجية. وتعد األولويات احملددة يف 
انعكاسا ألولويات الدول األعضاء واحتياجاهتا، على املتوسط األجل  ياإلطار الربناجم

مية الدولية، مثل التوصيات الصادرة عن الدورة النحو احملدد يف خمتلف االجتماعات احلكو
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الثانية واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، املعقودة يف 
 .2019آذار/مارس  26و 25مراكش يومي 

 2الفقرة 

 النص )أ(

 برنامج عملها؛يهيب أيضًا باللجنة االقتصادية ألفريقيا أن ترفع من مستوى طموح  -2

 زالتقدم امُلحر )ب(

اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للجنة االقتصادية ألفريقيا ُيعكف حاليًا على إعداد 
. حيث جرى تعيني خبري استشاري إلجراء مشاورات مع الدول 2024-2020للفترة 

األعضاء عرب مكتب اللجنة، وكذلك مع القيادة العليا للجنة وفريقها واملوظفني والشركاء. 
للمكتب وللجنة للتصديق عليه اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ومن املنتظر تقدمي مسودة 

ة النهائية من اإلطار للجنة يف منتصف عام على أن حتال النسخ 2020يف نيسان/ أبريل 
2020. 

 

بروتوكول املسائل اخلاصة باملعدات الدارجة على  (52 –د ) 965القرار  -دال
السكك احلديدية امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة 

 )بروتوكول لكسمربغ(

 1الفقرة 

 النص )أ(

ألفريقيا مواصلة جهودها يف جمال التوعية والدعوة يهيب باللجنة االقتصادية  -1
املوجهة للدول يف خمتلف أحناء القارة األفريقية مبا يف ذلك عن طريق مكاتبها دون اإلقليمية، 
بشأن بروتوكول املسائل اخلاصة باملعدات الدارجة على السكك احلديدية امللحق باتفاقية 

روتوكول لكسمربغ( يف أقرب فرصة ممكنة، الضمانات الدولية على املعدات املنقولة )ب
وذلك هبدف إيضاح مزاياها ومسامهاهتا احملتملة يف متويل مشاريع املعدات الدارجة على 

 السكك احلديدية؛

 التقدم امُلحرز  )ب(

اضطلعت اللجنة، بقيادة شعبة تنمية القطاع اخلاص واملالية، بتدابري للتوعية والدعوة 
احملتملة يف متويل السكك احلديدية من خالل التوقيع والتصديق بشأن الفوائد واملسامهة 

على بروتوكول لكسمربغ للسكك احلديدية. ونظمت اللجنة جلسة بشأن الربوتوكول 
خالل مؤمتر وزراء اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املسؤولني عن النقل واالتصاالت 

أيلول/سبتمرب  20إىل  18يا املتحدة، من والقياس، الذي عقد يف دار السالم، مجهورية تنزان
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دول أعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب  10مندوب من  100وُأطلع أكثر من  .2019
األفريقي على الفوائد االقتصادية احملتملة لربوتوكول السكك احلديدية والدور الذي ميكن 

 ة. أن يؤديه يف حفز استثمارات القطاع اخلاص يف قطاع السكك احلديدي

وبناء على طلبات من الدول األعضاء، من املقرر عقد حلقات عمل ألصحاب 
املصلحة يف جمال السكك احلديدية بشأن الربوتوكول يف ناميبيا ومجهورية تنزانيا املتحدة 

كما أوفدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بعثة توعية إىل  .2020وزمبابوي يف أوائل عام 
، مت خالهلا إطالع كبار املسؤولني يف السكك 2019يسمرب القاهرة يف كانون األول/د

احلديدية الوطنية املصرية، ووزارة املالية، ووزارة العالقات الدولية، ووزارة االستثمار 
والتعاون الدويل على الربوتوكول. وباإلضافة إىل ذلك، ُدعيت اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

ية يف مؤمتر دبلوماسي ُعقد يف إىل تقدمي عرض عن بروتوكول لكسمربغ للسكك احلديد
وبالتنسيق الوثيق مع الفريق العامل املعين  .2019بريتوريا يف تشرين الثاين/نوفمرب 

بالسكك احلديدية، شاركت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا يف عمليات التوعية يف جنوب 
على فوائد أفريقيا وكينيا واملغرب، ُأطلع خالهلا كبار املسؤولني يف تلك البلدان 

 الربوتوكول وكيفية التعجيل بالتصديق عليه.

  2الفقرة 

 النص )أ(
يهيب أيضا باللجنة االقتصادية ألفريقيا أن ُتبلِّغ األطراف املهتمة من القطاعني العام  -2

واخلاص يف مجيع أحناء القارة وتثقيفهم يف الكيفية اليت ميكن هبا للقروض وعقود اإلجارة 
أن تساعد يف توفري املوارد املالية الالزمة إلعادة تنشيط شبكة السكك يف القطاع اخلاص 

احلديدية األفريقية وتوسيعها، ويف الفوائد اليت ستعود عليها من االنضمام إىل بروتوكول 
 ؛لكسمبورغ

 التقدم امُلحرز )ب(

استعانت اللجنة مبنتديات رفيعة املستوى مثل مؤمتر قمة السكك احلديدية يف 
ربنامج تطوير اهلياكل املخصص لسبوع األ، و2019الذي ُعقد يف حزيران/يونيه  أفريقيا،

، ودورات 2019تشرين الثاين/نوفمرب  29إىل  24األساسية يف أفريقيا، يف الفترة من 
السياحة التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي و اللجنة التقنية املتخصصة املعنية بالنقل والطاقة

املني يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء بشأن بروتوكول إلعالم وتثقيف املتع
لكسمربغ للسكك احلديدية وكيف يوفر الربوتوكول إطارا قانونيا عامليا جديدا لالعتراف 
باملصاحل األمنية للمقرضني واملؤجرين والبائعني الذين يبيعون مبوجب اتفاقات البيع 

ة على السكك احلديدية. وقد ُاغتنمت املشروط حيث حتظى كل منها باملعدات الدارج
على  كل فرصة إلبالغ أصحاب املصلحة بالفوائد العديدة للربوتوكول، الذي ينطوي

من خالل إمكانية اجتذاب املزيد من املقرضني واملؤجرين من القطاع اخلاص إىل السوق 
خص . وسيؤدي هذا بدوره إىل متويل أرملخاطر على معدات السكك احلديديةمن ااحلد 
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للمتعاملني املضمونني من غري الدولة، مبا أن املخاطر اليت يتعرض هلا املمولون من القطاع 
اخلاص تنخفض، وهو ما جيذب املزيد من االستثمارات الرأمسالية لتشجيع التوسع يف 
تصنيع املعدات الدارجة. وقد صدقت غابون على الربوتوكول ووقعت عليه موزامبيق، 

 يقيا وكينيا وموريشيوس حاليا يف التوقيع عليه.بينما تنظر جنوب أفر

( بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل العقد 52 –)د  967القرار  -هاء
لصاحل أقل البلدان منوًا والتحضري ملؤمتر األمم املتحدة اخلامس  2011-2020

 املعين بأقل البلدان منوًا

 2الفقرة 

 النص )أ(
ألفريقيا وشركاءها اإلمنائيني، مبا يف ذلك البلدان األفريقية يشجع اللجنة االقتصادية  -2

اليت ال تنتمي لفئة أقل البلدان منوًا، على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ برنامج عمل 
 ؛إسطنبول

 التقدم امُلحرز )ب(
لصاحل أقل البلدان  2020-2011واصلت اللجنة دعم تنفيذ برنامج عمل العقد 

ول( من خالل مسامهتها يف التقرير السنوي عن حالة تنفيذه الذي منوا )برنامج عمل اسطنب
أعده مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية 

 الصغرية النامية.
يف  وخالل الفترة قيد االستعراض، قدمت اللجنة الدعم لبعض أقل البلدان منوًا

ثيوبيا وبوروندي وجيبويت، يف وضع مناذجها االقتصادية الكلية أفريقيا، مبا يف ذلك إ
 مساعدة تلك البلدان يف صياغة سياساهتا االقتصادية وتنفيذها ورصدهاها هبدف وتنفيذ

ويف ضمان فعاليتها يف حتقيق أهداف النمو املستدام والتحول اهليكلي. وباإلضافة إىل ذلك، 
يف أوغندا والكامريون والكونغو بشأن استخدام نظمت اللجنة ثالث حلقات عمل تدريبية 

 أدوات ديناميات النظام دعما خلططها اإلمنائية الوطنية.
وسامهت اللجنة أيضا يف برنامج عمل اسطنبول يف جمال تعبئة اإليرادات احمللية من 

، الذي 2019خالل العمل التحليلي الرفيع املستوى يف التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام 
دد ستة جماالت رئيسية ميكن للبلدان األفريقية من خالهلا زيادة قدرهتا على زيادة ح

يف املائة. وقد  20و 12معدالهتا من الضرائب إىل الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تتراوح بني 
إثيوبيا وزمبابوي  -صدر التقرير يف عدد من املنتديات املختلفة، وقدمت ثالثة بلدان 

ات للمساعدة يف تنفيذ توصياته. واستجابة لذلك، أوفدت اللجنة بعثات طلب -والسودان 
للمساعدة التقنية إىل البلدان الثالثة مجيعها، وهو ما أدى، يف إطار نتائج أخرى، إىل إدماج 
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التوصيات يف النظم التشريعية إلثيوبيا والسودان، مع إمكانية حتقيق مكاسب يف إيرادات 
 مليون دوالر. 400تلك البلدان تصل إىل 

ويف جمال احلوكمة، قدمت اللجنة مسامهة فنية للربنامج احلايل يف إطار اآللية 
األفريقية الستعراض األقران بشأن تعميق عملية استعراض األقران من خالل إعادة النظر 

 13يف فكرة اآللية ورؤيتها األصلية، وكذلك من خالل دراسات أخرى أدت إىل حتديد 
راض، وتبسيط عملها وجعلها أكثر صلة بتحديات احلوكمة املعاصرة. مشكلة يف االستع

ونتيجة لذلك، وافقت النيجر على إجراء استعراض قطري، وهو ما حدث يف تشرين 
. ودعمت اللجنة أيضا حكومة كينيا يف 2019الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب 

ويف وضع منصة ذات صلة ‘‘( لةاخلدمة العامة النبي‘‘ )’’هودوما هاليسي’’إطالق محلتها 
جلمع البيانات لتيسري بدء محلة أصحاب املصلحة املتعددين يف كانون األول/ديسمرب 

 . وستواصل اللجنة رصد أثر هذه احلملة على حالة احلوكمة يف كينيا. 2019
-)د 963وباإلضافة إىل ذلك، وكما لوحظ يف الفرع باء، املتعلق مبتابعة القرار 

للجنة على مساعدة حكوميت السنغال ومجهورية تنزانيا املتحدة، ال سيما (، تساعد ا56
مجاركهما ووحديت استخباراهتما املالية، إىل جانب وحدات أخرى أفريقية من أقل البلدان 
منوا البلدان، لتعزيز قدرهتا على احلد من سوء ممارسة التالعب بِقَيم الفواتري التجارية اليت 

 بالغ كبرية من اإليرادات الضريبية. تكلف الدول األعضاء م
ويف جمال الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية، اختريت مالوي كبلد رائد ألداة 
رسم خرائط االستثمار يف األراضي، وهي أداة تشخيصية مصممة لرسم خرائط املناطق 

أفريقية أخرى، مع احملتملة لالستثمار الزراعي. وسيوسَّع نطاق هذه العملية لتشمل بلدانا 
التركيز بوجه خاص على أقل البلدان منوا يف أفريقيا اليت جنحت يف تعميم إدارة األراضي 
من خالل تطبيق الربنامج الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا بدعم من اللجنة االقتصادية 

 ألفريقيا.
فريقي وباإلضافة إىل ذلك، واستجابة لطلب قدمته حكومة مالوي، نظم املركز األ

لسياسات األراضي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع وزارة األراضي 
واإلسكان والتنمية احلضرية يف مالوي، دورة تدريبية ملساعدة أصحاب املصلحة الرئيسيني 

وفقا مستدامة وفعالة واليت تكون منصفة يف األراضي الكبرية ستثمارات االفيها لتيسري 
اد األفريقي بشأن األراضي واملبادئ التوجيهية لالحتاد األفريقي بشأن إلعالن االحت
. واستجابت اللجنة أيضا لطلب قدمته حكومة رواندا الكبرية يف األراضياالستثمارات 

لوضع وحدتني تدريبيتني خمصصتني للشؤون اجلنسانية، مها األبعاد اجلنسانية إلدماج 
رات الربية الواسعة النطاق يف القانون احمللي وبشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة باالستثما

تعزيز أمن حيازة املرأة لألراضي. وُقدِِّم دعم اللجنة أيضا حلكومة غينيا ملساعدهتا على 
استعراض السياسات واألطر القانونية الوطنية املتعلقة باألراضي بغية هتيئة بيئة مواتية 

 ية يف الزراعة. ملشاركة القطاع اخلاص يف االستثمارات الرب
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 3الفقرة 
 النص )أ(

يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل أن تقوم، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة  -3
للممثل السامي ألقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية 

املؤمتر اخلامس املعين بأقل النامية، بتنظيم اجتماع لالستعراض اإلقليمي ألفريقيا يسبق 
 ؛البلدان منوًا

 التقدم امُلحرز )ب(
جيري وضع خطط لتنظيم اجتماع االستعراض اإلقليمي ألفريقيا بشأن خطة عمل 

يعقد ل. وستستضيف حكومة مالوي االجتماع، 2020يف عام  اسطنبول ألقل البلدان منوًا
، رهنا بتأكيد ذلك. وسيضم االجتماع نغويوللييف  2020شباط/فرباير  19و 18يومي 

الوزراء املسؤولني عن املالية والتخطيط االقتصادي من مجيع أقل البلدان منوا يف أفريقيا، 
بلدا، وكذلك من هاييت، إىل جانب ممثلني عن اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  33وعددها 

بول والثغرات املتبقية، وشركاء رئيسيني آخرين الستعراض حالة تنفيذ برنامج عمل اسطن
والنظر يف كيفية التغلب عليها، وكذلك وضع التوقعات لربنامج عمل جديد لدعم أقل 

 البلدان منوا. 
وتعمل اللجنة، بقيادة شعبة االقتصاد الكلي واحلوكمة، بالتعاون مع مكتب املمثل 

ة الصغرية النامية السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزري
والدول اجلزرية الصغرية النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية وحكومة مالوي على 
وضع الترتيبات الفنية واللوجستية. وقد بدأت املناقشات مع حكومة مالوي ومكتب 
املمثل السامي، واألعمال التحضريية جارية: فقد صيغت املذكرة املفاهيمية ورسائل 

 ري حاليا العمل على برنامج العمل، وسُيحدد املتكلمون الرئيسيون.الدعوة، وجي

( بشأن السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر 52-)د  968القرار  -واو
  الرقمي: استراتيجية ألفريقيا

 2الفقرة 
 النص )أ(

حيث اللجنة االقتصادية على دعم دوهلا األعضاء واملنتدى األفريقي إلدارة الضرائب  -2
يف جهودهم الرامية إىل وضع أطر تسخر الرَّْقَمنة لتعزيز تعبئة اإليرادات واإلدارة املالية 

 ؛العامة من خالل التشغيل اآليل، واهلوية الرقمية، وحتديث العمليات املالية
 التقدم امُلحرز )ب(

االقتصادي عن أفريقيا لعام  رالتقري’’ صدرت اللجنة منشورها الرئيسي السنوي أ
‘‘. املالية لتمويل التنمية املستدامة يف أفريقيا ةالسياس’’ ، الذي كان موضوعه ‘‘2019
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ويقدم التقرير تقييما قائما على األدلة لطبيعة السياسة املالية يف أفريقيا وأدائها، مبا يف ذلك 
حتليل للتحديات والفرص، إىل جانب أفضل املمارسات املتعلقة بإدارة السياسات املالية 

وتوليد اإليرادات. ويستند التحليل الوارد يف التقرير وتعبئة التمويل احمللي االستراتيجيات 
بلدا أفريقيا )إثيوبيا وأنغوال وبنن وتشاد  12إىل دراسات حاالت إفرادية أجريت يف 

 وجنوب أفريقيا وزمبابوي والسودان وغانا وكينيا وموريتانيا وموريشيوس وموزامبيق(.
، 2019االقتصادي عن أفريقيا لعام وكجزء من تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير 

أجرت اللجنة تقييما وحتليال للسياسة الضريبية لتحديد حاالت التسرب احملتملة لإليرادات 
وجماالت اإلصالح الفوري اليت ميكن أن تعزز اإليرادات الضريبية يف إثيوبيا والسودان 

ملالية اليت ميكن أن وزمبابوي. كما نشرت موجزا للسياسة العامة بشأن تدابري السياسة ا
 تساعد البلدان األفريقية يف سعيها إىل زيادة اإليرادات احمللية لتمويل أولوياهتا اإلمنائية.

وعقدت اللجنة الدورة األوىل للجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص والتكامل اإلقليمي 
كانون  12و 11والتجارة واهلياكل األساسية والصناعة والتكنولوجيا يومي 

القطاع اخلاص واالقتصاد الرقمي  ةتنمي’’ . وكان موضوع الدورة 2019ألول/ديسمرب ا
وقد حددت ورقة القضايا املطروحة للدورة طرقا ‘‘. دعما للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا

أن حتسن فعالية وكفاءة أصول وخدمات اهلياكل األساسية  لرَّْقَمنةخمتلفة ميكن من خالهلا ل
اإلقليمي. وتعاونت اللجنة أيضا مع وكالة التنمية التابعة لالحتاد  والتصنيع والتكامل

اخلدمات الريفية، مع التركيز ْقَمنة َراألفريقي يف تنظيم حلقة عمل لبناء القدرات بشأن 
أن تعزز لرَّْقَمنة لقة العمل السبل اليت ميكن هبا لعلى اهلياكل األساسية للنقل. وحددت ح

 ساسية للنقل واخلدمات يف الريف. كفاءة وفعالية اهلياكل األ
االستراتيجية األفريقية اللجنة تبيان ويف جمال السالمة على الطرق، تصدرت 

يف إدارة السالمة على الرَّْقَمنة ، اليت تربز أمهية 2020للسالمة على الطرق ملا بعد عام 
 األفريقية.الطرق واحلد يف هناية املطاف من عدد الوفيات على طرق القارة 

 3الفقرة 
 النص )أ(

حيث أيضا اللجنة االقتصادية على دعم دوهلا األعضاء يف بناء هياكل أساسية رقمية  -3
 ؛ميكن استخدامها ملكافحة التدفقات املالية غري املشروعة

 التقدم امُلحرز )ب(
العمليات  متطلبات رقمنة ،بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،حددت نيجرييا

الالزمة للربط بني قواعد بيانات خمتلف الوكاالت العاملة يف جمال التدفقات املالية غري 
املشروعة، وهي بصدد وضع برنامج لبناء قدرهتا على تعزيز فعالية الربامج اليت ُوضعت يف 

جنة البالد ملكافحة هذه التدفقات. واستنادا إىل اخلربة اليت اكتسبتها نيجرييا، تعتزم الل
. وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا تعمل مع 2020تكييف الربنامج مع البلدان األخرى يف عام 

مقدمي الربجميات لتعزيز قابلية النظم الرقمية القائمة يف الدول األعضاء للتشغيل املشترك، 
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بغية التصدي بصورة شاملة للممارسات السيئة يف جمال الفواتري التجارية. وستقدم اللجنة 
برناجما تدريبيا للمسؤولني احلكوميني واملمارسني من القطاع اخلاص الستخدام النظم أيضا 

 املعززة لتنفيذ تدابري ملعاجلة التالعب بِقَيم الفواتري التجارية.
  4الفقرة 

 النص )أ(
يطلب إىل اللجنة االقتصادية أن تضع، بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي  -4

األفريقي والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومصرف التنمية 
وغريها من الشركاء املعنيني، استراتيجية إمنائية أفريقية شاملة للتجارة الرقمية واالقتصاد 
الرقمي، مبا يف ذلك وضع مبادئ كفيلة باستحداث هوية رقمية جيدة ومعايري منسقة، 

 ؛تمويل الرقمي والتكنولوجيا املاليةوإطارا تنظيميا إقليميا لل
 التقدم امُلحرز )ب(

ما فتئت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تدعم مفوضية االحتاد األفريقي يف وضع 
استراتيجية رقمية ألفريقيا. ومن خالل العمل بالتعاون مع االحتاد األفريقي كقائد مشترك 
للمبادرة، يهدف الربنامج إىل وضع استراتيجية قارية للتحول الرقمي، هتدف إىل تسخري 

واالقتصاد الرقمي لدعم  الرقمية اهلويةوالتجارة الرقمية،  برامجودعم تنفيذ  الرَّْقَمنةفوائد 
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وجتري مناقشة االستراتيجية من جانب اهليئات 

مثل اللجنة التقنية املتخصصة املعنية بتكنولوجيا االتصاالت املختصة يف االحتاد األفريقي، 
واللجنة التقنية املتخصصة املعنية بالتجارة والصناعة واملعادن،  صاالتواملعلومات واالت

 .2020وستقدم إىل رؤساء الدول األفريقية إلقرارها يف شباط/فرباير 

 ( بشأن مبادرة الرَّْقَمَنة واالقتصاد الرقمي52 –)د  969القرار  -زاي
 2الفقرة 

 النص )أ(
يطلب إىل اللجنة االقتصادية أن تواصل العمل يف جماالت البحوث السياساتية،  -2

واحلوار اإلقليمي وبناء القدرات فيما خيص الرَّْقَمَنة واالقتصاد الرقمي يف الدول األعضاء، 
بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، والدول األعضاء، 

ة األفريقي، واملنتدى األفريقي إلدارة الضرائب، ومنظمة التعاون والتنمية ومصرف التنمي
 ؛يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل، وسائر أصحاب املصلحة

 التقدم امُلحرز )ب(
تنفيذا هلذا القرار، تعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا على وضع برنامج األرض 

توفري منصة استثنائية صاحلة للغرض ميكنها ترمجة  الرقمية ألفريقيا. ويهدف الربنامج إىل
مترا  25لرصد األرض )تؤخذ كل أسبوعني بدقة الساتلية  عاما من الصور 50أكثر من 
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أمتار( إىل معلومات ورؤى حول التغريات على الرب والبحر  10أو كل مخسة أيام بدقة 
إلتاحة مكعب البيانات على تكنولوجيا  ألفريقيااألرض الرقمية يف أفريقيا. وستعتمد 

هيكل فريد وأدوات على نطاق القارة تضفي الطابع الدميقراطي على القدرة على معاجلة 
وحتليل البيانات الساتلية يف رؤى جاهزة لالستخدام بشأن الظروف البيئية للقارة، مبا يف 

املياه،  ذلك تآكل التربة واملناطق الساحلية، والزراعة، ورصد الغابات والصحراء، وإدارة
 والتغريات يف املستوطنات البشرية، وإدارة خماطر الكوارث، وغريها من العمليات.

لبنة يف اجلهود اليت تبذهلا القارة األفريقية لتسخري ألفريقيا وتشكل األرض الرقمية 
موارد املعلومات من أجل جمتمع املعلومات األفريقي واالقتصاد القائم على املعرفة. وسيوفر 

ج طريقة جديدة لبناء هيكل أساسي قوي للبيانات، مع تريليونات من املالحظات الربنام
الفردية، ميكن أن تعطي فهما أفضل للمشهد املتغري يف القارة وتوفر رؤى متكن احلكومات 
األفريقية واملنظمات غري احلكومية والشركات واألفراد الختاذ قرارات مستنرية بشكل 

 أفضل.
 3الفقرة 

 النص )أ(
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضًا تفعيل مركز لالمتياز يف جمال الرَّْقَمَنة  -3

واالقتصاد الرقمي تفعيال كامال هبدف معاجلة املسألة البالغة األمهية املتمثلة يف نقص قدرات 
الدول األعضاء يف قطاع االقتصاد الرقمي، وذلك بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي، 

ماعات االقتصادية اإلقليمية، ومصرف التنمية األفريقي، واملنتدى األفريقي إلدارة واجل
الضرائب، ومنظمة األمن والتعاون يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل، والشركاء 

 ؛اإلمنائيني ومؤسسات التعليم العايل األفريقية
 التقدم امُلحرز )ب(

أطلقت اللجنة االقتصادية مركز االمتياز للهوية الرقمية والتجارة واالقتصاد لدعم 
من أجل تنمية الرَّْقَمنة البلدان األعضاء يف جهودها الرامية إىل االستغالل الكامل لفوائد 

إنشاء مركز االمتياز. ويتناول املركز جمموعة  األفريقي لإلحصاء عمليَة القارة. وقاد املركُز
 من املواضيع يف جماالت مثل اهلوية الرقمية والتجارة الرقمية واالقتصاد.

وسيكون املركز مبثابة مصدر للمشورة التقنية عند الطلب للبلدان بشأن هويتها 
الرقمي، الرقمية واقتصادها الرقمي. وسُيجري أيضا حبوثا بشأن خمتلف أبعاد االقتصاد 

وستجمع وتنسق األعمال املتصلة باالقتصاد الرقمي يف اللجنة. وعلى وجه اخلصوص، 
سيعزز املركز مواءمة املعايري ذات الصلة يف مجيع الدول األعضاء، ويدعم وضع لوائح 
تنظيمية حلماية األمن وتشجيع االستثمارات يف اهلياكل األساسية، وتنمية قدرات 

سية أصحاب املصلحة يف البلدان األعضاء، مبا يف ذلك من القطاع ومهارات اجملاالت الرئي
 . الرَّْقَمنةاخلاص، حىت يتمكنوا من اغتنام فرص االبتكار وخلق فرص العمل اليت تقدمها 
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وباإلضافة إىل ذلك، سيسعى املركز إىل مساندة الدعم الذي تقدمه اللجنة إلنشاء 
حلرة القارية األفريقية، بغية مساعدة البلدان سوق رقمية مشتركة يف إطار منطقة التجارة ا

األفريقية ومشغلي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. أفراد اجلمهور العام لالستفادة من 
الفرص والفوائد املرتبطة باالقتصاد الرقمي يف سوق على نطاق القارة. ويركز املركز على 

تستند إىل نظام قوي للتسجيل املدين وضع أطر استراتيجية وقانونية هلوية قانونية منسقة 
، باعتبار ذلك أحد نواجته الرئيسية. وقد حصل املركز بالفعل على التزام الرَّْقَمنة وميّكنها 

( Omidyar Networkمليون دوالر من شركة أوميديار نتوورك ) 1.2مبوارد قدرها 
 االستثمارية اخلريية.

 4الفقرة 
 النص )أ(

ة على كفالة أن حيقق مركز االمتياز يف جمال الرَّْقَمَنة حيث اللجنة االقتصادي -4
واالقتصاد الرقمي منجزات ملموسة وحمددة زمنيًا وقائمة على النتائج يف جمال دعم الدول 

 ؛األعضاء
 التقدم امُلحرز )ب(

لتوجيه العمل داخل  مفاهيميًا هلذه الغاية، وضع مركز االمتياز يف املقام األول إطارًا
لدول للتبسيط تقدمي الدعم التقين ودعم تنمية القدرات كذلك و الرَّْقَمنةالقارة يف جمال 

تشخيص فرص مسارًا لاألعضاء يف خمتلف جوانب املبادرة. وهلذا الغرض، اعتمد املركز 
كز منوذجه ، يطبق املرا املسار، بالعمل يف شراكة مع جلنة سبل االزدهار. ويف هذالرَّْقَمنة

يف خمتلف البلدان املستهدفة. وقد مكن  الرَّْقَمنةالرئيسي للنضج الرقمي، الذي يقّيم حالة 
 املركَز من البدء يف تقدمي الدعم التقين للبلدان يف اجملاالت التالية:ذلك 

  : وزارة االبتكار والتكنولوجيا ووزارة السالم، إثيوبيا؛ لرَّْقَمنةاهلوية ا ‘1’
دراسية على اإلنترنت عن اهلوية الرقمية لثمانية مسؤولني ومديرين دورة  ‘2’

من خمتلف اإلدارات احلكومية مبا يف ذلك مكتب رئيس الوزراء،  تنفيذيني
. وركزت الدورة على معاجلة وزارة االبتكار والتكنولوجياووزارة السالم و

لتكنولوجيا املمارسات القائمة حاليًا يف جمال اهلوية الرقيمة بالنظر إىل ا
املتوفرة واألنظمة واألطر السياساتية القائمة وكذلك أفضل املمارسات يف 

وعاجلت الدورة  جمال تطبيق اهلوية الرقمية لدعم النمو والتنمية االقتصاديني.
بشكل خاص مسار إنشاء آليات احلوكمة الوطنية املطلوبة لتصميم برامج 

 ؛ ن إمكاناتاهلوية الوطنية وتنفيذها وما يتطلبه ذلك م
اهلوية واخلدمات الرقمية لالجئني مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ‘3’

 وشراكة ماستركارد: إثيوبيا؛
 الكامريون وإثيوبيا؛: ‘‘50 اأفريقي’’ مبادرة النطاق العريض مع  ‘4’
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والشركاء اآلخرين )قيد ‘‘ إيكو كاش’’الشمول املايل يف نظام الدفع املتنقل  ‘5’
 املناقشة حاليًا(: زمبابوي؛ 

 النظام اإللكتروين للضرائب: بنن والسنغال وغينيا؛ ‘6’
 التحول الرقمي: إثيوبيا وزمبابوي والكامريون؛ ‘7’
 محلة هودوما هاليسي: كينيا؛ ‘8’
يا، رواندا، زمبابوي، السنغال، سيشيل، غينيا، حلقة رقمية: جنوب أفريق ‘9’

 كوت ديفوار، كينيا، النيجر؛
ف النقال: الكامريون والكونغو وكينيا تاختبار اجليل الرابع لشبكات اهلا ‘10’

 واملغرب ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا وزمبابوي؛
 ات واالتصاالت: بوتسوانا.اخلطة الرئيسية للربملان بشأن تكنولوجيا املعلوم ‘11’

 
_________ 


