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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية 

 االقتصادية األفريقيين
  اسعة واألربعونتالدورة ال

  

 االتحاد األفريقي  
  اللجنة الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة 
 والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي

  الدورة الثانية

ريقي للجنة االتحاد األف التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
تكامل ة والنقدية والتخطيط والـؤون الماليــالفنية المتخصصة للش

اء المالية وزر لادي، ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـاالقتص
  والتنمية االقتصادية األفريقيين والتخطيط

  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥و ٤أديس أبابا، 

    

  

  لجنة الخبراء المشتركة تقرير

  مقدمة 

ة االجتماعات السنوية املشرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي الفنييف سياق ُعقد  -١
املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة 

جلنة  اجتماعُ ريقيني ألفاالقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ا
ارس ــــــآذار/م ٣١من رة ــــــيف الفتا ـــــــــــابـــــــــس أبـــــأديالذي استضافته املشرتكة رباء ــــــــــــــــاخل

  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٣إىل 
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  الجزء األول

  من جدول األعمال] ١ د[البنافتتاح االجتماع  -أوال

  الحضور -ألف

 ،وأوغندا ،وأنغوال ،وإريرتيا ،ثيوبياإ :ممثلو الدول األعضاء التالية حضر االجتماع -٢
وجزر  ،واجلزائر ،وتونس ،وتوغو ،وتشاد ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو ،وبوتسوانا ،وبنن
ومجهورية الكونغو  ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،القمر

 ،وزمبابوي ،وزامبيا ،ورواندا ،وجيبويت ،سودانوجنوب ال ،وجنوب أفريقياالدميقراطية، 
 ،وغامبيا ،وغابون ،والصومال ،وسيشيل ،وسرياليون ،والسودان ،وسوازيلند ،والسنغال

 ،وكوت ديفوار ،والكامريون ،بيساو -وغينيا  ،وغينيا االستوائية ،وغينيا ،وغانا
 ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر ،ومايل ،وليسوتو ،وليبيا ،وليربيا ،وكينيا ،والكونغو
  .ونيجرييا ،والنيجر ،وناميبيا ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،وموريتانيا ،ومالوي

 .منتسباً  بوصفها عضواً  الغربية الصحراء عن ممثل وحضر -٣

الحتاد ا وحضر بصفة مراقبني ممثلو الدول التالية األعضاء يف األمم املتحدة: -٤
، إكوادورو  ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأسرتاليا ،وإسبانيا ،ألرجنتنيالروسي، وا

وبنغالديش،  ،وبلجيكا ،والربازيل ،وأيرلندا ،اإلسالمية) -وإيران (مجهورية وأملانيا، 
 ،وفرنسا ،والصني ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وتركيا

 ،واملكسيك ،وكوبا ،وكندا ،وكازاخستان ،وفنلندا ،البوليفارية) –وفنزويال (مجهورية 
والواليات  ،وهولندا ،والنرويج ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  .واليابان ،املتحدة األمريكية

  .وحضر ممثل عن دولة فلسطني بوصفها دولة مراقبة غري عضو يف األمم املتحدة -٥

اجلماعة و  مجاعة شرق أفريقيا،:وحضر ممثلو اجلماعات االقتصادية اإلقليمية التالية -٦
، السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، و االقتصادية لدول غرب أفريقيا

اجلماعة و  ،االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي، و اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيو 
االحتاد و  ،هليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةوا، االقتصادية لدول وسط أفريقيا
   .االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

ا املتحدة األمم هيئات وكانت -٧ منظمة  :ممثلة كما يلي التالية املتخصصة ووكاال
األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة العمل الدولية، 
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ملشرتك األمم املتحدة ابرنامج واالحتاد الدويل لالتصاالت، و  واملنظمة الدولية للهجرة،
مكتب و  ،املعين بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز

املمثل السامي املعين بأقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية 
 ة، ومكتب األمم املتحدمفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، و الصغرية النامية

ق األمم صندو ة، و تنسيق الشؤون اإلنسانياألمم املتحدة لكتب خلدمات املشاريع، وم
، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم املتحدة املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

ة للمساواة هيئة األمم املتحد، و نظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةاإلمنائي، وم
برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة ، و كني املرأةبني اجلنسني ومت

مم املتحدة كتب األللمستوطنات البشرية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وم
وصندوق  ،كتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، وماملعين باملخدرات واجلرمية

وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة  األمم املتحدة للسكان، والبنك الدويل،
  .الدولية

نمية مصرف الت الدولية واإلقليمية التالية:احلكومية حضر ممثلو املنظمات و  -٨
لشراكة اجلديدة لووكالة التخطيط والتنسيق التابعة العربية، الدول األفريقي، وجامعة 

  االقتصادي.مليدان التنمية يف االتعاون و من أجل تنمية أفريقيا، ومنظمة 

، عونة الدولية امل نظمةفرع إثيوبيا مل ممثلو املنظمات التالية: مراقبني بصفة وحضر -٩
ؤسسة املو  شراكة منتدى أفريقيا،، و الطيبي للتشخيص اأدفكتاس، ومركز أفشركة و 

ريقي ، واملنتدى األف ‘‘ذي آفريكان أيكونومست’’بناء القدرات، وجملة لاألفريقية 
 ، واملصرف العريب للتنمية االقتصادية يف‘‘أغريديفكو ’’شركة لضرائب، و إلدارة ا

األعمال  احملدودة، وجملسالصينية أفريقيا، ومبادرة اإلصالح العريب، وجمموعة هايواي 
نغ هايفو شاألفريقي، والصندوق الصيين األفريقي للتنمية، وشركة تشونغ -الصيين

جيت  ر، وشركة دي‘‘نغ ديفلومبنت أسوشياتسكونسولتي’’شركة للتكنولوجيا الطبية، و 
حف ز مكافحة ، ومنظمة ‘‘العامة أيكنوسريب لالستشارات احملدودة’’الطبية، وشركة 

، والتحالف العاملي للتحصني األلبسة صناعةيف لشفافية ا، ومبادرة ءالصحرا
ة ورابط، خضراألملؤسسة العاملية للنمو واواللقاحات، والوكالة األملانية للتعاون الدويل، 

قاعدة ، الشباب األفريقية للنهوض بشبكة ال، و يف احلفاظ على البيئةملفكرين ا الشباب
 ،ة، واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافأريندال -بيانات املوارد العاملية 

واالحتاد الدويل لتنظيم األسرة، واالحتاد الدويل للنقل الربي، وشركة جيانغسو 
املنظمة املتعددة القطاعات املعنية بالنهوض باألمومة ، و األحيائيةكنولوجيات لتل

احلملة ومنظمة َونكاْمِبني (الطاقة الزرقاء، منظمة جامعة الدول العربية، و والطفولة، املن
، ومنظمة أوكسفام، والغرفة األفريقية للتجارة والصناعة، وفريق بوكن، والشبكة الواحدة)
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املعونة، ومنظمة الروتاري الدولية، وشركة سانباو للمستحضرات األفريقية لواقع 
شبكة يقيا لمكتب أفر الصيدالنية ، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وشركة شابورجي بالوجني، و 

 أوف زامبيا"، وأمانة منظمة الشفافية الدولية، ومعهد زالعدالة الضريبية، وجريدة "تامي
 ‘‘ستار وايدواي سينو’’للتسويق، وشركة أوبونتو لتأهيل القادة، وشركة "أب بيت" 

 لالستثمار، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية، وشركة ووهو كانغي للمستحضرات
  الصيدالنية، وجمموعة يوميي.

  البيانات االفتتاحية –باء 

اد الجتماعات السنوية املشرتكة التاسعة للجنة االحتلاجللسة االفتتاحية  تترأس -١٠
األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي، 
ني ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقي

، افو مْ يمويني يسيالسيد مهانيا املتحدة، نيابة عن مجهورية تنز  ةعزيز، سفري  ةنعيمالسيدة 
يف  والتخطيطة وزير املالينائب و املنتهية واليته، املشرتكة  رئيس مكتب جلنة اخلرباء

  مجهورية تنزانيا املتحدة.

الرئيسة ا ديل اليت كانت ت فتتاحيةاال الحظاتطع ممثلو املغرب املاقد قو  -١١
م تلقوا مطالبني بتأجيل  ذات ملؤمتر اووثائق برنامج العمل االجتماع على أساس أ

 اإلثنني وأربعني يوماً شرط  وهو ما يتعارض مع ٢٠١٦آذار/مارس  ١٦الصلة يوم 
رتضوا للجنة االقتصادية ألفريقيا. وقد اعالنظام الداخلي املنصوص عليها يف  املسبقة
وافق ت إىل أن يتم التوصل إىل تتعليق املداوالبطالبني مشكل االجتماع على أيضا 

لى عالبلدان املمثلة يف االجتماع. وقد أعرب ممثلو السنغال عن موافقتهم فيما بني 
طلب ممثلو أوغندا توضيحا بشأن اإلجراءات املتلعقة بعقد بعد ذلك املغرب. طرح 

اءات يف ظل غياب إجر رئيسة الدورة بأنه  فأجابت. املشرتكة االجتماعات السنوية
كة متفق عليها بني االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ال يعد تأخر مشرت 

الل املناقشة ختأجيل االجتماع. و من اخلطورة حبيث يربر األمانة يف إرسال وثائق املؤمتر 
بالرغم من ا إنه وغندا الكلمة وقالو أذلك، تناول ممثلو ليبرييا وجنوب أفريقيا و اليت تلت 
ى النحو عل، فإن االجتماع جيب أن يتواصل املغرباليت أعرب عنها شواغل صحة ال
نود جدول من بكبند تناول مسألة وضع إجراءات مشرتكة   . فاقُرتح أن جيرياملقرر له
ن آخر، وأن تُتخذ ترتيبات حبيث يتمكأو تـَُناَقش يف اجتماع جتماع الاهذا أعمال 

اضات جوهرية، اعرت  ةأيتُثر أنه مل  مناقشة شواغلهم بالتفصيل. ومبامن ممثلو املغرب 
 االفتتاحية.واصلت رئيسة اجللسة إلقاء كلمتها 
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جتماعات جبميع املشاركني يف اال يةاالفتتاحيف كلمتها  رئيسة اجللسةورحبت  -١٢
حلار الذي ستقبال اعلى االحكومة وشعب إثيوبيا  شاكرةً السنوية املشرتكة التاسعة 

اد رئيسة مفوضية االحتأيضا بالضيوف يف أديس أبابا. وأشادت حظي به مجيع 
ا،  األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيباألفريقي، نكوسازانا دالميين زوما، و 

مؤمتر  وضوعماستطردت قائلة إن و ، على الرتتيبات التنظيمية املمتازة. سكارلوس لوبي
 التقييمو  والرصد التنفيذ خيص يماف ومتسق متكامل ج حنو’’: ٢٠١٦الوزراء لعام 

ملعقود الوزراء امداوالت مؤمتر ستند إىل ي‘‘املستدامة التنمية وأهداف ٢٠٦٣ عام خلطة
: ٢٠٦٣ عام خطة تنفيذ’’: وضوعوالتوصيات الصادرة عنه بشأن امل ٢٠١٥عام يف 

الرتويج يف ة كبري أمهية  يتسم بوأنه ، ‘‘التنمية أجل من والتمويل والتعبئة التخطيط
التنمية وأهداف  ٢٠٦٣خطة عام إطار عمل مشرتك لتنفيذ ورصد وتقييم عتماد ال

املستدامة التنمية وأهداف  ٢٠٦٣من خطة عام  كلٍّ املستدامة. وأكدت أن جناح  
ا على املستوى الوطين، وعلى متاسك آليات مبشكل كبري على إدماجهتوقف ي

يف  وأضافت أن من شأن ذلك. وثوقةمإحصاءات تستند إىل اليت اإلبالغ التخطيط و 
د احلاجة إليه ي تشتذواملستدام الللجميع التحول اهليكلي الشامل أن يُعجِّل باملقابل 

  يف القارة.

لشؤون ، مفوض اماروبينغمن أنتوين افتتاحية كلٌّ بكلمات  أدىلبعد ذلك و  - ١٣
نفيذي للجنة ، نائب األمني التمحدوكعبد اهللا ؛ و االحتاد األفريقيملفوضية  االقتصادية

 .صادي يف إثيوبياوالتعاون االقت املالية بوزارة املدير ،هبَ بَّ نَـ  وأدماسواالقتصادية ألفريقيا؛ 

شهد فيه تاخلرباء على حضورهم يف وقت السيد ماروبينغ يف كلمته وقد شكر  -١٤
ادل وجهات لتبمثينة فرصة تيح يصعوبات اقتصادية، وأشار إىل أن االجتماع  القارة

ى سلط الضوء علمث . للمضي ُقدمامجاعي اختاذ قرارات بشكل النظر واخلربات و 
حدوث إىل  ىأدوهو ما ، هاأسعار تراجع و األساسية اخنفاض الطلب على السلع 

 األوعيةآكل تأفضى إىل الدخل و يف البطالة واخنفاض يف يف اإلنتاج وزيادة اخنفاض 
يد احلدة املزمن الشداجلفاف ارجية؛ كما حتدث عن املبادالت اخلالضريبية واخنفاض 

 يةاإلمدادات من الطاقة الكهرومائل تعطّ على اإلنتاج الزراعي و على ملا له من تأثري 
الناس  تالفيضانات اليت شردوأشار إىل الصرف الصحي؛ خدمات و  النظيفة املياهو 
؛ املياهق تنتقل عن طرييف انتشار األمراض اليت  توتسبباهلياكل األساسية  تدمر و 
 جمحيف أسفر عن حدوث طفرة الذي ، فاع قيمة دوالر الواليات املتحدةارتإىل و 

هذه كر أن ذ و . ضخمالتعن  النامجةالتوترات من زاد و مة بالدوالر الديون اخلارجية املقوّ 
ة إىل مراجعو ، ةكلي  يةاختالالت مالية واقتصادحدوث إىل  أدت جمتمعةً العوامل 

يادة ز و التنمية االجتماعية واالقتصادية،  واحنسارحنو االخنفاض، نمو معدالت ال
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دة املستديرة املائ على أمهيةيف هذا السياق،  ،الضوءاملتحدث الفقر. وسلط  مستويات
 الفيضاناتو  اجلفاف تأثري دراسة’’موضوع: بشأن عقد خالل املؤمتر اليت ستُ  ةالوزاري
 .‘‘أفريقيا يف األساسية السلع أسعار وهبوط

عاملية رئيسية  مبادراتٌ ، الذي اُختذت خالله ٢٠١٥عام  إىل أنأيضا وأشار  -١٥
أهداف و املنبثقة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية عمل أديس أبابا خطة مثل 

ألفريقي خطة االحتاد اد ااعتمشهد باريس بشأن تغري املناخ،  املستدامة واتفاقالتنمية 
ا السنوات العشر األوىلتنفيذ وخطة  ٢٠٦٣عام  نهج لى الط الضوء علّ وس ؛املتصلة 
وخطة  ٢٠٦٣خطة عام صوغ من خالله جرى من القاعدة إىل القمة الذي شامل ال

جاء ذا أمهية إطارا تشكل  ٢٠٦٣خطة عام أن  والحظاألوىل. السنوات العشر تنفيذ 
التنويع، جيع شيز القدرة التنافسية، وتزيادة القدرات اإلنتاجية، وتعز ليف الوقت املناسب 

كني القارة من ومت ،األفريقيةبني البلدان لتجارة اشجيع وت ،توليد القيمة املضافةو 
 يف سالسل القيمة العاملية.ة يفعالبشاركة امل

صد وتقييم لتنفيذ ور سق ج متكامل ومتاعتماد لى عاخلرباء  ويف اخلتام، حثّ  -١٦
جلنة الذي أوصت به املستدامة، على النحو التنمية وأهداف  ٢٠٦٣خطة عام 

جلماعات االتنسيق املشرتكة لكبار املسؤولني التنفيذيني من مفوضية االحتاد األفريقي و 
مؤسسة  يقي والتنمية األفر مصرف واللجنة االقتصادية ألفريقيا و  اإلقليمية االقتصادية

توصي وعلى النحو الذي يتوقع أن ، ٢٠١٦عام ل ايف اجتماعهاألفريقية بناء القدرات 
أبريل نيسان/يف  عقدهاملقرر آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا يف اجتماعها املقبل  به

٢٠١٦. 

 ٢٠٦٣خطة عام إىل أن  كلمته االفتتاحيةيف  فقد أشار  ،السيد محدوكأما  -١٧
ضعت واعتمدت من خالل عملية تشاورية بني الشعوب األفريقية واملؤسسات وُ 
عام  ةخط: ني مهاتمرتابطتني عمليتواجه اليوم أفريقيا ذكر أن فريقية وقيادة القارة. و األ

االعشر السنوات تنفيذ وخطة  ٢٠٦٣ ال من على املستوى القاري، واالنتق املتصلة 
العاملي.  املستدامة على املستوىالتنمية حتقيق أهداف إىل األهداف اإلمنائية لأللفية 

ا يف ذلك مب، والعاملي القاري ينر اطاإلين شرتك هلذاملفهم العلى أن املتحدث  وشدد
يف أثر بالغ ون له كي، سطتنيالعالقة بني اخلفضال عن التنمية الوطنية طط ا خلمأمهيته
ن دو خلطتني افرصة لتنفيذ يح تيهذا الفهم سوأضاف أن ا على حنو فعال. تنفيذمه

من ته ذايف الوقت يقلل وسأطر تنمية متعددة، ب واضعي السياساتإثقال كاهل 
ائد على الفو تقاسم كفل يمن شأنه أيضا أن ن إ وقالحتديات التنسيق ذات الصلة. 

 .قينييمن الفقر ورفع مستويات املعيشة جلميع األفر  احلدّ  بغيةنطاق واسع، 
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زال يال  طلقمالذين يعيشون يف فقر يقيني أن عدد األفر ب رذكَّ  ويف هذا السياق، -١٨
د من النمو يف العديإذ إن البالغ، قلق لل مدعاةً  زاليانعدام املساواة ال أن بو  امرتفع

إىل  زمخاً  يضيف اإلطارانأن ينبغي  من مثّ . و لجميعل مالاش يكن ملالبلدان األفريقية 
جارة إحداث التحول اهليكلي يف أفريقيا وتعزيز التمن أجل اليت تُبذل اجلهود احلالية 

افة من خالل تنويع املنتجات وإض اأفريقييف دخل األفراد فرص العمل وزيادة  إجيادو 
تعزيز لسعى ينبغي للبلدان األفريقية أن توأردف قائال إنه التصنيع. ىل واستناداً إالقيمة 
جياد إمن خالل تعزيز التكامل اإلقليمي، وختفيض تكلفة التجارة، و فيما بينها التجارة 

 ةنلتجارة احلرة. وأشار إىل ضرورة النظر يف خضر قارية ل منطقةبإنشاء التزام قوي 
 النمو ملتقدمةاالدول ارتكبتها التحول االقتصادي يف أفريقيا لتجنب األخطاء اليت 

 الطبيعية. متأمني أفضل الصفقات ملواردهى لعريقيني املفاوضني األفة وبناء قدر 

اليت ة يالدعو نشطة أل الدعم لإىل مواصلة تقدميالسيد محدوك ويف اخلتام، دعا  -١٩
ا  السيد ، ن أفريقيام التدفقات املالية غري املشروعةبرئيس الفريق الرفيع املعين يقوم 

 احلايل.راء الوز إىل إجراء مناقشات مثمرة خالل مؤمتر عن تطلعه  معرباً ثابو مبيكي، 

رحب فقد  بالده،لنيابة عن السلطات االحتادية الذي حتدث ، هبَ بَّ نَـ السيد أما  -٢٠
 يفالوفود املشاركة يف االجتماع. وسلط الضوء على أداء النمو االقتصادي امللحوظ ب

 احلاجة إىللى عأكد و  ،التحديات اليت تواجه القارةعلى أفريقيا يف السنوات األخرية و 
املطرد  حتقيق النمو االقتصادي لمن أجإىل التحول تفضي  استكشاف خيارات جريئة

آزر على ضرورة االستفادة من أوجه التشّدد . كما للجميع الشاملةو  ستدامةوالتنمية امل
حتقيق تطلعات  رييسوالتكامل بني أطر التنمية العاملية واإلقليمية على املدى الطويل لت

ية مبكان األمهمن إذا أريد حتقيق هذه الغاية، فأكد أنه و لتحول اهليكلي. إىل االقارة 
 ومتكاملة.سقة بطريقة مت اخلطتنيتنفيذ بلبلدان أن تقوم ا

 رصدهاو  والقارية العامليةطط اخلاألفريقية لبلدان تنفيذ اكيفية  املتحدث  تناولو  -٢١
لتنمية اوخطة  ٢٠٦٣املوجود بني خطة عام كبري التقارب الد على شدّ ف، إياها

لى ع العديد من تطلعات أفريقياتضمنت  ةاألخري ن حيث إ، ٢٠٣٠لعام  املستدامة
دف و . ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام وحد بشأن خطة املوقف األفريقي امل هانبيّ ا محنو 

يذ واملتابعة التنفق يف عمليات اتساالختفيف العبء على اهلياكل الوطنية وضمان 
 العامليةالتنمية القارية و  يتضم خطي إىل وضع إطار نتائج متكامل دعاو االستعراض، و 

 .معا

ها تتجربة إثيوبيا يف دمج وتعميم أطر التنمية العاملية والقارية يف خطل طرقتمث  -٢٢
عة مشاورات مكثفة مع جممو إجراء تطلبت عملية الأشار إىل أن فلتنمية الوطنية، ل
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السياسات والقدرات اإلحصائية، واملشاركة وضع واسعة من أصحاب املصلحة، وتعزيز 
ر الفرص املؤمتتوقع أن يتيح ل إنه يقادون الوطنية. و ملؤسسات من جانب افعالة ال

خطط التنمية  االستدامة يفا دمج لتبادل اخلربات، السيما بشأن الكيفية اليت ميكن 
 قارية.العاملية وال التنميةطط خللناجح تنفيذ اللبالغ األمهية الوطنية، وهو أمر 

 على جهود ريتأثري كباء ر وز الداوالت مؤمتر مل ه سيكوند على أنويف اخلتام، شدّ  -٢٣
 ٢٠٦٣ام خطة علتنفيذ ورصد وتقييم سق ج متكامل ومت اتباعضمان لأفريقيا 

مبا ، اخلطتني اتتنفيذ كلبيف االلتزام  بلدهاستمرار وأكد املستدامة. التنمية وأهداف 
ما تشرتكان يف هدف  حنو  مليار شخصسكان القارة البالغ عددهم حياة غيري تأ

  .األفضل

ند الب[ أعضاء المكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل انتخاب   -ثانياً 
 ]من جدول األعمال ٢

 :انتخبت جلنة اخلرباء باإلمجاع البلدان التالية كأعضاء ملكتبها اجلديد -٢٤

 )فريقياألنوب اجل( جنوب أفريقيا      الرئيس: 

 )وسط أفريقيا( مجهورية الكونغو الدميقراطية  النائب األول للرئيس: 
 )مشال أفريقيااجلزائر (  ثاين للرئيس: النائب ال

 )غرب أفريقيا( كوت ديفوار  النائب الثالث للرئيس: 

 )شرق أفريقيا( أوغندا      املقرر: 

جدول د ذلك بعاملشرتكة اللجنة أقرت مث  .املكتب اجلديد ببيانهرئيس أدىل و  -٢٥
اليت  التيوفقاً للتعدو ُوزع ، على أساس جدول األعمال املؤقت الذي اآليتاألعمال 

 : هت عليلدخأُ 

 افتتاح االجتماع  -١

  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل -٢

ا أفريقيا شهدالتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حملة عامة عن  -٣
  مؤخراً 

  تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا -٤
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و حن’’: االجتماعات السنوية املشـرتكة التاسعةعرض عن موضوع  -٥
ج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلطة عام 

  ‘‘وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٦٣

 مسائل خمتارة تتعلق بالتنمية االجتماعية  -٦

 حالة التنمية اإلحصائية يف أفريقيا -٧

  االقتصادية ألفريقيااملسائل النظامية: اللجنة  -٨

 املسائل النظامية: مفوضية االحتاد األفريقي -٩

  تاريخ وموضوع االجتماعات السنوية املشـرتكة العاشرة -١٠

 مسائل أخرى -١١

النظر يف و واعتماده اخلرباء املشرتكة  ةيف مشروع تقرير جلن النظر -١٢
  بإقرارها التوصيةمشاريع القرارات و 

  ام االجتماعاختت -١٣ 

أيضا على  عرتضوااواصل ممثلو املغرب إثارة االعرتاضات بشأن شكل املؤمتر. فو  -٢٦
ا ال تتفق ظنون اليت ي ،مشاركة الصحراء الغربية ردا على قواعد االمم املتحدة. و مع ا

ظامها نذلك، أبلغ الرئيس املشاركني بأن اختصاصات اللجنة االقتصادية ألفريقيا و 
التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، على فرعية إحدى اهليئات ال، الداخلي

) ٢٥-ألف (د-٦٧١النحو الذي اعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 
، تنص على أن األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ١٩٥٨نيسان/أبريل  ٢٩املؤرخ 

األمم املتحدة  إنيف اللجنة. وقال ن و أعضاء منتسببأسرها الواقعة يف القارة األفريقية 
فصل احلادي عشر من المبقتضي تمتع باحلكم الذايت إقليما ال يتعترب الصحراء الغربية 
ات يف جلسات واجتماعتشارك الصحراء الغربية فإن لذلك، و ميثاق األمم املتحدة. 
، حدةقواعد األمم املتوفقًا ل، يف اللجنة باالنتسابعضويتها اللجنة على أساس 

مكتب درها اليت أصاآلراء واملواقف القانونية متشيًا مع خمتلف و  اوإجراءاممارستها و 
تشرين  ٢١املؤرخ  ٣٤/٣٧ كذلك وفقًا لقرار اجلمعية العامةو الشؤون القانونية 

ة أن اجلبهة الشعبينص على ت يتلمن املنطوق ا ٧الفقرة وخاصة ، ١٩٧٩نوفمرب الثاين/
 نإوقال  .‘‘ممثل شعب الصحراء الغربية’’ يهوادي الذهب الساقية احلمراء و لتحرير 

 .ألمم املتحدةبالنسبة ل هذا املوقف مل يتغري
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  الجزء الثاني

  سرد وقائع االجتماع

 لمحة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها أفريقيا  -ثالثاً 
  من جدول األعمال] ٣[البند  مؤخرا

  العرض  -ألف 

ا شالتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت عن  حملة عامة األمانة ممثل قدم -٢٧ هد
ر املعد عن هذه التقريعلى الرسائل الرئيسية اليت وردت يف  اخالهلركز  مؤخرا، أفريقيا

 .E/ECA/COE/35/2- AU/STC/FMEPI/EXP/2(II) التطورات واملتضّمن يف الوثيقة 
ويا ه االقتصاد العاملي، ال يزال النمو يف أفريقيا قوأشار إىل أنه رغم التباطؤ الذي شهد

نسبيا وسيبقى إجيابيا يف املدى املتوسط، مرتكزا يف ذلك على الطلب احمللي والتحسُّن 
تثمار. عالقات التجارة واالسوتنويع كومي إدارة االقتصاد الكلي وزيادة اإلنفاق احليف 

داخلية وخارجية، مبا يف ذلك ال تزال هناك خماطر بالرغم من ذلك  وأضاف أنه
االنتعاش العاملي الضعيف، واخنفاض أسعار السلع األساسية، وتشديد السياسة النقدية 
يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب، والصدمات املرتبطة بالطقس، وعدم االستقرار 

 دافأهحتقيق دا حنو تقدما مطر  كذلك حترز. وقال إن أفريقيا األمينو  السياسي
ني من الفقر، وتعميم التعليم، واملساواة ب ن من حيث احلدّ حتسّ ُسجل  اجتماعية. فقد

اجلنسني، ووفيات األطفال دون سن اخلامسة، واحلصول على مياه الشرب املأمونة، 
 حمدودا. فأرقام الفقر املطلق يف ارتفاع، وملغري أنه أشار إىل أن ذلك التقدم يبقى 

هم  الذين األشخاص داعدأتزايد يف حني ت البطالة ظ سوى اخنفاض طفيف يفالحَ يُ 
مو فرصا للنمع ذلك السريع يتيح  يضر وسع احلالتأضاف أن و يف سن العمل. 

مو أن أفريقيا حتقق مكاسب كبرية يف النالحظ  ،وفيما خيص املستقبلوالتحول. 
رية و اجة إىل سياسات مالية ملواجهة التقلبات الدحبفإن املنطقة  ،االقتصادي. ولذلك

 مكاناتإ البلدان األفريقية من أجل تسخريفيما بني  لتكاملواواسرتاتيجيات للتجارة 
  .لتصنيعاألغراض الشباب يف أعداد  احلاصلة الطفرةو  يضر وسع احلالت

  مناقشةال -باء

اخلرباء ضرورة وجود مؤسسات ومنظمات  الحظ، تلت ذلكاملناقشة اليت خالل  -٢٨
مالية قارية ودون إقليمية قوية لتقدمي الدعم لربامج االستثمار. ويف هذا الصدد، قالوا 

اسرتاتيجيات مبتكرة لتعبئة املوارد احمللية، مبا يف ذلك إجراء وضع إنه البد من 
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ملعاشات ا إصالحات ضريبية واستغالل املوارد املالية غري املستخدمة مثل صناديق
قيام التقاعدية وأسواق رأس املال واملدخرات. كما سلطوا الضوء على إمكانات 

ني البلدان تبادل اخلربات بأمهية أشاروا إىل االقرتاض يف األسواق الدولية. و باحلكومات 
  فيما يتعلق بتعبئة املوارد احمللية.

ديدتطرقوا و  - ٢٩ ن ارتفاع ات نامجة عإىل ما يعرتض استقرار االقتصاد الكلي من 
أدوات سياساتية وضع احلاجة إىل اروا كما أث  ٢٠١٦التضخم يف بعض البلدان يف عام 

اوز من إدارة خماطر التضخم وجتمتكنت مع ذلك البلدان األفريقية ن أضافوا أمناسبة. و 
كنها اعتماد فإنه مي ،أثر الصدمات االقتصادية العاملية بشكل جيد نسبيا. وبالتايل

د الكلي. استقرار االقتصاتقويض ملواجهة التقلبات الدورية دون املخاطرة ب سياسات
اسرتاتيجيات و ومن مث فإن التوفيق بني استقرار االقتصاد الكلي على املدى القصري 

  السياسات. مناملزيج الصحيح ممكن إذا ما اقرتن ذلك ب التنويع على املدى الطويل أمرٌ 

 األولويات األساسية خلطة التحول يف أولويٌة منإجياد فرص العمل أضافوا أن و  - ٣٠
جديدة ملواجهة هذا التحدي. ويف هذا إجياد أساليب هناك حاجة إىل أن أفريقيا، و 
ملبتكرة لتنمية املشاريع ا ذا أمهية حيويةأمرا يشكل نقل التكنولوجيا قالوا إن الصدد، 
تنمية  إىل أنشاروا أالتنمية املستدامة. و إجياد فرص العمل، السيما يف جمال من أجل 

نيع القائم أيضا لدعم التصان ضروري اناملهارات واالستثمار يف البحث والتطوير عنصر 
وخطة التنمية  ٢٠٦٣خطة عام نفيذ وت ،القيمةعملية إضافة و  ،على السلع األساسية

احلاجة امللحة إىل التحول من أكدوا . وعالوة على ذلك، ٢٠٣٠املستدامة لعام 
ستفادة من خالل االفرص العمل األنشطة االقتصادية غري الرمسية إىل الرمسية وإجياد 

  .من فرص القطاع غري الرمسيمما يتيحه 

ورغم أن اخلرباء أقروا بالتقدم احملرز يف الدفع خبطة التنمية يف القارة إىل األمام،  - ٣١
م  تنمية يف الواتج جراء إصالحات هيكلية حملية لتحسني ناحلاجة إىل إالحظوا إال أ

 . وقالوا إن قطاع السلعحمدودية احليز املايلظل اخنفاض أسعار السلع األساسية و 
  أيضا يكتسي أمهية يف متويل الصناعات األخرى، وإجياد فرص العمل. األساسية

لرتكيز على يشجع ا يبدو أنهمفاده أن التقرير  شاغلوباإلضافة إىل ذلك، أُثري  - ٣٢
األسواق التقليدية يف حني قد تكون هناك حاجة أيضا إىل تنويع األسواق. غري أنه 

  .سواقاً تقليدية أو ناشئةأكانت أأمهيتها سواء ألسواق لاإلشارة إىل أن جرت 
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  توصياتال -جيم

  التوصيات التالية: املشرتكة لجنةال، قدمت ةاملناقشيف ضوء تلك  -٣٣

للتباطؤ االقتصادي واعتماد أفريقيا على السلع األساسية، حتتاج (أ) نظرا 
من  يحاملزيج الصحاعتماد إىل و  هاوأسواقاالقتصادية  ااملنطقة إىل تنويع قطاعا

  ؛ البلدان األفريقية من حتّمل آثار األزمة االقتصاديةنيمكلتالسياسات 

أفريقيا  حتتاج ،للتصنيع(ب) مبا أن التجارة بني البلدان األفريقية مواتية أكثر 
ليمية ألسواق الوطنية واإلقلصاحل ا د من السلع االستهالكية واخلدماتإىل إنتاج املزي

  للحد من االعتماد على الواردات؛

(ج) هناك حاجة ملحة إىل التحول من األنشطة االقتصادية غري الرمسية إىل 
ري املتاحة يف القطاع غالرمسية وإجياد فرص العمل من خالل االستفادة من الفرص 

  الرمسي باعتماد السياسات املناسبة، وإجراء اإلصالحات اهليكلية، وتنمية املهارات؛

بلدان ات خرب  التحول اهليكليب املتعلقة(د) ينبغي أن تراعي التوصيات 
  ؛اجلنوب عموماً 

السياقات  يتماشى معل(ه) ينبغي أن يكون منوذج التنمية يف أفريقيا موجها 
  واألولويات الوطنية؛

لتمويل التنمية  ةاملوارد احمللية االسرتاتيجيَة الرئيسي (و) ينبغي أن تكون تعبئةُ 
يني وينبغي إضافة إىل ذلك تشجيع شركاء التنمية الدول يف أفريقيا بطريقة مستدامة.

م املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية.   على الوفاء بالتزاما

 ٤ [البند اأفريقي في اإلقليمي التكامل مجال في المحرز التقدم تقييم   -رابعا
 األعمال] جدول من

 عرضال -ألف

اإلقليمي على الصعيدين دون التكامل حالة  عرضاً موجزاً عنممثل األمانة قدم  -٣٤
ن إجنازات مجلماعات االقتصادية اإلقليمية ا تهحقق ما  اإلقليمي والقاري، مبا يف ذلك

ماعات اجلإن  املمثل فقال. أبوجا معاهدةيف  خلطوات احملددةمع ا متشياً رئيسية 
ولكن  ،يف جمال التكامل اإلقليميكافة بذلت جهودًا ضخمة االقتصادية اإلقليمية  

، ليت حتققتا الرغم من اإلجنازاتأضاف أنه بنسبيا. و  ةبطيئ تالتكامل كانذلك وترية 
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 ،ساسيةيات من قبيل ضعف اهلياكل األحتديعاين من تنفيذ التكامل اإلقليمي  ال يزال
واحلواجز  ،السيادةالشواغل بشأن مسألة انعدام األمن، و ، والنزاعات و وسوء اإلدارة

تصادية اجلماعات االق فيما بني عضويةتداخل الو  ،التجارة وحركة الناسعرقل اليت ت
 .اإلقليمية

 لتنمية املستدامةاوخطة  ٢٠٦٣خطة عام التآزر بني أهداف مث بّني املمثلُ أوجه  - ٣٥
ا يذمهتنفمن ّمث فإن و اخلطتني تكّمل كلٌّ منهما األخرى ، وأشار إىل أن ٢٠٣٠لعام 
خماطر إىل نّبه و  .يف القارة األفريقيةعملية التكامل التعجيل ببشكل كبري يف ساهم سي

ن حيدث كالما  مثفريقية، األطط اخل على حساباألولوية لتنفيذ اخلطط العاملية إعطاء 
اجلماعات َوَضعتا  ٢٠٣٠عام وخطة  ٢٠٦٣وأضاف أن خطة عام يف املاضي. 

أن تعمل بلدان لينبغي ل. و أمام حتديات جديدة فريقيةاألبلدان االقتصادية اإلقليمية وال
خطة تنفيذ و  ٢٠٦٣خطة عام مع واإلمنائية االسرتاتيجية  هاعلى مواءمة خطط

ا، و  نبغي ، وي٢٠٣٠لعام التنمية املستدامة مع خطة السنوات العشر األوىل املتصلة 
 .تعبئة وختصيص املوارد احمللية الالزمة لتنفيذهاهلا أيضا 

 مناقشةال -باء

 أن وترية التكامل يفأشار املتحدثون إىل ذلك، تلت املناقشة اليت  وخالل - ٣٦
راحل الرئيسية خطي املاألمر حيتاج إىل زيادة الزخم لتأن بطيئة نسبيا، و كانت أفريقيا  

ا معاهدة أبوجا.  لتمكني ة قوياجة إىل مؤسسات قارية احلاملشاركون والحظ اليت حدد
 .للتنميةمن االنطالق يف خطتها أفريقيا 

فيذ خطة عام نبعض البلدان يف تاليت تعرتض التحديات علما باخلرباء حيط وأُ  -٣٧
يم تقياملناقشة أن إجراء  وجاء يفالوطين. لصعيد على ا ٢٠٣٠عام وخطة  ٢٠٦٣

بالغ يكون  أنمن شأنه خلطط التنمية السابقة من حيث التنفيذ والدروس املستفادة 
ضمن ا مه. وأشار اخلرباء إىل ضرورة تنفيذاخلطتنينجاح تنفيذ ل بالنسبةاألمهية 

اعتماد أدوات وآليات حمددة بلدان يف حاجة إىل أن المؤكدين السياقات الوطنية، 
لتنمية الوطنية. ل اهيف خططبنجاح  ٢٠٦٣خطة عام و التنمية املستدامة اف أهدلدمج 
 .نيةيف السياقات الوطيسري دمج اخلطتني خارطة طريق لتضرورة وضع ب واوأوص

أن االعتماد على التمويل لوحظ ، ٢٠٦٣خطة عام وفيما يتعلق بتمويل   - ٣٨
فقًا ملا و عائقا رئيسيا أمام تنفيذ خطط التنمية يف أفريقيا، الذي يقدمه الشركاء ميثل 

تنفيذ العدم إن فالعديد من املبادرات واحللول، اقرتاح رغم و التجارب السابقة. أثبتته 
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على  الزمحشد التمويل البلدان من العمل على للوبالتايل البد حتديا كبريا. شكل ي
 الصعيد الداخلي.

 التوصيات -جيم

 :التوصيات التاليةاملشرتكة لجنة ال، قدمت تلك املناقشةضوء يف  - ٣٩

ات إىل تفعيل املؤسس اجلهود الرامية الدول األعضاءينبغي أن تكّثف أ) (
، وهي املصرف املركزي األفريقي وصندوق النقد األفريقي الثالثاألفريقية املالية 

 نهالكل م ساسيةاألاألنظمة توقيع ومصرف االستثمار األفريقي، وذلك من خالل 
 ؛والتصديق عليها

تعلق ياألمور فيما زمام األفريقية الدول األعضاء  ينبغي أن تتوىلب) (
ات بديلة تنفيذ آليوذلك من خالل عدة اسرتاتيجيات منها ، اإلمنائية القارية خبططها

 ومبتكرة للتمويل، مبا يف ذلك تعبئة املوارد احمللية؛ 

صادية اللجنة االقتو الحتاد األفريقي ا مفوضية يُطلب إىلينبغي أن ج) (
 ٢٠٦٣ خطة عامطريق لتنفيذ ارطة خوضع  يفالدول األعضاء أن تساعدا ألفريقيا 
ار إطيف إرساء الوطين، و لصعيد على اكلتيهما  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام وخطة 

  .اخلطتني وتقييمهمالرصد  قنسّ مو  مشرتك شامل

حو ن’’السنوية المشتركة التاسعة، عرض عن موضوع االجتماعات   -خامسا
نهج متكامل ومتسق فيما يخص التنفيذ والرصد والتقييم لخطة عام 

 من جدول األعمال] ٥[البند  ‘‘وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٦٣

 العرض -ألف

الوزراء  ؤمترم املتعلقة مبوضوع املفاهيمية عرضاً ملشروع املذكرة األمانة ممثل قدم - ٤٠
)E/ECA/COE/35/Inf/1-AU/STC/FMEPI/EXP/Info.1(II) (،  والىت ركزت على

 األهداف وحددت وأهدافها ٢٠٦٣تقدمي  معلومات  أساسية  عن خطة عام 
 سيقوأكد املمثل احلاجة إىل التن. املؤمتر فيها سينظر اليت املواضيعية واجملاالت

ج واالستفادة من أوجه التآزر وإذكاء الوعي سياق  يف متسق إزاء التنمية واعتماد 
 .٢٠٣٠ وخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٦٣ خطة عام تنفيذ عملية

 األفريقي داالحتا مفوضية عن ممثلني تضم توجيهية واسرتسل قائال إن جلنةً  - ٤١
 )النيباد( اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا شراكةلل التابعة والتنسيق ووكالة التخطيط
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 بتنمية املعنية يةاألفريق والندوة األفريقي التنمية ومصرف ألفريقيا االقتصادية واللجنة
ات خطة تنفيذ السنو  أداء لقياس إطار وضع عمليةِ  اإلحصاءات قد ُشكلت لتوجيه

ىل إم قدَّ تُ  التنفيذ عن مرحلية تقارير وإعداد ٢٠٦٣عام  العشر األوىل املتصلة خبطة
   .األفريقي املعنية بالسياسات أجهزة االحتاد

أن خطة و  السيما اإلطارين، بني التقارب أمهية على الضوءاألمانة ممثل  وسّلط  - ٤٢
) ١٧) أكثر من أهداف خطة التنمية املستدامة (٢٠تتضمن أهدافًا ( ٢٠٦٣عام 

 تشمل أيضا مسائل ٢٠٦٣ عام أن خطةذات أمهية خاصة بالنسبة ألفريقيا، وأضاف 
 تماعيةاالج املسائل وذلك عالوة على ،كمةومسائل متعلقة باحلو  وسياسية ثقافية

أشار و  وتلك املتعلقة باالستدامة اليت تعاجلها أهداف التنمية املستدامة. واالقتصادية
األخري  لربعا الوطنية بدأ يف التخطيط نظم يف اإلطارين املتعلق بإدماج إىل أن العمل

 ننيواملواط للدولةالتابعة  املؤسسات إذكاء الوعي لدى دف وذلك ،٢٠١٥ من عام
 وإدامة حفز أجل واإلمساك بزمامها من ٢٠٦٣ يف خطة عام املشاركة وتعزيز العاديني،
 .املفضي إىل التحول الزخم

 النيباد بالتعاون مع وكالة األفريقي بدأت، واسرتسل قائال إن مفوضية االحتاد - ٤٣
 التنمية رففريقيا ومصأل االقتصادية اللجنة من بدعم اإلقليمية االقتصادية واجلماعات
 ذه اجلهات منمما هل إىل االستفادة يهدف والتقييم للرصد وضع نظام عملية األفريقي،

ا من ن قوةمواطِ  . ٢٠٦٣ خطة عام تنفيذ يف واجلماعية الفردية أدوارها تعزز أن شأ
 مجيعو  اإلقليمية واجلماعات االقتصادية األعضاء وافقت الدول الغاية، هلذهأنه و 

 االستعراض يتيح واإلبالغ والرصد اعتماد منهاج موحد للتنفيذ على املنفذة الوكاالت
 كاهل إثقال تجنبل وذلك اخلطتني، من املتعلقة بكلٍّ  املرحلية التقارير لنتائج املستمر

 العشر السنوات خطة سياق تنفيذها وأشار إىل أن أفريقيا، يف. واضعي السياسات
 .٢٠٣٠ عام خطة تنفيذ ، ستكون عاكفًة أيضا على٢٠٦٣ خبطة عامصلة املت األوىل

  فقد لفت ة،كبري  مالية وغري مالية موارد سيتطلب اخلطتني إىل أن متويل ونظراً  - ٤٤
 شاءتدعو إىل مجلة أهداف منها إن أبابا اليت خطة عمل أديس إىل االنتباهاألمانة ممثل 
إىل هذا و  .مارهذا املض يف االستثمارات تنسيق يراد بهباهلياكل األساسية  معين حمفل

اع املايل من أجل تيسري تطوير القطدف إىل  تعبئة املوارد احملليةل اسرتاتيجيةٍ جانب 
 لتيسري تنفيذ زمةالال املوارد تعبئة إىلاملمثل  دعا اخلتام، توسيع الوعاء الضرييب. ويف
 .الطموحة اإلطارين وحتقيق أهدافهما
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 المناقشة -باء

عام  التنسيق بني خطة بضرورة اخلرباء أقر ذلك، تلت اليت خالل املناقشة - ٤٥
 يف فعال من خالل دجمهما حنو على تنفيذمها وضمان ،٢٠٣٠ عام وخطة ٢٠٦٣
 هاقشأنه أن حيول دون إر  بني اخلطتني من إىل أن التنسيقاروا وأش. الوطنية األطر
 صوصياتضرورة مراعاة خ ذاته الوقت يفوارتأوا . األعضاء للدول واملالية البشرية املوارد
 لدولا وتباين السياقات واملوارد واألولويات اإلمنائية لكل بلد. كما طلبت القارة

 عاجلة عدممل واللجنة االقتصادية األفريقي االحتاد من تقين احلصول على دعم األعضاء
ا كفاية  .التنفيذ على قدر

 مواءمةاملستخدمة يف اخلطتني و  املصطلحات يقتنس ضرورة على اخلرباء وشدد - ٤٦
ما ماغايا ما وأهدافهما وأولويا  أمهية على اوشددو . اإلقليمي املستوى على ومؤشرا

ا التوفيق بني اخلطتني واإلبالغ واضحة للرصد والتقييم وجود آليات  من شأ
 توسطعلى األمدين امل اإلمنائية الوطنيةوالرؤى  األطر يف الواردةالوطنية  واألولويات
 ة عاماليت تناولت خط املسح احلالية عملية أن الحظوا السياق، ذلك ويف. والطويل
 ياتاألولو  مع املنسق لتشمل مواءمة اإلطار متتد أن ينبغي ٢٠٣٠ وخطة عام ٢٠٦٣

 احملرز التقدم قييمت تتيح للبلدان واضحة إبالغ بأمهية وجود آليةأقروا و . اإلمنائية الوطنية
 التنسيق بأن رباءوسّلم اخل. التنفيذ من بعضها البعض وحتسني والتعلم اخلربات وتبادل

 صدمهااخلطتني ور  تنفيذ لضمان ضروري الوطنية خمتلف القطاعات السليم بني
 .متكاملة بطريقة وتقييمهما

لخطتني الفعال ل أمام التنفيذ تشكل العقبة األساسية التمويل ورأوا أن قيود - ٤٧
 كدواأ أبابا، أديس عمل خطة مع ومتشيا السياق ذلك ويف. الوطين ستوىامل على

 ل بديلة،متوي مصادر حتديد عن طريق اخلارجية املوارد على االعتماد ضرورة تقليص
 ويف. احمللية رداملوا تعبئة إىل الرامية اجلهود تعزيز خالل من األول املقام ويكون ذلك يف

 نم الكاملة االستفادة كيفية بشأن الوضوح من املزيد إىل دعوا السياق، ذلك
 من دّ ضرورة احل على وشددوا أبابا، إطار خطة عمل أديس يف ُقطعت اليت االلتزامات
، على حنو ما مليار دوالر ٥٠سنويا  القارة تكلف اليت املشروعة غري املالية التدفقات

عرب عن التقدير وعة. وأُ املشر أفاد به الفريق الرفيع املستوى املعين بالتدفقات املالية غري 
ثابو مبيكي،  قيادةبواللجنة االقتصادية ألفريقيا، ملا تبذله مفوضية االحتاد األفريقي 

 . لوضع تدابري ملكافحة التدفقات املالية غري املشروعةمن جهود 
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 البيانات وافرت اخلطتني عدم اليت تواجه تنفيذ أن من القيود أيضا اخلرباءرأى و  - ٤٨
ة اليت اجليدة النوعي علمًا بأن توافر البيانات ورداءة ما هو متوفر منها، اءاتواإلحص
  .رزاحمل التقدم وقياس األساس خطوط أمر جوهري لتحديدصول عليها يسهل احل

 التوصيات -جيم

 :التالية التوصيات املشرتكة لجنةال قدمت ،ةملناقشا تلكضوء  يف - ٤٩

 طيطهاخت نظم يف املنسق اإلطار إلدراج خطوات البلدان تتخذ أن ينبغي) أ(
ا؛ احملددة السياقات مع اإلمنائي وتكييفه  اخلاصة 

االقتصادية  اللجنة من بدعم األفريقي أن تعمل، ينبغي ملفوضية االحتاد )ب(
 ريقيةمؤسسة بناء القدرات األفو  نيبادالوكالة و  ومصرف التنمية األفريقي ألفريقيا

 ملتعلقةا املصطلحات على مواءمة ،الشركاء اآلخرينواجلماعات االقتصادية اإلقليمية و 
ملية عاليت ترد يف اخلطتني وذلك من خالل  واألهداف واملؤشرات والغايات باألولويات

  ؛ سحامل

 لجنةوال األفريقي ملفوضية االحتاد ينبغي القاري، الصعيد على(ج) 
أما  تني،واإلبالغ بشأن اخلط للرصد والتقييم منّسق ارإط ألفريقيا إنشاء االقتصادية

ا؛عملية اإلبالغ املتكامل اخل تنسق أن للبلدان فينبغي الصعيد الوطين، على  اصة 

صادية أن تواصل، بدعم من اللجنة االقت األفريقي االحتاد ملفوضية ينبغي ) د(
دول األعضاء ساعدة إىل الامل تقدمي ،ووكالة النيباد ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي

  واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف تنفيذ ما يلي: 

وأهداف التنمية املستدامة يف خطط  ٢٠٦٣إدماج خطة عام  ‘ ١’
  التنمية الوطنية واخلطط االسرتاتيجية للجماعات االقتصادية اإلقليمية؛

ج متكامل ومتس ‘ ٢’ طة عام خورصد وتقييم ق جتاه تنفيذ اعتماد 
  وأهداف التنمية املستدامة؛  ٢٠٦٣

طة خكّال من استكمال تصميم إطاٍر للرصد والتقييم يالئم   ‘ ٣’
  وأهداف التنمية املستدامة. ٢٠٦٣عام 

 غري اليةامل التدفقات من حلدّ رامية إىل الا تدابريال تكثيفينبغي ) هـ( 
 االلتزام تعزيزو  أفريقيا؛ يف ماليةستعالمات ا نظام يف االستثمار ذلك يف مبا املشروعة،
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 البلدان ن معوتوثيق التعاو  املشروعة؛ غري املالية التدفقات مبكافحة مشكلة السياسي
 ا الشركاتاليت تنتهجهالضارة  للممارسات بغية التصديتلقية لتلك التدفقات امل

لرفيع اوذلك من خالل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير الفريق  اجلنسيات املتعددة
 ؛من أفريقيا املستوى املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة

 يلحتص جمال يف العاملة الوطنية املؤسسات ينبغي تعزيز قدرات )و(
 تعبئة من أجل حتسني والسلطات املعنية باإليرادات، اجلمارك ذلك يف مبا اإليرادات،

 احمللية؛ املوارد

 الناجتة وفوراتال توجيه وإعادة لوطنيةا النفقات لرتشيد ينبغي بذل جهود) ز(
 إلنتاجيةا القدرات لتعزيز اهلياكل األساسية اجليدة الالزمة وصيانة بناء عن ذلك حنو

 القارة؛ يف

 خلطتنيا يذتنف دعم لمن أج الوطنية اإلحصائية النظم ينبغي تعزيز قدرة) ح(
  .ورصدمها وتقييمهما على حنو فعال

من جدول  ٦البند [مسائل مختارة تتعلق بالتنمية االجتماعية   -سادسا
 ]األعمال

 القضاءو  العمالةذو األولوية المتعلق ب األولى الخمس السنوات برنامج  -ألف
  للجميع الشاملة والتنمية الفقر على

 العرض   -١

أساسية عن تنفيذ برنامج السنوات اخلمس  معلومات  ورقة  ممثل األمانة عرض - ٥٠
لجميع، لالعمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة ذي األولوية املتعلق باألوىل 

فأشار ، E/ECA/COE/35/12- AU/STC/FMEPI/EXP/12(II)رد بيانه يف الوثيقة االو 
وخطة اإلعالن  ٢٠١٥إىل أن الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي اعتمدت يف عام 

الوة على عللجميع العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة ب املتعلقنيالعمل 
جرة األيدي العاملة. وأضاف أن  ينفذه  األخري ربنامجالالربنامج املشرتك املتعلق 

االحتاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية 
  مؤخرا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. هذه الكيانات انضم إىلقد ألفريقيا، و 

تعلق ذا األولوية املاألوىل  اخلمسالسنوات برنامج إن قائال املتحدث واستطرد  - ٥١
الستة رئيسية الاالت اجملللجميع يغطي لقضاء على الفقر والتنمية الشاملة وا العمالةب
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لة : القيادة السياسية واملساء، أال وهيعملالعالن وخطة اإليف املبينة ولوية األذات 
احلماية االجتماعية واإلنتاجية لتحقيق ؛ و املرأةو الشباب عمالة ؛ و ةالرشيد ةكمو واحل

 ئهاأدا  سنتتسم حبعمل الوق لسمؤسسات إجياد للجميع؛ و  النمو املستدام والشامل
ات اإلقليمي؛ والشراكوالتكامل االقتصادي العاملة  ييداألهجرة للجميع؛ و وهلا مشو 

  .وتعبئة املوارد

 ٢٠٦٣خبطة عام  مرتبطٌ ذا األولوية ربنامج الومضى ممثل األمانة قائال إن  - ٥٢
من خالل املواءمة بني املؤشرات واألهداف.  ٢٠٣٠لعام لتنمية املستدامة اوخطة 

ف يلجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء دورا رئيسيا يف تكيأن لارتأى و 
وإدراجه يف خطط التنمية اإلقليمية والوطنية، وذلك متشيا مع ذي األولوية الربنامج 

خبطة عام  صلةاملتاألوىل السنوات العشر خطة تنفيذ الواردة يف املؤشرات واألهداف 
ا عمليةالومع  ٢٠٦٣ ية دمج السياسات القارية يف أطر التنمرامية إىل لا املرتبطة 

القتصادية ااجلماعات سيتعني على مفوضية االحتاد األفريقي و أضاف أنه الوطنية. و 
خطط  يفذي األولوية اإلقليمية والدول األعضاء أيضا املوافقة على دمج الربنامج 

اية عام    .٢٠١٧التنمية اإلقليمية والوطنية حبلول 

 المناقشة -٢

يف  التنمويةاملناقشة اليت تلت ذلك، أشار اخلرباء إىل أن دور الدولة  خالل - ٥٣
ضعف. فاحلماية االجتماعية مل يتم تعميمها ومل متنح األولوية يف خطط قد أفريقيا 

التنمية الوطنية على حنو كاف. وأكدوا بوجه خاص أن هناك حاجة إىل تعزيز الضمان 
االجتماعي للفئات الضعيفة، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة. ويف هذا الصدد، 

ات سياسحتسني لرفاه يف احلد من عدم املساواة من خالل شددوا على أمهية دولة ا
   ينبغي تطبيقها لضمان عمل ودخل الئقني.اليت إعادة التوزيع 

ا،  بيانات موثوقبجتماعية االتنمية السياسات دعم احلاجة إىل وا كما أبرز  - ٥٤
مفوضية تعاون تالعمالة واحلماية االجتماعية. وحتقيقا هلذه الغاية،  مبا يف ذلك يف جمايل

ملتعلقة ااالحتاد األفريقي مع الدول األعضاء والشركاء لتعزيز البيانات واإلحصاءات 
القطاع غري الرمسي يف تلك إلدراج هناك حاجة ماسة وأكدوا أن . باليد العاملة

   .فريقياأيف حصة من العمالة  ربأكب يستأثرمبا أنه ات، ءاإلحصا

ا غري متملناهج التعليمية اقشة انوبعد ذلك انربى اخلرباء مل - ٥٥ وائمة مبا ووجدوا أ
على يه في جرى التأكيد ذالو اجملال أفريقيا، وهيف ق العمل اسو أحاجة يكفي مع 

ة أمهية خاصة يف ضوء الرتكيبمر يكتسي ارتأوا أن هذا األو دور احلكومات الوطنية. 
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دميغرايف. أفريقيا وضرورة االستفادة من العائد اليف الشباب اليت يغلب عليها السكانية 
مو  لدول األعضاء يف تعزيز مهارات الشبابومن مث نادوا بضرورة أن تستثمر ا ، قدرا

   .مبا يف ذلك من خالل الصحة والتعليم

فيما  بعض الدولقد جرى يف هذه املناقشة تبادل املعلومات بشأن جتربة و  - ٥٦
 .والعمالةمن الفقر  اية االجتماعية واحلدّ احلمسياسات وبرامج يتعلق ب

 توصياتال -٣

  التوصيات التالية: املشرتكة لجنةال، قدمت ةاملناقشتلك ضوء  يف - ٥٧

 اإلقصاءو مسأليت التمييز على  هالدول األعضاء تركيز اتكثف أن (أ) ينبغي 
  ؛يف سياق سياسات التنمية االجتماعية، بوصفهما مصَدرين للفقر

ريق اختاذ عن ط موقدراالفقراء (ب) ينبغي للدول األعضاء تعزيز إنتاجية 
  ائف الالئقة؛وتوفري الوظ ، وتعميم اخلدمات املالية،تدابري احلماية االجتماعية الكافية

يف  نيواملهني نيالتقني والتدريب التعليمدور (ج) ينبغي للدول األعضاء تعزيز 
ادة من االستفاجملاالت ذات األولوية من برنامج السنوات اخلمس ذي األولوية، بغية 

  املهارات مع احتياجات االقتصادات؛ تواؤمالعائد الدميغرايف وضمان 

لدول عمل اأن تينبغي بالرغم من التحديات املتعلقة بتوافر البيانات، ) د(
  ؛ ةالوطني ةمنائياإلطط اخل أطرغري الرمسي يف  القطاعدمج على األعضاء 

) ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد األفريقي هـ(
خطيط يف التالسنوات اخلمس ذي األولوية االتفاق على خارطة طريق إلدماج برنامج 

 األوىلالسنوات العشر متشيا مع خطة تنفيذ  ،٢٠١٧وطين حبلول عام قليمي والاإل
 ؛٢٠٣٠لعام  ستدامةاملتنمية الوخطة  ٢٠٦٣املتصلة خبطة عام 

ة وطنيسياسات وتنفيذ كل دولة من الدول األعضاء وضع نبغي ل) يو(
لسوق  مؤسساتٌ و سوق العمل عن فعالة معلومات م نظُ ، تدعمها شاملة للعمالة

  .ناسباملتمويل مع اقرتان ذلك كله بال ،وإرادة سياسية قوية للجميعشاملة العمل 
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 لتحديات الهجرة الدولية التصدي   -باء

 عرضال -١

 نباسياق اهلجرة يف أفريقيا، إىل جعرضا موجزا عن ممثل األمانة قدم  - ٥٨
دث داخل يقيني حيالكثري من هجرة األفر وقال إن االجتاهات الرئيسية ذات الصلة. 

ن فئة وأضاف أكثر فأكثر. تتزايد أالشباب والنساء من املهاجرين أن فئة القارة و 
معدالت ارتفاع  غري أنإمكانات كبرية للتنمية االقتصادية، تتيح أفريقيا يف الشباب 

 االستقرار االجتماعي أن يكون سببا لزعزعةالشباب ميكن أيضا بني بطالة ال
تدفقات للاألكرب مصدر أفريقيا  وهيالتحويالت املالية، وأشار إىل أن والسياسي. 

 .اضينيخالل العقدين امل ةهائل زيادة تزاداألجنيب، املباشر األجنبية بعد االستثمار 

رة للهجموحدة وضع استجابة يف حاجة ماسة إىل أفريقيا إن  املمثلوقال  - ٥٩
 ذلك حمدودية مبا يف معاجلة بعض التحديات الرئيسيةإىل و  اخلاصتستند إىل منظورها 

طر واسرتاتيجيات أني بوالتنافر  ،اسرتاتيجيات وطنية للهجرة واالفتقار إىلالبيانات، 
ياسي الدعم الس تقدمي الدول األعضاء أنر وذكَ اإلقليمية ودون اإلقليمية. ات السياس

ى قدر كبري من أمٌر علاملصلحة  ةحباصاجلهات الرئيسية لتعزيز احلوار والتنسيق بني 
 .األمهية

 المناقشة -٢

رصا كبرية ف تتيحاملناقشة اليت تلت ذلك، اتفق اخلرباء على أن اهلجرة  خالل - ٦٠
كومات تقييم يتعني على احلقالوا إنه داخل أفريقيا، ما يتعلق باهلجرة فيو ألفريقيا. 

ا. دمة خل هاتسخري و مهارات املهاجرين  لتحويالت اوأضافوا أن برامج التنمية اخلاصة 
ناك ه نمو االقتصادي ومتويل التنمية يف أفريقيا. لكنَّ أيضا مصدرا هاما للاملالية متثل 

ا احملّدثة و اإلحصاءات كبرية يف  ندرةً  ولوحظ أفريقيا.  اهلجرة يفاليت تتناول املوثوق 
بصورة ال إرصدها وال يتم  اكافيا  ال تلقى اهتمامالتحويالت املالية ن بوجه خاص أ
 ة.غري منتظم

ا و ر م أشاولكنهأبرز اخلرباء أيضا الروابط بني اهلجرة وانعدام األمن واإلرهاب. و  - ٦١
جا حذرا و ضرورة أن تتبع أيضا إىل   سألة اهلجرةمتناول تجنب اإلفراط يف أن تالدول 

اهلجرة بشكل آمن ومنظم داخل  على أمهية ضمان تدفقوا . وشددمن زاوية أمنية
ك أكدوا أن ذل. و وكرامتهم امل حلقوق املهاجرينأفريقيا وخارجها، مع االحرتام الك

 .املقصد والعبوراملهاجرين األصلية وبلدان  على بلدانيسري 
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األمهية من  أى اخلرباء أنهتر اأفريقيا،  يف تنميةدمة الخلمن أجل تسخري اهلجرة و  - ٦٢
تعزيز املؤسسات واستقرار االقتصاد الكلي، وذلك الستعادة الثقة وتشجيع مبكان 

ا اىل تدخالت فريقيحتتاج أذلك، ى لع وبناءفقات التحويالت املالية واالستثمار. تد
أن املنطقة  الصدد ذلكيف لوحظ و اهلجرة. بشأن أكثر تنسيقا  يةتاواستجابات سياس

األيدي جرة تعلق املوضعت بالفعل اسرتاتيجيات قارية، مبا يف ذلك الربنامج املشرتك 
يف ود املعقمؤمتر قمة االحتاد األفريقي عن اهلجرة بشأن الصادر عالن اإل، و العاملة

وري من الضر وأكدوا أنه . املالية ، واملعهد األفريقي للتحويالت٢٠١٥ يهيونحزيران/
 .حتديد الفجواتمع البناء على ما هو موجود  ةواصلم

 التوصيات -٣

تصدي الطت الضوء على مسألة حيوية هي اليت سلّ  املناقشة تلك يف ضوء - ٦٣
لجنة القدمت  ،صلة بني اهلجرة والتنميةالت قامألألسباب اجلذرية املفضية إىل اهلجرة و 

 :التوصيات التاليةاملشرتكة 

، ماراتدفقات املهاجرين ومهتسجيل لقواعد بيانات دقيقة  إرساءأ) ينبغي (
  على املستويني الوطين واإلقليمي؛ مبا يف ذلك وضع خارطة ألمناط اهلجرة

االقتصادية  اللجنةبدعم من  ،أن تضع االحتاد األفريقيينبغي ملفوضية ب) (
 ،قليميةعات االقتصادية اإلاواجلمومصرف التنمية األفريقي ووكالة النيباد ألفريقيا 

الدولية  محايتهم على الطرق لمن أجتدخل لصاحل املهاجرين الفاوض و تللقارية  مبادرةً 
  ر؛ فوفة باملخاطاحمل

لنمو كمصدر لاملالية  ول األعضاء االستفادة من التحويالت ج) ينبغي للد(
مواتية ات سياسع وضو مؤسسية بيئة يئة يف أفريقيا عن طريق  ةاالقتصاديوالتنمية 
 واالستثمارات؛املالية لتدفقات جلذب ا

عات ااالحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا واجلمينبغي ملفوضية د) (
 ا؛بينها بشأن اهلجرة يف أفريقيفيما ز التنسيق ياإلقليمية تعز االقتصادية 

ن أجل مفرص اقتصادية للشباب يف أفريقيا إجياد ه) ينبغي للدول األعضاء (
  ؛منة وغري النظاميةاآلمن اهلجرة غري  املهارات واحلدّ بفاظ تحالا
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 مع اللجنةعن كثب مفوضية االحتاد األفريقي مل ع(و) ينبغي أن ت
غري جرة تصدي ملسألة اهلوضع اسرتاتيجية قارية للمن أجل  االقتصادية ألفريقيا

  .رتكةاملسؤوليات املشمبدأ ويف إطار  ، وذلك بالتعاون مع اجملتمع الدويلاملشروعة

 ألعمال]امن جدول  ٧[البند  حالة التنمية اإلحصائية في أفريقيا  -سابعا

 العرض -ألف

يف رد او ال، الة التنمية اإلحصائية يف أفريقياالتقرير املتعلق حب األمانة ممثل عرض - ٦٤
التقدم مشرياً بإجياز إىل  ،E/ECA/COE/35/12-AU/STC/FMEPI/EXP/12(II)الوثيقة 

يف هلا دي للتصتخذة املوالتدابري اثلة والتحديات املحىت ذلك الوقت الذي حتقق 
وتطلعات  القارة واالستجابة الحتياجاتملعاجلة املشاكل اليت تواجه قال إنه املستقبل. و 

وانضمت  ٢٠٦٣اعتمدت البلدان األفريقية خطة عام فقد مواطنيها على حنو واف، 
بغية تتبع وأضاف أنه . ٢٠٣٠إىل اجملتمع الدويل باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 

نوعية ذات ية إحصائتوافر بيانات ، هناك حاجة إىل اخلطتنيالتقدم احملرز يف تنفيذ 
ل الوصول ويسه يف الوقت املناسب، تصدر فيما بني البلدانقابلة للمقارنة جيدة 
   .إليها

ا قادرة  القوميةاحلسابات إن يقول  املمثلمضي و  - ٦٥ لى عحتظى بأمهية كو
 هاتنفيذيف و لبلد ما االجتماعية و االقتصادية التنمية سياسات شكيل املساعدة يف ت

خدم استقد عددا قليال جدا من البلدان األفريقية أن من الواضح غري أنه . هاورصد
االسرتاتيجية األفريقية من شأن و . ٢٠٠٨ام عنظام احلسابات القومية يف صيغته ل

 من ن مفوضية االحتاد األفريقيكِّ متُ أن  ٢٠٠٨تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام ل
اجلماعات ومصرف التنمية األفريقي و  ، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقياالقيام

سابات القومية املوارد املالية والتقنية الكافية لتنفيذ نظام احل تعبئةب ،االقتصادية اإلقليمية
  .فعالعلى حنو  ٢٠٠٨لعام 

الفشل خالل ب ينقد مُ وأشار إىل أن رصد وتقييم الربامج املختلفة يف أفريقيا  - ٦٦
لتغلب على لو  .تتوافر باستمرارالسنوات األخرية بسبب االفتقار إىل بيانات موثوقة 

طة التنمية تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين خب، فقد دعا اإلحصاءات املتاحةيف العجز 
لى وجه ع أفريقيايف و  ،إىل إحداث ثورة يف البيانات يف العامل ٢٠١٥ملا بعد عام 
رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي اعتمد قرارين ر مؤمتذكر أن و . اخلصوص

إنشاء بلقاضي االقرار مها و  ،يف أفريقيانوعية جيدة ذات تعزيز إنتاج إحصاءات لمهَمني 
 )لعاصمةتونس ا(الذي تقرر أن يكون مقره األفريقي لإلحصاء  نيلسون مانديالمعهد 
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يكون مقره  (الذي تقرر أناملركز األفريقي للتدريب اإلحصائي  بإنشاءاملتعلق والقرار 
ذي أحرز التقدم السيستند عملهما إىل أن هاتني املؤسستني ، مضيفًا )روياموسوكْ 
ملدنية، األحوال احصاءات إت التالية: التسجيل املدين و يف اجملاالوخاصة  بالفعل،

من املسائل ذلك  وغري ،القوميةاحلسابات و والسالم واألمن، وإحصاءات احلوكمة 
ملشاكل الرئيسية امن  االفتقار إىل التمويل الكايفقال إن املستجدة مثل ثورة البيانات. و 

اءات جيدة تعرقل إنتاج إحصو النظم اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا عاين منها اليت ت
قد أوصت  نيةجلنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطأن أشار إىل و  .النوعية

 ةنسبالدول األفريقية ختصص بأن  ٢٠١٦خري املعقود يف آذار/مارس األ ايف اجتماعه
ا الوطنية  ٠,٠١٥   ئية. نمية اإلحصالتليف املائة من ميزانيا

 المناقشة -باء 

مهية أهلا  اتفق اخلرباء على أن اإلحصاءات ، تلت ذلكاملناقشة اليت خالل  -٦٧
لتنفيذ خطة عام  بد منها الفلتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. بالنسبة أساسية 
  اإلحصاءات.تنمية ، ولذلك ينبغي أن تواصل الدول األعضاء الدعوة إىل ٢٠٦٣

ن البيانات عمفصول أنه و مفرط فقد قيل إنه ُممَركز بشكل التسجيل املدين  أما -٦٨
ظم نُ أن تشملهم  ، وينبغياملناطق الريفيةيف يقيمون بية سكان أفريقيا غالفاحمللية. 

نة مَ قْ الرَّ ، فإن الورقعلى تدون التسجيل املدين وقائع . ونظرا ألن معظم ل املدينيسجتال
ا على حنو أفضلالبيانات للحفاظ على بالغة األمهية خطوة تشكل  أن ارتئي و  .وإدار
يما يتعلق بإجراء الصعوبة ف ةبالغتعاين من مواقف نزاع ما بعد الاليت متر حباالت البلدان 

ال يف جماخلرباء  بأن يساعدوزراء املالية طالب ، ٢٠٠٦في عام فالتعدادات السكانية. 
ا.على تلك البلدان اإلحصاءات    إجراء تعدادا

ورة األكثر خط سألةهي املئية اإلحصاتنمية المتويل ن أاملتحدثون  أضافو  -٦٩
باتباعها اء الدول األعضتقوم بعض احللول املقرتحة اليت وتشمل بالنسبة للمنطقة. 

إىل اجة حبالبلدان ن شاروا إىل أوأ  .ءاتإلحصاوطنية لومراكز تدريب إنشاء صناديق 
مجيع أن أكدوا و للمؤسسات اإلحصائية. الذي ختصصه رفع حجم التمويل 

ليهم ع ، وليس املؤسسات اإلحصائية فحسب،منها البيانات واملستفيدينمستخدمي 
   .نشطة اإلحصائيةلصاحل األاملوارد  أن يشاركوا يف تعبئة

جمال  اخلرجيني يفإىل أن استبقاء شار اخلرباء وفيما يتعلق بالتدريب، أ -٧٠
ملؤسسات اوم تقأن وارتأوا ضرورة  ثل حتديا بالنسبة للعديد من البلدان.ءات مياإلحصا

احلكومات على  تشجعوأن  التمويل ملدارس التدريب ريتوفبفريقية شاملة للبلدان األال
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وناقش . ئهمهود الستبقااجلبذل و نهج بشكل مميف جمال اإلحصاءات توظيف اخلرجيني 
ت تونس وكو كل من به مدارس التدريب اإلحصائي يف  ت اخلرباء العمل الذي قام

التدريب  لجمالسد الثغرات يف تؤهلها من إمكانات تلك املدارس  متتلكهديفوار وما 
ديد جماالت يف حتهلا دورها مدارس التدريب أضافوا أن و البيانات يف أفريقيا. مواءمة و 

 ،، والسالم واألمن، والتوسع احلضريةالرشيدوكمة جديدة إلنتاج البيانات، مثل احل
  واملستوطنات البشرية. 

أمهيتها  ءاتحصالإلأن حظوا وفيما يتعلق مبوضوع اإلحصاءات وتقييم الفقر، ال -٧١
التخطيط يكون  أنوإىل األرقام، أفريقيا  تتجاوز أنأشاروا إىل ضرورة تقييم الفقر. و يف 

 واضعيوأضافوا أن قدر اإلمكان. تشاركيًا اإلمنائي ومجع البيانات اإلحصائية 
   .ائيالتخطيط اإلمنخلدمة  املولدة البياناتجيب أن يستعينوا بكافة السياسات 

م فأكدوا ومضى اخلرباء يف  -٧٢ يانات االستفادة من التكنولوجيا وثورة البأن مناقشا
له بغي نيالحتاد األفريقي اوارتأوا أن تحديث اإلحصاءات يف أفريقيا. أمر مهم ل
من  كمكونيف أفريقيا  مواءمتها إطار قانوين لتنظيم اإلحصاءات ودعم استحداث 
ن عأن تتخلف أفريقيا  كبرياحتمال  وأضافوا أن هناك  .٢٠٦٣خطة عام مكونات 

هلا  ا الالزمةالتكنولوجيوأن عليها أن حتدد ثورة البيانات، تتبىن ركب التنمية إذا مل 
  . بشكل واضح

ألفضلية إيالء ا لضروريامن قيل إن ، عليها لكية البيانات والسيادةتعلق مبيوفيما  -٧٣
 للبيانات الوطنية بدال من البيانات اليت تنتجها املؤسسات الدولية، اليت كثريا ما تستند

ا الوطنية أن تعد البلدان على يتعني و إىل تقديرات.  زمام املبادرة تتوىل و بنفسها بيانا
قديرات تتكون قد  ،ذلكيتعذر فيها يف احلاالت اليت . و األمر اذما يتعلق في

  الدولية مفيدة. املنظمات

عن اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية، احلديث انتقل اخلرباء إىل و  -٧٤
بني املكاتب اإلحصائية الوطنية  كافأنه ال يوجد أي تعاون أو تنسيق  فالحظوا 

قية فريأآلية وجود ا أيضا على أن والوزارات احلكومية واملصارف املركزية. وشددو 
ر عناصعنصرا هاما من ينبغي أن يشكل ءات اإلحصايف جمال ألقران الستعراض ا

  .األفريقيةءات إلحصالاإلطار املؤسسي 

  التوصيات -جيم 

  التوصيات التالية:املشرتكة لجنة ال، قدمت املناقشة تلكضوء  يف -٧٥
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قتصادية اللجنة االمن َعوٍن ، بمفوضية االحتاد األفريقي تقومينبغي أن (أ) 
تقدمي الدعم إىل ب ،القدرات األفريقية بناءومؤسسة ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي 

األفريقية يف جهودها الرامية إىل تدريب عدد كاف من  مؤسسات التدريب اإلحصائي
  ؛ائية الوطنيةلعمل يف النظم اإلحصلواخلرباء يف جمال تكنولوجيا املعلومات اإلحصائيني 

يف  ٠,٠١٥ما ال يقل عن على ختصيص حلكومات األفريقية اُتشجع (ب) 
ا املائة من  ا دعم األنشطة اليت لالوطنية ميزانيا   ؛الوطنيةية ئكاتب اإلحصااملتقوم 

 إنشاء صندوقمسألة مفوضية االحتاد األفريقي ينبغي أن تنسق (ج) 
مفوضية ذهلا بتاليت جهود تعبئة املوارد خالل من موارده تؤمَّن األفريقية ءات إلحصال

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي ، بدعم مناالحتاد األفريقي
  ؛ومؤسسة بناء القدرات األفريقية

 مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقياينبغي أن تضع (د) 
عات البلدان األفريقية واجلماوم تقشاملة  ومصرف التنمية األفريقي آلية تنسيق

اإلحصاءات ارة داألساليب املستخدمة يف إحتسني  بغيةبتنفيذها االقتصادية اإلقليمية 
  املستويات؛ كافةعلى   هاواستخدام هاإنتاجمن حيث الوطنية 

يئة اخلطوات الالزمة لتهاختاذ واصل ينبغي للحكومات األفريقية أن ت(ه) 
 نظمها يف واستبقائهماملختصني يف االحصاءات اجتذاب تكفل اتية و بيئة عمل م

  ؛اإلحصائية الوطنية

 مفوضية االحتاد األفريقي، بالتعاون مع حكوميت تونسينبغي أن تتخذ (و) 
 النيلسون مانديمعهد تشغيل يبدأ لضمان أن  اخلطوات الضرورية ،وكوت ديفوار

 ،٢٠١٦نيه حبلول حزيران/يو املركز األفريقي للتدريب اإلحصائي و األفريقي لإلحصاء 
جلنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية يف أقرته على النحو الذي 

  ؛٢٠١٦آذار/مارس 

القتصادية اللجنة ا ، بدعم منمفوضية االحتاد األفريقيأن تعكف ينبغي ) ز(
لى إعداد عومؤسسة بناء القدرات األفريقية،  ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي

اسرتاتيجية لتشجيع االبتكار واستخدام التكنولوجيا لتحسني نوعية اإلحصاءات اليت 
  .تنتجها النظم اإلحصائية الوطنية
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من جدول  ٨[البند  المسائل النظامية: اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -ثامنا
  األعمال]

 عرضال -ألف

عمل ن عبند جدول األعمال: تقرير بقدم ممثلو األمانة الوثائق التالية املتعلقة  -٧٦
 -E/ECA/COE/35/9)  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني االقتصادية ألفريقيا لفرتة اللجنة 

AU/STC/FMEPI/EXP/9(II))    شركاء آراء الالدراسة االستقصائية السنوية الثانية عن و
فريقيا اإلطار االسرتاتيجي للجنة االقتصادية ألو ؛ عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيايف 

-E/ECA/COE/35/5( ٢٠١٩-٢٠١٨لفرتة السنتني 

AU/STC/FMEPI/EXP/5(II)()اللجنة  التابعةاهليئات الفرعية التالية من تقارير ؛ وال
 خطيطأعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتاالقتصادية: التقرير املرحلي عن 

(E/ECA/COE/35/7-AU/STC/FMEPI/EXP7(II)) للجنة األوىل ، وتقرير الدورة
-E/ECA/COE/35/16)(الشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية 

AU/STC/FMEPI/EXP/16(II) ، التكاملو  بالتعاون املعنية الدورة التاسعة للجنةوتقرير 
الدورة ، وتقرير  (E/ECA/COE/35/17-AU/STC/FMEPI/EXP/17(II)) اإلقليميني

-E/ECA/COE/35/10( التاسعة للجنة التنمية املستدامة

AU/STC/FMEPI/EXP/10(II)(   ،؛جلان اخلرباء احلكومية الدوليةاجتماعات  وتقارير 
يقي املقدم على نطاق منظومة األمم املتحدة لالحتاد األفر الدعم املتعلق بتقرير الوأخريا، 

-E/ECA/COE/35/6) نيباد)الريقيا التابع له (وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أف

AU/STC/FMEPI/EXP/6(II)). 

، ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني لفرتة عرض تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا  أثناءو  -٧٧
لسنتني اللجنة االقتصادية خالل فرتة ا ااخلطوات اليت اختذعلى األمانة  ةممثلشددت 
ا على الكي  مرجعيجممع فكر حتويل نفسها إىل  لة من أجاملاضي يف لتأثري تعزز قدر

ا؛ أفريقييف  ية ائمنسياسات اإلعنيني مبسائل الاملأولويات وبرامج الشركاء الرئيسيني 
قُدماً أفريقيا  يفالتحول اهليكلي ودفع من احلديث عن نفسها بنفسها؛ متكني أفريقيا و 

أولويات  حول أربعتتمحور هود تلك اجلإن  املمثلةُ وقالت القارة.  على أساس أولويات
كسب و فريقيا؛ أيف التحول طة خل اً دعمالسياسات عن طريق تأثري الاسرتاتيجية، هي: 

 ارفية وخدمات لنشر املعحبوث سياساتاملزيد من الثقة واملصداقية من خالل إنتاج 
التعلم قافة ثتعزيز آليات املساءلة وتعميق ؛ و اجلودة ةعالية و قائمة على األدلة وصاحل

رئيسية شغيلية. وقد ُعرضت اإلجنازات الالتالعمل؛ وتعزيز الفعالية جماالت يف مجيع 
، ٢٠١٥ -٢٠١٤على صعيد الربامج الفرعية التسعة املشمولة بامليزانية الربناجمية للفرتة 
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مع تقدمي ما يدل على حتقيق األهداف يف جماالت التأثري السياسايت، ومصداقية 
ا اللجنة االقتصادية لتوليد املعارف ونشرها، واملساءلة والتعلالتدخالت اليت تقو  م، م 
 والفعالية التشغيلية.

موجز عن إجراءات املتابعة املتخذة بشأن مجيع القرارات واملقررات  ُقدم عرضٌ و  -٧٨
، مبا ٢٠١٥اليت اعتمدها مؤمتر الوزراء يف اجتماعاته املشرتكة الثامنة املعقودة يف عام 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم مفوضية االحتاد الذي اضطلعت به ل عمالفيها 
دعم و ؛ ٢٠٣٠لعام  لتنمية املستدامةاوخطة  ٢٠٦٣خطة عام األفريقي يف إدماج 

يف اخلطط االسرتاتيجية  ٢٠٦٣دمج خطة عام  من أجل اً أفريقيبلدا  ٢٧شاورات مع امل
لدول ؛ ومساعدة اتقييم واإلبالغووضع أطر منسَّقة للرصد والية الوطنية؛ ائمنواإل

مية الرئيسية احملافل العاملية واإلقليانعقاد األعضاء يف تنسيق املشاورات اإلقليمية قبل 
 .بشأن قضايا مثل متويل التنمية وتغري املناخ والتنمية املستدامة وثورة البيانات

 إىل ممثلة األمانة نشطة اللجنة االقتصادية، أشارتعرضها ألختام ويف  -٧٩
اللتماس  السنوية الثانية اليت أجريتالدراسة االستقصائية املنبثقة عن ستنتاجات الا

ا كانت آراًء عمل اللجنة االقتصادية بشأن آراء الشركاء   شكل عامب ةجيابيإفقالت إ
يف اسعتني و معرفة وخربة  ميتلكو ميكن االعتماد عليه  اللجنة شريكٌ تربهن على أن 
ل اللجنة اعمأأيضا إىل أن خطة  أشارتالدراسة أضافت أن فريقيا. و أقضايا التنمية يف 

؛ وأكدت القارة يف لالتحو للخطة املفضية إىل  بنجاح لتصديسمح هلا بااالقتصادية ت
 جماليف هامة مبادرات حول تتمحور شراكات اللجنة تعمل فعال على إقامة  أن
 لسياقامرتبط أميا ارتباط ب وأن ما تقوم به من نشر للمعارف؛ ارفاملعنشر ث و و البح

ودة جباتسم على الدوام أن اخنراط اللجنة يف السياسات العامة و وذو صلة وثيقة به؛ 
سينات إدخال حتأيضا ا قرتحو االدراسة االستقصائية  يف نياملشاركقالت إن و .عالية
ريف بأعمال التعوزيادة  االت، مبا يف ذلك احلاجة إىل حتسني االتصالاجملبعض على 

؛ مع منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاصة تعميق الشراكإىل و اللجنة االقتصادية؛ 
ن اإلبالغ عشراكات وطنية، وتعزيز التخطيط و إقامة حتسني القدرات من خالل و 

 .من خارج امليزانيةعمليات التمويل 

طار االسرتاتيجي للجنة حديث عن اإلللبعد ذلك ممثلة األمانة انتقلت و  -٨٠
يستند إىل اإلطار  أنت كدفأ، ٢٠١٩-٢٠١٨فرتة السنتني يف االقتصادية 
يف  يتناولو  نيتوالدروس املستفادة من فرتة السنتني السابقاليت حتققت النجاحات 
لعام  لتنمية املستدامةاوخطة  ٢٠٦٣خطة عام أولويات جديدة مثل  الوقت ذاته
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ادية وأفادت بأن عمل اللجنة االقتصواهلجرة.  ،املناختغري و  ،، ومتويل التنمية٢٠٣٠
 .حول تسعة برامج فرعية مرتابطة ومتكاملة نُظم سرتاتيجياالطار يف ظل هذا اإل

للتنمية  املعهد األفريقيأعمال عن املعد املرحلي  التقريرَ  وعرضت ممثلُة األمانة -٨١
جنة الذراع التدرييب للهو و  األفريقي، املعهد أن تأكدف، االقتصادية والتخطيط

مبا يف ذلك التنمية  ،اهيلويستند إ يتفق مع أولويات أفريقياًا برناجمينفذ االقتصادية، 
، واهلجرة ةوالتجارة بني البلدان األفريقياملستدامة، ومتويل التنمية، واالقتصاد األخضر، 

 سياق ما يفمن أجل التنمية. وسلطت الضوء أيضا على أمهية تنمية القدرات، السي
 ، مبا يف ذلكاألنشطةشىت عرضت . و ٢٠٦٣خطة عام املستدامة و  التنميةأهداف 

ملاجستري، ادورات و  ،لقات الدراسيةواحلالرفيعة املستوى بشأن السياسات، وارات احل
، اليت  يةباللغات اإلجنليزية والفرنسية والعرب اليت يقدمها املعهد قصرية املدىالدورات و 

مقدماً  وبعضها اآلخرطلبات حمددة من البلدان لتلبية خصيصا  اً كان بعضها مصمم
لتعليم عن عهد لبرنامج امليف هذا السياق إن فقالت شركاء. العديد من البالتعاون مع 

يف دورة  ٢٤ى أجر املعهد . وأضافت أن ٢٠١٦عام  خاللينطلق من املقرر أن بعد 
موظفي اخلدمة من موظفا  ٥٨٩يف خمتلف البلدان األفريقية استفاد منها  ٢٠١٥عام 

املعهد استحدث . كما هميف املائة من ٣٣وأن النساء قد شكلن األفريقيني، املدنية 
يف السياسة الصناعية بالتعاون مع جامعة  املاجستريمنهجًا للحصول على شهادة 

 هشرية ومواردالب هتعزيز طاقاتيف حاجة إىل املعهد وأكدت ممثلة األمانة أن جوهانسربغ. 
ثت ومن مث فقد ح. خدماتهعلى الدول األعضاء تزايد طلبات  يف ضوءمعا املالية 

ا  تضاء، عند االقوأن تسوي،  بانتظامالسنوية الدول األعضاء على تسديد مسامها
 .املتأخرات املستحقة عليها

األمانة  ةلممث تحتت هذا البند، قال ُقدمتاليت خالل العروض و ويف وقت الحق  -٨٢
ا لتقدمي ترشاملناطق دون اإلقليمية األفريقية اخلمس ُوجهت إىل  تٍ ان طلبإ يحا

 الثالثه ييف اجتماعاقرتح جملس اإلدارة أن و األفريقي لعضوية جملس إدارة املعهد 
أشارت و النظام األساسي للمعهد. واخلمسني والرابع واخلمسني إدخال تنقيحات على 

ي مشروع النظام األساسهي و  قدمتُ س ،تلك الرتشيحاتإىل أنه مبجرد االنتهاء من 
 .امللمصادقة عليهارية املشرتكة اجل هوزراء يف اجتماعاتالمؤمتر إىل املنقح 

انية للجنة الشؤون اجلنساألوىل الدورة عن  املعد تقريررضت ممثلة األمانة الوع -٨٣
املعنية  جنةلال الدمج بني نتاجُ هي اللجنة هذه أن إىل  تأشار ف ، والتنمية االجتماعية

االجتماعية و التنمية البشرية وجلنة  ٦الربنامج الفرعي املشمولة باملرأة يف التنمية  دورب
 توجيه توفرييف  تتمثلديدة اجللجنة الالية أضافت أن و . و ٩الربنامج الفرعي ب املشمولة
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والتنمية انية اجلنس باملسائل املتعلقاخلرباء للجنة االقتصادية ألفريقيا يف عملها 
السكان و يف جماالت مثل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ وذلك جتماعية، اال

نة بوجه اللجكما تُعىن . يضر وسع احلالعمالة واحلماية االجتماعية؛ والتو والشباب؛ 
يل األفريقي الدل ا، ومهاللجنة االقتصادية ألفريقياا موضعتهدليلني اللذين الخاص ب

 .التنمية االجتماعية يف أفريقيادليل للمسائل اجلنسانية والتنمية و 

 بالتعاون عنيةامل للجنةالدورة التاسعة املتعلق بتقرير المث تطرقت املمثلة إىل  -٨٤
إحداث جل من أموضوع "تعزيز التكامل اإلنتاجي اليت تناولت  اإلقليميني والتكامل

ورصد  استعرض التقدم احملرز يف اجملاالت التالية: قياسفقالت إنه أفريقيا"، يف حتول 
بلدان بني اليما فالدويل و على املستوى األداء التجاري و التكامل؛ يف جمال التقدم احملرز 

 ةاالسرتاتيجيمة سالسل القيتطوير وتعزيز و األمن الغذائي يف أفريقيا؛  وحالة؛ األفريقية
يف أفريقيا.  اهلياكل األساسيةتطوير ؛ و الزراعيةلسلع ابالغذاء و  فيما يتعلق ةاإلقليمي

تنمية  مثل احلاجة إىل تتناول مسائلتوصيات اعتمدت اللجنة وجاء يف التقرير أن 
ط أفريقيا؛ وس منطقة عملية التكامل يفبطء و رأس املال البشري لتحسني االبتكار؛ 

 على األراضي ازةيح يف بشأن االستثماراملبدأ التوجيهي ملفوضية االحتاد األفريقي و 
يف املائة من  ٣٠املتمثل يف أن تكون نسبة دف اهلبلوغ مبا يف ذلك  واسع، نطاق

والتوازن بني حتسني اإلنتاجية الزراعية  ؛٢٠٢٥لنساء حبلول عام لوثقة مملوكة املاألراضي 
 .البيئةمراعاة و 

 تتدامة، استعرضسعن الدورة التاسعة للجنة التنمية املاملعد تقرير الوفيما يتعلق ب -٨٥
، لناميةا الدول اجلزرية الصغريةب ما يتعلقفياملذكورة األمانة توصيات اللجنة  ةممثل

والتكنولوجيا اجلديدة واالبتكار، واالقتصاد األخضر واملوارد الطبيعية، وتنمية املوارد 
أفريقيا دى منتوقالت إن . اللجنة مكتبشكيلة وت والتنمية، ملناخااملعدنية، وتغري 

يف  عقده راملقر يف اجتماعه  سيتناول هذه التوصيات اإلقليمي للتنمية املستدامة
ولوجيا وإدارة تكناالبتكارات والاملتعلق بإىل الربنامج املمثلة  وأشارت. ٢٠١٦مايو أيار/

يتسم و مسار تحرك حنبال يُعىنأوضحت أن الربنامج فاملوارد الطبيعية يف أفريقيا، 
لمواءمة لصيغة جديدة وضع على  جارٍ  عملَ ال أنو  ية،ربونالكاالنبعاثات ض اخنفبا

 ٢٠١٥اسرتاتيجية ما بعد عام تنفيذ أمهية وشّددت أيضًا على  .النمو والتنميةبني 
ا أن تالقمة العاملية جملتمع املعلومات، الاملنبثقة عن   حتقيق أهداف سهم يفيت من شأ

 . ٢٠٦٣لتنمية املستدامة وخطة عام ا

األمانة التقارير املتعلقة باجتماعات جلان اخلرباء احلكومية الدولية،  ةممثل تعرضو  -٨٦
ا  تأوضحف أن املكاتب دون اإلقليمية اخلمسة التابعة للجنة االقتصادية عقدت دورا
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واتفقت على جمموعة من  ٢٠١٦السنوية خالل شهري شباط/فرباير وآذار/مارس 
 ٢٠٦٣يات ذات صلة خبطة عام ضمن ثالث فئات، هي:  توصتندرج التوصيات 

توصيات تتعلق باملوجزات القطرية اليت تعدها اللجنة و وأهداف التنمية املستدامة؛ 
االقتصادية؛ وتوصيات بشأن استعراض جلان اخلرباء احلكومية الدولية وغريها من 
األجهزة الفرعية للجنة االقتصادية. وخالل االجتماعات، ناقش اخلرباء أيضا بيئة 

اد الكلي يف خمتلف املناطق دون اإلقليمية واملوجزات القطرية اليت تعدها اللجنة االقتص
صالح إوأضافت أن بربامج عملها.  تتعلقمسائل نظامية عالوة على االقتصادية، 

ا وجداول أعماهلا والصلة هياكل  اللجان احلكومية الدولية فيما يتعلق بتواتر جلسا
وافقت د قالبنود املهمة الواردة يف جدول األعمال. و  منكان   بينها وبني مؤمتر الوزراء

غالبية الدول األعضاء على ضرورة أن متضي اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف عملية 
دف ضمان املواءمة واالتساق بشكل أفضل مع مؤمتر الوزراء واألجهزة  اإلصالح، 

  التابعة للجنة االقتصادية.األخرى النظامية 

األمانة التقرير املتعلق بالدعم الذي تقدمه األمم املتحدة إىل  ةممثل تمث عرض -٨٧
ت وفرت الضوء على عدة جماال تاالحتاد األفريقي وبرنامج النيباد التابع له، فسّلط

فيها اللجنة االقتصادية مثل هذا الدعم، مبا يف ذلك مواءمة األطر السياساتية والقانونية 
ة قطاع اخلاص يف متويل مشاريع اهلياكل األساسيوالتنظيمية من أجل تعزيز مشاركة ال

إطار وتطوير ؛ ٢٠٦٣العابرة للحدود يف أفريقيا؛ واملسامهة يف صياغة خطة عام 
الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية للفرتة 

لية؛ ة املوارد احمل؛ والقيام بأنشطة دعوية عاملية لتعزيز جهود تعبئ٢٠٢٧-٢٠١٧
والتفاوض بشأن منطقة التجارة احلرة القارية. وأبرزت ممثلة األمانة دور آلية التنسيق 
اإلقليمي ألفريقيا يف توفري دعم األمم املتحدة، فقالت إن اللجنة االقتصادية قدمت 

ا أالدعم التقين ملبادرة النيباد واآللية األفريقية الستعراض األقران على حد سواء، و 
قدمت الدعم لآللية باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. ويف هذا السياق، 
الحظت أن آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا تواجه معوقات شديدة يف جمايل املوارد 
ا ولصغر حجم مالكها الوظيفي،  املالية والبشرية نظرا الفتقارها إىل ميزانية خاصة 

صل بعدم كفاية االتصال وانعدام التعاون املنتظم يف داخل وتعرتضها حتديات تت
استدامة املوارد أمر ال غىن عنه أن  بناء على ذلكأكدت اجملموعات وفيما بينها. و 

  بصورة فعالة.لية اآللتشغيل 
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  المناقشة -باء

متحورت حول مسائل تتعلق بتنمية رأس املال البشري،  مناقشةٌ  العرضَ تلت  -٨٨
واهلياكل األساسية املالية، وإدماج برامج التنمية العاملية والقارية يف السياق الوطين، 
ة واملعوقات اليت تعرقل التكامل اإلقليمي، والتفاوض على العقود املتصلة باملوارد الطبيعي

  يف أفريقيا.

لهياكل لإيالء اللجنة االقتصادية مزيدا من االهتمام  وشدد اخلرباء على ضرورة -٨٩
، مالحظني ٢٠١٩-٢٠١٨األساسية البشرية واملالية يف إطارها االسرتاتيجي للفرتة 

أن عملها يف هذين اجملالني مل ُيسلط عليه الضوء بشكل كاٍف يف تقريرها عن فرتة  
رأس  على تنميةأكثر  رتكيزال تكثيفمن البد  ه. وارتأوا أن٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

ا ماملال البشري وتعبئة املوارد يف سياق تصميمها ملا تضعه من إصالحات وسياسات و 
اسية البشرية باهلياكل األساملتعلقة تدريبات. وأحاط اخلرباء علما باملبادرات تقدمه من 

 القتصادية،ا -واملالية، فأكدوا أن تلك املسائل أدجمت بشكل جيد يف الدعائم الثالث
. كما ٢٠١٩-٢٠١٨اليت تشكل األساس إلطار الفرتة  -واالجتماعية والبيئية

استعرضوا أمثلة على أعمال اللجنة االقتصادية فيما يتعلق برأس املال البشري، مبا يف 
ذلك دليل التنمية االجتماعية يف أفريقيا والدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية، 

باملهارات والعمالة. وأشاروا أيضا إىل أن الوالية الرئيسية فيما يتصل اللجنة  وأعمال
ية القدرات البشرية تنم دعم للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط تتمثل يف

  يف القارة من خالل توفري التدريب يف طائفة واسعة من اجملاالت ذات األولوية.

وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٦٣وأكد اخلرباء أمهية إدماج خطة عام  -٩٠
يف خطط التنمية الوطنية، مشددين على احلاجة إىل تقدمي الدعم هلذا الغرض.   ٢٠٣٠

ات يف جمال بناء القدر  اً دعمإىل الدول األعضاء ولوحظ أن اللجنة االقتصادية قدمت 
ها ، وذلك من خالل الدورات اليت يقدمالدول تلك صممته خصيصا لتلبية احتياجات

املعهد األفريقي عن التخطيط اإلمنائي والتحول اهليكلي للبلدان األفريقية.  وقدمت 
اللجنة االقتصادية أيضا خدمات استشارية مصممة خصيصا للدول األعضاء بناء 

أن اللجنة االقتصادية تقوم عالوة على ذلك بإعداد موجزات يف على طلبها. وأض
ضاء؛ وأن لدول األعيف ا ية تقدم صورة شاملة عن التنمية االجتماعية واالقتصاديةقطر 

ا لوضع اخلطط والسياسات الوطنية وتنفيذها ورصدها  األدلة املتنوعة ميكن االستعانة 
  وتقييمها.  

قبيل  وسط أفريقيا إىل عوامل منمنطقة وُعزي بطء وترية التكامل اإلقليمي يف  -٩١
 املنتجات بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية، والرتكيز على السلع األساسيةتشابه 
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ه ، واالفتقار إىل سياسة إقليمية للتصنيع. وارتئي أيضا أن التكامل اإلقليمي تعرقلاألولية
عقبات أخرى تتمثل يف ضعف اهلياكل األساسية للنقل، واالفتقار إىل بيانات موثوقة، 

 للبلدان إىل حتليل ألمناط التجارة يف املنطقة دون ةجاريوعدم استناد السياسات الت
ج وسط أفمنطقة التكامل اإلقليمي يف تسريع اإلقليمية. ولذلك سيتطلب  ريقيا اتباع 

االقتصاد الكلي والتجارة واهلياكل األساسية. وذهب  تتناولشامل ذي أبعاد 
أال  أمرا مهما، ينبغياملتحدثون أيضا إىل أن وضع إطار للرصد والتقييم، وإن كان 

  التكامل اإلقليمي. لتسريعيكون الشرط الوحيد الالزم 

وء على مشكليت ط اخلرباء الضوفيما يتعلق بإدارة املوارد الطبيعية يف أفريقيا، سلّ  -٩٢
التفاوض بشأن العقود والتدفقات املالية غري املشروعة يف جمال الصناعات 

ا الفريق الرفياالستخراجية، ولفتوا االنتباه إىل األ ع املستوى عمال ذات الصلة اليت قام 
املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا، كما أشاروا إىل الدورات الدراسية 
اليت يقدمها املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف هذا اجملال. والحظ 

ا الدعم من ك صناعات تعدين، والتمسو اخلرباء املشاكل اليت تواجهها البلدان اليت متتل
االحتاد األفريقي يف تدريب املهندسني وتطوير قوانني التعدين. وأضافوا أن اللجنة 
ا تقوم  االقتصادية تتعاون مع البلدان األفريقية فيما يتعلق بالتفاوض بشأن العقود، وأ

  بتوعية البلدان باملسائل املتصلة باحلوكمة يف قطاع التعدين. 

وطُرحت أسئلة بشأن طرائق مشاركة الدول األعضاء يف جملس إدارة املعهد  -٩٣
األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، ُقدمت على إثرها إيضاحات عدة كان مفادها 

، وهو املكتب املسؤول عن تنسيق عملية الرتشيح ٢٠١٥أن مكتب مؤمتر الوزراء لعام 
، أجرى مشاورات أولية، وأن العضوية يف اخلمس مع  ممثلي املناطق دون اإلقليمية

جملس اإلدارة طوعية لفرادى الدول األعضاء، وأن بلدين اثنني فقط من كل منطقة 
دون إقليمية ميكن أن يكونا عضوين يف اجمللس يف فرتة معينة. وأفيد اخلرباء حبالة 
 االرتشيحات حىت اآلن، وكانت كالتايل: رشحت منطقة وسط أفريقيا غابون وغيني

ريقيا ؛ ورشحت منطقة مشال أفكينيا وأوغندامنطقة شرق أفريقيا   تاالستوائية؛ ورشح
رشحت ما بين؛ ليسوتو وزامبيامنطقة اجلنوب األفريقي  تالسودان واملغرب؛ ورشح

  دد بعد البلد الثاين املرشح.منطقة غرب أفريقيا غانا، ومل حيُ 

سنتني ته من إجنازات يف فرتة العلى اللجنة االقتصادية ملا حققرباء وأثىن اخل -٩٤
  الذي مت إقراره. ٢٠١٩-٢٠١٨ولوضعها اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  ٢٠١٥-٢٠١٤
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  التوصيات -جيم

  التوصيات التالية:ة، قدمت اللجنة املشرتكة املناقش تلكيف ضوء  -٩٥

فوضية االحتاد متعاون مع لأن تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا، باينبغي ) أ( 
 ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة لوخطة  ٢٠٦٣إطار لتعميم خطة عام  ضعبو  ،األفريقي

وس ، مع مراعاة اخلربات والدر التنمية الوطنية وأن تتيحاه للدول األعضاءخطط يف 
  ؛املساعدة التقنية من أجل التنفيذ املستفادة يف هذا اجملال، وأن تقّدم

مفوضية مع  تعاونلفريقيا، باأن تستخدم اللجنة االقتصادية ألينبغي  ) ب(
إلعداد تقرير سنوي عن أهداف  أساسٍ كالنتائج املتكامل   إطارَ  ،االحتاد األفريقي

وخطة التنمية  ٢٠٦٣التنمية املستدامة من أجل تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام 
   الذي سُيعرض مقرتنا مبعلومات عن حالة بيئة البيانات؛ ٢٠٣٠املستدامة لعام 

جا   )ج( ينبغي أن تعتمد الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
شامال حيال تسريع التكامل اإلقليمي، حيتوي على أبعاد تتناول مجلة أمور منها 

  االقتصاد الكلي والتجارة واهلياكل األساسية؛
ينبغي ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة أن يعمل، بدعم من     )د(

للجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ا
اعية (االجتمذات الصلة، على تشجيع إدماج األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة 

داخل  وتعزيز التنسيق واالتساق والتعلم وتبادل أفضل املمارساتواالقتصادية والبيئية) 
  اإلمنائية، ومع منتديات ومنظمات إقليمية ودون إقليمية أخرى؛   منظومة األمم املتحدة

وضية ، بالتعاون مع مفاالقتصادية ألفريقيا اللجنةُ عمل ينبغي أن ت ) هـ(
 ع بدراساتوأن تضطل إنتاج بيانات ذات صلة باهلجرة االحتاد األفريقي، على تعزيز

ولية وأمناطها يف ت اهلجرة الدبأحدث البيانات املتوافرة لتحديد طبيعة تدفقاًة مستعين
ا األصلية وبلدان املقصد  كيفية و أفريقيا، وتقييم أثر هجرة العمالة املاهرة على بلدا

ول األعضاء ساعد الدأن تتأثري التحويالت النقدية يف التنمية على املدى الطويل، و 
ا يف خطط التنمية  ا على إدراج مسألة اهلجرة ومراعا الصعيد  علىواسرتاتيجيا

  الوطين؛  
ينبغي أن تتخذ اللجنة االقتصادية ألفريقيا كل ما يلزم من خطوات ) و(

لتنظيم استعراض سنوي إقليمي للتقدم احملرز يف أفريقيا يف جمال تنفيذ نتائج القمة 
وخطة عام  ٢٠٣٠العاملية جملتمع املعلومات دعمًا خلطة التنمية املستدامة لعام 

  ؛ ٢٠٦٣
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االحتاد فوضية مبالتعاون مع  ،اللجنة االقتصادية ألفريقياعمد تأن ينبغي  ) ز(
 وفرتاألعضاء يف إدارة مواردها الطبيعية، بأن ل لدو ، إىل تقدمي املساعدة لاألفريقي

  ؛شأن العقودقدرات التفاوض بيز وتعز  الدعم لتدريب املهندسني ووضع قوانني التعدين
ع اجتماعاته املشرتكة التاسعة، مشرو ينبغي أن يقر مؤمتر الوزراء، يف ح) (

  النظام األساسي املنقح للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط؛
ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا أن تكثف عملها يف جمال التنمية  )ط(

  البشرية وتعبئة املوارد من أجل تنفيذ برامج التنمية.

من جدول  ٩[البند  االتحاد األفريقيالمسائل النظامية: مفوضية   -تاسعا
  األعمال]

  العرض -ألف

األمانة املسائل النظامية اخلاصة مبفوضية االحتاد األفريقي، على  وعرض ممثل -٩٦
د االسرتاتيجية املشرتكة ملفوضية االحتاوتناول العرض األول . النحو املوضح أدناه

ركزي أفريقي، م إنشاء مصرف ب املتعلقةرابطة املصارف املركزية األفريقية  -األفريقي
. E/ECA/COE/35/13 AU/STC/FMEPI/EXP/13(II)على النحو املبني يف الوثيقة 

جاً ممثل األمانة أوضح ف فريقي إلنشاء مصرف مركزي أ أن هذه االسرتاتيجية تقرتح 
حتاد شاء اعلى املستوى اإلقليمي من أجل إناملطلوبة تلبية الشروط املسبقة  يستند إىل

اقتصادي ونقدي قاري يتسم بالقوة واالستدامة. وخلص خارطة الطريق والتوصيات 
  املقرتحة الواردة يف االسرتاتيجية.

رباء ـع للخــادر عن املؤمتر الرابــإعالن أكرا الصمث عرض ممثُل األمانة  -٩٧
ة ــي الوثيقـــفني ـــاملب حوــى النـــ، علني األفريقينيـــــــــاالقتصادي

E/ECA/COE/35/14/AU/STC/FMEPI/EXP/14 (II)أن موضوع املؤمتر، وهو أكد . ف
ات الواردة ، كان متمشياً مع التطلع‘‘التصنيع واألداء االقتصادي يف أفريقياات سياس’’

اخلرباء  عمجَ  ر بثمنقدّ ذا قيمة ال تُ منربا أتاح املؤمتر أضاف أن . و ٢٠٦٣يف خطة عام 
ن تسخري معلى حنو مّكنهم داخل القارة وخارجها من الشباب االقتصاديني األفريقيني 

م من خالل إجراء مناقشات مع خرباء اقتصاديني وصانعي  م وتعزيز قدرا إمكانا
 األفريقيني االقتصادينياخلرباء سياسات أفريقيني. وكان اهلدف الرئيسي هو تشجيع 

حداث إل الالزمة البحثية على إجراء حبوث اقتصادية من أجل تزويد القارة بالقدرات
فريقيا مسار بأن تنتهج أ املذكور املشاركون يف املؤمتر وقد أوصى. فيها حتول هيكلي

  ر.إىل النمو األخض تصنيع يكون مستداماً بيئياً عن طريق االنتقال تدرجيياً 
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األمانة مشروع النظام األساسي للمعهد األفريقي  عرض ممثلُ وكذلك  -٩٨
 ته،شطوأن هومهام، النظام األساسي حيدد أهداف املعهدقال إن ف، للتحويالت املالية

. ويتلقى املعهد مساعدات مالية من حكومة كينيا (البلد هوعملياتته، إدار حوكمته و و 
  آخرين يف جمال التنمية. شركاء ومن املضيف) واملفوضية األوروبية 

يف الوثيقة الوارد الستثمار األفريقي لقانون الشروع ملوبالنسبة  -٩٩
E/ECA/COE/35/18 AU/STC/FMEPI/EXP/18(II) ، أن إىل ممثل األمانة  أشار 

  يف أبيدجاند عقو ، املكان قد طلب يف اجتماعه الثالث  مؤمتر وزراء التكامل األفريقيني
، أن تتوىل مفوضية االحتاد األفريقي وضع قانون ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٣و ٢٢يف 

دف  بعاد األأضاف أن تعزيز مشاركة القطاع اخلاص. و استثمار شامل ألفريقيا 
ة مواتية لتشجيع توفري بيئة قانوني غيةبُأخذت يف احلسبان الوطنية واإلقليمية والقارية 

تدفق االستثمارات إىل أفريقيا، وتيسري التجارة فيما بني البلدان األفريقية، وتشجيع 
رية مع خرباء من الدول ُعقدت عدة اجتماعات تشاو قد االستثمار عرب احلدود. و 

من ان التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كِر بعد األعضاء يف االحتاد األفريقي، ولكن مل جي
  هذا القانون حمل قوانني االستثمار الوطنية.املستصوب أن حيل 

شروع املذكرة املفاهيمية بشأن إنشاء مركز امتياز مممثل األمانة وعرض  -١٠٠
 E/ECA/COE/35/19يف الوثيقة  جاء، على حنو ما للجميع الشاملةفريقية لألسواق األ

AU/STC/FMEPI/EXP/19(II) .د على ضرورة قيام البلدان األفريقية بتعزيز شدّ ف
تحويلية، القليمية اإلقيمة الالتكامل االقتصادي اإلقليمي، ال سيما من خالل سالسل 

ر فرص وفأن ي همن شأنهو ما و  وتطوير األعمال التجارية،للجميع، شاملة السواق األو 
التوفيق بني  إىل أناملمثل من الفقر يف أفريقيا. وأشار  د الدخل بغية احلدّ ولّ يالعمل و 

يقتضي جعل  من جهة أخرى من الفقر وعدم املساواة واحلدّ من جهة النمو القوي 
 تعريف متقد و  .للجميع أكثر مشوال أسواقاً  الفقراء والضعفاء فيهااألسواق اليت يتعامل 

ا أسواق تؤدي إىل توسيع نطاق االختيار والفرص  للجميع األسواق الشاملة على أ
ابالنسبة للفقراء وتسفر عن نتائج  املمثل يقول إن  مضىو  هذه الشرحية. تستفيد 

النتيجة املتوقعة من عمل املركز هي تعزيز قدرات االحتاد األفريقي ومؤسساته املعنية، 
   .شاملة للجميعالسواق األلتحول االقتصادي يف أفريقيا من خالل ل دعماً 

الجتماع السنوي للمديرين العامني ملتعلق باتقرير االممثل األمانة  وعرض -١٠١
من يف الفرتة  فيلليرب قد يف لبلدان األفريقية، الذي عُ يف اللمكاتب اإلحصائية الوطنية 

ثورة البيانات وأهداف ’’موضوع بشأن  ٢٠١٥تشرين الثاين/ نوفمرب  ٢٨إىل  ٢٦
 لتمتثن األهداف الرئيسية لالجتماع أوضح أف .‘‘٢٠٦٣التنمية املستدامة وخطة عام 
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نية تقتقييم األفرقة الو ، ٢٠٦٣وخطة عام املستدامة يف دراسة أهداف التنمية 
املتخصصة املعنية باسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا، وتبادل اخلربات وأفضل 

  ومناقشة الرتتيبات الالزمة لتنسيق األنشطة اجلارية. ،ملمارساتا

رين العامني للمديالفرعية االحتاد األفريقي االجتماع السابع للجنة  أما تقرير -١٠٢
، فقد عرضه ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥و ٢٤اسا يف يف كينشللجمارك الذي ُعقد 

 مفهوم النافذة الواحدة يفطبيق ت نظر يف االجتماع نالذي أشار إىل أ ألمانةا ممثل 
نشاء إقة للحدود، وأنظمة التخليص اجلمركي املرتابطة، و اإلدارة املنسّ يف أفريقيا، و 

منتدى مجركي لتيسري التجارة تابع لالحتاد األفريقي، وهي كلها أمور ميكن استخدامها 
  ومية.كحللتيسري التجارة املشروعة ومحاية اجملتمع وجتميع اإليرادات واإلحصاءات ا

ثل األمانة أكد ممبالنسبة إىل مسألة متويل احلماية االجتماعية يف أفريقيا، و  -١٠٣
باعتبارها و  ،عيفةللفئات الضبالنسبة أمهية تدابري احلماية االجتماعية اليت متوهلا الدولة 

ومنها على  ريالتدابارتأى أن هذه ملعاجلة عدم املساواة االجتماعية يف أفريقيا. و  وسيلةً 
، والعمالة ،ل التحويالت النقدية، واحلصول على الرعاية الصحية والتعليماثامل سبيل

ا وبرامج  ،وبرامج األشغال العامة هداف أساعد على حتقيق تأن توفري الغذاء، من شأ
الضمان االجتماعي املبينة يف خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل و احلماية االجتماعية 

   .٢٠٦٣طة عام خب املتصلة

األمانة  تناول ممثلفيما يتعلق مبسألة حقوق املرأة ومتكينها االقتصادي، و  -١٠٤
 ٢٠٦٣دور أسواق رأس املال يف تعبئة املوارد احمللية من أجل خطة عام بالوصف 

وأهداف التنمية املستدامة من خالل الدور القيادي للمرأة. وذكر أن هذه األسواق 
احة للنساء على املت من برامج االئتماناد فيها تفأن يس كذلكوميكن  ينبغي تبسيطها 
شمل تلالقتصاد الكلي أطر سياساتية  إجيادمن الضروري أضاف أن و  الصعيد احمللي.
 ،ومنصفةيع للجموبرامج تراعي اجلوانب اجلنسانية، ونتائج شاملة  ،املنظور اجلنساين

خطة  يذتنفومن أجل  .نسايناملنظور اجلأخذ بتومؤشرات للرصد والتقييم وأهداف 
تطوير  ينبغي، ٢٠٣٠وحتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  ٢٠٦٣عام 
   نساء.فرص لللكي يكون هدفها خلق التوليد الدخل الصغرية النطاق لبادرات امل

ضية االحتاد ، نيابة عن مفو األفريقيةقدم األمني العام لالحتاد الربيدي للبلدان و  -١٠٥
والرموز  لعناويناظم وضع املبادئ التوجيهية املتعلقة بنُ  عن ملعدا تقريرالاألفريقي، 

ق الريفية يف عن مشروع كهربة مكاتب الربيد يف املناط ملعدا تقريرالالربيدية يف أفريقيا و 
فريقي واالحتاد ، وهو مشروع مشرتك بني مفوضية االحتاد األوربطها اإللكرتوين أفريقيا

  فريقية واالحتاد الربيدي العاملي. الربيدي للبلدان األ
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  المناقشة -باء

حتاد املسائل النظامية اليت عرضتها مفوضية اال املناقشة اليت تلت ذلكتناولت  -١٠٦
قانونية التصديق على الصكوك ال عملية أعرب اخلرباء عن قلقهم إزاء بطءفاألفريقي. 

فريقي أملؤسسات مالية أفريقية، هي حتديدا مصرف مركزي أفريقي ومصرف  املنشئة
حفز  همن شأنهذه املؤسسات الحظوا أن إنشاء لنقد. و أفريقي لالستثمار وصندوق ل

 ضافة إىل ذلكإارتئي و  إمكانات التنمية للدول األعضاء عن طريق توفري املوارد احمللية.
ي ستكون ضرورية ملساعدة البلدان على املض أن مرونة معايري تقارب االقتصاد الكلي

على استعداد  هيحنو حتقيق التكامل النقدي. واتفق اخلرباء على أن الدول اليت  قدماً 
  فريقية ينبغي أن ُيسمح هلا بذلك.يف إنشاء املؤسسات املالية األ للمضي قدماً 

لفت اخلرباء االنتباه إىل مسامهة القطاع الزراعي يف تعزيز التحول االقتصادي و  -١٠٧
 بناءَ شمل تأولويات الوصول إىل النمو األخضر  وأشاروا إىل أنواهليكلي يف أفريقيا. 

الصدمات املناخية، وتوفري هياكل أساسية مستدامة، الصمود يف مواجهة القدرة على 
االستفادة من املوارد الطبيعية (خاصة املياه) على وإجياد خدمات نظم إيكولوجية، و 

حنو يتسم بالكفاءة واالستدامة. وناقش اخلرباء أيضا اسرتاتيجية املؤمتر املتعلقة 
دف ضمان إشراك أكرب عدد من اخلرباء االقتصاديني األفريقيني الشباب  باالتصال 

ا.   عن طريق املؤسسات البحثية اليت يعملون 

لق مبشروع النظام األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت املالية، وفيما يتع -١٠٨
 اسة در لالدول األعضاء على الوقت الكايف لعدم حصول أعرب اخلرباء عن قلقهم 

شكل واٍف بمشروع النظام األساسي ومراجعته والوقوف على آثاره القانونية واملالية 
أن  حأوضِ ة االلتزام املايل، مسألالنسبة إىل بو . ذات مغزىإعطاء تعليقات  من أجل

ية االحتاد األفريقي، فوضتابعا ملاملعهد قد أنشئ بالفعل بوصفه مكتبا تقنيا متخصصا 
 وسيتم التعامل معه كأي جهاز آخر من أجهزة االحتاد األفريقي. وطلب اخلرباء وقتاً 

  إلجراء املزيد من الدراسة ملشروع النظام األساسي. إضافياً 

مار يف تعزيز االستثمن أجل أشاد اخلرباء جبهود مفوضية االحتاد األفريقي و  -١٠٩
لتعزيز  ضعوُ الستثمار، الذي األفريقي لقانون الأفريقيا من خالل مبادرات مثل مشروع 

خليارات ا املشاركوناالستثمار وإجياد فرص العمل وضمان القضاء على الفقر. وناقش 
ا اخلرباء القا رتة من نونيون يف اجتماعهم املعقود يف لوساكا يف الفالستة اليت أوصى 

ن أل احلاجة، وأعربوا عن ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٢تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٣٠
  بشأن الطابع القانوين هلذا القانون. قراراً ء ار الوز  مؤمتريتخذ 
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ء مركز امتياز ااملتعلقة بإنشا على مبادر مفوضية االحتاد األفريقي خلرباء وهنأ ا -١١٠
دعم النمو الشامل  من شأنهذي الأفريقي لألسواق الشاملة للجميع، وهو املركز 

راعاة أهداف إىل ضرورة موا شار وأ واملسامهة يف القضاء على الفقر يف أفريقيا.للجميع 
، والعمل يف هذا السياق على ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٦٣خطة عام 

اد فرص العمل. إجي اليت تتيح وإمكاناتهعلقة باالقتصاد األخضر تضمني اجلوانب املت
واجية تجنب ازدترشيد عمليات إنشاء مؤسساٍت ومراكز جديدة لأمهية أيضاً الحظوا و 

  .اجلهود

تنمية لمساعي ا ىلإبالنسبة  من أمهية دقيقةالحصاءات ما لإلاخلرباء  وأبرز -١١١
 لسون مانديالنيالتقدم احملرز بشأن معهد ونظروا يف والتحول اهليكلي يف أفريقيا، 

امليثاق و املزمع إنشاؤمها األفريقي لإلحصاء واملركز األفريقي للتدريب اإلحصائي 
من  قيق االستفادة القصوىلتح املبذولة من اجلهودذلك  األفريقي لإلحصاء، وغري

ت اثورة البيانات يف جماالت من قبيل احلسابات القومية، وسوق العمل، وإحصاء
تعدادات و  ،م واألمن، والتعليم، والعلم والتكنولوجيا واالبتكاراحلوكمة من أجل السال

  .٢٠٢٠السكان واملساكن يف عام 

توصية بشأن إنشاء هياكل أساسية كافية إصدار أكد اخلرباء احلاجة إىل و  -١١٢
   قة للحدود يف أفريقيا.وتكنولوجيا مالئمة لدعم اإلدارة املنسّ 

تيسري وصول الفئات الضعيفة، تكفل  ضمانات لى أمهية وضعوشددوا ع -١١٣
  .له وتيسري سدادها النساء، إىل االئتمان ومنها

لتنمية بة لبالنسوالرموز الربيدية عناوين شاملة للالنظم المزايا وناقش اخلرباء  -١١٤
يث من ح، كل دولة عضو قادرة أنين يف هذا الصدد االقتصادية واالجتماعية، مؤكد

  على تنفيذ أنظمتها اخلاصة. املبدأ،

  ات التوصي -جيم

  : ةليات التايالتوصشرتكة امل لجنةال قدمت، تلك املناقشةيف ضوء  -١١٥

ألفريقي املتعلقة بإنشاء املصرف املركزي ااملشرتكة االسرتاتيجية  تُعرضأن   )أ(
العادية ه يف دورتلكي يعتمدها وحكومات االحتاد األفريقي  رؤساء دولقمة مؤمتر  على

 كافةمع مراعاة   ،٢٠١٦/يوليه متوزعقد يف كيغايل، يف السابعة والعشرين اليت ستُ 
تابعة اللجنة دون اإلقليمية للجنوب األفريقي الأعربت عنها التحفظات اليت و  املواقف

  ؛رابطة املصارف املركزية األفريقيةل
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ناء ، بدعم من املؤسسة األفريقية لبمفوضية االحتاد األفريقيأن تعمل ب) ( 
يات دينامعن وثيقة إعداد على القدرات ومراكز البحوث االقتصادية األفريقية، 

ن حتديات ، يستند إىل نظرٍة أفريقيٍة ملا يعرتض التنمية يف أفريقيا ماالقتصادات األفريقية
  وما هو متاح هلا من فرص؛

ادية لتعاون مع اجلماعات االقتصبا، مفوضية االحتاد األفريقيأن تنشئ (ج)  
 كر للبحث يف امع الفجملأفريقيا منتدى  واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات، اإلقليمية

  ؛قضايا التنمية يف أفريقيا

(د) أن تستعرض الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي مشروع النظام 
اد األفريقي االحت األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت املالية وأن توايف مفوضية

ا عليه كتابًة يف    ؛غضون أربعة أشهربتعليقا

(ه) أن حتيل مفوضية االحتاد األفريقي الصيغة املعّدلة من النظام األساسي 
إىل خربائها القانونيني لكي يستعرضوها قبل إحالتها إىل أجهزة االحتاد األفريقي املعنية 

  للنظر فيها واعتمادها؛ 

مع  قاعم(و) أن تشرع مفوضية االحتاد األفريقي يف إجراء مشاورات أكثر 
  الستثمار يف صيغته النهائية؛ األفريقي لقانون الالدول األعضاء، بغية وضع 

بإجراء  المستق ااستشاري اً خبري االحتاد األفريقي  مفوضيةُ تكّلف )  أن ز(
يف المتياز ل األفريقيركز املفعيل لت املتاحة دراسة جدوى للنظر يف خمتلف اخليارات

سة على نتائج هذه الدرا مث تعرضتزويده بدعٍم مايل مستدام، و ألسواق الشاملة جمال ا
  ؛الدول األعضاء للنظر فيها على النحو الواجب

ليني املصلحة والشركاء الدو  ةحباصاجلهات الوطنية واإلقليمية  أن تضع) ح( 
أهداف احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي  تتضمنسياسات واسرتاتيجيات 

  ؛ ٢٠٦٣طة عام املتصلة خبيف خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل الواردة 

لدى  ةيتدفقات النقدالدراسة عن مفوضية االحتاد األفريقي  (ط) أن ُجتري
جل املمارسات من أأفضل تعزيز وأن يتم ؛ حصوهلن على االئتمانإمكانية لنساء و ا

على ة عتمد اختيار الفئات املستهدفأن يو ؛ فرص حصول النساء على االئتمانحتسني 
  ؛بيةلنساء على مستوى القاعدة الشعشمل، على وجه اخلصوص، االتصنيفات اليت ت
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األولوية لُنظم العناوين والرموز إعطاء (ي) أن ُحتث الدول األعضاء على 
الربيدية وأن تدجمها يف خطط التنمية الوطنية باعتبارها جزءا من اهلياكل األساسية 

  .لزيادة إمكانات الوصول إىل اخلدمات األساسية الالزمة

من  ١٠[البند عاشرة االجتماعات السنوية المشـتركة الوضوع تاريخ وم  -عاشرا
  جدول األعمال]

تاريخ وموضوع االجتماعات السنوية ممثل األمانة املذكرة املتعلقة بعرض  -١١٦
-E/ECA/COE/35/21( ٢٠١٧املقرر عقدها يف عام  املشـرتكة العاشرة

AU/STC/FMEPI/EXP/21 (II) وأكد أن املواضيع املقرتحة وضعتها مفوضية االحتاد .(
إحالتها  ناآل وجار ،من خالل عملية تشاوريةاألفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا 

  للنظر فيها. اخلرباء إىل جلنة 

وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، ارتأى بعض اخلرباء أن املوضوع املعنون  -١١٧
ميكن، مع إدخال بعض التعديالت عليه، أن يشمل ‘‘ والبطالةوالالمساواة النمو ’’

حها األمانة، تقرت ع اليت اضياملوضوعني اآلخرين. وبعد مزيد من املناقشات بشأن املو 
ا:   خلصت اللجنة إىل املواضيع التالية اليت يتعني مواصلة التداول بشأ

الثروة وحتقيق النمو املنصف وتوفري العمالة ألغراض  توليد     )أ(
 التنمية املستدامة؛  

االقتصادات األفريقية: االنتقال من النمو املرتفع إىل النمو   )ب(
 الشامل للجميع؛ 

 والبطالة؛ الالمساواة النمو و   )ج(

 النمو املدفوع بالصادرات: التحديات املاثلة والفرص الساحنة.      )د(

والحظ الرئيس التقارب بني املواضيع املقرتحة، فدعا اخلرباء إىل االتفاق على  -١١٨
ن أجل ماملؤمتر مكتب التعاون مع إىل األمانة على أن تطلب اللجنة ووافقت أحدها. 

   هذا الصدد.  مبا يستجد يفإبالغها للموضوع املقرتح، و  املناسبة وضع الصياغة النهائية

اشرة احملتملة النعقاد االجتماعات السنوية املشرتكة العبالتواريخ وفيما يتعلق  -١١٩
، أيّدت اللجنة باإلمجاع اإلطار الزمين املقرتح الداعي إىل عقد تلك ٢٠١٧يف عام 

  . ٢٠١٧االجتماعات يف منتصف آذار/مارس 
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  من جدول األعمال] ١١[البند سائل أخرى م -حادي عشر

  مل تُثر أي مسائل أخرى. -١٢٠

النظر في مشروع تقرير لجنة الخبراء المشتركة واعتماده   -ثاني عشر
من  ١٢[البند  والنظر في مشاريع القرارات والتوصية بإقرارها

  جدول األعمال]

املعد عن تقرير الدرست اللجنة مشروع  ،يف إطار هذا البند من جدول األعمال -١٢١
االجتماعات  ، متهيدا ألن تنظر فيها قرارا ١٧إىل جانب القرارات البالغ عددها اجتماعها 

السنوية املشـرتكة التاسعة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية 
ية والتخطيط وزراء املالوالتخطيط والتكامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ل

يف الوثيقة  تورد اموالتنمية االقتصادية األفريقيني وتعتمدها على حنو 
E/ECA/COE/35/L- AU/STC/MEPI/EXP/Draft/Rpt(I) اخلرباء. وقدَّم عدد من 

تعديالت على التقرير وعلى مشاريع القرارات. وبعد مناقشات  إدخال تعليقات واقرتحوا
اللجنة ة من ِقبل لعدّ القرارات بصيغتها املعرض وتُ . باإلمجاع نة التقريرَ مستفيضة، اعتمدت اللج

  ينظر فيها مؤمتر الوزراء ويعتمدها.كي ل ،هذا التقريرمرفق يف 

  من جدول األعمال] ١٣[البند  اختتام االجتماع   -ثالث عشر

يزنغا ر والسيد محدوك والسيد غ نماروبيسيد ال أدىل مبالحظات ختامية كلٌ من -١٢٢
 الذي اآلراء بتوافق هبيرحتعن السيد ماروبينغ وأعرب رئيس املكتب.  ،مالوليكي
رصد وتقييم و تنفيذ حيال ج متكامل ومتسق  اتباعليه املندوبون بشأن إتوصل 

إعداد تقرير مرحلي ضرورة  وبشأن وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٦٣طة عام خ
ا مس ، وبالتوجيهاتطتنياخلدوري واحد عن  تقبال اليت قدمها اخلرباء لكي ُيسرتشد 

السيد  قالو  مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا الشركاء.أعمال  يف
محدوك إن الدروس املستفادة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ستكون ذات أمهية  

خطة عام  بالغ عنإلوضع إطار واحد لعملية  توجيه أفريقيا يفبالنسبة لكبرية 
شدة بقد شجع املشاركني ف. أما السيد ريزنغا مالوليكي، ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣

ج مجاعي  نمية يف التحديات اليت تواجه الت من أجل التغلب علىعلى التوصل إىل 
  وأهداف التنمية املستدامة.  ٢٠٦٣من خالل تنفيذ خطة عام  ،أفريقيا

 رئيس العلن أيف أعقاب هذه البيانات وبعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، و  -١٢٣
  جتماع.الا اختتام 
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  لمرفقا
   
  قرارات ال
  

القرار المشترك لمفوضية االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية   -أوًال 
  ألفريقيا

 وخطة ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية إدراج خطة )٤٩-(د ٩٣٧القرار 
  وخطط العمل والبرامج االستراتيجية الوطنية األطر في ٢٠٦٣ عام

 وزراء،المؤتمر إن 

 بإقرار مؤمتر االحتاد األفريقي يف كانون الثاين/ التقديربالغ  مع يرحب إذ
  ،٢٠٣٠ عام خطة ٢٠١٥يناير عام 

 ٢٠١٥بإقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب إذ يرحب أيضا 
  ،ا تنفيذا كامالً وعلى حنو فعالالدعوة إىل تنفيذهو  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

، لأللفية ائيةاإلمن األهداف بتنفيذ املرتبطة التحديات اعتباره يف يضع وإذ
ستنطويان  ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام خطة تنفيذ أن دركي وإذ

 من رباألك العدد بسبب األعضاء للدولمن ذي قبل بالنسبة  أكرب حتدياتعلى 
عددة، مبا بأبعادها املت االستدامة على والرتكيزاملطروحة  واملؤشرات الغاياتو  األهداف

ا من حتديات عاملية يف جماالت التكنولوجيا والتمويل  يف ذلك ما يتصل 
   واإلحصاءات؛

بناء و  التماسك ضمان إىل واحلاجةاخلطتني  بني بالتقارب علما يحيط وإذ
  بينهما، لتآزرأوجه ل

 اخلطط نفيذتاملخصصة ل والبشرية املالية املوارد حمدودية إزاء القلق يساوره وإذ
 اإلحصائية باملكاتاليت تعاين منها أصال  القيود إىل بالنظر السيما ،هااإلمنائية ورصد

  الوطنية،

 من مدستتُ  أن ينبغي ةالقاري ؤشراتامل من األساسية اجملموعة أن يدرك وإذ
 وجمموعة ٢٠٦٣ عام طةخل العشر السنواتتنفيذ  خطة يفاملنصوص عليها  املؤشرات
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 مراعاة مع، ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة يفاملؤشرات العاملية املنصوص عليها 
  اليت تشرتك فيها اخلطتان وما يفرقهما من اختالفات، املشرتكة القواسم

 اديةاالقتص اللجنةبدعم من  األفريقي االحتاد مفوضية يدعو    -١
كالة نيباد للتنسيق وو  اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األفريقي التنمية ومصرف ألفريقيا

 ومتكامل قمتس ج اتباع أمهية بشأن األعضاء الدول بني الوعيوالتخطيط إىل نشر 
  ومتابعة تنفيذمها؛ ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام خطة تنفيذ إزاء

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد  يطلب إلى   -٢
األفريقي ومصرف التنمية األفريقي التعاون مع بعض لوضع مؤشرات مركبة من أجل 

  ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام طةتيسري الرصد االسرتاتيجي خل

 تصاديةاالق اللجنةبدعم  األفريقي االحتاد مفوضية إلى يطلب    -٣
كالة نيباد وو  اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األفريقي التنمية ومصرف ألفريقيا

  للتخطيط والتنسيق تعزيز عملية إدراج كلتا اخلطتني يف األطر االسرتاتيجية الوطنية.

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد  يطلب إلى   -٤
سرتشد به يف والتقييم ي األفريقي ومصرف التنمية األفريقي وضع إطار متكامل للرصد
  إعداد تقرير مرحلي سنوي موحد بشأن تنفيذ كلتا اخلطتني؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد  إلىطلب ي    -٥
بيانات لية الشراكة العاملإىل التعجيل بإنشاء فريقي دعوة األمني العام لألمم املتحدة األ

احلكومية الدولية لألمم املتحدة، ومتشيا مع املسارات  املستدامة ضمنالتنمية 
 العام التقرير التجميعي لألمنيالقائمة على املبادئ وعلى النحو الوارد يف  شراكاتال

  .‘‘٢٠٣٠كرامة حبلول عام العيش ب الطريق إىل’’بعنوان 
الدول األعضاء اختاذ التدابري الالزمة إلدراج  إلى يطلب   -٦

 لتنمية املستدامةاوخطة  ٢٠٦٣الواردة يف خطة عام  األهداف والغايات واملؤشرات
  ؛يف األطر الوطنية ٢٠٣٠لعام 

إلدراج الدول األعضاء اختاذ اخلطوات الالزمة إلى يطلب    -٧
دف التنمية  ٢٠٦٣خطة عام  ة خططها الوطنياملستدامة يف واملؤشرات اخلاصة 

  لتنمية؛ل
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  اللجنة االقتصادية ألفريقيا قرارات -ثانياً 
  

رفع التقارير المتكاملة عن التنمية المستدامة   )٤٩-(د -٩٣٨القرار 
   ومتابعتها

 وزراء،المؤتمر إن 

قد  أفريقيا يف لأللفية اإلمنائية األهداف عن رحليةامل تقاريرال أن إىل يشير إذ
 حتقيق يفعن التقدم الذي أحرزته أفريقيا  تقييمًا دقيقاً  ،٢٠٠٥ عام منذ ،وفرت

 من علموالت يةالسياسات اتلمناقشل كأساساستخدمت  و  لأللفية اإلمنائية األهداف
  .والدعوة األقران

 نسقةم إجراءاتللقيام ب قويا حافزاقد وفرت كذلك  التقاريرأن  وإذ يالحظ
 األهداف غبلو  حنو التقدمللتعجيل بإحراز  األفريقي القراركبار صانعي  جانب من

  . لأللفية اإلمنائية

 فريقياأل االقتصادية اللجنة اإعداده يف اشرتكت قد التقارير بأن سلمي وإذ
 اإلمنائي حدةاملت األمم وبرنامج األفريقي التنمية ومصرف األفريقي االحتاد ومفوضية
 دورته يف األفريقي االحتاد وحكومات دول رؤساءها مؤمتر أسند اليت بالوالية عمال
  .٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون يفاملعقودة  الرابعة، العادية

 ملع خطة يف األعضاء الدول ا تعهدت اليت االلتزامات إىل يشير وإذ
  .التنمية لتمويل الثالث الدويل املؤمتر عن الصادرة أبابا أديس

 ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة إىل االنتقال أن جديد من يؤكد وإذ
تني لرفع التقارير املتكاملة عن اخلط واليةال جتديد يستدعيان ٢٠٦٣عام خطة واعتماد

  من جانب املؤسسات الشريكة.

 تنميةال أهداف بشأن احملرز التقدم تتبع إىل باإلضافة أنه، يالحظ وإذ
 يف ستفادةامل والدروس والفرص الثغرات ملناقشة وحيد منرب وضع املهم من املستدامة،

  .تصحيحية إجراءات الختاذ تدابري واقرتاح التنفيذ

 ٢٠١٥ عامل املتحدة األمم قمة ملؤمتر اخلتامية الوثيقةه يف أن إىل يشير وإذ
 التنمية خطة: عاملنا حتويل’’ حتت عنوان  ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة عتمادال
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 ىاملستو  رفيعو واملمثلون واحلكومات الدول ؤساءتعهد ر  ١‘‘٢٠٣٠ لعام املستدامة
  خطةاً ملا نصت عليه ، وفقاملستويات خمتلف على واالستعراض املنتظمة املتابعة بتوفري
 بيانات لوجود حاجة هنالك تكونه سأن واوأكد أبابا، أديس عمل وخطة ٢٠٣٠عام 
 التقدم قياس يف تساعد املناسب الوقت يف عليها احلصول ميكن مصنفة موثوقة جيدة
  ،٢الركب عن أحد يتخلف أال وتكفل احملرز

 لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام خطة متابعة بضرورة قري وإذ
  كليهما،٢٠٣٠

 اداالحت ومفوضية ألفريقيا االقتصادية اللجنة إىل يطلب    -١
 س إلنتاجكأسا املتكامل النتائج إطار استخدام األفريقي التنمية ومصرف األفريقي
 لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام خطة تنفيذ يف احملرز التقدم عن سنوي تقرير

  .القارة يف البيانات نظام حالة عن ، مدعوماً مبعلومات٢٠٣٠
 التنمية مصرف مع بالتعاون ألفريقيا، االقتصادية اللجنة يدعو    -٢
 اإلقليمي املنتدى لتعيني الالزمة اخلطوات مجيع اختاذ  اآلخرين والشركاء األفريقي
ومتابعته  احملرز التقدم الستعراض الوحيد املنرب باعتباره املستدامة بالتنمية املعين األفريقي
ومواءمة مشاورات  ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام خطة بشأن
 عام وخطة ٢٠٦٣ عام خلطة رفع التقارير السنوية مع دورة اإلقليميأفريقيا  منتدى
 والتحديات رزاحمل التقدم استعراض ليشمل األفريقي اإلقليمي املنتدى وتوسيع ؛٢٠٣٠
 .اباأب أديس عمل خطة يف املبينة بااللتزامات الوفاء املوجودة يف والثغرات

 عبئةت لتعزيز اسرتاتيجيات تضع أن األعضاء بالدولدعو ي    -٣
 خالل نم ذلك يف مبا أبابا، أديس عمل خطة إليه دعت ما حنو على احمللية، املوارد
 اإلدارة يزوتعز  املشروعة غري املالية التدفقات مكافحة إىل الرامية اجلهود تكثيف
 جبميع فسادال ومكافحة إضافية الكفيلة بإجياد موارد السياسات باعتماد الضريبية،
  أشكاله.

   

                                                           
  ٢٠١٥أيلول/ سبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١قرار اجلمعية العامة   ١

   .من نص القرار السابق ذكره ٤٨و ٤٧الفقرتان  ٢ 
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  المستدامة لتنميةل اإلقليميأفريقيا  منتدى  )٤٩-(د -٩٣٩القرار 

 وزراء،المؤتمر إن 

 البلدانتها اليت قطع املستدامة بالتنمية املتعلقة االلتزامات تأكيد يعيد إذ
دها األمم املتحدة القمة اليت تعق الرئيسية ومؤمترات ؤمتراتامل يفعلى نفسها  األفريقية
االستعراض  ؤمترات، والوثائق اخلتامية ملوالبيئية واالجتماعية االقتصادية التنمية بشأن

ا  اتوحكوم دول رؤساء مؤمترعتمدها ا اليت واملقررات اإلعالنات ويف ،اخلاصة 
  ،األفريقي االحتاد

، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١بقرار اجلمعية العامة  وإذ يرحب
الذي سلمت فيه اجلمعية العامة بأمهية االستناد إىل ما هو قائم من آليات املتابعة 
واالستعراض على الصعيد اإلقليمي، وشجعت مجيع الدول األعضاء على حتديد 

دى اإلقليمي األنسب للعمل ضمن إطاره، وشجعت اللجان اإلقليمية على املنت
  االستمرار يف دعمها الدول األعضاء يف هذا الصدد،

، ٢٠١٣متوز/يوليه  ٩املؤرخ  ٦٧/٢٩٠إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشير
الذي أنشأت اجلمعية العامة رمسيا مبوجبه املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين 

تنمية املستدامة ليحل حمل جلنة التنمية املستدامة، ودعت اللجان اإلقليمية إىل بال
املسامهة يف أعمال املنتدى، وقررت أن يقوم املنتدى، حتت رعاية اجمللس االقتصادي 

، بشأن متابعة ٢٠١٦واالجتماعي، بإجراء استعراضات منتظمة، اعتبارا من عام 
  ة بالتنمية املستدامة،وتنفيذ االلتزامات واألهداف املتعلق

بأن خطة عمل أديس أبابا تتناول جمموعة شاملة من إجراءات  وإذ يقر
السياسة العامة لتنفذها الدول األعضاء، مع تدابري ملموسة لتمويل التنمية املستدامة، 

  وحتويل االقتصاد العاملي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة،

 االقتصادية اللجنة ا فيهدع الذي ،)٤٨- د( ٩٣٠ القرار إىل يشير وإذ 
 مجيع اختاذ ىلإ الشركاء، من وغريمها األفريقي االحتاد مفوضية مع بالتعاون ألفريقيا،
   ،تدامةاملس بالتنمية املعين األفريقي اإلقليمي املنتدى لعقد الالزمة اخلطوات

  منتدى أفريقيا اإلقليمي  مشاوراتة بضرورة مواءموإذ يسلم 

ين مع االجتماعات السنوية للمنرب الرفيع املستوى املع سنتنياليت تعقد كل 
  بالتنمية املستدامة،   
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 مفوضية مع بالتعاون ألفريقيا، االقتصادية اللجنة إىل يطلب    -١
 بالتنمية ملعينا األفريقي اإلقليمي املنتدى استخدام اآلخرين والشركاء األفريقي االحتاد

 ٢٠٦٣ عام وخطة أبابا، أديس عمل خطة واستعراض متابعة أجل من املستدامة
 ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة

 ستدامة،امل بالتنمية املعين األفريقي اإلقليمي املنتدى يحث   -٢
 وبراجمها ملتحدةا األفريقي األمم االحتاد ألفريقيا ومفوضية االقتصادية اللجنة من بدعم

ا    ثة؛الثال املستدامة التنمية أبعاد املعنية، على تعزيز املتخصصة ووكاال
 ملستدامةا بالتنمية املعين األفريقي اإلقليمي املنتدى أن يقرر    -٣

 وسوف ة،إضافي إدارية هياكل وذلك بتفادي إنشاء القائمة، املنابر إىل يستند سوف
 واالتساق، ويستفيد من أفضل املمارسات ويتقامسها يف إطار منظومة التنسيق يعزز
  ألخرى. اإلقليمية ا ودون اإلقليمية واملنتديات املنظمات ومع اإلمنائية، املتحدة األمم

تنفيذ مجيع النواتج اإلقليمية راضات استعأن  يقرر كذلك    -٤
الصادرة عن املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة ينبغي 

ا بصورة متسلسلة ومتزامنة مع أنشطة املنتدى اإل قي للتنمية قليمي األفرياالضطالع 
املستدامة، وذلك لكفالة أن تسهم تلك االستعراضات اإلقليمية يف تقييم تنفيذ خطة 

 ،٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٦٣عام 
الدول األعضاء على املشاركة يف منتدى أفريقيا  يشجع    -٥

أيار/مايو  ٢٠إىل١٨اإلقليمي للتنمية املستدامة املقرر عقده يف القاهرة يف الفرتة من 
 ١١واملنتدى الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة املقرر عقده يف الفرتة من  ٢٠١٦

  يف نيويورك. ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٠إىل 

 الهجرة الدولية في أفريقيا  )٤٩-(د -٩٤٠القرار 

 وزراء،المؤتمر إن 

 خطةأقرته  قد ةالتنمي تعزيز يف للهجرة الرئيسي الدورأن  اعتباره يف يضع إذ
  ،٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية وخطة ٢٠٦٣ عام

 ،EX.CL/Dec.305 (IX) األفريقي لالحتاد التنفيذي اجمللس قرار إىل يشير إذو 
من  أيدو  ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران يف باجنول يف التاسعة العادية دورته يف اعتمده الذي

  ،والتنمية اهلجرة بشأن املوحد األفريقي املوقف التنفيذي اجمللسخالله 
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) الذي أقره مؤمتر االحتاد Assembly/AU/20(XXIVملقرر بايسلِّم وإذ 
األفريقي بشأن الربنامج املشرتك بني االحتاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية واملنظمة 

  ،الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن هجرة العمالة

 األفريقي االحتادأقره مؤمتر  الذي ٣اهلجرة بشأن باإلعالن كذلكسلِّم ي وإذ 
، وتعهد من ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٥ يف املعقودة والعشرين اخلامسة العادية دورته يف

األفريقي  العمل جبواز السفرب بالتعجيل األفريقي االحتاددول وحكومات  رؤساءخالله 
 البلدان مجيع يف ريقينياألف املواطنني شرط احلصول على التأشرية بالنسبة جلميع وإلغاء

دف األفريقية  دماتواخل والسلع األموال ورؤوساألشخاص  حركة حرية تشجيع، 
  ،القارة عرب

 التنمية،و  الدولية اهلجرة بشأن الثاين املستوى الرفيع احلوار إىل يقر وإذ 
 مفيدة فرصة أتاح الذي ٢٠١٣ أكتوبر/األول تشرين ٤و ٣ يومي نيويورك يف املعقود
 يف مبا ا، الوعي إذكاء على وعمل بناءة بصورة والتنمية الدولية اهلجرة مسألة لتناول
  التنمية، يفمسامهتهم و  للمهاجرين اإلنسان حقوق محاية ذلك

 منبعض بعضها ال مع العملب األعضاء ألفريقية الدول قيام بضرورة يقر وإذ
 أجل من هجرةلل اإلجيابية الفوائد ربزالتوصل إىل وجهة نظر أفريقية مشرتكة ت أجل
 والتصورات لنمطيةا القوالبتفّند و  أفريقيا يف البشرية والتنمية الشامل االقتصادي النمو
  واملهاجرين، هلجرةالسائدة عن ا املضللة

لذي ا إطار سياسات اهلجرة يف أفريقيا حتديث إىل باحلاجة أيضا يسلم وإذ
 تستجيب اليت والتحليالت التجريبية لبحوثليتماشى مع ا سنوات عشر قبلمت وضعه 
  .القارة يف للهجرةأفضل للحالة الراهنة  بشكل

 آمنة جرةه لكفالة والدويل واإلقليمي الوطينالصُّعد  على التعاون أمهية يقدر وإذ
 رفبص للمهاجرين، اإلنسانية واملعاملة اإلنسان حقوق احرتام مع ونظامية ومنظمة
  ومركزهم، أصلهم عن النظر

 ةاالقتصادي واللجنة األفريقي االحتاد مفوضيةيطلب إلى   - ١ 
  ؛إنتاج البيانات والدراسات املتعلقة باهلجرةتشجيع  ألفريقيا

 قتصاديةاال واللجنة األفريقي االحتاد مفوضيةإىل  أيضا يطلب  - ٢
 تدفقات يعةطب لتحديد املتاحة البيانات أحدثالستعانة بباإجراء دراسات  ألفريقيا

                                                           
 ٣ Assembly/AU/Decl.6 (XXV)   
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 بلدان اهلجرة غري املنتظمة وخاصة يف أثر وتقييم ،هاأفريقيا وأمناط يف الدولية اهلجرة
 املهارات، ذوي جرةهالعبور وأثرها على اجملتمعات احمللية يف املناطق احلدودية، وتقييم 

 اتتدفقل األجل الطويلة واآلثار املقصدأو على بلدان  املنشأ بلدانعلى  سواء
  ؛ميةالتنعلى  املالية التحويالت

 اديةاالقتص واللجنة األفريقي االحتاد مفوضية كذلك  يطلب   - ٣
 العام التوجيهلتقدمي  أفريقيا، يف الدولية اهلجرة بشأن املستوى رفيع فريق إنشاء ألفريقيا
  ؛أفريقيا يف لدوليةا اهلجرة بشأن أفريقي منظور املناقشات السياساتية سعيا لتطوير ودعم

االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي اللجنة  دعوي   - ٤
تقدمي ما يلزم من دعم تقين للفريق الرفيع املستوى ورفع تقرير عن التقدم احملرز بشأن 

  ؛اإلجراءات احملددة أعاله إىل مؤمتر الوزراء خالل االجتماعات املشرتكة املقبلة

 ملعنيةا املؤسسات السيما اإلمنائيني، الشركاء مجيع إىل يطلب   - ٥
 ولالد دعم اإلقليمية االقتصادية واجلماعات ةاإلمنائي املتحدة األمم منظومة يف

 اإلجراءات نفيذت يف ألفريقيا االقتصادية واللجنة األفريقي االحتاد ومفوضية األعضاء
  ؛أعاله احملددة

مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية  يدعو أيضا    -٦
بالتعاون مع  النظاميةوضع اسرتاتيجية قارية ملعاجلة مسألة اهلجرة غري إىل ألفريقيا 

  اجملتمع الدويل ويف إطار املسؤوليات املشرتكة.

 السنوي األفريقي اإلقليمي االستعراض تنظيم  )٤٩-(د -٩٤١القرار 
 لعالميا القمة مؤتمر نتائج تنفيذ في المحرز لبحث التقدم

 المعلومات بمجتمع المعني

 وزراء،المؤتمر إن 

 ديسمرب/األول كانون ٢١ املؤرخ ٥٦/١٨٣ العامة اجلمعية قرار إىل شيري إذ
 الدويل االحتاد جملس اعتمده الذي القراراجلمعية ب فيه رحبت الذي ،٢٠٠١

 اقرتاح اجمللس فيه أيد والذي ٢٠٠١ لعام دورته يف والالسلكية السلكية لالتصاالت
 العاملي لقمةا مؤمتر بعقد والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل لالحتاد العام األمني
  ، على مرحلتني،ممكن مستوى أرفع على املعلومات جملتمع
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التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات أيضا إىل  وإذ يشير
 يف لقيامااجلمعية العامة إىل  املعلومات جملتمع العاملي القمة مؤمتردعا خالهلما اللذين 
  . القمةمؤمتر  نتائج لتنفيذ شامل باستعراض ٢٠١٥ عام

 كانون ٢٠ املؤرخ ٦٨/١٩٨ العامة اجلمعية قراري إىلكذلك  يشير وإذ
 فيه حددت الذي ،٢٠١٤ يوليه/متوز ٣١ املؤرخ ٦٨/٣٠٢و ٢٠١٣ ديسمرب/األول
  املعلومات، جملتمع العاملية القمةعقد  طرائق العامة اجلمعية

 تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا تسخري إمكانية على التأكيد يعيد وإذ
 خطة سياق يف ماسي وال والبيئية، واالقتصادية االجتماعية التنمية لتعزيزمتينة  كأداة
  ،٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية

 جتماعااقد نظمت  ألفريقيا االقتصادية اللجنة بأن التقدير مع يسلم وإذ
 عقدوات بعد مرور عشر سن املعلومات جملتمع العاملية لقمةمؤمتر ا الستعراض إقليميا

  ،اإلقليمية واملنظمات األعضاء الدول مبشاركة ،٢٠١٥ عام أبابا أديس يف

مؤمتر  راضستعال اخلتامية لوثيقةل العامة اجلمعية باعتماد يرحب  -١ 
تضمنت  ، حيثانعقاده على سنوات عشر مرور بعد املعلومات جملتمع العاملية لقمةا

  التنمية، وحن ويتجه اإلنسان هدفه جامع معلومات جمتمع بناءتتعلق ب برؤيةالتزاماً 

 العامة جلمعيةالذي أجرته ا الشامل االستعراض أن يالحظ   -٢
 الوثيقة وأن، ةاإلقليمي اللجان دور عزز قد املعلومات مبجتمع املعين العاملي القمة ؤمترمل

 لتنفيذ شاملال االستعراض بشأن العامة للجمعية املستوى الرفيع لالجتماع اخلتامية
 جتمعمب املعين املتحدة األمم فريق عمل مواصلة إىل دعوةال تضمنتقد  ٤القمة نتائج

ا وفقا، املتحدة األمم وكاالتمع  نسيقبالت املعلومات ا لواليا  اللجان ودعوة ،وكفاءا
 قمةال مؤمترالصادرة عن  العمل مسارات تنفيذ يف عملها مواصلة إىل اإلقليمية
  .اإلقليمية االستعراضات خالل من ذلك يف مبا ،هاستعراضات يف وإسهامها

 اختاذ ناآلخري والشركاء ألفريقيا االقتصادية اللجنة إلى يطلب    -٣
 تنفيذ يف حملرزا للتقدم سنوي أفريقي إقليمي استعراض ميتنظل الالزمة اخلطوات مجيع
 ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة دعمل املعلومات جملتمع العاملية القمةمؤمتر  نتائج
  . ٢٠٦٣عام  وخطة

                                                           
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١٦املؤرخ  ٧٠/١٢٥قرار اجلمعية العامة  ٤ 
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  المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط   )٤٩-(د -٩٤٢القرار 

  إن مؤتمر الوزراء،

 ٥املؤرخ يف  ٢/٢٠١٣إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  شيرإذ ي
اجمللس، بناء على توصية من اللجنة االقتصادية فيه أيد ، الذي ٢٠١٣ هيوليمتوز/

مارس آذار/ ٢٦املؤرخ يف  )٤٦-د( ٩٠٨ألفريقيا، على النحو املبني يف قرارها 
 دعماً  فهاوتكيي ألفريقيا االقتصادية اللجنة عمل حماور حتديد بشأن "إعادة، ٢٠١٣
لتنمية ل لمعهد األفريقيل دثاحمل، النظام األساسي أفريقيا" يف اهليكلي للتحول

  االقتصادية والتخطيط،

الرابعة من النظام األساسي املستكمل املادة من  ٣الفقرة إىل  وإذ يشير
للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، الذي يقضي بأن يقوم مؤمتر اللجنة 

عضاء االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني بتعيني أ
 ة،    جملس اإلدارة العشرة الذين يتولون متثيل احلكومات األفريقي

ل املعهد األفريقي للتنمية اعمأبالتقرير املرحلي عن  وإذ يحيط علما
 االقتصادية والتخطيط،

ي جملس إدارة املعهد األفريقالصادرة عن توصيات الب أيضاوإذ يحيط علما           
لذين اخلمسني، الو  الثالث واخلمسني والرابع هلتنمية االقتصادية والتخطيط يف اجتماعيل

إىل إعادة النظر يف اليت تدعو ، ٢٠١٦فرباير شباط/و  ٢٠١٥فرباير شباط/ يف اعقد
 النظام األساسي للمعهد،

الذي تجديد جملس إدارة املعهد، على النحو ب كذلك  وإذ يحيط علما          
 به اجمللس يف اجتماعه الرابع واخلمسني،أوصى 

 أفريقيا، ال التنمية يفبالدور املركزي للتخطيط يف حتقيق أولويات  وإذ يقر
 ،٢٠٦٣خطة عام دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة و  ما خيصسيما في

يف  اتلبناء القدر ني مناسبوبرنامج سياسة لوجود  اسماحل ورالدب وإذ يسلم
 هدافها اإلمنائية،ألحتقيق الدول األعضاء 

ألفريقي ا دعمها املتواصل للمعهدلاللجنة االقتصادية ألفريقيا  على وإذ يثني
 للتنمية االقتصادية والتخطيط،
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الدول مه الذي تقدلدعم املايل لاملستوى احلايل إزاء ضعف  القلق وإذ يساوره         
 ة املعهدمما حيد بالتايل من قدر  السنوية املقررة للمعهد، ااشرتاكاتسديد باألعضاء 

 لدول األعضاء من خالل بناء القدرات،اعلى مواصلة دعم 

النظام األساسي النظر يف دارة اإلجملس واصل بأن يوصي ي  - ١
املنقح للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، استنادا إىل التعديالت 

   املعتمدة؛

مشاورات مع  إجراءب ٢٠١٦لعام وزراء المكتب مؤمتر  يوصي  - ٢
ارتشيحب كي تدفعالدول األعضاء، ل ، يف جلديداجملس إدارة املعهد وتعنيِّ أعضاء  ا

  ؛٢٠١٦أبريل نيسان/ ٣٠أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل 

ا  أن تسددالدول األعضاء ب دعوي   - ٣  السنوية املقررةاشرتاكا
رات تسوية املتأخلخطوات ما يلزم من  ،عند االقتضاءأن تتخذ، للمعهد بانتظام و 
 املستحقة عليها؛

 ملعهدادعم أنشطة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا شركاء  يدعو   - ٤
  يف جمال بناء القدرات؛

مها تعزيز دعإىل مواصلة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  يدعو   - ٥
   .للمعهد

 البرنامجية والخطة المقترح االستراتيجي اإلطار  )٤٩-(د -٩٤٣القرار 
-٢٠١٨ رةللفت ألفريقيا االقتصادية للجنة السنتين لفترة

٢٠١٩ 

 ،وزراءالمؤتمر إن 

 /ديسمربكانون األول  ١١املؤرخ  ٢٠٣/٤١ العامة اجلمعية قرار إىل يشير إذ
 ي؛اجمنتخطيط الرب املتعلقة بالالقرارات الالحقة مجيع ، و ١٩٨٦

، ٢٠٠٦مايو أيار/ ١٥بتاريخ ) ٣٩ -د( ٨٤٤قراره  إىل أيضا شيريوإذ 
 أفضل حنو لىع لالستجابة ألفريقيا االقتصادية اللجنة مسار تصحيحفيه  الذي أيد
 ، الذي كلف٢٠١٣مارس آذار/ ٢٦املؤرخ ) ٤٦-د( ٩٠٨، وقراره أفريقيا ألولويات
 ؛براجمها وهيكل ديدجلا سرتاتيجياال هاتوجهحتديد اللجنة االقتصادية ألفريقيا مبقتضاه 
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لتنمية ا باعتبارها مركزلجنة وواليتها الشاملة لالدور الفريد  وإذ يالحظ
 ؛منطقة أفريقيايف نظومة األمم املتحدة الرئيسي ملاالقتصادية واالجتماعية 

نظومة املتآزر داخل إجياد أوجه للأمهية تعزيز التعاون و  الحظ أيضاوإذ ي
أفريقيا من  يف منطقة العاملي واإلقليمي والقطريصُّعد ألمم املتحدة على الاإلمنائية ل

 ها،براجمو  ،املتحدة لألمم اإلمنائية املنظومة صناديقو  ،مانةخالل تعزيز التعاون بني األ
 ه، واحلاجة إىل بناء شراكات جديدة داخل هذا األخرىكيانااملتخصصة و  اووكاال

 املنظومة؛

 ةاملتغري  اإلمنائية فرصالتحديات و مع الىل التكيف إلجنة الحباجة  وإذ يقر
خطة و  ٢٠٣٠ لعاملتنمية املستدامة ايف ضوء خطة واالستجابة هلا منطقة أفريقيا يف 

 ؛ملؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنميةالصادرة عن اعمل أديس أبابا 

من فيد للجنة يستفعالية وكفاءة اهليكل احلكومي الدويل على أن  وإذ يشدد
 واملشاركة واالتصال بني الدول األعضاء واألمانة، ومع اجلهات املعنية تعزيز الشفافية

 ؛األخرى، وفقا لنظامها الداخلي

 ألفريقيا صاديةاالقت للجنة الربناجمي األداء بتقرير وإذ يحيط علما مع التقدير
الضوء على النتائج اهلامة سلطت فيه اللجنة الذي  ٢٠١٥،٥-٢٠١٤لفرتة السنتني 

 إقامة الشبكات،و  نشرهااليت حتققت يف مجيع جماالت برناجمها، وهي توليد املعرفة، و 
 ؛التقين والتعاون االستشارية واخلدمات، اآلراء توافق وبناء والدعوة

أمني موارد لتاللجنة اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا  وإذ يالحظ مع التقدير
دف متكينهتها إضافية مليزاني  احملدَّدة ذات تاالاجملمن تعميق عملها يف  االعادية 

ن الستجابة على حنو كاف للقضايا الناشئة اليت ال ميكل الالزمة املرونةمنحها األولوية و 
 العادي؛ برنامج العملتغطيتها يف إطار 

ومفوضية االحتاد  ،اللجنة على مواصلة دعمها للدول األعضاء شجعوإذ ي
ادية واجلماعات االقتص ،تنمية أفريقياأجل الشراكة اجلديدة من برنامج اإلفريقي و 

لعام لتنمية املستدامة وخطة ا، ٢٠٦٣خطة عام ستعراض اإلقليمية يف تنفيذ ومتابعة وا
 أبابا؛ عمل أديسخطة و  ٢٠٣٠

                                                           
 ٥ E/ECA/COE/XX/XX  
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القتصادية للجنة ا الربناجمية واخلطة املقرتح االسرتاتيجي طاراإل وقد بحث
 ؛٢٠١٩٦-٢٠١٨ السنتني لفرتة

 فريقياأل االقتصادية للجنة املقرتح االسرتاتيجي اإلطار يؤيد    -١
 ؛٢٠١٩-٢٠١٨ السنتني لفرتة الربناجمية وخطتها

األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا إجراء  إىل يطلب    - ٢
استعراض مستقل وشامل ودقيق للهيكل احلكومي الدويل للجنة، مبا يف ذلك جلنة 

أولويات  ناد إىلباالستللجنة، ِصلته باألولويات الربناجمية ، و ةالدولي ةاخلرباء احلكومي
ا اخلمسني؛أفريقيا، وتقدمي تقر   ير إىل اللجنة يف دور

تأجيل عقد اجتماعات جلنة اخلرباء احلكومية الدولية  يقرر    - ٣
  .حني االنتهاء من االستعراض املستقلإىل  ٢٠١٧لعام 

  قرارات مفوضية االتحاد األفريقي   -ثالثاً 

االستراتيجية المشتركة لمفوضية االتحاد األفريقي   )٤٩-(د -٩٤٤القرار 
المصارف المركزية األفريقية بشأن إنشاء المصرف ورابطة 

  المركزي األفريقي والمؤسسات المالية األخرى

  إن مؤتمر الوزراء،

من القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي، الذي اعتمده  ١٩إىل املادة  إذ يشير
مؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية يف دورته العادية السادسة 

، يف لومي، الذي قرر من خالله املؤمتر ٢٠٠٠متوز/يوليه  ١١ثني املعقودة يف والثال
إنشاء املؤسسات املالية األفريقية التالية: املصرف املركزي األفريقي، وصندوق النقد 

  األفريقي، واملصرف األفريقي لالستثمار،

تأكيد االلتزام بإنشاء املؤسسات املالية األفريقية كوسيلة لضمان  وإذ يعيد
االستقالل املايل ألفريقيا من أجل جناح تنفيذ اخلطط اإلمنائية للقارة، اليت تشمل يف 

  ،  ٢٠٦٣املقام األول خطة عام 

يف اعتباره برنامج احلد األدىن للتكامل الذي اعتمده مؤمتر الوزراء  وإذ يضع
 املسؤولني عن التكامل يف اجتماعه الرابع املعقود يف ياوندي، يف أيار/مايواألفريقيني 

                                                           
٦- E/ECA/COE/35/5 
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، من أجل تعزيز قدرات اجلماعات ٨، استنادا إىل روح إعالن سرت٢٠٠٩٧
االقتصادية اإلقليمية، ومفوضية االحتاد األفريقي والدول األعضاء على تسريع حتقيق 

  التكامل يف أفريقيا، 

اد األفريقي مفوضية االحتيس جلنة فنية مشرتكة بني أنه مت تأسإىل  شيريوإذ 
صرف اسرتاتيجية مشرتكة إلنشاء املوضع  لمن أجاملصارف املركزية األفريقية رابطة و 

  املركزي األفريقي،

املصارف ة رابطبالتعاون القوي بني مفوضية االحتاد األفريقي و  وإذ يرحب
  كة،شرت املسرتاتيجية االاملركزية األفريقية يف صياغة 

شرتكة املة سرتاتيجين االشرتكة عاملفنية اللجنة العلما بتقرير  وإذ يحيط
ليمية ، وبالتحفظات اليت أعربت عنها املنطقة دون اإلقاملركزي األفريقيصرف إلنشاء امل

  ٩للجنوب األفريقي،

ة بارتياح التقدم احملرز والتدابري اليت اختذت لتنفيذ االسرتاتيجي وإذ يالحظ
  املشرتكة،

شرتكة امل يجيةسرتاتعلى وضع االشرتكة املفنية اللجنة لعن تقديره  وإذ يعرب
  إلنشاء املصرف املركزي األفريقي،

 شرتكةاملنية فاللجنة الالتوصيات الواردة يف تقرير ب حيط علماي   - ١
  ؛املركزي األفريقيصرف شرتكة إلنشاء املامل سرتاتيجيةعن اال

صارف رابطة املالتعاون مع إىل  مفوضية االحتاد األفريقي عودي   - ٢
نفيذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان الت يف اختاذ  املركزية اإلفريقية والشركاء اآلخرين

ج املراحل اخلوخباصشرتكة، املسرتاتيجية باال املتعلقةلتوصيات لالفعال والناجح   مسة 
  ؛الذي تضمنته

ماد باعترؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي مؤمتر  يوصي   - ٣
السابعة عادية الاملركزي األفريقي يف دورته ملصرف شرتكة إلنشاء ااملسرتاتيجية اال

                                                           
  http://www1.uneca.org/Portals/ctrci/6th/MinimumIntegrationProgrammeEng.pdf متاح على الرابط  ٧ 

 ٩ اعتمده مؤمتر رؤساء وحكومات منظمة الوحدة األفريقية يف دورته االستثنائية األربعني املعقودة يف سرت، اجلماهريية العربية اليبية، يف  ٨ 
  .١٩٩٩أيلول/سبتمرب 

  AU/STC/FMEPI/EXP/13(II)-E/ECA/COE/35/13. الوثيقة ٩ 
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على أن تؤخذ يف االعتبار  ٢٠١٦ هيونيحزيران/يف  ،يف كيغايلاملقرر عقدها والعشرين، 
ا املنطقة الفرعية اجلنو  ة املصارف املركزية بية لرابطمجيع املواقف والتحفظات اليت أبد

  األفريقية؛
على توقيع ول األعضاء يف االحتاد األفريقي الد يشجع    -٤

الصكوك القانونية اخلاصة بصندوق النقد األفريقي ومصرف االستثمار األفريقي 
  .والتصديق عليها

 تعزيز البحوث االقتصادية في أفريقيا   )٤٩-(د -٩٤٥القرار 

 ،وزراءالإن مؤتمر 

رتة بإعالن املؤمتر الرابع لالقتصاديني األفريقيني املعقود يف الف يحيط علما إذ
يف أكرا، عن موضوع السياسة الصناعية  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦من 

 ١٠واألداء االقتصادي يف أفريقيا،

أمهية اإلحصاءات بوصفها إحدى األدوات الرئيسية يعيد التأكيد على وإذ 
لتلبية االحتياجات امللحة للدول األفريقية فيما يتصل بإحداث التحول االقتصادي 

ا، إتقان واالجتماعي من خالل  ا ومبادرا صياغة ورصد وتقييم برامج التنمية وسياسا
  ؛٢٠٦٣مثل خطة عام 

ية أهم األولويات االسرتاتيج التصنيع هو إحدى أن يعيد التأكيد علىوإذ 
اليت ميكن أن تساهم يف التحول اهليكلي ألفريقيا حبلول املوعد املستهدف لذلك وهو 

، من خالل وضع أطر لسياسات صناعية ديناميكية ومتماسكة، وتنويع ٢٠٦٣عام 
الصناعات وهياكل اإلنتاج يف أفريقيا وإدماجها يف سالسل القيمة العاملية، من أجل 

 أداء اقتصادي قوي ومستدام يفضى إىل التنمية املستدامة والشاملة،حتقيق 

العمل الذي تقوم به مفوضية االحتاد األفريقي  وإذ يالحظ مع التقدير
واملؤسسات اإلقليمية األخرى واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات وغريها من الشركاء 

 ،٢٠٦٣األفريقيني لتنفيذ خطة عام 

يات الواردة يف تقرير املؤمتر الرابع على التوص يوافق   - ١
 لالقتصاديني األفريقيني؛

                                                           
 ١٠ AU/STC/FMEPI/EXP/14(II)-E/ECA/COE/35/14  
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قية املؤسسة األفريدعم من مفوضية االحتاد األفريقي، ب يدعو   - ٢
 منشورضع و للتعاون الوثيق على لبناء القدرات ومراكز البحوث االقتصادية األفريقية، 

ديات املطروحة تحاألفريقي لليستند إىل املنظور  ديناميات االقتصادات األفريقيةعن 
 األفريقية، والفرص املتاحة أمام التنمية

مفوضية االحتاد األفريقي، بالتعاون مع املؤسسة  يشجع   - ٣
األفريقية لبناء القدرات واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، على إنشاء منتدى للبحوث 

 ا ملساعدة هذهاألفريقية بشأن املسائل االقتصادية واالجتماعية، يكون مصمم
املؤسسات على تعزيز مسامهتها يف النقاش الدائر حول وسائل ضمان حتقيق التنمية 

 يف أفريقيا على مدى العقود اخلمسة املقبلة؛

الدول األعضاء والشركاء على رفع مستوى التزامهم  يشجع  - ٤
م اودعمهم لتعزيز البحوث االقتصادية يف أفريقيا من أجل التنفيذ الناجح خلطة ع

٢٠٦٣.   

 األفريقي للمعهد األساسي النظام مشروع  )٤٩-(د -٩٤٦القرار 
  للتحويالت المالية

  وزراء،ال إن مؤتمر

  Assembly/AU/Dec.440 (XIX)مقرر مؤمتر االحتاد األفريقي  إىل يشير إذ
أيَّد فيه املؤمتر ، يف دورته التاسعة عشرة املعقودة يف أديس أبابا يف متوز/يوليه  الذي

  املالية؛ للتحويالت أفريقي، إنشاء معهد ٢٠١٢

 اجمللس فيه اختار الذي Ex.CL/Dec.808 (XVII) املقرر إىل يشير وإذ
كانون  يف أبابا أديس يف املعقودة الرابعة والعشرين دورته يف األفريقي، لالحتاد التنفيذي

، وطلب إىل ةاملالي للتحويالت فريقياأل عهدامل ،  كينيا لتستضيف٢٠١٤الثاين/يناير  
اللجنة إبرام اتفاق البلد املضيف مع  كينيا بغرض كفالة التدشني الرمسي يف عام 

  ؛٢٠١٤

  بالتدشني الرمسي للمعهد؛ وإذ يرحب

  بوضع النظام األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت املالية؛ وإذ يرحب أيضا
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الدول األعضاء باالحتاد األفريقي أن تقوم  يطلب إلى    -١
أن تزود و  املالية للتحويالت األفريقي باستعراض مشروع النظام األساسي للمعهد

ا كتابياً يف غضون أربعة أشهر؛  االحتاد األفريقي بتعليقا

يغة الص تقدمي مفوضية االحتاد األفريقي إلى يطلب أيضا   - ٢
رباء املالية إىل اخل للتحويالت األفريقي للمعهد األساسي النظام املعدلة ملشروع

املعنية  ألفريقيا القانونيني باالحتاد األفريقي الستعراضها قبل عرضها على أجهزة االحتاد
 .للنظر فيها واعتمادها

 لالستثمار األفريقي القانونمشروع   )٤٩-(د -٩٤٧القرار 

 وزراء،المؤتمر إن 

إىل أن املؤمتر الثالث للوزراء األفريقيني املسؤولني عن التكامل، الذي  شيريإذ 
مفوضية قد حث ، ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٣و ٢٢ يوميعقد يف أبيدجان، كوت ديفوار، 

االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء اإلمنائيني، من قبيل اللجنة 
شامل  قانون أفريقياالقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي، على وضع 

دف تعزيز     ،استثمارات القطاع اخلاصلالستثمار 

تيسري ومحاية شامل يرمي إىل تعزيز و وجود صك باحلاجة إىل  قريوإذ 
الحتاد امن الدول األعضاء يف االستثمارات اليت تعزز التنمية املستدامة يف كل دولة 

  ،فيها االستثمارقام اليت ياألعضاء  السيما يف الدولاألفريقي، 

 األفريقي ونالقانإعداد مشروع مفوضية االحتاد األفريقي يف على عمل  وإذ يثني 
  ،لالستثمار

  ؛لالستثمار األفريقي لقانونبا حيط علماي     -١

د من الشروع يف إجراء مزي إىل مفوضية االحتاد األفريقي يطلب   - ٢
  بغية استكمال القانون. الدول األعضاء املشاروات مع
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األفريقي لالمتياز في مجال األسواق  مركزال إنشاء)٤٩-(د -٩٤٨القرار 
 الشاملة 

 وزراء،ال إن مؤتمر

 يف ياألفريقاخلاص  القطاع منتدىالصادرين عن  اإلعالَنني إلى يشير إذ
 يف ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٥املعقود يف الفرتة من  اخلامس اجتماعيه
 يف ٢٠١٤ ديسمربكانون األول/  ٥إىل  ٣املعقود يف الفرتة من  والسابع ،أبيدجان
 نريويب؛

 خالل من سيما ال اإلقليمي، االقتصادي التكامل تعزيز إىل باحلاجة يقر وإذ
 األعمالو  ،الشاملة األسواقتنمية و املفضية إىل التحول،  اإلقليميةالقيمة  سالسل
 أفريقيا، يف قرالف على والقضاء الدخل وتوليد العمل فرصإجياد  إىل يؤدي امب التجارية،

المتياز األفريقي ل ركزامل إنشاءبشأن  فاهيميةامل ذكرةامل على االطالع وبعد
 ،١١ شاملةال سواقيف جمال األ

 يف ضخمة مسامهةيساهم  أن املركز هذامن شأن  أن اعتباره في يضع وإذ
  ،٢٠٦٣خطة عام  حتقيق

جراء تعيني خبري استشاري مستقل إل األفريقي االحتاد مفوضيةإىل  يطلب
دراسة جدوى بشأن إنشاء املركز وتقدمي توصيات بشأن تشغيله واستقالله املايل وتقدمي 

 .األفريقي للنظر فيها االحتاد يف األعضاء الدول نتائج دراسة اجلدوى إىل

المديرين  لجنة الجتماع التاسعة الدورة تقرير  )٤٩-(د -٩٤٩القرار 
 العامين لإلحصاءات 

 ،الوزراء إن مؤتمر

 املديرين العامني جلنة الجتماع التاسعة الدورة بتقرير علما يحيط إذ
 يف ٢٠١٥ نوفمربتشرين الثاين/ ٢٨ إىل ٢٦من  الفرتةيف  املعقودة ،اتلإلحصاء
ة عام خطو  لأللفية اإلمنائية ألهداف، واالبيانات ثورة’’موضوع، عن  ليربفيل،
 ؛‘‘٢٠٦٣

                                                           
  AU/STC/FMEPI/EXP/19(II)-E/ECA/COE/35/19الوثيقة:  ١١ 
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يسية الرئ واتدبوصفها إحدى األ اإلحصاءات أمهيةيعيد التأكيد على  وإذ
 االقتصادي لالتحو فيما يتصل بإحداث  األفريقية للدول امللحة االحتياجات تلبيةل

 ،امبادراو  اسياساو  التنمية برامج وتقييم ورصد صياغةإتقان  خالل من واالجتماعي
 ؛٢٠٦٣خطة عام  مثل

 ؤسساتوامل األفريقي االحتادما تقوم به مفوضية  التقدير مع يالحظ وإذ
 أفريقيا؛ يف اإلحصاءات واءمةمن عمل مل األخرى اإلقليمية

 الجتماع التاسعة الدورة تقرير يف الواردة التوصيات على يوافق   - ١
 ات؛لإلحصاءجلنة املديرين العامني 

ويف  وثيق بشكل لعملإىل ا األفريقي االحتاد مفوضية يدعو   - ٢
فعيل للتعجيل بت الشركاء، من وغريها اإلقليمية االقتصادية اجلماعات مع تعاون

 يف حصائيلتدريب اإلل األفريقي االحتاد معهدلإلحصاءات، مثل  فريقيةاأل ؤسساتامل
 تونس يفالحتاد األفريقي ل ات التابعإلحصاءل مانديال نيلسون معهدو  ياموسوكرو،
 العاصمة؛

 منيف املائة  ٠,٠١٥ ختصيص على األعضاء الدول يشجع   - ٣
  ؛اإلحصاءاتنمية لت ميزانيتها

الدول األعضاء اليت مل تصدق على امليثاق األفريقي  دعوي    -٤
  يا.ات يف أفريقءاالحصامواءمة لقيام بذلك وتنفيذ اسرتاتيجية إىل اإلحصاء ل

االتحاد األفريقي تقرير االجتماع السابع للجنة  )٤٩-(د -٩٥٠القرار 
 لمديرين العامين إلدارات الجمارك لالفرعية 

  إن مؤتمر الوزراء،

طة االحتاد األفريقي املتعلقة بالتكامل، على ألهداف النهائية خلا إذ يدرك
القانون و املؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية، النحو املنصوص عليه يف املعاهدة 

الواردة يف خطة واألهداف العاملية  ٢٠٦٣وخطة عام  التأسيسي لالحتاد األفريقي
  وأهداف التنمية املستدامة،  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

ر قر م سيماالصادرة عن االحتاد األفريقي، العالنات اإلقررات و امل وإذ يراعي
بشأن تعزيز التجارة فيما بني  Assembly/AU/Dec.394 (XVIII)االحتاد األفريقي مؤمتر 
لدان األفريقية والتعجيل بإنشاء املنطقة القارية للتجارة احلرة، الذي اعتمده مؤمتر الب
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رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي يف دورته العادية الثامنة عشرة املعقودة يف 
، ومقرره ٢٠١٢كانون الثاين/يناير    ٣٠و ٢٩أديس أبابا يومي 

Assembly/AU/DEC.531(XXIII)   بشأن قضايا التجارة املعتمد خالل الدورة العادية
  ، ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٧الثالثة والعشرين املعقودة يف ماالبو يف 

يف  ور هامدضطلع ببأن إدارات اجلمارك يف أفريقيا ت هاقتناععن  إذ يعربو 
ع مجاإليرادات احلكومية، ومحاية اجملتمع، وتيسري التجارة املشروعة و حتصيل 
  السياسات، صياغةءات احليوية لدعم اإلحصا

 لجنة الفرعيةالمواصلة دعم عمل الدول األعضاء  إىل يطلب    - ١
تأثري من ها لدي نظرا ملا ،العامني إلدارات اجلماركيف جلنة االحتاد األفريقي للمديرين 

  .ةالقار يف مباشر على التكامل 

ملوارد اعلى توفري الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي  يحث    - ٢
  على حنو فعال؛إجناز واليتها متكينها من  لمن أجالكافية لإلدارات اجلمركية 

ذات  تيف اجملاالبناء قدرات إدارات اجلمارك األفريقية ب يتعهد    - ٣
  والتكامل؛ رةالتجاتيسري لتحصيل اإليرادات، مبا يف ذلك األمهية البالغة بالنسبة 

 ملتعلقةاالسياسات والربامج التزامه بتنفيذ التوصيات و  يؤكد    - ٤
َسبة مة احملو بني األنظالرتابط تأمني لحدود و ملنسقة لدارة اواإلفهوم النافذة الواحدة، مب

استنادا وذلك  ،وغريها من تدابري تيسري التجارة، املعلوماتأنظمة للتخليص اجلمركي و 
  ؛ملمارسات الدوليةإىل أفضل ا

الشركاء واملنظمات الدولية األخرى مواصلة دعم إىل  يطلب    - ٥
يما بني البلدان فتعزيز التجارة  لتكامل اإلقليمي يف أفريقيا، وبرنامجاتنفيذ مبادرات 

  ؛األفريقية

  .تعزيز فعالية إدارات اجلمارك يف أفريقياب يتعهد    - ٦
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  تمويل الحماية االجتماعية في أفريقيا  )٤٩-(د -٩٥١القرار 

 الوزراء، مؤتمرإن 

ا العشر األوىل و  ٢٠٦٣خطة عام  أهداف إىل يشير إذ خطة تنفيذ سنوا
خطة  فاهدأ إىلو  للجميع، االجتماعية واحلماية االجتماعي الضمان تحقيقاملتعلقة ب

 .٢٠٣٠لعام  املستدامة لتنميةا

 متويل ويرى أن ألفريقيا، االجتماعية السياسة إطار يأخذ في االعتبار وإذ
حمددة  نودب كمهاحت وطنية موارد كفلهت أن ينبغي األجل طويلاحلماية االجتماعية 

  امليزانية، يف وشفافة

 شعوب،وال اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق وإذ يأخذ في االعتبار أيضا
 وكبار النساءاصة باخل اإلضافية مابروتوكوالورفاهه و  الطفل حلقوق األفريقي وامليثاق
 وحقوق اإلعاقة ذوي ألشخاصإعدادها بشأن ا جيري اليت والربوتوكوالت السن

 االجتماعي، والضمان االجتماعية احلماية يف املواطنني

 لتنميةتحقيق ال االجتماعية احلماية بشأن أبابا أديس إعالن إىل يشير وإذ
توفري لأنشاء الوكالة األفريقية لتنمية القدرة على مواجهة املخاطر  ،للجميع الشاملة

  احلماية ألكثر الفئات السكانية ضعفا إزاء الكوارث الطبيعية؛

 سياسات عوضل األعضاء الدولاليت تبذهلا  الكبرية جلهودبا ويشيد وإذ يقر
 آليات حداثواست امليزانية ا منخمصصا حتسنيمن مث و  ،االجتماعية حمايةلل وبرامج
امل من حيث مناطق الع أدىن هي أفريقيا أنمن  بالغ بقلقمع شعوره  لتمويل،ل مبتكرة
 االجتماعية، احلماية على اإلنفاق مستوى

ال إ تغطيال  الرمسية االجتماعي الضمان نظم أن من وإذ يشعر باالنزعاج
ا ال  القارة يف العاملة القوة من املتوسط يف املائة يف ٢٥إىل  ١٠من   غطيتكما أ
  ،ةالريفي اتوالقطاع الرمسي غري االقتصاد يف العاملني معظم

من  ةوشفاففية كا وخمصصات عادلة مالية سياسة إىل للحاجة وإدراكا منه
 من للحد لةوسيذلك يشكل  باعتبار االجتماعية احلمايةعلى  اإلنفاق تدعم امليزانية

 االجتماعي، التماسك وبناء الفقر على والقضاءأوجه التفاوت 
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 مايةم احلتعميل التدرجيي التطبيق ودعم تشجيع على يوافق   - ١
ل حتقيق تكف قوية اقتصادات بناء على احلكومات ملساعدة رئيسية كأداة جتماعيةاال
 ؛دائمال سالمال لتحقيق كوسيلة للجميع شاملةالو  ستدامةامل تنميةال

بالعمل مع اجلهات املعنية على الصعيدين الوطين  يتعهد   - ٢
وضع سياسات واسرتاتيجيات تتضمن أهداف لواإلقليمي ومع الشركاء الدوليني 

وىل خطة تنفيذ السنوات العشر األالواردة يف  احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي
 ؛٢٠٦٣من خطة عام 

 على احلدود الدنيا إنفاق أهداف وضع يف النظر على يوافق   - ٣
لفعالة، بزيادة تعبئة املوارد احمللية ا يتعهدو ،االجتماعي والضمان االجتماعية لحمايةل

من خالل اإلصالحات الضريبية وأشكال التمويل املبتكرة اليت ميكن أن توفر احليز 
  املايل املطلوب لزيادة االستثمارات يف احلماية االجتماعية يف أفريقيا؛

 القدرات لتعزيز الالزمة اإلصالحات دعم على أيضا يوافق   - ٤
لتيسري  اعية،االجتم احلماية عن املسؤولة لوزاراتل واملؤسسية ةاألساسيياكل واهل الفنية

احلوار الوطين، مبا يف ذلك مع أرباب العمل والعمال ولدعم الوكالة األفريقية لتنمية 
القدرة على مواجهة املخاطر يف جمال إدارة الكوارث الطبيعية، ، مبا يف ذلك رفع 

 مستوى تغطيتها للفئات األكثر ضعفا؛

 حمايةلل الوطنية النظمتوسيع نطاق  على بالرتكيز يتعهد   - ٥
 من زيجاالستعانة مبمؤقتا ميكن  أنهيوافق على و  جلميع،لكي تشمل ا االجتماعية

 اخلياراتحد أ املتناهي الصغر باعتبار ذلك التمويل سياساتو  صغرتناهي الامل التأمني
ساط العمال يف أو املستثناة  فئاتال شمليل االجتماعي الضمان نطاق لتوسيع املمكنة

 ؛يف القطاع غري الرمسي والقطاع الريفي

تلف وتعزيز خم تقييم يف للمساعدة الدوليني الشركاء يدعو   - ٦
، والدوَل ياالجتماع والضمان االجتماعية احلماية لتمويل ية املتاحةالسياسات ياراتاخل

 ؛األعضاء إىل االستفادة من مبادرات إلغاء الديون

جلنة  مع رارالق هذا تنفيذ ملتابعة مشرتكة آلية إنشاء على يوافق   - ٧
  ف.العمالة والتوظيو  االجتماعية للتنمية املتخصصة الفنية فريقياأل االحتاد

   



E/ECA/CM/49/2 
AU/STC/FMEPI/MIN/Rpt/2(II) 

 

٦٥ 

  

يذ لتنفذو األولوية برنامج السنوات الخمس األولى   )٤٩-(د -٩٥٢القرار 
اإلعالن وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء على الفقر 

 والتنمية الشاملة

 وزراء،الإن مؤتمر 

إىل اإلعالن وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء على الفقر والتنمية  إذ يشير
اإلعالن  لتنفيذ األولوية ذينامج السنوات اخلمس األوىل رب ب وحييط علما ١٢الشاملة،

 وخطة العمل،

 تابأن اإلعالن وخطة العمل ميثالن سياسات جوهرية لتحقيق تطلع قروإذ ي
يف أفريقيا تنعم باالزدهار استنادا إىل منو شامل للجميع  ةاملتمثل ٢٠٦٣خطة عام 

 وتنمية مستدامة،

)، بشأن تعزيز النمو املستدام مبعدالت ٤٣-(د ٨٧٢إىل قراره  وإذ يشير
كة الثالثة يف اجتماعاته املشرت  هي اعتمدعالية من أجل خفض البطالة يف أفريقيا، الذ

 .٢٠١٠آذار/مارس  ٣٠اليت ُعقدت يف ليلونغوي يف 

إزاء استمرار ارتفاع مستويات البطالة والعمالة  وإذ يساوره بالغ القلق
 الناقصة والفقراء العاملني، وإزاء التأثري السليب للبطالة على الفئات الضعيفة يف القارة،

 وكبار السن وذوي اإلعاقة،مثل الشباب والنساء 

باالنزعاج إزاء ضعف التقدم احملرز حنو تقليص الفجوة اإلنتاجية  يشعر وإذ
قبات كبرية أمام تطرح ع اليت املنافسةو بني أفريقيا وغريها من املناطق النامية من العامل، 

 حتقيق السياسات القارية املفضية إىل التصنيع والزراعة عالية اإلنتاجية؛

احلاجة إىل حتسني نوعية ومستوى متويل سياسات العمالة واحلماية  كوإذ يدر 
اوت أوجه التفالتماسك االجتماعي، واحلد من  تعزيزاالجتماعية يف القارة من أجل 

 والقضاء على الفقر،

يف أهداف وغايات خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل من خطة  وقد نظر
فيما خيص العمالة، واحلماية االجتماعية، والضمان االجتماعي، والقضاء  ٢٠٦٣عام 

                                                           
   Assembly/AU/20(XXIV) االحتاد األفريقي وثيقة١٢ 
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على الفقر واإلنتاجية وما يتصل بذلك من بني أهداف ومؤشرات خطة التنمية 
 ،٢٠٣٠املستدامة لعام 

اردة يف خطة تنفيذ السنوات يف األحكام ذات الصلة الو  أيضاوقد نظر 
عمليات متويل تنفيذ السياسات القارية  فيما خيص، ٢٠٦٣العشر األوىل خلطة عام 

ورصدها وتقييمها، ال سيما اإلعالن وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء على الفقر 
 والتنمية الشاملة، على الصُّعد الوطين واإلقليمي والقاري،

وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء  بإدماج اإلعالن يتعهد    - ١
طنية يف نظم التخطيط الو  األولوية ذيرنامج السنوات اخلمس األوىل وبعلى الفقر، 

واإلقليمية الطويلة األجل واملتوسطة والقصرية األجل، وذلك باستخدام ما يتناسب 
ا ذات ٢٠٦٣من أهداف خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل من خطة عام  ، وجماال

ا، وما يتصل بذلك من مصفوفة املعلومات املرجعية.  األولوية وغايا

مفوضية االحتاد األفريقي إىل العمل مع الدول األعضاء  يدعو    - ٢
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على تقدمي املساعدة والدعم لوضع خطط وطنية 

  .٢٠١٧و ٢٠١٦ يفوإقليمية 

الدوليني لدعم جهود مفوضية باستقطاب الشركاء  يتعهد   - ٣
االحتاد األفريقي، والدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية الرامية إىل النهوض 
بإجياد فرص العمل الالئقة، وسبل احلصول على احلماية االجتماعية والضمان 

 االجتماعي، وهجرة العمالة والتماسك االجتماعي؛

ة زانية املخصصة لسياسات العمالبزيادة موارد املي يتعهد أيضا   - ٤
والعمل مع الشركاء الدوليني إلدراج العمالة ضمن أولويات التنمية،  كافية،زيادة كبرية و 

 .وفقا لروح إعالن باريس بشأن فعالية املعونة وبرنامج عمل أكرا

مفوضية االحتاد األفريقي، متشيا مع مبادئ التمويل يدعو     - ٥
إىل التعجيل بإنشاء صندوق للعمالة والتماسك  ،٢٠٦٣الواردة يف خطة عام 

االجتماعي باعتبار أن ذلك الصندوق يشكل آلية التمويل املتفق عليها لإلعالن 
وخطة العمل، وأن تقدِّم له اقرتاحا عن إنشاء هذا الصندوق يف االجتماع املقبل ملؤمتر 

 .٢٠١٧الوزراء، يف آذار/مارس 

مل، الوزارات األفريقية املعنية بالعبتعزيز التعاون مع يتعهد     - ٦
  .واحلماية االجتماعية، بشأن عمليات التخطيط والتمويل توظيفوهجرة العمالة، وال
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 ةفي أفريقيا وكهرب ةز البريديو والرماوين نظم العن  )٤٩-(د -٩٥٣القرار 
ي في المناطق الريفية فووصلها إلكترونيا مكاتب البريد 

 أفريقيا

 وزراء،المؤتمر إن 

تكنولوجيا بشأن  ٢٠١٠إعالن أديس أبابا لعام  إذ يأخذ في االعتبار
رؤساء ؤمتر الذي اعتمده ملتنمية، ااملعلومات واالتصاالت يف أفريقيا: حتديات وآفاق 

أديس  املعقودة يفدول وحكومات االحتاد األفريقي يف دورته العادية الرابعة عشرة، 
 ،٢٠١٠فرباير شباط/ ٢أبابا يف 

، )١٣-(د ٤٣٥جمللس التنفيذي لالحتاد األفريقي مقررات اإىل  وإذ يشير
 ) بشأن التنمية املستدامة لقطاع الربيد يف إفريقيا،٢٨-د( ٩٠٠و)، ١٦-د( ٥٤٥و

التكامل  يف ةز الربيديو والرمالعناوين  ظمنإىل الدور اهلام ل شير أيضاي إذو 
يكون له  أنيف رد االجتماعي والتنمية االقتصادية، وعلى وجه اخلصوص، حق كل ف

 فعال للسلع واخلدمات األساسية،التوزيع إىل تيسري النب احلاجة اعنوان، إىل ج

هية االحتاد األفريقي بشأن املبادئ التوجيمفوضية بتقارير  إذ يحيط علماو 
ووصلها إلكرتونيا ربيد مكاتب ال ةيف أفريقيا وكهرب ةز الربيديو الرماملتعلقة بنظم العناوين و 

لتعزيز التنمية  .يف إطار االستفادة من الشبكات الربيدية املناطق الريفية يف أفريقيايف 
 االجتماعية واالقتصادية الشاملة،

ن مالشبكات الربيدية يف املناطق الريفية ما تنطوي عليه على  وإذ يشدد
ة ليعموتوفري حلول فجوات اهلياكل األساسية معاجلة إمكانيات للمسامهة يف 

لى اخلدمات عصول ت السكان يف املناطق الريفية يف جمال االتصاالت، واحلالحتياجا
دف املسامهة يف   لوغباملالية واخلدمات احلكومية واخلدمات اللوجستية، وذلك 

 ،٢٠٦٣خطة عام األهداف اإلمنائية املستدامة وحتقيق 

ظهور تكنولوجيات جديدة، و  تطويرجمال عاملية يف الات تغريّ ال وإذ يالحظ
ؤثر وسياسات وقوانني جديدة ت ،أطر تنظيميةواستحداث املنافسة، احتدام و  ،بدائلال

 على الصناعة الربيدية،

يف  اآلخذةاهلياكل األساسية فجوة لإىل األثر السليب  وإذ يالحظ أيضا
 تكلفة التحويالتو املايل، اإلقصاء ف من حيث ارياالتساع على حياة سكان األ
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اخلدمات  لىحصوهلم عوحمدودية فرص  ،االتصاالتفجوة الرقمية و املالية، والفجوة 
كان الريف سنظرا حملدودية فرص حصول قتصادية، االفرص االفتقار إىل الاحلكومية و 

 عن األسواق اخلارجية،قلة املعلومات املتاحة هلم و على القروض 

أن  الذي ميكن كبريالدور اللى عتوافر املزيد من األدلة  كذلك وإذ يالحظ
 واملايل، لشبكات الربيدية يف االندماج االجتماعي، والرقميتضطلع به ا

استخدام النطاق العريض ونشر إىل حاجة الشبكات الربيدية  وإذ يؤكد
ما يكفي من فرص احلصول على تكنولوجيا معلومات واتصاالت متقدمة من أجل 

 ،من اخلدمات خلدمات املالية األساسية وغريهاا

فية مشروع كهربة مكاتب الربيد ووصلها إلكرتونيا يف املناطق الريبأن  واقتناعا منه
 ن شأنه أنم إنشاء مراكز اتصاالت يف قلب اجملتمعات احملليةمن خالل يف أفريقيا 

 ،جاريةالت لى شبكة اإلنرتنت وخدمات األعمالعسكان الريف يزيد من فرص حصول 

ها يف ة وإدراجَ الربيديز و والرممنح األولوية لنظم العناوين  يقرر   - ١
ى الالزمة لزيادة فرص احلصول علاهلياكل األساسية خطط التنمية الوطنية كجزء من 

 اخلدمات األساسية؛

لى عتنفيذ هذه املشاريع اليت تقوم بالدول األعضاء  جعيش    - ٢
 لداخلي الفعاللتنسيق اوإعطاء األولوية يف التنفيذ لااللتزام السياسي الضروري، إبداء 

 ،مشروعأي ع قبل بدء ير اتحديات متويل املشلحل إجياد و 

عناوين بشأن ال هشروعاألفريقي مل احتاد الربيدتنفيذ  يدعم    - ٣
 ،على نطاق القارة والرموز الربيدية

ة عشر  ةالثالثالرائدة الدول األعضاء، السيما البلدان  يدعو   - ٤
ق الريفية يف يف املناطووصلها إلكرتونيا شروع كهربة مكاتب الربيد مب، اليت بادرت 

اإلمنائية ا يف خططها واسرتاتيجيا أن تتويل بنفسها زمام األمور وأن تدجمه ،أفريقيا
 الوطنية؛

 النضمام إىل املشروع؛على االدول األعضاء األخرى  شجعي   - ٥

الدول األعضاء على استكشاف مصادر متويل متعددة،  يحث   - ٦
 ، والشراكات بني القطاعني العامة الشاملةالوطنية وصناديق اخلدممثل امليزانيات 

دف ضمان التنفيذ الناجح للمشروعاإلمنائيني شركاء الواخلاص و   ؛الدوليني، وذلك 
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ز و الرمو نظم العناوين ي املاحنني إىل دعم تنفيذ  مشروع يدعو    - ٧
وختصيص موارد  ،املناطق الريفيةيف ووصلها إلكرتونيا وكهربة مكاتب الربيد  ة،الربيدي

 ؛مالية لكفالة تنفيذمها

يد ، بالتعاون مع احتاد الرب من مفوضية االحتاد األفريقي يطلب    - ٨
  .وعنياملشر  عن تنفيذ كالإىل أجهزته املختصة  تقرير ميقدت ،األفريقي


