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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني
الدورة الثالثة واخلمسون
أديس أبابا (حضوريا وعرب اإلنترنت) 22 ،و 23آذار/مارس 2021

تقرير مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني عن
أعمال دورته الثالثة واخلمسني
مقدمة
 -1عُقدت الدورة الثالثة واخلمسون للجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني يف أديس أبابا يومي  22و 23آذار/مارس  ،2021بشكل
خمتلط يشتمل على املشاركة حضوريا وعرب اإلنترنت.

أوال -افتتاح الدورة [البند  1من جدول األعمال]
ألف-

احلضور
 -2حضر االجتماع ممثلو الدول التالية :إثيوبيا ،وإريتريا ،وأنغوال ،وأوغندا ،وبنن،
وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،وتشاد ،وتوغو ،وتونس ،واجلزائر ،وجزر
القمر ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب أفريقيا،
وجيبويت ،وزامبيا ،وزمبابوي ،والسنغال ،والسودان ،وسرياليون ،وسيشيل ،والصومال،
وغابون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا االستوائية ،والكامريون ،وكابو فريدي ،وكوت
ديفوار ،والكونغو،وكينيا ،وليربيا ،وليبيا ،ومايل ،ومدغشقر ،ومصر ،واملغرب ،ومالوي،
وموريتانيا ،وموريشيوس ،وموزامبيق ،ونيجرييا.
 -3وكانت هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة التالية ممثلة يف االجتماع :منظمة
األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ ومنظمة الطريان املدين الدويل؛ والصندوق الدويل للتنمية
الزراعية؛ ومنظمة العمل الدولية؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛ واالحتاد الدويل لالتصاالت؛
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ومركز التجارة الدولية؛ وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز؛ ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛ ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة؛ وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة؛ ومكتب األمم املتحدة
للتنسيق اإلمنائي؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب
آسيا؛ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ ومنظمة األمم املتحدة
للتربية والعلم والثقافة؛ وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة
األمم املتحدة للمرأة)؛ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية؛ ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ وصندوق األمم املتحدة الدويل للتنمية
الزراعية؛ ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا
ومنطقة الساحل؛ ومكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية؛ ومكتب املمثل السامي
املعين بأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية؛
ومكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي؛ وصندوق األمم املتحدة للسكان؛ ومكتب
اللجان اإلقليمية يف نيويورك؛ ومكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة؛ وجامعة األمم املتحدة؛
واملعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنائي؛ واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ والبنك
الدويل؛ وبرنامج األغذية العاملي؛ ومنظمة الصحة العاملية؛ واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
 -4وحضر مراقبون عن الدول اآلتية األعضاء يف األمم املتحد :أستراليا ،وإيطاليا،
واإلمارات العربية املتحدة ،وباربادوس ،وبلجيكا ،ومجهورية كوريا ،والصني ،واالحتاد
الروسي ،وفرنسا ،وقطر ،وكندا ،ولكسمربغ.
 -5وحضر أيضا ممثلون عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية التالية:
مصرف التنمية األفريقي ،واملنظمة اإلقليمية األفريقية لالحتاد الدويل لنقابات العمال،
وجلنة االحتاد األفريقي ،ووكالة التنمية التابعة لالحتاد األفريقي؛ والبنك العريب للتنمية
االقتصادية يف أفريقيا ،البنك املركزي لدول غرب أفريقيا ،واملرصد االقتصادي
واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ واحتاد غرف التجارة والصناعة يف غرب
أفريقيا؛ وجمموعة بنك التنمية اإلسالمي؛ واملعهد النقدي لغرب أفريقيا؛ واملعهد الدويل
لتوحيد القانون اخلاص؛ واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
 -6وحضر مراقبون عن املنظمات التالية *،من بني منظمات أخرى:
*

ActionAid International; Addis Ababa University; Africa Finance Corporation; Africa Fintech
Network; African Digital Education Trust; African Institute for Mathematical Sciences; Ajemalebu
Self Help; Arab Agricultural Production Co. Ltd.; Better Than Cash Alliance; Bill and Melinda
Gates Foundation; BJM Management Consultancy Co. Ltd.; BlackCamel Energy Ltd.; Brooklyn
College; Cellule de Suivi de l’Intégration; Centre for Health Sciences Training, Research and
Development; CGE Consultants; Chatham House; Comprehensive Africa Agricultural Development
Programme Non-State Actors Coalition; COODSynergyn Oil West Africa Ltd.; Corporate Council
on Africa; Crown Agents Ltd.; Datem Ltd.; Delaware State University; East African Bottling Share
Company; Eastern Africa Farmers Federation; ELIF Business Solutions Ltd.; Environnement et
Développement du Tiers Monde: LEAD Afrique Francophone; Euclid University; Findlay House
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 البيانات االفتتاحية-باء
Mark Eddo(

 الرئيس التنفيذي لشركة مارك إدو لإلعالم، توىل السيد مارك إدو-7
 وزير االقتصاد واملالية، وترأسها حممد بن شعبون، إدارة اجللسة االفتتاحية،)Media
. رئيس املكتب املنتهية واليته،واإلصالح اإلداري باملغرب

، والسيدة فريا سونغوي، وأدىل ببيانات افتتاحية كل من السيد حممد بن شعبون-8
 وأعقبت. األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا،وكيلة األمني العام لألمم املتحدة
 كني أوفوري: هم السادة والسيدات،ذلك بياناتٌ أدىل هبا مخسة من الضيوف اخلاصني
 مديرة كلية لندن لالقتصاد ونائبة حمافظ بنك، وزير املالية يف غانا؛ ومينوش شفيق، أ ّطا رئيسة وزراء بربادوس ورئيسة جلنة التنمية املشتركة بني، وميا موتلي،إجنلترا السابقة
 رئيس، وألقى كلمة االفتتاح الرمسية السيد آيب أمحد.البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
.وزراء مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية
 عن امتنانه، متحدثا بصفته رئيسا للمكتب املنتهية واليته، وأعرب السيد بن شعبون-9
حلكومة وشعب إثيوبيا الستضافة الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط
 وحث، ودعا إىل تقدمي دعم مجاعي حلماية الفئات الضعيفة.والتنمية االقتصادية يف أفريقيا
البلدان على إعادة بناء اقتصاداهتا وتنويعها من خالل التصنيع املستدام من أجل حتسني
 شدد على احلاجة إىل وجود متويل كاف لعملية، وحتقيقا هلذه الغاية.القدرة على الصمود

Global; Fintech Association of Nigeria; Friedrich-Ebert-Stiftung Ethiopia; Gatef Organization;
Gender Youth for Change and Peace Building; Géomatique Topographie Ingénierie Conseils
(GTOPIC); Ghana Geological Survey Authority; Global Youth Connect for Sustainable Agriculture;
Goblis Foundation; Groupe Conseils Mireille Mouéllé; Groupe Loukil; Hanyang University; IHS
Markit Ltd.; Industrial Parks Development Corporation; Initiative Africa; Institute for Public Policy
Initiatives; Institute of International Finance; International Forum of Sovereign Wealth Funds;
International Movement for Advancement of Education Culture, Social and Economic Development;
International Relations Institute of Cameroon; Kahe International Group; Kenya Pension Fund
Investment Consortium; Kuvuna Foundation; La Tribune Afrique; LAConsulting; Ladoke Akintola
University of Technology; Life and Hope Uganda; LMS International; Loukil Group; Lusa News
Agency; Maghreb Emergent; Majengo Estates Developers Ltd; Mazars; Meinhardt (Singapore);
Muchinga General Enterprises Ltd.; National Association of Nigerian Traders; News Agency of
Nigeria; NFC Bank; Nigerian Investment Promotion Commission; Nigerian Television Authority;
ONE Campaign; Oxfam International; PanAfrican Capital Holdings Ltd.; PanaPress; Pfizer;
Premium E/ECA/CM/53/5 21-00491 3/33 Hortus; PUTTRU Technologies Ltd.; Q’legend
International Limited; Rail Working Group; Regiolex Consulting Ltd; Rockefeller Foundation;
Rotary International; Rwanda Envisage Incubators; Samara University; Sargasso Worldwide Ghana
Ltd.; Sasakawa Africa Association; SDG Action Strategy Centre; Sharlearn Research and Taxation
Consultancy; Skynotch Energy Africa Ltd.; Social and Media Studies Institute (Morocco); SOS
Children’s Villages International; South African Youth Council; Strathmore University; SUNami
Solar Ltd.; Trippinz Care Inc.; Tshwane University of Technology; Union pour la Promotion, la
Défense des Droits Humains et de l’Environnement dans la région des Grands Lacs (UPDDHE);
University of California Los Angeles; University of Cape Coast; University of Cape Town;
University of Ibadan; University of Lagos; University of Lomé; University of Nairobi; University
of Tunis El Manar; University of Venda; Urukundo Initiative; Vida Pharmaceuticals (Pty.) Ltd.;
Waltersmith; Women for Africa Foundation; WVL Development Advisers Limited; YALDA
Botswana; Youth Alliance for Leadership and Development in Africa; ZimInd Publications.
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التعايف وأثىن على اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدورها الرائد يف معاجلة شواغل الديون
والسيولة لدى الدول األعضاء يف سياق جائحة فريوس كورونا التاجي (كوفيد .)19
 -10وخاطبت السيدة سونغوي املؤمتر عن الطابع املتعلق بالصحة العامة لألزمة اليت
تواجه البلدان األفريقية ،فضال عن طابعها االقتصادي واملناخي .وشددت على ضرورة
أن تؤمِّن املنطقة سبل احلصول على اللقاحات بشكل مستدام ،وحثت البلدان األفريقية
على التكاتف وإعداد مقترح شامل للمضي قدُما بشكل أفضل يف املستقبل ،واالستفادة
من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية كمنصة انطالق جلهود االنتعاش األخضر.
 -11وسلط السيد أوفوري أطّا الضوء على الصلة بني الرعاية الصحية ،والتمويل وظاهرة
النزعة القومية املتشددة يف التعامل مع اللقاحات .وحدد مخسةَ جماالتِ تدخُّ ٍل ذات أولوية،
هي :بناء القدرة على الصمود ،ووضع مناذج متويلية جديدة لدعم التعايف ،وحتفيز قدرات
التصنيع احمللية للتخفيف من خماطر سالسل التوريد العاملية ،واالستفادة من التكامل
األفريقي وسالسل القيمة اإلقليمية ،وتوسيع نطاق التحول الرقمي واالبتكار الشامل
للجميع .وحث احلكومات على العمل مع الشركاء اإلمنائيني ودوائر األعمال للحفاظ
على األرواح واستعادة سبل العيش.
 -12وشددت السيدة شفيق على احلاجة إىل أن تشجع أفريقيا على إقامة عقدٍ اجتماعي
جديد يقضي بوضع شبكة أمان شاملة تكفل توافر األمن والفرص يف مجيع أحناء القارة.
وأكدت كذلك أمهية حتقيق الرعاية الصحية الشاملة مع التركيز على الرقمنة ،اليت تليب
احتياجات الرعاية قبل الوالدة ،والتحصني ،ومعاجلة األمراض املعدية واحلصول على
الرعاية الطبية من أجل التصدي لألزمة واحلد من أوجه القصور اليت يتسم هبا نظام الرعاية
الصحية العامة.
 -13ولفتت السيدة موتلي االنتباه إىل الدمار احلايل الذي أحدثته اجلائحة ،وخصت
بالذكر ثالثة أسباب رئيسية لذلك هي :االعتماد الكبري على التجارة ،والسفر واالستثمار
املباشر األجنيب؛ وضيق احليز املايل ،الذي ال يتيح توفري احلوافز املالية الضخمة الالزمة
لدعم االقتصاد اخلاص؛ وعدم كفاية تدفقات التمويل من القطاعني العام واخلاص لدعم
االستجابات للوباء .وأشارت إىل أن مبادرة جمموعة العشرين اخلاصة بتعليق سداد خدمة
الديون وحدها لن تكون كافية لتخفيف حدة األزمة ،ودعت إىل بذل جهد شامل يتجاوز
الدين احلكومي.
 -14ورحب السيد أمحد يف كلمته االفتتاحية الرمسية جبميع املشاركني يف الدورة وأشار
إىل ضرورة استجابة االقتصادات األفريقية بفعالية للوترية املتسارعة للتحول الرقمي
والتحدي الذي يطرحه تغري املناخ على األجيال املتعاقبة وإجياد فرص عمل للسكان
الشباب الذين ما برح عددهم يتزايد بسرعة يف القارة .وأعلن افتتاح الدورة رمسيا ومتىن
للوزراء مداوالت مثمرة.
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ثانيا -انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل [البند 2
من جدول األعمال]
 -15انتخبت جلنة اخلرباء باإلمجاع البلدان التالية لتشكيل مكتبها
الرئيس:

اجلديد:

غينيا االستوائية

النائب األول للرئيس :مدغشقر
النائب الثاين للرئيس :زامبيا
النائب الثالث للرئيس :سرياليون
املغرب

املقرر:

 -16شكر الرئيس اجلديد املنتخب ،فالنتني إيال مايي ،وزير املالية واالقتصاد والتخطيط
يف غينيا االستوائية ،املكتب املنتهية واليته وعرض موضوع الدورة احلالية ملؤمتر الوزراء.
واعتمد املؤمترون بعد ذلك جدول األعمال التايل:

21-00490

-1

افتتاح الدورة.

-2

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل.

-3

حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى بشأن موضوع
الدورة الثالثة واخلمسني للجنة.

-4

حلقات نقاش رفيعة املستوى.

-5

النظر يف التوصيات واعتماد القرارات.

-6

النظر يف البيان الوزاري ،وبيان الوزراء بشأن جائحة كوفيد 19
والوضع االقتصادي يف أفريقيا وإقرارمها.

-7

مسائل أخرى.

-8

اختتام الدورة.
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ثالثا -حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى بشأن موضوع الدورة
الثالثة واخلمسني للجنة [البند  3من جدول األعمال]
ألف -مقدمة
 -17ترأس السيد إيال مايي احلوار املتعلق بالسياسات ،الذي أداره السيد إدو .وكان
السيد أوزيل نداجيجيمانا ،وزير مالية رواندا ،املتحدث الرئيسي .وتألفت حلقة املناقشة
من السيد يل يونغ ،املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ واألمني العام لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،السيد خولني جاو؛ والسيد أمحد شيده ،وزير املالية اإلثيويب؛ ونائب
وزير التخطيط والتنمية االقتصادية يف مصر ،أمحد كمايل؛ والسيد ألربت موتشانغا،
مفوض التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين يف االحتاد األفريقي.

باء -العرض
 -18سلط السيد نداجيجيمانا الضوء على آثار جائحة كوفيد  19على اقتصاد رواندا،
اليت مشلت تقلص منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل  3.4يف املائة يف عام  ،2020وحدوث
عجز مايل جعل من الصعب على البلد التصدي على حنو كاف للجائحة .وأشار إىل أنه،
على النقيض من البلدان الغنية اليت وفرت حُزما كبرية من احلوافز ،فإن موارد البلدان
األفريقية حمدودة جدا وال تتيح االستجابة الفعالة للجائحة والتعايف منها .ورحب مببادرة
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية باعتبارها فرصة تتيح للبلدان األفريقية تعزيز التصنيع
والتنويع.

جيم -املناقشة
 -19يف املناقشة اليت تلت ذلك ،رحب أعضاء فريق املناقشة مبوضوع املؤمتر ،مشريين
إىل أمهية تعزيز التكنولوجيا الرقمية ألفريقيا لكي تنهض بالتصنيع يف ظل جائحة كوفيد
.19
 -20وأشاروا إىل أنه على الرغم من ارتفاع معدالت االتصال بشبكة اإلنترنت بنسبة
 77يف املائة يف بعض البلدان ،فإن إمكانية االتصال يف املناطق الريفية ال تزال منخفضة
جدا يف أفريقيا ،حيث تبلغ حنو  6يف املائة من السكان ،وهو ما يكشف عن الفجوة
الرقمية الرئيسية القائمة داخل البلدان وفيما بني االقتصادات.
 -21والحظ أعضاء الفريق أن سوق القارة ،من حيث عدد السكان ،سوف تنمو من
 1.2مليار نسمة حاليا إىل  1.7مليار نسمة حبلول عام  ،2030بنمو إمجايل للطبقة
املتوسطة من  350مليون نسمة إىل  600مليون نسمة ،وأن جزءا كبريا من النمو يف
أفريقيا سيكون مدفوعا باالستهالك احمللي .وشددوا على ضرورة االستفادة من منطقة
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التجارة احلرة القارية األفريقية لتطوير سالسل القيمة اإلقليمية دعما للتصنيع الشامل
للجميع واملستدام .وأشاروا أيضا إىل أن البلدان األفريقية تواجه صعوبة يف تأمني اللقاحات
بسبب املمارسة املشار إليها بـ ’’النزعة القومية املتشددة جتاه اللقاحات‘‘.
 -22وأدىل املشاركون بدلوهم يف املناقشة ،حيث أكدوا على أن سياسات التصنيع
ينبغي أن تكون حمفزة للنمو ،وأن يضطلع فيها القطاع اخلاص بدور مركزي ،وتيسرها
مؤسسات قوية وإدارة رشيدة .وأكدوا من جديد الضرورة القصوى لـتنمية القدرات
اإلنتاجية للتصنيع فضال عن تكامل األسواق.

دال -التوصيات
 -23يف ضوء املناقشة اليت جرت ،قدم املؤمتر التوصيات التالية:
(أ)

ينبغي للدول األعضاء أن تقوم مبا يلي:
’ ‘1وضع سياسات واستراتيجيات للتصنيع ،والتنويع والرقمنة املستدامة
والشاملة للجميع وحتقيقا هلذه الغاية ،التشجيع على إقامة املناطق االقتصادية
اخلاصة واجملمعات الصناعية اخلضراء ،واستحداث قانون جاذب لالستثمار،
وإعطاء األولوية لالستثمار يف اهلياكل األساسية الضرورية والتكنولوجيات
اجلديدة مثل اجليل اخلامس والذكاء االصطناعي؛
’ ‘2االستفادة من ’’استراتيجية التحول الصناعي لالحتاد
األفريقي‘‘ و’’إعالن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا‘‘ لدعم صياغة
استراتيجيات رقمية وطنية داعمة للتصنيع وتنفيذها بفعالية؛
’ ‘3إعطاء األولوية للتدريب املهين لرفع مستوى املهارات واالستفادة
من االستثمار املباشر األجنيب بشكل استراتيجي ،وخاصة يف قطاعي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والصناعة التحويلية؛
’ ‘4إزالة احلواجز غري اجلمركية اليت تعترض سبيل التجارة وتعزيزُ املعايري
اخلاصة بـ ’’صُنع يف أفريقيا‘‘ لضمان التشغيل الفعال ملنطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية؛
’ ‘5تسخري منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لتطوير وتعزيز سالسل
القيمة اإلقليمية واالستفادة من آثار كوفيد  19باعتبارها فرصة تتيح للبلدان
تطوير قدراهتا على إنتاج اللقاحات اخلاصة هبا؛

(ب) ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقوم مبا يلي:
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’ ‘1دعم البلدان يف صياغة السياسات واالستراتيجيات الالزمة لتطوير
اقتصادات قادرة على التكيف من خالل تصنيع أخضر تشكل الرقمنة قوته
الدافعة.

رابعا-

حلقات النقاش رفيعةُ املستوى [البند  4من جدول األعمال]

ألف -حلقة النقاش  :1النقاش الكبري :النمو املستدام يف العصر الرقمي يف فترة ما
بعد جائحة كوفيد 19
 -1مقدمة
 -24ترأس السيد إيال ماي احلوار املتعلق بالسياسات ،الذي أداره السيد إدو .وكانت
املتحدثة الرئيسية السيدة زينب أمحد ،وزيرة املالية وامليزانية والتخطيط الوطين ،يف نيجرييا.
وتألف فريق املناقشة من السادة والسيدات أركييب أوكوباي ،الوزير األقدم ،املستشار
اخلاص لرئيس حكومة إثيوبيا؛ ومسعود أمحد ،رئيس مركز التنمية العاملية ،وأالستري
ويلسون ،املدير العام ورئيس جمموعة موديز للمخاطر السيادية؛ وأبيبه أميرو سيالسي،
مدير إدارة أفريقيا يف صندوق النقد الدويل؛ ونيكول جانني ليدي روبويت مبو ،ووزيرة
االقتصاد واالنتعاش يف غابون.
 -2العروض
 -25أشارت السيدة زينب أمحد إىل أنه ال توجد إجابة مباشرة عن السؤال قيد النظر.
وسلطت الضوء على جهود تعبئة املوارد املبذولة لدعم البلدان األفريقية يف استجابتها من
خالل مبادرات مثل صندوق التربعات النيجريي املشترك ملبادرة وحدة العمل يف األمم
املتحدة ملكافحة كوفيد  ،19وصندوق أفريقيا ملكافحة كوفيد  ،19واملراكز األفريقية
ملكافحة األمراض والوقاية منها ،وجمموعات احلوافز اليت وضعها صندوق النقد الدويل،
والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي .أما فيما يتعلق بالقطاع اخلاص ،فقد تعذر التنبؤ
باستجابته .وتواجه نيجرييا فجوة يف التمويل تزيد على  154مليون دوالر لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة ،وهلذا استحدثت قانونا ماليا للبلد وسياسة خاصة بالطاقة
للمساعدة يف سد هذه الفجوة.
 -26وعرض السيد أوكوباي بإجياز التجربة اإلثيوبية يف جمال التصنيع والتحول
االقتصادي .وقال إن بلده يهدف إىل تعزيز القدرة اإلنتاجية من خالل االستثمار يف نظام
صناعي يشمل بناء جممعات صناعية خضراء ،وقدرات حملية يف جمال السياسة العامة ترتكز
على التعلم النشط يف جمال السياسات الصناعية من البلدان األخرى .وأشار إىل أن التعايف
الكامل من األزمة حيتاج إىل استثمارات مماثلة يف اهلياكل األساسية ورأس املال البشري
كما حيتاج إىل بيئة اقتصادية كلية مواتية.
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 -27وقال السيد مسعود أمحد إنه كان بإمكان القطاع اخلاص أن يفعل املزيد فيما خيص
عملية التعايف نظرا ألن لديه القدرة على االضطالع بدور مركزي يف هذه العملية .ودعا
إىل الشراكة بني احلكومات والقطاع اخلاص .وأضاف أن البلدان النامية حباجة إىل
االستفادة من جتربة عام  2020ووضع استراتيجية مخسية لتحقيق انتعاش مستدام.
 -28وقال السيد ويلسون إن عملية اإلنعاش تتطلب وجود مؤسسات وبيئة مؤسسية
ذات جودة عالية؛ وإن هناك حاجة ألن يضطلع القطاع اخلاص بدور مركزي فيها؛ كما
أن من الضروري ،لتعزيز ثقة املستثمرين ،هتيئة بيئة ائتمانية معافاة بدرجة أكرب بكثري.
 -29وقال السيد سيالسي إن صندوق النقد الدويل يساعد يف متويل التعايف املرن لدوله
األعضاء .ومضى قائال إنه يف حني أن اجلهود املتعددة األطراف تتركز على اللقاحات،
فإن الفجوات التمويلية الضخمة اليت تواجهها املنطقة تتطلب جهودا من املؤسسات املالية
الدولية لسد الفجوة من خالل إعادة جدولة الديون والتمويل بشروط ميسرة .وأضاف
أنه من الضروري إحداث حتول هيكلي وتنويع اقتصادي لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وشدد السيد سيالسي على ضرورة أن ترتكز سياسات اللقاحات على ما يتناسب من
سياسات اقتصادية.
 -30أما السيدة مبو فقد أشارت إىل أن البلدان واملؤسسات املتعددة األطراف فوجئت
هبذه اجلائحة .ونتيجة لذلك ،جلأت البلدان إىل النزعة احلمائية ،ونشأت عن األزمة بعض
أوجه عدم اليقني .وفيما يتعلق بغابون ،قالت السيدة مبو إن البلد تلقى دعما من الوكالة
الفرنسية للتنمية ،وصندوق النقد الدويل ،واالحتاد األورويب ،والبنك الدويل ومصرف
التنمية األفريقي للمساعدة يف احلد من أثر اجلائحة ،ولكنه مل يستفد من مبادرة جمموعة
العشرين املعنية بتعليق سداد خدمة الديون .وأضافت أن اتباع مسار االقتصاد األخضر
يشكل جزءا أساسيا من خطة االنتعاش يف البلد :فهو حيتاج إىل إطار قانوين وسياسايت
فعال ،يشمل إصدار السندات اخلضراء والوصول إىل أسواق التمويل الدولية.
-3

املناقشة
 -31يف املناقشة اليت تلت ذلك ،شدد املشاركون على احلاجة إىل تعزيز دور النظام
املتعدد األطراف والقطاع اخلاص واالستفادة منهما؛ كما شددوا على أمهية أن تتخذ
الوكاالت استجابات موزونة يف تقدير اجلدارة االئتمانية ،نظرًا لتأثري األزمة؛ واحلاجة
إىل أن هتيئ احلكومات بيئة مواتية ملشاركة القطاع اخلاص.
 -32وأُثريت شكوك بشأن ما إذا كانت الكيانات املتعددة األطراف ،ال سيما املصارف،
ال تزال صاحلة ألداء هذه املهمة يف ضوء الظروف املتغرية .وبوجه عام ،استنكر املشاركون
تقلب الدعم املايل ودعوا إىل تدفقات مالية ميكن التنبؤ هبا.
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 -33وأكد املشاركون أيضا أن األزمة أتاحت فرصة للتركيز على إحداث التحول يف
أفريقيا .وأشاروا إىل ان االقتصاد األخضر هو حل عملي لالنتعاش االقتصادي والتنويع
يف فترة ما بعد جائحة كوفيد .19
-4

التوصيات
 -34يف ضوء املناقشة اليت جرت ،أصدر املؤمتر التوصيات التالية:
(أ)

ينبغي للدول األعضاء أن تقوم مبا يلي:
’ ‘1بناء عالقة قوية وفعالة مع القطاع اخلاص وهتيئة بيئة مواتية
لتدخالته؛

’ ‘2حتقيق انتعاش مرن ،بزيادة إمدادات الطاقة اخلضراء من خالل
اعتماد سياسات مواتية للطاقة املتجددة وثروات القارة من املوارد الطبيعية؛
’ ‘3االستثمار يف اهلياكل األساسية ،وعلى وجه اخلصوص ،تعزيز
الرقمنة لكي تصبح األساس جلميع جهود التعايف والتنمية؛
(ب) وينبغي للدول األعضاء وشركائها:
’‘ 1

تعزيز التنسيق العاملي من أجل مكافحة األزمات يف املستقبل بفعالية؛

’ ‘2إعادة توصيف املؤسسات املتعددة األطراف حبيث تكون مالئمة
للغرض الذي صممت من أجله؛
’ ‘3دعم نقل التكنولوجيا لتطوير اللقاحات وتطوير اهلياكل األساسية
والرقمنة ،إىل جانب املساعدة على التعايف؛
(ج) ينبغي للنظام املتعدد األطراف والقطاع اخلاص ،على كال الصعيدين احمللي
والدويل ،أن يقدما الدعم للبلدان األفريقية يف جهودها الرامية إىل التصدي للجائحة
والتعايف منها؛
(د) جيب على وكاالت التصنيف االئتماين أن تعيد النظر يف مقاييس ومنهجيات
التصنيف اليت تتبعها لضمان عدم إحلاق املزيد من الضرر بالبلدان النامية ،وال سيما خالل
األزمات.
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باء -حلقة النقاش  :2إدارة الديون والتمويل االبتكاري لتحقيق االستدامة املالية،
ودور القطاع اخلاص
 -1مقدمة
 -35ترأس السيد إيال مايي احلوار املتعلق بالسياسات ،الذي أداره السيد إدو .وكان
املتحدث الرئيسي توماس فينون ،أحد الشركاء يف مؤسسة (’’ )Eighteen East Capitalايتني
إيست كابيتال‘‘ .وتألف أعضاء فريق املناقشة من السادة والسيدات رميي ريو ،املدير
التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية؛ وأليستر أليساتو ،ممثل وزير التخطيط والتنمية يف بنن؛
وساندرا جونسون ،وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدويل يف توغو؛ وكالي الوري،
نائب الرئيس التنفيذي ملعهد املالية الدولية؛ وإلياس داواله ،وزير املالية يف جيبويت؛ وإبراهيم
ماياكي ،الرئيس التنفيذي لوكالة االحتاد األفريقي للتنمية.
-2

العرض
 -36ركز السيد فينون يف عرضه على مرفق السيولة واالستدامة الذي تعتربه اللجنة
االقتصادية ألفريقيا رائدا فيما خيص تيسري احلصول على السيولة واإلقراض واالستثمارات.
 -37وشدد السيد ريو على ضرورة تعزيز املؤسسات املالية مبا يتماشى مع أهداف املناخ
املستدام والتنمية املستدامة ،وأعرب عن استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية ملساعدة الوزراء
األفريقيني يف هذا املسعى.
 -38وسلط السيد الينساتو الضوء على إخفاق تقييمات املخاطر يف مراعاة تطور
االقتصادات األفريقية على النحو الواجب ،األمر الذي أدى إىل تدين تصنيفاهتا االئتمانية،
وهو ما حدَّ من قدرهتا على االقتراض .وأبلغ عن برنامج لتعبئة املوارد احمللية وضعته بنن.
 -39وأبرزت السيدة جونسون أثر اجلائحة على ميزانيات الدول .وعرضت خارطة
الطريق اليت تتبعها توغو ،واليت تركز على القطاع اخلاص وتتضمن ثالثة أبعاد :اإلدماج
االجتماعي ،وإجياد فرص العمل ،والرقمنة.
 -40وشدد السيد داواله على أمهية مواصلة االستثمار يف التنمية وحث البلدان األفريقية
واللجنة االقتصادية ألفريقيا والشركاء اآلخرين على إعادة النظر يف إدارة الديون من
منظور طويل األجل لتجنب تقويض التنويع االقتصادي أو إجياد فرص العمل أو الرقمنة.
 -41وسلط السيد الوري الضوء على خماطر زيادة الدين العام ،مثل القروض اليت
يأخذها قطاع الشركات عندما تفتقر مناذج أعماهلا إىل القوة واملخاطر السياسية املرتبطة
بإهناء النفقات.
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 -42وشدد السيد ماياكي على أن التدفقات املالية غري املشروعة تعوق التنمية يف أفريقيا
وقدرة القارة على التكيف مع الصدمات ،وشدد على احلاجة إىل أن تكون مشاريع
للهياكل األساسية مقبولة مصرفيا يف القارة.
 -3املناقشة
 -43يف املناقشة اليت تلت ذلك ،تبني أن مبادرة جمموعة العشرين بشأن تعليق سداد
خدمة الديون تواجه حتديا يف تنفيذها رغم أهنا حتظى بتقدير املستفيدين منها ،وأن أثرها
كان متفاوتا بتفاوت البلدان ألسباب منها ،ال سيما اختالف ممارسات إدارة الديون
وسياقاهتا .وعالوة على ذلك ،فإن املبادرة ليست سوى تدبري قصري األجل وال تتصدى
لتحديات الديون الطويلة األجل ،وهو ما يتسبب يف قدر من الريبة لدى املستثمرين
واملقترضني .ومن الضروري إجياد حلول مبتكرة ال تؤدي إىل تآكل النمو االقتصادي
ويشارك فيها القطاع اخلاص .ومت حتديد مرفق السيولة واالستدامة كحل ممكن.
 -44وذُكر أن التدفقات املالية غري املشروعة تقوض حقوق اإلنسان والسلم واألمن يف
أفريقيا وتعوق يف الوقت ذاته التمويل اإلمنائي .ورغم مرور ست سنوات على نشر تقرير
الفريق الرفيع املستوى املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة من أفريقيا )1(،ال تزال الكثري
من توصياهتا يف انتظار التنفيذ .ومن بني هذه التوصيات الدعوة إىل إبرام ميثاق عاملي
بشأن النزاهة املالية دعما للتنمية املستدامة ،ومقترحات بشأن الضرائب على التجارة
الرقمية وبشأن احلد األدىن لضريبة أرباح الشركات على الصعيد العاملي.
 -45وأُحيط الوزراء علما بأن وكالة االحتاد األفريقي للتنمية قد أطلقت مبادرة لتعبئة
املوارد من صناديق املعاشات األفريقية لتمويل تطوير اهلياكل األساسية يف القارة .فقد
متكّنت بلدان مثل جيبويت ،بفضل تطوير هياكلها األساسية ،من االستفادة من مزايا
موقعها اجليواستراتيجي ودورها كمراكز لوجستية .غري أن مشاريع اهلياكل األساسية
الكبرية من هذا النوع تسهم يف مديونية البلدان وضعفها .وتسعى بلدان أخرى مثل توغو
إىل حتقيق أقصى قدر من االستفادة من موقعها اجلغرايف االستراتيجي وهياكلها األساسية
للموانئ من خالل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
 -4التوصيات
 -46يف ضوء املناقشة اليت جرت ،قدم املؤمتر التوصيات التالية:
(أ)

ينبغي للدول األعضاء أن تقوم مبا يلي:

(United Nations Economic Commission for Africa, Illicit Financial Flows: Report of the High Level )1
Panel on Illicit Financial Flows from Africa (Addis Ababa, 2015).
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’ ‘1الدعوة إىل متديد مبادرة جمموعة العشرين بشأن تعليق سداد خدمة
الديون ،املتوخى حاليا أن تستمر حىت هناية حزيران/يونيه  ،2021إىل هناية
عام  ،2021بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛
’ ‘2إعادة النظر يف آليات إدارة الديون بصورة ال تعرض األهداف
اإلمنائية للخطر؛
’ ‘3إصالح نظمها املالية وحتسني حوكمتها من خالل تعزيز الشفافية
والنزاهة املالية دعما للتنمية املستدامة؛
’ ‘4استكشاف مجيع خيارات التمويل املتاحة لتمويل مشاريع اهلياكل
األساسية يف القارة ،ال سيما مشاريع برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف
أفريقيا؛
(ب) ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقوم مبا يلي:
’ ‘1مواصلة دعمها إلنشاء مرفق السيولة واالستدامة وحتديد البلدان
املاحنة الراغبة يف تشغيله؛
‘ ’2بالتعاون مع الشركاء اآلخرين ،مواصلة تيسري املناقشات إلجياد
حلول عملية طويلة األجل إلدارة ديون البلدان األفريقية.

جيم -حلقة النقاش  :3هل أفريقيا مستعدة لتمويل اللقاح اخلاص هبا؟
 -1مقدمة
 -47ترأس السيد إيال مايي حلقة النقاش اليت أدارهتا لرياتو مبيلي ،مقدمة برنامج هبيئة
اإلذاعة الربيطانية .وكان املتحدث الرئيسي املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،تيدروس
أدهانوم .وتألفت حلقة النقاش من السادة والسيدات وينفريد بايانييما ،املدير التنفيذي
لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية /اإليدز ،وجون
نكينغاسونغ ،مدير مراكز أفريقيا ملكافحة األمراض والوقاية منها؛ و بنديكت أورامه،
رئيس مصرف التصدير واالسترياد األفريقي؛ و سوزان سيلربمان ،املستشارة العاملية
لشركة فايزر للمستحضرات الصيدالنية احليوية؛ و فرانسيس كايكاي ،وزير املالية يف
سرياليون؛ و سيلي ياالغويل ،وزير املالية يف الكونغو؛ و عبد الرمحن بن بوزيد ،وزير
الصحة ،والسكان وإصالح املستشفيات يف اجلزائر؛ و ستافروس نيكوالو ،املدير التنفيذي
الرئيسي جملموعة شركة أسنب فارماكري القابضة احملدودة؛ وأمادو سال ،مدير معهد
باستور يف داكار.
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 -2العروض
 -48شدد السيد تيدروس على ضرورة أن تكون اللقاحات يف متناول اجلميع ،مشريا
إىل أن التأخري يف وصول اللقاحات إىل أفريقيا يؤدي إىل فقدان  13.8مليار دوالر من
الناتج احمللي اإلمجايل العاملي شهريا .وعليه يلزم على وجه اإلحلاح زيادة اإلنتاج .وأشار
إىل أن أفريقيا ال تستفيد من القدرات الصناعية احمللية املوجودة ،وسلط الضوء على أمهية
اختاذ التدابري الالزمة لتحسني قدرات التصنيع احمللية .وحتقيقا لذلك ،ميكن ألفريقيا أن
تستفيد من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية
الفكرية .وهناك مبادرات إقليمية قائمة ،وتعمل منظمة الصحة العاملية مع االحتاد األفريقي
على إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية.
 -49وذكرت السيدة بِايانييما أن مثة ممارسة ميكن أن تُسمَّى ’’التمييز العنصري يف جمال
اللقاحات‘‘ آخذة يف الظهور ،وحتسرت على عدم وجود خطة عاملية للحصول على
اللقاحات بصورة منصفة .ودعت إىل تغيري النمط السائد حاليا الذي جيري يف ظله التطعيم
مبعدل شخص واحد يف الثانية يف البلدان الغنية ،بينما يقل معدل التطعيم يف أفريقيا عن
واحد يف املائة من ذلك .وأضافت السيدة بايانييما أن مثة حتديا إضافيا يتمثل يف ضرورة
خفض أسعار اللقاحات ،نظرا ألن البلدان األفريقية تدفع ثالثة أضعاف ما تدفعه البلدان
املتقدمة النمو للحصول على لقاحاهتا.
 -50وأكد السيد نكينغاسونغ أن القارة مستعدة إلنتاج اللقاحات اخلاصة هبا ،رهنا
بتقاسم حقوق امللكية الفكرية واملعرفة العلمية ،ولكنه أشار إىل أن من الضروري أن
تتوافر اإلرادة السياسية وااللتزام الالزمني لترمجة األقوال إىل أفعال .وشدد على احلاجة
إىل حتالف قوي للتصدي للتحديات املتعلقة مبكافحة الفريوس ووضع خريطة طريق لتيسري
احلصول على اللقاحات ،من خالل االحتاد األفريقي.
:19

 -51وأوضح السيد أوراماه أن مثة درسني ميكن استخالصهما من جائحة كوفيد
احلاجة إىل شراء لقاحات لبلوغ املناعة اجلماعية لـ  60يف املائة من سكان أفريقيا؛
وأمهية االستثمار يف تصنيع اللقاحات وكذلك تعزيز املراكز األفريقية ملكافحة األمراض
والوقاية منها .وقد خصص مصرف التصدير واالسترياد األفريقي ملياري دوالر لشراء
اللقاحات ،ولكن ينبغي لوزراء املالية ختصيص املزيد من املوارد لدعم املؤسسات احمللية،
بدال من االعتماد فقط على اإلحسان الدويل.
 -52وشرحت السيدة سيلربمان خطة فايزر ذات النقاط اخلمس للتعامل مع الفريوس:
تبادل األدوات ،واألفكار والبيانات يف أسرع وقت ممكن؛ واألفكار املتعمقة فيما خيص
تطوير األدوية؛ وتطوير قدرات تصنيع األدوية؛ والبقاء على اتصال مع املؤسسات األخرى
مثل منظمة الصحة العاملية ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها؛ وتسريع توزيع
اللقاحات.
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 -53وأبرز السيد كايكاي قيمة الدروس اليت استخلصها بلده من جائحة إيبوال يف
جماالت مثل :توليد اإليرادات احمللية؛ وإدارة سلسلة اإلمداد على األرض؛ وثقة اجلمهور
وتثقيف اجلمهور بشأن الفريوس واحلاجة إىل التطعيم؛ والتعاون الدويل ،واتباع هنج أفضل
تنسيقا بني االحتاد األفريقي والدول األعضاء.
 -54أما السيد ياالغويل فقد أشار إىل أن املشاكل الرئيسية اليت تواجه بلده تتمثل يف
متويل اللقاحات والتحصني ،نظرا للقيود املالية النامجة عن اجلائحة؛ وعدم قبول تدابري
التطعيم من قبل بعض قطاعات السكان .ودعا إىل تقدمي املزيد من الدعم للقارة من
شركاء مثل البنك الدويل.
 -55وأفاد السيد بن بوزيد أن بلده يعتزم تطعيم  70يف املائة من سكانه ،وهو ما يتطلب
 40مليون جرعة .وأضاف أن البلد أنشأ منصة رقمية متكن الناس من التسجيل للتلقيح
وأن رفع مستوى الوعي بشـان التحصني جيري عرب وسائل اإلعالم.
 -56وأكد السيد نيكوالو أن تكثيف برامج التطعيم هو أفضل خطة للدول األعضاء
الحتواء أي تزايد النتشار للفريوس .ومضى قائال إن االستثمار يف التكنولوجيا واملهارات
وتعزيز التعاون مع املؤسسات البحثية واألكادميية تُعد عوامل أساسية يف مشاركة القطاع
اخلاص يف مكافحة اجلائحة .ودعا إىل احلوار بني وزراء الصحة واملالية لتمويل اللقاحات
وبرامج التطعيم.
 -57وسلط السيد سال الضوء على التحديات املالية وحتديات التوزيع اليت تواجهها
شركات األدوية يف القارة يف جهودها الرامية إىل املشاركة بشكل كامل وفعال يف برامج
اللقاحات .وتناول باستفاضة الدروس املستفادة من منظورها ،مبا يف ذلك أمهية الشراكات
اجليدة؛ واحلاجة إىل وضع استراتيجية ذات رؤية إقليمية؛ وإنشاء شبكات توزيع؛ ووضوح
اللوائح اخلاصة باألعمال التجارية.
 -3املناقشة
 -58يف املناقشة اليت تلت ذلك ،أبرز املشاركون ضرورة تعاون وزراء املالية والصحة
يف تيسري شراء اللقاحات؛ وختصيص موارد كافية من امليزانية لدعم املؤسسات احمللية يف
صنع اللقاحات والبحث والتطوير واالبتكار؛ ودعم توطني سالسل اإلمداد باللقاحات.
 -59كما شدد املشاركون على ضرورة أن يستكشف القطاع اخلاص احمللي فرص
األعمال التجارية يف سالسل اإلمداد والتعاون مع الشركاء الدوليني ،مبا يف ذلك يف جمال
صنع اللقاحات حمليا؛ كما شددوا على احلاجة امللحة إىل توفري اللقاحات بالقدر الالزم
لتحصني ما ال يقل عن  60يف املائة من السكان ،وذلك من أجل حتقيق املناعة اجلماعية.
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 -60وشجع املشاركون الدول األعضاء على الضغط على منظمة التجارة العاملية للتنازل
عن حقوق امللكية الفكرية ،من أجل تيسري تصنيع وتوزيع اللقاحات حمليا يف القارة
األفريقية؛ وشددوا على أمهية وجود رؤية قارية؛ واحلاجة إىل تعزيز قاعدة رأس املال يف
مصرف التصدير واالسترياد األفريقي لتمكينه من التعامل مع القروض األكرب حجما.
 -4التوصيات
 -61يف ضوء املناقشة اليت جرت ،أوصى املؤمتر بأن تقوم الدول األعضاء مبا يلي:
(أ) التصديق على معاهدة إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية والتوقيع على برنامج
التعجيل بعالج فريوس كورونا؛
(ب) تأييد االقتراح املقدم من اهلند وجنوب أفريقيا بشأن حقوق امللكية الفكرية؛
(ج) االستثمار يف تنمية القدرة التصنيعية احمللية وإقامة شراكات مع منتجي
اللقاحات الدوليني؛
(د) بقيادة وزراء املالية ،دعم االستثمارات يف جماالت العلم والتكنولوجيا
والبحث والتطوير واالبتكار وختصيص املوارد املالية هلا؛
(ﮬ) التركيز على احللول قصرية األجل والفورية ،مثل اقتناء اللقاحات ،مع
اإلعداد لالستراتيجيات املتوسطة والطويلة األجل بطريقة منسقة مع القيادة القارية.

خامسا-

النظر يف التوصيات واعتماد القرارات [البند  5من جدول األعمال]

 -62بعد إجراء مناقشة ،اعتمد املؤمتر مشاريع القرارات مع تعديل واحد .وترِد القرارات
يف املرفق هبذا التقرير.

سادسا -النظر يف البيان الوزاري ،وبيان الوزراء بشأن جائحة كوفيد 19
والوضع االقتصادي يف أفريقيا وإقرارمها [البند  6من جدول األعمال]
 -63نظر املؤمتر يف مشروع البيان الوزاري ومشروع بيان الوزراء بشأن جائحة كوفيد
 19والوضع االقتصادي يف أفريقيا والتعديالت املقترحة عليهما .واعتُمدت الوثيقتان
باإلمجاع ،بصيغتهما املعدلة .ويرد البيان الوزاري يف املــرفق الثــاين هلذا التقـرير،
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أما بيان الوزراء بشأن اجلائحة والوضع االقتصادي يف أفريقيا فقد نُشر على املوقع
( )2
الشبكي للجنة االقتصادية ألفريقيا.

سابعا-

مسائل أخرى [البند  7من جدول األعمال]

 -64يف إطار هذا البند ،أشار الرئيس إىل أن البلدان األفريقية وافقت مجاعيا على تأييد
ترشيح السيد أوكوباي ،الوزير األقدم واملستشار اخلاص لرئيس وزراء إثيوبيا ،ملنصب
املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،وحث مجيع الوزراء على
الوفاء بذلك التعهد املعلن.

ثامنا -اختتام الدورة [البند  8من جدول األعمال]
 -65أدلت السيدة سونغوي ووزيرة الدولة املكلفة باخلزانة لغينيا االستوائية ،ميالغروسا
أوبونو أنغي ،مبالحظات ختامية بالنيابة عن رئيس املكتب ،السيد إيال مايي.
 -66وأعربت السيدة فريا سونغوي عن تقديرها للمكتب والوزراء على جودة املداوالت
اليت جرت خالل الدورة ،وأكدت التزام اللجنة مبواصلة دعم الدول األعضاء يف جهودها
للتصدي والتعايف واالنطالق من جديد .ويف اخلتام ،شددت على ضرورة إقامة شراكات
شاملة مع القطاع اخلاص والشركاء اإلمنائيني من أجل بلوغ ’’أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘.
 -67وشكرت السيدة أوبونو أنغي اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تسيريها الناجح
للمؤمتر يف خضم حتديات اجلائحة ،كما شكرت املكتب املنتهية واليته على مسامهته،
ومجيع املمثلني على مشاركتهم الفعالة .وشجعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا على مواصلة
دعم الدول األعضاء واملؤسسات يف تنفيذها لقرارات الدورة الثالثة واخلمسني للمؤمتر،
وأعربت عن ارتياح املكتب لنتائج الدورة احلالية ،كما مت جتسيدها يف البيان الوزاري
وبيان الوزراء بشأن جائحة كوفيد .19
 -68وبعد اإلدالء هبذه املالحظات وتبادل عبارات اجملاملة ،أعلن الرئيس اختتام الدورة
يف الساعة اخلامسة بعد الظهر.

( )2متاح على الرابط التايلhttps://www.uneca.org/sites/default/files/com/2021/E2100446-29March-Eng- :
COMMUNIQUE.pdf.
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املرفق األول
البيان الوزاري ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيني
حنن ،وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني،
وقد اجتمعنا يف أديس أبابا ،إثيوبيا ،يومي  22و 23أذار/مارس  2021يف
الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني،
وتشرفنا حبضور رئيس وزراء مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ،أيب أمحد،
وحمافظي مصارفنا املركزية الوطنية واإلقليمية ،وغريهم من كبار الشخصيات وضيوف
الشرف،
وتداولنا بشأن موضوع ’’التصنيع والتنويع املستدامان يف أفريقيا يف العصر الرقمي
يف ظل جائحة كوفيد  ،‘‘19وإذ نعترب أن التصنيع هو ،بال شك ،السبيل الوحيد املثبت
تارخييا حنو حتقيق منو اقتصادي وتنمية مستدامني ،عندما تقف وراءمها اقتصادات صناعية
أقوى وتدعمهما الرقمنة والتنويع ،وتصحبُهما سياساتٌ واستراتيجياتٌ مراعية للبيئة،
وإدراكا منا يف الوقت نفسه للعواقب الصحية واالقتصادية جلائحة الفريوس
التاجي (كوفيد  )19اليت كان هلا ،إىل جانب اآلثار الضارة لتغري املناخ اليت زادهتا سوءا،
أبلغُ األثر على االقتصادات األفريقية ،ودفعتها إىل االنكماش للمرة األوىل منذ  20عاما،
وعطَّلت ،بل وقَلبت رأسا على عقب مسار خفض معدالت الفقر اليت شهدناها خالل
السنوات القليلة املاضية ،والتقدم الذي أُحرز يف التعليم والصحة ،كاشفة بذلك عن تأخري
يف حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  2030وتطلعات خطة االحتاد األفريقي لعام
’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،

نعلن ما يلي:
 -1نقّر بأن جائحة الفريوس التاجي أحدثت تأثريا كبريا يف منو أفريقيا يف عام
 ،2020حيث سُجل اخنفاض يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  5.4-يف املائة،
األمر الذي أحلق أضرارا بالتنمية االجتماعية أيضا ،رغم ارتفاع النمو االقتصادي إىل 2.9
يف املائة يف عام  ،2019مقارنة بنسبة  2.7يف املائة يف عام  ،2018وطرحت حتديات
خطرية أمام البلدان األفريقية يف جمال حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة عام
2063؛
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 -2ونالحظ التحديات واملخاطر احملتملة وأوجه عدم اليقني فيما خيص
التوقعات املتوسطة األجل ،ال سيما نتيجةً الخنفاض النشاط االقتصادي بفعل تدابري
اإلغالق الشامل املتخذة ملكافحة اجلائحة ،والتهديد الناجم عن تغري املناخ ،والتباطؤ
االقتصادي العاملي ،وأوجه الضعف اليت كشفت عنها جائحة كوفيد 19؛
 -3ونالحظ مع القلق االجتاه السائد حنو التخلي عن التصنيع ألن اجلائحة
زادت من حدة تراجع اإلنتاج الصناعي يف أفريقيا ،وهو ما يستلزم ضرورة تعزيز القاعدة
الصناعية يف القارة.
 -4وندرك أن معظم اقتصاداتنا ال تزال قائمة على الزراعة ،وبالتايل فإن
الكوارث الطبيعية والتحديات املتصلة باملناخ ،مثل إعصاري إيداي وكينيث يف عام
 ،2019واجلفاف تشكل خماطر هتدد مسار النمو األفريقي ،بعد أن أحلقت أضرارا
اقتصادية جسيمة مبعظم البلدان يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي تصل إىل حنو ملياري
دوالر ،وهو ما يدل على أن وضع استراتيجيات ملنع تلك اآلثار أو ختفيف وطأهتا وتعزيز
القاعدة الصناعية يف أفريقيا أمر ملح ويف غاية األمهية؛
 -5وندرك أيضا أمهية مواءمة السياسات الصناعية مع السياسات القطاعية
األخرى ذات الصلة ،وتعزيز االستهالك واإلنتاج احملليني ،واملشاركة يف سالسل القيمة
اإلقليمية والعاملية ،واالستفادة من الفوائد اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
لتحفيز التصنيع يف القارة؛
 -6وندرك إىل جانب ذلك أمهية اتباع استراتيجية شاملة للتصنيع والتنويع
االقتصادي تعزز ظهور مؤسسات تنافسية متناهية الصغر وصغرية ومتوسطة وقطاع غري
رمسي وثيق الترابط ،يسهم يف النمو االقتصادي وإجياد فرص العمل ،واحلاجة إىل تعزيز
قدرات رواد األعمال ،وبصفة خاصة يف صفوف النساء والشباب؛
 -7ونعترف بضخامة التكاليف االقتصادية واالجتماعية النامجة عن جائحة
كوفيد  ،19وحباجة البلدان األفريقية إىل وضع استراتيجيات وسياسات من شأهنا املساعدة
يف دعم هنوض أفريقيا بقوة لتحقيق النمو واستقرار االقتصاد الكلي ،وضمان القدرة على
حتمل الدين ،من أجل التعايف بشكل أفضل من األزمة ،وبالدور املهم الذي ميكن أن يؤديه
وجود استراتيجية قارية مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،يف تعزيز عملية االنتعاش
وما بعدها يف هذا الصدد؛
 -8ونقّر بأن ردود السياسة العامة األفريقية ملكافحة انتشار جائحة كوفيد 19
مثل التباعد االجتماعي ،وتدابري اإلغالق الشامل ،وإغالق احلدود ،فضالً عن التدابري
املالية والنقدية الرامية إىل ضخ السيولة وختفيف عبء األزمة عن الفئات الضعيفة والقطاع
اخلاص ،قد أثرت تأثريا كبريا على الوضع االقتصادي الكلي للبلدان األفريقية ،ال سيما
وضعها املايل وقدرهتا على حتمل الدين .وأنه نتيجة لذلك ،ستكون البلدان األفريقية جمربة
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على وضع سياسات من شأهنا حتسني إدارة االقتصاد الكلي وتعبئة املوارد احمللية ،وتشجيع
استثمارات القطاع اخلاص؛
 -9وندرك الضرورة احلتمية الستمرار أفريقيا يف األخذ بعمليات صنع
السياسات القائمة على األدلة ،هبدف التخطيط لسياسات إمنائية شاملة للجميع ومستدامة
وتصميمها ،وتنفيذها ،ورصدها وتقييمها ،سياساتٍ تعزز التماسك االجتماعي بفضل
توافر بيانات جيدة ضمن أُطر خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي
لعام ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها ‘‘،مع اإلشارة إىل أن تسارع النمو ،وارتفاع
معدالت االستثمار ،وحتسن اإلنتاجية ،وإجياد فرص العمل الالئق ،كلها أمور تتطلب بيئة
القتصا ٍد كلّي تتسم باالستقرار واملرونة؛
 -10وحنيط علما مبسامهات اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف دعم وضع السياسات
القائمة على األدلة وتنفيذها يف مجيع أحناء أفريقيا ،مبا يف ذلك عملها يف جمال منذجة
االقتصاد الكلي ،والتنبؤ ،وبناء السيناريوهات ،يف خضم القيود املتزايدة على املوارد،
وأمهية املوارد اخلارجة عن امليزانية يف توسيع قدرة اللجنة على االستجابة بشكل مناسب
الحتياجات الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واالحتاد األفريقي وأصحاب
املصلحة اآلخرين ذوي الصلة؛
 -11ونعترف بأن أفريقيا أحرزت ،قبل تفشي جائحة كوفيد  ،19تقدما كبريا
حنو حتقيق نتائج اجتماعية ،حيث اخنفضت مستويات الفقر يف معظم املناطق دون اإلقليمية،
بيد أن وترية احلد من الفقر كانت بطيئة ،فقد بلغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد
 0.5يف املائة ،وهو أقل من معدل العقدين السابقني ،وأن مسار النمو هذا ،الذي توقف
اآلن ،أو حىت اختذ مسارا عكسيا بفعل اجلائحة ،مل يكن شامالً ،إذ مل يؤدِّ إىل إجياد سوى
القليل من فرص العمل ،وهو ما يؤكد وجهة النظر اليت مفادها أن مصدر النمو ونوعه
عامالن مهمان إلجياد فرص العمل يف القارة ،وأن موضوع الدورة احلالية
للمؤمتر’’ ،التصنيع والتنويع املستدامان يف أفريقيا يف العصر الرقمي يف ظل جائحة كوفيد
 ،‘‘19قد جاء بالتايل يف الوقت املناسب ملعاجلة قضايا إجياد فرص العمل الالئق ،من
خالل الرقمنة ،على حنو يضمن التنمية الصناعية املستدامة ،دون إغفال الدور الذي
اضطلعت به التكنولوجيات الرقمية خالل أزمة كوفيد 19؛
 -12ونعترف أيضا بالدور الذي تؤديه التكنولوجيات الرقمية يف حتويل الصناعة
بفضل ما يشار إليه بالثورة الصناعية الرابعة ،اليت تشمل اعتماد تكنولوجيات ،مثل
الروبوتات الصناعية والطباعة الثالثية األبعاد يف جمال التصنيع ،واستخدام البيانات الضخمة
والذكاء االصطناعي يف تطوير املنتجات والتجارة اإللكترونية يف التسويق واملبيعات ،مما
ينقل عملية التصنيع إىل مستويات جديدة متاما؛
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 -13وحنيط علما أيضا بالفرص اليت أتاحتها اجلائحة لتعزيز السياسات وإعادة
البناء يف املستقبل باتباع مسار تصنيع مستدام بيئيا ومزود باملهارات الرقمية املطلوبة ،وهو
ما يتطلب من واضعي السياسات غرس البذور ألساسٍ متني للعصر الرقمي عن طريق
تعزيز قدرات البحث والتطوير ،وتعميم مراعاة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف السياسات
اإلمنائية ،واالستثمار يف اإلنترنت واهلياكل األساسية الرقمية ،فضالً عن حتسني مهارات
اإلملام بالتكنولوجيا الرقمية وظروف العمل؛
 -14ونسلّم بالتايل بضرورة أن تعتمد أفريقيا التصنيع والتنويع املستدامني بيئيا،
باعتبارمها سبيالً إلجياد فرص عمل للنساء والشباب لبناء مستقبل أفضل ،مع اإلحاطة علما
بالتكنولوجيات الناشئة يف الثورة الصناعية الرابعة ،والتحديات اليت يطرحها تغري املناخ
وتفشي اجلوائح واليت متثل خماطر جديدة كبرية وتتيح خيارات وفرصا خمتلفة أمام عملية
التنمية يف أفريقيا؛
 -15وحنيط علما باالستجابة السريعة والفعالة لالحتاد األفريقي ،باالشتراك مع
احلكومات األفريقية واللجنة االقتصادية ألفريقيا واملؤسسات اإلقليمية والشركاء اإلمنائيني،
يف التصدي هلذه اجلائحة ،مستفيدا من امليزة النسبية املكتسبة من التجارب السابقة يف
جمال اجلوائح الصحية يف القارة ،من قبيل وباء إيبوال؛
 -16ونسلم بأنه ،إىل جانب اجلهود احلالية املبذولة الحتواء اآلثار الضارة
للجائحة والتصدي هلا ،جيب على أفريقيا أن تتخذ إجراءات فعالة لزيادة القيمة املضافة
وإجياد فرص عمل الئقة للشباب األفريقيني ،البالغ عددهم  170مليون نسمة والذين
سيدخلون سوق العمل بني عامي  2019و ،2030وأن تكفل ،إىل جانب ذلك ،توافر
القدرة على التكيف مع الصدمات يف املستقبل؛
 -17ندعو الدول األعضاء ،بالتايل ،إىل وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات
ميكن أن تدفع التصنيع والتنويع األخضرين ،وذلك بسُبل تشمل صياغة استراتيجيات
وخطط متكاملة للنمو األخضر والرقمنة يف ظل التكيف مع تغري املناخ ،ضمن األطر
الصناعية وسائر األطر اإلمنائية الوطنية؛
 -18وندعو أيضا الدول األعضاء إىل إرساء أسس أفضل لالقتصاد الرقمي
واالقتصاد اجلديد للمناخ يف كافة القطاعات لتحسني اإلنتاجية عن طريق تعزيز قدرات
البحث والتطوير على النحو املناسب ،وتعميم مراعاة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف
السياسات اإلمنائية ،واالستثمار يف اجملمعات الرقمية وتنمية املهارات الرقمية ،مبا يف ذلك
احلوسبة األساسية ،والربجمة والترميز احلاسوبيني ،واملهارات الشخصية احملايدة يف العمل،
مثل االتصاالت ،واإلدارة ،والتفكري التحليلي والنقدي ،واإلبداع؛
 -19وهنيب بالقطاع اخلاص أن يسخر على حنو مستدام استراتيجيات
االقتصادين األخضر واألزرق والتصنيع القابل للتكيف مع تغري املناخ ،كما نُقر يف هذه
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العملية بالنمو السريع للتكنولوجيات اجلديدة والناشئة اليت تقوم عليها الثورة الصناعية
الرابعة وبإدماجها على حنو متزايد ،من قبيل التكنولوجيات الرقمية ،والتكنولوجيات
النانوية ،والتكنولوجيات احليوية ،واملواد املتطورة ،اليت تعد أساس الثورة الصناعية الرابعة؛
 -20وندعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا وشركاءها اإلمنائيني إىل العمل على تعزيز
الدعم التقين املقدم إىل الدول األعضاء من أجل دعم التنويع والتصنيع ،مبا يف ذلك يف
جمال إطالق العنان إلمكانات القطاع اخلاص يف حتقيق التصنيع األخضر القابل للتكيف
مع تغري املناخ ومواءمة االستراتيجيات التصنيعية مع أهداف التنمية املستدامة وتطلعات
خطة عام  2063ومبادئ االقتصاد األخضر واالقتصاد األزرق ،وتقييم آثار
التكنولوجيات اجلديدة والناشئة على التصنيع يف أفريقيا ،واعتماد ممارسات جيدة يف
تسخري التكنولوجيات الناشئة حتقيقا للتصنيع املستدام؛
 -21وندعو الدول األعضاء إىل اتباع استراتيجيات شاملة للتصنيع والتنويع
االقتصادي تعطي األولوية لتنمية مؤسسات متناهية الصغر وصغرية ومتوسطة قادرة على
املنافسة ،فضال عن ضمان إقامة روابط مع القطاع غري الرمسي يف تسريع النمو االقتصادي
وإجياد فرص العمل وتطوير ريادة األعمال ،ال سيما للنساء والشباب ،بدعم كاف من
اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من الشركاء اإلمنائيني؛
 -22حنيط علما بتعيني السيد أركييب أوكباي ليكون مرشَّح أفريقيا ملنصب املدير
العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛
 -23نسلم بالدور اهلام الذي جيب أن تؤديه منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
يف املضي قدما بشكل أفضل ،وكذلك يف املسامهة يف السياسات الصناعية واالقتصادية
ودعمها ،وهي السياسات اليت ستدعم النمو الشامل واملستدام يف العامل النامي؛
 -24نُقر بسجل السيد أوكباي احلافل يف قيادة سياسات ابتكارية وجيهة،
وصياغتها وتنفيذها عرب االقتصادات النامية؛
 -25نعرب عن ثقتنا بأن خربة السيد أوكوباي الواسعة ،باإلضافة إىل رؤيته
للقضايا الدولية ،جتعله أفضل مرشح ملنصب املدير العام؛
 -26نُرحب برؤية السيد أوكباي بعيدة املدى إلعادة تنشيط منظمة األمم
املتحدة للتنمية الصناعية ،وتركيزه املُنصب على التصنيع اخلايل من الكربون ،وتبادل
املعارف العاملية ،والنمو الصناعي الشامل للجميع؛
 -27نرحب بفرصة العمل عن كثب مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
يف فترة ما بعد جائحة كوفيد  19ويف السنوات املقبلة؛
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 -28نعرب عن دعمنا لترشيح السيد أوكباي ملنصب املدير العام ملنظمة األمم
املتحدة للتنمية الصناعية؛
 -29نرحب باعتماد مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي يف دورته
العادية الثالثة والثالثني ،املعقودة يف أديس أبابا يف  9و 10شباط  /فرباير  ،2020املوقف
األفريقي املوحد بشأن استرداد األصول ،الذي قرر فيه املؤمتر احلرص على حتديد مجيع
املوارد املالية املفقودة بسبب هروب رأس املال غري املشروع والتدفقات املالية غري املشروعة
وإعادهتا إىل أفريقيا لتمويل خطة القارة اإلمنائية؛
 -30ونُقر بالتحديات اليت تواجهها الدول األعضاء يف تعقب املوارد املالية اليت
يتم حتويلها بصورة غري مشروعة من القارة وضبطها واستردادها ،وهو ما حيُد من القدرة
على تعبئة املوارد احمللية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتطلعات خطة عام 2063؛
 -31وندعو األمم املتحدة ،وعلى وجه اخلصوص اللجنة االقتصادية ألفريقيا
وأعضاء االحتاد املعين بالتدفقات املالية غري املشروعة والشركاء اآلخرين إىل االستفادة من
الرقمنة لدعم البلدان األفريقية يف تنفيذ املوقف األفريقي املوحد بشأن استرداد األصول
وتعزيز تعبئة املوارد احمللية يف القارة؛
 -32ونُعرب عن تقديرنا للجنة االقتصادية ألفريقيا وثنائنا عليها ،نظري الدعم
الذي تقدمه ،بالتعاون مع شركائها اإلمنائيني ،لوزراء املالية األفريقيني وتوفري منرب لعقد
مناقشات بشأن عدة مبادرات متعلقة بالديون ،مثل مبادرة جمموعة العشرين بشأن تعليق
سداد خدمة الدين وإعادة هيكلة الديون السيادية ،هبدف تعزيز حصول الدول األعضاء
على التمويل اإلمنائي؛
 -33وندعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون مع شركائها اإلمنائيني إىل
مواصلة تقدمي هذا الدعم الذي يعد مهما لعودة النمو االقتصادي؛
 -34ونُثين على اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعمها املتواصل ملساعي النهوض
خبطة التكامل يف القارة ،بسبل منها توفري الدعم يف جمال السياسات والدعم التحليلي
والتقين إىل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات األفريقية ،مثل
وكالة االحتاد األفريقي للتنمية ،ال سيما خطة العمل ذات األولوية الثانية يف برناجمها املتعلق
بتطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا ،واآللية األفريقية الستعراض األقران التابعة لالحتاد
األفريقي؛
 -35وندعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل مواصلة تعزيز قدراهتا التحليلية
والتقنية واالستشارية والتدريبية لدعم وضع السياسات القائمة على األدلة وتنفيذها ،مبا
يف ذلك وضع مناذج االقتصاد الكلي والتنبؤ ووضع السيناريوهات ،وبذل جهود إضافية
لتعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية الالزمة لالستجابة لالحتياجات والطلبات املتزايدة على
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خدماهتا من قبل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد
األفريقي وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة؛
 -36ونُعرب عن تقديرنا وثنائنا بشأن التزام القادة األفريقيني بتنمية القارة ،على
حنو ما تبني من بدء املعامالت التجارية يف  1كانون الثاين/يناير  2021يف إطار منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية ،والشروع يف مفاوضات املرحلتني الثانية والثالثة بشأن
االستثمار وسياسة املنافسة وحقوق امللكية الفكرية والتجارة اإللكترونية؛
 -37ونؤكد من جديد دعوتنا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل تقدمي
الدعم التقين إىل الدول األعضاء لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية ملنطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية ،والزراعة ،وسالسل القيمة اإلقليمية يف املستحضرات الصيدالنية وجتهيز
املنتجات الزراعية وتثمني املوارد املعدنية ،وكذلك املفاوضات يف املرحلتني الثانية والثالثة
من مسار املفاوضات يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
 -38نشجع على إحراز مزيد من التقدم من جانب اجلماعات االقتصادية
اإلقليمية وخمتلف الدول األعضاء يف تيسري الربوتوكول املتعلق حبرية تنقل األشخاص،
واحلق يف اإلقامة واالستقرار ،الذي وقعته حىت اآلن  32دولة عضوا ولكن مل تصدق
عليه سوى دولة عضو واحدة؛
 -39ونرحّب مبا تقوم به اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون مع شركائها،
لرصد تنفيذ أنشطة وبرامج التكامل اإلقليمي من خالل خمتلف أدواهتا اخلاصة بالرصد ،مبا
يف ذلك اآلليات الواردة يف املنشور الذي حيمل عنوان’’ :تقييم للتكامل اإلقليمي يف
أفريقيا ‘‘،ويف دليل التكامل اإلقليمي ،ومؤشر األعمال التجارية القطري ملنطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية؛
 -40ونلتزم من جديد مبواصلة وتعزيز جهودنا الرامية إىل التصدي للتحديات
اليت ال تزال دولنا األعضاء تواجهها يف تنفيذ خمتلف مبادرات والتزامات التكامل اإلقليمي
التارخيية ،ال سيما يف جماالت التصنيع ،واالقتصاد املراعي للمناخ ،والرقمنة ،والبيانات
واإلحصاءات ،واهلياكل األساسية ،والطاقة ،وتقارب السياسات االقتصادية الكلية،
والسالم واألمن ،والتجارة واالستثمارات؛
 -41ونقر حباجة الدول األعضاء إىل مواصلة إصالح أنظمتها املالية وحتسني
إدارهتا من خالل تعزيز الشفافية والنزاهة املالية يف تعزيز التنمية املستدامة؛
 -42ونقر أيضا بأن البلدان النامية غري الساحلية األفريقية أحرزت تقدما يف تنفيذ
خمتلف اجملاالت ذات األولوية يف برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية
للعقد  ،2024-2014مبا يف ذلك يف بناء ممرات النقل العابر واملمرات االقتصادية ،رغم
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أن هذا التقدم كان متباينا وبطيئا للغاية ،األمر جعل غالبية هذه البلدان تظل يف مواجهة
حتديات خاصة؛
 -43وحنيط علما باإلعالن السياسي الرفيع املستوى الصادر يف كانون
األول/ديسمرب  2019عن استعراض منتصف املدة الشامل العاملي لربنامج عمل فيينا بشأن
البلدان النامية غري الساحلية للعقد  ،2024-2014الذي حيمل عنوان’’ :الدعوة إىل
العمل من أجل التعجيل بتنفيذ برنامج عمل فيينا ‘‘،ويف هذا الصدد ،ندعو اللجنة
االقتصادية ألفريقيا إىل أن تواصل ،بالتعاون الوثيق مع شركائها ،تقدمي الدعم يف جمال
السياسة العامة والدعم التحليلي والتقين للبلدان النامية غري الساحلية األفريقية يف جهودها
الرامية إىل تنفيذ برنامج عمل فيينا ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز قدراهتا لالستفادة من
الفرص اليت تتيحها املبادرات اإلقليمية مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
 -44وحنيط علما أيضا بأولويات برنامج اللجنة االقتصادية لعام  ،2022ونؤكد
من جديد التزامنا بدعم امليزانية املقترحة ،وهنيب باجلمعية العامة لألمم املتحدة املوافقة
على خطة اللجنة وميزانيتها لعام  2022على النحو املقدم هلذا املؤمتر املوقر؛
 -45ونقر بأن البلدان األفريقية األقل منوا وهاييت قد أحرزت تقدما جيدا يف
برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منوا للعقد  ،2020-2011ال سيما فيما يتعلق
بزيادة نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم االبتدائي ،وهو ما أسهم يف زيادة معدالت
االلتحاق باملرحلة االبتدائية وإكماهلا وحتسني التكافؤ بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية
والثانوية ،وأهنا حققت جناحا ملحوظا يف متكني املرأة سياسيا من خالل زيادة متثيلها يف
الربملانات الوطنية واحلكومات احمللية ،كما أهنا خفّضت من تركيز الصادرات عن طريق
تنويع صادراهتا من السلع األولية؛
 -46ويسارونا القلق من أن تأثري جائحة كوفيد  19يهدد التقدم احملرز حىت
اآلن ،على النحو املبني يف تقرير األمني العام لعام  2020بشأن تنفيذ برنامج عمل
اسطنبول ألقل البلدان منوا للعقد  )1(،2020-2011وتقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا
( )2
عن تنفيذ برنامج عمل اسطنبول يف أقل البلدان األفريقية منوا؛
 -47ويساورنا القلق أيضا من أن اجلائحة ،إىل جانب ما حتدثه من تباطؤ يف
النمو ،من املتوقع أن تنسف املكاسب اليت حتققت يف السنوات األخرية ،ال سيما يف
جماالت املساواة بني اجلنسني ،والفقر ،واحلد من عدم املساواة ،وهو ما يعرِّض إمكانيات
حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  2030للخطر.

(. A/75/72-E/2020/14 )1
( )2
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 -48ويساورنا القلق كذلك من أنه ،يف الوقت الذي تنتمي فيه نصف البلدان
الستة األقل منوا اليت خرجت من هذه الفئة حىت اآلن إىل أفريقيا ،وهي بوتسوانا وكابو
فريدي وغينيا االستوائية ،إال أن التنمية البطيئة وغري املتكافئة يف أقل البلدان األفريقية منوا
وهاييت ستقوض التقدم احملدود احملرز يف استيفاء معايري اخلروج من القائمة ،مقارنة هبدف
برنامج عمل اسطنبول ،الذي حدد أن نصف عدد أقل البلدان منوا ينبغي أن يكون مؤهال
للرفع من القائمة؛
 -49ويساورنا القلق بوجه خاص من أن الوباء ميكن أن يفاقم هشاشة البلدان
األفريقية األقل منوًّا إزاء أعباء الديون ،ونالحظ أن مخسة من البلدان الستة اليت تعاين من
مديونية حرجة هي من بني أقل البلدان األفريقية منوًّا ،وأن اثنني من أقل البلدان منوًّا قد
قررا التماس إعادة هيكلة الديون مبقتضى’’اإلطار املشترك ملعاجلة الديون‘‘ ،عالوة على
مبادرة جمموعة العشرين بشأن تعليق سداد خدمة الديون؛
 -50ونؤكد على ضرورة إعادة النظر يف نظام الدعم احلايل ألقل البلدان منوًّا يف
الفترة اليت تسبق مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان منوًّا ،يف كانون الثاين/يناير
ت املساعدة الالزمة ألقل البلدان األفريقية
 ،2022حىت توفٍّر تدابريُ الدعم الدولية مستويا ِ
منوًّا وهاييت لكسر ما تواجهه من حواجز هيكلية تعترض سبيل تقدمها ،والتغلب على
مواطن الضعف اخلاصة هبا؛
 -51وهلذا الغرض ،نؤكد من جديد دعوتنا إىل اللجنة بأن تواصل دعمها ألقل
البلدان األفريقية منوًّا يف جهودها الرامية إىل اخلروج من هذه الفئة وأن تيسِّر هلا تنفيذ
برنامج العمل املنبثق عن مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان منوا.
بيان شكر وتقدير
 -52نتوجه بالشكر إىل حكومة وشعب مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية
على ما أحاطت به الدول األعضاء وممثلي خمتلف املؤسسات واملنظمات اليت شاركت يف
هذا املؤمتر من كرم الضيافة ،وعلى احلفاوة اليت حظينا هبا ،واليت كان هلا أكرب األثر يف أن
تكلل اجتماعاتنا بالنجاح.
 -53وأخريًا ،نعرب عن امتناننا للجنة االقتصادية ألفريقيا على جناحها يف عقد
الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.
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املرفق الثاين
القرارات اليت اعتمدها مؤمتر الوزراء يف دورته الثالثة اخلمسني
ألف-

القرارات

( 972د .)53-منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يقر مبا تزخر به منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من إمكانات إمنائية ،بوصفها
وسيلة لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة
االحتاد األفريقي لعام ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،
وإذ حييط علما باإلعالن ( Ext/Assembly/AU/Decl.1)XIIIاملؤرخ يف  5كانون
األول/ديسمرب  ،2020واعتمده مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي يف دورته
االستثنائية الثالثة عشرة ،وأقر فيه أن يكون تاريخ  31كانون األول/ديسمرب 2021
موعدا هنائيا الختتام املفاوضات بشأن كلتا املرحلتني الثانية والثالثة يف إطار منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية،
وإذ يذكر باملقرر ) Assembly/AU/Dec.569(XXVاملؤرخ يف 15
حزيران/يونيه  2015واعتمده مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي يف دورته
العادية اخلامسة والعشرين ،الذي دعا فيه اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تقدمي الدعم إىل
الدول األعضاء ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية لضمان
اختتام املفاوضات يف الوقت املناسب،
وإذ يدرك ما للتجارة من دور يف التقاسم املنصف ملنافع وخدمات الصحة العامة،
مثل معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي واللقاحات ،يف مواجهة أزمة
مرض الفريوس التاجي (كوفيد ،)19
وإذ يسلم بأمهية إعادة النظر يف التجارة ليؤخذ تغري املناخ وانبثاق االقتصاد
الرقمي بعني االعتبار على النحو املناسب ،مبا يف ذلك من خالل إنشاء سالسل قيمة
خضراء ،واالستفادة من بروز االقتصاد الرقمي ،وذلك بسبل منها تنفيذ بروتوكول بشأن
التجارة اإللكترونية يكون ملحقا باالتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية،
وإذ يسلم أيضا مبا تنطوي عليه منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من إمكانات
يف التعجيل بعملية االنتعاش االقتصادي وتعزيز اجلهود املبذولة للتصدي للتحديات اليت
تطرحها اجلائحة وبيئة ما بعد اجلائحة،
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 -1يهيب باللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم لتنفيذ االتفاق
املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،مبا يف ذلك ،وبوجه خاص ،دعم تصديق
الدول األعضاء اليت مل تفعل ذلك بعد ،على االتفاق ،وذلك بالتعاون الوثيق مع مفوضية
االحتاد األفريقي وأمانة املنطقة؛
 -2حيث اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء
فيها ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،وأمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،واجلماعات
االقتصادية اإلقليمية ،فيما يتعلق بالتنمية الزراعية ،والتصنيع ،ومشاريع اهلياكل األساسية
القارية ذات األولوية العالية ،ال سيما تلك الواردة يف قائمة خطة العمل ذات األولوية
األفريقية الثانية لربنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا ،والرقمنة ،وتنفيذ
االستراتيجيات الوطنية اخلاصة مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،ومفاوضات
املرحلتني الثانية والثالثة يف إطار هذه املنطقة؛
 -3يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا إعداد دراسة عن كيفية تعزيز
االستثمارات يف القارة من خالل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،وينبغي تقدميها
إىل الدول األعضاء يف الدورة الرابعة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية واالقتصاد والتخطيط
والتنمية املقررة يف عام 2022؛
 -4يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة تقدمي الدعم التقين ألمانة
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بتطوير وطرح نظم التجارة
الرقمية والوثائق.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021

( 973د .)53-البيانات واإلحصاءات
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يقر باحلاجة امللحة ،يف ظل جائحة كوفيد  ،19إىل إحداث حتول يف نظم
اإلنتاج اإلحصائي يف البلدان األفريقية لكي يتسىن توليد البيان ات الالزمة لتنفيذ
خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي لعام  ’’ :2063أفريقيا
اليت نصبو إليها‘‘،
وإذ يشري إىل اجلهود واملبادرات املتواصلة املتخذة لتتبع حتقيق أهداف التنمية
املستدامة على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي والقاري يف أفريقيا يف سياق التنمية
املستدامة ويف ظل تفشي جائحة كوفيد ،19
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وإذ يقر بالتجارب اليت ظلت منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء تتقامسها بشأن
اإلحصاءات الصحية ،وباالستنتاج الذي مفاده أن بناء قدرات البلدان فيما يتعلق
باإلحصاءات الصحية ومراقبة الوفيات سيكون أمرا بالغ األمهية لتحسني اخلدمات الصحية
اليت تضررت كثريا خالل جائحة كوفيد ،19
وإذ حييط علما بتقرير وقرارات االجتماع السابع للجنة اإلحصائية األفريقية ،الذي
عقد عرب اإلنترنت يف الفترة من  13إىل  15تشرين األول/أكتوبر  ،2020بشأن
موضوع’’ :وضع حلول إقليمية لتعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية األفريقية على
التكيف مع احلاجة إىل البيانات خالل عقد العمل يف سياق جائحة كوفيد ،‘‘19
وإذ يرحب بإنشاء فريق أفريقي معين بتحويل وحتديث اإلحصاءات الرمسية ،مؤلف
من عشرة مديرين عامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية ،ويشجع الفريق على اقتراح
توجيهات ومعايري إقليمية لتحديث النظم اإلحصائية الوطنية وحتويلها،
 -1حيث الشركاء واحلكومات على بناء نظم رصد قوية ونظم للمعلومات
الصحية على الصعيدين الوطين واحمللي؛
 -2يهيب باملنظمات األفريقية والشركاء أن يعملوا يف جو من التعاون الوثيق
وأن يعززوا تآزرهم لدعم البلدان األفريقية يف التخفيف من أثر جائحة كوفيد 19
املستمرة؛
 -3يهيب بالدول األعضاء أن جتدد التزامها بإجراء تعدادات السكان واملساكن
املتعلقة جبولة عام  ،2020ويدعو بوجه خاص إىل تقدمي املساعدة التقنية واخلدمات
االستشارية للبلدان اليت تشهد نزاعا والبلدان اليت هي يف مرحلة ما بعد النزاع والبلدان
املتضررة من جائحة كوفيد 19؛
 -4حيث على اختاذ خطوات لضمان إدراج األهداف واملؤشرات الرئيسية خلطة
عام  2030وخطة عام  2063يف اخلطط اإلمنائية الوطنية؛
 -5حيث أيضا على اختاذ خطوات لضمان إدماج اإلطار املتكامل للمعلومات
اجلغرافية املكانية يف اخلطط اإلمنائية الوطنية وتوطينه بالكامل على الصعيد اإلقليمي بغرض
توسيع نطاق نظم البيانات الوطنية احلالية حبيث تستكشف آفاقا جديدة يف جمال البيانات
مثل رصد األرض والبيانات اجلغرافية املكانية والبيانات الضخمة دعما للتخطيط املكاين
املتكامل والنمو الشامل واملستدام؛
 -6يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالعمل مع الشركاء اإلقليميني
الرئيسيني اآلخرين مثل مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي ،أن تواصل
دعمها للدول األعضاء يف تعزيز قدرة نظمها اإلحصائية والبيانية.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021
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( 974د .)53-التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يشري إىل الدور احليوي للبيانات واإلحصاءات والتسجيل املدين يف التخطيط
الوطين ويف حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة وخطة االحتاد األفريقي لعام
’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،
وإذ يدرك األمهية البالغة لوجود نظم شاملة للتسجيل املدين تؤدي مهامها بالكامل،
واعتماد املؤمتر األول للوزراء األفريقيني املسؤولني عن التسجيل املدين يف عام 2010
برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف عام
 ،2010الذي متثل هدفه الرئيسي يف التحقق من أن كل شخص يف أفريقيا يؤخذ يف
احلسبان،
وإذ يسلم بالقرارات واإلجنازات اليت حققها مؤمتر الوزراء املسؤولني عن التسجيل
املدين الذي يُعقد كل سنتني منذ عام  2010هبدف حتديد التوجهات االستراتيجية الالزمة
إلحداث التحول والتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف
أفريقيا،
وإذ يشري إىل اعتماد الدورة اخلامسة ملؤمتر الوزراء األفريقيني املسؤولني عن
التسجيل املدين إعال َن لوساكا يف عام  ،2019الذي رحب فيه املؤمتر بالفرص املتاحة
لتحديث نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف أفريقيا من خالل حلول
تكنولوجية هتدف إىل بناء سجالت رقمية مركزية لألحوال املدنية تغطي مجيع األحوال
املدنية ،ومن مث تزيد من سبل احلصول على البيانات وتتيح التغطية الشاملة للجميع وخفض
التكاليف من خالل استخدام النظم اآللية،
وإذ حييط علمًا بربنامج األمم املتحدة للهوية القانونية  2030-2020الذي جرى
إطالقه كمبادرة يف إطار ’’هنج األمم املتحدة الواحدة‘‘ بدعم من نائبة األمني العام لألمم
املتحدة ،ملساعدة الدول األعضاء يف بناء أنظمة شاملة ومستدامة للتسجيل املدين
وإحصاءات األحوال املدنية وإدارة اهلوية ميلك البلد زمام األمر فيها،
وإدراكا منه ملبادئ برنامج األمم املتحدة املتعلق باهلوية القانونية املتمثل يف التسجيل
الكامل والشامل جلميع األحوال املدنية ،وإنتاج إحصاءات أحوال مدنية منتظمة وشاملة
ودقيقة ،ووضع سجالت سكانية وأجهزة إلدارة اهلوية من الوالدة وحىت الوفاة وصيانتها،
 -1حيث احلكومات األفريقية على االستثمار أكثر يف إنشاء نظم هوية قانونية
تؤدي مهامها بالكامل ،قائمةٍ على أساس مبين على نظم متينة لتسجيلٍ األحوال املدنية
من الوالدة إىل الوفاة ،وأن تزود املواطنني بأوراق ثبوتية خاصة تتيح هلم أن يثبتوا ،على
حنو ال يرقى إليه الشك ،احلقائق املتعلقة بوجود الشخص وهويته وحالته الشخصية
والعائلية؛
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 -2يوصي باالعتراف بنظم التسجيل املدين بوصفها خدمات حكومية أساسية
ينبغي أن تستمر حىت يف حاالت الطوارئ ،نظرا لقيمتها اجلوهرية يف الدفاع عن حقوق
اإلنسان وفوائدها اإلدارية واستخدامها يف إنتاج إحصاءات األحوال املدنية؛
 -3يشجع الدول األعضاء على رقمنة نظم التسجيل املدين وعملياهتا انطالقا
من اإلخطار إىل إصدار الشهادات جلعلها أكثر دينامية وقابلة للتشغيل البيين ومرنة
واستباقية؛
 -4حيث الدول األعضاء على بناء نظم تسجيل قابلة للتشغيل البيين وتستند إىل
هنج دورة احلياة الذي يأخذ يف احلسبان األفراد عند دخوهلم الدورة لدى الوالدة مرورا
مبراحل احلياة املختلفة إىل أن خيرجوا منها عند بالوفاة؛
 -5يهيب بالدول األعضاء أن تقيم صالت أوثق بني سلطات التسجيل املدين
والقطاع الصحي حىت يتسىن إبالغ سلطات التسجيل املدين رمسيا باألحوال املدنية اليت
حتدث يف املؤسسات الصحية؛
 -6يهيب باللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم للدول األعضاء
يف تعزيز التسجيل املدين يف أفريقيا.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021

( 975د .)53-التصنيع والتنويع املستدامني يف العصر الرقمي يف ظل
جائحة مرض الفريوس التاجي
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يشري إىل قراره ( 969د )52-الصادر يف  26آذار/مارس  2019بشأن الرقمنة
ومبادرة االقتصاد الرقمي ،الذي طَلب فيه إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل عملها
يف جمال حبوث السياسات واحلوار اإلقليمي وتنمية القدرات بشأن الرقمنة واالقتصاد
الرقمي يف الدول األعضاء،
وإذ حييط علما باملقرر ) EX.CL/Dec.1032(XXXIVالصادر يف  8شباط/فرباير
 2019عن اجمللس التنفيذي لالحتاد األفريقي ،الذي يقضي بتكليف مفوضية االحتاد
األفريقي بأن تعد ،بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من اجلهات املعنية،
استراتيجية إمنائية أفريقية شاملة للتجارة الرقمية واالقتصاد الرقمي،
وإدراكا منه للمقرر ) Assembly/AU/Dec.751(XXXIIIالصادر يف 9
شباط/فرباير  2020عن مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي ،الذي يُدرج،
يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،التفاوض على بروتوكول بشأن التجارة
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اإللكترونية ،ويوِّجه مفوضية االحتاد األفريقي بالشروع يف األعمال التحضريية وبناء
القدرات قبل تلك املفاوضات،
وإذ يقر بالتحديات االقتصادية اجلسيمة اليت تطرحها جائحة الفريوس التاجي
(كوفيد  )19وتأثريها على جهود تسريع عملية الرقمنة وتقصري سالسل التوريد يف أفريقيا
والعامل بصفة أعم ،وضرورة االستفادة من احليز السياسايت املوسع املتاح للسياسات
الصناعية يف التعايف من اجلائحة بشكل أفضل ،مبا يف ذلك يف قطاعات الصيدلة والزراعة
والتعدين،
وإذ يدرك أن الرقمنة حتدث تغيريا جوهريا يف طبيعة التصنيع ووسائل حتقيقه ،ومن
مث يف الطرائق التقليدية للتنمية ،والتنويع االقتصادي ،وإجياد فرص العمل،
وإذ يقر بأمهية الغاز الطبيعي كمُدخل رئيسي وحافز يف مرحلة التحول إىل الطاقة
النظيفة يف أفريقيا،
وإذ يؤكد من جديد االلتزامات اليت قطعها مجيع املوقعني على اتفاق باريس بشأن
تغري املناخ ()1بتخفيض االنبعاثات اليت تتسبب يف تغري املناخ واالنتقال إىل اقتصاد منخفض
الكربون،
وإذ حييط علما بورقة القضايا املطروحة الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا
بشأن التصنيع والتنويع املستدامني يف أفريقيا يف العصر الرقمي يف ظل جائحة كوفيد
 ،)2(19والنتيجة اليت خلُص إليها التقرير بأنه جيب على أفريقيا أن تعيد تصور مسار
تصنيعها يف سبيل حتقيق منو مستدام وشامل للجميع ،وإجياد فرص العمل ،وحتقيق أهداف
التنمية املستدامة ،وخطة عام  2063يف أفريقيا،
 -1يُشجع الدول األعضاء على إعادة التفكري يف التصنيع والتنويع ،مبا يف ذلك
من خالل تعميق قدراهتا يف جمال البحث والتطوير ،وتعميم العلم ،والتكنولوجيا واالبتكار
وصياغة استراتيجيات متكاملة للنمو والرقمنة املراعية للبيئة واملتأقلمة مع املناخ يف أطرها
اإلمنائية الوطنية؛
 -2يدعو الدول األعضاء إىل بناء أسس أفضل لالقتصادِ الرقمي واقتصاد املناخ
اجلديد عن طريق االستثمار على النحو املناسب يف تنمية املهارات الرقمية ،مبا يف ذلك
احلوسبة األساسية ،وبرجمة احلاسوب والترميز ،واملهارات الشخصية احملايدة وظيفيا؛
 -3يدعو أيضا الدول األعضاء إىل حتديث الربجميات الرقمية الوسيطة يف أفريقيا
باعتماد نظم اهلوية الرقمية ودعم حلول الدفع الرقمي ،واالستثمار يف معدات اإلعالم
اآليل الرقمية يف أفريقيا عن طريق حتسني وضمان احلصول على تغطية بشبكة اإلنترنت
والطاقة بتكلفة يف املتناول؛
). FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21, annex ) 1
(E/ECA/COE/39/4. )2
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 -4يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء
لالستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية كإطار للتكامل الرأسي للصناعات
وسالسل التوريد وحتقيق الرقمنة يف أفريقيا؛
 -5يدعو أيضا اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل إجراء دراسة الستجالء آفاق
ومزايا إنشاء فريق خرباء أفريقي معين بالغاز لتقدمي املشورة للدول األعضاء بشأن كيفية
إطالق العنان لإلمكانات اليت يتيحها الغاز يف التصنيع والتحول إىل الطاقة النظيفة؛
 -6يدعو كذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل مساعدة الدول األعضاء على
إدراج النفقات الرقمية يف ميزانياهتا الوطنية.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021

( 976د .)53-لقاحات مرض الفريوس التاجي
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يسلم مبا يسببه مرض الفريوس التاجي (كوفيد  )19من هتديد جسيم للصحة
والتنمية االجتماعية واالقتصادية للشعوب والبلدان يف مجيع أحناء العامل ،وتراجع يف
املكاسب اليت سجلتها أفريقيا حنو بلوغ أهداف التنمية املستدامة وخطة االحتاد األفريقي
لعام ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،
وإذ يشري إىل التقدم احملرز يف تطوير لقاحات الحتواء املرض ووقف انتشاره،
واحلاجة إىل حصول مجيع البلدان والشعوب يف كافة أحناء العامل على هذه اللقاحات على
قدم املساواة،
وإذ يضع يف اعتباره أن  9من كل  10أشخاص يف أفقر البلدان يُتوقع أال حيصلوا
على اللقاح يف عام  ،2021رغم إعالن قادة العامل يف نيسان/أبريل  2020أن أي لقاح
لكوفيد  19سيكون جزءا من املنفعة العامة العاملية،
وإذ يضع يف اعتباره أيضا أن إمدادات اللقاحات تُحايب بشكل غري متناسب
البلدان الغربية اليت ال ميثل عدد سكاهنا سوى  14يف املائة من سكان العامل ،وهو ما حدا
مبنظمة الصحة العاملية للتحذير من ممارسة ’’النزعة القومية املتشددة يف التعامل مع
اللقاحات‘‘ اليت قد حترم البلدان النامية من احلصول على اللقاحات بشكل سريع وعادل.
وإذ يدرك أن البلدان األفريقية قد أفلحت يف تفادي شرور املوجة األوىل للجائحة
يف عام  ،2020بيد أن املوجةَ الثانية آخذة يف االنتشار بسرعة يف مجيع أحناء القارة ،وهو
ما يعرض النظم الصحية فيها خلطر االهنيار ،وأنه كلما بقيت البلدان األفريقية حتت رمحة
الفريوس ودون حتصني ،طالَ أمدُه تعرض البشرية للخطر ،إذ لن يكون أحدٌ يف مأمن من
اخلطر ما مل يكن مجيعُنا يف مأمن.
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وإذ يقر بأنه يف ظل عمليات اإلمداد احلالية للقاحات كوفيد  19وعمليات
إنتاجها وتوزيعها ،تقلُّ احتماالت حتقيق مناعة القطيع على الصعيد العاملي ،وتتزايد ،بدال
من ذلك ،احتماالت حدوث طفرات جينية ،وبأن تشديد الضوابط احلدودية أكثر قد
يؤدي إىل ركود اقتصادي أطول ،حيث تقدر التكلفة العاملية املرتبطة باختالالت سلسلة
اإلمداد وصدمات الطلب بـ  9.2تريليون دوالر أمريكي ،مع حتمُّل البلدان املتقدمة
النمو نصف هذه التكلفة،
وإذ يضع يف اعتباره أن جائحة كوفيد  ،19تتيح أيضا ،إذا مت اختاذ منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية كمخطط لألعمال ،واستكمال ذلك بعملية تصنيع ذكية ومستدامة،
فرصا للتعجيل بشكل كبري بتعايف أفريقيا من خالل طرح اللقاحات وبذل ما يلزم من
جهود للتصدي الفعال لنقل العدوى ،وأن احلصول املنصف على لقاحات كوفيد 19
على الصعيد العاملي يقدر أن يعود بأكثر من  460مليار دوالر من املكاسب االقتصادية
لعشرة فقط من االقتصادات الرئيسية،
وإذ يؤكد من جديد أن مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيد  19على الصعيد
العاملي الذي يهدف إىل تعميم احلصول املنصف على اللقاحات أمرٌ مرحب به ،إال أنه ال
يعاجل مشكلة النقص يف اإلنتاج املعروض ،ولن يليب يف أحسن األحوال سوى حاجة 20
يف املائة من سكان أفريقيا،
وإذ يذكِّر بالعِرب املؤملة املستفادة من جتربة االستجابة لفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز يف سنواهتا األوىل ،عندما فُقدت ماليني األرواح ال لشيء سوى أن العالج
املنقذ للحياة ظل بعيدا عن متناول البلدان األفريقية ،األمر الذي يستدعي على وجه
االستعجال تدخالت أكثر دقة من حيث التوقيت والفعالية للتصدي للجائحة.
وإذ يالحظ أن املبادرات اإلقليمية املختلفة اليت تقودها مفوضية االحتاد األفريقي،
واملراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومجيع
أصحاب املصلحة اآلخرين ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص ،حباجة إىل االستفادة على حنو
أكمل من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف اجملال الصحي ،وذلك بتعزيز توطني
التصنيع ،واملشتريات اجلماعية من اللقاحات املنتجة ،والنهوض بإدارة سالسل التوريد
القارية والوطنية من أجل احلصول على اللقاحات بشكل فعال ومنصف ،وبالتايل املسامهة
يف سياسة التصنيع املستدامة،
 -1يشيد مبختلف املبادرات اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم الدول
األعضاء يف االستفادة من اعتماد االستراتيجية القارية املشتركة ملفوضية االحتاد األفريقي
ومراكز أفريقيا ملكافحة األمراض والوقاية منها املعنية مبواجهة تفشي جائحة كوفيد 19
يف آذار/مارس  ،2020باعتبارها خمططا منوذجيا وخطة رئيسية لتنسيق اجلهود اإلقليمية
الرامية إىل حتقيق التآزر واحلد من االزدواجية ،سعيا إلنقاذ األرواح ودعم التنمية
االجتماعية واالقتصادية األفريقية؛
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 -2يشيد أيضا مبختلف املبادرات اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم
الدول األفريقية األعضاء يف اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن جوانب حقوق امللكية
الفكرية املتصلة بالتجارة فيما يتعلق باللقاحات ،وختفيف عبء الديون ،وإصدار حقوق
السحب اخلاصة؛
 -3يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة هذه اجلهود؛
 -4يطلب أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة الدعوة إىل التوزيع
العادل للقاحات كوفيد  19واحلصول عليها يف مجيع مناطق العامل ،مبا يف ذلك أفريقيا؛
 -5يطلب كذلك إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقوم ،بالتعاون مع مفوضية
االحتاد األفريقي ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص ،مبساعدة
الدول األفريقية األعضاء على وضع استراتيجيات وسياسات قارية لتيسري إنتاج اللقاحات
يف القارة ،وجتميع املشتريات بصورة أفضل ،ال سيما من خالل التكنولوجيات الرقمية،
على حنو ما أثبتته ’’منصة اإلمدادات الطبية األفريقية ‘‘،واالستفادة من استخدام األدوات
الرقمية يف سالسل اإلمداد الوطنية من أجل حتسني سبل حصول اجلميع على اخلدمات
الطبية ،وهو ما من شأنه أن حيسن القدرة على حتمل التكاليف وإمكانية احلصول على
اللقاحات ويساعد يف توليد النمو االقتصادي الشامل للجميع ،وحتفيز إجياد فرص العمل
والقضاء على الفقر من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية يف القارة والنمو املستدام؛
 -6حيث اللجنة على مواصلة دعم الدول األعضاء يف شراء اللقاحات ،مبا
يف ذلك من خالل التمويل اإلضايف املتاح من ختفيف عبء الديون يف إطار مبادرة
جمموعة العشرين ل تعليق خدمة الديون ،ومؤسسات متويل التنمية وحقوق السحب
اخلاصة.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021

( 977د .)53-الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا ألقل
البلدان منوًّا يف سياق املؤمتر اخلامس املعين بأقل البلدان منوًّا
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يدرك أن أقل البلدان منوًّا وهاييت ،تنطوي على إمكانات ضخمة من املوارد
البشرية والطبيعية لتحقيق النمو االقتصادي والرفاه والرخاء واألمن الغذائي وأمن الطاقة
يف العامل،
وإذ يقر باجلهود الكبرية اليت بذلتها أقل البلدان األفريقية منوًّا وهاييت يف تنفيذ
التزاماهتا يف إطار برنامج عمل أقل البلدان منوا للعقد ،2020-2011
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وإذ يساوره القلق من أن مرض الفريوس التاجي (كوفيد  )19قد عرَّض التقدم
احملدود احملرز حنو حتقيق أهداف برنامج عمل إسطنبول ملزيد من اخلطر ،على النحو املبني
يف تقرير األمني العام لعام  2020بشأن تنفيذ برنامج العمل( )3ويف تقرير اللجنة االقتصادية
ألفريقيا لعام  2021بشأن التقدم الذي أحرزته أقل البلدان األفريقية منوًّا يف تنفيذ برنامج
العمل)4(،
وإذ يدرك احلاجة إىل إعادة النظر يف نظام الدعم احلايل ألقل البلدان منوًّا يف الفترة
اليت تسبق مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان منوًّا املزمع عقده يف كانون
الثاين/يناير  2022بغرض التحقُّق من أن تدابري الدعم الدولية توفر مستوياتِ املساعدة
الالزمة اليت تتيح ألقل البلدان األفريقية منوًّا وهاييت التصدي ملا تواجهه من عقبات هيكلية
أمام التنمية والتغلب على أوجه ضعفها ،على النحو املتفق عليه يف اإلعالن السياسي
لالجتماع االستعراضي اإلقليمي ألفريقيا الذي عقد يف ليلونغوي يف الفترة من  22إىل
 26شباط/فرباير  2021يف إطار التحضري ملؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان
منوًّا3)5(،
يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي الدعم ألقل البلدان األفريقية
منوًّا يف جهودها الرامية إىل اخلروج من هذه الفئة وتيسري تنفيذها لربنامج العمل املنبثق عن
مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان منوًّا.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021

( 978د .)53-برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد
2024 - 2014
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة  74/15الصادر يف  5كانون األول/ديسمرب
 2019بشأن اإلعالن السياسي الستعراض منتصف املدة الرفيع املستوى بشأن تنفيذ
برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد  ،2024-2014الذي دعت
فيه اجلمعيةُ إىل اختاذ إجراءات للتعجيل بتنفيذ برنامج عمل فيينا،
(A/75/72-E/2020/14. )3
(Economic Commission for Africa, “Progress in the implementation of the priority areas of the )4
Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020 (Istanbul Programme
of Action): Africa regional review of the Istanbul Programme of Action”, Addis Ababa, 2021.

( )5أنظر الوثيقة اخلتامية الصادرة عن اجتماع االستعراض األفريقي اإلقليمي املتاحة على الرابط التايل:
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/outcome_document_arr_2021.pdf.
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وإذ يؤكد قراره ( 963د  )52-املؤرخ  26آذار/مارس  2019بشأن استعراض
منتصف املدة لربنامج عمل فيينا للبلدان النامية غري الساحلية للعقد  ،2024-2014الذي
َطلب فيه إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومكتب املمثل السامي لألمم املتحدة ألقل البلدان
منوًّا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ،واالحتاد األفريقي،
ومصرف التنمية األفريقي ،واملنظمات اإلقليمية األخرى ذات الصلة املضي يف مساعدة
البلدان النامية غري الساحلية األفريقية وبلدان املرور العابر النامية يف تطوير اهلياكل
األساسية ،وإعداد املشاريع القابلة للتمويل ،وتنمية القدرات اإلنتاجية ،وتيسري التجارة
والتحول اهليكلي ،وذلك ،بوجه خاص ،من خالل تعزيز االستثمار واملساعدة التقنية،
والتشجيع على زيادة التعاون فيما بني البلدان النامية غري الساحلية األفريقية وبلدان املرور
العابر النامية وتعزيز التكامل اإلقليمي،
وإذ يسلم بأن البلدان النامية غري الساحلية تعتمد اعتمادا كبريا على بلدان املرور
العابر للوصول إىل األسواق الدولية ،وأهنا معرضة بشكل خاص للتأثر بالقيود املفروضة
عرب احلدود ملكافحة انتشار مرض الفريوس التاجي (كوفيد  )19واآلثار االجتماعية
واالقتصادية لتدابري اإلغالق املتصلة به ،واآلثار الصحية للجائحة ،وصدمات أسعار السلع
األساسية ،وأي كساد عاملي حمتمل،
وإذ يسلم أيضا بأن اجلائحة ستؤثر على التقدم الذي حترزه البلدان النامية غري
الساحلية حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة والتطلعات الواردة يف برنامج عمل فيينا،
وإذ يدرك أن إجراء املبادالت التجارية عمالً باالتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية ،اليت انطلقت يف  1كانون الثاين/يناير  ،2021يشكل نقطة حتول فريدة
يف مساعي القارة لالخنراط يف التصنيع ،وأن التنفيذ الفعال لذلك االتفاق وبرنامج عمل
فيينا سيزيد من التقدم الذي حترزه البلدان األفريقية حنو تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام
 2030وخطة االحتاد األفريقي لعام  ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،
وإذ يؤكد أمهية التنفيذ الكامل لربنامج عمل فيينا من أجل التعايف من جائحة
كوفيد  19على حنو مستدام وشامل للجميع واحلد من آثار الصدمات يف املستقبل،
وإذ حييط علما خبارطة الطريق للتعجيل بتنفيذ برنامج عمل فيينا يف السنوات
اخلمس املتبقية اليت اعتمدهتا جمموعة البلدان النامية غري الساحلية يف  23أيلول/سبتمرب
،2020
 -1يدعو البلدان األفريقية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية ،واملنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل تنفيذ أحكام وإجراءات اإلعالن
السياسي الستعراض منتصف املدة الرفيع املستوى بشأن تنفيذ برنامج عمل فيينا للبلدان
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النامية غري الساحلية للعقد  4)6(،2024-2014مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتعزيز الربط
اإلقليمي ،وتيسري التجارة ،وتطوير هياكل أساسية للنقل تكون متكاملة إقليميا ومستدامة
وقادرة على التكيف مع تغري املناخ والكوارث ،وتنويع هيكل الصادرات ،وإضافة القيمة
إىل الصادرات ،والتنفيذ الفعال التفاقات التكامل اإلقليمي؛
 -2حيث بلدان املرور العابر على تعزيز التعاون مع البلدان غري الساحلية باختاذ
التدابري الالزمة للتقليل إىل أدىن حد من اضطرابات النقل الدويل وعرب احلدود ،وإزالة
القيود التجارية ،وتيسري حرية احلركة ،يف املقام األول للسلع األساسية ،مثل األغذية
واإلمدادات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية،
 -3يهيب ببلدان املرور العابر أن تعمل أيضا على النهوض بالتعاون مع البلدان
غري الساحلية ،وذلك بتعزيز الشفافية وتوافر املعلومات املتعلقة باملرور العابر واإلجراءات
احلدودية ،واستخدام التكنولوجيات الرقمية ،هبدف مساعدة البلدان النامية غري الساحلية
للتصدي بفعالية للجائحة ومنع حدوث اضطرابات ذات طبيعة مماثلة يف املستقبل؛
 -4يدعو الشركاء اإلمنائيني واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية
إىل تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر يف تنفيذ
االتفاقيات ذات الصلة يف جمايل التجارة الدولية وتيسري النقل؛
 -5يشدد على أمهية تعبئة املوارد الالزمة للتعجيل بتنفيذ برنامج عمل فيينا
ودعم البلدان النامية غري الساحلية؛
 -6يهيب باللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بالتعاون مع مكتب املمثل السامي ألقل
البلدان منوا ،والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ،وغريها من
مؤسسات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة ،والشركاء اإلمنائيني اإلقليميني والدوليني،
واملنظمات الدولية األخرى ،أن تُدعم البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر يف
االستفادة من الفرص اليت تتيحها املبادرات اإلقليمية ومبادرات التكامل ،مثل منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية؛
 -7يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل ،بالتعاون مع مكتب املمثل
السامي ،وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،
تقدمي الدعم التقين إىل البلدان النامية غري الساحلية يف أفريقيا يف اجملاالت ذات األولوية يف
برنامج عمل فيينا ،مبا يف ذلك تلك املدرجة يف خارطة الطريق للتعجيل بتنفيذه.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021
( )6قرار اجلمعية العامة .74/15
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( 979د .)53-املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يأخذ يف اعتباره التحديات املقبلة يف سياق النجاح يف إجناز خطة التنمية
املستدامة لعام  2030والعقد األول من خطة االحتاد األفريقي لعام ’’ :2063أفريقيا اليت
نصبو إليها‘‘ ،وضرورة بناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة يستفيد من أدائها اجلميع ،دون
أن تترك أحدا خلف الركب،
وإذ يشري إىل الفقرة  3من املادة الرابعة من النظام األساسي احملدَّث للمعهد ،اليت
يُطلب مبقتضاها من مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية تعيني أعضاء جملس
إدارة املعهد العشرة الذين سيتولون مهام ممـثلي احلكومـات األفريقية لوالية مدهتا ثالث
سنوات مع إمكانية إعادة التعيني لوالية إضافية واحدة فقط،
وإذ يشري إىل العضوية اجلديدة املقترحة جمللس املعهد اليت تضم غينيا االستوائية
ومجهورية أفريقيا الوسطى ألفريقيا الوسطى ،ورواندا ،وإثيوبيا عن شرق أفريقيا؛
والسودان وموريتانيا عن مشال إفريقيا؛ وبوتسوانا وموزمبيق عن اجلنوب األفريقي؛ وغينيا
وغانا عن غرب إفريقيا باإلضافة إىل املقعدين الدائمني اللذين تشغلهما السنغال كدولة
مضيفة ومفوضية االحتاد األفريقي؛
وإذ يقرُّ بالدور األساسي للتخطيط اإلمنائي يف حتقيق أولويات التنمية يف أفريقيا،
ال سيما يف سياق جائحة كوفيد  19ودعم التعايف القادر على املقاومة والتنفيذِ الفعال
خلطة عام  2030وخطة عام ،2063
وإذ حييط علما باملقرر الذي اختذه جملس إدارة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط يف دورته السادسة واخلمسني ،املعقودة يف داكار يف آذار/مارس ،2018
والذي مت التأكيد عليه من جديد يف دورتيه السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني،
املعقودتني يف حزيران/يونيه  2019وكانون األول/ديسمرب  ،2020على التوايل ،الذي
يوصي فيه بزيادة منحة األمم املتحدة العادية املقدمة للمعهد من  1،6مليون دوالر أمريكي
إىل  2،6مليون دوالر سنويا،
وإذ يشري إىل قراره ( 956د )51-الصادر يف  15يف أيار/مايو  ،2018الذي
يطلب فيه من اجلمعية العامة لألمم املتحدة زيادة املنحة العادية دعما لربنامج املعهد ،وإذ
يالحظ أن التوصية مل تُنفََّذ بعد،
وإذ يدرك التحديات املالية الراهنة اليت تواجهها األمم املتحدة؛ ولكنه يدرك
يف الوقت ذاته ا ألمهية الكبرية لبناء القدرات يف حتقيق أهداف وتطلعات خطة عام
 2030وخطة عام  2063بالنسبة للبلدان األفريقية ،كما يتضح من الطلبات
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املتزايدة بسرعة املقدمة إىل املعهد من الدول األفريقية األعضاء ملساعدهتا يف بناء
قدراهتا،
وإذ يثين على اجلهود الناجحة اليت يبذهلا املعهد حاليا لتحصيل متأخرات
اشتراكات الدول األعضاء،
وإذ يسلم مع التقدير باملثال الذي ضربته العديد من الدول األفريقية األعضاء
بدفع كافة متأخرات اشتراكاهت ا أو جزء منها إىل املعهد،
 -1يؤيد التشكيلة اجلديدة لعضوية جملس إدارة املعهد؛
 -2جيدد دعوته إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا لكي تتخذ ،بالتعاون مع
املعهد ،كافة اخلطوات الالزمة لتطلب إىل اجلمعية العامة زيادة املنحة العادية دعما
لربنامج املعهد؛
 -3يدعو من جديد الدول األعضاء لكي تقوم ،على حنو أكثر انتظاما،
بدفع اشتراكاهتا السنوية املقررة وتسوية متأخراهتا املستحقة للمعهد.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021

( 980د .)53-حقوق السحب اخلاصة
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يالحظ بقلق بالغ اآلثار االجتماعية االقتصادية والصحية السلبية على
االقتصادات األفريقية النامجة عن جائحة الفريوس التاجي (كوفيد  ،)19-إضافة إىل
حمدودية ما لدى هذه االقتصادات من أدوات مالية ونقدية للتصدي لألزمة ،األمر الذي
سيؤدي على األرجح إىل عرقلة جهودها الرامية إىل تعزيز مسريهتا سعيا لتحقيق األهداف
املنصوص عليها يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي لعام
’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،
وإذ يرحب بتدابري التحفيز املايل اليت تنفذها البلدان األفريقية للتصدي للجائحة
على الرغم من حمدودية احليز املايل املتاح هلا،
وإذ يشجِّعُه ما يقدمه اجملتمع الدويل من مساعدة مالية ودعم للبلدان املنخفضة
الدخل ،مبا يف ذلك تأجيل مدفوعات خدمة الدين وتزويدها بالسيولة اليت هي بأمس
احلاجة إليها إلنقاذ األرواح وإعادة بناء سبل العيش،
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وإذ يساوره القلق من أن االحتياطات املالية للبلدان األفريقية قد اُستنفدت من
جراء اخنفاض اإليرادات وتصاعد حجم النفقات يف سياق تزايد حاالت اإلصابة بكوفيد
 ،19وتدهور املوازين التجارية ،وزيادة الضغوط التضخمية واخنفاض أسعار الصرف،
وذلك رغم تدابري الدعم املوجودة،
وإذ يساوره القلق أيضا من أن املوجات الالحقة حلاالت اإلصابة بكوفيد 19
ستؤدي ،يف غياب الطرح السريع للقاحات ،إىل تقويض الوضع املايل لالقتصادات
األفريقية ،وزيادة هشاشتها أمام أعباء الديون بل ودفعها أكثر إىل حافة املديونية احلرجة،
وإذ يدرك أن تزايد حصة الديون اخلاصة ذات الفوائد العالية من إمجايل ديون
البلدان األفريقية قد ارتبط بزيادة عبء خدمة الدين ،األمر الذي شكل قيودا إضافية على
احليز املايل املتاح هلا،
وإذ يسلّم بضرورة توفري متويل تساهلي إضايف لضمان أال تؤدي استجابات
االقتصاد الكلي هلذه اجلائحة إىل زيادة هشاشة أفريقيا إزاء الديون،
وإذ يدرك أمهية دور حقوق السحب اخلاصة بوصفها مصدرا للتمويل التساهلي،
فضال عن الدور الفعال الذي أداه اإلصدار اجلديد حلقوق السحب اخلاصة يف التصدي
العاملي لألزمة املالية يف عام ،2008
واقتناعا منه بأن تأثري اجلائحة يتجاوز بكثري تأثري األزمة املالية من حيث وقْعُها
غري املسبوق على منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ،والصحة ،والبطالة وأوجه عدم
املساواة ،سواء داخل البلدان أو فيما بينها،
وإذ يساوره القلق من أن اآللية احلالية لتخصيص حقوق السحب اخلاصة حتايب
البلدان املتقدمة على حساب البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت تفتقر إىل األدوات
الضريبية والنقدية الكافية للتصدي بفعالية جلائحة هبذا احلجم،
وإذ يشجِّعُه الدعم الذي أبدته جمموعة العشرين ،بعد تأييد حكومة الواليات
املتحدة األمريكية ،إلصدار ختصيص جديد حلقوق السحب اخلاصة يرتكز على آلية مناسبة
إلعادة التخصيص،
 -1يثين على اللجنة االقتصادية ملا تقوم به من أنشطة للدعوة ودعم فين
لإلصدار اجلديد وإعادة ختصيص حقوق السحب اخلاصة للبلدان ذات الدخل املنخفض
واملتوسط.
 -2يقرُّ بالعمل الذي قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف تصميم مرفق للسيولة
واالستدامة خلفض تكلفة االئتمان اخلاص للبلدان األفريقية؛
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 -3يطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل توفري منرب لعقد اجتماعات
صانعي السياسات األفريقيني وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني ،والدعوة إىل إصدار
جديد يتراوح بني  500إىل  650مليار دوالر أمريكي من حقوق السحب اخلاصة ،األمر
الذي سيشكل خطوة حيوية صوب توفري السيولة والتمويل االستثماري اللذين ال غىن
عنهما للبلدان األفريقية والبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بصفة خاصة؛
 -4يطلب أيضا إىل اللجنة دعم عمل الدول األعضاء يف الدعوة لتمديد مبادرة
جمموعة العشرين بشأن تعليق خدمة الديون حىت هناية عام  2021على األقل ،األمر الذي
سيوفر  8مليارات دوالر إضافية للتعايف يف عام  ،2021ويوفر السيولة اليت متس احلاجة
إليها للتصدي لألزمة؛
 -5يدعو اللجنة إىل حشد الدعم آللية إعادة ختصيص حقوق السحب اخلاصة
مبا يتناسب واحتياجات البلدان األفريقية من التمويل اإلمنائي.
 -6يشجع الدول األعضاء على العمل معا بشكل مجاعي لضمان التحدث
بصوت واحد واختاذ موقف موحد إزاء قضية حقوق السحب اخلاصة.
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021

( 981د .)53-اخلطة وامليزانية الربناجميتان لعام 2022
إن مؤمتر الوزراء،
إذ يشري إىل قرار اجلمعة العامة  71/243املؤرخ  21كانون األول/ديسمرب 2016

املتعلق باالستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت
تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية ،الذي أهابت فيه باللجان اإلقليمية
لألمم املتحدة ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية أن تنفذ بالكامل بيان التعاون بني جمموعة
األمم املتحدة اإلمنائية واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة بشأن دعم الدول األعضاء يف تنفيذ
خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
وإذ يشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة  72/279املؤرخ  31أيار/مايو 2018

بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل الذي جيري
كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل
التنمية ،الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد دور ومهام منظومة األمم املتحدة
اإلمنائية على الصعيد اإلقليمي ،مبا يف ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية واألفرقة اإلقليمية
ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،وشددت على ضرورة مواصلة هتيئتها لتحقيق الغرض
املنشود منها يف دعم تنفيذ خطة عام ،2030
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وإذ يشري إىل أن صياغة اإلطار الربناجمي املتوسط األجل تأثرت باحلالة اخلاصة
مبرض الفريوس التاجي (كوفيد  )19وستتطلب إجراء املزيد من املشاورات مع اجلهات
املعنية وأصحاب املصلحة،

وإذ يقر باملستوى اجليد للمواءمة والتركيز بني اخلطة وامليزانية الربناجميتني
للجنة االقتصادية ألفريقيا وأولويات أفريقيا وتطلعاهتا يف جمال التنمية،
وقد نظر يف اخلطة وامليزانية الربناجميتني لعام ،2022
 -1يدعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل إدراج مقاييس األداء يف اإلطار
الربناجمي املتوسط األجل للسنوات األربع ( ،)2022-2025لتيسري تتبع التقدم احملرز يف
تنفيذه؛
 -2حيث اللجنة االقتصادية ألفريقيا على النظر يف العمل من أجل توحيد
وثائق خطتها وميزانيتها الربناجميتني؛
 -3حيث أيضا اللجنة االقتصادية ألفريقيا على العمل من أجل تعزيز
جهودها لتعبئة املوارد بغية حتسني التوازن بني خمصصات امليزانية العادية واملوارد اخلارجة
عن امليزانية؛
-4

يعتمد اخلطة وامليزانية الربناجميتني للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام .2022
اجللسة العامة اخلامسة
 23آذار/مارس 2021

باء -مقرر
ألف (د .)53تاريخ الدورة الرابعة واخلمسني ومكان انعقادها
وموضوعها
قرر مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني ،يف جلسته العامة
اخلامسة املعقودة يف  23آذار/مارس  ،2021أن تُعقد دورته الرابعة واخلمسون يف أديس
أبابا يف عام  2022يف موعد أقصاه شهر آذار/مارس ،وأن تواصل اللجنة االقتصادية
ألفريقيا ،بالتعاون مع املكتب ،النظر يف موضوعها ليعكس العملَ اجلاري يف سبيل اغتنام
الفرص والتغلب على حتديات التنمية ،مبا يف ذلك تلك اليت تفرضها جائحة مرض الفريوس
التاجي (كوفيد  ،)19وهبدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتطلعات خطة عام 2063
يف فترة ما بعد اجلائحة.
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