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 OES01-02-01-04-2 :الرقم املرجعي

 
 إخطار 
 

 الدورة اخلامسة واخلمسون للجنة االقتصادية ألفريقيا
 ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

 
 2023آذار/مارس   21- 15أديس أاباب، 

 
 
مبثابة إخطار أبن اجتماع مؤمتر هذه الوثيقة تعد من النظام الداخلي للجنة االقتصادية ألفريقيا،  4عمال ابملادة    -1

وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني أثناء الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا سيعقد يف  
 .  2023آذار/مارس  21إىل  15اإلثيويب، شارع أفريقيا، مطار بويل الدويل، أديس أاباب، من  ‘‘ سكاي اليت’’ فندق 

الذي   وسيكون اجلزء الوزاري مسبوقا ابجتماع حتضريي، هو االجتماع احلادي واألربعون للجنة خرباء مؤمتر الوزراء   -2
من   30/9ؤمتر يف الساعة املآذار/مارس. وسيفتتح اجلزء الوزاري من  15من صباح يوم األربعاء،  9سيفتتح يف الساعة 
 آذار/مارس.    20صباح يوم االثنني، 

  20مؤمتر يومي لل. وسيعقد اجلزء الوزاري 2023آذار/مارس  17إىل  15جلنة اخلرباء يف الفرتة من وستجتمع    -3
 .  2023آذار/مارس  21و

تعزيز االنتعاش والتحّول يف أفريقيا للحد من أوجه التفاوت  ’’ وسرتكز الدورة اخلامسة واخلمسون للجنة على موضوع     -4
املرتفعة يف العقدين املاضيني إىل اخنفاض مستوايت الفقر يف أفريقيا، حيث   ت معدالت النموأدّ قد ف. ‘‘ ومواطن الضعف

. ومع ذلك،  2019و 2000يف املائة بني عامي  35إىل  55اخنفضت نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع من 
املثري للقلق أن  . ومن  2022يف املائة من إمجايل السكان( يعيشون يف فقر مدقع يف عام    39,2مليون شخص )  667بقي  

ما أهدر عقودا من التقدم. ودفعت  وهو الصدمات العاملية بصدد حتويل ماليني من الضعفاء إىل فقراء جدد يف القارة، 
ومن املتوقع أن يؤدي   ،مليون أفريقي إضايف إىل ما دون خط الفقرمسة ومخسني ( خب19- جائحة فريوس كوروان )كوفيد
دة هذا التحدي تفاقما. وحىت عندما كانت معدالت النمو مرتفعة يف أفريقيا، مل يكن اجلميع أتثري احلرب يف أوكرانيا إىل زاي

يف املائة من إمجايل    75يف املائة األعلى أجرا على حنو  عشرة  مستفيدين على قدم املساواة. فعلى سبيل املثال، حصلت فئة ال
ملساواة، إىل جانب ارتفاع مستوايت الفقر، إىل  . وتؤدي زايدة حدة عدم ا2019و 2004الدخل يف الفرتة بني عامي 

حلقة مفرغة تستمر فيها العقبات اهليكلية، ما جيعل السكان يف أفريقيا دائما عرضة للصدمات االقتصادية وغري االقتصادية  
ابلنظر إىل   على حد سواء. وقد ابتت قدرة البلدان األفريقية على التصدي بفعالية للفقر وعدم املساواة مقيدة بشدة اآلن،
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اخنفاض النمو االقتصادي، وتراجع هامش املناورة على الصعيد املايل، وارتفاع الديون، وأزمات السلع األساسية، وأتزم  
عدم املساواة املنصوص عليها يف خطة التنمية احتمال عدم بلوغ األهداف املتعلقة ابلفقر و  مث إناألوضاع املالية العاملية. 

أعلى مما كان عليه يف أي  ابت ، ‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها’’  :2063عام لالحتاد األفريقي اوخطة  2030املستدامة لعام 
 وقت مضى.  

وعدم املساواة  جتديد الرتكيز على احلد من الفقر  يكمن يف  ومن مث فإن اهلدف من الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة     -5
ابستمرار عرضة لتلك اآلفات، والعمل يف سبيل ذلك. وجيب أن تكون  ريقيني وغريمها من العوامل اليت جتعل السكان األف

جهود اإلنعاش شاملة ويف صاحل الفقراء، بغية إرساء عقد اجتماعي جديد يتيح فرصا متكافئة للجميع. وتوجد فرص كبرية  
وخارجها، مبا يف ذلك عن طريق األنشطة املنفذة يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية  لبلوغ هذه األهداف يف القارة 

 األفريقية، واالستثمارات اخلضراء، والتحّول الرقمي، واإلصالحات يف اهليكل املايل العاملي. 

، تليه جلسات عامة  2023موضوع عام  بشأن  رفيع املستوى  ايت  وستبدأ اجللسات العامة ملؤمتر الوزراء حبوار سياس   -6
رفيعو املستوى من داخل أفريقيا وخارجها توجيه املناقشات، اليت   بشأن سلسلة من املوضوعات الفرعية. وسيتوىل أعضاء  

واملواد األساسية التقنية، وستهدف إىل بناء توافق يف اآلراء بشأن  ورقة املسائل املطروحة  ستسرتشد ابلنتائج األخرية الواردة يف  
  ت العمل ذات األولوية.جماال

 وكذلك، أمساء املمثلني املعتمدين، 2023شباط/فرباير  15ويرجى من الوفود أن تقدم إىل أمني اللجنة، حبلول    -7
 .   حسب االقتضاء، أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين الذين سيشاركون يف الدورة

من النظام الداخلي، جيب تقدمي واثئق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل    13ووفقا للمادة     -8
  2023آذار/مارس    14حبلول    واثئق التفويضاألمني التنفيذي ابلنيابة قبل اجللسة األوىل للدورة. ويرجى إرسال نسخة من  

 ، وتقدمي النسخة األصلية يف مكان انعقاد املؤمتر.eca-soc@un.orgالتايل إىل أمني اللجنة على العنوان االلكرتوين 

وجيب على املشاركني التسجيل عرب اإلنرتنت وإرفاق خطاب االعتماد اخلاص هبم. وسيكون التسجيل عرب اإلنرتنت     -9
بدءا من شباط/فرباير   https://www.uneca.org/eca-events/cfm2023للدورة متاحا على املوقع اإللكرتوين املخصص وهو 

 . وستكون املعلومات عن الدورة متاحة أيضا على املوقع الشبكي. 2023

  21مساء ويف  5صباحا و  8آذار/مارس بني الساعة  20إىل  13والتسجيل يف عني املكان متاح أيضا من    -10
ظهرا يف موقع التسجيل احملدد، الذي سيتمكن فيه املشاركون املسجلون مسبقا من    12صباحا و  8 الساعة  بنيآذار/مارس  

 استالم شاراهتم.  

عمال املؤقت، وجدول األعمال املؤقت املشروح، وبرامج العمل، وميكن االطالع على اإلنرتنت على جدول األ   -11
ومذكرة معلومات مفصلة، وورقات تقنية وورقات عمل لالجتماعات. ولالطالع على الواثئق قبل انعقاد االجتماعات، 

 يرجى من املندوبني زايرة املوقع الشبكي املذكور أعاله وتنزيل نسخ من أي وثيقة مطلوبة.   
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 :ي توجيه الرسائل املتعلقة ابجتماع مؤمتر الوزراء إىل أمني اللجنة على العنوان التايلوينبغ   -12
 

 أمني اللجنة
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 + 251 11 544 3981/  +251 11 544 3511 اهلاتف:
 + 251  11  551 2233الفاكس: 

 soc@un.org-ecaالربيد اإللكرتوين: 

__________ 
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