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    اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
    جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط

   والتنمية االقتصادية األفريقيني
 االجتماع احلادي واألربعون 

 2023آذار/مارس  17-15 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،

  

 * من جدول األعمال املؤقت 7البند 
موعد انعقاد الدورة السادسة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا،  

 ومكان انعقادها وموضوعها
   
للجنة االقتصادية  موعد انعقاد الدورة السادسة واخلمسني 

 ألفريقيا، ومكان انعقادها وموضوعها 
  مذكرة من األمانة

 مقدمة   -أوال
من األمانة لكي تنظر فيها جلنة اخلرباء.  مقّدمة   عرض هذه الوثيقة اقرتاحات  ت    - 1

واخلمسني  سادسة انعقاد وموضوع الدورة الوعد ملجنة أن تنظر يف إمكانية حتديد الوقد توّد 
 ، وأن تزّود األمانة ابلتوجيه يف هذا الصدد.  2024يف عام  املقررة للجنة االقتصادية 

  واملكانوعد امل  -اثنيا
مقرها الكائن يف  يف للجنة واخلمسون السادسة تقرتح األمانة أن تُعقد الدورة    -2

لتنمية االقتصادية  او  ؤمتر وزراء املالية والتخطيط مل. وجيوز 2024أديس أاباب يف آذار/مارس 
ستضافة الدورة املذكورة، العضو  دولة  مبوجب دعوة من أن يقرر خالف ذلك األفريقيني 

على   ، 40/243شريطة أن تكون تلك الدولة العضو قد وافقت، عمال بقرار اجلمعية العامة
اإلضافية الفعلية اليت ترتتب، بصورة مباشرة وغري مباشرة، عن عقد االجتماع حتمل التكاليف  

 خارج مقر اللجنة.  
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  املوضوع -اثلثا
تعزيز آليات التمويل وأطر ’’ األمانة املوضوع التايل لتنظر فيه جلنة اخلرباء: عرض ت   -3

   ‘‘ أفريقيا.السياسات لالنتقال إىل اقتصادات خضراء مزدهرة وعادلة وشاملة يف 

 معلومات أساسية  -ألف
أفريقيا القارة األكثر عرضة آلاثر تغري املناخ. ووفقا ملصرف التنمية األفريقي،  تعد    -4

مليارات دوالر    7فإن التكلفة احلالية لزايدة تواتر الظروف اجلوية القاسية يف القارة ترتاوح بني  
مليار دوالر سنواي حبلول عام   50ترتفع إىل مليار دوالر سنواي، ومن املتوقع أن  15و

مليار دوالر سنواي للتكيف مع اآلاثر املتوقعة لتغري   124وحتتاج أفريقيا إىل حنو  (1) .2030
 (2) .مليار دوالر 28املناخ، لكنها مل حتشد حاليا سوى حنو 

ووفقا للمركز العاملي للتكيف، ميكن أن تواجه أفريقيا تكاليف التكيف مع تغري  - 5
التخفيف  بقت جهودُ ، حىت لو أ  2050مليار دوالر سنواي حبلول عام  50املناخ بقيمة 

وللتخفيف من آاثر تغري املناخ ، سيتطلب   (3)العاملي أقل من درجتني مئويتني.  االحرتار    الدوليةُ 
مليار دوالر سنواي خالل    190تبلغ حوايل    فريقيا استثمارات  أ االنتقال إىل الطاقة النظيفة يف  

وعالوة على ذلك، تؤثر خماطر املناخ على عائدات االستثمار،   (4) .2030- 2026الفرتة 
وقد أدى تغري املناخ إىل زايدة تكلفة رأس املال يف البلدان املتضررة، ما أدى إىل ارتفاع  

 مدفوعات الفائدة. 

هلائلة يف وقت يرتفع فيه متوسط الدين العام هذه االحتياجات التمويلية اربز وت   -6
  70، من بني  2023فريقيا. واعتبارا من هناية شباط/فرباير  ألناتج احمللي اإلمجايل يف  مقارنة اب

دولة منخفضة الدخل أدرجها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل على أهنا معرضة خلطر  
ك البلدان تعاين ابلفعل من ضائقة  من تل 8فريقيا، وأدولة يف  39ضائقة الديون، هناك 

وال تؤدي تكاليف خدمة الديون  (5).دولة معرضة خلطر كبري من ذلك 13بينما  ،ديون
املرتفعة إىل تقييد االستثمار األفريقي يف البىن التحتية احليوية والتعايف الشامل واألخضر  

 
(1 ) Omar Mohammed, “AfDB head: To tackle climate, Africa needs ‘finance and more 

, Devex, 11 October 2022.”’finance 

 . ملرجع نفسها   (2)
(3 ) State and Trends in Adaptation Report 2021: How Global Center on Adaptation, 

Adaptation Can Make Africa Safer, Greener and More Prosperous in a Warming World 

(Rotterdam, 2021). 

(4)  , World Energy Outlook Series Africa Energy Outlook 2022International Energy Agency, 

(2022). 

(5 )  Inters of , aountriescligible e-DSAs for PRGTList of LIC International Monetary Fund, “ 

”. February 28, 2023    ط التايلب الرامتاح على :  www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/dsalist.pdf   مت االطالع عليه(
 (.2023مارس/آذار  14يف 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/dsalist.pdf
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قد أاثر احملللون خماوف بشأن ارتفاع  و فحسب، بل تزيد أيضا من خماطر السيولة احلكومية. 
 (6) .الظروف املالية الضيقةرين أفارقة خمتارين بسبب خماطر متديد سندات اليورو بني مصدّ  

( وتغري  19-أدت الصدمات العاملية املتعددة )مرض فريوس كوروان )كوفيدقد و  - 7
لنسبة  اباملناخ واحلرب يف أوكرانيا( إىل تباطؤ اقتصادي عاملي وارتفاع أسعار املواد الغذائية. و 

ال  الغذائي للخطر،  ض األمنعرّ  ألفريقيا، فإن أزمة تكلفة املعيشة وتعطل سالسل التوريد تُ 
، بلغ  2023يف البلدان اليت تعتمد على الواردات. وبشكل أكثر حتديدا، يف أوائل عام  سيما  

قد جنم  و  (7) .يف املائة 21,3متوسط معدل تضخم أسعار املواد الغذائية يف البلدان األفريقية 
طراابت اإلمدادات ضها الضتعر  عن االرتفاع املفاجئ والتقلب يف أسعار األغذية يف القارة 

العاملية وحدوث اجلفاف األكثر تواترا وشدة. ويزيد ارتفاع أسعار املواد الغذائية من خطر 
 حدوث اضطراابت اجتماعية يف القارة. 

مليون شخص   970مليون شخص إىل الكهرابء ويفتقر    600ويف أفريقيا، يفتقر   - 8
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، لكي يتسىن متكني مجيع الناس   (8)إىل أساليب الطهي النظيفة.

، سيحتاج األمر 2030استعمال وقود وتقنيات الطهي النظيف حبلول عام إىل من التحول 
هداف األولتحقيق  (9)كل عام.يف  مليون شخص إىل هذه األساليب  130إىل حتول حنو 

مضاعفة االستثمارات  األمر  ع سيتطلب  األفريقية على صعيدي الطاقة واملناخ على نطاق أوس
   (10)صص ثلثا هذه االستثمارات للطاقة النظيفة.ي يف جمال الطاقة يف هذا العقد، على أن 

،  2025نص اتفاق ابريس على حتديد هدف كمي مجاعي جديد قبل عام قد و  - 9
االحتياجات اإلمنائية املتداخلة للبلدان فمع مراعاة احتياجات البلدان النامية وأولوايهتا. 

كبرية حبيث يتعني على القدرة على التكيف مع املناخ  األفريقية واحتياجاهتا من حيث 
فري املوارد العامة واإلصرار على إاتحة املساعدة اإلمنائية  احلكومات األفريقية مواصلة ضمان تو 

الرمسية واإلقراض امليسر املقدم عن طريق مصارف التنمية املتعددة األطراف للوفاء اباللتزامات 
املقطوعة مبوجب اتفاق ابريس انسجاما مع هدف اإلبقاء على ارتفاع درجة احلرارة عند 

 وق مستوايت ما قبل العصر الصناعي. درجة مئوية ف 1,5 مستوى ال يتجاوز

وابلتوازي مع اجلهود اليت جيري بذهلا لضمان وفاء البلدان املتقدمة ابلتزامات متويل  - 10
املناخ اليت سبق أن تعهدت هبا يف إطار اتفاق ابريس، سعت البلدان األفريقية إىل تنشيط  

 
(6) tighter Africa: Rollover risk increases amid  –Moody’s Investors Service, “Sovereigns 

financial conditions and upcoming maturity wall”, 28 June 2022. 

(7) Trading Economics, “Food inflation | Africa.”  على الرابط التايل:متاح 
inflation?continent=africa-list/food-https://tradingeconomics.com/country   15)مت االطالع إليه يف 

 (.2023آذار/مارس 

(8) Africa Energy Outlook 2022, International Energy Agency . 

 املرجع نفسه.    (9)
 املرجع نفسه.  (10)

https://tradingeconomics.com/country-list/food-inflation?continent=africa
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قطاعاهتا اخلاصة واالستفادة من الفرص لتعبئة اإلمكاانت املتاحة على صعيد التمويل األخضر  
 .      يف القارة

الصغرية واملتوسطة، أن يضطلع ؤسسات وإبمكان القطاع اخلاص، ال سيما امل - 11
بدور حاسم يف حتويل قطاعات حمددة واالقتصاد أبكمله إىل النمو األخضر. وميكنه أيضا  
تطوير منتجات أو خدمات جديدة مصممة لتلبية االحتياجات احمللية اليت تساعد األفراد 

كيف وزايدة قدرهتم على الصمود، ولتحديد املخاطر وإدارهتا. وتتمتع واجملتمعات على الت
 فريقيا مبيزة تنافسية يف العديد من قطاعات النمو األخضر الكبرية.  أ

االستفادة من إمكاانت التمويل األخضر ألفريقيا وتوفري فرص النمو الذي   - ابء
 يقوده القطاع اخلاص 

يتطلب   ضر قادر على التكيف مع تغري املناخاالنتقال الفعال إىل اقتصاد أخإن   - 12
شاملة ومتماسكة لدفع عجلة النمو األخضر عرب قطاعات أو اقتصادات   سياسات   أطر  

متعددة. وتشكل السياسات اليت متّكن من إحداث التحول األخضر بواسطة استثمارات 
 احلكومة والقطاع اخلاص جزءا أساسيا من هذه األطر. 

مويلية الكبرية، كانت مسامهات القطاع اخلاص يف متويل املناخ ورغم الفجوة الت - 13
حمدودة للغاية يف أفريقيا. فقد بلغ جممل التمويل املناخي الذي جرى تعبئته من القطاع اخلاص  

يف املائة. وقد جاء معظم التمويل   14حصة مل تتجاوز   2020و 2019يف القارة يف عامي 
وسيكون استثمار القطاع اخلاص ضروراي لسد    (11) امة.يف املائة، من مصادر ع  86املناخي،  

فجوة متويل التكيف مع تغري املناخ وتطوير سالسل قيمة أكثر مشوال يكون حمورها االقتصاد  
األخضر يف القارة. واالستثمار اخلاص يف جهود التكيف سيسهم يف توفري السلع واخلدمات 

ات جديدة أو أطر قوية إلدارة املتصلة ابلتكيف مع تغري املناخ من خالل تطوير تكنولوجي
املخاطر. ولتنفيذ التحول األخضر، ميكن للحكومات االستفادة من أدوات التمويل مثل 

 القروض املرتبطة ابالستدامة.

وتعد تعبئة املوارد املالية الكافية وامليسورة التكلفة أمرا ابلغ األمهية لتنفيذ املشاريع   - 14
املستدامة يف البلدان األفريقية، ومن مث لتحقيق األهداف املنصوص املتعلقة أبهداف التنمية 

إفريقيا  ’’  :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030عليها يف خطة التنمية املستدامة لعام 
ميكن إلصدار السندات اخلضراء والزرقاء أن يكفل توجيه  يف ابدئ األمر،  و   ‘‘ اليت نصبو إليها.

يع اليت تستهدف النتائج املناخية والبيئية املتوافقة مع أهداف التنمية  التمويل حصراي إىل املشار 
 املستدامة. 

 
(11 )  e PolicyClimat( Landscape of Climate Finance in Africaand others,  Chavi Meattle

Initiative, 2022). 
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ويهدف حتالف الديون املستدامة الذي أطلقته مصر عندما تولت رائسة الدورة   - 15
السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إىل تنفيذ 

املنهجي لتجميد الديون يف حالة حدوث كوارث خارجية مرتبطة ابملناخ، وإدخال  االستخدام  
مؤشرات أداء رئيسية حيددها املدين الستحداث إطار شفاف لربط االستثمار من سندات 

استخدام موارد التمويل املختلط  املناخية وزايدة الدين أبهداف التنمية املستدامة واملرونة 
ة املرتبطة ابألسواق الناشئة، ال سيما يف أفريقيا. وأدوات الدين للتصدي للمخاطر املتصور 

القائمة ال أتخذ يف احلسبان على حنو مرض تكاليف آاثر تغري املناخ والتدهور البيئي يف  
األمد الطويل. ومن شأن استخدام مؤشرات األداء الرئيسية أن يساعد البلدان األفريقية على 

املخاطر املنخفضة من  إبظهار  ان اليت تقوم ابستثمارات إجيابية  إنشاء إطار ملكافأة تلك البلد
حيث التكاليف املستقبلية اليت ميكن أن حيققها اإلنفاق املقاوم للمناخ. وينبغي أن تبني  
مؤشرات األداء الرئيسية اليت تربط بني الديون والقدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ  

يضات يف التكاليف اليت ميكن حتقيقها من خالل هذا  واألهداف اإلمنائية لأللفية التخف
االستثمار وحتسني مصداقية املستثمرين احملتملني، مع املسامهة يف الوقت نفسه يف احلد من 

 األثر الطويل األجل للصدمات اخلارجية.  

وعالوة على ذلك، وللمساعدة يف معاجلة ارتفاع مستوايت الديون يف أفريقيا   - 16
البيئة معامالت  مناخية   صون خدمة الديون، تتوخى مبادلُة الدين بتدابري وارتفاع تكلفة 

وطبيعية  ذات آاثر بيئية إجيابية ميكن أن حتسن أيضا قدرة البلدان على حتمل الديون. وتساعد 
مبادلة الديون ابالستثمارات املناخية، عندما تقرتن أبدوات التمويل املختلطة، على اجتذاب 

ودجمه مع التمويل اإلمنائي لزايدة متويل مشاريع التنمية من خالل معاجلة   رأس املال اخلاص
تصور املخاطر املتصلة إبصدار الديون يف أفريقيا. ومن شأن توفري أدوات التمويل املختلطة 

الفرصة للبلدان األفريقية إلعادة متويل ديوهنا الباهظة القائمة بشكل  تيح  على نطاق واسع أن ي
األولوية لالستثمار يف القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ واجلهود الرامية   استباقي وإعطاء

 إىل حتقيق األهداف.   

ولتمكني البلدان األفريقية من تعبئة موارد بديلة ميكن تطبيقها على اجلهود  - 17
البلدان األفريقية بشكل اندت املناخ، القدرة على التكيف مع الرامية إىل حتقيق األهداف و 

متزايد إىل اعتماد أطر تسمح للقارة بتسييل رأمساهلا الطبيعي الكبري من خالل الوصول إىل  
أسواق أرصدة الكربون. وأسفرت املناقشات اليت دارت يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر  

على املستوى  آلية للتجارة يف أرصدة الكربونوضع األطراف اليت كانت هتدف إىل مواصلة 
يف املائة   30العاملي عن زايدة الوعي ابلفرصة املتاحة ألفريقيا، مع إمكانية تلبية ما يصل إىل 

من خالل احللول القائمة على  2050من احتياجات العامل يف جمال إزالة الكربون لعام 
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ة ميكن أن توفر وُتظهر األحباث احلديثة أن احللول القائمة على الطبيع  (12)الطبيعة يف أفريقيا.
إلبقاء االحرتار    2030يف املائة من التخفيف الفعال من حيث التكلفة حبلول عام    30حوايل  

 (13)أقل من درجتني مئويتني.

وملساعدة البلدان األفريقية يف غضون ذلك على بناء القدرة على مجع املوارد   - 18
ومصرف التصدير واالسترياد من أسواق أرصدة الكربون، تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

األفريقي ومفوضية االحتاد األفريقي، بناء على طلب العديد من رؤساء الدول والوزراء 
األفريقيني، إبنشاء سوق كربون أفريقية عالية التكامل من أجل حتقيق إمدادات اثبتة من 

ملناخ حلوض  دولة عضوا يف جلنة ا 16األرصدة اجليدة. ودعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
هنر الكونغو يف إنشاء سجل إقليمي للكربون وبروتوكوالت منسقة حملاسبة الكربون واإلبالغ  
عنه. وسيكون ضمان موثوقية إصدار أرصدة الكربون من خالل هذه اآلليات اإلقليمية أمرا 

بينما ال  . و حامسا لبناء القدرات يف البلدان األفريقية وتعزيز املصداقية بني املستثمرين احملتملني
، فإن زايدة موثوقية السوق ميكن أن  ا سعر أرصدة الكربون احلايل يف أفريقيا منخفضيزال 

تساعد على زايدة األسعار والفوائد اليت جتنيها احلكومات واجملتمعات احمللية. ومن خالل  
ارية  تطوير القدرات على املستوى اإلقليمي، ميكن للبلدان األفريقية أن تضع األساس آللية ق 

ما قد يطلق العنان لتدفق جديد من املوارد اليت حتفز االستثمارات وهو ألرصدة الكربون، 
 اخلضراء. 

 املواضيع السابقة -جيم
ترد يف مرفق هبذه الوثيقة قائمة مرجعية مبواضيع بعض الدورات السابقة للجنة   - 19

 .  2000االقتصادية ألفريقيا اليت عقدت منذ عام 

 

 

  

 
(12 ) “Climate action: Africa’s hidden commercial potential”, Climate Action Platform Africa and ECA, 

presentation given at Sharing Strategies meeting, Working Group 1, Financing Global Public Goods, 

convened online by The One Campaign, 7 December 2021. 

(13)  utions in Nationally Determined Contributions: Synthesis based Sol-NatureNathalie Seddon and others, 

and recommendations for enhancing climate ambition and action by 2020 (Gland, International Union 

for Conservation of Nature; Oxford, University of Oxford, 2019). 
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 املرفق
 مواضيع الدورات السابقة للجنة االقتصادية

االجتماعات السنوية   الدورة
املشرتكة بني اللجنة  
االقتصادية ألفريقيا  

ومفوضية االحتاد  
  األفريقي

  املوضوع السنة

الثالثة  
 واخلمسون

 متويل االنتعاش يف أفريقيا: فتح آفاق جديدة 2022 ال ينطبق

الثالثة  
 واخلمسون

التصنيع والتنويع املستدامان يف أفريقيا يف العصر الرقمي يف   2021 ال ينطبق
 19-ظل وابء كوفيد

الثانية 
 واخلمسون

املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي:  السياسة  2019 ال ينطبق
 اسرتاتيجية ألفريقيا

احلادية 
 واخلمسون

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وهامش احلركة املتاح  2018 ال ينطبق
على الصعيد املايل من أجل إجياد الوظائف والتنويع 

 االقتصادي 
 النمو وعدم املساواة والبطالة   2017 العاشر اخلمسون
التاسعة  

 واألربعون
حنو هنج متكامل ومتسق فيما يص التنفيذ والرصد والتقييم  2016 التاسع

 للتنمية املستدامة   2030وخطة عام   2063خلطة عام 
التخطيط والتعبئة والتمويل من  :2063تنفيذ خطة عام  2015 الثامن الثامنة واألربعون 

 أجل التنمية 
السابعة  

 واألربعون
الشاملة للجميع واملفضية إىل  التصنيع ألغراض التنمية  2014 السابع

 التحول يف أفريقيا
السادسة  
 واألربعون

 التصنيع من أجل أفريقيا الناشئة  2013 السادس

اخلامسة  
 واألربعون

 حترير الطاقات الكامنة ألفريقيا ابعتبارها قطبا  للنمو العاملي  2012 اخلامس

 أفريقيا تسيري التنمية يف  2011 الرابع الرابعة واألربعون
تعزيز النمو املستدام مبعدالت عالية خلفض معدالت البطالة   2010 الثالث الثالثة واألربعون 

 يف أفريقيا
 زايدة فعالية السياسة املالية لتعبئة املوارد احمللية 2009 الثاين الثانية واألربعون 

احلادية 
 واألربعون

تواجه أفريقيا يف القرن  التصدي للتحدايت اجلديدة اليت  2008 األول
 احلادي والعشرين

تسريع النمو والتنمية يف أفريقيا لبلوغ األهداف اإلمنائية  2007 ال ينطبق األربعون
 لأللفية: التحدايت الناشئة واستشراف املستقبل
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التاسعة  
 والثالثون

 معاجلة مشكلة العمالة يف أفريقيا  2006 ال ينطبق

 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا 2005 ينطبقال  الثامنة والثالثون
السابعة  
 والثالثون

 إدماج السياسات التجارية يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية 2004 ال ينطبق

السادسة  
 والثالثون

تسريع وترية التقدم واألداء يف أفريقيا: حتدي الشراكة اجلديدة  2003 ال ينطبق
 من أجل تنمية أفريقيا  

اخلامسة  
 والثالثون

تسريع وترية التقدم واألداء يف أفريقيا: حتدي الشراكة اجلديدة  2002 ال ينطبق
 من أجل تنمية أفريقيا  

تنفيذ شراكة األلفية من أجل برانمج االنتعاش األفريقي:   2001 ال ينطبق الرابعة والثالثون
 اتفاق انتعاش أفريقيا  

 حتدايت متويل التنمية يف أفريقيا 2000 ال ينطبق الثالثة والثالثون 
 

____________ 

 


