
ألف-   ملحة عامة عن املؤمتر
املالية  وزراء  ملؤمتر  والخمسون  الرابعة  الدورة  تتألف 

االجتامع  من  األفريقيني  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط 

إىل  وباإلضافة  املؤمتر.  دورة  تليه  الخرباء،  للجنة  التحضريي 

يُعد  ألفريقيا،  االقتصادية  للجنة  النظامية  القضايا  دراسة 

املؤمتر أحد املنتديات الرئيسية يف القارة للحوار وتبادل اآلراء 

األفريقيني  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  املالية  وزراء  بني 

ومحافظي املصارف املركزية بشأن املسائل ذات الصلة بخطة 

التنمية يف أفريقيا. 

باء-   موضوع الدورة الرابعة والخمسني
سيُجري املؤمتر يف دورته الرابعة والخمسني مداوالت بشأن 

موضوع ’’متويل االنتعاش يف أفريقيا: فتح آفاق جديدة‘‘. 

منذ  كبري  بشكل  التنمية  متويل  فجوات  اتسعت  لقد 

تفيش جائحة الفريوس التاجي )كوفيد-19(. وزادت الفجوة 

التمويلية السنوية للبلدان النامية مبقدار 1.7 تريليون دوالر 

وبالنسبة  املستدامة.  التنمية  أهداف  بتحقيق  يتعلق  فيام 

لتحقيق  السنوية  النفقات  ترتفع  أن  املتوقع  من  ألفريقيا، 

سنويا  دوالر  مليار   154 مبقدار  املستدامة  التنمية  أهـداف 

بسبب الجائحة، ومبقدار 285 مليار دوالر إضافية عىل مدى 

كافية  بصورة  االستجابة  لضامن  املقبلة  الخمس  السنوات 

للجائحة.  

بيد أن الحالة الراهنة للتمويل يف أفريقيا تتسم بانخفاض 

واألعباء  العام،  الدين  وارتفاع  املوارد،  حشد  عىل  القدرة 

وزيادة  استحقاقها،  وآجال  الديون  بخدمة  املرتبطة  املفرطة 

ومحدودية  الجائحة،  عن  الناجمة  التمويلية  االحتياجات 

للتعايف  الثنائية واملتعددة األطراف املقدمة  املالية  املساعدة 

الرامية إىل سد  السياساتية  اإلجراءات  الجائحة. وتشمل  من 

نوعية  عىل  كبري  بشكل  الرتكيز  القارة  يف  التمويلية  الفجوة 

التمويل املحيل والخارجي وكفايته وأثره. 

نهج  اتباع  الجائحة  لتأثري  املسبوق  غري  النطاق  ويتطلب 

مختلفة تفتح آفاقا متويلية جديدة وتعزز الخيارات املبتكرة 

وحشد  العام،  التمويل  نطاق  توسيع  أجل  من  واملستدامة 

التمويل من القطاع الخاص برشوط مواتية، واالستفادة من 

متويل املناخ، وتيسري متويل التجارة.

التنمية أمر أسايس لسد  القارة من أجل  إن تعبئة موارد 

والخمسون  الرابعة  الدورة  وستشهد  التمويلية.  الفجوة 

للمؤمتر مداوالت بشأن التدابري الرامية إىل حشد التمويل من 

القطاع الخاص، ووضع آليات لالستفادة من حقوق السحب 

كيفية  بشأن  اآلراء  يف  توافق  وبناء  املناخ،  ومتويل  الخاصة 

التمويل املحيل  التآزر بني  دعم الحكومات يف تحقيق أوجه 

والخارجي من املصادر العامة والخاصة عىل حد سواء.

وسيدعو املؤمتر يف دورته املقبلة جميع أصحاب املصلحة 

الذي  املستمر  التهديد  تحويل  أجل  الجهود من  تكثيف  إىل 

الصعيد  عىل  واالزدهار  للنمو  مرّسع  إىل  الجائحة  تشكله 

العاملي.
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جيم-   التاريخ واملكان
يوم  من  داكار،  يف  والخمسون  الرابعة  الدورة  ستُعقد 

األربعاء 11 أيار/مايو إىل يوم الثالثاء 17 أيار/مايو 2022.

دال-   شكل الدورة
1-   لجنة الخرباء، 11-13 أيار/مايو 2022

ثالثة  مدته  تحضرييا  تقنيا  اجتامعا  الخرباء  لجنة  ستَعقد 

أيام للنظر يف موضوع دورة املؤمتر، واستعراض حالة التنمية 

االقتصادية واالجتامعية يف أفريقيا، والنظر يف التقدم املحرز 

يف مجال التكامل اإلقليمي. وباإلضافة إىل ذلك، ستنظر لجنة 

وستقدم  اللجنة  بعمل  املتصلة  النظامية  القضايا  يف  الخرباء 

توصيات، حسب االقتضاء، ليك ينظر فيها املؤمتر.

2-   األنشطة الجانبية، 14 و15 أيار/مايو 2022
سيُنظم عدد من األنشطة الجانبية واجتامعات أخرى عىل 

الصلة.  الرئيسية ذات  اإلمنائية  القضايا  الدورة بشأن  هامش 

وستخصص مدة 09 دقيقة لكل واحد من هذه األنشطة، التي 

ستُعقد بصورة متوازية.

3-   مؤمتر الوزراء، 16 و17 أيار/مايو 2022
رفيع  سياسايت  بحوار  للمؤمتر  العامة  الجلسات  ستُستهل 

املستوى بشأن موضوع املؤمتر لعام 2022، تليه حلقة نقاش 

تتناول مجموعة مواضيع فرعية. وتم تصميم املؤمتر ليكون 

تفاعليا ومحفزا للتفكري. ويقدم محاورون متمرسون ورفيعو 

لتوجيه  مساهامت  وخارجها  أفريقيا  داخل  من  املستوى 

التي  األخرية  البحوث  عىل  أيضا  ستعتمد  التي  املناقشات، 

وردت يف ورقة القضايا. وستعقد محارضات أديبايو أديديجى 

السنوية يف أحد هذه التواريخ.

هاء-   املشاركة 
املتوقع  من  للجنة،  نظامي  اجتامٌع  االجتامع  هذا  أن  مبا 

املشاركون  يشمل  أن  وميكن  فيه.  األعضاء  الدول  مشاركة 

ومنظومة  األعضاء،  الدول  وممثيل  املعنيني  الوزراء  اآلخرون 

والجامعات  املتخصصة،  الوكاالت  ذلك  مبا يف  املتحدة،  األمم 

األفريقية،  للبلدان  املالية  واملؤسسات  اإلقليمية،  االقتصادية 

واملؤسسات األكادميية والبحثية األفريقية، والرشكاء اإلمنائيني، 

واملنظامت الحكومية الدولية األخرى. وستوجه الدعوات أيضا 

إىل رشكاء متعاونني آخرين ومنظامت غري حكومية ومندوبني 

من القطاع الخاص.

واو-   مكتب اللجنة االقتصادية
الخمس.  األفريقية  اإلقليمية  دون  املناطق  املكتُب  ميثل 

وهو يتألف من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر. ويُنتخب 

أعضاء املكتب يف بداية الجلسة األوىل لكل دورة، وعادة ما 

يكون ذلك عىل أساس التناوب، حسب املنطقة دون اإلقليمية. 

ويشارك الرئيس أو نائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس يف 

للدولة  ممثال  بصفته  وليس  الصفة  بتلك  املؤمتر  اجتامعات 

العضو التي اعتمدته. 

التشكيل املقرتح ملكتب الدورة الرابعة والخمسني للمؤمتر 

الرئيس:  السنغال )غرب أفريقيا(

النائب األول للرئيس:   )رشق أفريقيا( 

النائب الثاين للرئيس:   )الجنوب األفريقي( 

النائب الثالث للرئيس:  )شامل أفريقيا(

املقرر:   )وسط أفريقيا(
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