
 

 E/ECA/COE/40/15/Rev.1   األمم املتحدة 

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 

  Distr.: General 
26 April 2022 
Arabic 
Original: English  

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  املالية والتخطيطجلنة خرباء مؤمتر وزراء 
 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 األربعون االجتماع 

  

 2022أاير/مايو  13 - 11داكار )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 

 من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 موعد انعقاد الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة 

  االقتصادية ومكان انعقادها وموضوعها

 
ومكان  اخلامسة واخلمسني للجنة االقتصاديةموعد انعقاد الدورة 

 اوموضوعه انعقادها
 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أوال

 مة من األمانة لكي تنظر فيها جلنة اخلرباء. وقد تود  جلنةهذه الوثيقة اقرتاحات مقد   عرضت -1
االقتصادية الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة وموضوع اريخ انعقاد و تإمكانية حتديد أن تنظر يف اخلرباء 

 د األمانة ابلتوجيه يف هذا الصدد.، وأن تزو  2023املزمع عقدها يف عام 

 التاريخ واملكان -اثنيا

تقرتح األمانة عقد الدورة اخلامسة واخلمسني يف مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف أديس  -2
 وزراء املالية والتخطيطوجيوز ملؤمتر  .2023نيسان/أبريل  وأآذار/مارس شهر يف ، وذلك أاباب

دولة عضو استضافة الدورة  عرضت يف حالأن يقرر خالف ذلك  والتنمية االقتصادية األفريقيني
، 40/243قرار اجلمعية العامة ب عمال، قد وافقت املذكورة، شريطة أن تكون تلك الدولة العضو

 ، عن عقد االجتماعبصورة مباشرة وغري مباشرةترتتب، ة اليت على حتمل التكاليف اإلضافية الفعلي
 خارج مقر اللجنة.

                                              
  40/1E/ECA/COE/ 
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 وضوعامل -اثلثا

للحد  اوحتوهلأفريقيا تعزيز انتعاش األمانة املوضوع التايل لكي تنظر فيه جلنة اخلرباء:  ضعر  ت -3
  من عدم املساواة والضعف.

 أساسية معلومات -ألف

عن عدم املساواة املوجودة مسبقا ( 19-التاجي )كوفيدلقد كشفت جائحة الفريوس  -4
جهدة أو العديد من جوانب ضعف القارة. فسالسل التوريد املم أظهرت و  ،زادت من تفاقمهاو 

للخطر، ونقص السلع، وضعف اهلياكل األساسية، كلها أمور تكشف عن مدى بقاء  املعرضة
حدة   كانت ذات يوم مفيدة يف التخفيف منمدينة ابلفضل للقوى اخلارجية. والتقنيات اليت أفريقيا

الطلب والعرض  هذه املخاطر وتيسري االستهالك مل تكن فعالة إىل حد كبري يف التصدي لصدمات
 .النامجة عن اجلائحة وعدم اليقني

أفريقيا غتنم تاجلائحة، كان من املتوقع أن  ويف أعقاب املرحلة احلادة من األزمة النامجة عن  -5
األزمة يف أوكرانيا اليت أضافت طبقة أخرى من الصدمات إىل الضعف مع لب العاملي. و ارتفاع الط

 41 تتعرض أفريقيا اآلن ملخاطر إضافية تتعلق ابلغذاء والوقود والتمويل؛ ويتعرض املتأصل أصال،
اقتصادا أفريقيا  25 أنواع املخاطر الثالثة، ويتعرض اقتصادا أفريقيا بشدة لواحد على األقل من

أنواع املخاطر الثالثة. وتؤدي الصدمات املزدوجة للجائحة اليت ال تزال  شدة أو بشكل كبري جلميعب
اإلضايف  واألزمة األوكرانية إىل تفاقم عدم املساواة والضعف يف أفريقيا من خالل الضغط تتكشف

ا على حتسني قدرهت على سالسل التوريد العاملية. وقد سلط ذلك الضوء على حاجة أفريقيا إىل
  .الصمود وعزل نفسها عن الصدمات اخلارجية

جتسد األثر غري املتكافئ القصوى للظواهر اجلوية  وعالوة على ذلك، ال تزال اآلاثر املتنوعة  -6
أحناء العامل. ونظرا العتمادها غري املتجانس على املوارد الطبيعية،  لتغري املناخ على السكان يف مجيع

 متغريان حامسان يف معادلة الضعف إزاء تغري املناخ. وابلنظر إىل الطابع املساواة فإن الفقر وعدم

للتخفيف من  متعدد األبعاد واملائع هلذا الضعف، ال بد من اتباع هنج اجتماعي واقتصادي دينامي
خطر الضعف  آاثر تغري املناخ والتكيف معه على حنو فعال. ويف هذا الصدد، يشكل تقدير

حنو أفضل. وميكن  سيا من مشهد السياسات من أجل البناء للمستقبل علىوالتحوط منه جزءا أسا
والتحول العميق الذي ينطواين  واالنتقال األخضران اللذان جيري الرتويج هلما،نتعاش أن يساعد اال

والواقع أن هناك حاجة إىل هنج  .عليه، على جعل االقتصادات واجملتمعات أكثر عدال واستدامة
 .ودعمها للمضي قدما زايدة قدرة القارة على الصمودسياسي استشرايف ل

 القطاعات ومتعددة شاملة عمل وخطط سياسات وجود ضمان -ابء
 املوضوع املقرتح للدورة اخلامسة واخلمسني للجنة ابلنظر إىل التحدايت املوصوفة أعاله، فإن  -7

، جاء يف ‘‘املساواة والضعف للحد من عدم تعزيز انتعاش أفريقيا وحتوهلا’’، االقتصادية ألفريقيا
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عد فيه مسألتا تزايد عدم املساواة والضعف جديدتني، تم  الوقت املناسب متاما. ويف الوقت الذي ال
تشكالهنا مل يبحثها مؤمتر الوزراء بعدم بطريقة منهجية وشاملة. ويوفر  فإن التحدايت اهلائلة اليت

هد والفرص والدخل واألصول نظرًة إضافية أكثر دقة على عدم املساواة من حيث اجل وجود تركيز
 طبيعة الضعف، ويوسع خيارات السياسات ملعاجلة عدم املساواة والضعف. وهناك شعور على

املتميزة ولكن  متزايد ومتجدد ابحلاجة امللحة إىل أن تعتمد أفريقيا هنجا شامال للتعامل مع األبعاد
  .والتحولاملرتابطة لعدم املساواة والضعف والفقر والنمو 

ها املستمر االجتماعية واالقتصادية كفاحم  جهود القارة ملعاجلة عدم املساواةيمضاف إىل و   -8
الناجم عن اجلائحة. ورغم أن عدم املساواة يف الدخل ال  لتمويل وتنفيذ خطط التعايف من الدمار

السكان املعرضني خلطر لقياس مدى عدم املساواة، إال أن حتديد األفراد و  يزال مقياسا مفيدا وشائعا
 املساواة والضعف هو مسعى متعدد األوجه. وابلتايل، فإن التصدي الفعال هلذه املسائل الفقر وعدم

ومتعددة  يتطلب إطارا ختطيطيا واسعا ومتعدد األبعاد ومتكامال كأساس خلطة عمل منسقة وشاملة
جيب أن تتجنب  ئة اخلارجية،القطاعات. ويف مواجهة املخاطر اليت تتكشف وعدم اليقني يف البي

االجتماعية والتمييز ضد  خطة العمل هذه اخلطوات اليت ميكن أن تؤدي إىل خسائر يف الرعاية
 .والنمو املستدام واحلماية االجتماعية أضعف السكان، مع حتقيق توازن بني استقرار االقتصاد الكلي

 املشرتك والقدرة على الصمود الرخاءتعزيز   -جيم

للخوض  فرصة ومنربا رفيع املستوى ملؤمتر الوزراء 2023 ومتثل دورة اللجنة االقتصادية لعام  -9
ميكن أن يعرقل عملية  بشكل كلي يف القضااي املستمرة املتمثلة يف تزايد عدم املساواة والضعف الذي

البلدان  واخضرارا وتوازان، جيب على . ولتحقيق تنمية مشرتكة وأكثر قوةوحتوهلا انتعاش القارة
ومجاعي، وأن تعتمد هنمجا متكاملة جلعل  األفريقية أن تتصدى هلذه التحدايت بشكل تعاوين

عدم ضمن ياألمر الذي أكثر إنصافا وفعالية ومشولية،  االنتعاش والتنمية االجتماعيني واالقتصاديني
ى االستشراف الغاية، جيب على البلدان أن تعزز قدرهتا عل ختلف أحد عن الركب. وحتقيقا هلذه

 .الصدمات وتصميم احللول وفقا لذلك بطريقة متناسبة لتوقع

ألفريقيا من خالل جمموعة أدواهتا املتكاملة  وعلى النحو الذي تناصره اللجنة االقتصادية  -10
التنمية الوطنية يف خطط التنمية العاملية واإلقليمية )أي خطة  للتخطيط واإلبالغ، فإن إدماج خطط

أفريقيا اليت نصبو إليها(، إىل : 2063 وخطة االحتاد األفريقي لعام 2030 لعام ستدامةالتنمية امل
القارية األفريقية، يوفر فرصا هائلة ملعاجلة مسألة  جانب التنفيذ الشامل والفعال ملنطقة التجارة احلرة

  .عدم املساواة والضعف

يتعني اختاذها لتحقيق النمو  اليت ومن خالل تقدمي نظرة شاملة لألولوايت واإلجراءات  -11
أساسا متينا للبلدان األفريقية االستشرافية اإلمنائية  والتحول العادلني، توفر اخلطط واالسرتاتيجيات

 واخلارجية لتمويل تنميتها املستدامة. ويف هذا الصدد، ستبين دورة اللجنة لعام لتعبئة املوارد احمللية
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بشأن سبل املضي قدما أمام البلدان  خالل التداولعلى مواضيع الدورات السابقة من  2023
االعتماد على املوارد احمللية، وابلتايل توسيع هامش  األفريقية لوضع أطر متويل وطنية متكاملة تعزز

 .العامة للحد من عدم املساواة والضعف التحرك يف جمال السياسات

 املواضيع السابقة -دال

 االقتصادية مبواضيع بعض الدورات السابقة للجنة مرجعية ترد يف مرفق هبذه الوثيقة قائمة -12
  .2000 منذ عام تألفريقيا اليت عقد
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 املرفق

 االقتصادية مواضيع الدورات السابقة للجنة

االجتماعات السنوية  الدورة
املشرتكة بني اللجنة 

االقتصادية ألفريقيا ومفوضية 
  االحتاد األفريقي

  وضوعامل السنة

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

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

 هامش احلركة املتاح على الصعيداحلرة القارية األفريقية و منطقة التجارة  2018 ال ينطبق احلادية واخلمسون
 املايل من أجل إجياد الوظائف والتنويع االقتصادي

 النمو وعدم املساواة والبطالة  2017 العاشر اخلمسون

حنو هنج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلطة عام  2016 التاسع التاسعة واألربعون
 للتنمية املستدامة  2030وخطة عام  2063

 التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية  :2063تنفيذ خطة عام  2015 الثامن واألربعون الثامنة

 للجميع واملفضية إىل التحول يف أفريقياالتصنيع ألغراض التنمية الشاملة  2014 السابع واألربعون السابعة

 التصنيع من أجل أفريقيا الناشئة 2013 السادس واألربعون السادسة

 حترير الطاقات الكامنة ألفريقيا ابعتبارها قطباً للنمو العاملي 2012 اخلامس واألربعون اخلامسة

 تسيري التنمية يف أفريقيا 2011 الرابع واألربعون الرابعة

 تعزيز النمو املستدام مبعدالت عالية خلفض معدالت البطالة يف أفريقيا 2010 الثالث واألربعون ةالثالث

 زايدة فعالية السياسة املالية لتعبئة املوارد احمللية 2009 الثاين واألربعونالثانية 

 احلادي والعشرينالتصدي للتحدايت اجلديدة اليت تواجه أفريقيا يف القرن  2008 األول واألربعوناحلادية 

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

 معاجلة مشكلة العمالة يف أفريقيا 2006 ال ينطبق والثالثونالتاسعة 

 اإلمنائية لأللفية يف أفريقياحتقيق األهداف  2005 ال ينطبق الثامنة والثالثون

 إدماج السياسات التجارية يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية 2004 ال ينطبق السابعة والثالثون

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

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

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

 التنمية يف أفريقياحتدايت متويل  2000 ال ينطبق الثالثة والثالثون
 

____________ 


