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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني 

 االجتماع األربعون 

  

 2022أيار/مايو  13 - 11داكار )حضوريا وعرب اإلنترنت(، 

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  قضايا نظامية

 

 بشأن اإلطار االستراتيجي للجنة االقتصادية ألفريقيا حتيني

 من األمينة التنفيذية مذكرة

 معلومات أساسية -ألف

 ‘‘خطتنا املشتركة’’، أصدر األمني العام تقريره املعنون 2021يف أيلول/سبتمرب  -1
(A/75/982)  ،يف أعقاب تفشي  ،لدعوة الدول األعضاء إىل تعزيز احلوكمة العاملية استجابًة

وحلاجة اجملتمع العاملي إىل العمل معا لتعزيز  ،(19-)كوفيدالتاجي فريوس الجائحة 
هي مبثابة خطة  ‘‘خطتنا املشتركة’’واالستجابة اجلماعية للتحديات احلالية واملستقبلية. 

عمل هتدف إىل تعزيز االتفاقات املتعددة األطراف والتعجيل بإحراز تقدم بشأن خطة 
رحا للعمل، تندرج ضمن أربعة مقت 90حنو اخلطة وتتضمن  .2030التنمية املستدامة لعام 

جماالت عريضة للنشاط هي: أوال، جتديد العقد االجتماعي؛ وثانيا، التركيز على املستقبل؛ 
وثالثا، تقدمي املنافع العامة العاملية بطريقة أفضل؛ ورابعا، االرتقاء مبستوى األمم املتحدة. 

امية إىل حتقيق أهداف التنمية ومن املتوقع أن تكون مبثابة احملّرك الذي يدفع باجلهود الر
املستدامة قدما يف مسارها الصحيح، مزّودة مبقترحات ملموسة من شأهنا أن تسهم أيضا 

 يف تنشيط النظام املتعدد األطراف. 
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خطتنا ’’مواءمة التوجهات االستراتيجية للجنة االقتصادية ألفريقيا مع  -باء
 ‘‘املشتركة

بشأن متابعة تقرير األمني العام املعنون  76/6يف أعقاب اختاذ اجلمعية العامة القرار  -2
، شرعت منظومة األمم املتحدة يف مشاورات داخلية بشأن أفضل السبل ‘خطتنا املشتركة’’

ذ إنفالوضع املقترحات موضع التنفيذ لدعم اجلهود اليت تبذل يف سبيل التعايف من اجلائحة و
  .2030خطة عام 

ائحة إىل أسوأ ركود اقتصادي يف القارة منذ نصف اجلوفيما يتعلق بأفريقيا، أدت  -3
 .2020يف املائة يف عام  3قرن، حيث انكمش الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة 

وزادت االحتياجات إىل التمويل العام زيادة كبرية مع انشغال احلكومات باالستجابة 
ارتفاع مستويات مواطن الضعف املرتبطة باملديونية. وقد ُزحزح  ما أدى إىلوهو لألزمة، 

مليون شخص أن وظائفهم  35إىل  30مليون شخص إىل حافة الفقر، وشعر  55حنو 
الرمسية باتت عرضة للتخفيض من حيث ساعات العمل واألجور، وهو ما زاد من خطر 

ية، إذ من املتوقع أن حتتاج الوقوع يف الفقر. وقد ازدادت الثغرات على صعيد متويل التنم
مليار دوالر سنويا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. مث إن احلرب يف  154أفريقيا إىل 

أوكرانيا بصدد إحداث تأثري إضايف على قدرات البلدان على التعايف الكامل من اجلائحة 
أمر  ‘‘تركةخطتنا املش’’واالنطالق يف إعادة البناء. ويف ظل هذه الظروف، فإن تنفيذ 

 ضروري لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف أفريقيا. 

، أقّرت الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا التوجهات 2018ويف عام  -4
تتمحور حول الرؤية الشاملة لطرح األفكار واختاذ  ياالستراتيجية اخلمسة للجنة، وه

هلا للجميع. واسترشدت اللجنة، ومشحتّوهلا و حتقيقاإلجراءات الرامية إىل متكني أفريقيا و
أفريقيا اليت نصبو  :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030يف هذه العملية، خبطة عام 

ر إليها. ويف ذلك الوقت، أحاطت عملية إعادة تنظيم اللجنة االقتصادية ألفريقيا علما بتغّي
االقتصاد الكلي اجلديدة يف أفريقيا، واألطر الديناميات اإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك بيئة 

 واإلصالحات اليت تشهدها األمم املتحدة.  ،اإلمنائية العاملية والقارية اجلديدة

وقد أدى ظهور اجلائحة إىل انكشاف العديد من أوجه القصور يف احلوكمة العاملية  -5
والتعاون الدويل يف جمال كفالة النزاهة والعدالة واإلنصاف يف دعم البلدان الضعيفة. 
وواجهت البلدان األفريقية، اليت ينتمي العديد منها إىل فئة البلدان األكثر ضعفا يف العامل، 

، وازدادت تفاقما بفعل أزمة املناخ املستمرة غري مسبوقةواقتصادية  ضغوطا اجتماعية
 . واستقرارها والتحديات احملدقة اليت تواجه سالم هذه البلدان

وهذه احلقائق حّتمت على اللجنة أيضا االستجابة الحتياجات الدول األعضاء  -6
خطتنا ’’صدور ومنذ املستجّدة يف جمال تنفيذ برامج عملها. وباإلضافة إىل ذلك، 

على غرار كيانات األمم املتحدة األخرى، على مواءمة  ،أيضا تعكف اللجنة، ‘‘املشتركة
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جلهود اليت ادعم لو ‘‘خطتنا املشتركة’’أهدافها وإجراءاهتا االستراتيجية مع أنشطة تنفيذ 
، 2063وخطة عام  2030تبذهلا الدول األعضاء لتحقيق أهداف وتطلعات خطة عام 

خطتنا ’’ن يف الشكل التايل، الذي يبني اجملاالت اليت جرى فيها تعميم املبّيعلى النحو 
 يف أعمال اللجان اإلقليمية.  ‘‘املشتركة

 

 ‘‘خطتنا املشتركة’’تعميم 

 

    : أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيااملصدر

 اخلامتة -جيم

فرصة للجنة االقتصادية ألفريقيا لالستجابة بقدر  ‘‘خطتنا املشتركة’’يتيح تنفيذ  -7
أكرب من الفعالية للتحديات والفرص املستقبلية، وكذلك لتحقيق نتائج ملموسة تدعم 

 االنتعاش والقدرة على الصمود يف القارة.  

_______________ 
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