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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 والتخطيطجلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية 

 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع التاسع والثالثون

 2021آذار/مارس  19-17، (حضوراي وعرب اإلنرتنت)أديس أاباب 

 *من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 ومكان انعقادها وموضوعها لجنةة واخلمسني لرابعالة الدور اتريخ 
 

 انعقادها وموضوعها ومكانلجنة واخلمسني ل رابعةالدورة الاتريخ 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة  - أوالا 

 ود  تنظر فيها جلنة اخلرباء. وقد تكي األمانة ل من مقدمة اقرتاحاتتتضمن هذه الوثيقة  -1
الدورة الرابعة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية  انعقاداتريخ يف  تنظر أناللجنة 

 األمانة ابلتوجيه يف هذا الصدد. أن تزود، و 2022عام وموضوعها ل االقتصادية األفريقيني

 واملكانتاريخ ال - اثنياا 
ن ملؤمتر الوزراء يف أديس أاباب يف آذار/مارس و عقد الدورة الرابعة واخلمسن ت  أاألمانة  تقرتح -2

 إحدى من مقدم على عرض قرر املؤمتر خالف ذلك بناء  ما إذا  كاناملوقد يتغري اختيار  .2022

__________ 
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التكلفة اإلضافية  البلد املضيف مراعاة وجوب أن يتحملالستضافة االجتماع، مع  األعضاءدول ال
 غري مباشر بعقد االجتماع خارج مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا. أو مباشر بشكل الفعلية املرتبطة 

 املوضوع - اثلثاا 
يف التنمية  تفكريإعادة ال’’: جلنة اخلرباء لكي تنظر فيهتقدم األمانة املوضوع التايل  -3

 .‘‘19 كوفيدجائحة  بعد ما ة بحقاالقتصادية يف 

 معلومات أساسية - ألف
عام  طوالأفريقيا النشاط االقتصادي وهتدد األرواح يف كبح ت 19 جائحة كوفيد ظلتس -4

االقتصادات األفريقية  سعىت فيماوقتا  يستغرقس اتاللقاحطرح  نإ، حيث 2022عام  يفو  2021
مع عودة  ةبني البلدان صارخ التفاواتت كونتألزمة. وسالنامجة عن امن اآلاثر املالية  التعايف إىل

داخل  ابرزة أوجه عدم املساواة ستكونكما ،  عاديةإىل ما يشبه احلياة الاألكثر غىن االقتصادات 
 البلدان. 

من  ةمتزايد حالة   19 بعد كوفيدما حقبة  ومن املرجح أن تستتبع التنمية االقتصادية يف -5
تغري املناخ، وإعادة تنظيم سالسل القيمة، وتسارع وترية  رآاثاشتداد  يف ظلواالضطراب  نييقعدم ال

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا شري تقديراتالسابقة قابلة للتطبيق. وت منائيةيارات اإلاخل. ومل تعد رقمنةال
 15 رقداالناتج احمللي اإلمجايل لبعض البلدان األفريقية مب تقليص يؤدي إىلسوحده  أن تغري املناخ إىل

يشمل الزراعة  أفريقيانتعاش أخضر  حتقيق اجة إىلاحل نشأوست .(1) 2030يف املائة حبلول عام 
 الطاقة. تحول يف جمالال، ومصائد األمساك، و ذكية مناخيا  ال

تشري الدراسات األولية إىل  ، إذ19 ائحة كوفيدجل نتيجة   تتفاقمو  التفاواتتت برز قد و  -6
األطفال يف البلدان فقده  ما يتجاوزا مقدار  من التعليم فقدوا  فقرا البلدان شدأن األطفال احملرومني يف أ

 تظممن’’على الشباب  ائحةن أتثري اجلأبنظمة العمل الدولية تفيد مو  .(2) ستة أضعافب املرتفعة الدخل

__________ 

 

(1) smart -African trade and climate-Forward for an African Green Recovery outlines bolder intras Building ’ECA“ECA, 

measures for continent’s recovery”, press release, 1 March 2021. متاحة على www.uneca.org/stories/eca%27s-building-

forward-for-an-african-green-recovery-outlines-bolder-intra-african-trade-and.                                                                  
(2) What and World Bank.  s Fund’ted Nations ChildrenUni, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Have We Learnt? Findings from a survey of ministries of education on national responses to COVID-19 (Paris, 

UNESCO, 2020) .متاحة على https://data.unicef.org/resources/national-education-responses-to-covid19/ 
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 يف جمال نيالعامل 19 وفيدالشكل احلاد لك يبصاحتمال أن ي   معو  .(3)‘‘ وعميق وغري متناسب
 الرعاية الصحية العامة ن ظم واجهقد ت  ف، (4) حسب التقديرات ،سبعة أضعافب الرعاية الصحية
 هأعقبو غرب أفريقيا،  أصابذي الإيبوال تفشي وابء  ذلك منعرف نحنن و  .لتعايفا يف صعوابت كبرية

 وتشري التقديرات إىل أن .(5) يف املائة يف تقدمي اخلدمات الصحية يف سرياليون 23بنسبة اخنفاض 
 من وهو ما يضاعف لفقر،امليون شخص إىل  150 مقدارها مب يف النهاية دفعست 19 كوفيد  جائحة

 .(6) نشوب النزاعاتتغري املناخ و شأن بائمة من قبل ق اليت كانت التهديدات

 احلاجة إىل إجراءات على صعيد السياسة العامة - ابء

 الذي تنظمه والتنمية االقتصادية األفريقيني وزراء املالية والتخطيط موضوع مؤمتر يتيح -7
بعد  ما حقبةإعادة التفكري يف التنمية االقتصادية يف ’’ وهو ،2022لعام  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

شاشة تحدايت عدم املساواة والفقر واهلل راعيةالتنمية االقتصادية املالرتكيز على  ‘‘19 كوفيدحة   جائ
 .19 دفيو كيف أعقاب   ظل قائمةاليت ست

وضوع مب ي راديف هذا السياق، شاشة ومن خالل الرتكيز على عدم املساواة والفقر واهل -8
عدم ترك ’’ ضمانيف تعهد مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ب ة  النظر مباشر  2022 مؤمتر عام

معدل النمو على حتقيق هذا اهلدف يتوقف مبوجب أهداف التنمية املستدامة. و  ‘‘الركب أحد خلف
 للناتج عاليةحتقيق معدالت منو  أمكن ن. وحىت إالسواءحد على  املساواةعدم حجم االقتصادي و 

 حلدإذا مل يقرتن اب يةكافمعاجلة  هلشاشة لفقر وامسأليت ا عاجلي لنذلك احمللي اإلمجايل يف أفريقيا، فإن 
 .امع   النمو االقتصادي واحلد من عدم املساواةحتقيق إىل  تدعو اجةاحلفعدم املساواة.  من

 ةالتحليلي عمالواأل التاليني نيالرئيسي ريرينإىل التق 2022مؤمتر عام وسيستند موضوع  -9
 تحقيق االنتعاشل دماق   : املضي19كوفيد :  وهي ة للجنة االقتصادية ألفريقيا ويسرتشد هباقبلامل

شاشة : معاجلة حتدايت الفقر واهل2021لعام  عن أفريقياالتقرير االقتصادي و ؛ األخضر األفريقي
األطراف يف اتفاقية ؤمتر مل نالدورة السادسة والعشري نتائجو  ؛19 كوفيد  زمن ضعف يف أفريقيا يف

 و.غ، يف غالس2021يف تشرين الثاين/نوفمرب  املزمع عقدها ارية بشأن تغري املناخطاألمم املتحدة اإل

__________ 

 

(3)  )2020ILO, ( being-: Impacts on jobs, education, rights and mental well19-Youth & COVID ILO,. 
(4) 19: prospective -severe COVID Occupation and risk of“ and others,Macdonald E.B. Niedwiedz, C. Mutambudzi, M. 

cohort study of 120 075 UK Biobank participants”, Occupational and Environmental Medicine, 9 December 2020 . متاحة
 .https://oem.bmj.com/lookup/doi/10.1136/oemed-2020-106731 على

(5) 2020, CMI ”: Effects on other health services2016-2014la outbreak Ebo“, stad and Eskindir Loha ShumbulloæOttar M. 
(6) 2020October  7Press release, , ”2021Million Extreme Poor by  150to Add as Many as  19-COVID“ ,World Bank. 
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 منهاج العمل ملعاجلة أوجه عدم املساواة -جيم 

 2022لعام  والتنمية االقتصادية األفريقيني وزراء املالية والتخطيط مؤمترسيتيح موضوع  -10
تقييم حجم من أجل للجنة االقتصادية ألفريقيا  نةاملكو   السياسات من الدول األعضاء  واضعيلربا نم

قائم على عامل  دجيا، والنظر يف السياسات الالزمة إل19 جائحة كوفيدحتدايت عدم املساواة عقب 
استجاابت يف جمال السياسات لتعزيز قدرة األسر  ذلك وضع ساواة. وسيشملامل قدر أكرب من

، 19 كوفيدبعد  عاش االقتصادي يف أفريقيا نعدم أتخر اإلضمان املعيشية الضعيفة على الصمود، و 
 واالستجابة لتحدي تغري املناخ.

 املواضيع السابقة -دال 
وزراء املالية الدورات السابقة ملؤمتر  ضبع ترد يف مرفق هذه الوثيقة قائمة مرجعية مبواضيع -11

 .والتنمية االقتصادية األفريقيني والتخطيط
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 املرفق

مواضيع الدورات السابقة ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية 
 االقتصادية األفريقيني

االجتماعات السنوية  الدورة
لجنة بني الاملشرتكة 

االقتصادية ألفريقيا 
 مفوضية االحتاد األفريقي و 

 وضوع امل السنة

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

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واحليز املايل من أجل إجياد الوظائف  2018 ال ينطبق احلادية واخلمسون
 والتنويع االقتصادي

 النمو وعدم املساواة والبطالة  2017 ةالعاشر  اخلمسون
حنو هنج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلطة عام  2016 ةالتاسع التاسعة واألربعون

 للتنمية املستدامة  2030وخطة عام  2063
 التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية  :2063تنفيذ خطة عام  2015 ةالثامن الثامنة واألربعون

 التصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول يف أفريقيا 2014 ةالسابع السابعة واألربعون

 التصنيع من أجل أفريقيا الناشئة 2013 ةالسادس السادسة واألربعون
 الكامنة   ألفريقيا   ابعتبارها   قطبا  للنمو   العاملي حترير   الطاقات   2012 ةاخلامس اخلامسة واألربعون

 تسيري التنمية يف أفريقيا 2011 ةالرابع الرابعة واألربعون
 تعزيز منو مستدام ومبعدالت عالية من أجل خفض البطالة يف أفريقيا 2010 ةالثالث الثالثة واألربعون

 السياسة املالية لتعبئة املوارد احملليةزايدة فعالية  2009 ةالثاني ربعونالثانية واأل
 التصدي للتحدايت اجلديدة اليت تواجه أفريقيا يف القرن احلادي والعشرين 2008 ىلاألو  ربعوناحلادية واأل

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

 معاجلة مشكلة العمالة يف أفريقيا 2006 ال ينطبق ثالثونالتاسعة وال

 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا 2005 ال ينطبق والثالثونالثامنة 
 إدماج السياسات التجارية يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية 2004 ال ينطبق والثالثونالسابعة 

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

 حتدايت متويل التنمية يف أفريقيا 2000 ال ينطبق الثالثة والثالثون
 

____________ 


