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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني
االجتماع التاسع والثالثون
أديس أاباب (حضوراي وعرب اإلنرتنت) 19-17 ،آذار/مارس 2021
*
البند  7من جدول األعمال املؤقت
اتريخ الدورة الرابعة واخلمسني للجنة ومكان انعقادها وموضوعها

اتريخ الدورة الرابعة واخلمسني للجنة ومكان انعقادها وموضوعها
مذكرة من األمانة
أوالا  -مقدمة
تتضمن هذه الوثيقة اقرتاحات مقدمة من األمانة لكي تنظر فيها جلنة اخلرباء .وقد تود
-1
اللجنة أن تنظر يف اتريخ انعقاد الدورة الرابعة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني وموضوعها لعام  ،2022وأن تزود األمانة ابلتوجيه يف هذا الصدد.

اثني ا  -التاريخ واملكان
تقرتح األمانة أن تعقد الدورة الرابعة واخلمسون ملؤمتر الوزراء يف أديس أاباب يف آذار/مارس
-2
 .2022وقد يتغري اختيار املكان إذا ما قرر املؤمتر خالف ذلك بناء على عرض مقدم من إحدى
__________
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الدول األعضاء الستضافة االجتماع ،مع مراعاة وجوب أن يتحمل البلد املضيف التكلفة اإلضافية
الفعلية املرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر بعقد االجتماع خارج مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا.

اثلث ا  -املوضوع
تقدم األمانة املوضوع التايل لكي تنظر فيه جلنة اخلرباء’’ :إعادة التفكري يف التنمية
-3
االقتصادية يف حقبة ما بعد جائحة كوفيد .‘‘19

ألف  -معلومات أساسية
ستظل جائحة كوفيد  19تكبح النشاط االقتصادي وهتدد األرواح يف أفريقيا طوال عام
-4
 2021ويف عام  ،2022حيث إن طرح اللقاحات سيستغرق وقتا فيما تسعى االقتصادات األفريقية
إىل التعايف من اآلاثر املالية النامجة عن األزمة .وستكون التفاواتت بني البلدان صارخة مع عودة
االقتصادات األكثر غىن إىل ما يشبه احلياة العادية ،كما ستكون أوجه عدم املساواة ابرزة داخل
البلدان.
ومن املرجح أن تستتبع التنمية االقتصادية يف حقبة ما بعد كوفيد  19حالة متزايدة من
-5
عدم اليقني واالضطراب يف ظل اشتداد آاثر تغري املناخ ،وإعادة تنظيم سالسل القيمة ،وتسارع وترية
الرقمنة .ومل تعد اخليارات اإلمنائية السابقة قابلة للتطبيق .وتشري تقديرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا
إىل أن تغري املناخ وحده سيؤدي إىل تقليص الناتج احمللي اإلمجايل لبعض البلدان األفريقية مبقدار 15
يف املائة حبلول عام  .)1( 2030وستنشأ احلاجة إىل حتقيق انتعاش أخضر أفريقي يشمل الزراعة
الذكية مناخيا ،ومصائد األمساك ،والتحول يف جمال الطاقة.
وقد برزت التفاواتت وتفاقمت نتيجة جلائحة كوفيد  ،19إذ تشري الدراسات األولية إىل
-6
أن األطفال احملرومني يف أشد البلدان فقرا فقدوا من التعليم مقدارا يتجاوز ما فقده األطفال يف البلدان
املرتفعة الدخل بستة أضعاف ( .)2وتفيد منظمة العمل الدولية أبن أتثري اجلائحة على الشباب ’’منتظم
__________
1
( ) ECA, “ECA’s Building Forward for an African Green Recovery outlines bolder intra -African trade and climate-smart
www.uneca.org/stories/eca%27s-building.measures for continent’s recovery”, press release, 1 March 2021
forward-for-an-african-green-recovery-outlines-bolder-intra-african-trade-and.

متاحة على

2
( ) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations Children’s Fund and World Bank. What
Have We Learnt? Findings from a survey of ministries of education on national responses to COVID-19 (Paris,
https://data.unicef.org/resources/national-education-responses-to-covid19/
).UNESCO, 2020
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وعميق وغري متناسب‘‘ ( .)3ومع احتمال أن يصيب الشكل احلاد لكوفيد  19العاملني يف جمال
الرعاية الصحية بسبعة أضعاف ،حسب التقديرات ( ،)4فقد تواجه نظم الرعاية الصحية العامة
صعوابت كبرية يف التعايف .وحنن نعرف ذلك من تفشي وابء إيبوال الذي أصاب غرب أفريقيا ،وأعقبه
اخنفاض بنسبة  23يف املائة يف تقدمي اخلدمات الصحية يف سرياليون ( .)5وتشري التقديرات إىل أن
جائحة كوفيد  19ستدفع يف النهاية مبا مقداره  150مليون شخص إىل الفقر ،وهو ما يضاعف من
( )6
التهديدات اليت كانت قائمة من قبل بشأن تغري املناخ ونشوب النزاعات .

ابء  -احلاجة إىل إجراءات على صعيد السياسة العامة
يتيح موضوع مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني الذي تنظمه
-7
اللجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  ،2022وهو ’’إعادة التفكري يف التنمية االقتصادية يف حقبة ما بعد
جائحة كوفيد  ‘‘19الرتكيز على التنمية االقتصادية املراعية لتحدايت عدم املساواة والفقر واهلشاشة
اليت ستظل قائمة يف أعقاب كوفيد .19
ومن خالل الرتكيز على عدم املساواة والفقر واهلشاشة يف هذا السياق ،يراد مبوضوع
-8
مؤمتر عام  2022النظر مباشرة يف تعهد مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بضمان ’’عدم ترك
أحد خلف الركب‘‘ مبوجب أهداف التنمية املستدامة .ويتوقف حتقيق هذا اهلدف على معدل النمو
االقتصادي وحجم عدم املساواة على حد السواء .وحىت إن أمكن حتقيق معدالت منو عالية للناتج
احمللي اإلمجايل يف أفريقيا ،فإن ذلك لن يعاجل مسأليت الفقر واهلشاشة معاجلة كافية إذا مل يقرتن ابحلد
من عدم املساواة .فاحلاجة تدعو إىل حتقيق النمو االقتصادي واحلد من عدم املساواة معا.
وسيستند موضوع مؤمتر عام  2022إىل التقريرين الرئيسيني التاليني واألعمال التحليلية
-9
املقبلة للجنة االقتصادية ألفريقيا ويسرتشد هبا وهي :كوفيد  :19املضي قدما لتحقيق االنتعاش
األخضر األفريقي؛ والتقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  :2021معاجلة حتدايت الفقر واهلشاشة
ضعف يف أفريقيا يف زمن كوفيد 19؛ ونتائج الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املزمع عقدها يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2021يف غالسغو.
__________
()3

).ILO, Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being (ILO, 2020

4
( ) M. Mutambudzi, C. Niedwiedz, E.B. Macdonald and others, “Occupation and risk of severe COVID-19: prospective
.cohort study of 120 075 UK Biobank participants”, Occupational and Environmental Medicine, 9 December 2020
.https://oem.bmj.com/lookup/doi/10.1136/oemed-2020-106731
()5
()6

على

متاحة

.Ottar Mæstad and Eskindir Loha Shumbullo, “Ebola outbreak 2014-2016: Effects on other health services” CMI, 2020
.World Bank, “COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021”, Press release, 7 October 2020
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جيم  -منهاج العمل ملعاجلة أوجه عدم املساواة
سيتيح موضوع مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني لعام 2022
-10
منربا لواضعي السياسات من الدول األعضاء املكونة للجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل تقييم حجم
حتدايت عدم املساواة عقب جائحة كوفيد  ،19والنظر يف السياسات الالزمة إلجياد عامل قائم على
قدر أكرب من املساواة .وسيشمل ذلك وضع استجاابت يف جمال السياسات لتعزيز قدرة األسر
املعيشية الضعيفة على الصمود ،وضمان عدم أتخر اإلنعاش االقتصادي يف أفريقيا بعد كوفيد ،19
واالستجابة لتحدي تغري املناخ.

دال  -املواضيع السابقة
ترد يف مرفق هذه الوثيقة قائمة مرجعية مبواضيع بعض الدورات السابقة ملؤمتر وزراء املالية
-11
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.
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املرفق
مواضيع الدورات السابقة ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني
السنة

الثانية واخلمسون

االجتماعات السنوية
املشرتكة بني اللجنة
االقتصادية ألفريقيا
ومفوضية االحتاد األفريقي
2019
ال ينطبق

الدورة

احلادية واخلمسون

ال ينطبق

2018

اخلمسون
التاسعة واألربعون

العاشرة
التاسعة

2017
2016

الثامنة واألربعون الثامنة
السابعة واألربعون السابعة
السادسة واألربعون السادسة
اخلامسة واألربعون اخلامسة
الرابعة واألربعون الرابعة
الثالثة
الثالثة واألربعون
الثانية واألربعون الثانية
احلادية واألربعون األوىل
ال ينطبق
األربعون

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

التاسعة والثالثون ال ينطبق
الثامنة والثالثون ال ينطبق
السابعة والثالثون ال ينطبق
السادسة والثالثون ال ينطبق

2006
2005
2004
2003

اخلامسة والثالثون

ال ينطبق

2002

الرابعة والثالثون

ال ينطبق

2001

الثالثة والثالثون

ال ينطبق

2000

املوضوع

السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي :اسرتاتيجية
ألفريقيا
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واحليز املايل من أجل إجياد الوظائف
والتنويع االقتصادي
النمو وعدم املساواة والبطالة
حنو هنج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلطة عام
 2063وخطة عام  2030للتنمية املستدامة
تنفيذ خطة عام  :2063التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية
التصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول يف أفريقيا
التصنيع من أجل أفريقيا الناشئة
حترير الطاقات الكامنة ألفريقيا ابعتبارها قطبا للنمو العاملي
تسيري التنمية يف أفريقيا
تعزيز منو مستدام ومبعدالت عالية من أجل خفض البطالة يف أفريقيا
زايدة فعالية السياسة املالية لتعبئة املوارد احمللية
التصدي للتحدايت اجلديدة اليت تواجه أفريقيا يف القرن احلادي والعشرين
تسريع النمو والتنمية يف أفريقيا لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية:
التحدايت الناشئة واستشراف املستقبل
معاجلة مشكلة العمالة يف أفريقيا
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا
إدماج السياسات التجارية يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية
تسريع وترية التقدم واألداء يف أفريقيا :حتدي الشراكة اجلديدة من أجل
تنمية أفريقيا
تسريع وترية التقدم واألداء يف أفريقيا :حتدي الشراكة اجلديدة من أجل
تنمية أفريقيا
تنفيذ شراكة األلفية من أجل برانمج االنتعاش األفريقي :اتفاق انتعاش
أفريقيا
حتدايت متويل التنمية يف أفريقيا

____________
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