
16-00071 

  االحتاد األفريقي    األمم املتحدة

  

المجلس االقتصادي 
  واالجتماعي

 

  

 

 االتحاد األفريقي
  

E/ECA/COE/35/Inf/1 
AU/STC/FMEPI/EXP/Info.I (II) 
Distr.: General 
27 January 2016 
 
Arabic 
Original: English 

 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  لجنة الخبراء

  والثالثوناالجتماع اخلامس 
 

 االتحاد األفريقي 
 لجنة الخبراء
  االجتماع الثاين

للجنة االتحاد  التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
ة والنقدية ـؤون الماليــاألفريقي الفنية المتخصصة للش
ادي، ومؤتمر اللجنة ـوالتخطيط والتكامل االقتص

ية والتنم وزراء المالية والتخطيطلاالقتصادية ألفريقيا 
  االقتصادية األفريقيين

   اجتماع لجنة الخبراء
  ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢- آذار/مارس ٣١أديس أبابا، 

    

  
  مفاهيميةالمذكرة المشروع 

  معلومات أساسية - أوال

عقد من الزمن، جتاوز النمو االقتصادي يف البلدان األفريقية على مدى أكثر من   -  ١
لعديد من املؤشرات االقتصادية واالجتماعية ايف ملحوظ تقدم أُحرز العاملي و  توسطَ امل

هذا األداء اإلجيايب، ال يزال هناك رغم . و األصليةالظروف من ضعف على الرغم 
الكثري مما ينبغي القيام به للحد من الفقر وحتسني فرص احلصول على اخلدمات 

من واحد يعيش ما يقرب و الصحية والتعليمية اليت تليب احلد األدىن من معايري اجلودة. 
ستويات املالقارة أعلى سجلت من كل شخصني يف أفريقيا حتت خط الفقر املدقع، و 

 ٣,٢يقرب من ما  ٢٠١٢يف عام توىف فقد األطفال. و األمهات وفيات من حيث 
هات األممعدل وفيات أما  ،سن اخلامسة همقبل بلوغمليون من األطفال يف القارة 

الذي العاملي  يتجاوز املعدلَ ولود حي فألف م ١٠٠حالة وفاة لكل  ٢٨٩الذي بلغ 
 .ألف مولود حي ١٠٠لكل  وفاةت حاال ٢١٠يبلغ 
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معظم االقتصادات األفريقية.  ةنسبيا إىل هيكلاملرتفع  الفقر مستوىعزى ويُ  -  ٢
بقيمة مضافة ُتصدَّر اليت األساسية األفريقية تعتمد إىل حد كبري على السلع بلدان الف

 ه من خاللذلك أن. الةفرص العمإجياد يف  فاقاآلما يقوض وهو ضئيلة أو معدومة، 
لتحول االقتصادي فرص عمل أن يهيئ اميكن  التصنيع القائم على السلع األساسية

  التفاوت يف الدخل والثروة.قليص يؤدي إىل تو  ،إىل حد كبريمن الفقر وحيّد الئقة، 

من اهليكلي  التحولَ  األفريقية األعضاءالدول جعلت على ضوء ما تقدم، فقد و   -  ٣
لعام لتنمية املستدامة اخطة للتنمية)، و  قاري(اإلطار ال ٢٠٦٣بني أولويات خطة عام 

خطة ) و لتنمية املستدامةجلديدة لهداف ااألاليت حتدد  التنمية العامليةخطة ( ٢٠٣٠
الدول رؤساء . ومن خالل اعتماد ٢٠٣٠خطة عام اليت تدعم تنفيذ  عمل أديس أبابا

مؤمتر قمة االحتاد األفريقي املعقود يف كانون يف  )١(٢٠٦٣خطة عام ت واحلكوما
قمة يف مؤمتر الأديس أبابا وخطة تنفيذ السنوات العشر األوىل يف  ٢٠١٥الثاين/يناير 
وضع مقررو فقد نوب أفريقيا، جيف ساندتون،  ٢٠١٥حزيران/يونيه املعقود يف 

ما أللسنوات اخلمسني القادمة.  املتدرجةفية ية القارية االستشراؤ السياسات األفريقيون الر 
إىل جانب  ،٢٠٣٠لعام  لتنمية املستدامةاعتمدت خطة فقد اُ  ،على الصعيد العاملي

اجملتمع فعل بوصفها رد  ،٢٠١٥يف شهر أيلول/سبتمرب  )٢(أهداف التنمية املستدامة
على الفقر،  : القضاء، وهيالدويل على التحديات األساسية اليت تواجه العامل اليوم
  قبلة.وحتقيق تنمية شاملة للجميع ومستدامة لألجيال احلالية وامل

 صعيدعلى اليتمثل : امزدوج يف هذا السياق، تواجه البلدان األفريقية حتوالو   -  ٤
؛ األوىل السنوات العشريف  هاتنفيذوخطة  ٢٠٦٣خطة عام التحول إىل يف  القاري

لتنمية اإىل خطة من األهداف اإلمنائية لأللفية  التحوليف  العامليعلى الصعيد يتمثل و 
ني تنسيقا لالتحوُّ وجيب التنسيق بني . وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠لعام  املستدامة

  .ستعراضالتنفيذ واملتابعة واال خالل مراحلالتساق الضمان فعاال 

  مؤتمر الوزراءأهداف  - ثانياً 

أفريقيا اعتماد اسرتاتيجية حة تقتضي من ملاجة هناك ح ،ما ورد أعالهى بناء عل  -  ٥
عام ل تنمية املستدامةال وخطة  ٢٠٦٣عام من أجل التنفيذ الفعال واملنسق خلطة  سقةمت

                                                           
مدة كل  يةمن خالل مخس خطط تنفيذعلى مدى مخسني عامًا ُتطبَّق لتحول لإطار  يه ٢٠٦٣خطة عام   )١( 

  .٢٠٢٣ عام إىل ٢٠١٤ عام املمتدة منالفرتة  هلاتشمل أو عشر سنوات، منها 
التنمية يف اليت تواجه لتحديات لألبعاد العاملية ل ا التصدي يرادحماولة  ٢٠٣٠ام لعتنمية املستدامة ال خطة )٢(

مبا ، ٢٠٦٣خطة عام املستدامة جمموعة فرعية من التنمية أهداف ه ميكن اعتبار أنبالتايل يقصد بذلك أفريقيا. و 
  .٢٠٣٠عام عاماً حىت  ١٥على مدى  اتنفيذهأنه سيجري 
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االجتماعات السنوية املشـرتكة للجنة االحتاد األفريقي الفنية وتشكل  .٢٠٣٠
متر اللجنة ومؤ  املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي

يشار ذي ال االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني
ن االجتماع أضحى أإذ هذا التحدي، واجهة ملساحنة فرصة عادة مبؤمتر الوزراء،  إليه

والتخطيط  عن املالية واالقتصاد لنيني املسؤو ياألفريقاألول للوزراء القاري احملفل 
املسائل ذات الصلة ملناقشة املركزية  املصارف يوالتنمية االقتصادية وحمافظكامل والت

ج متكامل حنو ’’هو  ٢٠١٦عام لالوزراء مؤمتر يكون موضوع وسبتنمية أفريقيا. 
لتنمية املستدامة ا وخطة  ٢٠٦٣طة عام والرصد والتقييم خللتنفيذ فيما خيص اومتسق 

االحتاد ىل توصيات إهذا املوضوع يستند و  ‘‘.دامةوأهداف التنمية املست ٢٠٣٠لعام 
، ئيسية، مبا يف ذلك املشاريع الر ٢٠٦٣عام تنفيذ خطة التعجيل بضرورة األفريقي ب

  .٢٠٣٠عام ل تنمية املستدامةالاملناقشات العاملية بشأن تنفيذ خطة بإجراء و 

باعتماد خطة قية مسألة كيفية قيام البلدان األفري الوزراء مؤمتريتناول مث سومن  -  ٦
تشكل  توسيع واليتها حبيث ، مع على حنو فعالتنفيذ السنوات العشر األوىل وتنفيذها 

تنمية ال وخطة  ٢٠٦٣لتحقيق أهداف خطة عام موحد  إطارٍ دعمًا لتعزيز وتنفيذ 
االسرتاتيجيات على تعزيز النمو املرتفع هذه ترّكز أال . وينبغي ٢٠٣٠لعام  املستدامة

فحسب، بل ينبغي أن تكفل كذلك تقاسم الفوائد اليت  لى املدى الطويلواملستدام ع
ُجتىن من ذلك النمو على نطاق واسع بغية احلد من الفقر وحتسني املستوى املعيشي 

اية السيقدم  . وفضال عن ذلك،األفريقينيميع جل موزراء، يف  بشأن التوجيه ، مداوال
 ةالوطنيالصعد على الناجح ألوىل ودجمها اعتماد خطة تنفيذ السنوات العشر اآليات 
  .ةوالقاري ةواإلقليمي

ج ممن العملية اجلارية لداملستقاة  دروسالبالوزراء مؤمتر شد رت أن يسومن املتوقع  -  ٧
اليت نُفذت  ، وهي العمليةيف أطر اخلطط الوطنية خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل

اليت اكُتسبت عرب التنمية يف أفريقيا  جتربةأن يستلهم أيضا و بلدا،  ٢٣يف  فعلبال
إطار لكفالة أن يتضمن وذلك  ،لتنمية العامليةشىت لوعمليات أخرى مبادرات قارية 

  :ما يليالتنفيذ 

 ةالوطنيالصعد لتنفيذ والتنسيق والرصد والتقييم على لفعالة ترتيبات  •
  .ةوالقاري ةواإلقليمي

  .ةوالقاري ةإلقليميوا ةالوطنيالصعد تنفيذ على للتعبئة املوارد  •
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كة يف ملشاِر اتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية واإلقليمية والقارية ترتيبات ل •
  .شرتكتنفيذ اإلطار امل

 ةواإلقليمي ةالوطنيالصعد الوعي بني املؤسسات واملنظمات على شحذ  •
 هاوتنفيذ األهداف اإلمنائية املشرتكةعن تصميم ة املسؤول ،ةوالقاري
  .هاوتقييم هاورصد

ماعات سائر اجلدين و املتمع اجملومنظمات اجلماهري األفريقية لعمل مع ا •
تبادل املعلومات واملشاركة يف صنع القرار فيما من أجل  حتديدهااليت ميكن 

  .هوتقييم هورصد هيتعلق بتصميم اإلطار وتنفيذ

 ٢٠٦٣خطة عام املواءمة بني ملناقشة يتيح فرصة  الوزراء ومن مث فإن مؤمتر  -  ٨
وذلك بتناول املسائل اآلتية: املواءمة وأوجه التآزر  ،التنفيذيف مرحلة  ٢٠٣٠عام  وخطة

عمليات يف خطط التنمية الوطنية؛ و هما دجمو اإلطارين؛ فيما خيص وشحذ الوعي 
  الرصد والتقييم؛ والتمويل. 

  :ما يليفي احتديدالوزراء  أهداف مؤمترتمثل وست  -  ٩

ا  اليتيفية كالتقدمي رؤى عميقة عن  • ج وتنفيذ تصميم ميكن أن يتم 
يف  هاتنفيذ وخطة ٢٠٦٣تنفيذ خطة عام من أجل ومتجانس متكامل 

  على صعيد فرادى الدول األعضاء السنوات العشر األوىل

تجانس ج متكامل ومالكفيلة بوضع ليات اآلبشأن تقدمي التوجيه  •
  .٢٠٦٣يف حتقيق خطة عام  سقةلمسامهة بصورة متل

  تجانسنهج متكامل وملوضع الفرعية اضيعية الت التركيز المو مجا - ثالثاً 

األربعة اضيعية اجملاالت املو بشأن مداوالت االجتماع جري املشاركون يف سي -  ١٠
  التالية:

  للتنميةمتسق التآزر وشحذ الوعي: الحاجة إلى نهج وأوجه  المواءمة - ألف

را أساسيا للتنفيذ الفعال. متبادل لإلطارين القاري والعاملي أموجود فهم يعد  - ١١
 دعوة وتوعية بشأن تفاصيلأنشطة القيام بسيتطلب تنفيذ كال اإلطارين الواقع أن و 

 اخلطتنيبني لعالقة ابلتنمية الوطنية و لبالنسبة املتبادلة تهما أمهياإلطارين لكفالة الوعي ب
 ٢٠٣٠لعام  ةاملستدام خطة التنميةينبغي فهم يف هذا السياق، و . بينهماوأوجه التآزر 
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التنمية يف اليت تواجه لتحديات لألبعاد العاملية لالستجابة للتصدي لحماولة  اعلى أ
 تحدياتاستجابة للبوصفها  ٢٠٦٣إىل خطة عام ظر النينبغي بينما أفريقيا، 

  .اً ما تتداخلأمور كثري وهي ، والتطلعات اإلمنائية اخلاصة بالقارة

مسامهة أفريقيا يف يف مسائل توعية الطاب خل ويكمن األمر األساسي بالنسبة - ١٢
خطة عام املستدامة، وأوجه التشابه بني هذه األهداف و التنمية صياغة أهداف 

اإلطارين  سرتشد كاليعملية التنفيذ. و لليهما بالنسبة ، واآلثار املرتتبة ع٢٠٦٣
ا:  ف األفريقي من خالل املوق أهداف التنمية املستدامةوهي بأولويات أفريقيا وتطلعا

األطر واإلعالنات ومبادرات التنمية بني اجلمع من خالل  ٢٠٦٣خطة عام و  ،املوحد
  أصحاب املصلحة. معاليت جتري املشاورات إىل جانب القائمة األفريقية 

واضعي دون إثقال كاهل املبادرتني كلتا التآزر فرصة لتنفيذ  أوجه تيح تو  - ١٣
ا تقلل رةغري مرب  إمنائية متعددة السياسات بأطر التنسيق بعض حتديات من . كما أ

  رصدمها.و خلطتني عند تنفيذ ا

  :قضايا التي ستجري مناقشتهاال

وأهداف  ٢٠٦٣ما الذي ينبغي تبليغه إىل عامة الناس بشأن خطة عام  •
  التنمية املستدامة؟

ما هي اجلهة اليت ينبغي أن تضطلع بالرتويج للخطتني؟ وهل ينبغي أخذ   •
 ة، أم هل ينبغي الرتويج هلما معا؟كل خطة على حد

 النتائج دمج إطار - باء

اإلطار إلحداث  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام وخطة  ٢٠٦٣ستتيح خطة عام  -  ١٤
التحول اهليكلي املستدام يف أفريقيا. وتتميز اخلطتان بالشمول، حيث ترتكزان على 

التحول إحداث لة يف عملية تشاورية واسعة النطاق وتشرتكان يف التطلعات املتمث
اهليكلي والتنمية املستدامة. وتعد خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل آلية ُصممت 

  لتيسري تنفيذ اخلطتني على كل األصعدة.

أوجه التآزر، فإن التنسيق أمر حيوي حىت يأخذ التنفيذ وإىل جانب أمهية   -  ١٥
التقارب وغريها من املسائل اليت جماالت وهي واملتابعة كافة أبعاد اخلطتني يف احلسبان: 

  يتم تناوهلا على حدة ولكنها ذات أمهية لتنمية القارة.
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حتاول خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل دمج اخلطتني من خالل عملية و  -  ١٦
عن تقارب بني  جرى اتباعهيف األطر الوطنية. وقد كشف إطار القياس الذي دجمهما 

ا مكَّن من حتديد مؤشرات مشرتكة. ومن مث، فإن اخلطتني على مستوى اهلدف، وهو م
قدرات من أجل تنفيذ املبادرتني على حنو متسق تعزيز التنفيذ كلتا اخلطتني سيتطلب 

يف أطر التخطيط الوطنية وإجراء البحوث لدعم وضع سياسات مرتكزة على األدلة 
اإلبالغ عمليات  وتيسري ،وحتقيق االستخدام األمثل للمواردبغية احلد من االزدواجية، 

  املتكامل.

  :قضايا التي ستجري مناقشتهاال

واألطر النامجة  ٢٠٦٣ما هي األدوات والعمليات الالزمة لدمج خطة عام  •
  عن نتائج األهداف اإلمنائية املستدامة يف اخلطط الوطنية؟

هل ينبغي توحيد األدوات لكافة الدول األعضاء أم هل ينبغي تقدمي  •
  لتمكينها من تكييف ظروفها اخلاصة؟عريضة مبادئ توجيهية 

ما نوع املساعدة التقنية اليت ينبغي أن تُقدم إىل الدول األعضاء وما هي  •
  اهليئة اليت ينبغي أن تقدمها؟

  الرصد والتقييم - جيم

يتطلب الرصد والتقييم املتسقان لكال اإلطارين جمموعة متكاملة من األهداف  -  ١٧
 ٢٠٦٣إلبالغ. وتشتمل خطة عام سقًا لالستعراض و منربًا متوالغايات واملؤشرات، و 

جماال ذا أولوية مع ما يقابلها من أهداف  ٣٤هدفا و ٢٠تطلعات، و ٧على 
غاية،  ١٦٩ومؤشرات، يف حني حتتوي أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر على 

 ٧٠مؤشر. وعلى صعيد املؤشرات، يكشف اإلطاران عن تقارب بنسبة  ٢٠٠يل وحوا
يف املائة تقريبا. وعلى الرغم من أن التقارب أكرب من ذلك بكثري على مستوى 

رات من األهداف والغايات واملؤشمشرتكة األهداف والغايات، إال أن وضع جمموعة 
خلطتني على حنو متسق. اومتابعة  بالغواإلرصد حتقيق الالقارية سيكون ضروريا لضمان 

 ة عام إطار النتائج وآليات متابعة خطمن العمل على املواءمة بني ال بدوبالتايل 
  ,٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام وخطة ٢٠٦٣

ويف الوقت الراهن، تعمل مفوضية االحتاد األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا  -  ١٨
ة التخطيط والتنسيق التابعة للنيباد واجلماعات ومصرف التنمية األفريقي، ووكال

 طةخلللرصد والتقييم شرتك نظام قاري موضع االقتصادية اإلقليمية بشكل مشرتك على 
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، باإلضافة إىل هياكل ونظم الرصد والتقييم القائمة. ويستند هذا األمر إىل ٢٠٦٣ عام
صعيدين الوطين مشروع إطار القياس خلطة تنفيذ السنوات العشر األوىل على ال

 ٢٠٦٣واإلقليمي. كما جيري إدراج أهداف التنمية املستدامة يف أهداف خطة عام 
ا. ويف الوقت نفسه،  فوضية واللجنة امل أي ،اهليئات القارية الثالثتعمل حاليًا وغايا

وضع جمموعة أساسية من املؤشرات لمع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  ،صرفوامل
  وأهداف التنمية املستدامة. ٢٠٦٣تقدم احملرز يف كل من خطة عام الرصد القارية ل

ومع ذلك، فإن العدد اهلائل من األهداف واملؤشرات املرتبطة بكلتا املبادرتني  -  ١٩
يوحي بأنه حىت مع إدماجها، ستكون هناك حاجة إىل حتسني قدرات مجع البيانات 

  رز.الفعال للتقدم احملرصد وحتليلها ونشرها من أجل ال

  :قضايا التي ستجري مناقشتهاال

حبيث ، ٢٠٦٣طة عام خلإدخال مفهوم املؤشرات األساسية  هل ينبغي •
  للدول األعضاء إبالغ اجلماعات االقتصادية اإلقليمية عنها؟ميكن 

هل ينبغي للدول األعضاء إنشاء هياكل تشرف على اإلبالغ عن األطر  •
لك، ما نوع هذه ورصدها على الصعيد الوطين؟ إذا كان األمر كذ

  اهلياكل؟

  آلية المتابعة

مثة مسألة تتعلق بوضع جمموعة متجانسة من األهداف والغايات واملؤشرات  -  ٢٠
ذات الصلة وهي مسألة هيكل املتابعة. ولتجنب إثقال كاهل صناع القرار، سيكون من 

يف اخلطتني.  الستعراض نتائج التقارير املتعلقة بالتقدم احملرز شرتكالضروري إنشاء منرب م
  وهذا يغين عن التقييم واالستجابة بصورة ضيقة على هذه النتائج.

وأهداف التنمية املستدامة منابر  ٢٠٦٣لدى كل من خطة عام ذلك أنه  -  ٢١
تدعو، من بني أمور أخرى، إىل  ٢٠٦٣متابعة منفصلة يف الوقت الراهن. فخطة عام 

لقطاعات وتكريس فهم دور منتدى أفريقي سنوي من أجل شحذ الوعي الشامل ل
اجلمهور األفريقي يف عملية تنفيذ اخلطة؛ وإىل التصرف استنادا إىل التقارير املرحلية عن 

؛ ٢٠٦٣؛ وإشراك أصحاب املصلحة للتعجيل بتحقيق خطة عام ٢٠٦٣خطة عام 
فإن  ،للتعجيل بالتنفيذ. ومن جهة أخرىالرائدة وحتديد أفضل املمارسات واجلهات 

تنطوي على آلية متابعة متعدد املستويات،  ٢٠٣٠عام املستدامة ل التنميةخطة 
يتصدَّرها منتدى سياسي رفيع املستوى. وقد ُتركت تفاصيل اآلليات اإلقليمية والوطنية 
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تدعو اللجان اإلقليمية إىل  ٢٠٣٠إىل جهات االختصاص املعنية. غري أن خطة عام 
  اسب للمتابعة.تقدمي الدعم للدول األعضاء يف إنشاء منتدى من

  :قضايا التي ستجري مناقشتهاال

ج م • لإلبالغ عن نتائج كلتا اخلطتني؟  شرتكهل ينبغي أن يكون هناك 
إذا كان األمر كذلك، هل ينبغي تصميم أداة هلذا الغرض؟ وهل ينبغي 
للدول األعضاء اإلبالغ استنادا إىل نظمها الوطنية؟ وما هي اهليئة اليت 

  مثل هذه األدوات؟ينبغي أن تضطلع بوضع 

  ينبغي أن ُتطلب بيانات الرصد واملعلومات من الدول األعضاء؟مىت  •

  ينبغي وضع تقارير الرصد؟مىت  •

هل و ما هي اجلهة اليت ينبغي أن تُرسل إليها التقارير املتناسقة واملتزامنة؟  •
ينبغي أن يكون ذلك إىل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية أوال مث إىل 

ا كانت اهليئة اليت مفوضية االحتا د األفريقي، أم مباشرة إىل املفوضية، مبا أ
  تقوم باإلبالغ عن حالة تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا؟

  التمويل - دال 

كميات    ٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام وخطة ٢٠٦٣تتطلب كل من خطة عام  -  ٢٢
املصادر. فعلى املستوى اخلارجي، التزم  كبرية من املوارد املالية وغري املالية من مجيع

رؤساء الدول واحلكومات يف خطة عمل أديس أبابا، من بني أمور أخرى، بإنشاء منرب 
دف تنسيق االستثمارات يف اهلياكل األساسية؛ ووضع آلية  ضمن اهلياكل األساسية 

لدويل يف املسائل تيسري تكنولوجية لدعم االبتكار والعلوم والتكنولوجيا؛ وتعزيز التعاون ا
الضريبية لوقف املد اجلارف للتدفقات املالية غري املشروعة؛ وحتسني القدرات لتعبئة 
املوارد احمللية. ومع ذلك، فإن إحجام الشركاء اإلمنائيني عن االلتزام جبدول زمين للوفاء 

م القائمة املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية مع ما واكب ذلك من  توحيٍد بالتزاما
للوضع الضرييب يف معظم البلدان األوروبية يلقي بظالل من الشك على مصداقية 

الدعم اخلارجي، بغض النظر عن التمويل اخلارجي على املدى القريب. وبالتايل، 
ستشكل املوارد احمللية أساس التمويل للخطتني املتكاملتني. وهذا يتطلب بذل مزيد من 

ية لكل من املشاريع الرئيسية والربامج ذات الصلة. وكانت هناك اجلهود لتعبئة املوارد احملل
دعوة أيضا إىل مزيد من الرتكيز على تعبئة املوارد احمللية يف خطة عمل أديس أبابا اليت  

  كانت الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية.
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 ٢٠٦٣ياق كل من خطة عام فريقيا، تعد تعبئة املوارد احمللية يف سألبالنسبة و  -  ٢٣
مسعى يتسم بتعدد أصحاب املصلحة ويدعو إىل  ٢٠٣٠ التنمية املستدام لعام وخطة

تدخالت منسقة تستهدف ثالثة مستويات من املؤسسات. ويشمل ذلك املؤسسات 
القارية (مفوضية االحتاد األفريقي، ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة للنيباد، ومصرف 

؛ األفريقيالتصدير واالسترياد قي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية األفري
)، واملؤسسات اإلقليمية (اجلماعات االقتصادية اإلقليمية نظمة رعاية أفريقياوم

تمويل التنمية املكلفة بواملؤسسات املالية اإلقليمية، مبا يف ذلك املؤسسات اإلقليمية 
قليمية، ومؤسسات التأمني ضد املخاطر السياسية، وشركات التأمني وإعادة التأمني اإل

وأسواق األوراق املالية اإلقليمية)، واملؤسسات الوطنية (وزارات املالية، واخلزانة، وإدارات 
ومؤسسات التمويل ملصارف مثل املمولة لضرائب، واملصارف املركزية، واملؤسسات اا

) . واق تبادل السلع األساسيةأساألصغر وشركات التأمني وأسواق األسهم والسندات و 
وعالوة على ذلك، فقد اقتضى إخفاق األسواق املالية يف خمتلف أحناء القارة األفريقية، 

، ٢٠٦٣مع ما رافق ذلك من ضخامة املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات التمويلية خلطة 
والوكالة ، ‘‘٥٠أفريقيا ’’الدعوة إىل تعزيز وإنشاء أدوات متويل جديدة مثل صندوق 

 .األفريقي االستثمارمصرف و األفريقية لضمان القروض، 

  لقضايا التي ستجري مناقشتها:ا

ج تشاوري ومنسق لتنفيذ اسرتاتيجية خطة عام  • ما مسوِّغ احلاجة إىل 
  يف جمال التمويل وتعبئة املوارد احمللية؟ ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣

االبتكارات يف جمال ما هي اجملاالت ذات األولوية وأفضل املمارسات و  •
  تعبئة املوارد احمللية اليت ينبغي تناوهلا يف سياق متويل اخلطتني؟

اخلطتني حاجات كيف ميكن زيادة وسائل التمويل القائمة وتعزيزها لتلبية  •
  يف جمال التمويل؟

ما هي خرائط الطريق العملية لتمويل كل مسار من مسارات التسريع أو   •
  ؟٢٠٦٣سية يف خطة كل مشروع من املشاريع الرئي

بشأن التمويل وتعبئة املوارد  ٢٠٦٣كيف ينبغي دمج اسرتاتيجية خطة  •
  احمللية يف اخلطط الوطنية وتنفيذها؟

ما هو اإلطار املؤسسي واألدوار واملسؤوليات (بني االحتاد األفريقي ووكالة  •
التنسيق والتخطيط التابعة للنيباد واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول 
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األعضاء، ومصرف التنمية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا) لتنفيذ 
يف جمال التمويل وتعبئة املوارد  ٢٠٣٠وخطة  ٢٠٦٣اسرتاتيجية خطة عام 

  احمللية ورصد هذه االسرتاتيجية وتقييمها واإلبالغ عنها؟

  الوزاريمؤتمر الشكل  - رابعاً 

فين للجنة اخلرباء. وستقوم اللجنة  اجتماٌع حتضرييالوزاري ؤمتر املسيسبق  -  ٢٤
بتحليل املوضوع وتقدمي توصيات إىل الوزراء العتمادها. وباإلضافة إىل ذلك، 

االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا، وتنظر يف القضايا الظروف ستستعرض اللجنة 
قيا وتقدمي النظامية املتعلقة بعمل مفوضية االحتاد األفريقي وأمانة اللجنة االقتصادية ألفري

التوصيات املناسبة لينظر فيها املؤمتر. وعالوة على املؤمتر، سيكون هناك عدد من 
قضايا التنمية الرئيسية، إىل جانب حماضرات أديبايو اليت تتناول األنشطة اجلانبية 

م التنمية األفريقية.طرق إلأديدجيى السنوية اليت تت   حدى قضايا الساعة اليت 

  أربع جلسات عامة رئيسية على النحو التايل:وستكون هناك  -  ٢٥

  ستنظر اجللسة العامة األوىل يف املسائل املتعلقة بالرتويج للخطتني.    (أ)

  ستنظر اجللسة الثانية يف دمج إطار النتائج يف إطار التخطيط الوطين؛  ب)(

دف   (ج) ستتناول اجللسة العامة الثالثة مسألة اإلبالغ والرصد والتقييم 
  آلية إبالغ موحدة؛إنشاء 

  ستتناول اجللسة العامة الرابعة تفعيل اسرتاتيجيات تعبئة املوارد احمللية. (د) 

  النتائج المتوقعة - خامسا 

  :بالنتائج التاليةاري ؤمتر الوز املرج من املتوقع أن خي -  ٢٦

ج موحد لتنفيذ خطة     (أ)  وخطة تنفيذ  ٢٠٦٣إصدار توصياٍت لوضع 
  ىل وأهداف التنمية املستدامة ورصدها وتقييمها؛السنوات العشر األو 

  إصدار توجيٍه بشأن آليات وضع هذا النهج املوحد.(ب) 
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  الوثائق - سادساً 

ذه  -  ٢٧ ستسرتشد املناقشات سواء على مستوى اخلرباء أو على املستوى الوزاري 
اليت تتناول  املذكرة املفاهيمية عن موضوع املؤمتر وبأوراق املعلومات األساسية الفنية

  املواضيع الفرعية للجلسات العامة واجتماعات املوائد املستديرة واألنشطة املوازية. 

  المشاركة - سابعا

يتألف املشاركون واملندوبون من وزراء وممثلني عن الدول األعضاء واجلماعات  -  ٢٨
ة، واملؤسسات االقتصادية اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات املالية األفريقي

األكادميية والبحثية األفريقية والشركاء اإلمنائيني واملنظمات احلكومية الدولية األخرى. 
وستوجه الدعوات أيضا إىل شركاء متعاونني آخرين ومنظمات غري حكومية ومندوبني 

  من القطاع اخلاص. 

  جهات االتصال - ثامنا

راء واجتماع جلنة اخلرباء، يرجى للحصول على مزيد من املعلومات عن مؤمتر الوز  -  ٢٩
  االتصال باألشخاص التالية أمساؤهم: 

  

  

  بوين- السيدة ساندرا بافو
Ms. Sandra Baffoe-Bonnie 

 أمينة اللجنة،
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

+ أو ٢٥١- ١١- ٥٤٤- ٣٣٧٨اهلاتف: 
٢٥١- ٩١١- ٥٢٣- ٢٦٧+  

  الربيد اإللكرتوين: 
 SBaffoe-Bonnie@uneca.org 

الماويت موسييالسيدة س
Ms. Selamawit Mussie  
 موظفة شؤون السياسات،
  مفوضية االحتاد األفريقي

  + ٢٥١-١١-٥١٨-٢٦٧٢اهلاتف: 
  الربيد اإللكرتوين:

SelamawitMU@africa-union.org 

 السيدة ندياي شارومبريا
Ms. Ndinaye Charumbira  

 موظفة شؤون السياسات،
  مفوضية االحتاد األفريقي

  + ٢٥١-١١-٥١٨-٦٦٤٢اهلاتف: 
  الربيد اإللكرتوين:

CharumbiraN@africa-union.org 


