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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  التنمية االقتصادية األفريقيينمؤتمر وزراء المالية والتخطيط و 

  اسعة واألربعونتالدورة ال

 االتحاد األفريقي  
اللجنة الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة والنقدية 

 والتخطيط والتكامل االقتصـادي
  الدورة الثانية 

  
للجنة االتحاد األفريقي  التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية

ة والنقدية والتخطيط ـلماليؤون اــالفنية المتخصصة للش
ادي ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـــوالتكامل االقتص

  والتنمية االقتصادية األفريقيين وزراء المالية والتخطيطل
   ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥و ٤أديس أبابا، 

    

 
  

   افريقيفي ألتنمية اسبوع أ

 يةميهامفمذكرة 

جتماعات ا يف تنظيم االتارخييًّ فوضية االحتاد األفريقي اللجنة االقتصادية ألفريقيا وم تشرتك  - ١
 والتكامل والتخطيط والنقدية املاليـة لشــؤونلللجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة  السنوية

 االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية لوزراء ألفريقيا االقتصادية اللجنةاالقتصـادي ومؤمتر 
حتاد األفريقي واللجنة االقتصادية باال قشة املسائل النظامية ذات الصلةاألفريقيني، من أجل منا

 ألفريقيا.

وقد جتلى يف اآلونة األخرية قدر هائل من االهتمام واحلماس بتطوير هذا اللقاء لكي يصبح   - ٢
ليس املصلحة سائر اجلهات الرئيسية صاحبة و األفريقيني  لوزراءالذي يناقش فيه ا األساسي نربامل

واستجابة هلذه الرغبة، . فريقياأ تنميةطة ذات الصلة خباملسائل النظامية بل سائر املسائل  فقط
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االجتماعات عقد عن عالن اإليسر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي 
 ٣١ اخلميسيوم  منسيعقد السنوية املشرتكة التاسعة كجزء من أسبوع التنمية يف أفريقيا الذي 

 . يف أديس أبابا ،٢٠١٦ أبريلنيسان/ ٥الثالثاء يوم إىل  ٢٠١٦مارس ار/آذ

للتنمية  ٢٠٣٠ خطة عامعلى خلفية اعتماد  اأفريقييف أسبوع التنمية يأيت انعقاد و   - ٣
دد خالهلا قادة أفريقيا، أسوة بقادة العامل جمناسبة  حيث شكل ذلك احلدثاملستدامة، 

. وتواجه البلدان أكثر استدامةً يكون لتنمية لمسار  هاجإىل انت، التزامهم بالسعي اآلخرين
حتقيق  منتنتقل القارة العاملي الصعيد على ف: ةانتقال مزدوج يف الوقت الراهن عمليةاألفريقية 

فينطوي على الصعيد القاري أما  حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ األهداف اإلمنائية لأللفية إىل
 االنضمام إىلمن خالل األفريقية أظهرت الدول وقد . ٢٠٦٣ خطة عامتنفيذ االنتقال على 

. ومع ذلك، سواء بسواء اخلطتنيبتنفيذ ومتابعة  هاالتزام للتنمية املستدامة، ٢٠٣٠خطة عام 
مبا يف  ني،تاملبادر املتعلقة ببعاد األ كافةلتنفيذ واملتابعة  حىت يراِعي ا حيوياً  التنسيق أمراً سيكون 

يف التعامل معها بشكل منفصل ينبغي القضايا اليت بينهما، فضًال عن لتقارب جماالت اذلك 
يتيح أن ، من املتوقع عليه. و بأسرها لتنمية القارةبالنسبة ذات أمهية وإن كانت  ،كل مبادرة  إطار

 سق خلطة عاممتتنفيذ إطار إجياد و  املسائلهذه  بشأن رفيعة املستوىتفاعالت إجراء األسبوع 
 .ف التنمية املستدامةوأهدا ٢٠٦٣

األول شرع اجلزء ي: ة أجزاءأربع منأسبوع التنمية خالل املنعقدة  جتماعاتوستتألف اال  - ٤
 ٢ إىلمارس آذار/ ٣١من خالل الفرتة الذي سيعقد الجتماع الفين للجنة اخلرباء منها يف ا

نيسان/أبريل  ٣و ٢ سوف جيري يومياجلزء الثاين أما  ويركز على املسائل النظامية؛ أبريلنيسان/
بشأن مواضيع ذات صلة بالتنمية يف أفريقيا؛ وسيخصص اجلزء فعاليات ويتألف من سلسلة 

نيسان/أبريل؛  ٤يوم الذي جيري خالل  بشأن السياسات العامة الثالث للحوار الرفيع املستوى
 . بريلنيسان/أ ٥وسيشمل اجلزء الرابع اجتماعات الوزراء املتعلقة باملسائل النظامية يف 

أفريقيا (جمموعة االجتماع السنوي ملنتدى على مجلة أمور منها تنظيم الفعاليات مل تتشسو   - ٥
، وإطالق التقرير االقتصادي ألفريقيا )سابقنيوحكومات أفريقيني دول رؤساء غري رمسية تضم 

كزية صارف املر ع حمافظي امل، وجتمّ ألفريقيا نسيق اإلقليميةآلية الت، واجتماعات ٢٠١٦عام ل
 .٢٠١٦لعام  وحماضرة أديبايو أديدجيى األفريقية،

رفيعي  اتقرار السياسات و الصناع عددًا من املشاركني من املتوقع أن تشمل قائمة و   - ٦
 عاملني يفو ركزية، املصارف املحمافظي و قليمية، اإلقتصادية الماعات ااجلممثلني عن ، و املستوى

 ،املؤسسات املالية ومؤسسات القطاع اخلاصسائر من كبار مسؤولني  جمال التنمية الدولية، و 
 .األكادميينيدين و املتمع اجملومنظمات  إمنائيني،شركاء و 
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الهتمام وأن لحافًال (بالفعاليات) املثرية  اأفريقيالتنمية يف أسبوع من املنتظر أن يكون و   - ٧
    .بالغة األمهية وعظيمة األثر بالنسبة ملستقبل أفريقيا قراراتيتمخض عنه 

  

 


