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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 مؤمتر وزراء املالية والتخطيــط
 والتنمية االقتصادية األفريقيي 

 اخلامسة واخلمسونالدورة 

  

 2023آذار/مارس  21و  20 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،
 *من جدول األعمال املؤقت 2البند 

  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال
  وبرانمج العمل
 

 جدول األعمال املؤقت املشروح 
   افتتاح الدورة  -1

، حبفل  2023آذار/مارس   20من صباح يوم االثنني   30/9 وسيفتتح االجتماع يف الساعة 
افتتاح يديل فيه األمني التنفيذي ابلنيابة للجنة االقتصادية ألفريقيا ورئيس املكتب املنتهية  
واليته ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني ببيانني ترحيبيني. وسيلقي 

 الفتتاحية الرمسية.  ممثل عن البلد املضيف الكلمة ا

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل -2
 الواثئق

 E/ECA/CM/55/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت:

 E/ECA/CM/55/3  برانمج العمل املؤقت:

عقب إجراء مشاورات. وسيتألف املكتب من ملؤمتر الوزراء سُتعَلن تشكيلة املكتب اجلديد 
مخسة أعضاء: رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر، جيري انتخاهبم على أساس التمثيل اجلغرايف 
العادل. وترد يف املرفق امللحق هبذه الوثيقة تشكيلة مكاتب الدورات السابقة. وبعد مالحظات  
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أيضا للنظر يف جدول مؤمتر الوزراء ى ْدعَ يُ . وسعمالاألموجزة، سيرتأس الرئيس القادم بقية 
 األعمال وبرانمج العمل وإقرارمها، رهنا إبجراء التعديالت عليهما إذا استدعى األمر ذلك.

  حوار بشأن موضوع الدورة اخلامسة واخلمسي للجنة االقتصادية ألفريقيا  -3
 الواثئق

E/ECA/COE/41/4–E/ECA/CM/55/4 

تعزيز االنتعاش والتحول يف أفريقيا للحد من أوجه عدم املساواة  : املسائل املطروحةورقة 
سيستكشف احلوار القضااي املتعلقة مبوضوع الدورة يف إطار البنود الفرعية  . و الضعفمواطن  و 

 التالية:

 عرض من األمانة   )أ( 

 . املسائل املطروحةورقة الواردة يف  سيقوم ممثل األمانة بتقدمي عرض عن الرسائل الرئيسية 

 الكلمة الرئيسية    )ب(  

 لتكملة الرسائل الرئيسية. كلمة رئيسية بيف املوضوع ديل خبري سي

 رفيعة املستوى حلقة نقاش    )ج( 

رفيعة املستوى يُدعى فيها الوزراء إىل تبادل آرائهم بشأن القضااي الناشئة  حلقة نقاش  سُتعقد  
 وموضوع الدورة. ةالرئيسي الكلمةعن العرض الذي قدمته األمانة و 

   2023حماضرة أديبايو أديدجيي التذكارية لعام    -4

غرب أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة دى سيلقي املمثل اخلاص السابق لألمني العام ل
:  بعنوان 2023غرب أفريقيا حممد بن مشباس حماضرة أديبايو أديدجيي التذكارية لعام ل

استشراف  إىل الوراء و  ةاحلوكمة والعقد االجتماعي والتنمية االقتصادية يف أفريقيا: نظر ’’ 
. وبعد ذلك، سيدعى الوزراء إىل تبادل آرائهم بشأن القضااي اليت أثريت يف  ‘‘ لمستقبلل

 مناقشة تفاعلية.   احملاضرة يف شكل

   حلقات النقاش الرفيعة املستوى   -5
رفيعة املستوى الستكشاف موضوع الدورة. وسيدعى الوزراء وكبار  حلقات  عقد ثالثستُ 

اخلرباء من املنظمات الدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص إىل تبادل آرائهم بشأن قضااي  
 الساعة املتصلة ابملوضوع. 
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 التوصيات واعتماد القرارات النظر يف    -6
سيقدم مقرر جلنة اخلرباء، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، االستنتاجات والتوصيات 
 ومشاريع القرارات الرئيسية الصادرة عن اجتماع اللجنة إىل مؤمتر الوزراء للنظر فيها واعتمادها.  

 النظر يف البيان الوزاري وإقراره   -7
البند من جدول األعمال، قد يود مؤمتر الوزراء أن ينظر يف بيان وزاري بشأن  يف إطار هذا 

السياسة العامة يعرب عن آراء الوزراء بشأن موضوع الدورة وغري ذلك من املسائل السياساتية  
 والتنفيذية، وأن يعتمده.

 مسائل أخرى   -8
 إليها.  مؤمتر الوزراء أن ينظر يف أي مسألة أخرى قد يوجه انتباهه قد يود 

 اختتام الدورة   -9
للجنة االقتصادية ألفريقيا مبالحظات ختامية موجزة.  ابلنيابة  ديل األمني التنفيذي يُ س

 وسيسلط رئيس مؤمتر الوزراء الضوء على النتائج الرئيسية وخيتتم االجتماع. 
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  املرفق
 أعضاء مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 السنة
النائب األول  الرئيس )املكان(

 للرئيس
النائب الثاين 

 للرئيس
النائب 

 املقرر للرئيس الثالث

2001 
 )اجلزائر العاصمة(

اجلزائر )مشال 
 أفريقيا(

مجهورية تنزانيا 
املتحدة )شرق 

 أفريقيا(

غابون )وسط 
 أفريقيا(

مايل )غرب 
 أفريقيا(

جنوب أفريقيا 
 )جنوب أفريقيا(

2002 
 )جوهانسربغ(

جنوب أفريقيا 
 )جنوب أفريقيا(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

غاان )وسط 
 أفريقيا(

كينيا )شرق 
 أفريقيا(

السودان )مشال 
 أفريقيا(

2003 
 )أديس أاباب(

جنوب أفريقيا 
 )جنوب أفريقيا(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

غاان )وسط 
 أفريقيا(

كينيا )شرق 
 أفريقيا(

السودان )مشال 
 أفريقيا(

2004 
 )كامباال(

أوغندا )شرق 
 أفريقيا(

موريتانيا )مشال  النيجر )مشال أفريقيا(
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

زامبيا )جنوب 
 أفريقيا(

2005 
 )أبوجا(

نيجرياي )غرب 
 أفريقيا(

كونغو )وسط  مصر )مشال أفريقيا(
 أفريقيا(

ليسوتو )جنوب 
 أفريقيا(

إثيوبيا )شرق 
 أفريقيا(

2006 
 )واغادوغو(

بوركينا فاسو 
 )غرب أفريقيا(

كونغو )وسط 
 أفريقيا(

بوروندي )شرق  ليبيا )مشال أفريقيا(
 أفريقيا(

سوازيلند )جنوب 
 أفريقيا(

2007 
 )أديس أاباب(

)شرق إثيوبيا 
 أفريقيا(

سوازيلند )جنوب 
 أفريقيا(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

تونس )مشال 
 أفريقيا(

ليبرياي )غرب 
 أفريقيا(

2008 
 )أديس أاباب(

إثيوبيا )شرق 
اجلزائر )مشال  تشاد )وسط أفريقيا( أفريقيا(

 أفريقيا(
كوت ديفوار 
 )غرب أفريقيا(

سوازيلند )جنوب 
 أفريقيا(

2009 
 )القاهرة(

مصر )مشال 
زمبابوي )جنوب  تشاد )وسط أفريقيا( أفريقيا(

كينيا )شرق  بنن )غرب أفريقيا( أفريقيا(
 أفريقيا(

2010 
 )ليلونغوي(

مالوي )جنوب 
 أفريقيا(

سرياليون )جنوب 
 أفريقيا(

رواندا )شرق 
 أفريقيا(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

املغرب )مشال 
 أفريقيا(

2011 
 أاباب()أديس 

غينيا )غرب 
 رواندا )شرق أفريقيا( أفريقيا(

مجهورية أفريقيا 
الوسطى )وسط 

 أفريقيا(
موريتانيا )مشال 

 أفريقيا(
مالوي )جنوب 

 أفريقيا(

2012 
 )أديس أاباب(

غابون )وسط 
سوازيلند )جنوب  ليبيا )مشال أفريقيا( أفريقيا(

 أفريقيا(
إريرتاي )شرق 

 أفريقيا(
كوت ديفوار 

 أفريقيا()غرب 

2013 
 )أبيدجان(

كوت ديفوار 
اجلزائر )مشال  كينيا )شرق أفريقيا( )غرب أفريقيا(

 أفريقيا(
ليسوتو )جنوب 

 أفريقيا(
الكامريون )وسط 

 أفريقيا(
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2014 
 )أبوجا(

نيجرياي )غرب 
 أفريقيا(

موريتانيا )مشال 
 أفريقيا(

مالوي )جنوب 
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 أفريقيا()وسط 

مجهورية تنزانيا 
املتحدة )شرق 

 أفريقيا(

2015 
 )أديس أاباب(

مجهورية تنزانيا 
املتحدة )شرق 

 أفريقيا(
غابون )وسط  مصر )مشال أفريقيا(

 أفريقيا(
جنوب أفريقيا 

 )جنوب أفريقيا(
غينيا )غرب 

 أفريقيا(

2016 
 )أديس أاباب(

جنوب أفريقيا 
 )جنوب أفريقيا(

الكونغو مجهورية 
الدميقراطية )وسط 

 أفريقيا(
اجلزائر )مشال 

 أفريقيا(
كوت ديفوار 
 )غرب أفريقيا(

أوغندا )شرق 
 أفريقيا(

2017 
 )داكار(

السنغال )غرب 
تشاد )وسط   أفريقيا(

 أفريقيا(
كينيا )شرق 

 أفريقيا(
جنوب أفريقيا 

 )جنوب أفريقيا(

2018 
 )أديس أاباب(

السودان )مشال 
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

إثيوبيا )شرق 
 أفريقيا(

ليسوتو )جنوب 
 أفريقيا(

السنغال )غرب 
 أفريقيا(

2019 
 )مراكش(

املغرب )مشال 
زامبيا )جنوب  إثيوبيا )شرق أفريقيا( أفريقيا(

 أفريقيا(
توغو )غرب 

 أفريقيا(
غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

2020 
 )افرتاضيا(

)مشال املغرب 
زامبيا )جنوب  إثيوبيا )شرق أفريقيا( أفريقيا(

 أفريقيا(
توغو )غرب 

 أفريقيا(
غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

2021 
 )أديس أاباب(

 االستوائيةغينيا 
 )وسط أفريقيا(

مدغشقر )شرق 
 أفريقيا(

زامبيا )جنوب 
 أفريقيا(

سرياليون )غرب 
 أفريقيا(

املغرب )مشال 
 أفريقيا(

2022 
 )داكار(

السنغال )غرب 
 أفريقيا(

مدغشقر )شرق 
 أفريقيا(

زمبابوي )جنوب 
غينيا االستوائية   أفريقيا(

 )وسط أفريقيا(


