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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

 والتنمية االقتصادية األفريقيي 
 االجتماع احلادي واألربعون 

 2023آذار/مارس  17-15نرتنت(، إل)حضوراي وعرب ا أديس أاباب
 *من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل
 

 جدول األعمال املؤقت املشروح 
 افتتاح االجتماع  -1

االفتتاحية رئيُس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته، إىل حني   سيرتأس اجللسة  
انتخاب مكتب جديد. وسُيديل ببياانت استهاللية كل من رئيس املكتب املنتهية واليته، 

 واألمني التنفيذي ابلنيابة للجنة االقتصادية ألفريقيا، وممثل حكومة إثيوبيا. 

   وبرانمج العمل انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال -2
 الواثئق

 (E/ECA/COE/41/1) جدول األعمال املؤقت

 (E/ECA/COE/41/3) مشروع برانمج العمل

ن تشكيلة املكتب اجلديد عقب إجراء مشاورات. وسيتألف املكتب من مخسة  سُتعل  
أعضاء: رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر جيري انتخاهبم على أساس التمثيل اجلغرايف العادل.  
وترد يف املرفق امللحق هبذه الوثيقة تشكيلة مكاتب الدورات السابقة. وسيتوىل الرئيس اجلديد 

عقب اإلدالء مبالحظات موجزة. ووفقا ملا جرى عليه العمل يف الدورات رائسة بقية األعمال  
 

* E/ECA/COE/41/1 
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املاضية، جيوز للجنة اخلرباء أن تقرر إنشاء فريق عامل خمصص للمساعدة على إعداد مشروع  
أعضاء ُُيتارون على   10التقرير وصياغة مشاريع القرارات. وسيتألف هذا الفريق العامل من  

جملموعات دون اإلقليمية اخلمس، وعادة ما جيري اختيارهم  أساس عضوين من كل واحدة من ا
من بني أعضاء املكتب املنتهية واليته واملكتب اجلديد. وسيتوىل النائب األول لرئيس املكتب 
رائسة الفريق العامل. وسُتدعى اللجنة أيضا للنظر يف جدول األعمال املؤقت وبرانمج العمل 

 اليت تراها ضرورية. وإقرارمها، رهنا إبجراء التعديالت 

 حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا مؤخرا    -3
 الواثئق

(E/ECA/COE/41/5) 

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ستقدم األمانة حملة عامة عن التطورات 
وسُيربز العرض التطورات . 2022االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا يف عام 

عامة بشأن القضااي   لي ذلك مناقشة  تاألخرية يف االقتصاد العاملي وآاثرها على أفريقيا. وس
 والتوصيات السياساتية الرئيسية املبيّنة يف العرض. 

 تقييم التقدم احملرز يف جمال حتقيق التكامل اإلقليمي يف أفريقيا   -4
 الواثئق

(E/ECA/COE/41/6) 

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، سُتقدِّم األمانة تقريرا مرحلّيا عن حالة 
التحدايت والعقبات الرئيسية.  مبا يف ذلك تسليط الضوء على التكامل اإلقليمي يف أفريقيا، 

 .اءاخلرب  عامة بشأن املسائل الرئيسية اليت عرضتها األمانة على جلنة  لي العرض مناقشة  توس

 عرض عن موضوع الدورة اخلامسة واخلمسي للجنة االقتصادية ألفريقيا    -5
 الواثئق

(E/ECA/COE/41/4-E/ECA/CM/55/4) 

ستقدم األمانة عرضا موجزا للتعريف مبوضوع الدورة اخلامسة واخلمسني،  
 ‘‘ ،’’تعزيز االنتعاش والتحول يف أفريقيا للحد من أوجه التفاوت ومواطن الضعفوهو 

لصاحل  لقارة انتعاش اب، اليت سرتكز على جتديد االلتزام سائل املطروحةابالستناد إىل ورقة امل
تيح من خالل عقد اجتماعي جديد يذلك  يف سبيل  والعمل    شامل للجميععلى حنو  الفقراء  

فرصا متساوية للجميع. وسيبحث العرض أيضا فرص حتقيق تلك األهداف، مبا يف ذلك من 
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األنشطة اجلارية يف إطار االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية،  خالل 
لي العرض  تواالستثمارات اخلضراء، والتحول الرقمي، وإصالحات اهليكل املايل العاملي. وس

 عامة.  مناقشة  

   قضااي نظامية   -6
يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ستقدِّم األمانُة عروضا بشأن خمتلف القضااي  
النظامية املتعلقة أبعماهلا وأجهزهتا الفرعية. وقد تود جلنة اخلرباء النظر يف صياغة توصيات  

مزيد من سداء إلوتقدميها إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني 
، سُتعرض التقارير  2023. ويف عام  االقتضاءحسب  ،  إجراءاتواختاذ ما يلزم من  وجيهات  تال

 النظامية التالية على جلنة اخلرباء:

تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا )يشمل الفرتة من   )أ(
 )2023إىل آذار/مارس  2022نيسان/أبريل 

 الواثئق

(E/ECA/COE/41/7) 

يسلط هذا التقرير الضوء على اإلجنازات الرئيسية للجنة االقتصادية يف الفرتة  
. ويقدم حملة عامة عن  2023إىل آذار/مارس  2022املشمولة ابلتقرير، من نيسان/أبريل 
للجنة  ة الواسعة واليالع هبا يف إطار تنفيذ ضطالمت االالفعاليات واألنشطة الرئيسية اليت 

 تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا.يف سبيل  تصاديةاالق

وتعليقات بشأن أنشطة  توجيهات  إىل استعراض التقرير وتقدمي  مدعوة  وجلنة اخلرباء  
 األمانة.  

التقرير املتعلق مبتابعة القرارات الصادرة عن مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية   )ب( 
 األفريقيياالقتصادية 

 الواثئق

(E/ECA/COE/41/8) 

تتضمن هذه الوثيقة عروضا موجزة للتقدم احملرز يف تنفيذ القرارات التالية اليت اختذها  
مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف الدورة الرابعة واخلمسني للجنة  

 االقتصادية: 

 متويل االنتعاش يف أفريقيا وما بعد ذلك  .( 54-د)  982
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 أمهية التحول الرقمي لفتح آفاق جديدة .( 54-د)  983

دور الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات يف أفريقيا يف حتسني   .(54-د) 984
 النتائج الصحية يف أفريقيا 

 التوجهات االسرتاتيجية احمليّنة واإلطار الربانجمي املتوسط األجل  . (54-د) 985
 2023واخلطة وامليزانية الربانجميتني لعام  2025- 2022

 البياانت واإلحصاءات .( 54-د)  986

الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا ألقل البلدان منّوا  .(54-د) 987
 يف سياق مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منّوا

النهوض ابالستثمار يف قطاع النقل لتحقيق االستفادة القصوى   .( 54-د) 988
 من منافع منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية 

 ر شهادات الكربونإصدا .( 54-د)  989

 كبح التدفقات املالية غري املشروعة واسرتداد األصول املفقودة  .( 54-د)  990

 برانمج إدارة الثقافة والرتاث .( 54-د)  991

من  توجيهات قد تود جلنة اخلرباء استعراض التقدم احملرز وتزويد األمانة مبزيد من ال
 أجل التنفيذ الفعال للقرارات املذكورة أعاله.

 ألفريقيا  التقارير املتعلقة أبعمال اهليئات الفرعية التابعة للجنة االقتصادية )ج(

 الواثئق

تقرير منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املســـــتدامة عن دورته الثامنة   •
(E/ECA/COE/41/9) 

 ( E/ECA/COE/41/12)تقرير جلنة اإلحصاءات والبياانت عن دورهتا الثامنة  •
تقارير عن دورات اللجان احلكومية الدولية دون اإلقليمية لكبار املسؤولني   •

 :واخلرباء
• (E/ECA/COE/41/13 وE/ECA/COE/41/14 وE/ECA/COE/41/15  

   E/ECA/COE/41/16و

 ( E/ECA/COE/41/11)تقرير جلنة احلوكمة االقتصادية عن دورهتا األوىل  •
 التقرير املرحلي املتعلق أبعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  •

 ( E/ECA/COE/41/17و
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قد تود جلنة اخلرباء استعراض التقارير املتعلقة أبعمال اهليئات الفرعية التابعة للجنة  
وقد تود أيضا النظر يف املسائل اليت تتطلب اختاذ إجراءات بشأهنا أو إحالتها   االقتصادية.

 بشأن عمل اهليئات الفرعية يف املستقبل.   توجيهات لألمانة إليها، مبا يف ذلك القرارات، وتقدمي  

   2024لعام  تاناملقرتح تانالربانجميوامليزانية اخلطة  )د(  

 الواثئق

(E/ECA/COE/41/18) 

 :يتضمن التقرير

 ؛ 2024لعام  ألفريقيا  موجزا للخطة الربانجمية املقرتحة للجنة االقتصادية  ‘1’ 

 ؛  2024لعام  ألفريقيا  املقرتحة للجنة االقتصادية  ميزانية الربانجمية  موجزا لل ‘2’ 

إىل  مدعوة خلرباء وجلنة ا. بعةومتتا وسيتم عرض قِّسمي التقرير بصورة منفصلة 
 . نيتقرتحاملوامليزانية طة ابلتقرير هبدف إقرار اخل اإلحاطة 

التقرير املتعلق ابلدعم املقدم من األمم املتحدة إىل االحتاد األفريقي وبرانمج الشراكة  )هـ(
 اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له

 الواثئق

(E/ECA/COE/41/19) 

قد تود جلنة اخلرباء استعراض التقرير املتعلق ابلدعم املقدم من األمم املتحدة إىل  
توجيهات  االحتاد األفريقي وبرانمج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، وتقدمي 

 مانة بشأن عمل الربانمج يف املستقبل.ألل

لربانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري  التقرير املتعلق ابستعراض منتصف املدة   )و(
   الرتكيز على أفريقيا :2024-2014 الساحلية للعقد

 الواثئق

(E/ECA/COE/41/10 ) 

التقرير املتعلق ابستعراض منتصف املدة لربانمج عمل استعراض  قد تود جلنة اخلرباء  
املسائل اليت تتطلب اختاذ إجراءات بشأهنا  فيينا يف السياق األفريقي. وقد تود أيضا النظر يف  

أو إحالتها إليها، مبا يف ذلك القرارات، على النحو الوارد يف التقرير، وتقدمي مزيد من 
 مانة. أللتوجيهات ال
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 تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برانمج عمل الدوحة للعقدعن التقدم احملرز يف تقرير  )ز(  
 البلدان منّوا لصاحل أقل  2022-2031

 الواثئق

(E/ECA/COE/41/20) 

تنفيذ اجملاالت ذات لق ابلتقدم احملرز يف عاملتقد تود جلنة اخلرباء استعراض التقرير 
األولوية يف برانمج العمل لصاحل أقل البلدان منوا يف أفريقيا. وقد تود أيضا النظر يف املسائل  

إحالتها إليها، مبا يف ذلك القرارات، على النحو الوارد اليت تتطلب اختاذ إجراءات بشأهنا أو  
 مانة. أللتوجيهات يف التقرير، وتقدمي مزيد من ال

، ومكان  ألفريقيا  موعد انعقاد الدورة السادسة واخلمسي للجنة االقتصادية   -7
 انعقادها وموضوعها 

 الواثئق

(E/ECA/COE/41/21) 

سُتعقد الدورة السادسة واخلمسون للجنة االقتصادية يف أديس أاباب يف آذار/مارس  
 ، ما مل يقرر مؤمتر الوزراء خالف ذلك. 2024

وقد تود جلنة اخلرباء أيضا النظر يف املوضوع املقرتح من األمانة للدورة السادسة  
 لوزراء للموافقة عليه.  واخلمسني وتقدمي آراء بشأنه بغية إقراره من أجل عرضه على مؤمتر ا

  مسائل أخرى   -8
 أن تثري مسائل أخرى مل تشملها البنود املذكورة أعاله.اخلرباء جيوز للجنة 

النظر يف تقرير اجتماع جلنة اخلرباء وإقراره، والنظر يف التوصيات ومشاريع     -9
 القرارات

ابلتوصيات الرئيسية يف التقرير الصادر عن اجتماعها مشفوعا رباء اخلستنظر جلنة 
ومشاريع القرارات وتُقرُّه على أساس القضااي اليت نوقشت واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها  

 أثناء االجتماع. وسيقدم التقرير بعد ذلك إىل مؤمتر الوزراء للنظر فيه. 

 اختتام االجتماع - 10
جلنة اخلرباء عرضا سُتديل األمانة مبالحظات ختامية موجزة. وسيقدم رئيس مكتب  

 موجزا للنتائج الرئيسية للمداوالت مث يعلن اختتام االجتماع.
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  املرفق
 أعضاء مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 السنة 
النائب الثاين  النائب األول للرئيس  الرئيس )املكان(

 للرئيس 
النائب الثالث 

 املقرر للرئيس 

2001 
 )اجلزائر( 

 اجلزائر
 أفريقيا( )مشال 

 مجهورية تنزانيا املتحدة 
 )شرق أفريقيا( 

 غابون 
 )وسط أفريقيا( 

 مايل 
 )غرب أفريقيا( 

 جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي( 

2002 
 ( )جوهانسربغ

 جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي( 

 الكامريون 
 )وسط أفريقيا( 

 غاان 
 )غرب أفريقيا( 

 كينيا 
 )شرق أفريقيا( 

 السودان 
 أفريقيا( )مشال 

2003 
 )أديس أاباب( 

 جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي( 

 الكامريون 
 )وسط أفريقيا( 

 غاان 
 )غرب أفريقيا( 

 كينيا 
 )شرق أفريقيا( 

 السودان 
 )مشال أفريقيا( 

2004 
 )كامباال( 

 أوغندا 
 )شرق أفريقيا( 

 النيجر 
 )غرب أفريقيا( 

 موريتانيا 
 )مشال أفريقيا( 

 غينيا االستوائية 
 أفريقيا( )وسط 

 زامبيا 
 )اجلنوب األفريقي( 

2005 
 )أبوجا( 

 اي ري نيج
 )غرب أفريقيا( 

 مصر
 )مشال أفريقيا( 

 الكونغو 
 )وسط أفريقيا( 

 ليسوتو
 )اجلنوب األفريقي( 

 إثيوبيا 
 )شرق أفريقيا( 

2006 
 )أوغادوغو( 

 بوركينا فاسو 
 )غرب أفريقيا( 

 الكونغو 
 )وسط أفريقيا( 

 ليبيا 
 )مشال أفريقيا( 

 بوروندي 
 )شرق أفريقيا( 

 سوازيلند 
 )اجلنوب األفريقي( 

2007 
 )أديس أاباب( 

 إثيوبيا 
 )شرق أفريقيا( 

 سوازيلند 
 )اجلنوب األفريقي( 

 الكامريون 
 )وسط أفريقيا( 

 تونس 
 )مشال أفريقيا( 

 ليبرياي 
 )غرب أفريقيا( 

2008 
 )أديس أاباب( 

 إثيوبيا 
 )شرق أفريقيا( 

 تشاد 
 )وسط أفريقيا( 

 اجلزائر
 )مشال أفريقيا( 

 كوت ديفوار
 )غرب أفريقيا( 

 سوازيلند 
 )اجلنوب األفريقي( 

2009 
 )القاهرة( 

 مصر
 )مشال أفريقيا( 

 تشاد 
 )وسط أفريقيا( 

 زمبابوي
 )اجلنوب األفريقي( 

 بنن 
 )غرب أفريقيا( 

 كينيا 
 )شرق أفريقيا( 

2010 
 )ليلونغوي(

 مالوي
 )اجلنوب األفريقي( 

 سرياليون 
 أفريقيا( )غرب 

 رواندا 
 )شرق أفريقيا( 

 الكامريون 
 )وسط أفريقيا( 

 املغرب
 )مشال أفريقيا( 

2011 
 )أديس أاباب( 

 غينيا 
 )غرب أفريقيا( 

 رواندا 
 )شرق أفريقيا( 

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

 )وسط أفريقيا( 
 موريتانيا 

 )مشال أفريقيا( 
 مالوي

 )اجلنوب األفريقي( 

2012 
 )أديس أاباب( 

 غابون 
 أفريقيا( )وسط 

 ليبيا 
 )مشال أفريقيا( 

 سوازيلند 
 )اجلنوب األفريقي( 

 إريرتاي
 )شرق أفريقيا( 

 كوت ديفوار
 )غرب أفريقيا( 

2013 
 )أبيدجان( 

 كوت ديفوار
 )غرب أفريقيا( 

 كينيا 
 )شرق أفريقيا( 

 اجلزائر
 )مشال أفريقيا( 

 ليسوتو
 )اجلنوب األفريقي( 

 الكامريون 
 )وسط أفريقيا( 

2014 
 )أبوجا( 

 نيجرياي 
 )غرب أفريقيا( 

 موريتانيا 
 )مشال أفريقيا( 

 مالوي
 )اجلنوب األفريقي( 

غينيا االستوائية  
 )وسط أفريقيا( 

مجهورية تنزانيا 
املتحدة )شرق 

 أفريقيا( 
2015 

 )أديس أاباب( 
مجهورية تنزانيا 

 املتحدة 
 )شرق أفريقيا( 

 مصر
 )مشال أفريقيا( 

 غابون 
 )وسط أفريقيا( 

 أفريقيا جنوب 
 )اجلنوب األفريقي( 

 غينيا 
 )غرب أفريقيا( 
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2016 
 )أديس أاباب( 

 جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي( 

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية 

 )وسط أفريقيا( 
 اجلزائر

 )مشال أفريقيا( 
 كوت ديفوار
 )غرب أفريقيا( 

 أوغندا 
 )شرق أفريقيا( 

2017 
 )داكار(

 السنغال 
 تشاد   )غرب أفريقيا( 

 )وسط أفريقيا( 
 كينيا 

 )شرق أفريقيا( 
 جنوب أفريقيا 

 )اجلنوب األفريقي( 
2018 

 )أديس أاباب( 
 السودان 

 )مشال أفريقيا( 
 غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا( 

 إثيوبيا 
 )شرق أفريقيا( 

 ليسوتو
 )اجلنوب األفريقي( 

 السنغال 
 )غرب أفريقيا( 

2019 
 )مراكش( 

 املغرب
 )مشال أفريقيا( 

 إثيوبيا 
 )شرق أفريقيا( 

 زامبيا 
 )اجلنوب األفريقي( 

 توغو
 )غرب أفريقيا( 

 غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا( 

2020 
 )عرب اإلنرتنت(

 املغرب
 )مشال أفريقيا( 

 إثيوبيا 
 )شرق أفريقيا( 

 زامبيا 
 )اجلنوب األفريقي( 

 توغو
 )غرب أفريقيا( 

 غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا( 

2021 
 أاباب( )أديس 

 غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا( 

 مدغشقر
 )شرق أفريقيا( 

 زامبيا 
 )اجلنوب األفريقي( 

 سرياليون 
 )غرب أفريقيا( 

 املغرب
 )مشال أفريقيا( 

2022 
 )داكار( 

 السنغال 
 )غرب أفريقيا( 

 مدغشقر
 )شرق أفريقيا( 

 زمبابوي
 غينيا االستوائية   )اجلنوب األفريقي( 

 )وسط أفريقيا( 


