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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 املالية والتخطيطوزراء  جلنة خرباء مؤمتر

 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع التاسع والثالثون

 2021آذار/مارس  19-17 ،)حضوراي وعرب االنرتنت( أديس أاباب

 *من جدول األعمال املؤقَّت 2البند 

وبرانمج العمل انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال  

 
 حجدول األعمال املؤقَّت املشرو 

 افتتاح االجتماع -1

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

 وممثل حكومة إثيوبيا. للجنة االقتصادية ألفريقيا، 

  املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العملانتخاب أعضاء  -2

 الواثئق

 (E/ECA/COE/39/1)جدول األعمال املؤقت 

 (E/ECA/COE/39/2/Rev.1) برانمج العمل املؤقَّت

َعلن تشكيلة املكتب اجلديد عقب إجراء املشاورات. وسيتألف من مخسة أعضاء: رئيس ت ُ س
هبذه ِق حامللعلى أساس التمثيل اجلغرايف العادل. وترد يف املرفق نتخبون وثالثة نواب ومقرر يُ 

الوثيقة تشكيلة مكتب الدورات السابقة. وسيرتأس الرئيس اجلديد بقية األعمال بعد اإلدالء 
السابقة، جيوز للجنة اخلرباء أن تقرر  ةمبالحظات موجزة. ووفقا ملا جرى عليه العمل يف الدور 

كف على إعداد مشروع التقرير والقرارات. وسيتألف الفريق من إنشاء فريق عامل خمصص يع
كل جتمع من التجمعات اإلقليمية الفرعية من  أعضاء ُُيَْتارون عادة على أساس عضوين  10

                                                 
*E/ECA/COE/39/1. 
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اخلمسة، ويكون ذلك عادة من بني أعضاء املكتب املنتهية واليته واملكتب اجلديد. وسيتوىل 
الفريق العامل. وسُتْدَعى اللجنة أيضا للنظر يف جدول النائب األول لرئيس املكتب رائسة 

 إبجراء التعديالت عليهما إذا استدعى األمر ذلك. ل وبرانمج العمل وإقرارمها، رهنااألعما

يف  حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا مؤخرا -3
 19ظل جائحة كوفيد 

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/11) 

إطار هذا البند من جدول األعمال، ستقدم األمانة حملة عامة عن التطورات االقتصادية يف 
 .19وأتثري جائحة كوفيد  2020و 2019 يواالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا يف عام

ربز العرض التطورات األخرية يف االقتصاد العاملي وآاثرها على أفريقيا. وسيتضمن حتليال وسيُ 
االقتصادي على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، مبا يف ذلك االجتاهات الجتاهات األداء 

املتعلقة ابلتنمية االجتماعية وآفاق النمو يف القارة، والصالت بني التغيري اهليكلي والتنمية 
، االجتماعية واملخاطر وأوجه عدم اليقني املرتبطة أبداء النمو على املدى املتوسط يف أفريقيا

. ويلي ذلك إجراء مناقشة عامة بشأن القضااي يف احلسبان 19كوفيد  أزمة  أتثريمع أخذ 
 والتوصيات السياساتية الرئيسية املبينة يف العرض.

يف ظل جائحة كوفيد  تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا -4
19 

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/7) 

مرحليا عن حالة التكامل  ستُ َقدِ م األمانة تقريراعمال، يف إطار هذا البند من جدول األ
التحدايت والقيود الرئيسية. أبرز ، يتضمن 19جائحة كوفيد وأتثري  اإلقليمي يف أفريقيا

 وسيلي العرض إجراء مناقشة عامة بشأن املسائل الرئيسية اليت أشارت إليها األمانة.

 للجنةواخلمسني عرض عن موضوع الدورة الثالثة  -5

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/4) 

والتنويع التصنيع ’’موضوع الدورة الثالثة واخلمسني، عن  ستقدم األمانة عرضا موجزا
ورقة املسائل إىل  استنادا‘‘ ،19يف ظل جائحة كوفيد  يف أفريقيا يف العصر الرقمي اناملستدام
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ية وقائمة على التنويع اليت تركز على احلاجة إىل السعي إىل اتباع اسرتاتيجيات صناعاملطروحة 
مع  ،االقتصادي قادرة على التكيف مع تغري املناخ وُتدِ عم النمو الشامل والتنمية املستدامة

الفرص يف إاتحة . وتبحث الورقة دور الرقمنة يف يف احلسبان 19كوفيد أتثري أزمة  أخذ 
إمكاانت قطاعات مثل الزراعة واخلدمات وقطاعات الطاقة النظيفة. كما تستكشف 

التكنولوجيا يف معاجلة قضااي تغري املناخ وتعزيز تنمية الصناعات املنخفضة الكربون، وكيف 
التصنيع والنمو االقتصادي مبا يتماشى  ميكن للبلدان األفريقية تسخري هذه الصناعات لتيسري

 مع هنج اقتصادي جديد شامل وقائم على املناخ. وسيلي العرض إجراء مناقشة عامة. 

  نظاميةال قضاايال -6

بشأن خمتلف املسائل النظامية  األعمال، ستقدِ م األمانةُ عروضايف إطار هذا البند من جدول 
وأجهزهتا الفرعية. وقد تود جلنة اخلرباء النظر يف التوصيات اللجنة االقتصادية  املتصلة أبعمال

مزيد من أجل  منريقيني وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفوعرضها على مؤمتر 
، ستُ ْعَرض تقارير املسائل 2021ختاذ إجراءات إذا استدعى األمر. ويف عام الالتوجيهات و 

 النظامية التالية على جلنة اخلرباء:

ألمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا )يشمل الفرتة من اتقرير  )أ(
 (2021إىل آذار/مارس  2020نيسان/أبريل 

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/18) 

 2020يربز التقرير اإلجنازات الرئيسية للجنة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، من نيسان/أبريل 
ويقدم حملة عامة عن الفعاليات واألنشطة الرئيسية اليت اضطلعت  .2021إىل آذار/مارس 

املتمثلة يف تعزيز التنمية االقتصادية واسعة واليتها الاالقتصادية ألفريقيا استجابة لهبا اللجنة 
 واالجتماعية يف أفريقيا.

 وجلنة اخلرباء مدعوة الستعراض التقرير وتقدمي التوجيهات والتعليقات بشأن أنشطة األمانة. 
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تقرير عن متابعة القرارات الصادرة عن الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية  )ب(
، وقرارات االجتماع ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

 املستوى الوزارياالستثنائي ملكتب املؤمتر على 

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/6) 

اعتمدها يف تنفيذ القرارات اليت االقتصادية ألفريقيا اللجنة يربز التقرير التقدم الذي أحرزته 
اليت  (1) يف دورته الثانية واخلمسني مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

، والقرارات اليت اُعتمدت 2019آذار/مارس  26و 25 يعقدت يف مراكش، املغرب، يوم
 :على املستوى الوزاري 2020يف االجتماع اخلاص للمكتب الذي عقد يوم نيسان/أبريل 

 .البياانت واإلحصاءات (52 –د ) 962

استعراض منتصف املدة لربانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية  (52 –د ) 963
 .2024 - 2014غري الساحلية للعقد 

 .2020اخلطة وامليزانية الربانجميتان لعام ( 52-)د 964

بروتوكول لكسمربغ بشأن املسائل اخلاصة ابملعدات الدارجة على  (52 –د ) 965
 السكك احلديدية امللحق ابتفاقية الضماانت الدولية على املعدات املنقولة.

لصاحل  2020-2011التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل العقد  (52 –د ) 967
 .أقل البلدان منواً والتحضري ملؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوا

السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي:  (52-د ) 968
  .اسرتاتيجية ألفريقيا

 .مبادرة الرَّْقَمَنة واالقتصاد الرقمي (52 –د ) 969

 الربانجمية وامليزانية.( اخلطة 53-)د 970

 .2019( جائحة كوفيد 53-)د 971

وقد تود جلنة اخلرباء استعراض التقدم احملرز وتزويد األمانة مبزيد من التوجيهات من أجل 
 التنفيذ الفعال للقرارات املذكورة أعاله.

                                                 
( ]استعراض اهليكل احلكومي الدويل للجنة االقتصادية ألفريقيا عماًل 52-)د  966ال يتناول التقرير القرار   (1)

 ([ ألن اللجنة مل تكن مطالبة ابختاذ أي إجراء عماًل بذلك51-)د  957( والقرار 49-)د  943بقرارها 
 (.، املرفق الثاين52/2CM//ECA/E انظرالقرار )
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مذكرة من يف أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا: التنظيمية األخرية تقرير عن التغيريات  )ج(
 األمينة التنفيذية

 الواثئق
(E/ECA/COE/39/21) 

أدخلت مؤخرا على اليت التأثري على الكلفة عدمية تنظيمية الموجزا عن التغيريات يقدم التقرير 
وجلنة  .األمانة جاللجنة االقتصادية ألفريقيا ملرافقة التوجه االسرتاتيجي اجلديد وأولوايت برانم

 اخلرباء مدعوة لإلحاطة علما ابخلطة الربانجمية هبدف إقرارها. 

 2022اخلطة الربانجمية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  (د)

 الواثئق

 (E/ECA/COE/39/19) 

  .2022برسم العام اللجنة االقتصادية ألفريقيا الفرعية لربامج ليقدم التقرير اخلطَة الربانجميَة 
 وجلنة اخلرباء مدعوة لإلحاطة علما ابخلطة الربانجمية هبدف إقرارها. 

 2022امليزانية الربانجمية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  (ه )

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/20) 

 .2022لعام يرسم اللجنة االقتصادية ألفريقيا الفرعية لربامج ليقدم التقرير امليزانية الربانجميَة 
 وجلنة اخلرباء مدعوة لإلحاطة علما ابمليزانية الربانجمية هبدف إقرارها.

 تقرير عن اهليئات الفرعية للجنة االقتصادية ألفريقيا والتقارير املقدمة من تلك اهليئات (و)

 الواثئق

تقرير عن الدورة األوىل للجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص والتكامل اإلقليمي والتجارة 
 . (E/ECA/COE/39/10)واهلياكل األساسية والصناعة والتكنولوجيا

تقرير عن اجتماع الدورة الثالثة للجنة املعنية ابلسياسات االجتماعية والفقر والشؤون اجلنسانية 
(E/ECA/COE/39/16) 

 تقرير عن الدورة الثالثة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة
(E/ECA/COE/39/5, E/ECA/COE/39/22) 
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  :لدولية لكبار املسؤولني واخلرباءاحلكومية ا دون اإلقليمية لل جانجتماعات االتقارير عن 

(ECA/CA/ICSOE/36, ECA/EA/ICSOE/24, ECA/SRO-NA/ICSOE/35/6, 

ECA/SA/ICSOE/XXVI/2020/8, ECA/WA/ICE/23/01E) 

التقرير املرحلي عن أعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط 
(E/ECA/COE/39/13) 

 عن التسجيل املدين  تقرير عن املؤمتر اخلامس للوزراء املسؤولني
(CRMC5/2019/30) 

 واستنتاجاهتا للجنة اإلحصائية ألفريقيا ةالسابعمداوالت الدورة موجز 
(E/ECA/STATCOM/7/13/Add.1) 

وقد تود جلنة اخلرباء استعراض التقرير املتعلق ابهليئات الفرعية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا 
والتقارير املقدمة من تلك اهليئات. وقد تود اللجنة كذلك النظر يف املسائل اليت يستدعي 

ألمانة األمر اختاذ إجراءات بشأهنا أو اليت حتال إليها، مبا يف ذلك القرارات، وتزويد ا
 ابلتوجيهات بشأن عمل اهليئات الفرعية يف املستقبل.

تقرير عن الدعم املقدم من األمم املتحدة لالحتاد األفريقي وبرانمج الشراكة اجلديدة من  (ز)
 أجل تنمية أفريقيا التابع له

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/12) 

من األمم املتحدة لالحتاد األفريقي قد تود جلنة اخلرباء استعراض التقرير املتعلق ابلدعم املقدم 
وبرانمج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، وتزويد األمانة ابلتوجيهات بشأن 

 األعمال املقبلة للربانمج.

تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برانمج عمل إسطنبول لصاحل  (ح) 
  (برانمج عمل إسطنبول) 2020–2011 أقل البلدان منوا للعقد

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/15) 

قد تود جلنة اخلرباء استعراض التقرير املرحلي عن تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برانمج 
وقد تود اللجنة كذلك النظر يف  .2020–2011العمل لصاحل أقل البلدان منوًا للعقد 

املسائل اليت يستدعي األمر اختاذ إجراءات بشأهنا أو اليت حتال إليها، مبا يف ذلك القرارات، 
 على النحو الوارد يف التقرير املرحلي، وتزويد األمانة مبزيد من التوجيهات.
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 - 2014لعقد تقرير عن برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية ل (ط)
2024 

 الواثئق

(E/ECA/COE/39/9) 

قد تود جلنة اخلرباء استعراض التقرير املرحلي عن تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برانمج 
وقد تود اللجنة كذلك النظر يف  .2020–2011العمل لصاحل أقل البلدان منوًا للعقد 

املسائل اليت يستدعي األمر اختاذ إجراءات بشأهنا أو اليت حتال إليها، مبا يف ذلك القرارات، 
 على النحو الوارد يف التقرير املرحلي، وتزويد األمانة مبزيد من التوجيهات.

  وموضوعها ومكان انعقادهاللجنة واخلمسني  اتريخ الدورة الرابعة -7

  الواثئق
(E/ECA/COE/39/23) 

، ما مل 2022سُتعقد الدورة الرابعة واخلمسون ملؤمتر الوزراء يف أديس أاباب يف آذار/مارس 
 خالف ذلك. الوزراء يقرر مؤمتر 

النظر يف املوضوع الذي تقرتحه األمانة للدورة الرابعة واخلمسني  وقد تود جلنة اخلرباء أيضا
 وتُقدِ م آراءها بشأنه بغية إقراره لعرضه على مؤمتر الوزراء للموافقة عليه. 

  مسائل أخرى -8

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

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

ابلتوصيات الرئيسية ومشاريع  تقرير الصادر عن اجتماعها مشفوعاستنظر اللجنة يف ال
 ه على أساس جدول أعمال االجتماع بغية تقدميه ملؤمتر الوزراء.القرارات وتُقر  

 اختتام االجتماع -10

موجزا  مكتب جلنة اخلرباء عرضاقدم رئيس وسي. سُتْديل األمانة مبالحظات ختامية موجزة
 للنتائج الرئيسية للمداوالت مث يعلن اختتام االجتماع.
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  املرفق

 املؤمترأعضاء مكتب 

 الرئيس السنة واملكان
النائب األول 

 للرئيس:
النائب الثاين 

 للرئيس:
النائب األول 

 للرئيس:
 املقرر

2001  
 )اجلزائر العاصمة(

)مشال اجلزائر 
 أفريقيا( 

تنزانيا )شرق 
 أفريقيا( 

غابون )وسط 
 أفريقيا(

مايل )غرب 
 أفريقيا( 

جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي(

2002  
 )جوهانسربغ(

جنوب أفريقيا 
)اجلنوب 
 األفريقي(

)غرب  نالكامريو 
 أفريقيا(

غاان )غرب 
 أفريقيا(

كينيا )شرق 
 أفريقيا(

السودان )مشال 
 أفريقيا(

2003  
 )أديس أاباب(

أفريقيا جنوب 
)اجلنوب 
 األفريقي(

)غرب  نالكامريو 
 أفريقيا(

غاان )غرب 
 أفريقيا(

كينيا )شرق 
 أفريقيا(

السودان )مشال 
 أفريقيا(

2004  
 )كامباال(

أوغندا )شرق 
 أفريقيا(

النيجر )غرب 
 أفريقيا(

موريتانيا )مشال 
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا( 

 

زامبيا )اجلنوب 
 األفريقي(

2005  
 )أبوجا(

النيجر )غرب 
 أفريقيا(

مصر )مشال 
 أفريقيا(

الكونغو )وسط 
 أفريقيا(

ليسوتو )اجلنوب 
 األفريقي(

 إثيوبيا )شرق أفريقيا(

2006  
 )واغادوغو(

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(

)غرب  نالكامريو 
 أفريقيا(

تونس )مشال 
 أفريقيا(

 ليرباي )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 )غرب 
 أفريقيا(

أوغندا )شرق 
 أفريقيا(

)غرب  نالكامريو 
 أفريقيا(

املغرب )مشال 
 أفريقيا(

2011 
 )أديس أاباب(

غينيا )غرب 
 أفريقيا(

رواندا )شرق 
 أفريقيا(

مجهورية أفريقيا 
الوسطى )وسط 

 أفريقيا(

موريتانيا )مشال 
 أفريقيا(

مالوي )اجلنوب 
 األفريقي(
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2012 
 )أديس أاباب(

غابون )وسط 
 أفريقيا(

ليبيا )مشال 
 أفريقيا(

سوازيلند )اجلنوب 
 األفريقي(

إريرتاي )شرق 
 أفريقيا(

كوت ديفوار )غرب 
 أفريقيا(

2013 
 )أبيدجان(

كوت ديفوار 
 )غرب أفريقيا(

 وسط أفريقيا اجلنوب األفريقي مشال أفريقيا شرق 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(

جنوب أفريقيا 
)اجلنوب 
 األفريقي(

 غينيا )غرب أفريقيا(

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 )غرب 
 أفريقيا(

 
تشاد )وسط 

 أفريقيا(
كينيا )شرق 

 أفريقيا(
جنوب أفريقيا 

 )اجلنوب األفريقي(
2018 

 )أديس أاباب(
السودان )مشال 

 أفريقيا(
االستوائية غينيا 

 )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 
 

املغرب )مشال 
 أفريقيا(

إثيوبيا )شرق 
 أفريقيا(

زامبيا )اجلنوب 
 األفريقي(

توغو )غرب 
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

 2021البلدان املْقرتررحة لعام 

 الرئيس املنصب
النائب األول 

 للرئيس:
النائب الثاين 

 للرئيس:
النائب األول 

 للرئيس:
 املقرر

 مشال أفريقيا غرب أفريقيا األفريقياجلنوب  فريقياأشرق  وسط أفريقيا اإلقليم


