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  OES/22/03/0032 :ملرجعا

 إشعار
 الدورة الرابعة واخلمسون للجنة االقتصادية ألفريقيا

  مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني
 2022أيار/مايو  17-11 ،داكار

 
بأن اجتماع مؤمتر  امن النظام الداخلي للجنة االقتصادية ألفريقيا، تشكل هذه الوثيقة إشعار 4عمال باملادة  -1

وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف الدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا سيعقد يف 
 . 2022أيار/مايو  17إىل  11داكار يف الفترة من 

 ربعاءألايفتتح على الساعة التاسعة صباًحا من يوم  الوزاري اجتماٌع حتضريي للجنة اخلرباء وسيسبق االجتماَع -2
أيار/مايو  16. بينما سُيفتتح االجتماع الوزاري على الساعة التاسعة صباًحا من يوم االثنني 2022أيار/مايو  11

2022. 

 17و 16. وسُيعقد مؤمتر الوزراء يومي 2022أيار/مايو  13إىل  11وستجتمع جلنة اخلرباء يف الفترة من  -3
 .2022أيار/مايو 

 ويرد َجْدَوال األعمال املؤقتان الجتماعات مؤمتر الوزراء وجلنة اخلرباء ُمرفقني هبذا اإلشعار.  -4

آفاق متويل االنتعاش يف أفريقيا: فتح ’’ستركز الدورة الرابعة واخلمسون للجنة االقتصادية على موضوع و -5
(. وبالنسبة 19-قد اتسعت فجوات متويل التنمية بشكل كبري منذ تفشي جائحة الفريوس التاجي )كوفيدل‘‘. جديدة

مليار دوالر سنويا  154ألفريقيا، من املتوقع أن ترتفع النفقات السنوية لتحقيق أهـداف التنمية املستدامة مبقدار 
ة على مدى السنوات اخلمس املقبلة لضمان االستجابة بصورة كافية مليار دوالر إضافي 285بسبب اجلائحة، ومبقدار 

خمتلفة تفتح آفاقا متويلية جديدة وتعزز اخليارات مقاربات للجائحة. ويتطلب النطاق غري املسبوق لتأثري اجلائحة اتباع 
وط مواتية، واالستفادة املبتكرة واملستدامة من أجل توسيع نطاق التمويل العام، وحشد التمويل من القطاع اخلاص بشر

من متويل املناخ، وتيسري متويل التجارة. وستشهد الدورة الرابعة واخلمسون للمؤمتر مداوالت بشأن التدابري الرامية إىل 
حشد التمويل من القطاع اخلاص، ووضع آليات لالستفادة من حقوق السحب اخلاصة ومتويل املناخ، وبناء توافق يف 

احلكومات يف حتقيق أوجه التآزر بني التمويل احمللي واخلارجي من املصادر العامة واخلاصة  اآلراء بشأن كيفية دعم
 على حد سواء. 
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، تليه 2022وسُتْسَتهل اجللسات العامة ملؤمتر الوزراء حبوار سياسايت رفيع املستوى عن موضوع املؤمتر لعام  -6
مسامهات اخلرباء رفيعي املستوى احملنكني من داخل  جلسات عامة تتناول سلسلة من املواضيع الفرعية. هذا وستعمل

ومبواد ورقة املسائل املطروحة أفريقيا وخارجها على توجيه النقاش الذي سَيسترشد باالستنتاجات اليت وردت مؤخرا يف 
 من أجل التوصل إىل توافق لآلراء بشأن جماالت العمل ذات األولوية.فنية أساسية 

، وهي الفعاليات اليت من املقرر أن مناقشات ملهمةاملتزامنة  ن الفعاليات اجلانبيةعدد ميثري ومن املتوقع أن  -7
 دقيقة لكل منها.  90وستقتصر على  ،2022أيار/مايو  15و 14عقد يومي ُت

املمثلني املناوبني واملستشارين الذين  ،اءضحسب االقتو ،ويرجى من الوفود أن تبعث بأمساء املمثلني املعتمدين -8
 .2022نيسان/أبريل  11ن يف الدورة إىل أمينة اللجنة حبلول سيشاركو

من النظام الداخلي، جيب تقدمي وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين  13ووفقا للمادة  -9
 2022مايو أيار/ 10إىل األمينة التنفيذية قبل اجللسة األوىل للدورة. ويرجى إرسال نسخة من وثائق التفويض حبلول 

 مث تقدمي األصل يف عني املكان مبركز املؤمترات. eca-soc@un.org إىل أمينة اللجنة على الربيد اإللكتروين

وينبغي للمشاركني التسجيل عرب اإلنترنت مع إرفاق خطاب االعتماد. وسيكون التسجيل عرب اإلنترنت متاًحا  -10
 وستكون املعلومات عن الدورة متاحة على املوقع الشبكي. .http://www.uneca.org/cfm2022 :على املوقع الشبكي التايل

وسيجري التسجيل أيضا يف عني املكان من الساعة الثامنة صباًحا إىل اخلامسة مساء خالل الفترة املمتدة من  -11
املسجلني مسبقا استالم يف املكان املخصص للتسجيل، حيث سيكون بوسع املشاركني  2022أيار/مايو  17إىل  9

 شاراهتم.

وستصدر يف الوقت املناسب جداول األعمال املؤقتة واملشروحة، وبرنامج العمل، ومذكرة معلومات مفصلة،  -12
وورقات تقنية وورقات عمل لالجتماعات، وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة. وللحصول على الوثائق قبل االجتماع، 

 الشبكي للدورة وتنزيل أي نسخة حيتاجوهنا.  يرجى من املندوبني زيارة املوقع

  :وينبغي أن توجه املراسالت املتعلقة بالدورة الرابعة واخلمسني ملؤمتر الوزراء إىل -13

 أمينة اللجنة
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 +251-11-544-3511+/251-11-544-3981 :اهلاتف
 +251-11-551-2233 :الفاكس

 ECA-SOC@un.org :الربيد اإللكتروين
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