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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينيمؤمتر وزراء املالية 

  

 الدورة الرابعة واخلمسون
 2022أيار/مايو  17و 16داكار )حضوريا وعرب اإلنترنت(، 

 *من جدول األعمال املؤقت 2البند 
  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

 املشروحجدول األعمال املؤقت 

  افتتاح الدورة -1
حبفل افتتاح  اعلى الساعة التاسعة صباح 2022أيار/مايو  16الدورة يوم االثنني  ستفتتح

تديل فيه األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا، ورئيس املكتب املنتهية واليته ملؤمتر 
وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني بكلميت ترحيب. وباإلضافة إىل ذلك، 

  ضيوف شرف ببيانات. وسُيلقي البلد املضيف كلمة االفتتاح الرمسية. سيديل

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل -2
 الوثائق

 E/ECA/CM/54/1/Rev.1  جدول األعمال املؤقت:

 E/ECA/CM/54/2/Rev.3  مشروع برنامج العمل:

عقب إجراء مشاورات. وسيتألف املكتب  سُيَعلن عن تشكيلة املكتب اجلديد ملؤمتر الوزراء
من مخسة أعضاء: رئيس وثالثة نواب ومقرر جيري انتخاهبم على أساس التمثيل اجلغرايف 
العادل. وترد يف املرفق امللحق هبذه الوثيقة تشكيلة مكتب الدورات السابقة. وعقب اإلدالء 

ى مؤمتر الوزراء للنظر مبالحظات موجزة، سيترأس الرئيس اجلديد بقية األعمال. وسُيْدَع
يف جدول األعمال وبرنامج العمل وإقرارمها، رهًنا بإجراء تعديالت عليهما إذا استدعى 

 األمر ذلك.

                                                           
*1Rev./54/1E/ECA/CM/  . 
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 بشأن متويل تعايف أفريقيا ةسيارئ لقة نقاشح -3
 الوثائق

E/ECA/COE/40/6 

والرسائل الرئيسية الصادرة  ةدورالرئاسية القضايا املتعلقة مبوضوع ال حلقة النقاش ستبحث
الوزراء واخلرباء البارزين من املنظمات الدولية  وسُيدعىعن بيانات الضيوف اخلاصني. 
 .نظرهم وجهات تبادلإىل واجملتمع املدين والقطاع اخلاص 

حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى بشأن موضوع الدورة الرابعة  -4
هل ميكن حتقيق طموح التنمية من مليارات إىل  :االقتصادية واخلمسني للجنة

  تريليونات؟
 الوثائق

E/ECA/COE/40/6  

بتمويل التنمية  سيتطرق حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى للمسائل املتعلقة
مبوضوع املؤمتر. وسُيدعى الوزراء وكبار اخلرباء من املنظمات الدولية واجملتمع  ذات الصلة

 املدين والقطاع اخلاص إىل تبادل وجهات نظرهم.

  حلقات النقاش الرفيعة املستوى -5
 الوثائق

E/ECA/COE/40/6 

سُتْعَقد حلقتا نقاش رفيعتا املستوى لبحث موضوع الدورة. وسيدعى الوزراء وكبار اخلرباء 
من املنظمات الدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص إىل تبادل وجهات نظرهم بشأن 

 القضايا الراهنة املتعلقة مبوضوع الدورة.

 النظر يف التوصيات واعتماد القرارات -6
يف إطار هذا البند، سيعرض مقرر جلنة اخلرباء االستنتاجات الرئيسية والتوصيات ومشاريع 

 تماع اللجنة على مؤمتر الوزراء كي ينظر فيها ويعتمدها.القرارات الصادرة عن اج
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 النظر يف البيان الوزاري وإقراره -7
يف إطار هذا البند من جدول األعمال، قد يود مؤمتر الوزراء النظر يف بيان وزاري بشأن 
السياسة العامة ُيربز آراء الوزراء عن موضوع الدورة وغريه من مسائل السياسة العامة 

 التشغيلية األخرى، واعتماده. والقضايا

 مسائل أخرى -8
 قد يرغب مؤمتر الوزراء يف النظر يف أي مسائل أخرى ميكن أن ُتعرض عليه.

 اختتام الدورة -9
سُيديل نائب األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية مبالحظات ختامية موجزة. وسيسلط رئيس 

 .االجتماع اختتاممؤمتر الوزراء الضوء على النتائج الرئيسية مث يعلن 
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  املرفق

 أعضاء مكتب اللجنة االقتصادية

 السنة
النائب الثاين  النائب األول للرئيس الرئيس )املكان(

 للرئيس
النائب الثالث 

 املقرر للرئيس

2001 
 )اجلزائر(

مجهورية تنزانيا  اجلزائر )مشال أفريقيا(
املتحدة )شرق 

 أفريقيا(

غابون )وسط 
 أفريقيا(

مايل )غرب 
 أفريقيا(

جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي(

2002 
 )جوهانسربغ(

جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

كينيا )شرق  غانا )غرب أفريقيا(
 أفريقيا(

السودان )مشال 
 أفريقيا(

2003 
 )أديس أبابا(

جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

كينيا )شرق  )غرب أفريقيا(غانا 
 أفريقيا(

السودان )مشال 
 أفريقيا(

2004 
 )كامباال(

مشال  النيجر )غرب أفريقيا( أوغندا )شرق أفريقيا( يا ) تان مشال موري يا ) تان موري
 أفريقيا(أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

زامبيا )اجلنوب 
 األفريقي(

2005 
 )أبوجا(

الكونغو )وسط  مصر )مشال أفريقيا( النيجر )غرب أفريقيا(
 أفريقيا(

ليسوتو )اجلنوب 
 األفريقي(

إثيوبيا )شرق 
 أفريقيا(

2006 
 )أوغادوغو(

بوركينا فاسو )غرب 
 أفريقيا(

الكونغو )وسط 
 أفريقيا(

بوروندي )شرق  ليبيا )مشال أفريقيا(
 أفريقيا(

سوازيلند )اجلنوب 
 األفريقي(

2007 
 )أديس أبابا(

)اجلنوب سوازيلند  إثيوبيا )شرق أفريقيا(
 األفريقي(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

تونس )مشال 
 أفريقيا(

ليبرييا )غرب 
 أفريقيا(

2008 
 )أديس أبابا(

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

كوت ديفوار 
 )غرب أفريقيا(

سوازيلند )اجلنوب 
 األفريقي(

2009 
 )القاهرة(

زمبابوي )اجلنوب  تشاد )وسط أفريقيا( مصر )مشال أفريقيا(
كينيا )شرق  بنن )غرب أفريقيا( األفريقي(

 أفريقيا(

2010 
 )ليلونغوي(

مالوي )اجلنوب 
 األفريقي(

سرياليون )غرب 
 أفريقيا(

رواندا )شرق 
 أفريقيا(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

املغرب )مشال 
 أفريقيا(

2011 
 )أديس أبابا(

 رواندا )شرق أفريقيا( غينيا )غرب أفريقيا(
مجهورية أفريقيا 
الوسطى )وسط 

 أفريقيا(

موريتانيا )مشال 
 أفريقيا(

مالوي )اجلنوب 
 األفريقي(

2012 
 )أديس أبابا(

سوازيلند )اجلنوب  ليبيا )مشال أفريقيا( غابون )وسط أفريقيا(
 األفريقي(

إريتريا )شرق 
 أفريقيا(

كوت ديفوار 
 )غرب أفريقيا(

2013 
 )أبيدجان(

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

 أفريقيا(
ليسوتو )اجلنوب 

 األفريقي(
الكامريون )وسط 

 أفريقيا(

2014 
 )أبوجا(

موريتانيا )مشال  النيجر )غرب أفريقيا(
 أفريقيا(

مالوي )اجلنوب 
 األفريقي(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

مجهورية تنزانيا 
)شرق  املتحدة
 أفريقيا(
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2015 
 )أديس أبابا(

مجهورية تنزانيا 
املتحدة )شرق 

 أفريقيا(
غابون )وسط  مصر )مشال أفريقيا(

 أفريقيا(
جنوب أفريقيا 

 )اجلنوب األفريقي(
غينيا )غرب 

 أفريقيا(

2016 
 )أديس أبابا(

جنوب أفريقيا 
 )اجلنوب األفريقي(

مجهورية الكونغو 
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 

 )اجلنوب األفريقي(

2018 
 )أديس أبابا(

السودان )مشال 
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

)شرق  إثيوبيا
 أفريقيا(

ليسوتو )اجلنوب 
 األفريقي(

السنغال )غرب 
 أفريقيا(

2019 
 )مراكش(

زامبيا )اجلنوب  إثيوبيا )شرق أفريقيا( املغرب )مشال أفريقيا(
 األفريقي(

توغو )غرب 
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

2020 
 )عرب اإلنترنت(

زامبيا )اجلنوب  أفريقيا(إثيوبيا )شرق  املغرب )مشال أفريقيا(
 األفريقي(

توغو )غرب 
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

2021 
 )أديس أبابا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

مدغشقر )شرق 
 أفريقيا(

زامبيا )اجلنوب 
 األفريقي(

سرياليون )غرب 
 أفريقيا(

املغرب )مشال 
 أفريقيا(


