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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

  
 

Distr.: General 

23 April 2022 

Arabic 

Original: English  

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط 
  والتنمية االقتصادية األفريقيني

 األربعون االجتماع 

  

 2022أيار/مايو  13 - 11داكار )حضوريا وعرب اإلنترنت(، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

 املشروح املؤقت جدول األعمال

 افتتاح االجتماع -1

سيترأس اجللسة االفتتاحية رئيُس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته، إىل حني 
كل من رئيس املكتب املنتهية واليته، فتتاحية انتخاب مكتب جديد. وسُيديل ببيانات ا
 حكومة السنغال. واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية، وممثُل

  وإقرار جدول األعمال وبرنامج العملانتخاب أعضاء املكتب  -2

 : ائقالوث

 (E/ECA/COE/40/1)جدول األعمال املؤقت 

 (E/ECA/COE/40/2/Rev.3) مشروع برنامج العمل

سُتعلن تشكيلة املكتب اجلديد عقب إجراء مشاورات. وسيتألف املكتب من 
التمثيل مخسة أعضاء: رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر جيري انتخاهبم على أساس 

تب الدورات السابقة. ااجلغرايف العادل. وترد يف املرفق امللحق هبذه الوثيقة تشكيلة مك
عقب اإلدالء مبالحظات موجزة. ووفقا ملا بقية األعمال رئاسة الرئيس اجلديد وىل سيتو

                                                 
  40/1E/ECA/COE/ 



E/ECA/COE/40/3/Rev.1 

 

 
22-00547  2/9 

 

جرى عليه العمل يف الدورة السابقة، جيوز للجنة اخلرباء أن تقرر إنشاء فريق عامل خمصص 
الفريق هذا إعداد مشروع التقرير وصياغة مشاريع القرارات. وسيتألف  عدة علىللمسا

أعضاء ُيْخَتارون على أساس عضوين من كل واحدة من اجملموعات دون اإلقليمية  10من 
اخلمس، وعادة ما جيري اختيارهم من بني أعضاء املكتب املنتهية واليته واملكتب اجلديد. 

املكتب رئاسة الفريق العامل. وسُتْدَعى اللجنة أيضا للنظر  وسيتوىل النائب األول لرئيس
رهنًا بإجراء التعديالت اليت تراها يف جدول األعمال املؤقت وبرنامج العمل وإقرارمها، 

 .ضرورية

 حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا مؤخًرا -3

 : ائقالوث

(E/ECA/COE/40/4) 

 التطوراتيف إطار هذا البند من جدول األعمال، ستقدم األمانة حملة عامة عن 
وسُيربز العرض التطورات  .2021عام االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا يف 

يلي ذلك إجراء مناقشة عامة بشأن ساألخرية يف االقتصاد العاملي وآثارها على أفريقيا. و
 السياساتية الرئيسية املبّينة يف العرض.القضايا والتوصيات 

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

 :ائقالوث

(E/ECA/COE/40/5) 

عن حالة  اا مرحليًّيف إطار هذا البند من جدول األعمال، سُتَقدِّم األمانة تقريًر
الرئيسية. وسيلي العرض عقبات التحديات وال زاإبرالتكامل اإلقليمي يف أفريقيا، يتضمن 

 إجراء مناقشة عامة بشأن املسائل الرئيسية اليت أشارت إليها األمانة.

  موضوع الدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصاديةبشأن عرض  -5

 ق:ائالوث

(E/ECA/COE/40/6) 

وضوع الدورة الرابعة واخلمسني، وهو مب تعِريفللا موجًز استقدم األمانة عرًض
، املسائل املطروحة، استنادا إىل ورقة ‘‘أفريقيا: فتح آفاق جديدةيف متويل االنتعاش املايل ’’

للتحديات والفرص املرتبطة بتعزيز  اتقييًمتضمن لتمويل يف القارة وتمشهد االيت تركز على 
لتنمية يف أفريقيا من أجل دعم التعايف املستدام من جائحة ملتاح لتمويل االنوعية وحجم 
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األمانة عرضا  قدمويف إطار هذا البند من جدول األعمال، ست. (19-)كوفيدكورونا 
نتائج احلوار الذي عقد يف اللجان االقتصادية اإلقليمية اخلمس بشأن موضوع موجزا بشأن 

 العرض إجراء مناقشة عامة.  الدورة. وسيلي

 نظاميةالا قضايال -6

بشأن خمتلف  ايف إطار هذا البند من جدول األعمال، ستقدِّم األمانُة عروضً 
صياغة النظامية املتعلقة بأعماهلا وأجهزهتا الفرعية. وقد تود جلنة اخلرباء النظر يف  القضايا

 من أجلمؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني إىل  هاتقدميو توصيات
، سُتْعَرض 2022ويف عام إجراءات. ما يلزم من اختاذ بشأن  اتْرشاداإلتوفري مزيد من 

 التقارير النظامية التالية على جلنة اخلرباء:

تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية )يشمل الفترة من نيسان/أبريل  )أ(
 (2022إىل آذار/مارس  2021

 :ائقالوث

(E/ECA/COE/40/7) 

الفترة  يفاإلجنازات الرئيسية للجنة االقتصادية الضوء على التقرير  يسلط هذا
ويقدم حملة عامة عن  .2022إىل آذار/مارس  2021املشمولة بالتقرير، من نيسان/أبريل 

يف إطار تنفيذ واليتها الواسعة النطاق اللجنة الفعاليات واألنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا 
 يز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا.املتمثلة يف تعز

وتعليقات بشأن إْرشادات استعراض التقرير وتقدمي  إىلجلنة اخلرباء ُتدعى و
 أنشطة األمانة. 

مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية الصادرة عن قرارات التابعة املتعلق مبقرير الت )ب(
 االقتصادية األفريقيني

 :ائقالوث

(E/ECA/COE/40/8) 

للتقدم احملرز يف تنفيذ القرارات اليت اختذها  ةموجز اعروًضالوثيقة هذه تتضمن 
الدورة الثالثة واخلمسني  يفمؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني 

 :االقتصادية للجنة

 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية (.53-د) 972القرار 
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 البيانات واإلحصاءات (.53-د) 973رار الق

 التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية (.53-د) 974القرار 

فريقيا يف العصر الرقمي ع املستدامان ألويالتصنيع والتن (.53-د) 975القرار 
 (19 كوفيد)رونا ومرض فريوس ك جائحةيف سياق 

 لقاحات مرض فريوس كورونا (.53-د) 976القرار 

أقل إىل ألفريقيا اللجنة االقتصادية  قدم منالدعم امل (.53-د) 977القرار 
 البلدان منوًّا يف سياق مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان منوًّا

برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية  (.53-د) 978القرار 
 2024 - 2014للعقد 

 ملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيطا (.53-د) 979القرار 

 حقوق السحب اخلاصة (.53-د) 980القرار 

 2022لعام  تانالربناجميوامليزانية اخلطة  (.53-د) 981القرار 

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

( ، واخلطة الربناجمية املقترحة لعام 2025-2022اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ) )ج(
 إلطار االستراتيجي للجنة االقتصادية ألفريقياا بشأن ينيوحت 2023

 الوثائق: 
(E/ECA/COE/40/16) 

-2022للفترة  االقتصاديةاملتوسط األجل للجنة  لإلطار الربناجميوجزا يتضمن التقرير م
 إقراره.دف إلحاطة علما باإلطار الربناجمي املقترح هبل. وجلنة اخلرباء مدعوة 2025

(E/ECA/COE/40/9) 

وجلنة  .2023يتضمن التقرير موجًزا للخطة الربناجمية املقترحة للجنة االقتصادية لعام 
 لربناجمية هبدف إقرارها. إلحاطة علًما باخلطة امدعوة لاخلرباء 
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(E/ECA/COE/40/17) 

لإلطار االستراتيجي للجنة االقتصادية ألفريقيا يينا حت ةالتنفيذي ةتقدم مذكرة األمين
خطتنا ’’مع املقترحات الرئيسية الواردة يف تقرير األمني العام من أجل إبراز مواءمته 

حاطة علما هبا وتزويد األمانة مبزيد لإلوجلنة اخلرباء مدعوة . (A/75/982)‘‘ املشتركة
 .من التوجيه

 2023الربناجمية املقترحة لعام  امليزانية )د( 

 :ائقالوث

(E/ECA/COE/40/10) 

 ُتدعىو .2023للميزانية الربناجمية للجنة االقتصادية لعام  ايتضمن التقرير موجًز
 هبدف إقرارها. بامليزانية الربناجميةا إلحاطة علًما إىلجلنة اخلرباء 

  تحول وحتديث النظم اإلحصائية الوطنية يف أفريقياباملتعلق رحلي املقرير الت (ھ)

 ق:ائالوث

(E/ECA/COE/40/12) 

األفريقي املعين بتحول  الفريقتبني الوثيقة التقدم احملرز حىت اآلن يف تفعيل 
اللجنة إىل اإلحاطة ُتدعى قصري. وعلى املدى العمله وحتديث اإلحصاءات الرمسية وآفاق 

 .وتزويد األمانة مبزيد من التوجيه علما بنتائج التقرير

 أعمال اهليئات الفرعية التابعة للجنة االقتصاديةب املتعلقةقارير تال (و)

 ائقالوث

تقرير اللجنة املعنية بالسياسات االجتماعية والفقر والشؤون اجلنسانية عن دورهتا 
 (E/ECA/CSPPG/4/13)الرابعة 

ابعة عن دورته الستدامة تقرير منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املس
(E/ECA/RFSD/2021/15) 

دورات اللجان احلكومية الدولية دون اإلقليمية لكبار املسؤولني املتعلقة بقارير تال
 ECA/SRO-NA/ICSOE/36/5/Rev.1و  ECA/EA/ICSOE/25و ECA/CA/ICSOE/37) :واخلرباء

 (ECA/WA/ICE/24/01Dو .ECA/SA/ICSOE/XXVII/2021/8.1و
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أعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط املتعلق برحلي املتقرير ال
(E/ECA/COE/40/11)  

اللجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص، والتكامل اإلقليمي،  الصادرة عن تقاريرال
والتجارة، واهلياكل األساسية، والصناعة والتكنولوجيا عن دورهتا الثانية 

(E/ECA/CPRTIIT/2/9) 

قد تود جلنة اخلرباء استعراض التقارير املتعلقة بأعمال اهليئات الفرعية التابعة للجنة 
يف املسائل اليت تتطلب اختاذ إجراءات بشأهنا أو إحالتها  نظرالاالقتصادية.  وقد تود أيضا 

األمانة بشأن عمل اهليئات الفرعية يف  وتقدمي إرشادات إىلإليها، مبا يف ذلك القرارات، 
 املستقبل.

الحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة إىل االتقرير املتعلق بالدعم املقدم من األمم املتحدة  (ز)
 مية أفريقيا التابع لهاجلديدة من أجل تن

 قائالوث

(E/ECA/COE/40/13)  

إىل قد تود جلنة اخلرباء استعراض التقرير املتعلق بالدعم املقدم من األمم املتحدة 
وتقدمي إرشادات الحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، ا

 األمانة بشأن عمل الربنامج يف املستقبل. إىل

التقرير املتعلق باستعراض منتصف املدة لربنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري  (ح)
  التركيز على أفريقيا :2024-2014الساحلية للعقد 

 ائقالوث

(E/ECA/COE/40/14)  

قد تود جلنة اخلرباء االطالع على التقرير املتعلق باستعراض منتصف املدة لربنامج 
يف املسائل اليت تتطلب اختاذ إجراءات  النظرعمل فيينا يف السياق األفريقي. وقد تود أيضا 

وتقدمي مزيد بشأهنا أو إحالتها إليها، مبا يف ذلك القرارات، على النحو الوارد يف التقرير، 
 األمانة. شادات إىلمن اإلر
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 موعد انعقاد الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة االقتصادية ومكان انعقادها وموضوعها -7

 ائق الوث

(E/ECA/COE/40/15/Rev.1)  

سُتعقد الدورة اخلامسة واخلمسون للجنة االقتصادية يف أديس أبابا يف آذار/مارس 
 ، ما مل يقرر مؤمتر الوزراء خالف ذلك. 2023

األمانة للدورة اخلامسة قترح من جلنة اخلرباء أيضا النظر يف املوضوع امل قد تودو
 عرضه على مؤمتر الوزراء للموافقة عليه.من أجل آراء بشأنه بغية إقراره  وتقدميواخلمسني 

  مسائل أخرى -8

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

  اخلرباء وإقراره؛ والنظر يف التوصيات ومشاريع القراراتالنظر يف تقرير اجتماع جلنة  -9

توصيات رئيسية  يتضمن ،جلنة اخلرباء يف مشروع تقرير عن اجتماعهانظر ست
ا لعرضه على مؤمتر توخًي ،إىل جدول أعمال االجتماع وتعتمده اومشاريع قرارات استناًد

 الوزراء.

 اختتام االجتماع -10

ة موجزة. وسيقدم رئيس مكتب جلنة اخلرباء سُتْديل األمانة مبالحظات ختامي
 للنتائج الرئيسية للمداوالت مث يعلن اختتام االجتماع.ا موجًزا عرًض
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  املرفق

 أعضاء مكتب اللجنة االقتصادية

 السنة
النائب الثالث  النائب الثاين للرئيس النائب األول للرئيس الرئيس )املكان(

 املقرر للرئيس

2001 
 )اجلزائر(

مجهورية تنزانيا املتحدة  اجلزائر )مشال أفريقيا(
 )شرق أفريقيا(

غابون )وسط 
 أفريقيا(

)اجلنوب  جنوب أفريقيا مايل )غرب أفريقيا(
 األفريقي(

2002 
 )جوهانسربغ(

جنوب أفريقيا )اجلنوب 
 األفريقي(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

 السودان )مشال أفريقيا( كينيا )شرق أفريقيا( غانا )غرب أفريقيا(

2003 
 )أديس أبابا(

جنوب أفريقيا )اجلنوب 
 األفريقي(

الكامريون )وسط 
 أفريقيا(

 السودان )مشال أفريقيا( )شرق أفريقيا(كينيا  غانا )غرب أفريقيا(

2004 
 )كامباال(

موريتانيا )مشال  النيجر )غرب أفريقيا( أوغندا )شرق أفريقيا(
 أفريقيا(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

 زامبيا )اجلنوب األفريقي(

2005 
 )أبوجا(

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

ليسوتو )اجلنوب 
 األفريقي(

 إثيوبيا )شرق أفريقيا(

2006 
 )أوغادوغو(

بوركينا فاسو )غرب 
 أفريقيا(

بوروندي )شرق  ليبيا )مشال أفريقيا( الكونغو )وسط أفريقيا(
 أفريقيا(

سوازيلند )اجلنوب 
 األفريقي(

2007 
 إثيوبيا )شرق أفريقيا( )أديس أبابا(

سوازيلند )اجلنوب 
 األفريقي(

الكامريون )وسط 
 ليبرييا )غرب أفريقيا( تونس )مشال أفريقيا( أفريقيا(

2008 
 اجلزائر )مشال أفريقيا( تشاد )وسط أفريقيا( إثيوبيا )شرق أفريقيا( )أديس أبابا(

كوت ديفوار )غرب 
 أفريقيا(

سوازيلند )اجلنوب 
 األفريقي(

2009 
 تشاد )وسط أفريقيا( مصر )مشال أفريقيا( )القاهرة(

زمبابوي )اجلنوب 
 كينيا )شرق أفريقيا( بنن )غرب أفريقيا( األفريقي(

2010 
 )ليلونغوي(

مالوي )اجلنوب 
 األفريقي(

سرياليون )غرب 
 أفريقيا(

رواندا )شرق 
 أفريقيا(

الكامريون )وسط 
 املغرب )مشال أفريقيا( أفريقيا(

2011 
 رواندا )شرق أفريقيا( غانا )غرب أفريقيا( )أديس أبابا(

مجهورية أفريقيا 
الوسطى )وسط 

 أفريقيا(
موريتانيا )مشال 

 أفريقيا(
مالوي )اجلنوب 

 األفريقي(

2012 
 ليبيا )مشال أفريقيا( غابون )وسط أفريقيا( )أديس أبابا(

سوازيلند )اجلنوب 
 األفريقي(

إريتريا )شرق 
 أفريقيا(

كوت ديفوار )غرب 
 أفريقيا(

2013 
 )أبيدجان(

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

ليسوتو )اجلنوب 
 الكامريون )وسط أفريقيا( األفريقي(

2014 
 موريتانيا )مشال أفريقيا( نيجرييا )غرب أفريقيا( )أبوجا(

مالوي )اجلنوب 
 األفريقي(

غينيا االستوائية 
 )وسط أفريقيا(

مجهورية تنزانيا املتحدة 
 )شرق أفريقيا(

2015 
 )أديس أبابا(

مجهورية تنزانيا املتحدة 
غابون )وسط  مصر )مشال أفريقيا( )شرق أفريقيا(

 أفريقيا(
جنوب أفريقيا 

 غينيا )غرب أفريقيا( )اجلنوب األفريقي(
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2016 
 )أديس أبابا(

جنوب أفريقيا )اجلنوب 
 األفريقي(

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية )وسط 

 أفريقيا(
كوت ديفوار )غرب  أفريقيا(اجلزائر )مشال 

 أوغندا )شرق أفريقيا( أفريقيا(

2017 
 كينيا )شرق أفريقيا( تشاد )وسط أفريقيا(  السنغال )غرب أفريقيا( )داكار(

جنوب أفريقيا )اجلنوب 
 األفريقي(

2018 
 السودان )مشال أفريقيا( )أديس أبابا(

غينيا االستوائية )وسط 
 إثيوبيا )شرق أفريقيا( أفريقيا(

ليسوتو )اجلنوب 
 السنغال )غرب أفريقيا( األفريقي(

2019 
 إثيوبيا )شرق أفريقيا( املغرب )مشال أفريقيا( )مراكش(

زامبيا )اجلنوب 
 توغو )غرب أفريقيا( األفريقي(

غينيا االستوائية )وسط 
 أفريقيا(

2020 
 إثيوبيا )شرق أفريقيا( املغرب )مشال أفريقيا( )عرب اإلنترنت(

)اجلنوب زامبيا 
 توغو )غرب أفريقيا( األفريقي(

غينيا االستوائية )وسط 
 أفريقيا(

2021 
 )أديس أبابا(

غينيا االستوائية )وسط 
 مدغشقر )شرق أفريقيا( أفريقيا(

زامبيا )اجلنوب 
 األفريقي(

سرياليون )غرب 
 املغرب )مشال أفريقيا( أفريقيا(


