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إشعار منقح من األمينة التنفيذية
الدورة الثانية واخلمسون للجنة االقتصادية ألفريقيا
مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني
املغرب  2٦ -2٠آذار/مارس 2٠1٩
 -1بناء على مشورة مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا وعمال باملادة  ٤من نظامها الداخلي ،فإن هذه املراسلة هي
مبثابة إشعار لألعضاء واألعضاء املنتسبني بالدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني (مؤمتر الوزراء) ،اليت ستُعقد يف املغرب من  2٠إىل  2٦آذار/مارس .2٠1٩
اجتماع حتضريي للجنة اخلرباء ،يُفتتح على الساعة التاسعة صباحاً من يوم األربعاء
 -2وسيسبق االجتماعَ الوزاري
ٌ
 2٠آذار/مارس  ،2٠1٩بينما سيُفتتح االجتماع الوزاري على الساعة التاسعة صباحاً من يوم االثنني  25آذار/مارس
.2٠1٩
 -٣وستجتمع جلنة اخلرباء يف الفرتة من إىل  22-2٠آذار/مارس  ،2٠1٩بينما سيعقد املؤمتر الوزاري يومي  25و2٦
آذار/مارس .2٠1٩
 -٤ويرد َج ْد َوال األعمال املؤقتان للدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني والجتماع اخلرباء الثامن والثالثني يف مرفق هذا اإلشعار.
 -5وسرتكز الدورة الثانية واخلمسون للجنة على موضوع ’’السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي:
اسرتاتيجية ألفريقيا‘‘ .سريد مزيد من التفاصيل الحقا.
 -٦وستُ ْستَهل اجللسات العامة ملؤمتر الوزراء حبوار سياسايت رفيع املستوى عن موضوع املؤمتر لعام  ،2٠1٩تليه جلسات
عامة تتناول سلسلة من املواضيع الفرعية .هذا وستعمل مسامهات اخلرباء رفيعي املستوى احملنكني من داخل أفريقيا وخارجها
على توجيه النقاش ،الذي سيَسرتشد باالستنتاجات اليت وردت مؤخرا يف املذكرة املفاهيمية ومبواد أساسية تقنية من أجل
التوصل إىل توافق لآلراء بشأن جماالت العمل ذات األولوية.
 -٧ويُنتظر أن يتمخض عدد من الفعاليات اجلانبية املقرر تنظيمها يومي  2٣و 2٤آذار /مارس  2٠1٩عن مناقشات
حمفزة لإلهلام .وستقتصر هذه الفعاليات ،اليت ستُعقد متزامنةً ،على  ٩٠دقيقة لكل منها.
 -٨وباإلضافة إىل الدورة السنوية للجنة واجتماع اخلرباء ،ستُعقد الدورة العشرون آللية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا يومي
 2٣و 2٤آذار /مارس .2٠1٩
 -٩وعمال باملادة  11من النظام الداخلي ،سيُ َمثَّل كل عضو أو عضو منتسب يف اللجنة ٍ
مبمثل معتمد جيوز له أن
يكون مرفوقا مبمثِّل مناوب ومستشا ِرين.
 -1٠ويرجى من الوفود أن تبعث بأمساء املمثلني املعتمدين واخلرباء الذين سيشاركون يف الدورة إىل أمني سر اللجنة
حبلول  2٠شباط/فرباير .2٠1٩
18-01594
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 -11وعمال باملادة  ،1٣ينبغي تقدمي وثائق تفويض املمثلني إىل األمينة التنفيذية قبل انعقاد االجتماع األول من الدورة.
ويرجى إرسال نسخة من وثائق التفويض ،حبلول  15آذار/مارس  ،2٠1٩إىل السيدة ماهليت غووشي على الربيد اإللكرتوين
 guoshe@un.orgمث تقدمي األصل يف عني املكان مبركز املؤمترات.
 -12وينبغي للمشاركني التسجيل عرب اإلنرتنت مع إرفاق خطاب االعتماد .وسيكون التسجيل عرب اإلنرتنت متاحاً
على املوقع الشبكي املخصص التايل.http://www.uneca.org/cfm2019 :
 -1٣وسيجري التسجيل أيضا يف عني املكان ما بني الساعة الثامنة صباحاً واخلامسة مساء خالل الفرتة املمتدة من
 1٨إىل  2٦آذار/مارس  ،2٠1٩حيث سيكون بوسع املشاركني املسجلني مسبقا استالم شاراهتم.
 -1٤هذا وسيصدر برنامج العمل املؤقت واملشروح ،ومذكرة معلومات مفصلة ،وغريها من الوثائق ذات الصلة ،مبا يف
ذلك الورقات التقنية وورقات العمل املخصصة لالجتماعات ،وستوزع على املشاركني يف الوقت املناسب .وللحصول على
الوثائق قبل االجتماع ،يرجى من املندوبني زيارة املوقع الشبكي للدورة وتنزيل أية نسخ قد حيتاجوهنا.
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وينبغي أن توجه املراسالت املتعلقة بالدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر الوزراء إىل:

أمني سر اللجنة
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اهلاتف+251-11-5٤٤-٣٩٨1/+251-11-5٤٤-٣511:
الفاكس+251-11-551-22٣٣ :
الربيد اإللكرتوينECA-SOC@un.org :

Secretary of the Commission
Economic Commission for Africa
Tel.: +251-11-544-3511/+251-11-544-3981
Fax: +251-11-551-2233
Email: ECA-SOC@un.org

وفيما يتعلق بكافة االستفسارات عن املسائل اللوجستية يرجى االتصال بالسيدة:
ماهليت غووشي
مكتب األمينة التنفيذية
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اهلاتف+251-11-5٤٤-٣511 :
الربيد اإللكرتوين guoshe@un.org
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