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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني
الدورة الثانية واخلمسون
مراكش ،املغرب 25 ،و 26آذار/مارس 2019
*
البند  2من جدول األعمال املؤقت
انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال
وبرنامج العمل

برنامج العمل املؤقت
االثنني 25 ،آذار/مارس
10/00-9/00

افتتاح الدورة (البند  1من جدول األعمال)
مدير اجللسة :مارك إيدو ،املدير التنفيذي ،مارك إيدو ميديا
املكان :قاعة اجللسات العامة
رئيس اجللسة :رئيس املكتب املنتهية واليته
البيانات االفتتاحية:
 السيد مصطفى يوسف حويل ،رئيس
املكتب املنتهية واليته
 السيدة فريا سونغوي ،األمينة التنفيذية للجنة
االقتصادية ألفريقيا
بيانات يديل هبا ضيوف الشرف:

*
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 دوفوري ساباراو ،احملافظ السابق للمصرف
االحتياطي يف اهلند
 هالة حلمي السعيد ،وزيرة التخطيط
واملتابعة واإلصالح اإلداري ،مصر
 عمر هالل ،نائب رئيس اجمللس
االقتصادي واالجتماعي
 السيدة أمينة حممد ،نائبة األمني العام
لألمم املتحدة
كلمة االفتتاح الرمسية :السيد حممد بنشعبون ،وزير
االقتصاد واملالية ،اململكة املغربية
10/30-10/00

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج
العمل (البند  2من جدول األعمال)

11/00-10/30

اسرتاحة
صورة تذكارية مجاعية
مؤمتر صحفي
التقاط صورة مجاعية

12/30-11/00

حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى بشأن
موضوع الدورة الثانية واخلمسني للجنة’’ :السياسة املالية
والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي :اسرتاتيجية
ألفريقيا‘‘ (البند  3من جدول األعمال)
املكان :قاعة اجللسات العامة
الرئيس :السيدة فريا سونغوي ،األمينة التنفيذية للجنة
االقتصادية ألفريقيا
املتحدث الرئيسي :سيزار بوريسيما ،وزير املالية السابق،
مجهورية الفلبني
أعضاء حلقة النقاش:
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 غودوال ماتيو ،رئيس غرفة املعادن ،زامبيا
 إيزابيل دورانت ،نائبة األمني العام ،ملؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)


املختار ولد أجاي ،وزير املالية،

موريتانيا


أمادو با ،وزير املالية ،السنغال

 مارتينا غارثيا ،رئيسة مؤسسة اسرتاتيجيات
األسواق الناشئة ،جمموعة سوق لندن
لألوراق املالية
 يل يونغ ،املدير العام لليونيدو
 حياة السكايت ،الرئيسة لتنفيذية ،املؤسسة
املغربية لالستثمار
14/30-12/30

فرتة الغداء
حماضرة أديبايو أديدجيي لعام 2019
التحول الرقمي ألفريقيا :محاس زائد أم حقيقة واقعية؟

17/45-14/30
16/00-14/30

مناقشات املوائد املستديرة رفيعةُ املستوى (البند  4من
جدول األعمال)
املائدة املستديرة  :1تعزيز السياسة املالية بواسطة الرقمنة
املكان :قاعة اجللسات العامة
الرئيس :جان -كلود كاسي برو ،رئيس اجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس)
املتحدث الرئيسي :حممد معيط ،وزير املالية ،مصر
أعضاء حلقة النقاش:
 أمحد شيده ،وزير املالية ،إثيوبيا
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 تاواندا سيباندا ،شريك ،ماكينزي
 أمل سعيدان ،رئيسة الشركات التونسية
الناشئة
 تشوكس أوكورييكوي إسكي ،التحالف
الشبايب ل لقيادة والتنمية (يالدا) ،نيجرييا
 ناتايل جابانغوي ،الرئيسة التنفيذية لشركة
إيكو كاش
16/15-16/00
17/45-16/15

اسرتاحة
املائدة املستديرة  :2التجارة وتنمية القطاع اخلاص يف العصر
الرقمي
املكان :قاعة اجللسات العامة
الرئيس :إلياس موسى دواله ،وزير االقتصاد واملالية ،جيبويت
املتحدثة الرئيسية :أرانتشا غونساليس ،الرئيسة التنفيذية ،مركز
التجارة الدويل
أعضاء حلقة النقاش:


أنّا إيكيليدو ،املديرة التنفيذية ،خمتربات أفريقيا ()Afrilabs



الصناعة واالستثمار
موالي حفيظ العلمي ،وزير ّ
والتجارة واالقتصاد الرقمي ،املغرب

• ماري فرانسواز ماري -نيلي ،املديرة القطرية
لبلدان املغرب العريب ومالطة والشرق األوسط
ومشال أفريقيا ،البنك الدويل
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أهونا إيزياكونوا ،األمينة العامة املساعدة ومديرة
املكتب اإلقليمي ألفريقيا لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي



أكسيل إميانويل غباو ،حريف يف جمال
الشوكوالتةInstant Chocolate ،
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حفل استقبال

19/30

املكان :قاعة أوريون

إطالق كتاب اللجنة االقتصادية ألفريقيا :ستون عاماً يف
مواكبة التنمية األفريقية
الثالثاء 26 ،آذار/مارس
11/00-9/00

النظر يف التوصيات واعتماد القرارات (البند  5من جدول
األعمال)
املكان :قاعة اجللسات العامة
الرئيس :رئيس املكتب

11/15-11/00

اسرتاحة

12/15-11/15

النظر يف البيان الوزاري وإقراره (البند  6من جدول األعمال)
املكان :قاعة اجللسات العامة
الرئيس :رئيس املكتب

12/45-12/15

مسائل أخرى (البند  7من جدول األعمال)

13/00-12/45

اختتام الدورة (البند  ٨من جدول األعمال)
املكان :قاعة اجللسات العامة
البيانات اخلتامية:

13/30-13/00



السيدة فريا سونغوي ،األمينة التنفيذية للجنة
االقتصادية ألفريقيا



رئيس املكتب

مؤمتر صحفي
__________
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