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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 

 الجتماع الخامس والعشرون للجنة خبراء مؤتمر وزراء ا
 المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقـيين

 
 أوغادوغو، بورآينا فاسو 

          2006 مايو/ أيار10-13
       

 مشروع جدول األعمال المشروح
 

معالجة مشكلة العمالة في أفريقيا: الموضوع  
 

    افتتاح االجتماع -1
 

يذي للجنة االقتصادية ألفريقيا، وممثل                      سيدلي   ن التنف ب، واألمي يس المكت  بكلمات افتتاحية آل من رئ
نا فاسو           ية في بوريكي وسيترأس الجلسة رئيس المكتب المنتهية مدته إلى حين انتخاب         . (وزارة االقتصاد والتنم

 ). من جدول األعمال2مكتب جديد بموجب البند 
 

 انتخاب أعضاء المكتب -2
 

تاح سيجتمع في أثناءها رؤساء الوفود النتخاب المكتب           ستكون     ل االفت د حف ناك استراحة قصيرة بع ه
ي للجنة         نظام الداخل ًا لل د وفق رئيس، وثالثة نواب للرئيس، ومقرر     : وسيتكون المكتب من خمسة أعضاء      . الجدي

ي    ية الخمس ف ناطق دون اإلقليم ادل للم ي الع يل الجغراف اس التمث ى أس تخابهم عل تم ان ارةي تخاب .  الق د ان وبع
 .المكتب، سيدلي الرئيس الجديد ببيان

 
 إقرار مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل -3
 

 .سيطلب من اللجنة إقرار مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل 
 

 2005عرض ومناقشة دراسة األحوال االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا لعام  -4
 

ند من جدول ا              ذا الب ة استعراضًا عامًا آلخر التطورات في االقتصاد      في إطار ه تقدم األمان ال، س ألعم
يا     ى أفريق ا عل ام           . العالمي وآثاره ية في ع تطورات االقتصادية اإلقليم ى ال وسيسلط العرض الضوء أيضًا عل

ام      2005 اق لع ة عن المسائل الرئيسية في مجال السياسة العامة              . 2006 واآلف وستعقب العرض مناقشة عام
 .ُسلط عليها الضوء في العرضالتي 

 
 

 معالجة مشكلة العمالة في أفريقيا: عرض ومناقشة موضوع المؤتمر  -5
 

ة في هذه الجلسة عرضًا بغية تقييم حالة العمالة في أفريقيا      تقدم األمان وقد تحسن في السنوات القليلة . س
ير         در آب نطقة بق م يصاحبه    . الماضية األداء االقتصادي للم نمو ل . القدر الكافي من خلق فرص العملغير أن ال

دول          اء ال تمده رؤس ذي اع الن ال و اإلع ه، وه ة عمل ادوغو وخط الن واغ و إع كلة، يدع ذه المش ة ه ولمعالج
ام          ية في ع ية في الدول                    2004والحكومات األفريق برامج اإلنمائ ة في صميم السياسات وال ى وضع العمال ، إل

اء ة ال   . األعض تهيئ فرص ة س ذه الجلس إن ه ك ف ٍل     ولذل ة العم يذ خط بيل تنف ي س رز ف تقدم المح تعراض ال س
ية                        ذه العمل دول األعضاء في سياق ه بات التي تواجه ال تنير الجلسة بورقة    . والخوض في تفاصيل العق وستس

يا ترآز على إدراج العمالة في برنامج التنمية             ا اللجنة االقتصادية ألفريق وستستنير الجلسة أيضًا . قضايا أعدته
دور    تائج ال اد األفريقي التي ستعقد في                       بن تابعة لالتح رابعة لمفوضية العمل والشؤون االجتماعية ال ة ال ة العادي

ترة من  ي الف رة، مصر، ف ى 22القاه ريل / نيسان27 إل تراح . 2006أب و اق إن هدف الجلسة ه نهاية ف ي ال وف
. ي تنفيذ إعالن واغادوغو   توصيات في مجال السياسات العامة لمعالجة التحديات التي تواجه الدول األعضاء ف             

م          ي لألم ادي واالجتماع س االقتص ن دورة المجل توى م يع المس زء الرف ي الج دورة ف ذه ال تائج ه تدرج ن وس
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ئة بيئة مواتية على الصعيدين الوطني والدولي لتوليد العمالة الكاملة               ام هو تهي ذا الع تحدة، إذ أن موضوع ه الم
 .ثر ذلك على التنمية المستدامةوالمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع، وأ

 
 

تقدم المحرز بشأن مواءمة استراتيجيات الحد من الفقر مع األهداف                     -6 تقرير عن ال عرض ومناقشة ال
 اإلنمائية لأللفية

 
تخلف عن رآب المناطق األخرى فيما يتعلق بتحقيق األهداف                        ة ت ية بصفة عام بلدان األفريق زال ال ال ت

ية لأللفية   د من التقارير الضوء على التحديات التي تواجه البلدان األفريقية، وضرورة اتخاذ            وسلط العدي . اإلنمائ
ذه األهداف في المنطقة                 وغ ه تقدم صوب بل ة لتعجيل ال  التي عقدتها   2005وفي القمة العالمية    . إجراءات عاجل

تحدة التزمت        م الم دول األعضاء   األم نفذ بنهاية عام     ال تمد وت أن تع ئية وطنية شاملة  استراتيجيات إنما2006 ب
رأة ل  ن الج ي م القدر الكاف م ب يقتتس ية، تحق ية لأللف داف اإلنمائ تخدم األه ر وأن تس ن الفق د م تراتيجيات الح  اس
يق       ولذلك فإن هذه الجلسة ستستعرض ما ُأحرز من تقدم للوفاء بهذا . األهداف هذهبوصفها األداة الرئيسية لتحق

تزام ة. االل تنير الجلس أن، ستس ذا الش ي ه يان الختامي  وف ية، فضًال عن الب تقارير الوطن يل ال ا بتحل د م ى ح  إل
الذي " لالجتماع األفريقي العام المعني باالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية             "

 .2006مارس /اعتمد في القاهرة في آذار
 

 مسائل نظامية -7
 

تعلقة بعمل اللجنة االقتصادية وأدائها، بما فيها المسائل المنبثقة         ستنظر اللجنة في المسائل النظامية الم          
ئات الفرعية التابعة للجنة التي انعقدت منذ دورتها األخيرة وستقدم توصيات بشأن                     عن اجتماعات مختلف الهي

ذه المسائل    تقرير السنوي عن عمل اللجنة االقتصادية في عام                       و. ه ة ال تقدم األمان راء المناقشة، س . 2006إلث
 .2005عالوة على ذلك، ستناقش الجلسة استجابة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لنتائج القمة العالمية 

 
 .وستنظر اللجنة أيضًا وتبت في أي مسائل نظامية أخرى قد تعرض عليها 
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 أي مسائل أخرى -8
 

 .قد ترغب اللجنة في النظر في أي مسائل أخرى قد تعرض عليها 
 
 

 ة الخبراء ومشروع القرارات واعتمادهماالنظر في تقرير لجن -9
 

روع         تقرير ومش تمد ال م تع رارات، ث روع الق ك مش ي ذل ا ف تماعها ، بم ر اج ي تقري نة ف تنظر اللج س
 . القرارات

 
 

 اختتام االجتماع -10


