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  مقدمة –ألًف 

 
ن التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا في آذار          - 1  فرقة عمل لتساعد في تصحيح 2006مارس / شكل األمي

واستند عمل فرقة العمل  . مسار اللجنة بحيث تتمكن من االستجابة على نحو أفضل ألولويات أفريقيا اإلنمائية                 
ية مشاورات ض          ى عمل ذه إل دول األعضاء فيها وآبار شرآائها مثل االتحاد األفريقي               ه مت موظفي اللجنة وال

تحدة اإلنمائي ووآاالته الشقيقة والجماعات االقتصادية اإلقليمية                م الم رنامج األم ية األفريقي وب ومصرف التنم
 . وشرآاء اللجنة الثنائيين 

 
د نظر مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية اال            - 2 قتصادية األفريقيين في مضمون عملية تصحيح     ولق

ار   ي أي رها ف نة وأق ار اللج ايو / مس يقة     . 2006م ي الوث نة ف تراتيجية للج ات االس ات واألولوي رد االتجاه وت
نونة    يا           " المع تسخير الموارد اإلقليمية لتلبية األولويات اإلنمائية في        : تصحيح مسار اللجنة االقتصادية ألفريق
  " . أفريقيا

 
نة            - 3 ل اللج ورة عم ت مح يا ، تم ي أفريق ية ف ا التنم ي تواجهه تحديات الت دي لل ية التص ين عمل ولتحس

يا المصحَّحة المسار حول رآنين متخصصين وهما              تعزيز التكامل اإلقليمي دعمًا لرؤية    : " االقتصادية ألفريق
اد    ه   األفاالتح يا الخاصة والتغ    " و " ريقي وأولويات ياجات أفريق ية احت تحديات العالمية الناشئة   تلب ى ال " . لب عل

اد     ة االتح م خط ى دع ديد عل ادة التش ي زي ة ف ار المحوري د عناصر تصحيح المس ثل أح ذا الصدد، يتم ي ه وف
ي    ية ، وف ات االقتصادية اإلقليم نة والجماع تابعة للج ية ال ب دون اإلقليم ن المكات تعاون بي ز ال ي وتعزي األفريق

وآاالت األمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنين دعمًا للتنمية في     الوقت نفسه تمتين الشراآات مع       
 . أفريقيا 

 
ـار، سيقسم البرنامج الجديد من حيث توجهه إلى                   - 4 ية تصحيح المس :  برامج فرعية وهي   10وعقب عمل

ية االقتصادية            ية والتنم تجارة والشؤون المال برنامج الفرعي     ( ال ية المستدامة   ؛ واألمن الغذائي و      ) 1ال ( التنم
برنامج الفرعي      ة         ) 2ال يدة واإلدارة العام ؛ وتسخير المعلومات والعلم     ) 3البرنامج الفرعي   ( ؛ واإلدارة الرش

ية  يا ألغراض التنم برنامج الفرعي ( والتكنولوج ي   ) 4ال تكامل اإلقليم تعاون االقتصادي وال برنامج (؛ وال ال
ـين      ) 5الفرعي    ن الجنس اواة بي ؛ واألنشطة دون اإلقليمية    )6البرنامج الفرعي   ( ودور المرأة في التنمية      ؛ والمس

ية      برنامج الفرعي     ( ألغراض التنم يا ؛ المكون              : 1 المكون    – 7ال ية في شمال أفريق  : 2األنشطة دون اإلقليم
يا ؛ المكون              ية في غرب أفريق ية في وسط أفريقيا ؛ ا   : 3األنشطة دون اإلقليم  : 4لمكون األنشطة دون اإلقليم

األنشطة دون اإلقليمية في الجنوب األفريقي ؛ والتخطيط         : 5األنشطة دون اإلقليمية في شرق أفريقيا ؛ المكون         
ي واإلدارة   ي ( اإلنمائ برنامج الفرع اءات  ) 8ال ي  (؛ واإلحص برنامج الفرع ية  ) 9ال ية االجتماع ( ؛ والتنم
  ) . 10البرنامج الفرعي 

 
ـذه الم  - 5 از ه رار  وإلنج ثال للقـ نـة واالمت ـار اللج حيح مس ية تص ن عمل  – ) 39 –د  ( 844رحلة م

 الذي اعتمده المؤتمر    – تصحيح مسار اللجنة االقتصادية ألفريقيا لالستجابة على نحو أفضل ألولويات أفريقيا             
ار    ايو   / في أي زم إجراء إصالح على مستوى آخر لمطابقة األجهزة الحكومية الدولية مع             2006م  توجهاتها   ، يل

ياآل برامجها الجديدة ، بما في ذلك األجهزة التشريعية والهيئات الفرعية التابعة للجنة                  وبناء . االستراتيجية وه
 . على ذلك ، تقدم طيه هذه المقترحات لكي ينظر فيها المؤتمر ويقرَّها 

 
 
 
 
 

ى األجهزة الحكومية الدول                –باء  ية التابعة للجنة االقتصادية    استعراض اإلصالحات التي أدخلت سابقًا عل
 ألفريقيا 

 
زة الحكومية الدولية التابعة للجنة لعدة تعديالت على امتداد العقد الماضي           - 6 واعُتمد أحد . خضعت األجه

ام          برى في ع تعديالت الك ن للجنة         1997ال ية والثالثي دورة الثان اد ال دى انعق نذاك عدة أسباب   .  ل وُعرضت حي
برير إدخال تعديالت      زة ، من بينها ضرورة تكييفها مع التغييرات التي شهدها تكوين اللجنة                  لت ذه األجه ى ه  عل

ذي اتخذه برنامج عملها ، وتلبية طلب الدول األعضاء في األمم المتحدة الذي دعت فيه إلى إجراء                      والمنحنى ال
ز فعالية هياآلها الحكومية الدولية             راجعة بغرض تعزي يات م ات األخرى إلجراء هذه وتمثل أحد االعتبار. عمل

نظمات       تابعة للم ية ال ية الدول زة الحكوم ع األجه توافق م نة وت زة اللج ق أجه ي ضرورة أن تتناس تعديالت ف ال
 .   اإلقليمية األفريقية األخرى 

 
دة اجتماعات وزارية                             - 7 اء ع ية إلغ ية الدول زة الحكوم ى األجه تعديالت التي ُأدخلت عل م ال ان من أه وآ

 . طاعية لتتولى توجيه األعمال إلتي ُيضطلع بها في إطار البرامج الفرعية للجنة وتشكيل لجان ق
 
نذ ذلك التاريخ عددًا من التعديالت المقترح إدخالها على هذه األجهزة من بينها القرار                     - 8 وأقرت اللجنة م

ه في الجزائر في عام          ذي اتخذت اء المالية ولوزراء   مؤتمر لوزر   أي    – القاضي بعقد مؤتمرات مشترآة      2001ال
ية االقتصادية األفريقيين      نويًا          – التنم رة واحدة س ك م اق في الدورة الخامسة              .  وذل م االتف ك ، ت ى ذل وعالوة عل

ام        ي ع بيرغ ف ي جوهانس دت ف ي عق نة الت ن للج يا    2002والثالثي ادية ألفريق نة االقتص د اللج ى أن تعق  ، عل
رة و ي مباش ي ، بالتتال ية األفريق رف التنم ية ومص ية المعن زتها الرئيس تماعات أجه ه ، اج ان نفس ي المك ف



E/ECA/COE/26/10 
 2صفحة 

زيد من االتساق والجدوى في التكاليف في المهمة المشترآة بين الوزارات                     يق الم ة لتحق آما . بالسياسات العام
 . ويرد في المرفق األول الهيكل الراهن لألجهزة الحكومة الدولية . أنهما سينظمان سنويًا ندوة مشترآة بينهما 

 
  التوصيات المتعلقة باألجهزة الحكومية الدولية الجديدة   –جيم 

 
 األجهزة المقرر االحتفاظ بها أو تعديلها  )أ(
 
    ولجان الخبراء التابعة لهوزراء المالية والتخطــيط والتنمية االقتصادية األفريقيينمؤتمر    - 1
 
ية ا       سيواصل مؤتمر       - 9 يط والتنم ية والتخطــ  توفير الوالية التشريعية إلى     القتصادية األفريقيين وزراء المال

نظر في برنامج عمل أمانتها وإقراره ، وتأدية دور المنتدى الذي يعبِّر عن                     ة ، وال ا العام اللجنة وتوجيه أعماله
يا من المسائل اإلنمائية الرئيسية الواردة في خطة األمم المتحدة، والبت في التوصيات التي تقدمها                    موقف أفريق

 . الهيئات الفرعية التابعة للجنة واألمين التنفيذي 
 

اد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ، اعتبارًا من االجتماع المقبل ، في             - 10 ترح أن يتشارك االتح ويق
نهما وتحقيق المزيد من االتساق والجدوى في التكاليف لدى                       ة بي ن الشراآة القائم تنظيم المؤتمر لمواصلة تمتي

ى     تن ى أعل يه عل ارآة ف ة المش ي تحضره وآفال ات الت دد الجه ادة ع وزارات وزي ن ال ترآة بي ة المش يذ المهم ف
تويات  ًا   . المس يا مع نة االقتصادية ألفريق ي واللج اد األفريق يام االتح و ق ر ه تخذه المؤتم ترح أن ي والشكل المق

ي  ية االقتصادية واالجتماع ية المتصلة بالتنم ائل الرئيس ة المس ائل  بمناقش د المس تم تحدي ن ي ي حي ية، ف ة األفريق
 . المرتبطة باالتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا في الخطة التي تتناول المسائل القانونية

 
د في ياوندي في تشرين الثاني                   - 11 ذي عق ن ال ية األفريقيي ر مؤتمر وزراء االقتصاد والمال د أق نوفمبر / وق

2006 ) AU/CAMEF/MIN/Rpt(II) (                   ى تنظيم اجتماع سنوي مشترك بين االتحاد تراح الداعي إل الفعل االق ب
 . األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 
د         - 12 ى أن يعق نويًا ، عل يعقد س ترك س وزراء المش تماع ال إن اج يغة ف ذه الص ى ه ة عل ت الموافق وإذا تم

ام         بل في ع تعقد لجنة الخبراء اج  . 2008االجتماع المق تماعًا قبل انعقاد المؤتمر الوزاري وستزوده بالدعم وس
 . الفني

 
ية الخمس وهي شمال أفريقيا وغرب                             - 13 ناطق دون اإلقليم ثًال عن آل من الم وسيضم مكتب اللجنة مم

 . وسيتألف من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر. أفريقيا ووسط أفريقيا وشرق أفريقيا والجنوب األفريقي 
  

  مرات الوزارية دون اإلقليميةالمؤت  - 2
 

نون   - 14 ام المع ن الع ر األمي رد تقري ادية " ي نة االقتص تابعة للج ية ال ب دون اإلقليم ز دور المكات تعزي
يا  ى المالحظات التي أبداها مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن األثر المحدود الذي       ) A/61/471" ( ألفريق عل

ية ا         ترآه لجان الخبراء الحكوم ية التي تشرف على المكاتب دون اإلقليمية         ت ويشدد التقرير على ضرورة   . لدول
ذه االجتماعات المستويات السياسيَة الوطنيَة ودوَن اإلقليمية الالزمة                 تائج ه وغ ن وهو يقتضى أيضًا تحسين    . بل

 . عزيز آليات المتابعة التحاور بين المكاتب دون اإلقليمية والمكاتب الوطنية والجماعات االقتصادية اإلقليمية وت
 

ية الدولية الخمس لتصبح اجتماعات وزارية دون                       - 15 ل لجان الخبراء الحكوم ترح تحوي ك ، ُيق يجة لذل ونت
ية  تعقد   . إقليم يف، س ن التكال يرها م تية وغ يفها اللوجس ثافة وخفض تكال تماعات بك ذه االج ة حضور ه ولكفال

ية بالسي           زة المعن تابعة لكل من الجماعات االقتصادية اإلقليمية الخاصة              بالتزامن مع اجتماعات األجه اسات ال
ية وفي المواقع نفسها                 وللمضي في تحسين سير عمل األجهزة الحكومية      . بكل مكتب من المكاتب دون اإلقليم

ية خاصة بالمناطق دون اإلقليمية الخمس أثناء                        ة دون إقليم تعقد اجتماعات وزاري تها ، س ز فعالي ية وتعزي الدول
 . تماعات السنوية لمؤتمر الوزراء لمتابعة المسائل الرئيسية التي تهم مختلف المناطق دون اإلقليميةاالج

 
رنامج عمل آل من المكاتب دون     - 16 ى صياغة ب نوية اإلشراف عل ة الس تماعات الوزاري تتولى االج وس

ت   ائل الم أن المس يات بش م توص ام ، وتقدي كل ع يذها بش ا وتنف ية وأولوياته ادية اإلقليم ية االقتص علقة بالتنم
واالجتماعية في آل من المناطق دون اإلقليمية الخاصة بها ، إلى جانب تشجيع التعاون والتكامل االقتصاديين                   

 . دون اإلقليميين وتعزيزهما 
 
 األجهزة الفرعية المقرر االحتفاظ بها أو تشكيلها  )ب(
 

تمحور توجه البرنامج الجديد ، آما أشير إليه           - 17  أعاله ، حول رآنين متخصصين وهو مقسم إلى عشرة          ي
ية      رامج فرع ثل مهمة األجهزة الفرعية التابعة للجنة في توجيه العمل الذي ُيضطلع                . ب يكل ، تتم ذا اله وبفعل ه

 . به في إطار هذه البرامج الفرعية 
 

ياآل فرعية فعالة ولكفالة تأثير قراراتها وتوصياتها في السياسا             - 18 ت واالستراتيجيات اإلنمائية   وإلنشاء ه
التي تعتمدها الدول األعضاء ، من الضروري وجود تطابق بين البرامج الفرعية التي تنفذها اللجنة االقتصادية                

يا واللجان القطاعية        7 يقع البرنامج الفرعي –ولتحقيق هذا الغرض ، ُيقترح تشكيل سبع لجان قطاعية        . ألفريق
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الوزارية دون اإلقليمية السنوية المقترحة أعاله، ويتولى مجلس إدارة توجيه       في إطار صالحيات االجتماعات         

برنامج الفرعي        ال ال ترح تشكيلها تجتمع آل سنتين لفترة تتراوح بين ثالثة وخمسة أيام                 . 8أعم . واللجان المق
 : واللجان المقترحة هي التالية  

 
  لجنة األمن الغذائي والتنمية المستدامة  - 1
 

تدى من للخبراء يسدي المشورة إلى اللجنة االقتصادية ألفريقيا في مجالي األمن                      - 19 ؤدي اللجنة دور من ت
ى أن ُيضطلع بالعمل في إطار البرنامج الفرعي                   ن ، عل ئة المترابطي وفي هذا الصدد، ستكون   . 2الغذائي والبي

بر للدعوة إلى تحقيق األمن الغذائي وحماية البيئة ولتقييم              ثابة من األنشطة التي تنفذها الحكومات األفريقية في      بم
ذا الموضوع التي انبثقت عن                              تائج ذات الصلة به رارات والن ثل الق ية ، م ية والعالم إطار خطط العمل اإلقليم

 . مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
 
  اللجنة المعنية بأسلوب الحكم والمشارآة الشعبية  - 2
 

ثل هدف اللجنة       - 20  في توفير التوجيهات بشأن خلق بيئة مؤاتية إلدارة االقتصاد والشرآات في أفريقيا   يتم
ليمة  جيع     . إدارة س ية ، وتش م الديمقراط ات الحك تعزيز ممارس ة ل طة الالزم ى األنش نة عل ذه اللج ترآز ه وس

تهاء الصر   د ان ا بع ة م ين إدارة حال ان ، وتحس وق اإلنس تعلقة بحق ية الم ير الدول تماد المعاي اج دور اع اع وإدم
وستتولى اللجنة أيضًا مناقشة المسائل ذات الصلة باآللية األفريقية         . المجتمع المدني في صلب األنشطة السائدة        

ران      نفذ في إطار البرنامج الفرعي                      . الستعراض األق ى األنشطة التي ُت ير عل داوالت اللجنة تأث  3وسيكون لم
 . للجنة االقتصادية ألفريقيا 

 
   المعنية بالمعلومات اإلنمائية والعلم والتكنولوجيا اللجنة  - 3
 

ى     - 21 يها عل دول األعضاء ف اعدة ال ي مس يا ف نة االقتصادية ألفريق ز دور اللج نة تعزي ذه اللج تهدف ه تس
تعلقة بالمعلومات واالتصاالت وعلى إدماج العلم والتكنولوجيا في ما تعتمده                      ية الم ية الوطن تها التحت ر بني تطوي

را    ية ، وذلك عبر جمع خبراء وصناع سياسات جنبًا إلى جنب إلسداء المشورة في            من ب مج واسراتيجيات إنمائ
ن  ن المجالي ارف     . هذي ي المع ي مجال دم ف ي تق ات الت لة بالخدم ائل ذات الص ًا المس نة أيض ذه اللج تعالج ه وس

ًا      ية قدم ية األفريق ة اإلنمائ ع الخط نها لدف د م ي ال ب ات والت م. والمعلوم براء   وستض ويتها خ ي عض نة ف  اللج
يا المعلومات واالتصاالت                  ثل تكنولوج نة م ن معي ونظم المعلومات الجغرافية والمكتبات      . مختصين في ميادي

  . 4وستوجه اللجنة العمل الذي ُيضطلع به في إطار البرنامج الفرعي . والعلم والتكنولوجيا 
 
  قليميين المعنية بالتجارة والتعاون والتكامل اإلةاللجن  - 4
 

تكامل     - 22 تعاون وال تعزيز ال ًا ل ممة خصيص ير المص يذ التداب ى تنف جيع عل نة التش ذه اللج تتولى ه  س
دان أفريقيا         ن بل وسيكون لها تأثيرها في برنامج العمل الوارد في إطاري البرنامجين الفرعيين   . االقتصاديين بي

بل            . 5 و   1 ن ال تتولى تنسيق السياسات االقتصادية بي دان األفريقية ومواءمتها ، بوصف ذلك شرطًا ال غنى      وس
ة التكامل االقتصادي اإلقليمي             ونظرًا ألهمية التجارة في التعاون والتكامل اإلقليميين ،        . عنه للتسريع من عجل

ى المسائل ذات الصلة بالتجارة بين البلدان األفريقية والتجارة الدولية               إضافة إلى ذلك. سترآز اللجنة أيضًا عل
ية الموارد الطبيعية وإدارتها                ائل تنم تعالج اللجنة أيضًا مس وستضم في عضويتها خبراء متخصصين في      . ، س

 . ميدان التجارة والتكامل ُيختارون من الحكومات والقطاع الخاص 
 
 
 اللجنة المعنية بالمرأة والتنمية   - 5
 

ت    - 23 فها من ية ، بوص رأة والتنم ية بالم نة المعن ات،   إن دور اللج ناع سياس براء وص اريًا يضم خ دى استش
ال في إطار البرنامج الفرعي                            ه من أعم ا تضطلع ب يا ، في م زويد اللجنة االقتصادية ألفريق يتمثل في ت  ، 6س

ن الجنسين ودور المرأة في التنمية            اواة بي ية المس وستواصل توفير منبر لمناصرة . بتوجيهات بشأن مدى أهم
تابعة  دى م يم م رأة ولتقي نهوض   الم تعلقة بال ية الم ية واإلقليم ل العالم برامج العم ية ل ات األفريق يذ الحكوم  وتنف

رأة   ا     . بالم ة حقوقه اديًا ، وحماي رأة اقتص ن الم لة بتمكي ائل ذات الص ة المس ى األخص معالج وستواصل عل
 . القانونية وحقوقها آإنسان وتحسين إمكانيات إفادتها من نظامي التعليم والرعاية الصحية 

 
  اللجنة المعنية باإلحصاءات  - 6
 

ؤولية   - 24 يدان اإلحصاءات ، مس ي م براء وصناع سياسات متخصصين ف ة من خ نة المؤلف تتولى اللج س
برنامج الفرعي                  ال في إطار ال ه من أعم ا تضطلع ب زويد اللجنة في م  بتوجيهات استراتيجية بشأن آيفية    9ت

 . تطوير اإلحصاءات في أفريقيا 
 
  ة المعنية بالتنمية البشرية واالجتماعيةاللجن  - 7
 

ة اللجنة في تحقيق التنمية البشرية واإلجتماعية في بلدان أفريقيا وفي توجيه األعمال التي        - 25 تتمثل مهم س
برنامج الفرعي   ي إطار ال يا ف نة االقتصادية ألفريق ا اللج ية وأنشطة  . 10تضطلع به تنفذ األنشطة اإلنمائ وس
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 4صفحة 

تابعة ذات ال    ية وبرامج العمل اإلقليمية          الم وستستعرض االتجاهات والمسائل المتعلقة    . صلة بالمؤتمرات العالم
 . بالتنمية البشرية واالجتماعية التي تثير اهتمامًا إقليميًا 

 
 األجهزة الفرعية المقترح إلغاؤها  )ج(
 

  لجنة التنمية البشرية والمجتمع المدني 
 

يًا          - 26 ترح أن ُيستعاض جزئ ذه اللجنة باللجنة المعنية بالتنمية البشرية واالجتماعية واللجنة        ُيق عن عمل ه
 .  المعنية بأسلوب الحكم والمشارآة الشعبية 

 
 خالصة   -دال 

 
 : بناء على ذلك، ُيطلب من المؤتمر بحث وتأييد المقترحات الداعية إلى ما يلي   - 27

 
اد األفري             )1( ن االتح وزراء قي واللجنة االقتصادية ألفريقيا يضم         تنظيم مؤتمر سنوي مشترك بي

   ؛ المالية والتخطــيط والتنمية االقتصادية األفريقيين
 
 وتحويل لجان الخبراء الحكومية الدولية إلى اجتماعات وزارية دون إقليمية ؛  ) 2(
 
تابعة للجنة بحيث تتمحور حول سبع لجان قطاعية على غرار                   ) 3( زة الفرعية ال يكلة األجه  ما  وه

 . اقُترح أعاله 
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 المرفق األول 

 
 الهيكل الحالي لألجهزة الحكومية الدولية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا: المرفق األول 

 
 

 األجهزة التشريعية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا المعنية بالمسائل اإلنمائية الشاملة   -ألف 
 
 . قتصادية األفريقيين ولجنة الخبراء التابعة له وزراء المالية والتخطــيط والتنمية اال  مؤتمر - 1
 

ؤدي المؤتمر دور الجهاز التشريعي الرئيسي للجنة ويجتمع مرة واحدة سنويًا                        وتجتمع لجنة الخبراء   . ي
  .قبل انعقاد المؤتمر وتزوده بالدعم الفني 

 
 . لجان الخبراء الحكومية الدولية بالمكاتب دون اإلقليمية الخمسة   - 2
 

دم تج نويًا وتق دة س رة واح نة م تابعة للج ذه المكاتب ال ية الخاصة به ية الدول براء الحكوم نة الخ تمع لج
 . تقاريرها إلى اللجنة عبر اجتماع لجنة الخبراء 

 
 الهيئات الفرعية   -باء 

 
ئات الفرعية في استعراض المشاآل والمسائل ذات الصلة بالقطاع اإلنمائي لكل منها،            ثل دور الهي يتم

د        يا ، وتحدي ي أفريق ية ف ا التنم ي تواجهه تحديات الت ة ال ة لمواجه تراتيجيات الالزم ات واالس وصوغ السياس
ات العمل القطاعي التي ينبغي تبيانها في برنامج عمل اللجنة             وتضم هذه اللجان مسؤولين آبارًا وخبراء      . أولوي

دول األعضاء وهي تجتمع مرة واحدة سنويًا              ت الفرعية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا      وتتألف الهيئا . من ال
 : من اللجان التالية 

 
 اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين والتنمية ،   - 1 

 
 اللجنة المعنية بالمعلومات اإلنمائية ،   - 2 

 
 اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة ،   - 3 

 
 ة والمجتمع المدني ، اللجنة المعنية بالتنمية البشري  - 4 

 
 . اللجنة المعنية بالتكامل والتعاون اإلقليميين   - 5 
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 المرفق الثاني 

 المرفق الثاني
 

 العرض التنظيمي لألجهزة الحكومية الدولية المقترح إنشاؤها للجنة االقتصادية ألفريقيا
 
 

 
 

                               

مؤتمر وزراء المالية والتخطيط
 ادية األفريقيينوالتنمية االقتص

 لجنة الخبراء

الهيئات الفرعية
االجتماعات الوزارية

 دون اإلقليمية

اللجنة المعنية باألمن الغذائي
 والتنمية المستدامة

اللجنة المعنية بأسلوب
معنية بالمعلوماتاللجنة ال الحكم والمشارآة الشعبية

والتكنولوجيا اإلنمائية والعلم
اللجنة المعنية بالتجارة

والتعاون والتكامل اإلقليميين
اللجنة المعنية
 بالمرأة والتنمية

اللجنة المعنية
 باإلحصاءات

اللجنة المعنية بالتنمية
البشرية واالجتماعية


