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 مشروع جدول األعمال المشروح
 

 التصدي للتحديات الجديدة التي تواجه أفريقيا في القرن الحادي والعشرين: الموضوع
 

 مارس   /  آذار 26األربعاء،      
 
 افتتاح االجتماع          - 1
 

والتنمية       سيقدم البيانات االفتتاحية الرئيس المنتهية مدته لمكتب لجنة الخبراء، وممثل وزارة المالية                                                       
االقتصادية بجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية، ومفوض الشؤون االقتصادية بمفوضية االتحاد األفريقي،                                                                    
ووآيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا، ووزير الدولة للمالية والتنمية                                                                       

 .لديمقراطية       االقتصادية لجمهورية إثيوبيا االتحادية ا                         
 

 انتخاب أعضاء المكتب            - 2
 

ويتكون     . سوف تعقب الجلسة االفتتاحية استراحة قصيرة يلتقي خاللها رؤساء الوفود النتخاب المكتب الجديد                                                          
 الرئيس، وثالثة نواب للرئيس، ومقرر واحد يتم انتخابهم على أساس التمثيل الجغرافي                                                      -المكتب من خمسة أعضاء             
وسيقدم رئيس اللجنة الجديد آلمة بعد الفراغ من عملية                                      . ون اإلقليمية الخمس للقارة                  المتساوي من المناطق د             

 .االنتخاب     
 
 أقرار مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل                        - 3
 

 .سيتم دعوة اللجنة إلقرار مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل                                 
 
 استعراض التطورات االقتصادية واالجتماعية األخيرة في أفريقيا                                  - 4
 

. في إطار هذا البند ، ستقدم األمانة استعراضًا للتطورات االقتصادية واالجتماعية األخيرة في أفريقيا                                                                 
وسيشمل التقديم الحالة الراهنة لالقتصاد العالمي، وأداء النمو اإلجمالي في أفريقيا، واتجاهات التطور االجتماعي في                                                                          

 ذلك مناقشة عامة للمسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسات التي تم                                             ويلي   . 2008أفريقيا واآلفاق االقتصادية للقارة لعام                           
 .إبرازها في المناقشة              

 
 تقييم التقدم المحرز في مجال التكامل اإلقليمي في أفريقيا                                - 5
 

ويلي ذلك         . خالل هذه الدورة، ستقدم األمانة تقييمًا للتقدم المحرز في مجال تحقيق التكامل اإلقليمي في أفريقيا                                                                    
 .عامة للمسائل الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في التقديم                                         مناقشة     

 
 متابعة المؤتمرات األخيرة              - 6
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ستنظر اللجنة في المسائل ذات الصلة بالدورة األخيرة لمؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية                                                                            
  2008ستقدم األمانة التقرير السنوي لعام                       وإلثراء النقاش،            . والتخطيط والتنمية االقتصادية وتقدم توصيات بشأنها                                   

وستنظر اللجنة في المسائل التي أثيرت في مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء                                                . حول عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا                       
 .االقتصاد والمالية في دورته األخيرة وتقديم توصيات بشأنها                                   

 
 ألفريقي واألمم المتحدة            متابعة المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة لالتحاد ا                          - 7
 

في إطار هذا البند من جدول األعمال، ستناقش اللجنة المسائل الناشئة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات                                                                   
القمة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة، وآذلك التقدم المحرز في مجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك المؤتمرات                                                                  

الميثاق األفريقي لإلحصاء؛ وتغير المناخ؛                             : ة تقارير يليها مناقشة للمواضيع اآلتية                         وستقدم األمان       . ومؤتمرات القمة         
واالستعراض اإلقليمي لتمويل التنمية؛ واستعراض التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا؛                                                                        

 .واستعراض إقليمي لالستعراض الوزاري السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي                                          
 

 مارس  / آذار  27الخميس   
 
 ).تابع    (متابعة المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة لإلتحاد األفريقي واألمم المتحدة                                       -7
 
 قضايا السياسات القطاعية              - 8
 

ستقوم األمانة خالل هذه الدورة بتقديم عروض بشأن قضايا السياسات القطاعية ويلي ذلك مناقشة عامة                                                                 
اتفاقات         (القضايا التجارية الرئيسية،                      : وتشمل المواضيع التي سيتم مناقشتها                    . عليها    للقضايا التي تم تسليط الضوء                     

؛ اإلحصاء وبناء القدرات اإلحصائية في أفريقيا؛ وتسخير العلم                                          )الشراآة الرئيسية، والمعونة من أجل التجارة، الخ                              
 لالتحاد األفريقي وبرنامجه المتعلق                           والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛ والدعم المقدم على نطاق منظومة األمم المتحدة                                                

 ).نيباد  (بالشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا                      
 
 
 مسائل قانونية         - 9
 

في إطار هذا البند، ستقدم األمانة تقريرًا بشأن االستعراض الخارجي للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية                                                               
ويعرض تقرير المعهد األفريقي                   . 2011 -2010ة  والتخطيط، واإلطار االستراتيجي المقترح للجنة االقتصادية للفتر                                             

للتنمية االقتصادية أهم النتائج التي توصل إليها االستعراض وآذلك التوصيات الرئيسية المتصلة باالحتياجات                                                                           
وسيوفر اإلطار االستراتيجي للجنة االقتصادية                            . الراهنة ألفريقيا وتدابير المتابعة المالئمة إلعادة تجهيز المعهد                                  

 .2011 -2010يا التوجه العام للجنة وبرامجها الفرعية خالل الفترة                                       ألفريق   
 

 مارس    /  آذار  28الجمعة   
 

التصدي للتحديات الجديدة التي تواجه أفريقيا في القرن الحادي                                  : عرض ومناقشة موضوع االجتماع              - 10
 والعشرين    

 
حديات الجديدة التي تواجه                   التصدي للت       : خالل هذه الدورة، ستقدم األمانة عرضًا حول موضوع االجتماع                                   

وستشمل الموضوعات الرئيسية                  . وسيلي هذا العرض مناقشة عامة للموضوع                         . أفريقيا في القرن الحادي والعشرين                      
النمو وخلق فرص العمل وهما أمران أساسيان لتحسين األحوال اإلنسانية في أفريقيا؛ وتغير                                                             : التي ستتم معالجتها           

ًا آبيرًا على أفريقيا في مجاالت تشمل األمن الغذائي، واإلسكان وأنماط                                               المناخ الذي من شأنه أن يشكل خطر                      
االستيطان؛ والحكم الرشيد والدولة القادرة، وبخاصة ضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات االجتماعية                                                             

ناقشات       وُيتوخى أن تتطرق الم              . الضرورية، ومنع تسرب الموارد المالية، وخلق البيئة المواتية للنمو والتنمية                                                     
للديناميات الجديدة للعولمة، بما في ذلك االتجاهات المعاصرة في المفاوضات التجارية وظهور أطراف فاعلة                                                                           

ويتوقع أن تتوصل الدورة إلى إجماع في اآلراء بشأن التدابير المعنية بالسياسات التي يمكن                                                           . اقتصادية دولية جديدة             
 .للتحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين                            أن تتدارسها البلدان األفريقية من أجل التصدي                             

 
 أية مسائل أخرى        - 11

 
 .ربما تود اللجنة دراسة أية مسائل أخرى يتم توجيه االنتباه إليها                                         

 
 مارس  / آذار  29السبت    

 
 دراسة واعتماد مشروع تقرير لجنة الخبراء ومشاريع القرارات                             - 12

 
 . الخبراء ومشاريع القرارات                 ستقوم اللجنة بدراسة واعتماد مشروع تقرير لجنة                            

 
 اختتام االجتماع         - 13
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سيقدم مفوض الشؤون االقتصادية باالتحاد األفريقي ووآيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي                                                             
 .للجنة االقتصادية ألفريقيا المالحظات الختامية ويقوم رئيس مكتب لجنة الخبراء باختتام المؤتمر                                                                


