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

 مارس/ آذار31االثنين  
 
 . ية ألفريقياإفتتاح المؤتمر واالحتفال بالذآرى السنوية الخمسـين للجنة االقتصاد     - 1
 

سوف يقدم البيانات االفتتاحية آل من وآيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة          
االقتصادية ألفريقيا، ورئيس مصرف التنمية األفريقي، ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي، واألمين العام لألمم                      

فريقي لوزراء االقتصاد والمالية والرئيس المنتهية مدته         المتحدة، والرئيس المنتهية مدته لمؤتمر االتحاد األ    
 .لمؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية              

 
 آراء وتصورات الرؤساء     - 2
 

تشكل هذه الجلسة حدثًا خاصًا تم تنظيمه آجزء من األنشطة المخصصة لالحتفال بالذآرى الخمسين                
وهي تهدف إلى إشراك الشخصيات البارزة بغرض االستفادة من ريادتهم الفكرية       . االقتصادية ألفريقيا   للجنة  

ولذلك يتوخى أن المالحظات السياسة اإلنمائية          . ومعرفتهم الواسعة بالقضايا والسياسات اإلنمائية األفريقية         
جلسة بتقديم استعراض لموضوع التحديات        وسيقوم أحد القادة البارزين أثناء ال       . األفريقية وتساعد في تشكيلها    

ويقوم بعده رؤساء الدول المدعوون بالحديث عن القضايا المرتبطة بالنمو        . اإلنمائية الجديدة التي تواجه أفريقيا     
 .والعمالة وآذلك اإلدارة الرشيدة والدولة القادرة     

 
 مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى     - 3
 

يعية الرفيعة المستوى شخصيات بارزة معترف بدورها دوليًا،           سوف تشارك في المناقشة المواض       
تمكين الفقراء، وتغير المناخ والتنمية، وفيروس نقص         : وسوف ترآز المناقشة على ثالث قضايا ملحة هي        

والهدف من المناقشة هو توضيح أهمية معالجة هذه التحديات وإتاحة منبر لوضع                  . اإليدز/ المناعة البشرية  
 .بالسياسات  توصيات تتعلق   
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 2صفحة 
 
 
 إنتخاب أعضاء المكتب    - 4
 

 .المؤتمر /سوف يعقب انتخاب أعضاء المكتب بيان قصير يقدمه الرئيس الجديد للمفوضية              
 
 إقرار مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل      - 5
 

 .سوف يدعى المؤتمر إلى إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل       
 
التصدي للتحديات اإلنمائية الجديدة التـي تواجه     : شة على مستوى الوزراء لموضوع المؤتمر   مناق  - 6

 أفريقيا فـي القرن الحادي والعشرين 
 
يقدم مفوض الشؤون االقتصادية بمفوضية االتحاد األفريقي البيان االفتتاحي لهذه الجلسة الذي سوف                  

تصورات الرؤساء بصفة أساسية إلى إثراء المناقشة التي             وتهدف آراء و . يستند إلى أراء وتصورات الرؤساء      
وسوف تتناول المناقشة القضايا ذات         . ستجرى على مستوى الوزراء بشأن موضوع المؤتمر وتحديد اتجاهها    

الصلة بالنمو والعمالة التي التزال تمثل عوامل رئيسية لتحسين األوضاع اإلنسانية في أفريقيا؛ وآذلك تغير                
مكن أن يشكل خطرًا آبيرًا على أفريقيا في مجاالت تشمل األمن الغذائي واإلسكان وأنماط               المناخ الذي ي  

االستيطان؛ آما ستتناول الحكم الرشيد والدولة القادرة، والسيما ضعف قدرات الدولة في توفير الخدمات                  
ومن المتوخى  .  والتنميةاالجتماعية األساسية، ومنع تسرب الموارد المالية، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق النمو              

أيضًا أن تتناول المناقشة على مستوى الوزراء ديناميكيات العولمة الجديدة بما في ذلك االتجاهات األخيرة في               
ويتوقع أن تتوصل المناقشة إلى توافق في           . المفاوضات التجارية وبروز أطراف فاعلة اقتصادية عالمية جديدة             

لسياسة التي يمكن أن تنظر فيها البلدان األفريقية من أجل التصدي              اآلراء بشأن اإلجراءات المتعلقة با      
 .للتحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين       

 
 مناقشة على مستوى الوزراء للقضايا االجتماعية واالقتصادية الراهنة      - 7
 

أثر   ’ 1‘أن  يقدم وزيران يتم اختيارهما آلمتين رئيسيتين في إطار هذا البند من جدول األعمال بش        
 حالة الديون األفريقية،      ’ 2‘االرتفاع الذي حدث مؤخرًا في أسعار النفط على االقتصادات األفريقية؛             

 
 أبريل /  نيسان 2األربعاء 

 
 استعراض إقليمي لتمويل التنمية       - 8
 

قرير  وسوف يسلِّط الت  . ستقدم األمانة العامة عرضًا بشأن هذا البند من جدول األعمال تليه مناقشة        
آما يقدم تقييمًا للتقدم المحرز والتحديات         . الضوء على تصورات البلدان األفريقية بشأن توافق آراء مونتيري           

التي تواجه تنفيذ توافق اآلراء ويقدم اقتراحات التخاذ تدابير عملية للكيفية التي يمكن من خاللها الدفع قدمًا                   
سية على تقديم نتائج دراسة استقصائية أمرت بها اللجنة          وسوف يرآز العرض بصفة أسا    . بقضية تمويل التنمية  

االقتصادية ألفريقيا وأجراها واضعو السياسة األفريقيون لمعرفة تصوراتهم بشأن تنفيذ توافق آراء مونتيري                 
تعبئة الموارد المالية المحلية؛ وتعبئة الموارد           : ورآزت الدراسة االستقصائية على المجاالت التالية          . في القارة  

الدولية ألغراض التنمية؛ وتعزيز التجارة الدولية آمحرك للتنمية؛ وزيادة التعاون المالي والنقدي الدولي،                   
 .والدين الخارجي واالستقرار ومعالجة القضايا المتصلة بالنظم            
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 استعراض إقليمي لالستعراض الوزاري السـنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي      - 9
 

 على أن يجري االستعراض الوزاري السنوي أثناء    61/16امة لألمم المتحدة   ينص قرار الجمعية الع   
الجزء الرفيع المستوى من اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي، وأن يرآز على القضايا التي ُسلط                         

فية،    عليها الضوء في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة لألمم المتحدة بما في ذلك األهداف اإلنمائية لألل            
 بجنيف ضمن إطار المجلس االقتصادي          2007يوليه  / وجرى االستعراض الوزاري السنوي األول في تموز      

 أثناء الجزء     2008وسيجري االستعراض الوزاري السنوي في عام     . واالجتماعي الذي تم تعزيزه مؤخرا  
وقد . 2008يوليه  /زالرفيع المستوى من اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي المقرر عقدها في تمو             

تطوعت ثمانية بلدان، بما فيها أحد البلدان األفريقية وهو جمهورية تنزانيا المتحدة، إلجراء استعراضات                 
وقد قصد من هذه الدورة أن تكون استعراضا إقليميًا يجريه الوزراء األفريقيون قبل موعد االستعراض              . وطنية

تنفيذ األهداف وااللتزامات المتفق عليها دوليًا بشأن        " لىالوزاري السنوي لهذا العام والذي سوف يرآز ع  
 ".التنمية المستدامة  

  
دراسة التقرير والتوصيات الرئيسية الجتماع لجنة الخبراء التابعة لالجتماعات السنوية المشترآة       - 10

لوزراء  لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا    
 . المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية  

 
 29-26سوف ُيعرض على المؤتمر تقرير اجتماع لجنة الخبراء المنعقد في أديس أبابا في الفترة من             

وسوف يلقى التقرير الضوء على القضايا الرئيسية التي درستها اللجنة وآذلك ما توصلت                  . 2008مارس  /آذار
 . وسوف ُيدعى المؤتمر آي ينظر في تقرير لجنة الخبراء        . نتاجات وتوصيات     إليه لجنة الخبراء من است    

 
 أية مسائل أخرى   – 11

 
 دراسة واعتماد مشروع اإلعالن الوزاري ومشاريع القرارات     - 12

 
سوف يعتمد الوزراء بيانًا وزاريًا بعد دراسته يوضح آراءهم بشأن موضوع المؤتمر والقضايا                 

 .ا سيتدارس الوزراء أيضًا قرارات أخرى مرتبطة بذلك ويعتمدونها          آم . األخرى ذات الصلة   
 

 اختتام المؤتمر   - 13
 

سوف يقدم وآيل األمين العام لألمم المتحدة، واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوض            
 .ام المؤتمر  االتحاد األفريقي للشؤون االقتصادية مالحظات ختامية ومن ثم يقوم رئيس المؤتمر باختت            


