
 

 

          
  

      األمم المتحدة
 مفوضية االتحاد األفريقي        

 واالجتماعيالمجلس االقتصادي 
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

   األفريقيين والماليةاالقتصادؤتمر وزراء لم  الدورة الرابعة      بعون للجنة االقتصادية ألفريقيااألر والثانيةالدورة 
 الثانيةالمشترآة الجتماعات السنوية ا
 لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية 
 ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية 
         والتخطيط والتنمية االقتصادية  

            
                  ، مصرالقاهرة

 2009يونيه / حزيران7 و6
 

 عملالبرنامج مشروع 
 

 
  فعالية السياسة المالية لتعبئة الموارد المحليةادةزي: الموضوع 

 
 

 يونيه /  حزيران6السبت، 
 

  افتتاح المؤتمر   15:00-14:00الساعة
 . المنتهية مدته المؤتمرمالحظات افتتاحية لرئيس مكتب •
مالحظات افتتاحية للسيد عبد اهللا جانيه، وآيل األمين العام لألمم المتحدة  •

 .ة االقتصادية ألفريقياواألمين التنفيذي للجن
 .مالحظات افتتاحية للسيد جان بينغ، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي •
 . مصر العربية يلقيه ممثل رفيع المستوى لجمهوريةبيان افتتاحي •

 قصيرةاستراحة  15:15-15:00الساعة 
 انتخاب أعضاء المكتب 15:45-15:15 الساعة

  عمال وبرنامج العملاعتماد مشروع جدول األ 16:00-15:45الساعة 
 مناقشة وزارية للسياسات: الجلسة األولى 

أثر األزمات المالية واالقتصادية العالمية على تنمية  :الفريق األول 19:00-16:00 الساعة
  أفريقيا على المدى البعيد

 يوسف بطرس غالي، وزير المالية،  الدآتور معالي يقدمهاستهالليبيان  •
 .جمهورية مصر العربية

آسويل السيد ما التحديات والفرص،: فريقيا واألزمة االقتصادية العالميةأ •
 االتحاد األفريقيمفوضية مكويزاالمبا، مفوض الشؤون االقتصادية ب

األبعاد االقتصادية واالجتماعية لألزمة، بما في ذلك استجابة األمم  •
وآانق، وآيل األمين العام للشؤون االقتصادية زالمتحدة، السيد شا

 جتماعيةواال
التصدي آلثار األزمة على األمن الغذائي والزراعة والتنمية المستدامة،  •

  السيد سبريل موانزي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
التدابير التعويضية اإلضافية وتمويل تنمية البلدان األفريقية، اآلثار  •

ألفريقيا،  بالنسبة أبريل لمجموعة العشرين/المترتبة على إعالن نيسان
.  ومصرف التنمية األفريقي، دبما في ذلك دور صندوق النقد الدولي

 يكومانا، مدير البحوث بمصرف التنمية األفريقيدليونس ن
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 عامة  تفاعليةةمناقش •
 

 حفل استقبال 21:00 -19:00الساعة 
 

 )تابع (مناقشة وزارية للسياسات: الجلسة األولى يونيه/ حزيران7، األحد
 

 خيارات :  المحليةالسياسة المالية وتعبئة الموارد :الفريق الثاني 11:00 -8:30الساعة 
 السياسات األفريقية 

 

تأمالت بشأن السياسة المالية الفعالة لتعبئة الموارد المحلية في  •
سياق األزمة المالية، بروفيسور جون ويكس ، المدير السابق 

 لمرآز بحوث السياسات المالية جامعة لندن
لسياسة المالية للتصدي لآلثار اإلنمائية واالجتماعية صياغة ا •

 ،طويلة األجل لألزمة، السيد ضياء قرشي، آبير المستشارين
 لبنك الدوليا
أنظمة الضرائب، والقدرة على تحمل الديون وتعبئة الموارد  •

المحلية ، السيد تريفور مانويل ، وزير التخطيط الوطني، 
  جمهورية جنوب أفريقيا

عدة اإلنمائية الرسمية في تعزيز حشد الموارد المحلية دور المسا •
تجربة إثيوبيا، السيد سفيان أحمد وزير المالية والتنمية 

 االقتصادية ، جمهورية إثيوبيا االتحادية
الحوآمة الرشيدة وتعبئة الموارد المحلية ، السيد مارتن خور،  •

   ) The South Centre(المدير التنفيذي لمرآز الجنوب 
   تفاعلية عامةةقشمنا 

 

 قصيرةاستراحة  11:15 -11:00الساعة 
 

لجنة النظر في التقرير والتوصيات الرئيسية الجتماع : الثانيةالجلسة  12:45-11:15الساعة 
الخبراء لالجتماعات السنوية المشترآة لمؤتمر 
االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية ومؤتمر 

 لوزراء المالية والتخطيط اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 والتنمية االقتصادية

 2009تقديم التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  :الجلسة الثالثة 13:30-12:45الساعة 
مالحظات مختصرة يليها مؤتمر صحفي يعقده رئيس (

مفوضية االتحاد األفريقي واألمين التنفيذي للجنة 
دي عن االقتصادية ألفريقيا بشأن التقرير االقتصا

 ) ومسائل موضوعية أخرى2009أفريقيا لعام 
 

  استراحة لتناول الغداء 15:00 -13:30الساعة 
 

فعالية موازية مشترآة بين اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنظمة التعاون  16:30 -15:00الساعة 
 بشأن فعالية المعونة والتنمية في الميدان االقتصادي

 
توضح الموقف النظر في مشروع اإلعالن الوزاري  :لرابعةاالجلسة  18:00 -16:30الساعة 

األفريقي الموحد إزاء موضوع المؤتمر واستراتيجية 
التصدي لآلثار طويلة المدى لألزمة المالية 

ومشاريع القرارات االقتصادية العالمية على أفريقيا 
 واعتمادها
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 أي مسائل أخرى 18:15-18:00الساعة 
 

 تام المؤتمراخت 19:00- 18:15الساعة 


