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  مفوضية االتحاد األفريقي                 األمم المتحدة
  المجلس االقتصادي واالجتماعي

    اللجنة االقتصادية ألفريقيا
لمؤتمر وزراء  لثامنةدورة اال           ة واألربعون للجنة االقتصادية ألفريقيا لسادسدورة اال

  االقتصاد والمالية األفريقيين 
      

 سة سادترآة الاالجتماعات السنوية المش
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية لمؤتمر 

  والتخطيط  والتنمية االقتصادية األفريقيين
  االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والماليةومؤتمر 

  
  

 آوت ديفوار، أبيدجان
  2013مارس / آذار 26 و 25

  
  

 مشروع برنامج العمل المؤقت
  يقيا الناشئةالتصنيع من أجل أفر: الموضوع

  
  مارس/آذار 25االثنين، 

  الجلسة االفتتاحية      10:15- 9:30
  افتتاح المؤتمر

  قصر المؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوار:المكان
العمالة ، وزير االقتصاد وديزيري غيديونالسيد  :الرئيس

رئيس مكتب لجنة الخبراء المنتهية وغابون في  التنمية المستدامةو
  واليته

  :ياناتبال
وآيل األمين العام لألمم المتحدة ، السيد آارلوس لوبيس •

للجنة األمم المتحدة االقتصادية  التنفيذيواألمين 
  ألفريقيا

رئيسة مفوضية ، نكوسازانا دالميني زوماسيدة ال •
 االتحاد األفريقي
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  الكلمات الرئيسية بشأن موضوع المؤتمر

  رئيس آوت ديفوار، السيد الحسن درامان وتارا •

  وبرنامج العمل انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول األعمال    10:30 – 10:15
  الجلسة العامة األولى    11:45 – 10:30

  التعجيل بتحقيق التصنيع في أفريقيا
  قصر المؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوار :المكان
" بي بي سي" في هيئة السيدة زينب بدوي، مقدمة : المنسقة

  ) ة البريطانيةهيئة اإلذاع(

  :المحاضرون
ووزير  رئيس الوزراء، السيد دانيال آابالن دونكان -1

 االقتصاد والمالية في آوت ديفوار
 رئيس مصرف التنمية األفريقي، السيد دونالد آابيروآا -2
، المدير العام لمنظمة األمم المتحدة آانديه يومكيالسيد ال -3

 )اليونيدو(للتنمية الصناعية 
وزير رئاسة مكلف بلجنة التخطيط  يل،السيد تريفور مانو -4

 بجنوب أفريقيا  الوطني
وزير الصناعة بالجمهورية الجزائرية شريف رحماني،  -5

 الديمقراطية الشعبية
، لندن،  رئيس مؤسسة مو إبراهيم، السيد مو إبراهيم -6

 المملكة المتحدة
 

 وزيرة المالية في نيجيريا، أوياال-نغوزي أآونجوالسيدة  -7
 
  :شونالمناقِِ

رئيسة مفوضية االتحاد ، نكوسازانا دالميني زومالسيدة ا •
  األفريقي

وآيل األمين العام لألمم المتحدة ، آارلوس لوبيسالسيد  •
  واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

  
 الجلسة العامة الثانية      1:15 – 12:00

  التحول الهيكلي في أفريقياالتصنيع و
  مؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوارقصر ال  :المكان
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، المسؤول التنفيذي األول، السيد دانيل ماآوآيرا  :المنسق
  باموزيندا لإلنتاج، جنوب أفريقيا

  :المحاضرون
 والمسؤول التنفيذي األول رئيسال، الحاج اليكو دانغوتي -1

 ، نيجيريامجموعة دانغوتيل
التنمية ، وزير االقتصاد والعمالة والسيد ديزيري غيديون -2

المستدامة في غابون ورئيس مكتب لجنة الخبراء المنتهية 
 واليته

في  ع سيفيتالرئيس مجمَّمؤسس و، ربراب إيسعد السيد -3
 .الجزائر

المؤسِّسة والمديرة العامة ، أالآيجا -السيدة فولورونشو  -4
 لشرآة فامفا المحدودة للنفط في نيجيريا

 القتصاديةمفوض الشؤون ا، ماآسويل مكويزاالمباالسيد  -5
 بمفوضية االتحاد األفريقي

 رئيس وآالة االبتكار، البرازيل، غالوآو اربيكسسيد ال -6
، الجامعة أستاذ الدراسات العليا الديسال دوبور،لسيد ا -7

 الكاثوليكية، ساو باولو، البرازيل
وآيل األمين العام ، ماجد عبد الفتاح عبد العزيزالسيد  -8

 ون أفريقياوالمستشار الخاص لشؤ لألمم المتحدة
بيل ‘‘قسم التنمية العالمية بمؤسسة آريس إلياس،  سيدال -9

 الواليات المتحدة األمريكية‘‘ وميليندا غيتس

 فترة الغداء  2:45 - 1:15
  

  الجلسة العامة الثالثة      4:00 – 2:45
  التخطيط للتصنيع

  قصر المؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوار :المكان
  بالمغرب) Les Afriques(محرر بجريدة ، أداما وادالسيد :المنسق

 
  :المحاضرون

وزيرة المالية والتخطيط ، السيدة ماريا ِآوانوآا -1
 االقتصادي في أوغندا

وزير التخطيط ، أشرف السيد العربي عبد الفتاحالسيد  -2
 والتعاون الدولي في مصر
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رئيسة شرآة ممكاو للتعدين في ، السيدة بريجيت راديبي -3
 جنوب أفريقيا

 الحكماء عضو فريق، هيس-ميري تشينيري السيدة -4
 ، غاناالتحاد األفريقيل

مفوضة التجارة والصناعة  السيدة فاطمة آسيل، -5
 بمفوضية االتحاد األفريقي

مرآز الجنوب، المدير التنفيذي لالسيد مارتن آور،  -6
  جنيف

المدير وآيل األمين العام و ،السيد ميشيل سيديبي -7
التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس 

  اإليدز/نقص المناعة البشرية
وآيل األمين العام ، ،السيد بابتوندي أوسوتيمهين -8

  يذي لصندوق األمم المتحدة للسكانالمدير التنفو
، األمين العام لمجلس اإلمارات السيد عبد اهللا لوتاه  -9

 ية المتحدةباإلمارات العرب لتنافسيةل
 

   استراحة       4:15 – 4:00
  الجلسة العامة الرابعة       5:30 – 4:15

  تمويل التصنيع في أفريقيا 
  قصر المؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوار :المكان
 "بي بي سي"هيئة رئيس السيد آومال دومور، : المنسق

  )هيئة اإلذاعة البريطانية( لألخبار العالمية
  

  :المحاضرون
محافظ مصرف دول وسط ، يد لوآاس أباغا نتشاماالس -1

  أفريقيا
محافظ مصرف ، السيد السنوسي الميدو السنوسي -2

 نيجيريا المرآزي
المسؤول التنفيذي األول لمصرف ، السيد تييري تانوه -3

 ، توغوإيكوبانك الُمتَِّحد العابر للحدود
مساعد األمين التنفيذي لألمم المتحدة السيد تيغنورق غيتا،  -4

 ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مكتب أفريقيا ومدي
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وزير االقتصاد والمالية، جمهورية ، انالسيد مامادو آ -5
 السنغال

أفريقيا ، رئيس البنك التجاري للتنمية لشرق أدماسو تادسى -6
  األفريقيجنوب الو

، رئيس مجلس المديرين التنفيذيين آوسيت بانبييمراس -7
 تايلند  ،نكوكللشرآة العامة المحدودة لمصرف با

االتحاد التونسي للصناعة رئيسة ، مويشاالسيدة وداد بو -8
 ، تونسوالتجارة والصناعات التقليدية

  الجلسة العامة الخامسة  5:35-6:00
  2013أفريقيا لعام عن إصدار التقرير االقتصادي   
 قصر المؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوار :المكان  

  حفل استقبال      6:00
        

  مارس/ آذار 26يوم الثالثاء 
   سةداسالجلسة العامة ال    9:45 – 9:00

   للوزراءجلسة إحاطة 
  قصر المؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوار :المكان

  رئيس مكتب المؤتمر:رئيس الجلسة
  :العروض

سيدة ال :لشراآة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعالا •
 في نيجيريا وزيرة المالية أوياال،- نغوزي أآونجو

السيد ، 2050دراسة بشأن أفريقيا عام تقرير عن ال •
 منتدى األسواق الناشئة اليستو مادافو،آ

 2063دراسة بشأن أفريقيا عام العرض عن  •
 

   مواصلة الجلسة العامة السادسة  10:45 – 9:45

  عن التوجه االستراتيجي الجديد للجنة االقتصادية ألفريقيا إحاطة 
  مرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوارقصر المؤت :المكان

  رئيس مكتب المؤتمر:رئيس الجلسة
  :مقدم العرض

وآيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين ، السيد آارلوس لوبيس
  التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا
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  استراحة  11:00 – 10:45
الصادرة عن اجتماع لجنة  النظر في التقرير والتوصيات الرئيسية  1:00 – 11:00

اللجنة االقتصادية الخبراء لالجتماعات السنوية المشترآة لمؤتمر 
ط والتنمية االقتصادية األفريقيين ألفريقيا لوزراء المالية والتخطي

  االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية ومؤتمر 
  فترة الغداء    2:30- 1:00
  ةبعالجلسة العامة السا    4:00 – 2:30

  النظر في مشروعي البيان الوزاري والقرارات واعتمادهما 
  قصر المؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق افوار :المكان

  رئيس مكتب المؤتمر: رئيس الجلسة
  أي مسائل أخرى    4:00-4:15
  استراحة    4:15-4:30
  الجلسة الختامية     4:30-5:00

  وارقصر المؤتمرات، سوفيتيل ابيدجان، فندق اف :المكان
  رئيس مكتب المؤتمر: رئيس الجلسة

  :مالحظات يبديها آل من
وآيل األمين العام لألمم المتحدة ، السيد آارلوس لوبيس •

واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية 
  ألفريقيا

رئيسة مفوضية ، نكوسازانا دالميني زوماالسيدة  •
  االتحاد األفريقي

  مؤتمر صحفي ختامي    5:00-5:30
  
  


