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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين

  اسعة واألربعونتالدورة ال

 االتحاد األفريقي  
اللجنة الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة والنقدية 

 والتخطيط والتكامل االقتصـادي
  الدورة الثانية 

  
ريقي للجنة االتحاد األف التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
تكامل ة والنقدية والتخطيط والـؤون الماليــالفنية المتخصصة للش

المالية  وزراءلادي ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـاالقتص
  والتنمية االقتصادية األفريقيين والتخطيط
   ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥ -آذار/مارس  ٣١ أديس أبابا،

    

  

  لجلسات المؤتمر واالجتماعات واألنشطة الجانبية األخرى مؤقتالزمني الجدول ال
  

  
  ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١ الخميس

  الخبراء اناجتماع لج
  ٢، قاعة املؤمترات رقم مركز مؤمترات اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  
  )من جدول األعمال١البند ( افتتاح االجتماع   ٩:٣٠-٩:٠٠
  من جدول األعمال) ٢(البند  وإقرار جدول األعمال وبرنامج العملانتخاب أعضاء املكتب    ٩:٤٥-٩:٣٠
ا أفريقيا مؤخرااجللسة األوىل: حمل    ١١:٣٠-٩:٤٥  ٣البند ( ة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهد

  من جدول األعمال)
  اسرتاحة    ١١:٤٥-١١:٣٠
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من جدول  ٤ند (الب تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا: الثانية اجللسة   ١٣:٣٠-١١:٤٥
  األعمال)

  فرتة الغداء    ١٤:٣٠-١٣:٣٠
تكامل ج م حنو’’موضوع االجتماعات السنوية املشـرتكة التاسعة: عن عرض : الثالثة اجللسة   ١٦:٣٠-١٤:٣٠

 ٥(البند ‘‘وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٦٣ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلطة عام 
  من جدول األعمال)

  اسرتاحة    ١٦:٤٥- ١٦:٣٠
  اجللسة الثالثة (متابعة)   ١٨:٤٥- ١٦:٤٥
  حفل استقبال    ١٨:٤٥

  
  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١الجمعة 

  الخبراء  اجتماع لجان
  ٢ ، قاعة املؤمترات رقممؤمترات اللجنة االقتصادية ألفريقيا مركز

  
  من جدول األعمال) ٦البند ( مسائل خمتارة تتعلق بالتنمية االجتماعيةاجللسة الرابعة:    ١١:٣٠-٩:٠٠

تنفيذ اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء لربنامج أولويات السنوات اخلمس   -١
  األوىل بشأن التوظيف واحلد من الفقر والتنمية الشاملة 

 االستجابة السياساتية من جانب أفريقيا ملسألة اهلجرة  -٢
  

  اسرتاحة    ١١:٤٥-١١:٣٠
  من جدول األعمال) ٧البند ( اإلحصائية يف أفريقياالتنمية حالة  اجللسة اخلامسة:   ١٣:٠٠-١١:٤٥
  فرتة الغداء    ١٤:٠٠- ١٣:٠٠
من جدول  ٨(البند اصة باللجنة االقتصادية ألفريقيا اخلنظامية السائل امل: السادسة اجللسة   ١٦:٠٠- ١٤:٠٠

  األعمال)
  اسرتاحة    ١٦:١٥- ١٦:٠٠
  من جدول األعمال) ٩(البند اصة مبفوضية االحتاد األفريقي اخلظامية املسائل الن اجللسة السابعة:   ١٨:١٥- ١٦:١٥
  من جدول األعمال) ١٠(البند موضوع االجتماعات السنوية املشـرتكة العاشرة و حتديد تاريخ   ١٨:٣٠- ١٨:١٥
  من جدول األعمال) ١١(البند أي مسائل أخرى    ١٨:٤٥-١٨:٣٠
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٣ 

  
  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢ السبت

  الخبراء  اناجتماع لج
  ٢، قاعة املؤمترات رقم مركز مؤمترات اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  
  اخلرباء صياغة تقرير اجتماع جلان    ١٦:٠٠-٩:٠٠

 هاإقرار ومشاريع القرارات والتوصية ب اخلرباء اجتماع جلانتقرير النظر يف مشروع اجللسة الثامنة:    ١٨:٠٠-١٦:٠٠
  من جدول األعمال)  ١٢البند (

  من جدول األعمال) ١٣البند ( اختتام االجتماع   ١٨:٣٠-١٨:٠٠

    
  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢السبت 

  اجتماعات أخرى
  ،مركز مؤمترات اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  
  )١رقم  (قاعة املؤمترات فريقياة ألآللية التنسيق اإلقليميعشرة الجلسة السابعة    ١٦:٠٠-٩:٠٠

قيا اخنرطت أفريعلى صعيد التنمية،  عالمة فارقةالذي شكل العام وهو ، ٢٠١٥ عامانقضاء بعد 
آلية التنسيق  سوف تسعى يف مبادرات إمنائية جديدة. ويف إطار الدعم املقدم هلذه املبادرات اجلديدة،
االحتاد األفريقي،  مفوضية ةاإلقليمية ألفريقيا، برئاسة وكيل األمني العام لألمم املتحدة ونائب رئيس

 اخلاصألفريقي مم املتحدة واالحتاد الشراكة بني األا إىل بناء توافق آراء بشأن آلية تتوىل تنفيذ إطار
مع خطة  واءمتهاملخبطة التكامل والتنمية يف أفريقيا وإعادة تشكيل آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا 

  .  ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣عام 

  )٣قم (قاعة املؤمترات ر  األفريقية السابقينوالحكومات رؤساء الدول لمنتدى الجمعية العامة    ١٦:٠٠-٩:٠٠

تنعقد الدورة الرابعة للجمعية العامة ملنتدى رؤساء الدول واحلكومات األفريقية السابقني (منتدى س
ريقية، ومكافحة ها "تعزيز إدارة املوارد املعدنية األفخطة تنمية أفريقيا، وسيكون موضوع أفريقيا) ملناقشة

، وأهداف التنمية ٢٠٦٣طة عام الفعال خللتنفيذ لالتدفقات املالية غري املشروعة من القارة، سعيا 
من رؤساء الدول  ١٨وقد أكد أكثر من  ." ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة لاملستدامة وخطة 

  .ومات مشاركتهمواحلك
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  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢السبت 

  الجانبيةنشطة األ
   مركز مؤمترات اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  
ؤمترات (قاعة املتحديات وال الفرصو  القضاياا: ـالهجرة الدولية في أفريقي: ١ اط الجانبيــــــالنش   ١١:٠٠-٩٠:٠٠

ــرق   ) ٥م ـ

فق خاصة بعد ما حدث مؤخرا من تدحظيت مسألة اهلجرة بقدر كبري من االهتمام يف اآلونة األخرية، 
داخل القارة جرة اهل تدفقاتعلى األفريقية هي الطابع الغالب بني البلدان واهلجرة  با.و لالجئني إىل أور 

الثة با سوى نسبة صغرية من األفريقيني. وظاهرة اهلجرة، اليت متس ثو ال يهاجر إىل أور  حيث ،األفريقية
 ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة لخطة  إحدى املسائل اليت تناولتها معا، هيمن أهداف التنمية املستدامة 

نصاف، والقضاء على الفقر واإلدماج. وسيلتقي يف إطار هذه ، اليت تربز قضايا اإل٢٠٦٣عام وخطة 
الفعالية اليت تنظمها اللجنة االقتصادية ألفريقيا فريق خرباء منهم السيد إبراهيم أسان ماياكي املدير 

ركز نيباد، والسيد أليون سال، رئيس منظمة مستقبل أفريقيا والربوفسري مارياما أوومبيال، من مالتنفيذي لل
  ملناقشة مستقبل اهلجرة يف أفريقيا. جرة جبامعة غانادراسات اهل

  

 تحقيق التوازن في الحقوقدات االستثمار الثنائية في أفريقيا : هاعم: ٢ النشاط الجانبي   ١٠:٣٠-٩:٠٠
  ) ٤قم (قاعة املؤمترات ر والواجبات بين البلدان المتلقية لالستثمارات وبين المستثمرين 

سني مناخ االستثمار جل حتأمن  لإلصالحجرئية خطط باختاذ  الفرتة األخرية رت البلدان األفريقية يفباد
ذب جلجمموعة من معاهدات االستثمار الثنائية امت بتوقيع قو ات األجنبية ر وجذب االستثما

ثمارات تبقى وتزايد تدفقات االستعاهدات العالقة بني هذه امل نأاالستثمارات املباشرة األجنبية. غري 
لقرارات رضة عُ حيث التكاليف، فإن عددا من البلدان األفريقية كانت  مبهمة من حيث الفوائد. أما من

معاهدات و ستثمار اال دراسة عن سياساتجرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أحتكيم كلفتها الكثري. وقد 
تطبيقها تسليط الضوء على مدى انتشار هذه االتفاقات ونطاقها و بغرض  االستثمار الثنائية يف أفريقيا

ي تنظمه ذال لنشاطا ا. وسيلتقي يف إطار هذر إىل جانب التحديات اليت تطرحهاستثمااالومسامهتها يف 
املوارد املعدنية ت سياسا يحمللأحد الدكتور بول جوردان، ة االقتصادية ألفريقيا فريق خرباء منهم اللجن
مم املتحدة منظمة األلدى  صناعيةالبحوث الفريقيا، والدكتور نوبويا هاراغوشي، موظف أجنوب يف 

  للتنمية الصناعية.
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ة فريقيألاتقرير الحوكمة لـ اإلصدار الرسمي –أفريقيا مشكلة قياس الفساد في : ٣ النشاط الجانبي   ١١:٠٠-٩:٠٠
  )٦(قاعة املؤمترات رقم الرابع

ائل ذات الذي حيمل عنوان "قياس الفساد يف أفريقيا: املسالقادم  ية الرابعفريقاألتقرير احلوكمة يطرح 
ساسي على اليت تقوم بشكل أة وقية إجراءات قياس الفساد السائدمصداقية وموث البعد الدويل" مشكلةَ 

القليل   توفر سوى، ولكنها الوالتشهري به جراءات على تصنيف البلد أو. وتركز نتائج هذه اإلالتصورات
إلحداث ا  التوصيات العملية اليت ميكن االستعانة وأالعامة املتعمقة ة اتيالسياس من التحليالت

فريقيا اللجنة االقتصادية أل النشاط الذي تنظمها سيلتقي يف إطار هذو . إصالحات السياسات العامة
عن أساليب قياس  يلتخلالدان األفريقية والشركاء إىل رباء ملناقشة التقرير الرابع الذي يدعو البمن اخلفريق 

تستخدم معايري  تتسم باملوضوعية و تقوم على الوقائع، و  واعتماد مقاربات اتالفساد القائمة على التصور 
  يكلي.اهلتحول لاستدامة و املتنمية حتقيق ال متكِّن منات قوية للحوكمة االقتصادية لبناء مؤسس كمية

  

ي لتكامل اإلقليمي فتقييم اعة الرابعة من لطباإصدار اإلعالن الرسمي عن : ٤ النشاط الجانبي   ١٤:٠٠-١٠:٣٠
  ) (قاعة اإلحاطات اإلعالمية الكبرية ودليل التكامل اإلقليمي األفريقي أفريقيا

التكامل اإلقليمي واالبتكار  الصلة بني تقييم التكامل اإلقليمي يف أفريقياالطبعة السابعة من تقرير تتناول 
ألوسع اويسلط التقرير الضوء على االبتكار والقدرة على املنافسة يف السياق  والقدرة على املنافسة.

  ها يف أفريقيا.تيلسياسة التنمية واسرتاتيج

حتاد إعداده مصرف التنمية األفريقي ومفوضية اال ، الذي شارك يففريقيدليل التكامل اإلقليمي األو  
بلدان منهجية على نطاق القارة لقياس ما حترزه ال هو أول أداة ،األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا

  األفريقية من تقدم يف تنفيذ أطر التكامل اإلقليمي القارية. 

  

قاعة ( : التحديث والتنشيط والتجديداآللية األفريقية الستعراض األقران: ٥ النشاط الجانبي   ١٣:٣٠-١١:٣٠
  )٤املؤمترات 

. وقد أطلقت مةموحا بشأن احلوكطو  تفردامبادرة أفريقيا األكثر هي اآللية األفريقية الستعراض األقران 
ا يف األقران لسياسات احلوكمة ومم يم الذايت أو التقييم بواسطةيآلية طوعية للتقك  ٢٠٠٣يف عام  ارسا
االستعراض لعملية  منها بالفعل ١٨ضاء يف اآللية، خضعت أعكتشارك  بلدا  ٣٥هناك حاليا و القارة، 

  األساسية الشاملة. 
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(قاعة  ر في أفريقياضخاأل وات على النمــــما بعد باريس: االنعكاس: ٦ اط الجانبيـــــــالنش   ١٤:٠٠-١٢:٠٠
  )٦املؤمترات 

بلدا إىل  ١٩٥ ، توصليف باريس ٢٠١٥ من املفاوضات املكثفة يف كانون األول/ديسمرب وعنيبأس بعد
ستقبل ة مبالالزمة لكي تنعم األجيال القادمستثمارات االو  وحشد اجلهود إبرام اتفاق ملكافحة تغري املناخ

 شارك فيه فريقي هذا النشاط اجلانيب الذيسعى ي. و مع تغري املناخ قابل للتكيفو وقليل الكربون مستدام 
تاحة للقيام املوالفرص  ،أفريقيا للتنميةخطة الء مدى تأثري اتفاق باريس على جرفيع املستوى إىل است

راء، ؛ وتعبئة املوارد الكافية لدعم االستثمارات اخلضحفوريقود األو ال باستثمارات جديدة يف بدائل
حدود  منر العاملي ضامن االنبعاثات من أجل اإلبقاء على االحرت الطموح يف احلد  تعزيزوإمكانيات 

  ال سيما بالنسبة إىل أفريقيا. ،آمنة

    
  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٣األحد 
  خرى األجتماعات اال

  مركز مؤمترات اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  

  )١قم قاعة املؤمترات ر ( ]متابعة[، فريقياألآللية التنسيق اإلقليمي  عشرة اجللسة السابعة   ١٦:٠٠-٩:٠٠
ة املؤمترات ــ(قاع ]متابعة[ ،ابقنيـــــــاألفريقية السواحلكومات اء الدول ـــــــرؤسملنتدى اجلمعية العامة    ١٦:٠٠-٩:٠٠

  ) ٣رقم 
    

  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٣األحد 
  جانبيةالنشطة األ

   مؤمترات اللجنة االقتصادية ألفريقيامركز 
  

  ) ٤(قاعة املؤمترات رقم : التحضر والتصنيع: الحلقات المفقودة ٧النشاط الجانبي   ١١:٠٠-٩:٠٠

التحضُّر هو أحد التوجهات الكربى اليت تنطوي على تأثريات عميقة على الواقع السياسي والثقايف 
 ةواالجتماعي واالقتصادي والدميغرايف يف أفريقيا. وقد ظل التحضر يشكل حتديا ألغلب الدول األفريقي

األعضاء. غري أن التحضر السريع يف أفريقيا يتيح فرصة غري مسبوقة للتعجيل خبطة التحول اهليكلي 
 ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣. وتقّر كل من خطة عام على الوجه الصحيح اإلقليمي، شريطة ختطيطه

لصعيدين ا بأمهية هذا االجتاه الكبري وتسعيان إىل تسخري التحضر لفائدة النمو املستدام والتحول على
اإلقليمي والعاملي. وسيلتقي يف إطار هذا النشاط الذي تنظمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا فريق من اخلرباء 
مي البارزين يف املوضوع ملناقشة الطرق والوسائل الكفيلة بتسخري التحضر لصاحل التحول يف أفريقيا وتقد

  خيارات ملموسة يف جمال السياسات االسرتاتيجية.
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إصدار الموجزات القطرية التي اإلعالن الرسمي عن : األرقام تعني الكثير: ٨النشاط الجانبي   ١١:٠٠- ٩:٣٠
  )٦قاعة املؤمترات رقم أعدتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا (

من يتحكم يف األرقام يتحكم يف سرد األحداث. فبدون األرقام واإلحصاءات احليوية، تغدو مسألة 
 من إصدار موجزات اللجنة االقتصادية ألفريقيا هو عرض ختطيط التنمية ضربا من التخمني. والغرض

ا جتربة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا وآفاقها من منظور مستقل. والبلدان العشرون اليت تناوهل
ومجهورية أفريقيا الوسطى،  ،وزامبيا ،ورواندا ،وبوتسوانا ،هي: أوغندا ٢٠١٦إصدار شهر نيسان/أبريل 

 ،والكامريون ،وغينيا ،والسودان ،والسنغال ،وسان تومي وبرينسييب ،نزانيا املتحدة، وزمبابويومجهورية ت
  والنيجر ،وناميبيا ،واملغرب ،ومصر ،وليسوتو ،وكينيا ،والكونغو ،وكوت ديفوار

  
 رف المركزيةا: دور الحكومات والمصالمالية تكاليف التحويالت خفض :٩ النشاط الجانبي   ١١:٠٠-٩:٠٠

  )١١املؤمترات قاعة (

مليار دوالر من دوالرات الواليات  ٦٦مليون مهاجر أفريقي أكثر من  ٣٠، أرسل ٢٠١٥يف عام 
ا مد يد العون ملا ال حتويالت مالية إىل أفريقيا،شكل يف املتحدة األمريكية    يقل عنوهي أموال قصد 

ك الدويل. الصادرة عن البنرمسية البيانات لما تشري إليه ا يف الوطن. هذا من أفراد أسرهممليون  ١٢٠
الواسع ستخدام نظرا لالاألمر أكثر من ذلك بكثري واقع هي يف  تدفقات التحويالت األفريقية إال أن

لفة إرسال ارتفاع تك متعددة منها عوامللنتيجة وذلك الرمسية أو غري املنظمة، غري لقنوات النطاق ل
الذي ينظمه  وسيلتقي يف إطار هذا النشاط اجلانيب الرفيع املستوى. اوفيما بني بلدا األموال إىل أفريقيا

من  فريقاألفريقي،  ملفوضية االحتادتابع  متخصص مكتب فيناملالية، وهو  املعهد األفريقي للتحويالت
  التحويالت والتنمية.ب ةتعلقاملسائل اململناقشة اخلرباء 

  
 طالمائدة المستديرة الوزارية لدراسة تأثير الجفاف والفيضانات وهبو : ١٠ النشاط الجانبي   ١٥:٣٠-٩:٠٠

  )٥ قاعة املؤمتراتأسعار السلع األساسية في أفريقيا (

 سعاريف األ احاد ااخنفاضشهدت طائفة واسعة من السلع اليت تنتجها وتصدرها معظم البلدان األفريقية 
آثار مالية  ن ذلكترتبت عالواليات املتحدة األمريكية. و ارتفعت معدالت الفائدة يف  ويف نفس الوقت

األفريقية رات االحتاد األفريقي ومؤسسة بناء القدتنظم مفوضية ، هذه اخللفية ويف ضوء. مدمرة واقتصادية
 لتخفيفضل طريقة فبشأن أللوزراء واخلرباء لتبادل اخلربات واألفكار تيح منربا تمائدة مستديرة وزارية 

  .ناتالفيضاو اخنفاض أسعار السلع األساسية، واجلفاف الشديد،  رتتبة على أفريقيا جراءاآلثار امل
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ــالنش   ١١:٠٠-٩:٠٠ ة قاع( فظي المصارف المركزية في أفريقياتديرة لمحاــــالمائدة المس :١١اط الجانبي ـ
   )اإلحاطات اإلعالمية الكبرية

يف  للمشاركةملركزية اللمحافظني وغريهم من ممثلي املصارف  امنرب  أفريقيايف هذه املائدة املستديرة توفر 
أسعار ما شهدته  وبالنظر إىلأفريقيا. يف التحول تيسري خطة القضايا املشرتكة يف بشأن حوار منظم 

ربوز ىل الإالسياسة النقدية وسعر الصرف عادت  ،من اخنفاض سريع ومستمر امؤخر  السلع األساسية
االسرتاتيجية هج بشأن النُّ  اخياراعلى مراجعة نطقة املركزية يف مجيع أحناء املصارف املوتعكف بقوة. 

  .خطط التحول الوطنيةاستقرار االقتصاد الكلي، مع االستمرار يف دعم للمحافظة على 

   )٤قاعة املؤمترات ( ٢٠١٦محاضرة أديديجي السنوية لعام  :١٢ النشاط الجانبي   ١٣:٠٠-١١:٣٠

ف  لَّ أ ، الذيجون تشانغ-ها الدكتور الشهري االقتصاديسيلقيها  ٢٠١٦ة لعام السنويأديدجيى حماضرة 
) Kicking Away the Ladder(من أبرزها و ، كانت حمل نقاشات واسعةالعامة  عن السياسات  اكتب

انغ يقوم تش الدكتور. و "قال لكم عن الرأمسالية واالقتصادتشيئا ال  ٢٣"و" حرمان اآلخرين من االنتفاع"
 ٢٠أفضل تباره أحد باع "بروسبكت"قد صنفته جملة يف جامعة كامربيدج و السياسي االقتصاد  بتدريس
  .٢٠١٣العامل يف عام  مفكري

عالم والفنون: آفاق خطة في وسائط اإلين فريقياألحوار مع قادة الفكر : ١٣ النشاط الجانبي   ١٣:٣٠-١١:٣٠
   )اإلحاطات اإلعالمية الكبريةقاعة (التحول 

صوات أما األدين. لدول األعضاء واجملتمع املخاصا با جماالبوصفها أفريقيا خلطة التنمية يف نظر غالبا ما يُ 
اإلعالم،  طفإن وسائ ،على املنوال نفسهة يف كثري من األحيان. و غائبفهي  فريقيا مثل الفنونألاألخرى 

التتسلسل تسجيل  در عادة ما تشارك جملحياتنا الفردية واجلماعية، يف  اليت هي دون منازع قوة بالغة األثر
شكيل حياتنا تعمل على تقوية  ااإلعالم والفنون أصوات وال تزال وسائطألحداث واملناقشات. التارخيي ل

ذه لتقي يف إطار هسيو . املبدعةاألفكار االستفادة من التنمية يف أفريقيا ينبغي خلطة و  ،بنسب كبرية
وسائط الفنون و  قطاعي أفريقيا يفيف قادة الفكر  لجنة االقتصادية ألفريقيانظمها التاملستديرة اليت املائدة 

  .خطة التحول يف أفريقياكيفية حتقيق دة بشأن  تفر املدالء لعرض رؤيتهم لإلاإلعالم 

   )٦قاعة املؤمترات ( تمويل الصناعات الصيدالنية في أفريقيا: ١٤ النشاط الجانبي   ١٣:٠٠-١١:٣٠

قطاع األدوية العاملي  تها يفمشاركفإن مثل املالريا، األوبئة ض و امر العبء األكرب من األبينما تنوء أفريقيا ب
 ،العامليةمنظمة الصحة ىل إواستنادا . يف املائة ١أقل من  تساويمليار دوالر  ٨٥٧ حجمه الذي يبلغ

يف املائة  ٨٨ ض العاملي. بل إنامر من عبء األيف املائة  ٢٤حتمل  (باستثناء مشال أفريقيا)فريقيا فإن أ
شبه  قصاءاإلو . حتدث يف أفريقيا وفيات املالريا مجيعيف املائية من  ٩٠حاالت اإلصابة باملالريا ومن 

ألفريقيا صيدالنية اللصناعة اخطة تسعى ملعاجلته هو ما صيدالنية قطاع الصناعات المن  التام ألفريقيا
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دوية تاج األنإ متويلَ سبل هذا الفريق الرفيع املستوى وسيناقش . ٢٠٠٧رؤساء الدول يف عام  ا أقرهيتال
  .من بني مواضيع أخرى أفريقيايف 

  :٢٠١٦لعام  أفريقيا عن االقتصادي التقرير إصدار عن الرمسي اإلعالن: ١٥ النشاط الجانبي   ١٦:٠٠-١٣:٣٠
قاعة (‘‘ حولـالت إىل املــُفِضية الصناعية ةـــــــــياســــالس’’ عن وكتاب أفريقيا يف التصنيع َخْضَرنة
   )٤ املؤمترات

 "نيع يف أفريقياالتصختضري "الذي حيمل عنوان  أفريقياعن التقرير االقتصادي من  ٢٠١٦طبعة عام متهد 
 يتحدث التقرير عن. و ليااحليت تشهدها ايف موجة التصنيع أفريقيا للمستقبل الذي تصبو إليه  الطريقَ 
 اليني من الفقرانتشال امل؛ و عمل، وتوليد الدخل والثروةالفرص إلجياد  موجهةجلميع ا يشارك فيهامسرية 
وخالصة البيئي.  املوارد والتدهورنضوب سعى إىل خفض اهلدر يف االستهالك، و تاإلنسان. و  رفاه وحتسني

وجود مستقبل  يكمن يف املدى الطويلريقيا للتنمية على أفجيدة من خطط بصورة الستفادة االقول إن 
نوي الرئيسي اللجنة املنشور الس ر االقتصادي عن أفريقيا، وهو. وتتيح هذه الطبعة من التقريأكثر اخضرارا
ثروة من املعلومات املستندة إىل أدلة وجمموعة حمددة من خيارات السياسة العامة لتخضري  االقتصادية،

  التصنيع يف أفريقيا.

ف من اللجنة ، بتكليكتاب وضعهل هد هذا احلدث اجلانيب اإلطالق الرمسيسيشوباإلضافة إىل ذلك،  
ية ألفريقيا يف السياسة الصناعية الذكبعنوان جون تشانغ، - هاالشهريي االقتصاد االقتصادية ألفريقيا،

  .ي والعشرينادالقرن احل

الرسمي ن اإلعال. األُْفق الجديد للنهضة األفريقيةاقتصاد أفريقيا األزرق: : ١٦ النشاط الجانبي   ١٦:٠٠-١٤:٠٠
  عن إصدار دليل السياسات االقتصادية الزرقاء من أجل أفريقيا 

  )٦قاعة املؤمترات (

إرشادات ذي يقدم ال، ألفريقياسياسة االقتصاد األزرق  يلها عناللجنة االقتصادية ألفريقيا دلصدر ست
اإلقليمية، ن دو و  ،القاريةواخلطط، واملمارسات كيفية إدماج االقتصاد األزرق يف السياسات عن   متدرجة

االحتاد يه على االستفادة مما يطلق عللمساعدة ليف الوقت املناسب جاءت مسامهة ويعد الدليل والوطنية 
  لنهضة األفريقية".لاجلديد ْفق األفريقي "األُ 

  
 ‘‘في أفريقيااإليرادات إحصاءات ’’تقرير  اإلعالن الرسمي عن إصدار: ١٧ النشاط الجانبي   ١٦:٠٠-١٤:٠٠

   )قاعة اإلحاطات اإلعالمية الكبرية(

مفوضية  وهو منشور مشرتك بني، "ات اإليرادات يف أفريقياتقرير "إحصاءصدار إنشاط الهذا  تشهدسي
ملنظمة رائب التابع الضريبية وإدارة الضلسياسة امركز و ، إلدارة الضرائباالحتاد األفريقي واملنتدى األفريقي 

 .االقتصادي يف امليدانمية التنو  التعاون ومركز التنمية التابع ملنظمة، التنمية يف امليدان االقتصاديو التعاون 
الضريبية يرادات اإلانات بيبشأن كل من على الصعيد الدويل بيانات مفصلة قابلة للمقارنة التقرير يعرض و 
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العائدات كل من مستوى  اليت تطرأ على تالتغرياتقرير التناول وي. ة الضريبية لثمانية بلدان أفريقيوغري
اإليرادات فقات من دالت هذهبنية على مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل و الضريبية وغري الضريبية كنسبة 

  .٢٠١٤و ١٩٩٠بني عامي 

ة يتعزيز إمكانيات التجارة األفريقية: الدور الرئيسي للصكوك القانون :١٨ النشاط الجانبي   ١٧:٠٠-١٥:٠٠
   )١١قاعة املؤمترات (والنقل يسير التجارة المتعلقة بت

ا  للبلدان النامية غريتيسري التجارة وافرة عن كبرية قانونية واتفاقيات  أطرا رغم أن هناك  الساحلية وقدر
دول أنه مل يتم التصديق عليها أو أن الالدولية إما ن معظم الصكوك إال أ تصديرالاملنافسة يف جمال 

را أشاريا، اندشجيان السيد  هدير سيُ الذي رفيع املستوى، هذا النشاط اليقوم وس. ال تُنفذها عضاءاأل
 مثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدوللألمم املتحدة وامل وكيل األمني العام

ورة التصديق املعرفة لدى املشاركني من الدول األفريقية األعضاء ضر مبناقشة وتعزيز اجلزرية الصغرية النامية، 
  .يذهاوغريها وتنفالصكوك القانونية على هذه 

  

قاعة ( الفرص والتحديات في تمويل الحماية االجتماعية في أفريقيا :١٩النشاط الجانبي    ١٨:٠٠-١٦:٠٠
   )٥املؤمترات 

ن مستوى مرتفع م توفري’’املتمثل يف  اهلدفُ  ٢٠٦٣من تطلعات خطة عام  ١أورد يف إطار التطلع  
مان ، وذلك من خالل مجلة أمور منها إتاحة احلماية والض‘‘املعيشة ونوعية احلياة والرفاه جلميع املواطنني 

االجتماعي امليسوري التكلفة للجميع ؛ وزيادة الدخول وفرص العمل الالئقة؛ ومتتع املواطنني بالصحة 
اسية م وبأسعار معقولة على ضروريات احلياة األسوالتغذية اجليدة ؛ والقدرة على احلصول بشكل مستدا

نظمه لذي ياتمويل احلماية االجتماعية، املخصص لالرفيع املستوى سيناقش هذا النشاط و ذات اجلودة. 
التنمية املستدامة وأهداف  ٢٠٦٣خطة عام أهداف الكفيلة بتحقيق االحتاد األفريقي، االسرتاتيجيات 

  . والضمان االجتماعيية االجتماعية احلماباملتعلقة 

  

ة قاع( : النمو األخضر في أفريقيا: الطريق إلى االستدامة االقتصادية٢٠الجانبي  النشاط   ١٨:٣٠-١٦:٣٠
  )اإلحاطات اإلعالمية الكبرية

جمموعة عى إىل حتقيق هي تسو  ،النمو األخضربتحقيق مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية لقد التزمت 
ف قدرة االقتصاد األخضر على التكي"رؤية من خالل خطة النمو والتحول و  ةاإلمنائي افهدشاملة من األ

 اناخ حوار وزارة البيئة والغابات وتغري املتنظم شراكة مع املعهد العاملي للنمو األخضر، وبال. "املناخمع 
أفريقيا. وعالوة  يف هلنمو األخضر وتنفيذالتخطيط لتعزيز املنحى بشأن  رفيع املستوى عمليَّ  اسياساتي
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إىل بناء توافق يف اآلراء ورؤية سياسية لدمج منوذج النمو األخضر باعتباره النشاط على ذلك، يهدف 
  احملرك الرئيسي للتنمية االقتصادية الشاملة وغريها.

   )٦ات قاعة املؤمتر ( التحالف العالمي من أجل توفير اللقاحات والتحصين: ٢١ النشاط الجانبي   ١٨:٣٠-١٦:٣٠

 اخنفاض هائل يف معدالت وفياتمع تقدما غري مسبوق يف جمال الصحة شهدت العقود املاضية 
ته احلكومات ما بذل وقد ساهممجيع أحناء العامل. يف الوفيات النفاسية يف و ن اخلامسة ساألطفال دون 

ة. ومع ذلك، هذا النجاح يف البلدان الناميحتقيق يف من زيادة يف االستثمارات يف جمال الصحة والشركاء 
تواجه ليت اال يزال مرتفعا بني الدول والوفيات النفاسية ووفيات األطفال املعدية، األمراض فإن عبء 

ينبغي و حتديات كبرية يف حتقيق هدف التنمية املستدامة املتعلق بالصحة (األهداف اإلمنائية لأللفية) 
الفعال، من أجل إحراز تقدم يف الصحة.  هااستخداممن ذلك ية، واألهم زيادة املوارد احمللللحكومات 

ة اجلديدة جمللس إدارة ئيسلرا، جنوزي أوكوجنو إيويال ةالذي تديره الدكتور املستوى،  رفيعوسيناقش فريق 
يف كتسبات امللواحد من أفضل  ضمون، التمويل املستدام واملالتحالف العاملي للقاحات والتحصني

  .، من بني أمور أخرىالتحصني أال وهو الصحة

   )٤قاعة املؤمترات ( صاد الكلي من أجل التحول الهيكليأطر االقت :٢٢ النشاط الجانبي   ١٩:٠٠-١٧:٠٠

اهليكلي للبلد. ويتم  واتية للتحولاملبيئة يئة القتصاد الكلي دورا حامسا يف الفعالة لالدارة تكتسي اإل
ات اليت املؤسسعّضد اإليرادات احلكومية وختصيص املوارد تجعل ذلك على النحو األمثل من خالل 

. للجميعوشامل ع ومرتفنمو مستدام اقتصاد يتسم بؤدي إىل تاليت تعزز اإلنتاجية وتنفيذ السياسات 
ستجدة رة وامللقضايا املعاصألفريقيا إىل مناقشة ا النشاط الذي تنظمه اللجنة االقتصاديةهذا ويسعى 

يس وزراء مجهورية الكونغو رفيع املستوى رئالفريق م الضاملتعلقة باألطر االقتصادية الكلية يف أفريقيا. وسي
  .ارئيسي اعرضقدم الدميقراطية الذي سي

  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤ اإلثنين
    نشاط رفيع المستوى

  ١، قاعة املؤمترات رقم االقتصادية ألفريقيامؤمترات اللجنة مركز 
  

  من جدول األعمال)  ١(البند املؤمتر افتتاح     ١١:٠٠- ٩:٠٠

ا املضيِّفونبيانات  •  يديل 
  الشرفبيانات يلقيها ضيوف  •

  اسرتاحة    ١١:١٥-١١:٠٠
  من جدول األعمال) ٢(البند  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل   ١١:٣٠-١١:١٥
  صنيِإوياال، رئيسة جملس إدارة التحالف العاملي للقاحات والتح-بيان تلقيه الدكتورة نغوزي أكوجنو   ١١:٤٥-١١:٣٠
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١٢ 

ماعات موضوع االجتبشأن  حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى: األوىلاجللسة العامة    ١٣:٤٥- ١١:٤٥
ج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلط’’التاسعة: السنوية املشـرتكة  ة عام حنو 

  من جدول األعمال) ٣البند (‘‘وأهداف التنمية املستدامة ٢٠٦٣
  فرتة الغداء   ١٤:٤٥- ١٣:٤٥
  من جدول األعمال) ٤البنداجللسة العامة الثانية: مناقشات املوائد املستديرة رفيعُة املستوى (   ١٨:٤٥- ١٤:٤٥
ج متسق للتنمية  ١٦:٣٠-١٤:٤٥   املائدة املستديرة األوىل: املواءمة وأوجه التآزر وشحذ الوعي: احلاجة إىل 
  اسرتاحة    ١٦:٤٥-١٦:٣٠
  والرصد والتقييم دمج إطار النتائج : ةالثانياملستديرة ائدة امل    ١٨:٣٠-١٦:٤٥
  حفل استقبال    ١٩:٠٠

  
  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٥الثالثاء، 

  مؤتمر الوزراء
  ١، قاعة املؤمترات رقم مؤمترات اللجنة االقتصادية ألفريقيامركز 

  
  املائدة املستديرة الثالثة: التمويل   ١١:١٥-٩:٠٠
من جدول  ٥د البن( عرض البيان الصادر عن جتمع حمافظي املصارف املركزيةجللسة العامة الثالثة: ا   ١١:٣٠-١١:١٥

  األعمال)
النظر يف التقرير والتوصيات الرئيسية الصادرة عن اجتماع جلنيت اخلرباء والنظر يف مشاريع القرارات    ١٢:١٥-١١:٣٠

  من جدول األعمال) ٦البند (وإقرارها 
  اسرتاحة     ١٢:٣٠-١٢:١٥
 مشاريع القرارات يفالنظر يف التقرير والتوصيات الرئيسية الصادرة عن اجتماع جلنيت اخلرباء والنظر    ١٣:٣٠-١٢:٣٠

   [متابعة] وإقرارها
  فرتة الغداء   ١٤:٣٠-١٣:٣٠
  من جدول األعمال) ٧البند ( النظر يف مشروع البيان الوزاري وإقراره   ١٥:٣٠-١٤:٣٠
  من جدول األعمال) ٨(البند  أي مسائل أخرى   ١٥:٤٥-١٥:٣٠
  من جدول األعمال) ٩(البند  اختتام املؤمتر   ١٦:٠٠-١٥:٤٥
  مؤمتر صحفي   ١٦:٣٠-١٦:٠٠

  


