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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينيمؤمتر وزراء املالية 

 الدورة الثالثة واخلمسون

  

 2020آذار/مارس  23و 22اإلنترنت(،  حضوريا وعرب)أديس أبابا 

 *من جدول األعمال املؤقت 2البند 

  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال

  وبرنامج العمل

 
 برنامج العمل 

 آذار/مارس 22االثنني، 

 من جدول األعمال( 1)البند  دورةافتتاح ال 00/11-00/12

ملؤسسة التنفيذي املدير مارك إدُّو، السيد اجللسة: مدير 
 مارك إدُّو لإلعالم
رئيس املكتب السيد حممد بنشعبون، رئيس اجللسة: 

 املنتهية واليته
 البيانات االفتتاحية:

بون، وزير االقتصاد واملالية عالسيد حممد بنش •
املغرب، رئيس املكتب املنتهية  ،اإلدارةوإصالح 

 واليته

لألمم  دة فريا سونغوي، وكيلة األمني العاميالس •
 للجنة االقتصادية ألفريقيا ةيالتنفيذاألمينة  املتحدة،

 بيانات يديل هبا ضيوف الشرف:   

 غانا املالية، وزير طَّا،أ أوفوري كنيالسيد  •
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شفيق، مديرة كلية لندن  مينوشالسيدة  •
 ،السابقة إجنلتراحمافظ بنك  نائبةلالقتصاد، 

 السابقة ونائبة مدير صندوق النقد الدويل

، بربادوسوزراء  ةميا موطلي، رئيسالسيدة  •
 الدويل البنك بني املشتركة اإلمنائيةاللجنة رئيس 

    الدويل النقد وصندوق
 :الرمسية االفتتاح كلمة    

أمحد، رئيس حكومة مجهورية إثيوبيا  السيد آيب  •
 االحتادية. الدميقراطية

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج  00/12-15/12
 من جدول األعمال( 2)البند  العمل

حوار السياسات العامة الوزاري الرفيع املستوى بشأن  15/12-45/13
من  3)البند  موضوع الدورة الثالثة واخلمسني للجنة

 جدول األعمال(

السيد أوزيال نداغيجيمانا، وزير  :الرئيسي املتحدث
 الية، رواندا امل

 أعضاء حلقة النقاش:
نظمة األمم املتحدة العام مل راملدييونغ،  يل السيد •

 )اليونيدو( للتنمية الصناعية

العام لالحتاد الدويل األمني ، ولني جاوخالسيد  •
 لالتصاالت

 املالية، إثيوبياالسيد أمحد شيده، وزير  •

التخطيط ، وزيرة يونس السيدة هالة حلمي السعيد •
 **، مصرواملتابعة واإلصالح اإلداري

 مفوض التنميةموتشانغا،  ألربتالسيد  •

والصناعة والتعدين،  االقتصادية والتجارة
 األفريقي االحتاد ضيةومف

 استراحة للغداء 45/13-45/14

  2021لعام أدجيي  أديبايو حماضرة
السيد روبرت ديفيز، وزير التجارة والصناعة  •

 السابق، جنوب أفريقيا 
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 :تعقيب
، لصناعةالتجارة واة ، وزيرالسيدة بياتا هابيارميانا •

 رواندا
من جدول  4)البند  حلقات النقاش رفيعُة املستوى  45/14-00/18

 األعمال(

هل كان النظام املتعدد : الكبري النقاش :1حلقة النقاش  45/14-15/16
وهل قام القطاع  19 كوفيداألطراف مستعدا ألزمة 

 اخلاص مبا يكفي؟

 املاليةأمحد، وزيرة  زينبدة السياملتحدث الرئيسي:  
  نيجرييا الوطين، والتخطيط وامليزانية

 أعضاء حلقة النقاش: 
الوزراء، املستشار  كبري أوكوبيا، أركييبالسيد  •

  اخلاص لرئيس حكومة إثيوبيا

اإلداري ورئيس  راملديأالستري ويلسون، السيد  •
 موديزخدمات  ية،دالسيا رطللمخا موديزجمموعة 

 يةاالستثمار

 مسعود أمحد، رئيس مركز التنمية العاملية السيد  •

مدير إدارة أفريقيا يف أبييب أميرو سيالسي، السيد  •
  صندوق النقد الدويل 

السيدة نيكول جانني ليدي إبسي روبويت، وزيرة  •
 **غابوناالقتصاد واالنتعاش، 

 الصحية للظروف مراعاة استراحة 15/16-30/16

 سيولةإدارة الديون وال :2حلقة النقاش  30/16-00/18

 أداما كوليبايل، وزير املالية،السيد  تحدث الرئيسي:امل
 كوت ديفوار

 أعضاء حلقة النقاش: 
ْمُتويل نكويب، وزير املالية واالقتصاد، السيد  •

 **زمبابوي
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عبدوالي بيو تشاين، وزير مكلف بالتخطيط السيد  •
  ، بننوالتنمية

 ةي جونسون، وزيرنفبالمبا أهوإيفاساندرا أالسيدة  •
 **التخطيط والتنمية والتعاون الدويل، توغو

نائب الرئيس التنفيذي،  ري،ُولو كلي السيد •
   الدولية املالية معهد

 املالية، جيبويتإلياس دواله، وزير السيد  •

الفرنسية السيد رميي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة  •
 للتنمية 

كالة لو ،مياكي، الرئيس التنفيذي إبراهيم السيد •
لفريق لشارك املرئيس ال ،للتنمية الحتاد األفريقيا

املعين بتعزيز املساءلة والشفافية الرفيع املستوى 
 والنزاهة يف الشؤون املالية الدولية

آيتني ’’السيد توماس فينون، شريك يف شركة  •
 ‘‘ إيست كابيتل

 اختتام اجللسة 00/18-15/18

 آذار/مارس  23الثالثاء، 

 اللقاح لتمويل مستعدة أفريقيا هل :3حلقة النقاش  00/11-30/12
 )االعمال جدول من 4 البند( ؟هبا اخلاص

خبار، قناة يب أمدير اجللسة: لرياتو مبيلي، صحفي ومقدم 
 يب سي لألخبار

 عامال ديراملالسيد تيدروس أدهانوم،  :الرئيسي املتحدث
  يةاملعال الصحة نظمةمل

 أعضاء حلقة النقاش: 
ربنامج األمم لالسيدة ويين بيانييما، املديرة التنفيذية  •

بفريوس نقص املناعة املتحدة املشترك املعين 
  البشرية/اإليدز

السيدة سوزان سيلربمان، مستشارة عاملية، جمموعة  •
 بفايز للمواد الصيدالنية احليوية،
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السيد جوزي سيلي ياالغويل، وزير املالية، مجهورية  •
 الكونغو الدميقراطية

فرانسيس مصطفى كيكاي، وزير التنمية السيد  •
 **والتخطيط االقتصادي، سرياليون

أمادو سال، مدير معهد باستور، معهد السيد  •
 داكارالبحوث الطبية، 

التصدير  رئيس مصرفبينيديكت أورماه، السيد  •
 واالسترياد األفريقي

املراكز األفريقية جون نكينغاسونغ، مدير السيد  •
  األمراض والوقاية منهاملكافحة 

املوظفني التنفيذيني،  كبري نيكوالو، ستافروسالسيد  •
 فارماالتجارة االستراتيجية، أسنب 

 مراعاة للظروف الصحية استراحة 30/12-45/12

من  5)البند  النظر يف التوصيات واعتماد القرارات 45/12-45/14
 جدول األعمال( 

، مركز األمم املتحدة 1املكان: غرفة االجتماعات 
 للمؤمترات

 رئيس اجللسة: رئيس املكتب 

 للغداء استراحة 45/14-45/15

قوق السحب املتعلق حببيان الوالنظر يف البيان الوزاري  45/15-45/16
 اوإقرارمه للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخلاخلاصة 

 من جدول األعمال( 6)البند 

 رئيس اجللسة: رئيس املكتب 

 من جدول األعمال( 7)البند  مسائل أخرى 45/16-30/17
 من جدول األعمال( 8)البند  اختتام الدورة  30/17-45/17

 البيانات:

لألمم  وكيلة األمني العامالسيدة فريا سونغوي،  •
 للجنة االقتصادية ألفريقيا ةذيياألمينة التنف املتحدة،

 رئيس املكتب  •
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