
  جتماعات السنوّية للبنك اإلفريقي للتنميةاالبدء وصول المشارآين إلى داآار لحضور 
  :2009 ماي 10 -داآار

 لمجلس محافظي البنك اإلفريقي للتنمية في الوصول إلى العاصمة 2009  بدأ المشارآون في االجتماعات السنوّية 
إفريقيا في مواجهة األزمة :" حورري حول ماي الجا م14 و13السينيغالّية داآار وذلك للقاءاتهم المنتظرة يومي 

  ".خّطة عمل:المالية
وستشتمل األشغال اّلتي ستلتئم في مرآز المؤتمرات الملك فهد بنزل الميريديان بداآار على اجتماعات وزارّية رفيعة 

ة والتحديات العاجلة اّلتي المستوى وملتقى حول الوضع االقتصادي ورهانات التنمية وخاّصة منها األزمة المالية الحالي
  .ُتواجُهها حالّيا القارة اإلفريقّية

اّلتي تنعقد خالل شهر ماي أآبر تجّمع للخبراء المالّيين وللتنمية في  وُتعتبر االجتماعات السنوّية للبنك اإلفريقي للتنمية 
  .القارة 

ن للمنظمات الدولّية والمجتمع المدني يمّثلون ري فضاءات أآاديمّية ووسائل إعالم وممثليالمالية وإدارّيين ومسيوزراء 
  . مشارك1500األغلبّية من ضمن حوالي 

 من 24 من القارة و53( دولة 77لـويمّثل المحافظون بصفة عاّم وزراء المالية واالقتصاد ومحافظي البنوك المرآزّية   
واالجتماعات السنوّية هي اللقاءات الهيكلّية اّلتي السلطة األآثر نفاذا في أدارة مجوعة البنك اإلفريقي للتنمية ، ) خارجها

تمّكن المحافظين من مراجعة العمليات الجارية واإلدارّية والمالية للمجموعة خالل السنة المنقضية واتمام أهم التوّجهات 
  .ألنشطة السنة القادمة

برنامج :إفريقيا في مواجهة األزمة المالية:" ولوبالنسبة لهذه السنة فإّن أنشطة البرامج تتضّمن مائدة وزارّية مستديرة ح   
والمدير التنفيذي Donald Kaberuka" دونالد آابيروآا"سيقوم بتنشيطها رئيس مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية " عمل

 .Abdoulie janneh "أبدولي جّناح" اإلفريقّية التابعة لألمم المّتحدة االقتصاديةللجنة 
البرنامج أيضا اجتماعات رفيعة المستوى حول األزمة المالية والدول الضعيفة واألزمة المالية واالندماج الجهوي وفي    

حصول على ة وطرق الفرص للمستقبل ، واألزمة المالي: االقتصاديةوالتجارة، إلى جانب األزمة المالية واإلصالحات 
  . الهياآل األممّيةالتمويالت وتحديات األمن الغذائي في إفريقيا وحلول

 مع منظمة دول التعاون باالشتراكوبالتوازي مع نشر تقرير األفاق االقتصادّية في إفريقيا  فإّن وثيقة هاّمة تّم إعدادها   
  . لتأهيل االقتصاد اإلفريقي تحّلل العناصر األساسّيةاالقتصاديةوالتنمية 

 وضع المالية خدمة إفريقيا وسيكون لهم عرض /ق المالية اإلفريقّية التحديات األساسّية في األسوا آما سُيناقش المشارآون 
  . حول التنمية في إفريقيا2008لتقرير 

 السواق من أجل تحسين حريرآما يتضّمن البرنامج جائزة اإلمتياز للشراآة اإلفريقّية ونقاشات حول الدور االستراتيجي لت
  .تثمارات والتحديات في إفريقيا عمليات التأهيل وفاعلّية التنمية والتجارة واالس

  .وسُيشارك ممّثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومّية في اللقاءات واالجتماعات
 ماي 13 على االفتتاح الرسمي لالجتماعات يوم  Abdoulaye Wadeعبدو الي واد "وسُيشرف الرئيس السنغالي 

   John" جون دراماني ماهاما" ونائب رئيس غانا Balaise compaore " باالز آومباو" وسُيشارك رئيس بورآينا فاسو 
 Dramani Mahama  أيضا في  هذا الحدث.  

   2009 ماي 14يوم    2009 وسُتختتم االجتماعات السنوّية 
  
 


