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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 طــمؤمتر وزراء املالية والتخطي

 والتنمية االقتصادية األفريقيي 
 اخلامسة واخلمسونالدورة 

  

 2023آذار/مارس  21و20، )حضوراي وعرب اإلنرتنت( أديس أاباب
 *من جدول األعمال املؤقت 2البند 

  انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل
 

 مشروع برانمج العمل  
 آذار/مارس 20االثني، 

 األعمال(من جدول  1)البند  جتماع الافتتاح ا 30/10- 30/9

هيئة اإلذاعة ذيع، لرياتو مبيلي، صحفي وممدير اجللسة: 
 الربيطانية

   رئيس املكتب املنتهية واليته رئيس اجللسة:  

 الكربى )احلبشة( حتفاالت قاعة اال املكان: 

 البياانت االفتتاحية:

 رئيس املكتب املنتهية واليته  •
  ، االقتصادية ألفريقيالجنة  ال  ،األمني التنفيذي ابلنيابة •

 ونيو بيدرو طأن
 كلمة االفتتاح الرمسية: 

 ي وزير املالية اإلثيويب، أمحد شيد •
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 التقاط صورة مجاعية

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج  10/ 30/10-45
 من جدول األعمال( 2)البند  العمل

 اسرتاحة 11/ 45/10-00

حوار بشأن موضوع الدورة اخلامسة واخلمسي للجنة   13/ 00/11-00
 من جدول األعمال( 3)البند  االقتصادية ألفريقيا

 رئيس املكتب  رئيس اجللسة:  

انئبة األمني التنفيذي املكلفة ابلربامج وكبرية  عرض تقدمه 
 االقتصاديني، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، حنان مرسي 

مفوض التنمية االقتصادية والتجارة   :الرئيسيةالكلمة 
والصناعة والتعدين، مفوضية االحتاد األفريقي، ألربت  

 ا غشانتمو 

 حلقة نقاش رفيعة املستوى 

 اسرتاحة للغداء 14/ 00/13-30

  4)البند    2023حماضرة أديبايو أديدجيي التذكارية لعام     15/ 30/14-30
 من جدول األعمال(

لدى لألمم املتحدة املمثل اخلاص السابق لألمني العام 
غرب يف غرب أفريقيا، ورئيس مكتب األمم املتحدة 

 مباس ـأفريقيا، حممد بن ش

احلوكمة والعقد االجتماعي والتنمية االقتصادية  ’’ املوضوع:  
 ‘‘لمستقبللإىل الوراء واستشراف نظرة يف أفريقيا: 

من جدول   5)البند  حلقات النقاش رفيعُة املستوى 16/ 30/15-30
 األعمال(

: السياسات والتدخالت الرامية إىل  حلقة النقاش األوىل 
تعزيز القدرة على الصمود واحلد من الفقر وعدم  

 املساواة يف ظل الصدمات العاملية 
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لربامج وكبرية املكلفة ابرئيسة اجللسة: انئبة األمني التنفيذي   
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا، حنان مرسي   ،االقتصاديني

 حلقة النقاش:  أعضاء 

موريشيوس، هارفش كومار مصرف حمافظ  •
 سيغوالم

 عبدو ربيو ،وزير التخطيط ابلنيجر •
 يأمحد شيد ،اإلثيويبوزير املالية  •
 ،وزير املالية وامليزانية جبمهورية أفريقيا الوسطى •

 هرييف ندواب
وكيلة األمني العام لألمم املتحدة، املديرة التنفيذية  •

لربانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص 
 املناعة البشرية/اإليدز، ويين بيانيما

صادية األمني التنفيذي ابلنيابة، اللجنة االقت •
 ألفريقيا، أنطونيو بيدرو

: اآلاثر االجتماعية االقتصادية لتغري  حلقة النقاش الثانية 17/ 30/16-30
 املناخ وفرص االستفادة من التمويل األخضر

رئيس اجللسة: مدير شعبة التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا، جان بول آدم   ،املوارد الطبيعية

 حلقة النقاش:  ضاء أع

)ابلفيديو(: األمني العام النقاش  تأطري  ل  مالحظات •
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، يوكا بيتريي 

 اتالس
 حممد معيط ،وزير املالية املصري •
املستدامة وحوض الكونغو، وزيرة البيئة والتنمية  •

 أرليت سودان نونولت ،الكونغو
مصرف لل  ةاملالي  ةالرئيس للشؤون املالية واملدير   ةانئب •

 حساتو ديوب نسيلياألفريقي للتنمية، 
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املدير   ةلألمم املتحدة، انئب  ةاملساعد  ةالعام  ةاألمين •
التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة، إليزابيث 

 ماروما مرميا
 ةوكبري املكلفة ابلربامج األمني التنفيذي  ةانئب •

االقتصاديني، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، حنان 
 مرسي

ي، دكابو فري  وزيرة الدولة لتطوير األعمال، •
 أدالغيسا ابربوسا فاز

: تسخري منطقة التجارة القارية النقاش الثالثةحلقة  18/ 30/17-30
 الشمولاألفريقية من أجل املرونة االقتصادية و 

  ، رئيس اجللسة: مدير شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ستيفن كارينغي

 حلقة النقاش:  أعضاء 

ابلتخطيط االقتصادي، وزيرة الدولة املكلفة  •
 رواندا، كلودين أويرا

،  (AfricaNenda)’’أفريكا نِندا‘‘  التنفيذي،دير امل •
 روبرت أوتشوال

، جمموعة التجارة التنفيذي للعملياتاملدير  •
 انغا، افترجير ماإللكرتونية األفريقية، 

للنب،  ’’أيغري‘‘ ركةــــة واملديرة التنفيذية لشـالرئيس •
 ن و برجييت هارينجت

بعوث االحتاد األفريقي اخلاص لوكالة األدوية م •
 ميشيل سيدييب ،األفريقية

مدير العالقات التجارية احلرة بني االحتاد األفريقي  •
األفريقي املصرف واألفريقي والسياسة التجارية، 
 للتصدير واالسترياد، يوسف دااي

   مؤمتر صحفي     19/ 30/18-00
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 حفل استقبال  00/19

 فندق سكاي اليت  املكان: 

 آذار/مارس   21الثالاثء،  
من   6)البند  النظر يف التوصيات واعتماد القرارات 00/11- 00/9

 جدول األعمال( 

 الكربى )احلبشة( االحتفاالت قاعة املكان: 

 رئيس اجللسة: رئيس املكتب  

 اسرتاحة 11/ 00/11-15

من جدول  7)البند  وإقرارهالنظر يف البيان الوزاري  12/ 15/11-15
 األعمال(

 رئيس اجللسة: رئيس املكتب   

 من جدول األعمال( 8)البند  مسائل أخرى  12/ 15/12-45

 من جدول األعمال( 9)البند  جتماعاختتام اال 13/ 45/12-00

 قاعة االحتفاالت الكربى )احلبشة( املكان: 

 البياانت:

اللجنة االقتصادية   ، ابلنيابةاألمني التنفيذي   •
 أنطوينو بيدروألفريقيا، 

 رئيس املكتب   •

 اسرتاحة للغداء 14/ 00/13-30
 

 __________ 


