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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

 والتنمية االقتصادية األفريقيي 
 االجتماع احلادي واألربعون 

 2023آذار/مارس  17-15نرتنت(، إل)حضوراي وعرب ا أديس أاباب
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل

 مشروع برانمج العمل 
 آذار/مارس 15األربعاء،  

00/9 -30/9   من جدول األعمال( 1)البند  افتتاح االجتماع 

 رئيس اجللسة: رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته

 البياانت:

 رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته  •

 األمني التنفيذي ابلنيابة للجنة االقتصادية ألفريقيا  •

، نيمرية غيبياهو  للتخطيط والتنمية ثيويبوزير الدولة اإل •
 مامو

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج  45/9- 30/9
 من جدول األعمال( 2)البند العمل 
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   مجيع املواقيت بتوقيت شرق أفريقيا )غرينيتش + 3(.
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 اجللسة األول  00/11- 45/9

حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت 
 من جدول األعمال(  3)البند مؤخًرا  أفريقيا شهدهتا 

 اخلرباءرئيس اجللسة: رئيس مكتب جلنة 

 عرض يقدمه مدير ُشعبة االقتصاد الكلي واحلوكمة

 مناقشة عامة 

 اسرتاحة 11/ 00/11-15

 اجللسة الثانية  12/ 15/11-30

  تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا 
 من جدول األعمال( 4)البند 

 رئيس اجللسة: رئيس مكتب جلنة اخلرباء

 التكامل اإلقليمي والتجارةعرض يقدمه مدير ُشعبة 

 مناقشة عامة 

 اسرتاحة للغداء 14/ 30/12-30

 اجللسة الثالثة  16/ 30/14-00

عرض عن موضوع الدورة اخلامسة واخلمسي للجنة  
 من جدول األعمال( 5)البند  االقتصادية ألفريقيا

   رئيس اجللسة: رئيس مكتب جلنة اخلرباء

  لربامجاملكلفة ابالتنفيذي  انئبة األمنيتقدمه عرض 

 وكبرية اخلرباء االقتصاديني يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 مناقشة عامة 

 اسرتاحة   16/ 00/16-15
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 اجللسة الثالثة  17/ 15/16-30

عرض عن موضوع الدورة اخلامسة واخلمسي للجنة  
  )متابعة(   االقتصادية ألفريقيا

 مناقشة عامة  

 استقبال حفل    30/17

 آذار/مارس 16اخلميس 

 اجللسة الرابعة 45/10- 00/9

 من جدول األعمال( 6)البند القضااي النظامية 

 رئيس اجللسة: رئيس مكتب جلنة اخلرباء

   :سيتم تناول القضااي النظامية التالية

تقرير األمني التنفيذي عن أنشطة اللجنة االقتصادية   •
إىل   2022نيسان/أبريل ألفريقيا )خالل الفرتة من 

(، يقدمه مدير ُشعبة التخطيط 2023آذار/مارس 
 والنتائج رقابةاالسرتاتيجي وال

تقرير عن متابعة القرارات الصادرة عن مؤمتر وزراء املالية  •
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، يقدمه مدير  

 والنتائج   رقابةُشعبة التخطيط االسرتاتيجي وال

عن  تقرير منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة •
، يقدمه مدير شعبة التكنولوجيا وتغري  دورته الثامنة

 املناخ وإدارة املوارد الطبيعية

  مناقشة عامة 

 اسرتاحة  00/11 45/10

 اجللسة اخلامسة  30/12 00/11

 )متابعة(  القضااي النظامية
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،  2024عرض عن اخلطة الربانجمية املقرتحة لعام  •
  رقابة واليقدمه مدير شعبة التخطيط االسرتاتيجي 

 والنتائج.

،  2024عرض عن امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  •
 يقدمه مدير شعبة اإلدارة. 

هتا  دور عن  إلحصاءات والبياانتاملعنية ابلجنة التقرير  •
 األفريقي لإلحصاء  مدير املركزيقدمه ، الثامنة

 مناقشة عامة  

 اسرتاحة للغداء 14/ 30/12-30

 اجللسة السادسة  16/ 30/14-00

 )متابعة(  النظاميةقضااي ال

يقدمه  ، األوىلهتا دور عن  تقرير جلنة احلوكمة االقتصادية  •
 مدير شعبة االقتصاد الكلي واحلوكمة

احلكومية الدولية لكبار  ان اللجدورات تقارير عن  •
  تب دون اإلقليمياملكمدير املسؤولني واخلرباء، يقدمها 

 كتب اإلقليمي للجنوب اإلفريقيير املدلشمال أفريقيا وم

 مناقشة عامة 

 اسرتاحة   16/ 00/16-15

 اجللسة السابعة 18/ 15/16-00

 )متابعة(  النظاميةقضااي ال

األفريقي للتنمية التقرير املرحلي عن أعمال املعهد  •
االقتصادية والتخطيط، تقدمه مديرة املعهد األفريقي 

 للتنمية االقتصادية والتخطيط 

تقرير عن الدعم املقدم من األمم املتحدة إىل االحتاد  •
األفريقي وبرانمج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 
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مدير ُشعبة التخطيط االسرتاتيجي يقدمه التابع له، 
 والنتائجشراف واإل

 مناقشة عامة 

 آذار/مارس 17اجلمعة، 

 اجللسة الثامنة  30/10- 00/9

 )متابعة( النظامية  قضاايال

تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف  يف  احملرز  التقدم  تقرير عن   •
لصاحل أقل   2031-2022 برانمج عمل الدوحة للعقد

شعبة  اإلمنائي،  طيط التخ قسم رئيس البلدان منّوا، يقدمه 
 االقتصاد الكلي واحلوكمة 

استعراض منتصف املدة لربانمج عمل فيينا عن تقرير  •
- 2014قد لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للع

رئيس قسم التكامل  الرتكيز على أفريقيا، يقدمه  : 2024
 التكامل اإلقليمي والتجارة شعبة اإلقليمي، 

 مناقشة عامة   

 اسرتاحة 10/ 30/10-45

  موعد انعقاد الدورة السادسة واخلمسي للجنة االقتصادية  11/ 45/10-15
من جدول  7)البند  ، ومكان انعقادها وموضوعهاألفريقيا

 األعمال(

 من جدول األعمال( 8)البند  مسائل أخرى  11/ 15/11-30

 صياغة تقرير اجتماع جلنة اخلرباء 16/ 30/11-00

 للغداءاسرتاحة  14/ 30/12-30

 اجللسة التاسعة   18/ 00/16-00

النظر يف تقرير جلنة اخلرباء واعتماده والنظر يف التوصيات  
 من جدول األعمال( 9)البند ومشاريع القرارات 

 رئيس اجللسة: رئيس مكتب جلنة اخلرباء
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 عرض مشروع التقرير، يقدمه مقرِّر مكتب جلنة اخلرباء

 من جدول األعمال( 10)البند  اختتام االجتماع 18/ 00/18-30

 رئيس اجللسة: رئيس مكتب جلنة اخلرباء

 البياانت:  

املكلفة ابلربامج وكبرية األمني التنفيذي انئبة  •
 للجنة االقتصادية ألفريقيا  ا  يفقتصادينياال

 رئيس مكتب جلنة اخلرباء •

 
__________ 

 


