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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 األفريقيي  مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

 الرابعة واخلمسونالدورة 

  

 2022أاير/مايو   17و  16داكار )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 

 *من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل
 

 

  برانمج العمل مشروع

 أاير/مايو  16االثني 

  ويل ديكل مايل هزمة: األكيفية التعامل مع   :فطور عمل  00/9- 45/7
   جديد

 وبرانمج  األعمال  جدول  وإقرار  املكتب  أعضاء  انتخاب  30/9- 00/9
 من جدول األعمال( 2)البند  العمل

 من جدول األعمال( 1)البند  الدورة  افتتاح  00/11- 30/9

 :  اجللسة رئيس

بيندانغ ندونغ أوكريي، كاتب الدولة للتخطيط، غينيا  •
نتان إيال مايي، وزير املالية  االستوائية، نيابة عن فاال

 واالقتصاد التخطيط 

 رائسية  جلسة  00/10- 30/9 

 مدير اجللسة: 
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 إذاعة فرنسا الدوليةأالن فوكا، صحفي،  •

 أعضاء حلقة النقاش:    

وزيرة املالية وامليزانية والتخطيط  ،نا أمحدمشس   زينب •
 بنيجرياي   ،الوطين

   كبري مسؤويل االستثمار فانسان مورتيي أموندي،   •

األمينة العامة ملؤمتر األمم املتحدة  ،رينسبانغريبيكا  •
 للتجارة والتنمية 

 افتتاحية  بياانت  11/ 00/10-00

وكيلة األمني العام لألمم املتحدة،  ،فريا سونغوي  •
 األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا  

املدير العام السابق لصندوق  ، سميشال كامديسو  •
 السابق  بنك فرنسا حمافظ و  النقد الدويل

   كبري مسؤويل االستثمار مورتيي أموندي،  فانسان  •

العميد الشريف لكلية ليوانرد ن. هنري،  بلري بيرت •
، وعضو الفريق سترين لألعمال، جامعة نيويورك

 يصرف االحتياطملاالستشاري االقتصادي 
 بنيويورك االحتادي

نغوزي أوكوجنو إيويال، املديرة العامة للمنظمة  •
 العاملية للتجارة

 :الرمسية االفتتاح كلمة

 (1)سال، رئيس مجهورية السنغال ماكي

 اسرتاحة 00/11-30/11

  

 
 .اصباح عشرة يةدواحلا العاشرة لساعة ابني ضيوف عبدو راتمتلمؤ الدويل ل زركامل إىل لاالسنغ يسئر  يصل أن يتوقع (1)
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 الصحافة ركن 

 مجاعية صورة التقاط 

هل  : املستوى الرفيع الوزاري العامة السياسات  حوار 13/ 30/11-30
من مليارات إىل تريليوانت؟   يةتنمالميكن حتقيق طموح 

 من جدول األعمال( 3)البند 

 لقاعة البيضاوية ا: املكان
 لغداءلاسرتاحة  15/ 30/13-00

  يف  املالية  اسة يالس: يف دائرة الضوء املصارف و حمافظ 
هل كانت حقوق السحب اخلاصة   –  مةز األ اتقأو 

 مفيدة؟

من جدول  4)البند  املستوى رفيعة   نقاشال حلقات    19/ 00/15-00
 األعمال(

  متويل النمو األخضر ومنطقة : األوىل النقاش  حلقة 30/16- 00/15
 احلرة القارية األفريقية التجارة 

 القاعة البيضاوي املكان:  

  لعامالتذكارية  أديدجيي ديبايو أ حماضرة  : خاصة فعالية  17/ 30/16-30
2022   

م ربَّز حاصل على  أستاذ و  انئب عميدبول تياميب زيليزا،   
 ، جامعة كيس وسرتن ريزيرفميدالية جنم الشمال

دور التعليم العايل وتنمية رأس املال البشري  ’’ املوضوع: 
 ‘‘ أفريقيايف 

الثانية: مستقبل الصحة وقدرة االقتصاد  النقاش حلقة 00/19- 30/17
 على التكيف 

 القاعة البيضاوية املكان:  

 حفل استقبال  00/19
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 املكان: فندق راديسون داكار دايمنيادو

 أاير/مايو   17الثالاثء 

أهداف التنمية  التعجيل بتنفيذ الثالثة:  النقاش حلقة 30/9- 00/8
 ‘‘املشرتكةخطتنا ’’و املستدامة

 القاعة البيضاوية املكان:  

من   5)البند  القرارات واعتماد التوصيات يف النظر 00/11- 30/9
 جدول األعمال( 

 القاعة البيضاوية املكان:  

 رئيس اجللسة: رئيس املكتب  

 اسرتاحة 11/ 00/11-15

من جدول  6)البند  وإقراره الوزاري البيان يف النظر 15/12- 15/11
 األعمال(

 القاعة البيضاوية املكان:  

 رئيس اجللسة: رئيس املكتب   

 من جدول األعمال( 7 )البند أخرى  مسائل 12/ 15/12-45

 من جدول األعمال( 8)البند  الدورة اختتام 13/ 45/12-00

 املكان: قاعة اجللسات العامة 

 البياانت:

فريا سونغوي، وكيلة األمني العام لألمم املتحدة،  •
 األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا  

 رئيس املكتب   •

 

__________ 


