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 ألفريقيا االقتصادية اللجنة

  والتخطيط املالية وزراء مؤمتر خرباء جلنة

 األفريقيني االقتصادية والتنمية

 األربعون  االجتماع

  

 2022أيار/مايو  13 - 11)حضوريا وعرب اإلنترنت(،  داكار

 تمن جدول األعمال املؤق 2 البند

 العمل وبرنامج األعمال جدول وإقرار املكتب أعضاء انتخاب
 

 املؤقت العمل برنامج

 أيار/مايو 11 األربعاء،

 على أساس توقيت غرينتش ةكل املواقيت حمدد
 

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

 القاعة البيضاوية :املكان

 املنتهية واليته اخلرباء جلنة مكتب رئيس: اجللسة رئيس

 البيانات:

 .رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته •

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

 .السنغال حكومة ممثل •

                                                 

   ألسباب فنية. 2022أيار/مايو  7أعيد إصدار هذه الوثيقة يوم 
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أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج  انتخاب 30/9-45/9
 من جدول األعمال( 2)البند العمل 

 األوىل اجللسة 45/9-00/11

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

 .اخلرباء جلنة مكتب رئيس: اجللسة رئيس

 .واحلوكمة الكلي االقتصاد ُشعبة مدير يقدمه عرض

 .عامة مناقشة

 .استراحة 00/11-15/11

  

 الثانية اجللسة  15/11-30/12

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

 .اخلرباء جلنة مكتب رئيس: اجللسة رئيس

 .والتجارة اإلقليمي التكامل ُشعبة مدير يقدمه عرض

 .عامة مناقشة

 .للغداء استراحة 30/12-30/14

 الثالثة اجللسة 30/14-00/16

 جنةللموضوع الدورة الرابعة واخلمسني بشأن  عرض
 من جدول األعمال( 5)البند  ألفريقيا االقتصادية

  .اخلرباء جلنة مكتب رئيس: اجللسة رئيس

  .التنفيذية )للربامج( ةاألمين ةقدمه نائبتعرض 

 .عامة مناقشة

 .استراحة  00/16-15/16

 الثالثة اجللسة 15/16-30/17

 جنةللموضوع الدورة الرابعة واخلمسني بشأن  عرض
 (تابعة)م ألفريقيا االقتصادية

 .عامة مناقشة
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 .استقبال حفل  30/17

 أيار/مايو 12 اخلميس،

 الرابعة اجللسة 00/9-45/10

 من جدول األعمال( 6)البند النظامية  القضايا

 .اخلرباء جلنة مكتب رئيس: اجللسة رئيس

  :التالية النظامية القضايا تناول سيتم

األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية  تقرير •
إىل  2021ألفريقيا )خالل الفترة من نيسان/أبريل 

 التخطيط ُشعبة مدير يقدمه ،(2022آذار/مارس 
 .واإلشراف والنتائج االستراتيجي

للجنة االقتصادية ألفريقيا لقرارات اعن متابعة  تقرير •
مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

االستراتيجي ألفريقيني، يقدمه مدير ُشعبة التخطيط 
 .والنتائج واإلشراف

عن  املستدامة للتنمية اإلقليمي أفريقيا منتدى تقرير •
رئيس قسم االقتصاد األخضر  يقدمه ،ه السابعةتدور

وتغري  التكنولوجيا شعبةواالقتصاد األزرق التابع ل
 .املناخ وإدارة املوارد الطبيعية

 .عامة مناقشة

 .استراحة  45/10-00/11

 اخلامسة اجللسة 00/11-30/12

 )متابعة( النظاميةقضايا ال

-2022)اإلطار الربناجمي متوسط األجل عن  عرض •
 ،2023املقترحة لعام  الربناجميةاخلطة ، و(2025

للجنة االقتصادية اإلطار االستراتيجي حتيينا بشأن و
 االستراتيجي التخطيط شعبة مدير يقدمه، ألفريقيا

 .والنتائجشراف واإل

 ،2023املقترحة لعام  الربناجميةعن امليزانية  عرض •
 .اإلدارة شعبة مدير يقدمه
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 الوطنية اإلحصائية النظم حتويل عن يمرحل تقرير •
 األفريقي املركز مدير يقدمه أفريقيا، يف وحتديثها

 .لإلحصاءات

 .عامة مناقشة 

 .للغداء استراحة 30/12-30/14

 السادسة اجللسة 30/14-00/16

 )متابعة(النظامية  قضاياال

 لكبار الدولية احلكومية اللجان اجتماعات عن ريراتق •
 .]فيما بعد ديؤك [يقدمه واخلرباء، املسؤولني

 للتنمية األفريقي املعهد أعمال عن مرحلي تقرير •
 .املعهد مديرة تقدمه والتخطيط، االقتصادية

 .عامة مناقشة

 .استراحة  00/16-15/16

 السابعة اجللسة 15/16-00/18

 )متابعة( النظامية قضاياال

 والفقر االجتماعية بالسياسات املعنية لجنةال تقرير •
 املديرة تقدمه ،الرابعةهتا دورعن  اجلنسانية والشؤون

 والفقر اجلنسانية بالشؤون املعنية للشعبةنابة باإل
 .االجتماعية والسياسات

 والتكامل اخلاص، القطاع بتنمية املعنية للجنةا تقرير •
 والصناعة األساسية، واهلياكل والتجارة، اإلقليمي،

 تنميةمدير شعبة  يقدمه الثانية،هتا دورعن  والتكنولوجيا
 ومتويله. اخلاص القطاع

 .عامة مناقشة

 أيار/مايو 13 اجلمعة،

 الثامنة اجللسة 00/9-30/10

 من جدول األعمال( )متابعة( 6)البند النظامية  القضايا

عن الدعم املقدم من األمم املتحدة إىل االحتاد  تقرير •
األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية 
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رئيس قسم االتساق  يقدمه له، التابع أفريقيا
 ُشعبةوضمان اجلودة على نطاق املنظومة التابع ل

 .والرقابة والنتائج االستراتيجي التخطيط

مل عن استعراض منتصف املدة لربنامج ع تقرير •
فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد 

تركيز على أفريقيا، يقدمه ال: 2024 – 2014
رئيس قسم التكامل اإلقليمي والشراكة اجلديدة من 

 ياالقتصادالتكامل ُشعبة أجل تنمية أفريقيا التابع ل
 .التجارةو

 .عامة مناقشة  

 .استراحة 45/10 - 30/10

 لجنة االقتصاديةل واخلمسني اخلامسة الدورة انعقاد موعد 45/10-15/11
من جدول  7)البند  وموضوعها انعقادها ومكان ،ألفريقيا

 األعمال(

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

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

 .للغداء استراحة 30/12-30/14

 التاسعة اجللسة   00/16-00/18

 والنظر وإقراره؛ اخلرباء جلنة اجتماع تقرير مشروع يف النظر
من جدول  9)البند  القرارات ومشاريع التوصيات يف

 األعمال(

 : القاعة البيضاويةاملكان

 .اخلرباء جلنة مكتب رئيس: اجللسة رئيس

 .اخلرباء جلنة مكتب مقرِّر يقدمه التقرير، مشروع عرض

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

 .اخلرباء جلنة مكتب رئيس: اجللسة رئيس

 :البيانات  

 .ألفريقيااألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية  نائب •

 .اخلرباء جلنة مكتب رئيس •

__________ 


