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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني
االجتماع الثامن والثالثون
مراكش ،املغرب  22 - 20آذار/مارس 2018
*
البند  2من جدول األعمال املؤقت
انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال
وبرنامج العمل

برنامج العمل املؤقت
األربعاء 20 ،آذار/مارس
9/00-8/30

افتتاح االجتماع (البند  1من جدول األعمال)
املكان :قاعة االجتماعات العامة
الرئيس :رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته
البيانات:




9/45-9/00
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رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته
األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا
ممثل عن حكومة اململكة املغربية

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل
(البند  2من جدول األعمال)
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11/00-9/45

اجللسة األوىل:
حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حدثت
مؤخراً يف أفريقيا (البند  3من جدول األعمال)
رئيس اجللسة :رئيس مكتب جلنة اخلرباء
عرض يقدمه مدير شعبة االقتصاد الكلي واحلوكمة
مناقشة عامة

11/15-11/00

اسرتاحة

12/30-11/15

اجللسة الثانية:
تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا (البند 4
من جدول األعمال)
رئيس اجللسة :رئيس مكتب جلنة اخلرباء
عرض يقدمه مدير شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة
مناقشة عامة

14/30-12/30

فرتة الغداء

16/00-14/30

اجللسة الثالثة:
عرض بشأن موضوع الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني’’ :السياسة املالية
والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي :اسرتاتيجية
ألفريقيا‘‘ (البند  5من جدول األعمال)
رئيس اجللسة :رئيس مكتب جلنة اخلرباء
عرض يقدمه مدير شعبة االقتصاد الكلي واحلوكمة
مناقشة عامة
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16/15-16/00

اسرتاحة

17/30-16/15

اجللسة الثالثة:
عرض بشأن موضوع الدورة الثانية واخلمسني (متابعة)
مناقشة عامة

17/30

حفل استقبال

اخلميس 21 ،آذار/مارس
10/45-9/00

اجللسة الرابعة:
املسائل النظامية (البند  6من جدول األعمال)
رئيس اجللسة :رئيس مكتب جلنة اخلرباء
ست ناقش املواضيع النظامية التالية:


تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا
(خالل الفرتة من نيسان/أبريل  2018إىل آذار/مارس
 ،)2019يقدمه مدير شعبة التخطيط واإلشراف والنتائج؛



تقرير عن متابعة القرارات الصادرة عن الدورة احلادية
واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا واالجتماع السنوي
ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ألفريقيني،
يقدمه مدير شعبة التخطيط واإلشراف والنتائج

• تقرير عن الدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية
املستدامة ،يقدمه مدير شعبة التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة
املوارد الطبيعية.
مناقشة عامة
11/00-10/45
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اسرتاحة

6/3

E/ECA/COE/38/INF/1/Rev.4

12/30-11/00

اجللسة اخلامسة:
املسائل النظامية (متابعة)


تقرير عن استعراض اهليكل احلكومي الدويل للجنة االقتصادية
ألفريقيا ،يقدمه مدير شعبة التخطيط واإلشراف والنتائج.



تقرير عن اخلطة وامليزانية الربناجميتني للجنة االقتصادية ألفريقيا
لعام  2020يقدمه مدير شعبة التخطيط االسرتاتيجي
واالشراف وحتقيق النتائج ،ومدير الشؤون اإلدارية.

مناقشة عامة
14/30-12/30

فرتة الغداء

16/00-14/30

اجللسة السادسة:
املسائل النظامية (متابعة)
 تقرير عن اجتماع اللجنة اإلحصائية األفريقية ،يقدمه مدير
املركز األفريقي لإلحصائيات


تقرير عن اجتماعات جلنة اخلرباء احلكومية الدولية ،يقدمه
مدير املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي

مناقشة عامة
16/15-16/00

اسرتاحة

18/00-16/15

اجللسة السابعة:
املسائل النظامية (متابعة)
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التقرير املرحلي عن أعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط ،تقدمه مديرة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط
تقرير عن الدعم املقدم من األمم املتحدة إىل االحتاد األفريقي
وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له،
يقدمه مدير شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة
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تقرير عن متويل املعدات الدارجة للسكك احلديدية ،يقدمه
مدير شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة

مناقشة عامة
اجلمعة 22 ،آذار/مارس
10/30-9/00

اجللسة الثامنة:
املسائل النظامية (البند  6من جدول األعمال)




التقدم احملرز يف تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برنامج عمل
إسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً للعقد 2020–2011
(برنامج عمل إسطنبول) ،يقدمه مدير شعبة سياسات
االقتصاد الكلي واحلوكمة
تقرير عن استعراض منتصف املدة لربنامج عمل فيينا يقدمه مدير مكتب
املمثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول
اجلزرية الصغرية النامية

مناقشة عامة
10/45-10/30

اسرتاحة

11/15-10/45

موعد انعقاد الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني ومكان انعقادها وموضوعها (البند
 7من جدول األعمال)

11/30-11/15

مسائل أخرى (البند  8من جدول األعمال)

16/00-11/30

صياغة تقرير اجتماع جلنة اخلرباء

14/30-12/30

فرتة الغداء

18/00-16/00

اجللسة التاسعة:
النظر يف مشروع تقرير اجتماع جلنة اخلرباء وإقراره والنظر يف
التوصيات ومشاريع القرارات (البند  9من جدول األعمال)
املكان :قاعة االجتماعات العامة
رئيس اجللسة :رئيس مكتب جلنة اخلرباء
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مقرر املكتب ملشروع التقرير
عرض ِّ
18/30-18/00

اختتام االجتماع (البند  10من جدول األعمال)
رئيس اجللسة :رئيس مكتب جلنة اخلرباء
البيانات:



نائبة األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا
رئيس مكتب جلنة اخلرباء

_________
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