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  ARABIC             األمم المتحدة
   Original: ENGLISH             المجلس االقتصادي واالجتماعي

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 

  خبراءنةـ للجعشرون والالخامس االجتماع
 طيطـوزراء المالية والتخمؤتمر 

 االقتصادية األفريقيينوالتنمية 
 

 أوغادوغو، بورآينا فاسو 
          2006مايو / أيار10-13

  
 مشروع برنامج العمل 

 
 معالجة مشكلة العمالة في أفريقيا: الموضوع

 
 مايو/ أيار10األربعاء 

 
 االجتماعافتتاح  10:30 – 9:30:  الساعة

 
براء     � نة الخ ب لج يس مكت ا رئ زة يقدمه ية موج ات افتتاح مالحظ

 المنتهية مدته، ممثل وزارة المالية اإلتحادية، نيجيريا
 

يد  • يها الس ية، يلق ة إفتتاح ام   /آلم ن الع يل األمي يه، وآ بد اهللا جان ع
 لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة اإلقتصادية ألفريقيا

 
 قتصاد والتنمية، بورآينا فاسوبيان ممثل وزارة اال �

 
 

 انتخاب أعضاء المكتب 11:00 - 10:30: الساعة
 

 إقرار مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل    
 

 استراحة  11:15 – 11:00: الساعة
 
 

ى         13:00 – 11:15: الساعة  عرض ومناقشة دراسة األحوال اإلقتصادية واإلجتماعية في         :     الجلسة األول
    2006 واآلفاق لعام  2005م أفريقيا لعا

 
 فترة الغداء 15:00 – 13:00: الساعة

 
 معالجة مشكـــلة:" عرض ومناقشة موضوع المؤتمر : الجلسة الثانية 18:00 – 15:00:الساعة

 " العمالــــة في أفريقيا 
 

 مايو/ أيار11الخميس 
 

 لتقدم المحرز في سبـــيلعرض ومناقشة التقرير عن ا: الجلسة الثالثة 11:30 – 9:30: الساعة
                 مواءمة استراتيجيات الحد من الفقـــر واألهــداف  

 "  اإلنمائية لأللفية في أفريقيا
 

 استراحة  12:00 – 11:30: الساعة
 

 مسائل نظامية: الجلسة الرابعة 13:00 – 12:00:الساعة
 

 2006النظر في التقرير السنوي عن عمل اللجنة لعام  •
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 فترة الغداء 14:30 – 13:00: لساعةا
 

 مسائل نظامية ): تابع(الجلسة الرابعة  16:30 – 14:30: الساعة
 

 2005استجابة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لنتائج القمة العالمية  •
 مسائل أخرى •

 
 

 أي مسائل أخرى 17:00 – 16:30: الساعة
 
 

 مايو/ أيار12الجمعة 
 

 مشروع التقرير من قبل األمانةإعداد   17:00 – 9:00: الساعة
 

 النظر في مشروعي تقرير لجنة الخبراء والقــرارات: الجلسة السادسة 19:30 – 18:00: الساعة
  واعتمادهما

 
 اختتام اإلجتماع 20:00 – 19:30: الساعة

 
 عبد اهللا جانيه/مالحظات ختامية يقدمها السيد •
 اختتام اإلجتماع من قبل رئيس مكتب لجنة الخبراء  •

 
 مايو/ أيار13السبت 

 
 وضع الصيغة النهائية للتقرير من قبل األمانة 17:00 – 9:00: الساعة


