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       ARABIC                             األمم المتحدة

 Original: ENGLISH                      المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

 ة ألفريقيااللجنة االقتصادي
 

 مؤتمر وزراء المالية والتخطــيط
  والتنمية االقتصادية األفريقيين

  
 االجتماع السادس والعشرون للجنة الخبراء

 
 أديس أبابا، إثيوبيا

 2007أبريل /  نيسان1-مارس/  آذار29
 

 مشروع برنامج العمل  
 

 :ية لأللفيةتسريع النمو والتنمية في أفريقيا لبلوغ األهداف اإلنمائ: الموضوع
 التحديات الناشئة واستشراف المستقبل

 
 مارس / آذار29الخميس 

 
 افتتاح االجتماع  10:00- 9:15

 
ية مدته،                 • ا رئيس مكتب لجنة الخبراء المنته مالحظات افتتاحية يقدمه

 سعادة برونو نونغوما زيدومبا، سفير بورآينا فاصو
يل    • يه، وآ بد اهللا جان يد ع يها الس ية يلق ة افتتاح م  آلم ام لألم ن الع  األمي

 المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا
ية    • ة للمال ر الدول يازيوال، وزي يها سعادة ميكونين مان آلمة افتتاحية يلق

 والتنمية االقتصادية لجمهورية إثيوبيا االتحادية
 

  انتخاب أعضاء المكتب 10:30 – 10:00
 

 لعمل إقرار مشروع جدول األعمال وبرنامج ا
 

 استراحة 10:30-10:45
 
 

ي      :       الجلسة األولى10:45-11:45 يرة ف ية األخ ادية واالجتماع تطورات االقتص ام لل تعراض ع اس
 أفريقيا

 
 التقرير السنوي عن عمل اللجنة لعام: متابعة الدورة األخيرة للجنة :الجلسة الثانية 12:45 –11:45
      2007     

 
 ءفترة الغدا 12:45-14:00

 
 تقييم التقدم المحرز في مجال التكامل اإلقليمي في أفريقيا :الجلسة الثالثة 14:00-15:00

 
 قضايا السياسات القطاعية  :الجلسة الرابعة 15:00-17:00

  
 المعونة من أجل التجارة •
 اإلحصائيات والقدرات اإلحصائية •
 )بادني(الدعم في مجال تنفيذ الشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا  •
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 استراحة 17:00-17:15

 
 متابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة تقرير مرحلي عن   :الجلسة الخامسة 17:15-19:00

  العالمية واإلقليمية الرئيسية
 

يذ توصيات مؤتمر القمة                 • يما يتصل بخطة جوهانسبرغ لتنف ذ ف ا نف استعراض م
 العالمي المعني بالتنمية المستدامة

 راء مونتيري بشأن تمويل التنميةاستعراض تنفيذ توافق آ •
تقدم المحرز نحو تنفيذ برنامج عمل بروآسيل المعني بأقل البلدان              • استعراض ال

 2010-2001نموًا للعقد 
 استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا •

 
 مارس/ آذار30الجمعة 

 
 تسريع النمو والتنمية في -شة موضوع المؤتمرتقديم ومناق   :الجلسة السادسة  9:30-11:00

ية    ية لأللف داف اإلنمائ بلوغ األه يا ل ئة     : أفريق تحديات الناش ال
 واستشراف المستقبل

 استراحة 11:00-11:15
 

 تسريع النمو والتنمية  -تقديم ومناقشة موضوع المؤتمر) تابع: (الجلسة السادسة 11:15-13:00
داف اإل  بلوغ األه يا ل ي أفريق ية ف ية لأللف ئة : نمائ تحديات الناش ال

 واستشراف المستقبل
 

 فترة الغداء 13:00-14:30
 

  قضايا تتعلق بالنظام األساسي:الجلسة السابعة 14:30-16:00
 

 استعراض األجهزة الحكومية الدولية للجنة �
ادية  � ية االقتص ي للتنم د األفريق ي للمعه تعراض الخارج ن االس ر ع تقري

 والتخطيط 
 2009 -2008ل المقترح واألولويات لفترة السنتين برنامج العم •

 أي قضايا نظامية أخرى �
 

 استراحة 16:00-16:15
 

 قضايا تتعلق بالنظام األساسي) تابع: (الجلسة السابعة 16:15-17:30
 

 أية أعمال أخرى 17:30-18:00
 

 مارس/ آذار31السبت 
 

 إعداد مشروع التقرير من ِقبل األمانة
 

 لابري/ نيسان1األحد 
 

 النظر في مشروع تقرير لجنة الخبراء واعتماده وفي مشاريع : الجلسة الثامنة 11:00-12:30
 القرارات واعتمادها

 
 اختتام االجتماع 12:30-13:00

 
 مالحظات ختامية يقدمها السيد عبد اهللا جانيه •
 اختتام رئيس المؤتمر ألعمال المؤتمر •
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  ير من ِقبل األمانة      وضع الصيغة النهائية للتقر13:00-18:00
 
 


