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       ARABIC                             األمم المتحدة

 Original: ENGLISH                      المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

 ألفريقيااللجنة االقتصادية 
 

 مؤتمر وزراء المالية والتخطيط
 والتنمية االقتصادية األفريقيين

 
 الدورة األربعون للجنة

 
 أديس أبابا، إثيوبيا

 2007أبريل /  نيسان2-3
 

 مشروع برنامج العمل  
 

 :تسريع النمو والتنمية في أفريقيا لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية: الموضوع
 اف المستقبلالتحديات الناشئة واستشر

 
 أبريل / نيسان2االثنين 

 
 افتتاح االجتماع  10:30 -9:30

 
 مالحظات موجزة يقدمها معالي السيد سيدو بودا، وزير االقتصاد والتنمية،

  وزارة االقتصاد والتنمية، بورآينا فاصو
 

تحدة     م الم ام لألم ن الع يل األمي يه، وآ بد اهللا جان يد ع يها الس ية يلق ة افتتاح آلم
 ن التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقياواألمي

 
ية        ادية، مفوض ؤون االقتص وض الش با، مف ويل ماآويزالم يد ماآس ة الس آلم

 االتحاد األفريقي
 

 آلمة معالي السيد مليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا 
 

  

  



E/ECA/CM/40/Inf.1/Rev.1 
 صفحة 

 
2

 
  انتخاب أعضاء المكتب 11:00 – 10:30

 
 إقرار مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل 

 
 استراحة 11:00-11:30

 
 
 

 تسريع النمو -تقديم ومناقشة رفيعة المستوى لموضوع المؤتمر :    الجلسة األولى11:30-13:30
ية ية لأللف داف اإلنمائ بلوغ األه يا ل ي أفريق ية ف تحديات : والتنم ال

 الناشئة واستشراف المستقبل
 

 فترة الغداء 13:30-15:00
 

 ش على مستوى الوزراء حول السياسات فيما يتصلنقا) تابع (:    الجلسة األولى15:00-16:15
 :بتسريع النمو والتنمية في أفريقيا لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية     
 التحديات الناشئة واستشراف المستقبل      
     استراحة16:15-16:30

 
 

 ا يتصلنقاش على مستوى الوزراء حول السياسات فيم) تابع( :    الجلسة األولى16:30-18:00
 :بتسريع النمو والتنمية في أفريقيا لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية     
 التحديات الناشئة واستشراف المستقبل     

 
 حفل استقبال يقيمه رئيس المؤتمر   18:00
    

 
 أبريل/ نيسان3الثالثاء 

 
 واجه أفريقيا والفرصالتحديات التي ت: المعونة من أجل التجارة  :الجلسة الثانية   9:30-10:45

  المتاحة أمامها
 

 استراحة 10:45-11:00
 

بيان من معالي السيد تريفور مانويل،  (جلسة إعالمية عن المعهد الدولي لإلحصاءات           11:00-11:30
 )وزير مالية جنوب أفريقيا
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 النظر في التقرير والتوصيات الرئيسية لالجتمــــاع  :       الجلسة الثالثة11:30-13:00
ية        ر وزراء المال براء مؤتم نة خ رين للج ادس والعش الس

 والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين
 

  أية أعمال أخرى 13:00-13:30
 

 فترة الغداء 13:30-15:00
 

 )1أنظر البرنامج الوارد في المرفق  (:األحداث الخاصة 15:00-17:30
 

 بيان الوزاري وإجازته ومشروعات النظر في مشروعي ال :الجلسة الرابعة 17:30-19:00
 القرارات وإجازتها

 
 مالحظات ختامية يقدمها السيد عبد اهللا جانيه 

 
 اختتام االجتماع من قبل رئيس المؤتمر
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 برنامج األحداث الخاصة

 
 
 

 :جلسة إعالمية بشأن 15:00-15:30
  

ية، أآرا، غانا، أيار                  تمويل من أجل التنم ادم المعني بال بيان (،  2007 مايو   /المؤتمر الق
 )من معالي السيد آوادو باه، ويريدو، وزير المالية والتخطيط االقتصادي، غانا

 
 

 2007إطالق التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  15:30-16:30
 

 استراحة 16:30-17:00
 

 شرح عملي الستخدام أداة تصميم خرائط األهداف اإلنمائية لأللفية 17:00-17:30
 

 


