
 
 

          
      

              األمم المتحدة
 مفوضية االتحاد األفريقي

 المجلس االقتصادي واالجتماعي 
   اللجنة االقتصادية ألفريقيا

    االجتماع الثالث للجنة الخبراء   االجتماع السابع والعشرون للجنة الخبراء التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا

 التابعة اجتماع لجنة الخبراء 
 لالجتماعات السنوية المشترآة األولى 

     لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية
  

        ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية
          والتخطيط والتنمية االقتصادية

             
 أديس أبابا، إثيوبيا

         مارس/ آذار29- 26
 
 

 شروع برنامج العملم
 

 التصدي للتحديات الجديدة التي تواجه أفريقيا في القرن الحادي والعشرين: موضوع االجتماع
 
 

 مارس/  آذار 26األربعاء، 
 

  افتتاح االجتماع  10:00 -9:00
مالحظات افتتاحية يقدمها الرئيس المنتهية مدته لمكتب لجنة الخبراء، ممثل               •

 تصادية بجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛         وزارة المالية والتنمية االق    
مالحظات افتتاحية يقدمها السيد مكسويل مكويزاالمبا، مفوض الشؤون         •

 االقتصادية باالتحاد األفريقي؛       
مالحظات افتتاحية يقدمها السيد عبد اهللا جانيه وآيل األمين العام لألمم المتحدة                    •

 قيا؛  واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفري     
مالحظات افتتاحية يقدمها سعادة السيد ميكونين مانيازوال وزير الدولة للمالية                   •

 .والتنمية االقتصادية لجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية         
 

 انتخاب أعضاء المكتب  10:15 -10:00
 

  إقرار مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل   10:30 -10:15
 

 استراحة  10:45 -10:30
 

 استعراض التطورات االقتصادية واالجتماعية األخيرة في أفريقيا    : الجلسة األولى    12:15 -10:45
 

 تقييم التقدم المحرز في تحقيق التكامل اإلقليمي في أفريقيا    : الجلسة الثانية    13:15 -12:15
 

 فترة الغداء  14:30 -13:15
 

 متابعة نتائج المؤتمرات األخيرة  : الجلسة الثالثة    16:00 -14:30
متابعة نتائج الدورة األخيرة لمؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية                •

التقرير السنوي لعمل اللجنة االقتصادية          : والتخطيط والتنمية االقتصادية     
 2008ألفريقيا،  

 متابعة نتائج الدورة األخيرة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية             •
 

 حة   استرا 16:15 -16:00
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لالتحاد األفريقي     : متابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة    : الجلسة الرابعة    19:00 -16:15
 واألمم المتحدة

 
 الميثاق األفريقي بشأن اإلحصاء؛        •
 تغير المناخ، تقييم نتائج مؤتمر بالي؛      •
 استعراض إقليمي للتمويل من أجل التنمية؛        •
 هداف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا؛       استعراض التقدم المحرز في تحقيق األ      •
استعراض إقليمي لإلستعراض الوزاري السنوي للمجلس االقتصادي          •

 .واالجتماعي
 

 حفل استقبال   21:00 -19:00
 

 مارس/  آذار27الخميس، 
 

متابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة لالتحاد      ) تابع(: الجلسة الرابعة    10:30 -09:00
 األمم المتحدة األفريقي و

 
 استراحة    10:45 -10:30

 
  قضايا السياسات القطاعية: الجلسة الخامسة     13:00 -10:45

اتفاقات الشراآة االقتصادية والمعونة من أجل         (القضايا التجارية الرئيسية       •
 ؛ )التجارة، وما إلى ذلك   

 اإلحصاء وبناء القدرات اإلحصائية في أفريقيا؛            •
 غراض التنمية؛  تسخير العلم والتكنولوجيا أل     •
الدعم المقدم على نطاق منظومة األمم المتحدة لالتحاد األفريقي وبرنامجه              •

 .المتعلق بالشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا       
 

 فترة الغداء  14:30 -13:00
 

 قضايا السياسات القطاعية ) تابع(الجلسة الخامسة      16:30 -14:30
 

 استراحة    16:45 -16:30
 

 مسائل قانونية  : لسة السادسة  الج  18:00 -16:45
تقرير اللجنة االقتصادية بشأن االستعراض الخارجي للمعهد األفريقي للتنمية                  •

 االقتصادية والتخطيط؛     
 .2011 -2010اإلطار االستراتيجي المقترح للجنة االقتصادية ألفريقيا للفترة            •

 
 مارس/  آذار28الجمعة، 

 
التصدي للتحديات الحديثة التي   : موضوع االجتماع عرض ومناقشة  : الجلسة السابعة    10:30 -09:00

 تواجه أفريقيا في القرن الحادي والعشرين
 

 استراحة    10:45 -10:30
 

التصدي للتحديات التي     : عرض ومناقشة موضوع االجتماع    ) تابع: (الجلسة السابعة    12:30 -10:45
 تواجه أفريقيا في القرن الحادي والعشرين

 
 أخرىأية مسائل  13:00 -12:30

 
 فترة الغداء  14:30 -13:00
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 إعداد مشروع التقرير من جانب األمانة     18:00 -14:30
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 مارس/  آذار29السبت، 
 

 دراسة واعتماد مشروع تقرير لجنة الخبراء ومشاريع القرارات  : الجلسة الثامنة     17:30 -16:00
 

 اختتام االجتماع  18:00 -17:30
مكويزاالمبا، مفوضية االتحاد      مالحظات ختامية يقدمها السيد ماآسويل       •

 األفريقي؛  
 مالحظات ختامية يقدمها السيد عبد اهللا جانيه، اللجنة االقتصادية ألفريقيا               •
 .آلمة ختامية يقدمها رئيس مكتب لجنة الخبراء          •

 
 مارس/  آذار30األحد 

 
 .استكمال التقرير من جانب األمانة        

  


