
 

            

      األمم المتحدة
 مفوضية االتحاد األفريقي     

 واالجتماعيالمجلس االقتصادي 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 
 للجنة الرابعاالجتماع                                              والعشرون للجنة الخبراءثامناالجتماع ال

   الخبراء
 الثانيةترآة الجتماعات السنوية المشا

 لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية   
    ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية  

    
         والتخطيط والتنمية االقتصادية  

            
                ، مصرالقاهرة

 2009يونيه /حزيران 5 -2
 

 مشروع جدول األعمال المؤقت
 

  لتعبئة الموارد المحلية  فعالية السياسة الماليةزيادة: موضوع ال
 
  االجتماعافتتاح -1
  أعضاء المكتبانتخاب  -2
  مشروع جدول األعمال وبرنامج العملاعتماد -3

 نظرة عامة على التطورات االقتصادية واالجتماعية التي حدثت مؤخرًا في أفريقيا  -4
 ليمي في أفريقيا  لتكامل اإلقفي مجال اتقييم التقدم الُمحَرز  -5
 لمفوضية 2008 في االجتماعات السنوية المشترآة لعام اتخذتمتابعة القرارات الرئيسية التي  -6

 االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا

 الميثاق األفريقي لإلحصاء •

 تغير المناخ والتنمية ـ تقييم مؤتمر آوبنهاغن  •

 ف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا استعراض التقدم المحرز صوب تحقيق األهدا •

الدعم بشأن تقرير الدورة التاسعة لآللية التشاورية لوآاالت األمم المتحدة العاملة في أفريقيا  •
 المقدَّم إلى االتحاد األفريقي وبرنامج الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا التابع له
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  عن االستعراض المتبادل لفعالية التنمية2009تقديم تقرير عام  •

 فعالية السياسة المالية من أجل تعبئة زيادة:تقديم عرض وإجراء مناقشة بشأن موضوع المؤتمر -7
  الموارد المحلية

 
  :المسائل القانونية -8

  والنظر فيه 2009عرض التقرير السنوي للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  •

 لمؤتمر الرابع لوزراء التكامل األفريقيين تقرير ا •

تقرير اجتماع الخبراء القانونيين والماليين بشأن النظام األساسي لمصرف االستثمار  •
 األفريقي المقترح

 تنفيذ خطة العمل األولى لالستراتيجية المشترآة ألفريقيا واالتحاد األوروبي •

 الذي ُشكِّل مؤخرًا " التحالف من أجل الحوار بشأن أفريقيا  "  عنتقرير •

 – 2010برنامج العمل المقترح واألولويات للجنة االقتصادية ألفريقيا لفترة السنتين  •
  2012 – 2010؛ وخطة العمل المقترحة للجنة االقتصادية ألفريقيا للفترة 2011

 النظر في تقرير المؤتمر األول للخبراء االقتصاديين المعنيين بتحقيق التكامل في أفريقيا  •

عن تصحيح مسار المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية ألفريقيا تقرير اللجنة االقتصادية  •
 والتخطيط

 
 أي مسائل أخرى  -9

 النظر في مشروع تقرير لجنة الخبراء ومشاريع القرارات واعتمادها -10
 جتماع االختتاما -11


