
  
 

                     
  
  

    
  االتحاد األفريقي                                األمم المتحدة

  المجلس االقتصادي واالجتماعي
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  
    للجنة الخبراءلتاسعااالجتماع                     والثالثون للجنة الخبراء الثالثالجتماع ا
  

  
   ةبعالسارآة اجتماع لجنة خبراء االجتماعات السنوية المشت

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء الماليةلمؤتمر 
  والتخطيط  والتنمية االقتصادية األفريقيين

 االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والماليةومؤتمر 
   
  

  أبوجا، نيجيريا  
  2014 مارس/ آذار 28- 25

    
  مشروع برنامج العمل المؤقت

  
ة الشاملة للجميع والمفضية إلى التحول  التنمي ألغراضالتصنيع: الموضوع
  في أفريقيا

  
    مارس/آذار 25 ،ثالثاءال

     الجلسة االفتتاحية     9:30-10:00
  االجتماع افتتاح
  ون أبوجاُتْلترانسكورب ِهقاعة المؤتمرات بفندق : المكان

رئيس مكتب لجنة الخبراء ، السيد أناتول يهوان توهوغب: رئيس الجلسة
والمستشار الفني بوزارة التخطيط والتنمية في  المنتهية واليته
    آوت ديفوار

    :البيانات
 رئيس مكتب لجنة الخبراء المنتهية واليته، السيد أناتول يهوان توهوغب •

 والمستشار الفني بوزارة التخطيط والتنمية في آوت ديفوار
مفوضية بمفوض الشؤون االقتصادية، ، نتوني موثايي ماروبينغأالدآتور  •

  د األفريقياالتحا
نائب األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة ، السيد عبد اهللا حمدوك •

 االقتصادية ألفريقيا
لديون في إدارة ا، المدير العام المكلف بشؤون  الدآتور ابرهام نوانكوو •

 نيجيرياالوزارة االتحادية للشؤون المالية ب
  

   ل وبرنامج العملجدول األعماإقرار انتخاب أعضاء المكتب و   10:00-10:15
  

  استراحة    10:15-10:30
  

   :الجلسة األولى   10:30-12:00
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   2صفحة 
تي حدثت مؤخرُا ال االقتصادية واالجتماعيةتطورات اللمحة عامة عن  •

  في أفريقيا
  

  اللجنة االقتصادية ألفريقياتقدمه عرض 
  ون أبوجاُتْلترانسكورب ِهقاعة المؤتمرات بفندق : المكان

   ب لجنة الخبراءرئيس مكت: رئيس الجلسة
  

  مناقشة عامة
  

  الجلسة الثانية    12:00-13:30
  

استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وخطة  •
 2015التنمية لما بعد عام 

  
  عرض تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

  
 2015 التنمية لما بعد عام المعني بخطةالموقف األفريقي الموحد  •

  
   مه مفوضية االتحاد األفريقيعرض تقد

  ون أبوجاُتْلترانسكورب ِهقاعة المؤتمرات بفندق : المكان
   رئيس مكتب لجنة الخبراء: رئيس الجلسة

  
  مناقشة عامة

  
   فترة الغداء   13:30-14:30

  
  لثةالجلسة الثا   14:30-15:45

  
 تقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق التكامل اإلقليمي في أفريقيا  •

  
   تقدمه مفوضية االتحاد األفريقيعرض

  
  ون أبوجاُتْلترانسكورب ِهقاعة المؤتمرات بفندق : المكان

   رئيس مكتب لجنة الخبراء: رئيس الجلسة
  

  مناقشة عامة
  

  استراحة    15:45-16:00
  

  الجلسة الرابعة   16:00-18:30
  

 التنمية الشاملة للجميع  ألغراضالتصنيع: موضوع المؤتمرومناقشة عرض 
   لمفضية إلى التحول في أفريقياوا

  قاعة المؤتمرات بفندق ترانسكورب ِهْلُتون أبوجا: المكان
   رئيس مكتب لجنة الخبراء: رئيس الجلسة

 
  :العروض

  
 المطروحة ورقة المسائل •
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شمال أفريقيا، وغرب أفريقيا، : المكاتب دون اإلقليميةداخالت م •
 يووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا، والجنوب األفريق

  
  مناقشة عامة

  
  حفل استقبال       18:30

  
  مارس/آذار  26ألربعاء ا
  

  )متابعة(الجلسة الرابعة      9:00-10:45
  

  مناقشة عامة
  

  استراحة    10:45-11:00
  

على التنمية  الجديدة للمساواة بين الجنسين وةالمبادر"عرض ومناقشة    11:00-13:00
  "نطاق القارة

  
  فترة الغداء   13:00-14:30

  
  الجلسة الخامسة    14:30-16:30

  
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي المتعلق بالتقرير ومناقشة عرض 

  2015لدعم أفريقيا في فترة ما بعد عام 
  

  الجلسة السادسة    16:30-18:30
  

األثر االقتصادي : في أفريقياتكلفة الجوع "المعنونة الدراسة مناقشة 
 ال في إثيوبيا وأوغندا وسوازيلندلدى األطفواالجتماعي لنقص التغذية 

  "ومصر
  

  عرض يقدمه برنامج األغذية العالمي
  

  قاعة المؤتمرات بفندق ترانسكورب ِهْلُتون أبوجا: المكان
  يحدد فيما بعد: رئيس الجلسة

  
  مناقشة عامة

  
  مارس/آذار 27خميس، ال
  

 :الجلسة السابعة      9:00-14:30
  

  المسائل النظامية •
  

  قاعة المؤتمرات بفندق ترانسكورب ِهْلُتون أبوجا: المكان
  رئيس مكتب لجنة الخبراء: رئيس الجلسة

  
   مفوضية االتحاد األفريقياض تقدمهوعر      9:00-11:00
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مؤتمر وزراء االقتصاد لمجموعة خبراء  تقرير االجتماع االستثنائي) أ(

  والمالية األفريقيين
  
   2063مرحلي عن خطة عام تقرير ) ب(
 تقرير مرحلي عن تعزيز التجارة فيما بين البلدان األفريقية ومنطقة )ج(

  التجارة الحرة القارية
  
 خطة العمل لتسريع التنمية الصناعية في أفريقياتعبئة الموارد لصالح ) د(

  مجال التعدين لرؤية األفريقية فياو
  
  تمويل برنامج تطوير الهياآل األساسية في أفريقيا) هـ(
  
  المالية البريديةالخدمات ) و(
  
  مقارنة األسعار بين القارات تقرير مرحلي عن ) ز(

  
  استراحة    11:15- 11:00

  
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا اض تقدمهوعر   13:15- 11:15

 
تقرير عن عمل اللجنة بما في ذلك متابعة قرارات وتوصيات المؤتمر   )أ(

فريقي واللجنة  بين االتحاد األ2013المشترك لعام السنوي الوزاري 
  االقتصادية ألفريقيا 

 
الخطة البرنامجية المقترحة /روع اإلطار االستراتيجي المقترحــمش  ) ب(

   2016 -2015نتين ـلفترة الس
 
  التكامل اإلقليميدليل   )ج(
  
  المبادرة الجديدة للمساواة بين الجنسين والتنمية على نطاق القارة  )د(
  
 التابع قي للتنمية االقتصادية والتخطيطالمعهد األفريتقرير عن عمل   )ه(

  لألمم المتحدة
  
تقرير عن الدعم المقدم على نطاق منظومة األمم المتحدة لالتحاد   )و(

  وبرنامج نيباد التابع له األفريقي
  

  مناقشة عامة
  

   أي مسائل أخرى   13:15-13:30
  

   فترة الغداء   13:30-14:30
  

  مارس/آذار 28 ،الجمعة
  

  : لجلسة الثامنةا   15:30-17:30
 

   عتمادهاإالنظر في مشروع تقرير لجنة الخبراء ومشاريع القرارات و •
  

  قاعة المؤتمرات بفندق ترانسكورب ِهْلُتون أبوجا: المكان



E/ECA/COE/33/Inf/1 
AU/CAMEF/EXP/WP(IX) 
    5 صفحة

  رئيس مكتب لجنة الخبراء: رئيس الجلسة
  

  اختتام االجتماع   17:30-18:00
  

  قاعة المؤتمرات بفندق ترانسكورب ِهْلُتون أبوجا: المكان
  رئيس مكتب لجنة الخبراء: ئيس الجلسةر

  
  مالحظات

  
مفوضية  بمفوض الشؤون االقتصادية، نتوني موثايي ماروبينغأالدآتور  •

 االتحاد األفريقي
  نائب األمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا، السيد عبد اهللا حمدوك •
 الخبراء  لجنة مكتب رئيس •

  
  
 


