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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  املالية والتخطيطجلنة خرباء مؤمتر وزراء 

 والتنمية االقتصادية األفريقيني 
 االجتماع التاسع والثالثون 

  

 2021آذار/مارس  19-17، )حضوراي وعرب االنرتنت( أديس أاباب
  *من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل
 

 مشروع برانمج العمل
 آذار/مارس 17األربعاء، 

 من جدول األعمال( 1)البند افتتاح االجتماع   00/11-30/11

 حضوراي وعرب االنرتنت./: قاعة مؤمترات األمم املتحدةاملكان

 .: رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليتهالرئيس

 البياانت:

 رئيس مكتب جلنة اخلرباء املنتهية واليته. 

  العام لألمم املتحدةالسيدة فريا سونغوي، وكيلة األمني، 
  .األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا

 ممثل حكومة مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية.  

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج  30/11-45/11
 من جدول األعمال( 2)البند العمل 
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 اجللسة األوىل: 45/11-00/13

التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حملة عامة عن 
 3البند ) 19شهدهتا أفريقيا مؤخًرا يف ظل جائحة كوفيد 

 (من جدول األعمال

 .رئيس مكتب جلنة اخلرباء الرئيس:

قسم حتليل رئيس ، هوبستون تشافوالالسيد عرض يقدمه 
   .ُشعبة االقتصاد الكلي واحلوكمةيف ابإلانبة االقتصاد الكلي 

 عامةمناقشة 

 .اسرتاحة 00/13-15/13

 اجللسة الثانية:  15/13-00/14

تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا يف 
 (من جدول األعمال 4البند ) 19ظل جائحة كوفيد 

 .رئيس مكتب جلنة اخلرباء الرئيس:

مدير ُشعبة التكامل  ،ستيفن كارينجيالسيد  عرض يقدمه
 .اإلقليمي والتجارة

 مناقشة عامة

 .اسرتاحة للغداء 00/14-00/15

 اجللسة الثالثة: 00/15-00/18

 5)البند للجنة  موضوع الدورة الثالثة واخلمسنيعن عرض 
 من جدول األعمال(

 .: رئيس مكتب جلنة اخلرباءالرئيس

التكامل مدير ُشعبة ، ستيفن كارينجييقدمه السيد  عرض
 .اإلقليمي والتجارة

 مناقشة عامة
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 آذار/مارس 18اخلميس، 

 :اجللسة الرابعة 00/11-30/12

 من جدول األعمال( 6)البند القضااي النظامية 

 .: رئيس مكتب جلنة اخلرباءالرئيس

  :سيتم تناول القضااي النظامية التالية

  تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية
إىل  2020ألفريقيا )خالل الفرتة من نيسان/أبريل 

 ،ويبمسعيد أدجيو السيد ، يقدمه (2021آذار/مارس 
 .مدير ُشعبة التخطيط االسرتاتيجي والرقابة والنتائج

  ؤمتر ملمتابعة قرارات الدورة الثانية واخلمسني تقرير عن
والتنمية االقتصادية األفريقيني  املالية والتخطيطوزراء 

ملكتب اللجنة االقتصادية االستثنائي االجتماع وقرارات 
يف نيسان/أبريل  املعقود على املستوى الوزاري ألفريقيا
قسم رئيسة ، براغانيت دااي السيدة قدمه، ت2020

ُشعبة يف والرقابة السياسات املؤسسية والتخطيط 
  االسرتاتيجي والرقابة والنتائج.التخطيط 

 مناقشة عامة

 .اسرتاحة  30/12-45/12

 :اجللسة اخلامسة 45/12-15/14 

 من جدول األعمال( )متابعة( 6)البند  القضااي النظامية

  التغيريات التنظيمية األخرية يف أمانة اللجنة عرض عن
االقتصادية ألفريقيا: مذكرة من األمينة التنفيذية، يقدمه 

مدير شعبة التخطيط  ،ويبمسعيد أدجيو السيد 
 .االسرتاتيجي والرقابة والنتائج

  قدمهت، 2022اخلطة الربانجمية املقرتحة لعام عرض عن 
قسم السياسات املؤسسية رئيسة ، داية براغانيت السيدة

ُشعبة التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط والرقابة يف 
 والرقابة والنتائج.
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  يقدمه 2022ربانجمية املقرتحة لعام امليزانية العرض عن ،
  .اإلدارةمدير شعبة ، كارلوس حدادالسيد 

 مناقشة عامة 

 اسرتاحة للغداء 15/14-15/15

 :اجللسة السادسة 15/15-15/17

 من جدول األعمال( )متابعة( 6)البند القضااي النظامية 

  تقرير عن الدورة األوىل للجنة املعنية بتنمية القطاع
والتكامل اإلقليمي، والتجارة، واهلياكل اخلاص، 

السيد  األساسية، والصناعة والتكنولوجيا، يقدمه
يف التكامل اإلقليمي قسم رئيس ، فرانسيس إيكومي

 .شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة

  تقرير عن اجتماع الدورة الثالثة للجنة املعنية ابلسياسات
السيد قدمه ياالجتماعية والفقر والشؤون اجلنسانية، 

عنية ابلشؤون اجلنسانية الشعبة املرئيس ، إدالم أبيا ميريو
 .والفقر والسياسات االجتماعية

  ملنتدى أفريقيا والسادسة اخلامسة تني تقرير عن الدور
، نسيم أوملانالسيد اإلقليمي للتنمية املستدامة، يقدمه 

شعبة قسم االقتصاد األخضر واألزرق يف رئيس 
 . املناخ وإدارة املوارد الطبيعيةالتكنولوجيا وتغري

 مناقشة عامة

 اسرتاحة  15/17-30/17

 اجللسة السابعة: 30/19- 30/17

 من جدول األعمال( )متابعة( 6)البند  القضااي النظامية

 ولية لكبار تقرير عن اجتماعات اللجنة احلكومية الد
 ة، مدير نغوين ديوب ةالسيد قدمهاملسؤولني واخلرباء، ت

 .املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا
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  التقرير املرحلي عن أعمال املعهد األفريقي للتنمية
بن  كرمية بومنرةالسيدة االقتصادية والتخطيط، تقدمه 

مديرة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية ، سلطان
 .والتخطيط

  تقرير عن املؤمتر اخلامس للوزراء املسؤولني عن التسجيل
وقائع االجتماع السابع للجنة اإلحصائية عن املدين و 

، رئيس قسم ويليام موهوافاالسيد قدمه ي، هألفريقيا ونتائج
تينفيسي السيد اإلحصاء الدميوغرايف واالجتماعي، و 

 ات،اإلحصاءقسم تنمية ، رئيس جوزيف إيلبودو
املركز األفريقي يف  والتواصل ،البياانتيف جمال  بتكاراالو 

 .لإلحصاء

 عامةمناقشة 

 آذار/مارس 19اجلمعة، 
 اجللسة الثامنة: 00/11-00/13

 من جدول األعمال( )متابعة( 6)البند القضااي النظامية 

  تقرير عن الدعم املقدم من األمم املتحدة إىل االحتاد
األفريقي وبرانمج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

قسم املعايري ، رئيس دمبا دايرادمه السيد يقالتابع له، 
ُشعبة التخطيط االسرتاتيجي والرقابة وضمان اجلودة يف 

   .والنتائج

  التقدم احملرز يف تنفيذ اجملاالت ذات األولوية عرض عن
يف برانمج عمل إسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً للعقد 

، يقدمه (برانمج عمل إسطنبول) 2020–2011
شعبة سياسات االقتصاد ، رئيس أرماه وبريتولوميالسيد 

 .ابإلانبة الكلي واحلوكمة

  برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري تقرير عن
السيد يقدمه ، 2024-2014الساحلية للعقد 
رئيس قسم التكامل اإلقليمي يف  ،فرانسيس إيكومي

  .ُشعبة التكامل اإلقليمي والتجارة

 مناقشة عامة  
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 اسرتاحة 00/13-15/13

ومكان انعقادها للجنة اتريخ الدورة الرابعة واخلمسني  15/13-45/13
 من جدول األعمال( 7)البند  وموضوعها

 من جدول األعمال( 8)البند  مسائل أخرى 45/13-15/14 

 .اسرتاحة للغداء 15/14-00/15

 .صياغة تقرير اجتماع جلنة اخلرباء 00/15-00/16

 اجللسة التاسعة:   00/16-00/18

والنظر يف  ؛هاعتمادو النظر يف تقرير اجتماع جلنة اخلرباء 
 من جدول األعمال( 9)البند  التوصيات ومشاريع القرارات

 .قاعة مؤمترات األمم املتحدة املكان:

 .رئيس مكتب جلنة اخلرباء الرئيس:

 .يقدمه مقر ِّر مكتب جلنة اخلرباء ،عرض مشروع التقرير

 من جدول األعمال( 10)البند اختتام االجتماع  15/18-45/18

 .رئيس مكتب جلنة اخلرباء الرئيس:

 البياانت:  

 يلة األمني العام لألمم املتحدة، السيدة فريا سونغوي، وك
 فيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا.األمينة التن

 رئيس مكتب جلنة اخلرباء. 

 
__________ 

 


