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	الخلفیة .1

 مل االقتصادیینالتخطیط والتكامالیة والشؤون النقدیة ولجنة الفنیة المتخصصة للالدورة الثالثة لالمفوضیة م تنظِّ 
، والمقّرر لجان الفنیة المتخصصةالمعدِّل ل ،Assembly/AU/Dec.227(XII)بموجب المقرر 

Assembly/AU/Dec.365(XVII)  ارا من اعتب تفعیل اللجان الفنیة المتخصصةبالمفوضیة  الب یطالذي
 قطاعیة.المؤتمرت الوزاریة الإلغاء و 2013ینایر 

قي الفنیة تحاد األفریلجنة االبین االجتماعات السنویة المشتركة عقب تأجیل م اللجنة الفنیة المتخصصة تّنظَّ 
فریقیا التابعة االقتصادیة أل لجنةالمؤتمر و التكامل االقتصادیینمالیة والشؤون النقدیة والتخطیط والمتخصصة لل
داكار،  قدھا فيع التي كان من المقرر ،والتنمیة االقتصادیة التخطیطلمالیة ول األفریقیین وزراءلل لألمم المتحدة 

تقدیم  لضرورةنظرا اللجنة الفنیة المتخصصة عقد ومن الضروري . 2017مارس  28إلى  23من السنغال، 
 .2018في ینایر  االتحاد مؤتمرعلیھا  وافقلیمقررات ال

 التاریخ والمكانألف. 

تكامل لیة والشؤون النقدیة والتخطیط والللماجنة االتحاد األفریقي الفنیة المتخصصة لل الثالثة الدورة عقدستُ 
 .2017 أكتوبر 25 إلى 23 من للخبراء اجتماع وسیسبقھا ،2017 أكتوبر 27 إلى 26 مناالقتصادیین 

 األھدافباء. 

: حاداالت مؤتمر قبل من العتمادھا مقترحات تقدیم بھدف األعمال، جدول من التالیة البنود االجتماع سیبحث
 حةالمنقّ  االستراتیجیةو الواردات؛ على المائة في 0.2الـ ضریبة حول المالیة وزراءل مجموعة العشرة تقریر
 األفریقي انونقالو أفریقیا؛ في اإلقلیمي التكامل في المحرز التقدم تقییمو أفریقیا؛ في اإلحصاءات لتنسیق

 .وغیرھا القاریة، الحرة التجارة ومنطقة ؛ق األفریقیة الشاملةاسولألمركز االمتیاز و الستثمار؛ل

 النتائج المتوقعةجیم. 

 شأنب لیة والشؤون النقدیة والتخطیط والتكامل االقتصادیینللماجنة الفنیة المتخصصة لال تتداول أن المتوقع من
 .2018 نایری في األفریقي االتحاد مؤتمر علیھا وافقیل توصیات تقترح وأن ،األعمال جدول في المدرجة البنود

 ةدال. المشارك

 لدولل المركزیة والبنوك والتكامل االقتصادي والتخطیط المالیة وزارات منلون ممثّ  المؤتمر في سیشارك
 لجنةالو اإلقلیمیة، االقتصادیة المجموعات من اآلخرون المشاركون وسیكون. األفریقي االتحاد في األعضاء

 .آخرین وشركاء االقتصادیةالمتحدة  ألمماالقتصادیة ألفریقیا التابعة ل

	الترتیبات التنظیمیة .2

 إلى) الصلة ذات والوثائق العمل، برنامج ومشروع األعمال، جدول مشروع( الوثائق المفوضیة سترسل
 الموقع على أیضا متاحة الوثائق وستكون. مشاركتھم تأكید بمجرد اإللكتروني البرید طریق عن ركینالمشا
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تأكد ت ممن المشاركین جمیع إلى منفصلة إعالمیة مذكرةإرسال  سیتم كذلكو. األفریقي لالتحاد اإللكتروني
 .مشاركتھم

	لغات العمل .3

 الفرنسیة والبرتغالیة.اإلنجلیزیة والعربیة وغات للابجتماع سیجري اال

	جھات االتصال .4

 االتصال بـ: لمزید من المعلومات، یرجى 

 الشؤون االقتصادیةإدارة 
 مفوضیة االتحاد األفریقي

 3243صندوق برید 
 أدیس أبابا، إثیوبیا

 7700 551-11-251+رقم الھاتف: 
 8718 551-11-251+رقم الفاكس: 

 union.org-kamalizap@africa البرید اإللكتروني: 
   union.org-charumbiran@africa 
   union.org-liganes@africa 
    union.org-lutempom@africa 


