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 يةلشؤون المالية والنقدللجنة الفنية المتخصصة ل ةالثاني الدورة

 االقتصادي والتكاملوالتخطيط 

 الوزراءاجتماع 

 2018أبريل  17 – 16

 أديس أبابا، إثيوبيا
Eco/STC/MAEPI(II)/MIN/POW 

 

 برنامج العمل المؤقت

 أبريل  16االثنين 

 افتتاح االجتماع 9:30 – 9:00

 

 ترحيبال كلمة

االتحادية  إثيوبيا جمهورية الوطني، التخطيط مفوضييناغر ديسي، صاحب المعالي الدكتور 

  الديمقراطية

 

 الكلمة االفتتاحية

 االجتماعيةالشؤون  ةمفوض، أميرة الفاضلمعالي صاحبة ال

 العمل وبرنامج اعتماد مشروع جدول األعمال 9:45 – 9:30

 تعبئة" وحول أفريقيا في المواضيعية االقتصادية القضايا حول الرئيسية الكلمةالجلسة األولى:  10:45 – 9:45

 "ةالمشروع غير ةالمالي اتوالتدفق الفساد محاربة: المحلية الموارد

 إثيوبيا لدى الدولي النقد صندوقل المقيم ممثلال إسكوالنو، خوليو

 

 رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصةالرئيس: 

 تعليقات عامة 

 استراحة لتناول القهوة/ الشاي 11:00 – 10:45

 "تعبئة الموارد المحلية"فريق مناقشة حول الجلسة الثانية:  12:30 – 11:00

 الرئيس: رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة 

 وزيرالميّسر:  

 فريق المناقشة:أعضاء  

 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات التنفيذي، األمين زي،وناد إيمانويل

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 
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 )برعاية المؤسسة األفريقية لبناء القدرات( استراحة لتناول الغداء 14:30 – 12:30

 "محاربة الفساد" فريق مناقشة حولالجلسة الثالثة:  15:30 – 14:30

 الرئيس: رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة 

 وزيرالميّسر:  

 أعضاء فريق المناقشة: 

األمم المتحدة االقتصادية / لجنة اإلفريقي االتحاد لدى اليونيسف ممثلةليورلومون ج أوها،  -

 ألفريقيا

 والتنمية ومسائل الجنسين المرأة مديرة ويلر، كابا ماهاوا -

 مناقشة عامة 

 "محاربة التدفقات المالية غير المشروعة" فريق مناقشة حولالجلسة الرابعة:  16:30 – 15:30

 الرئيس: رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة 

 وزيرالميّسر:  

 

 أعضاء فريق المناقشة:

 االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدان -

 

 مناقشة عامة

 

 أبريل 17 الثالثاء

 اجتماع الخبراءبحث تقرير وتوصيات  :الخامسةالجلسة  10:30 – 9:30

 استراحة لتناول القهوة/ الشاي 11:00 – 10:30

 واإلعالن الوزاريإعداد تقرير وتوصيات اجتماع الوزراء  12:00 – 11:00

 استراحة لتناول الغداء 13:30 – 12:00

 الوزاريجتماع اال وإعالنتقرير ال بحث واعتماد :السادسةالجلسة  14:45 – 13:30

 ما يستجد من أعمال :السابعةالجلسة  15:15 – 14:45

 اختتام االجتماع :الثامنةالجلسة  15:45 – 15:15

 اللجنة الفنية المتخصصةكلمة من قبل رئيس هيئة مكتب 

 (من قبل مفوض التخطيط الوطني لجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية) حفل استقبال 18:00

 


