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 تحاد األفريقيالامشروع برنامج اجتماعات 

 2020 سبتمبر/أكتوبرفي 

 )عن طريق الفيديو(
 

 

 2020أكتوبر 7 حتى

 

 االجتماعات النظامية لالتحاد األفريقي

 2020أكتوبر  22سبتمبر إلى 30من 

 

 االجتماعات النظامية لالتحاد األفريقي
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 للجنة الممثلين الدائمين  الدورة العادية األربعون (1)
 

 30 14.00-18.00و   10.00-13.00: 2020 أكتوبر 1-سبتمبر  

 2  لجنة الممثلين  ياتتوص عتمادا -   10.00-13.00: 2020 أكتوبر 5و

 الدائمين

 2020 أكتوبر 1-سبتمبر 30 
 أديس أبابا، إثيوبيا

 (عن طريق الفيديو)

 

 لجان المجلس التنفيذي
 

  

لى ع -ةفي منظومة األمم المتحد يةاألفريق اجتماع اللجنة الوزارية للترشيخات (2)

 السياسية الشؤون إدارة – مستوى السفراء
 2020 سبتمبر  23 

 18.00-15:30الساعة: 

 )عن طريق الفيديو(
 

 وزراء المالية الخمسة عشرلجنة خبراء اجتماع  (3)

 
 2020 أكتوبر  6 

 14:00-11:00الساعة: 

 )عن طريق الفيديو(
 

 2020 أكتوبر 9  مسة عشرلجنة وزراء المالية الخاجتماع  (4)
 14.00-11.00الساعة: 

 (عن طريق الفيديو)
 

على  ةلدولياالمنظومة داخل  ةاألفريقيالمعنية بالترشيحات  اجتماع اللجنة الوزارية (5)

 إدارة الشؤون السياسية –المستوى الوزاري 
 

 15.00-16.00 المكتبهيئة : اجتماع 

 16.00-18.00ها: اجتماع اللجنة بكامل هيئت 
 

 2020 أكتوبر 12 
 18.00-15.00الساعة: 

 )عن طريق الفيديو(

 

 المجلس التنفيذي
  

 الدورة العادية السابعة والثالثون للمجلس التنفيذي (6)

 13 19.00-16.00و 15.00-12.00 ::2020 أكتوبر 

 14 19.00-16.00و 15.00-12.00: 2020 أكتوبر 

 واعتماد مقررات المجلس التنفيذي

 2020أكتوبر  13-14 
 أديس أبابا، إثيوبيا

 )عن طريق الفيديو(

 

  اجتماع التنسيق نصف السنوي

  

فريقي والمجموعات بين االتحاد األ التنسيق نصف السنوي الثانياجتماع  (7)

 واآلليات اإلقليمية االقتصادية اإلقليمية

 12.00-12.30  - االفتتاح مراسم  

 12.30-16.00  - جلسة مغلقة 

 16.00-16.30 - تتاممراسم االخ 

 2020 أكتوبر 22 
 أديس أبابا، إثيوبيا

 )عن طريق الفيديو(
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 تحاد األفريقيالامشروع برنامج اجتماعات 

 2020 في سبتمبر/أكتوبر

 )عن طريق الفيديو( 
 

 النظامية االجتماعات
 

(1)  
 

 للجنة الممثلين الدائمين الدورة العادية األربعون
 

 2020 أكتوبر 1 –سبتمبر  30
 

 س أبابا، إثيوبيا )عن طريق الفيديو(أدي: المكان

   2020 سبتمبر 30

 مراسم االفتتاح  

10:30 - 10:00 

 

 الكلمة االفتتاحية من رئيس لجنة الممثلين الدائمين - 

 كلمة الترحيب من رئيس المفوضية -

 جلسة مغلقة :  10:30 - 13:00

 استراحة لتناول الغداء : 13:00 - 14:00

 مغلقةجلسة  : 14:00 - 18:00

   2020 أكتوبر 1

 جلسة مغلقة : 10:00 - 13:00

 استراحة لتناول الغداء : 13:00 - 14:00

 جلسة مغلقة : 14:00 - 18:00

   2019 أكتوبر 5و 2

 اعتماد توصيات لجنة الممثلين الدائمين : 10:00 - 13:00

 االختتام : 
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 تحاد األفريقيالامشروع برنامج اجتماعات 

 2020 أكتوبر/في سبتمبر
 

 النظامية االجتماعات

 

(2) 

 

 السفراء على مستوى -في المنظومة الدولية األفريقية اجتماع اللجنة الوزارية للترشيحات

 )عن طريق الفيديو(
 

 2020 سبتمبر 23
 

 

 2020 سبتمبر  23
 

 

 

 

15:30 - 18.00 

 

على  اجتماع اللجنة الوزارية للترشيحات في المنظومة الدولية 

 ى السفراءمستو

 

  النهائي البرنامج إدارة الشؤون السياسية وزعست :ملحوظة
 

 :أعضاء اللجنة الوزاريةفيما يلي 
 

  الرئيس -الجمهورية التونسية 

  لنائب األول للرئيسا -جمهورية غينيا االستوائية 

  ائب الثاني للرئيسالن -جمهورية جيبوتي 

  ائب الثالث للرئيسالن -جمهورية أنجوال 

 مقررال -ية سيراليون جمهور 

 بوركينا فاسو 

 جمهورية الكونغو 

 ابونججمهورية ال 

 جمهورية غانا 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 جمهورية كينيا 

 جمهورية مالوي 

 جمهورية السنغال 

 جمهورية السودان 
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 جمهورية زيمبابوي 
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 تحاد األفريقيالامشروع برنامج اجتماعات 

 2020 في سبتمبر/أكتوبر
 

 

 النظامية تماعاتاالج

(3) 

 

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  خبراءاجتماع 
 (الفيديو طريق)عن  

 

 2020 أكتوبر 6
 

    2020 أكتوبر 6
  لجنة وزراء المالية الخمسة عشراجتماع خبراء   11:00-14:00

 

سبة مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحا مكتب نائب الرئيس/ وزعيس :ملحوظة

 البرنامَج النهائي
 

 :أعضاء لجنة وزراء المالية الخمسة عشرفيما يلي 

 

 الوسط: الكاميرون وتشاد والكونغو 

 الشمال: مصر والجزائر والمغرب 

 جنوب: جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبياال 

 الغرب: نيجيريا وغانا وكوت ديفوار 

 الشرق: إثيوبيا وكينيا ورواندا 
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 تحاد األفريقيالامشروع برنامج اجتماعات 

 2020 في سبتمبر/أكتوبر

 

 النظامية االجتماعات

 

(4) 

 

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشر اجتماع 
 ()عن طريق الفيديو 

 

 2020 أكتوبر 9
 

    2020 أكتوبر 9

 

11.00-14.00 
 

 

 

  لجنة وزراء المالية الخمسة عشراجتماع 

 
مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة  ئب الرئيس/مكتب نا وزعيس :ملحوظة

 البرنامَج النهائي
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 تحاد األفريقيالامشروع برنامج اجتماعات 

 2020 في سبتمبر/أكتوبر
 

 

 النظامية االجتماعات

 

(5) 
 

 ءوزرالى مستوى الع -في المنظومة الدولية األفريقية لترشيحاتالمعنية با اجتماع اللجنة الوزارية

 )عن طريق الفيديو(
 

 2020أكتوبر  12
 

 

  2020أكتوبر   12

 

 

15:00 - 16.00 

 

 هيئة المكتباجتماع  

 اجتماع اللجنة بكامل هيئتها  16.00-18.00

 
  النهائي البرنامج إدارة الشؤون السياسية وزعست :ملحوظة

 

 :أعضاء اللجنة الوزاريةفيما يلي 
 

  الرئيس -الجمهورية التونسية 

  لنائب األول للرئيسا -جمهورية غينيا االستوائية 

  ائب الثاني للرئيسالن -جمهورية جيبوتي 

  ائب الثالث للرئيسالن -جمهورية أنجوال 

  مقررال -جمهورية سيراليون 

 بوركينا فاسو 

 جمهورية الكونغو 

 ابونججمهورية ال 

 جمهورية غانا 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
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 جمهورية كينيا 

 ورية مالويجمه 

 جمهورية السنغال 

 جمهورية السودان 

 جمهورية زيمبابوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحاد األفريقيالامشروع برنامج اجتماعات 

  2020 في سبتمبر/أكتوبر

 )عن طريق الفيديو(
 

 النظامية االجتماعات
 

(6) 

 الدورة العادية السابعة والثالثون للمجلس التنفيذي

 2020أكتوبر 13-14
 

 أبابا، إثيوبيا )عن طريق الفيديو( المكان: أديس
 

 2020أكتوبر  13
 

 االفتتاح  مراسم 12.00-12.30

 (دقائق 10)الكلمة االفتتاحية لرئيس المجلس التنفيذي  -

 دقائق( 10)رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  كلمة -
 

 جلسة مغلقة 

 جدول األعمال وتنظيم العمل اعتماد 12.30-12.40

 جلسة عمل  12.40-15.00

  تناول الغداءلاستراحة  15.00-16.00

 جلسة عمل  16.00-19.00

http://www.au.int/
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  2020 أكتوبر 14

 جلسة عمل 12.00-15.00

 تناول الغداءلاستراحة     15.00-16.00

 التنفيذي للمجلس سابعة والثالثينال العادية الدورة مقررات اعتماد - 16.00-19.00

 أعمال مند يستج ما -                              

 االختتام  19.00-19.30

 

 التحاد األفريقيامشروع برنامج اجتماعات 

 2020 في سبتمبر/أكتوبر

 )عن طريق الفيديو(
 

 النظامية االجتماعات

 

(7) 
 

 ليمية االقتصادية اإلق والمجموعاتفريقي التحاد األبين ا التنسيق نصف السنوي الثانياجتماع 

 2020 أكتوبر 22
 

 س أبابا، إثيوبيا )عن طريق الفيديو(المكان: أدي
   

 جلسة مفتوحة  12.00-12.30

 

 االفتتاح مراسم  

نوب رئيس جمهورية ج ،سيريل رامافوسامن قبل فخامة  مداوالتالافتتاح  -  

 دقيقة( 15) فريقيا ورئيس االتحاد األفريقيأ

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ،محمد كيموسى ف السيدسعادة  كلمة -

 (دقيقة 15)
 

 جلسة مغلقة  12.30-16.00

 وتنظيم العمل اعتماد جدول األعمال -  

 في أفريقيا 19بحث التقرير المرحلي عن جائحة كوفيد  -

االتحاد األفريقي والمجموعات تقسيم العمل بين  عنتقرير الحث ب -

 واآلليات اإلقليمية والدول األعضاء االقتصادية اإلقليمية

 كامل اإلقليميالت عن الحالة بحث تقرير -

 عالن اجتماع التنسيق نصف السنوي الثاني بينإ روعشمواعتماد  بحث -

 ميةقلياالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإل

 يستجد من أعمال ما -

 

 مراسم االختتام  16.00-16.30

يا، رئيس جمهورية جنوب أفريق ،سيريل رامافوسا لفخامة ةختاميالكلمة ال -  - 
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 ورئيس االتحاد األفريقي

 

 

http://www.au.int/

