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EA 12722 

 

AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

 
 األفريقيين المسؤولين عن التكاملالمؤتمر السابع للوزراء 

 4141يوليو  41-41

 دسوازيالن
 

 مشروع برنامج العمل

 اجتماع الخبراء

 

 4141يوليو  41اليوم األول5 
 

 التسجيل - 8:00 – 9:00

 االفتتاح مراسم - 9:00 – 9:45

، مفوض الشؤون االقتصادية ، ماروبينج موتاي كلمة االفتتاح من سعادة الدكتور أنتونيو  

 مفوضية االتحاد األفريقي

 كلمة الترحيب من ممثل البلد المضيف 

 القهوةالشاي/استراحة لتناول  9:45 – 10:00

 انتخاب هيئة المكتب 10:00 – 10:10

 وتنظيم العمل  اعتماد جدول األعمال  10:00 – 10:15

 حلقة نقاش حول موضوع المؤتمر " البنية التحتية والتكامل في أفريقيا"
 

مفهوم برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في إطار معاهدة أبوجا  5األوليالجلسة   10:15 – 13:00  

  المنسق

 ، مفوضية االتحاد األفريقيير إدارة البنية التحتية والطاقةأبو بكاري بابا موسي، مد/لسيدا المقدم

   مناقشات
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 الغداء لتناول استراحة  13:00 – 15:00

 الثانية 5 البنية التحتية والتجارةالجلسة   41510  - 40511

  المنسق

لبنية التحتية والنقل، مفوضية االتحاد ل خبير استشاري الدكتور/ موريس نياتي موامبا،  المقدم

 األفريقي

 مناقشات

 

  

   

 القهوةالشاي/استراحة لتناول   41510 – 41561

41510 – 42511 يني كواسي ن. جيتايا، مدير ر تقرير عن وضع التكامل في أفريقيا من قبل الدكتور 

 مفوضية االتحاد األفريقي  الشؤون االقتصادية ،

42511 – 42540 االتحاد األفريقي السادس تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر لمتابعة التقرير عن تقرير  

يني كواسي ن. جيتايا، ر الدكتور للوزراء األفريقيين المسؤولين عن التكامل من قبل

 مفوضية االتحاد األفريقي مدير الشؤون االقتصادية،

42540 – 43511  مناقشة 

 2014يوليو  15اليوم الثاني: 
 

 عمر سيك، الخبير االستشاري دراسة حول صندوق التكامل األفريقي من قبل السيد   4541 – 4511

 مناقشة  41540 – 4541

41511 – 41540  القهوةاستراحة لتناول الشاي/ 

 () مناقشةمواصلة ال  46511 – 41540

46511- 40511  استراحة لتناول الغداء 
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 -40561  15 :00 

 

 االقتصادية اللجنة ، كارنجي ستيفن السيد/ قبل من ،مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي

   المتحدة لألمم التابعة ألفريقيا

 مناقشة  41561 – 40561

 القهوةاستراحة لتناول الشاي/  41510 – 41561

41510 – 42511 و إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية من قبل األفريقية البينية تحديث حول التجارة  

 السيدة/ تريزا مباهانجا، مديرة إدارة التجارة والصناعة ، مفوضية االتحاد األفريقي 

 مناقشة  43540 – 42510

11:15 – 11:30  ما يستجد من أعمال 

 4141يوليو  41اليوم الثالث5 

 

 إعداد التقرير / اجتماع كبار مسؤولي الكوميسا   46511 – 4511

46511 – 40511  استراحة لتناول الغداء 

 بحث واعتماد التقرير  40511 – 46511

 القهوةاستراحة لتناول الشاي/  42540 – 42511

 بحث مشروع اإلعالن الوزاري  43541 – 42540

43541 – 43561  مراسم االختتام 

 


