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 الوزراءاجتماع 

 

     17 ٌولٌو 2014
 

 التسجٌل - 01: 01-1: 9

 مراسم االفتتاح - 01: 00-09: 71

من سعادة الدكتورة انكوسازانا  دالمٌنً زوما، رئٌسة مفوضٌة  ٌةاالفتتاح الكلمة   

 االتحاد األفرٌقً

سعادة الدكتور كارلوس لوبٌز األمٌن التنفٌذي للجنة من   ٌةاالفتتاحكلمة ال 

 االقتصادٌة ألفرٌقٌا التابعة لألمم المتحدة 

 المضٌفكلمة الترحٌب من ممثل البلد  

 التقاط صورة جماعٌة 71:11-71:71

 استراحة لتناول الشاي/ القهوة 71: 01-10: 71

 اعتماد جدول األعمال وتنظٌم العمل 71:01-71:01

للوزراء األفرٌقٌٌن المسؤولٌن عن التكامل  السادسالمؤتمر تقرٌر األنشطة لرئٌس  71:01-71:21  

التكامل فً أفرٌقٌا و تنفٌذ توصٌات المؤتمر السادس نظرة عامة حول وضع   71:01-77:41
 للوزراء األفرٌقٌٌن المسؤولٌن عن التكامل :

  ًمفوض موتاي ماروبٌنج  مالحظات تمهٌدٌة من قبل سعادة الدكتور أنتون
 الشؤون االقتصادٌة، بمفوضٌة االتحاد األفرٌقً
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  للمجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة الرؤساء التنفٌذٌٌن عروض من 

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

والتكامل اإلقليمي : ماهي التحديات التي الجلسة األولي:  تطوير البنية التحتية  41: 11-77: 70

 أفريقيا   تواجه 

نغو ومولونغو ، وزٌر خارجٌة ، جمهورٌة الكتٌونجا ن باندا ٌتشمعالً السٌد رٌمون  المنسق

 الدٌمقراطٌة

  ، بوركٌنا فاسو 2واجا ً باسولً، جامعة ٌبوب ت. / الدكتور   المقدم

 استراحة لتناول الغداء 13:00-14:00

 أداء الخدمات اللوجستية تتبع والتكامل : الجلسة الثانية : البنية التحتية  72:11-71:11

، وزير الخارجية المسؤول عن التعاون والتكامل كييينجي سعادة السيد/ عثماني  المنسق

 اإلقليمي في أوغندا 

 ٌسٌتً مدٌر جماعة مفكري أفرو سانتر، أماٌزوإٌف إكوي الدكتور/    المقدم

71:11-73:01 

 

األفريقية و التعجيل  البينية تطوير البنية التحتية ، التجارةالجلسة الثالثة: 

 بالتكامل في أفريقيا 

 ، وزٌر التجارة والصناعة ، نامٌبٌا سشلٌتواٌنسعادة السٌد/ كالً  المنسق

 البروفٌسور ، مالك سانً، جامعة داكار ، ومدٌر مختبر السٌاسات التجارٌة  المقدم

 استراحة لتناول الشاي/ القهوة 73:01-73:21

: مشاركة الشركات التجارٌة المملوكة لنساء فً مبادرات البنٌة الرابعة الجلسة 73:21-71:01

 التحتٌة اإلقلٌمٌة األفرٌقٌة ، تقٌٌم 

الدكتورة إلهام محمود أحمد إبراهٌم ، مفوضة البنٌة التحتٌة والطاقة ، سعادة   المنسق

 مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

 أفرٌقٌا إلى األخضررئٌس تحول نجً ، ٌالدكتور، ناتالً ش المقدم
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 التنفٌذي بناء القدرات والبنٌة التحتٌة من قبل البروفٌسور إٌمانوٌل ننادوزي ، األمٌن 71:01-71:21 

 للمؤسسة األفرٌقٌة بناء القدرات 

 2015جندة التنمٌة لفترة ما بعد عام أبشأن حول الموقف األفرٌقً الموحد إحاطة  21: 11-71: 71

 ، ونً موتاي ماروبٌنج مارومن قبل سعادة الدكتور انت 2063أفرٌقٌا   جندةأو

 بمفوضٌة اال تحاد األفرٌقً الشؤون االقتصادٌةمفوض 

 بحث واعتماد توصٌات اجتماع الخبراء 11: 01-71: 71

 عرض حول نتائج حلقة المناقشات  01: 21-71: 71

 ما ٌستجد من أعمال  21: 00-71: 79

 : 71 يوليو 4172

 لشرق أفرٌقٌا والجنوب األفرٌقً/ اتفاقٌات لكومٌسا   الوزاري جتماع االإعداد تقرٌر /  00: 9 -00: 70

 الشراكة االقتصادٌة 

 استراحة لتناول الغداء 00: 70 -00: 71

 اعتماد تقرٌر الوزراء 00: 71 -01: 73

 استراحة لتناول الشاي/ القهوة 01: 73 -21: 73

 مشروع اإلعالن الوزاري واعتماد بحث 21: 15-73: 17

71:71-71:01  موعد ومكان المؤتمر المقبل 

 مراسم االختتام 11: 18 -01: 18

 


