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 مشروع البرنامج

 اجتماع الخبراء
 1122مارس  11 – 12

 
 1122مارس  12  

  التسجيل 20:11 – 21:11

  الجلسة االفتتاحية 21:11 – 0:11

 (5) والطاقة التحتية البنية مديرل الكلمة االفتتاحية .1 
 (11) للتنمية األفريقي البنك ممثل كلمة .2
 (11) لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ممثل كلمة .3
 (11) وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد ممثل كلمة .4
 (11) والطاقة التحتية للبنية األفريقي االتحاد مفوض كلمة .5
 (15) الموريتانية اإلسالمية الجمهورية الطاقة، لوزير ةاالفتتاحي الكلمة .6

 

  المسائل اإلجرائية 21:21 – 21:11

  الجتماعتشكيل هيئة مكتب ا 
 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل 
 

 

 مفوضية االتحاد األفريقي

  استراحة لتناول الشاي/ القهوة 22:11 – 21:21

  العملجلسات  

22:11 – 22:11  الفرعية اللجنة النظر في 
 العمل خطط تنفيذ وتقييم رصد آلية مشروع بحث 

 مفوضية االتحاد األفريقي

  استراحة لتناول الغداء 20:11 – 22:11

20:11 – 23:21  خطط عمل مفوضية االتحاد األفريقي بشأن الطاقة: 

o التوجيهيةوخطوطه  الحيوية الطاقة سياسة إطار 
o الجوفية الحرارية الناجمة عن الطاقة مخاطرال من حدة تخفيفال مرفق 
o الطاقة قطاع في التنظيمية األطر مواءمة 
o أفريقيا في الطاقة كفاءة مؤشر بيانات قاعدة 
o الكهرباء وشبكات التحتية توحيد مقاييس البنية 

 

 

 

 مفوضية االتحاد األفريقي

  القهوةاستراحة لتناول الشاي/  20:11 – 23:21

20:11 – 20:21   بشأن الطاقة البنك األفريقي للتنميةخطط عمل: 

o الطاقةبشأن  الجديد االتفاق 
o المتجددة لطاقةل األفريقية مبادرةال 

 

 

 البنك األفريقي للتنمية
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o أفريقيا في للجميع المستدامة الطاقة مبادرة 
o وتزويد المناطق الريفية بالكهرباء الصغيرة الخضراء لشبكةل األفريقية ستراتيجيةاال 

  االختتام 22:11 – 20:21

 1122مارس  11

0:11 – 21:11   بشأن الطاقة وكالة التخطيط والتنسيق للنيبادخطط عمل: 

o مشاريع خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا 
o  لتنمية أفريقيا )النيباد(مرفق إعداد مشاريع البنية التحتية للشراكة الجديدة 

 

 وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد

  استراحة لتناول الشاي/ القهوة 21:21 – 21:11

21:21 – 21:11   بشأن الطاقة المؤسسات الشريكةخطط عمل: 

o الممر األفريقي للطاقة النظيفة 
o أفريقيا في الطاقة موارد أطلس  
o –في مجال الطاقة األوروبي االتحادالشراكة بين أفريقيا و 

 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 

 التحالف التعاوني الدولي، 

مرفق حوار الشراكات لمبادرة االتحاد 

 األوروبي للطاقة

21:11 – 22:11   ف األمم المتحدة للتنمية المستدامة الالتحاد األفريقي وأهد 2163أجندة 

 المتكاملة الريفية التحتية البنية تطوير 

 االتحاد األفريقيمفوضية 

  

  استراحة لتناول الغداء 20:11 – 22:11

20:11 – 20:11  المنفصلة صياغة تقرير الجلسات  

20:11 – 20:11  للجنة الفنية  المقبل االجتماع إلى غاية 2112 يناير من اعتبار   ستنفذ التي المحدثة العمل خطط بحث

 ؛(2112) المتخصصة
 واعتمادهما؛ الوزاري اإلعالنو الخبراء تقرير يمشروع بحث 
 .ما يستجد من أعمال 

 

  االختتام 20:21 – 20:11

 

 اجتماع الوزراء

 1122مارس  12

 
 الجلسة العلنية  

  الجلسة االفتتاحية 21:11 – 10:11

  الموريتانية؛ اإلسالمية الجمهورية الطاقة، وزير قبل من ترحيبية كلمة 
 لتنمية؛ل األفريقي بنكال رئيس نائب كلمة 
 ؛لوكالة التخطيط والتنسيق للنيباد التنفيذي الرئيس كلمة 
 ؛ألفريقيا االقتصاديةالمتحدة  ألمما لجنةل نائب األمين التنفيذي كلمة 
 ؛والطاقة التحتية للبنية االتحاد األفريقي مفوض كلمة 
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 موريتانيا وزراء لرئيس ةاالفتتاحي الكلمة. 

  المسائل اإلجرائية 21:21 – 21:11

  للجنة الفنية المتخصصة؛ التابعة لطاقةل الفرعية اللجنة مكتب هيئة تشكيل 
 العمل وبرنامج األعمال جدول اعتماد. 

 

  استراحة لتناول الشاي/ القهوة 21:21 – 21:11

21:21 – 22:11  ؛الخبراء اجتماع تقرير بحث 
 العمل خطط تنفيذ وتقييم رصد آلية بحث. 

 

  استراحة لتناول الغداء 20:11 – 22:11

20:11 – 20:21  للجنة  المقبل االجتماع إلى غاية 2112 ينايرمن  اللجنة الفنية المتخصصة عمل خطط واعتماد دراسة

 ؛(2112) الفنية المتخصصة

 واعتماده الوزراء إعالن بحث. 

 

  استراحة لتناول الشاي/ القهوة 20:11 – 20:21

  االختتام 20:21 – 20:11

  والطاقة التحتية البنية مفوض كلمة. 
 اللجنة الفرعية للجنة الفنية المتخصصة. لرئيس ةالختامي الكلمة 

 

 


