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 مشروع برنامج العمل

 
الرؤساء  ،يعضاء، رؤساء أجھزة االتحاد األفریقاألالدول  :4+ 1( جلسة مغلقة 9.00-10.00

متحدة األمم الالتنفیذیون للمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة، البنك األفریقي للتنمیة، لجنة 
 .)ألفریقیا االقتصادیة

 دقائق) 5( اعتماد مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل .1 

د محمد إیسوفو، رئیس جمھوریة النیجر وقائد منطقة التجارة الحرة یفخامة الستقریر  .2 
  دقیقة) 15القاریة األفریقیة (

 دقیقة) 20( قیةاعتماد الصكوك القانونیة لمنطقة التجارة الحرة القاریة األفریبحث و .3 
عتماد مشروعي مقرر وإعالن المؤتمر حول منطقة التجارة الحرة القاریة ابحث و .4

 دقائق). 5األفریقیة (

 الوفودورؤساء  رؤساء الدول والحكومات - صورة جماعیةالتقاط  .5 
القطاع ممثلو والوفود رؤساء  ،رؤساء الدول والحكومات - صورة جماعیةالتقاط 

 دقیقة) 15(اصخال

  سة مفتوحة:جل

 :مراسم االفتتاح 10.00-10.50
 دقائق) 5(عزف نشید االتحاد االفریقي  .1
  )دقائق 10-5(، رئیس االتحاد اميجكابول  رئیسفخامة اللفتتاحیة االكلمة ال .2
 )دقائق 10-5(سعادة السید موسى فكي محمد، رئیس مفوضیة االتحاد األفریقي  كلمة .3
رئیس و منطقة التجارة الحرة القاریة األفریقیة كلمة فخامة السید محمد إیسوفو، قائد .4

 )دقائق 10-5(جمھوریة النیجر 

 مراسم التوقیع  10.50-13.20
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 لمنطقة التجارة الحرة القاریة األفریقیةؤسسة الم یةاالتفاق -1 
یة والمتعلق البروتوكول المرفق بالمعاھدة المؤسسة للجماعة االقتصادیة األفریق -2

 بحریة تنقل األشخاص وحق اإلقامة وحق التأسیس.
 إعالن كیجالي إلطالق منطقة التجارة الحرة القاریة األفریقیة. -3

 طالق منطقة التجارة الحرة القاریة األفریقیةالتذكاریة إللوحة الرفع الستار عن  13.20-13.30

 تناول الغداء 13.30-15.00

 :كلماتال 15.00-17.00
 دقائق) 3(ت رؤساء المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة كلما .1
 دقائق) 3(ورؤساء الوفود كلمات رؤساء الدول والحكومات  .2

17.00-17.30 
 
 
 
 

 مراسم االختتام
 دقائق) 5شكر من ممثل القطاع الخاص (الكلمة  .1
 دقائق) 10( األفریقي رئیس االتحادلختامیة الكلمة ال .2
 ائق)دق 5عزف نشید االتحاد االفریقي ( .3

وقائد منطقة التجارة الحرة القاریة األفریقي مؤتمر صحفي یعقده رئیس االتحاد  17.30-18.00
 االتحاد األفریقي ورئیس مفوضیةاألفریقیة 

 


