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 برنامج األحداث 

 الدورة االستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر االتحاد  خالل

 2018نوفمبر  18- 14

 أديس أبابا، إثيوبيا 

 

 2018نوفمبر  18إلى  14االجتماعات النظامية واألحداث الجانبية خالل الفترة من 

 االجتماعات النظامية لالتحاد األفريقي  
 

Rev.2 

   

 نلجنة الممثلين الدائمي (1)

 
 
 

 

 الدورة االستثنائية العشرون للمجلس التنفيذي (2)

 

  2018نوفمبر  7- 5 :

قاعة المؤتمرات المتوسطة  

ات االتحاد مركز مؤتمر)

 األفريقي(

 

 2018نوفبر  14-15

قاعة نيلسون مانديال )مركز 

 مؤتمرات االتحاد األفريقي(

   

 الدورة االستثنائية الحادية عشرة للمؤتمر (3)

 

 

  2018مبر نوف 18- 17 :

مركز  قاعة نيلسون مانديال )

 مؤتمرات االتحاد األفريقي(
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 األحداث الجانبية 
   

   

حفل استقبال يقيمه معالي الدكتور ووركني جيبايوهو، وزير خارجية  (1)

  جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية 

 
 

 2018نوفمبر  14 :

18.30 – 20.30 

  فندق شيراتون
 

 مكتب رئيس المفوضية –ق الرسمي لصندوق السالم اإلطال (2)

 

 

 

 

 

أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا أبيي حفل عشاء يقيمه دولة الدكتور  (3)

 االتحادية الديمقراطية

 

 

اجتماع إفطار رفيع المستوى : حدث جانبي لالتحاد االفريقي / لجنة  (4)

مستدامة وأجندة االقتصادية ألفريقيا حول الهوية الرقمية ألهداف التنمية ال

 إدارة التجارة والصناعة   - 2063

 

 

 2018نوفمبر  17 :

17:00 – 18.30  

 القاعة متعددة األغراض 

)مركز مؤتمرات االتحاد 

 األفريقي(

 

  2018نوفمبر  17

19:00- 21:00  

 القصر الوطني
 

  2018نوفمبر  18

07:30 – 09:30 

 فندق شيراتون
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 االجتماعات النظامية 
 عملالبرنامج   

 الدورة االستثنائية العشرون للمجلس التنفيذي

 2018نوفمبر  15-14أديس أبابا، إثيوبيا، 
 

 لالتحاد االفريقي مانديال، مركز المؤتمرات الجديدنيلسون  المكان: قاعة

 2018نوفمبر  14األربعاء 

 

8:00 – 9:00 

 

9:00 - 9:10 

 
 
 

 

 استراحة لتناول القهوة/الشاي 

 وحةجلسة مفت

  الجلسة االفتتاحية

 معالي الدكتور ريشارد سيزيبيرا، وزير الخارجية والتعاون الدولي  يدعو

 . الدورة إلى االنعقاداندا ورئيس المجلس التنفيذي، ورجمهورية ل

  5 )موسى فكي محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  السيد كلمة سعادة 

 دقائق(

 ريشارد سيزيبيرا، وزير الخارجية والتعاون معالي الدكتور الكلمة االفتتاحية ل

 دقائق( 5)اندا ورئيس المجلس التنفيذي ولجمهورية رالدولي 
 

 التقاط صورة جماعية 9.20– 9.10

)أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الوفود وأعضاء المفوضية واألمناء التنفيذين 

 تنفيذ اإلصالحات(للمجموعات االقتصادية األقليمية ورؤساء األجهزة ورئيس وحدة 

 

 جلسة مغلقة

 

  جدول األعمال وبرنامج العمل ياعتماد مشروع 9:30– 9:20

9.30 – 10.30 

 

 

10.30 – 13.00 

 

تحديث حول اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي من قبل سعادة السيد موسى فكي 

 دقائق( 10محمد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي )

 

تقرير االجتماع التحضيري للجنة الممثلين الدائمين بشأن الواردة في  وصياتتبحث ال

 دقيقة( 20) ) يقدم التقرير رئيس لجنة الممثلين الدائمين( البنود التالية:

 

 اقتراحات إلصالح مفوضية االتحاد األفريقي بناء على نتائج الخلوة السادسة (1)

 :2018سبتمبر  13و  12للمجلس التنفيذي المنعقدة يومي 

 

 ئب القيادة العليا للمفوضيةهيكل وحقا 

 مناقشات  
 

  اختيار القيادة العليا للمفوضية 
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 مناقشات  

 إنهاء التعيينات في القيادة العليا لمفوضية االتحاد األفريقي 
 

 مناقشات

 بما في ذلك إدارة األداء اإلصالحات المالية واإلدارية 

 مناقشات

 مركز مؤتمرات االتحاد األفريقي( تعددة األغراض)القاعة الم استراحة لتناول الغداء 15:00 - 13:00

للتنمية "أودا"   تحاد األفريقياالوكالة  صالحيات 16.00 – 15:00

Assembly/AU/Dec.691(XXXI)  

 

 مناقشاات

المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات ، االتحاد األفريقي بين  العملتوزيع  17:00 – 16:00

  والمنظمات القاريةضاء الدول األعاإلقليمية و 
 

 مناقشات 
 

  تعزيز اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 18:00 – 17:00
 قشاتامن 

 2018 نوفمبر 15لخميس ا

 

9:00 – 10:00 

 

 جلسة مغلقة

الموسع  إحاطة حول نتائج الدورة االستثنائية التاسعة عشرة للمجلس التنفيذي

والبحر الكاريبي والمحيط  بلدان أفريقيامجموعة  شؤون للوزراء المسؤولين عن

معالي الدكتور ريشارد سيزيبيرا، وزير الخارجية )من قبل  واالتحاد األوروبي الهادي

 ورئيس المجلس التنفيذي( رواندالجمهورية والتعاون الدولي 

 مناقشات 

  

10:00 – 11:30 

 

11:30 – 11:45 

 تثنائية الحادية عشرة للمؤتمرلدورة االسا مشاريع مقرراتبحث 

 

دورة االستثنائية الحادية عشرة ال وبرنامج عمل أعمالجدول  يبحث مشروع

  للمؤتمر

  
 

11:45 - 12:00 

 

  االختتام
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 لالتحاد االفريقي الجتماعات النظاميةا
 برنامج عمل 

 للمؤتمر لدورة االستثنائية ا 

 2018نوفمبر  18 – 17

 

 لالتحاد األفريقي ن مانديال، مركز المؤتمرات المكان: قاعة نيلسو
 

 2018نوفمبر  17السبت 

 

9.00 –9.30 
 
 
 
 

 

 جلسة مفتوحة

 االفتتاح الرسمي 
 

  ا، ورئيس االتحاد  ، رئيس جمهورية روانداميجكابول  سيديدعو فخامة ال

 الى االنعقاداالجتماع األفريقي 

 (دقائق 5) عزف نشيد االتحاد األفريقي 

   ( دقائق 7)، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي سعادة السيد موسى فكي محمدكلمة 

  أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية  أبيي كلمة دولة الدكتور

 دقائق( 8)

   رئيس جمهورية رواندا، ورئيس كاجاميفخامة السيد بول لالكلمة االفتتاحية ،

 (دقائق 8)  االتحاد األفريقي
 

)رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود، ورئيس مفوضية  جماعيةالتقاط صورة  9.45– 9.30

 االتحاد األفريقي( 
 

 جلسة مغلقة  13.00 – 9.45
 

 اعتماد مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل  
 

 .بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقيتوصيات المجلس التنفيذي بحث  

قائد ، كاجاميفخامة السيد بول  ل اإلصالح المؤسسي، من قبلكلمة تمهيدية حو

 (دقائق 10)  اإلصالحات
 

سعادة السيد موسى فكي من قبل لالتحاد األفريقي حول اإلصالح المؤسسي  تحديث

 .(دقائق 10محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ) 
 

كو امبونجو من قبل البروفيسور بيار موكوإصالح مفوضية االتحاد األفريقي،  (1)
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 دقيقة( 15)
الوثيقة  –اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي  عملية بحث المقترحات بشأن .1

Ext/Assembly/2(XI) 
 

   هيكل وحقائب القيادة العليا للمفوضية 

 قشاتامن
  
  للمفوضيةاختيار القيادة العليا  

 قشات امن
 إنهاء تعيينات القيادة العليا لمفوضية االتحاد االفريقي 

 قشات منا

 اإلصالحات المالية واإلدارية بما في ذلك إدارة األداء 

 مناقشات
  
  

13.00 – 14.30 
 

14.00 – 17.00 

 القاعة المتعددة األغراض( الغداء )استراحة لتناول 
 

  مغلقةجلسة 
 

الدكتور إبراهيم حسن  ، من قبل" اودا" وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  صالحيات

 (دقائق10)  [Assembly/AU/Dec.691(XXXI)] ماياكي

 مناقشات

، من قبل البروفيسور إيدي مالوكا للمراجعة المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية

 ( دقائق 10)

 مناقشات 

جدول تقدير األنصبة وتعزيز نظام االتحاد األفريقي للعقوبات على عدم إحاطة حول 

 (دقائق 10) المتأخرات تسديد 

 

  مناقشات 
 
 

 

، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا أحمد  أبيي  دولة الدكتورمأدبة عشاء يقيمها  21.00   - 19.00

 (القصر الوطني)  الديمقراطية االتحادية 

 

 2018نوفمبر  18األحد 

 

10.00 – 03.21 

 جلسة مغلقة

توزيع العمل بين االتحاد األفريقي ، المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات 

من قبل البروفيسور بيار موكوكو  .قليمية و الدول األعضاء والمنظمات القاريةاإل

 دقيقة( 15مبوجو ) 

 مناقشات
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بحث تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نتائج الدورة االستثنائية التاسعة عشرة  

 بلدانمجموعة الموسعة، المقدم إلى الوزراء المعنيين بمسائل للمجلس التنفيذي 

 واالتحاد األوروبي اريبي والمحيط الهادييا والكأفريق

 مناقشات  

  

 الدورة االستثنائية الحادية عشرة  للمؤتمر مقررات مشاريع واعتماد بحث   

 
  

 
 جلسة مفتوحة  

 مراسم االختتام  12.40 – 12.30

  رواندا، ورئيس ، رئيس جمهورية كاجاميفخامة السيد بول لالكلمة الختامية

 دقائق(  5)  يقي االتحاد األفر

 

   دقائق(  5األفريقي ) نشيد االتحاد عزف 
 

رئيس االتحاد األفريقي ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي لكل من مؤتمر صحفي    12.40-13.00

 اإلعالم(لوسائل )

13:00 – 15:00 
 

مأدبة غداء يقيمها سعادة السيد موسى فكي محمد  رئيس مفوضية االتحاد االفريقي  

رف سعادة السيدة لويس موشيكيوابو على إثر انتخابها أمينة عامة للمنظمة على ش

 للفرانكفونية  الدولية

 )القاعة المتعددة األغراض(
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 األحداث الجانبية 

 

حفل استقبال يقيمه معالي الدكتور ووركني جيبايوهو، وزير خارجية 

 جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية
 

 

 راتون  المكان : فندق شي

 
 

 

  2018نوفمبر  14

 حفل استقبال )فندق شيراتون(       20.30 – 18.30
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 األحداث الجانبية 

 اإلطالق الرسمي لصندوق السالم 
 

  2018نوفمبر  17

 المكان :  القاعة المتعددة األغراض  

 مركز المؤتمرات لالتحاد االفريقي 

 

  2018نوفمبر  17

 متعددة األغراض القاعة ال       18.30 – 17.00

 مركز المؤتمرات الجديد لالتحاد االفريقي        

 

 

 يقوم مكتب الرئيس بتوفير البرنامج المفصلملحوظة : 
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 األحداث الجانبية 
 

 أحمد  أبيي دولة الدكتور   امأدبة عشاء يقيمه

 رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية

 2018نوفمبر  17

 الوطنيالقصر المكان: 

 

 2018نوفمبر  17

 (القصر الوطني) مأدبة عشاء      21:00 -19:00
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 االحداث الجانبية

اجتماع إفطار رفيع المستوى : حدث جانبي لالتحاد االفريقي / لجنة االقتصادية 

 2063ألفريقيا حول الهوية الرقمية ألهداف التنمية المستدامة وأجندة 
 

 2018نوفمبر  18

 

 

 2018نوفمبر  18

 اجتماع إفطار رفيع المستوى        7.30-9.30

 

 

 
 
 
 
 
 

 : تقوم إدارة التجارة والصناعة بتوفير البرنامج المفصل ملحوظة


