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 األعمال جدول مشروع
 
 

 اجتماع الخبراء
 7132مارس   31-31

 
   ىالعامة األول الجلسةأوال        

  مهيديةاألعمال الت

 
  االفتتاحمراسم  .3

 :اإلجرائية المسائل .7

  هيئة مكتب لالجتماع تشكيل 

 العمل وبرنامج األعمال جدول اعتماد  
 

 

 

  العامة عملالجلسات 

 ؛للجنة الفنية المتخصصة ا إجراءاتبحث  قواعد  .1

 محليا ؛التمويل المبتكر واستراتيجيات تعبئة األموال  .2

سياحة: قطاعات الطاقة والنقل وال في والوطنية األقاليموة العابرة للقارالرئيسية تمويل مشاريع البنية التحتية  .3

 الفرص والتحديات ؛

 تقوية وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية إلعداد المشاريع؛  .4

 طريق المضي قدما ؛و  PAPبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا/ إحاطة حول تنفيذ  .5

 البنى التحتية اإلقليمية كمحفز لخلق فرص العمل في أفريقيا؛  .6

 المتحدة.المستدامة لألمم التنمية لالتحاد األفريقي وأهداف  2663أجندة  .7

 

 . الطاقة والنقل والسياحة المتوازية:عية يالجلسات المواضثانيا.  

 لطاقة:  ا1.ثانيا 

 اتتنمية سوق الكهرباء وتعزيز االستثمار .7

 

  في قطاع الكهرباءسق تالمالتنظيمي القاري  اإلطار حولمبادرة مفوضية االتحاد األفريقي 

 ية الحرارية األرض الطاقة تخفيف مخاطرمرفق تفعيل و لطاقة الحرارية األرضيةل اإلقليميبرنامج ال 

  األفريقية الطاقة الحيوية  بشأن المبادئ التوجيهيةوسياسة الإطار تنفيذ  

 منطلقةمبادرة جديدة وذات مصداقية ، كفاءة األفريقية:ة الطاقة الخضراء اإلقليمي 

 

 مصادر الطاقة المتجددةلالجديدة  االستراتيجياتو مبادراتال .7

  ألفريقيا الطاقة توفير  للتنمية حولالصفقة الجديدة من البنك األفريقي 

  مبادرة الطاقة المتجددة ألفريقيا ومرحلتها التشغيلية 

 األفريقي( لفرعالعالمي )اتبع التطار إالطاقة المستدامة للجميع و 

  وكهربة الريفالصغيرة الخضراء للشبكة استراتيجية أفريقيا 

 الذكية.الكهرباء  شبكة 

 

 رائدة المشاريع البيانات والاعد وقوشراكات ال .3
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 لطاقة والدروس المستفادة؛ل الرئيسية اإلقليمية الناجحة مشاريعال• 

 التحاد األوروبي في مجال الطاقة ؛اشراكة أفريقيا و• 

 أفريقيا ؛في فوائد الجديدة للموارد االستثمارات والوستكشافات االالنفط والغاز: • 

 ؛ها بيانات اعدوافريقيا وقمعلومات الطاقة في نظام • 

 أفريقيا؛في أطلس موارد الطاقة • 

 .ممرات الطاقة النظيفة في أفريقيا • 

 

  النقل  2ثانيا .

 

 . تقارير مرحلية عن تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والقرارات المعتمدة (1)   .

   

 النقل الجوي (2) 

  

 لالتحاد األفريقي 2663أجندة في إطار  للنقل الجويحدة اوالفريقية مستقبل السوق األ 

 واحدة للنقل الجوي والنصوص التنظيمية الفريقية السوق األ 

 ه أمن الطيران وتسهيلحول الوزاري ويندهوك  بحث إعالن 

  نظام المالحة الجوية استعراض أهداف أبوجا حول سالمة الطيران بما في ذلك 

 

 ( النقل بالسكك  الحديدية 3)          

  شبكة السكك الحديدية المتكاملة عالية السرعة  بخصوص 2663رؤية 

 

 ممراتالالنقل البري و (  4)         

 وتسهيل التجارة للحدود لتحويل البنية التحتية األفريقية العابرة الذكيةممرات ال 

  على الطرقبشأن السالمة العمل العالمي  األفريقية لعقدخطة العمل 

  وصيانتها للطرق  تحتيةتطوير البنية التمويل 

  خطة عمل فيينا 

 

 النقل البحري(          5)        

  ميثاق لوميالمالحق المرفقة بالمصادقة علي  

 من أجل تحقيق النمو االقتصاديتها زيادة قدرات الموانئ األفريقية وكفاء 

 

 السياحة      3ثانيا .    

 عن تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والقرارات المعتمدة؛التقرير المرحلي  .1

  ؛الرائدة في مجال السياحةالمشاريع  .2

  ؛لسياحة األفريقيةلالتنافسية القدرة تعزيز  .3

 ؛مواءمة استراتيجية السياحة في القارة .4

 السياحة واألمن في أفريقيا؛ .5

 ؛وتمويل السياحة في أفريقيا رالستثماا .6

  .السياحةالخاصة بعمل التحديث خطة  .7

 

 الثانيةلجلسة العامة ا  ثالثا.

  اعتماد تقرير الخبراء 
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  جتماع الخبراءمراسم اختتام ارابعا.       
 

  حدة للنقل الجوي في أفريقيااوالالسوق العمل الوزاري حول  االجتماع الجانبي لفريق   خامسا.
 

  ةمنتدى االستثمار األفريقي واجتماع المائدة المستديرة الوزاري  .سادسا

 

 الموضوع: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية

 ما يلي:  مناقشات علىالسوف  تركز                

 

 مناخ االستثمار واألطر القانونية والتنظيمية في أفريقيا 

 جانب االستقرار المؤسسي 

 االستثمار في البنية التحتية لخلق فرص العمل في أفريقيا 

 تعزيز المهارات 

والشراكات بين القطاعين العام الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة  الخاصة مساهمة االستثمارات •

 والمتوسطة

 .الصكوك المالية الجديدة والمبتكرة • 
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 اجتماع الوزراء

 

 2617مارس  17

 

 

 7171مارس  71االجتماع الوزاري   جدول األعمال: 

 

 التمهيدية األعمال -أوال

 مراسم االفتتاح 

 :المسائل اإلجرائية 

 نتخاب هيئة المكتبا-

 عتماد جدول األعمال وبرنامج العملا -

 

 جلسات العمل -ثانيا              

  الفرعية، قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة وتشكيل اللجانبحث واعتماد 

 تقرير اجتماع الخبراء بحث 

 بحث واعتماد خطة عمل اللجنة الفنية المتخصصة واإلعالن الوزاري 

 

  مراسم االختتام-ثالثا             


