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 البرنامج مشروع
 
 
 

 اجتماع الخبراء
 7131مارس  31  -31

 

 
 

    مارس 21

  التسجيل 20:11     -  21:11

  جلسة عامة: مارس  21
  

   :مراسم االفتتاح 21:11    -  0:11

 (5)والطاقة التحتية البنية إدارة لمديرفتتاحية اال كلمةال .3 
 (31)البنك األفريقي للتنمية كلمة .7
 (31)ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنةممثل  كلمة .1
 (31)وكالة التخطيط والتنسيق للنيبادممثل  كلمة .4
 (31كلمة مفوض البنية التحتية والطاقة لالتحاد األفريقي ) .5
 (35كلمة الوزير الممثل لحكومة توجو) .1

 

  

   المسائل اإلجرائية  21:11  -21:11

  اجتماع هيئة المكتب تنظيم  
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل 
 

 المفوضية 

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

  

   جلسات العمل 

22:11- 21:11 
 

  مشروع قائمة اللجان الفرعية  بحث قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة 

  بحث مشروع قائمة اللجان المتخصصة 

  المفوضية 
 

   الغداءاستراحة لتناول    13:00 - 14:00

20:11-  20:11  الموارد المحلية وتعبئة تمويللل مبتكرة اتياستراتيج  
 
 

 وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد 

طاعات ق عبر القارية واآلقاليمية،تمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى  20:11 -20:11
 والسياحة : الفرص والتحديات الطاقة والنقل 

 البنك األفريقي للتنمية 

ا
  

 

  استراحة لتناول الشاي/القهوة                            20:11 -20:11

20:11- 20:11   مرفق النيباد إلعداد مشروع    تقوية  وتعزيز القدرات الوطنية االقليمية  إلعداد المشاريع 
 البنية التحتية

    نهاية الجلسة 20:11 -20:11

 
 

0:11-  31:11 
 

31:11- 33:11 
33:11- 37:11 
37:11-31:11 

 
 

 مارس: مواصلة الجلسة العامة 20  
 

  اإلحاطة بالمستجدات حول تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وطريق
 المضي قدما

 استراحة لتناول الشاي/القهوة                      

 فرص العمل في أفريقيا  توفيرالتحتية االقليمية كمحفز ل يةالبن 

  التحاد األفريقي واألهداف اإلنمائية المستدامة لألمم المتحدةل 7111أجندة 

  
 

  وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد
 
 للتعاون الدولي وكالة األلمانية ال

 االتحاد األفريقي مفوضية
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   الغداء 13:00 -14:00

`
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  الطاقة :الفرعية الجلسة: مارس  20 

   
   20:11 -  20:20 
    20:20 -   20:11 

2           20:11 -   20:11 
             20:11 -   20:20 

 20:11  -  20:20          ل 
 
 

 سوق الكهرباء وتعزيز االستثمار تطوير 

 اءقطاع الكهرب في المنسقالقاري  التنظيمي اإلطار  حول  األفريقي االتحاد مفوضية مبادرة 

 رضيةاأل الحرارية المخاطر تخفيف تفعيل ومرفق اإلقليمية األرضية الحرارية الطاقة برنامج 
 استراحة لتناول الشاي/القهوة                   

   وتنفيذ المبادئ التوجيهية إطار سياسة الطاقة الحيوية األفريقية 

  لالنطالقة المبادرة  الجديدة وذات المصداقية  ، الطاقة الخضراء االقليمية: الكفاءة 
 

            
 االتحاد األفريقي   مفوضية     
 االتحاد األفريقي  مفوضية     
 

 االتحاد األفريقي    مفوضية     
 الطاقة الخضراء االقليمية       

 

 

 الطاقة حول الفرعية الجلسة مواصلة: مارس  20

 
0:11-  0:45 
0:45-  31:11 

31:11 - 33:11 
33:11 - 33:45 
33:45-  37:11 
37:11- 31:11 

 

 المتجددة الطاقة ومصادر االستراتيجيات ، الجديدة المبادرات      

 ألفريقيا الطاقة توفير  حول للتنمية األفريقي البنك الجديدة الصفقة  

 التشغيلية ومرحلتها ألفريقيا  المتجددة  الطاقة  مبادرة  
 استراحة لتناول الشاي/القهوة                          

 (األفريقي الفصل) العالمي التتبع وإطار للجميع المستدامة الطاقة 

  .استراتيجية أفريقيا الخضراء  البسيطة للشبكة وكهربة الريف 

  الكهرباء والشبكة الذكية 

 
 البنك األفريقي للتنمية     
 الطاقة المتجددة ألفريقيا     
 
 

 االتحاد األفريقي مفوضية–البنك األفريقي للتنمية 
 ألفريقية ا الكهربائية التقييس المقايس هيئة

 الغداء                                                                                      20:11 -21:11             

-  
20:11- 20:00 
20:00- 20:10 
20:10- 20:10   
20:10- 20:11 
20:11- 20:11 
20:11- 20:11 
20:11-20:11 
20:11- 20:11 

 قاعدة البيانات والمشاريع الرائدة  ،الشراكات

  ؛لناجحة والدروس المستفادة االطاقة اإلقليمية مشاريع 

 ؛أفريقيا واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة بين شراكة ال 

 ؛أوجه االستثمارات  والمنافع ألفريقيا ، النفط والغاز : استكشافات جديدة للموارد 

 ؛في أفريقيا وقاعدة البيانات ةنظام معلومات الطاق 
 لتناول الشاي/القهوةاستراحة                   

 ؛ أطلس موارد الطاقة في أفريقيا 

      ممرات الطاقة النظيفة في أفريقيا   
      اختتام الجلسة 

 
 البلدان 
 األوروبي تحادلال الطاقة مبادرة شراكة حوار مرفق

 اللجنة األفريقية للطاقة
 

 اتحاد البنية التحتية ألفريقيا
 

 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

i االختتام  

 

 الجلسة الفرعية حول النقل ، مارس  20

 للنقل العمل خطط عن مرحلية تقارير      14:00 – 17:30
 

 النقل الجوي
  7111مستقبل السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي في إطار أجندة 
  السوق األفريقية الموحدة  للنقل الجوي  والنصوص التنظيمية 
  في ويندهوك بشأن أمن الطيران  والتسهيالت بحث االعالن الوزاري الصادر 
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 بما في ذلك نظام المالحة الجوية  استعراض أهداف أبوجا  حول سالمة الطيران 

 

 قل نال حول ةيفرعال الجلسة مواصلة:  مارس  20

 
 0:11 -  21:11 

 
 :الحديدية السكة طريق عن النقل

 لسكك الحديدية السريعة المتكاملة لاألفريقية شبكة ال
 

  والممرات   البري النقل
 الممرات الذكية لتحويل البنية التحتية العابرة للحدود وتسهيل التجارة في أفريقيا 
 الطرق  سالمة حول العالمي للعمل األفريقي العمل خطة 
 تمويل البنية األساسية للطرق وصيانتها 
  خطة عمل فينا 
 

 :البحري النقل
 من المالحق المرفقة بميثاق لومي  التحقق 
  الموانئ األفريقية والكفاءة من أجل تحقيق النمو االقتصادي زيادة قدرات 
 
 

 

  الغداء 31:11-34:11            3

             20:11-20:11  
 
 
 

 
  األفريقي التحادل 7111 أجندة إطار في 7130 – 7131 للفترة النقل خطة في بالمستجدات اإلحاطة

 

 

  نهاية الجلسة 

 

 السياحة حول ةيفرع جلسة: مارس 20

 
0:11- 21:11 

 
 التحاد األفريقي ل 7111حة في إطار أجندة اجعل أفريقيا المقصد المفضل للسي

  ؛المشاريع الرائدة في مجال السياحة 
  ؛تعزيز الروح التنافسية  في السياحة األفريقية 
  السياحة؛معالجة النطاق الضيق لمنتجات 
  استراتيجية السياحة في القارة ؛مواءمة 
 السياحة واألمن في أفريقيا ؛ 
  االستثمار وتمويل السياحة في أفريقيا ؛ 

 

 

  الغداء 31:11-34:11        3
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2 
20:11- 20:11 

 
 األفريقي االتحاد في واإلقليمية المحلية السياحة تنمية

  األفريقي االتحادقليمية في الالسياحة المحلية واتطوير . 
 األفريقي االتحاد في السياحة مجال في البشري المال رأس بناء 
 بين سياسات الطيران والسياحة التقارب. 
  األفريقي االتحاد في السياحة استراتيجية مواءمة. 
 تائجالن - السياحة ودراسة الطيران - بين سياسات الطيران والسياحة  التقارب 

 .والتوصيات
 للسياحة 7111 عمل خطة تحديث. 

 

 

  نهاية الجلسة   20:11  - 20:11         

 

 

 ختاميةال جلسةال – مارس 20

         0:11 -  21:11  صياغة تقرير الجلسات الفرعية 
   7131 يناير إعتبارا من  بها القيامبحث خطط العمل  التي  تعتزم اللجنة 

 ؛(7132) في  نعقاد  الدورة المقبلة  للجنة الفنية المتخصصة  ا حتى
  الوزاري واإلعالن الخبراءمشروع  تقرير  واعتماد بحث  
  ما يستجد من أعمال 

 
 

 

  السوق األفريقية الموحدة  للنقل الجوي) برنامج منفصل ( االجتماع الجانبي لفريق العمل الوزاري حول    21:11  - 0:11 

 
21:11-20:11 

 
 

20:11- 20:11 

 الغداء
 

 وزارية مناقشة حلقة :األفريقي االستثمار منتدى

 

   اختتام االجتماع 20:11-20:11

 

 

 



P a g e  6  

 

 

 االجتماع الوزاري 
 7131 مارس   31

 

 
 جلسة عامة: ديسمبر 1

   

  مراسم االفتتاح 9:00– 10:00

   التوجولي المسؤول عن أحد  قطاعات  اللجنة الفنية كلمة الترحيب  من الوزير
 المتخصصة 

  للتنمية األفريقي البنك كلمة نائب رئيس  

  للنيباد  تنسيق وال التخطيطكلمة الرئيس التنفيذي لوكالة 

  كلمة نائب األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة  االقتصادية ألفريقيا 

 والطاقة التحتية البنية عن لكلمة مفوض االتحاد األفريقي المسؤو 
 كلمة افتتاحية من رئيس وزراء توجو 

 

 
 
 
 
 

  المسائل اإلجرائية 10:00 – 10:30

  
 المتخصصة الفنية اللجنة مكتب هيئة انتخاب 
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل 

 

 

  استراحة لتناول الشاي/القهوة 10:00 – 10:30

 
13:00 – 10:30 

 للجان الفرعية  إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة والمؤسسة واعتماد قواعد بحث 
 بحث تقرير اجتماع الخبراء

 

  الغداء 13:00 – 14:00

 
16:30 – 14:00  

 
  حتى انعقاد االجتماع القادم للجنة الفنية  7131عمل يناير بحث واعتماد مشروع خطة

 (7130المتخصصة )
 
  إعالن اجتماع الوزراء بحث واعتماد 

 

 

  استراحة لتناول الشاي/القهوة 16:30 – 17:00

   

  تام االجتماعتخا 17:00- 17:30

 
 

 والطاقة التحتية للبنية األفريقي االتحاد ةمفوض   كلمة  

 المتخصصة الفنية اللجنة لرئيس الختامية الكلمة 

 

 


