
 

بعض وتم تعديمه تحت   2012نوفمبر  21في  كما اقترحته لجنة الممثمين الدائمين خالل اجتماعها المنعقد
 ترحت الدول األعضاء المعنية ومكتب المستشار القانوني.كما اقد و البن
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وتم تعديمه تحت بعض   2012نوفمبر  21في  نة الممثمين الدائمين خالل اجتماعها المنعقدكما اقترحته لج
 البنود كما اقترحت الدول األعضاء المعنية ومكتب المستشار القانوني.

 جدول األعمالمشروع 

 أ ( مراسم االفتتاح؛ :أوال
 ب ( اعتماد جدول األعمال؛

 ج ( تنظيم العمل.

 

  4104بحث تقرير المفوضية السنوي لعام  ثانيا:
 

EX.CL/755 (XXII) 

 بحث تقرير لجنة الممثمين الدائمين. ثالثا:
 

PRC/RPT.(XXV) 

بحث توصيات لجنة الممثمين الدائمين بشأن تقرير المفوضية عن تنفيذذ  رابعا:
 المقررات السابقة الصادرة عن كل من المجمس التنفيذي والمؤتمر.

 

 

EX.CL/756 (XXII) 

 

التحذذذاد األفريقذذذي خطذذذة مفوضذذذية االتقريذذذر المرحمذذذي عذذذن مشذذذروع بحذذذث  خامسا:
 4102-4102االستراتيجية لمفترة 

 

 

EX.CL/753 (XXII) 

 

 بحث النظام األساسي لمجامعة األفريقية سادسا:
 

EX.CL/757 (XXII) 

  التقارير األخرى: سابعا:
 

تقريذذر المفوضذذية عذذن المذذؤتمر الذذوزاري حذذول سذذالمة الطيذذران فذذي  -0 
 .4104يوليو  41-01أفريقيا، أبوجا، نيجيريا، 

 

 

EX.CL/758 (XXII) 

 

تقريذذذذر الذذذذدورة العاديذذذذة الرابعذذذذة لمذذذذؤتمر االتحذذذذاد األفريقذذذذي لمذذذذوزراء  -4 
، الخرطذذذذوم، المعمومذذذذات واالتصذذذذاالتالمسذذذذؤولين عذذذذن تكنولوجيذذذذا 

 .4104سبتمبر  1-4السودان، 
 

 

 

EX.CL/759 (XXII) 
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وتم تعديمه تحت بعض   2012نوفمبر  21في  نة الممثمين الدائمين خالل اجتماعها المنعقدكما اقترحته لج
 البنود كما اقترحت الدول األعضاء المعنية ومكتب المستشار القانوني.

تقريذذذذر مذذذذؤتمر االتحذذذذاد األفريقذذذذي الثذذذذاني لمذذذذوزراء المسذذذذؤولين عذذذذن  -2 
 .4104سبتمبر  2-2دوربان، جنوب أفريقيا،  التسجيل المدني،

 

 

EX.CL/760 (XXII) 

تقرير الدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء  -2 
 .4104سبتمبر  02-01البيئة، أروشا، تنزانيا، 

 
EX.CL/761 (XXII) 

تقرير مؤتمر االتحاد األفريقي الرابع لوزراء الشذباب، أديذس أبابذا،  -2 
 .4104سبتمبر  02-04بيا، إثيو 

 
EX.CL/762 (XXII) 

الذذذدورة العاديذذذة الخامسذذذة لمذذذؤتمر االتحذذذاد األفريقذذذي لمذذذوزراء  تقريذذذر -1 
 04-3المسذذؤولين عذذن مكافحذذة المخذذدرات، أديذذس أبابذذا، إثيوبيذذا، 

 .4104أكتوبر 

 

 

EX.CL/763 (XXII) 

تقريذذذذر الذذذذدورة العاديذذذذة الثانيذذذذة لمذذذذؤتمر االتحذذذذاد األفريقذذذذي لمذذذذوزراء  -2 
-02المسؤولين عن األرصاد الجويذة، فيكتوريذا فذولز، زيمبذابوي، 

 . 4104أكتوبر  04

 

 

EX.CL/764 (XXII) 

تقريذذذذر الذذذذدورة العاديذذذذة الرابعذذذذة لمذذذذؤتمر االتحذذذذاد األفريقذذذذي لذذذذوزراء  -3 
 –أكتذذوبر  44الثقافذذة، كينشاسذذا، جمهوريذذة الكونيذذو الديمقراطيذذة، 

 .4104نوفمبر  4

 

 

EX.CL/765 (XXII) 

الذذذدورة العاديذذذة الخامسذذذة لمذذذؤتمر االتحذذذاد األفريقذذذي لمذذذوزراء تقريذذذر  -4 
المسذذؤولين عذذن العمذذم والتكنولوجيذذا، برازافيذذل، جمهوريذذة الكونيذذو، 

 .4104نوفمبر  04-02

 

 

EX.CL/766 (XXII) 

تقريذذذذر الذذذذدورة العاديذذذذة الثانيذذذذة لمذذذذؤتمر وزراء الطاقذذذذة فذذذذي أفريقيذذذذا،  -01 
 .4104نوفمبر  01-04أديس أبابا، إثيوبيا، 

 
EX.CL/767 (XXII) 



EX.CL/1 (XXII) 

Page 3 

 

 

وتم تعديمه تحت بعض   2012نوفمبر  21في  نة الممثمين الدائمين خالل اجتماعها المنعقدكما اقترحته لج
 البنود كما اقترحت الدول األعضاء المعنية ومكتب المستشار القانوني.

مذذذؤتمر االتحذذذاد األفريقذذذي المشذذذترك لذذذوزراء الزراعذذذة ووزراء  تقريذذذر -11 
 .2012نوفمبر  30-26التجارة، أديس أبابا، إثيوبيا، 

 

 

EX.CL/768 (XXII) 

الذذدورة العاديذذة الثالثذذة لمذذؤتمر االتحذذاد األفريقذذي لذذوزراء التنميذذة  تقريذذر -12 
 .2012نوفمبر  30-26االجتماعية، أديس أبابا، إثيوبيا، 

 

 

EX.CL/769 (XXII) 

 المفوضية عن الوضع في الشرق األوسط وفمسطين. تقرير -13 
 

EX.CL/770 (XXII) 

المرحمذذذذذذذذذذذذذذذذي لممفوضذذذذذذذذذذذذذذذذية عذذذذذذذذذذذذذذذذن تنفيذذذذذذذذذذذذذذذذذ المقذذذذذذذذذذذذذذذذرر  التقريذذذذذذذذذذذذذذذذر -14 
ASSEMBLY/AU/DEC.422(XIX)   بشذذذذذذذذذذأن التحضذذذذذذذذذذيرات لمذذذذذذذذذذذكر
 .الخمسين لمنظمة الوحدة األفريقية

 

 

EX.CL/771 (XXII) 

 

موضذذذوع والوحذذذدة األفريقيذذذذة  (2013م )مفاهيميذذذة حذذذول عذذذذا ورقذذذة -15 
 الشاممة والنهضة األفريقيةو.

 
EX.CL/772 (XXII) 

بحث الوثائق القانونية عمى نحو مذا اقترحذه المجمذس التنفيذذي ووزراء  -16 
 العدل والمدعين العامين: 

مشروع البروتوكول بشأن التعديالت عمى بروتوكول النظام  ( أ
 نسان والشعوب.األساسي لممحكمة األفريقية لحقوق اإل

 

 

 

 

 

EX.CL/773 (XXII) 

التقرير المرحمي لممفوضية عن تحويل مفوضذية االتحذاد األفريقذي  -02 
إلذذذذذذذى سذذذذذذذمطة االتحذذذذذذذاد األفريقذذذذذذذي )عذذذذذذذن تنفيذذذذذذذذ مقذذذذذذذرر المذذذذذذذؤتمر 

ASSEMBLY/AU/DEC.341(XVI))) 

 

 

 

EX.CL/774 (XXII) 

  بحث تقارير المجان الفرعية لممجمس التنفيذي: ثامنا:

  تقرير المجنة الوزارية لمترشيحات. -0 

EX.CL/775 (XXII) 

  .األنصبةتقرير المجنة الوزارية المختصة لجدول تقدير  -4 

EX.CL/776 (XXII) 
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 تاسعا:

 
 االنتخابات:

 

 ( في المفوضية:2عضوين ) انتخاب -1 
 ؛لموارد البشرية والعمم والتكنولوجيامفوض ا -
 .مفوض الشؤون االقتصادية -

 

EX.CL/777 (XXII) 

  .( أعضاء في مجمس السمم واألمن2خمسة )انتخاب  -4 

EX.CL/778 (XXII) 

( فذذذذذذذي المحكمذذذذذذذة األفريقيذذذذذذذة لحقذذذذذذذوق اإلنسذذذذذذذان 0قذذذذذذذاض )انتخذذذذذذذاب  -2 
 .والشعوب

 

EX.CL/779 (XXII) 

س االستشذذاري لمكافحذذة ( عضذذوا فذذي المجمذذ11أحذذد عشذذر ) انتخذذاب -2 
 .الفساد

 

EX.CL/780 (XXII) 

( أعضذذذذاء فذذذذي لجنذذذذة االتحذذذذاد األفريقذذذذي لمقذذذذانون 5خمسذذذذة ) انتخذذذذاب -2 
 .الدولي

 

EX.CL/781 (XXII) 

  :بحث تقارير األجهزة األخرى لالتحاد األفريقي :عاشراً 

  بحث التقرير عن أنشطة المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. -1 
EX.CL/782 (XXII) 

بحذذذذذث التقريذذذذذر عذذذذذن أنشذذذذذطة المحكمذذذذذة األفريقيذذذذذة لحقذذذذذوق اإلنسذذذذذان  -2 
 والشعوب.

 
EX.CL/783 (XXII) 

  الدول األعضاء: تهاقترحابنود  عشر:حادي 

  )بند اقترحته الجمهورية التونسية(إنشاء محكمة دستورية دولية  -0 

EX.CL/784 (XXII) 

ADD.1 

الجديدة في هياكل وعمميات آسيا االستراتيجية -ج شراكة أفريقياادمإ -4 
 بند اقترحته جمهورية جنوب أفريقيا(.االتحاد األفريقي )

 

EX.CL/784 (XXII) 

ADD.2 

)بند  تمثيل المجتمعات المحمية في أجهزة االتحاد األفريقي -2 
 اقترحته جمهورية السنغال(.

 
EX.CL/784 (XXII) 

ADD.3 
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 البنود كما اقترحت الدول األعضاء المعنية ومكتب المستشار القانوني.

 في أفريقيا والرضعاألمهات واألطفال وأمراض الحد من وفيات  -2 
 )بند اقترحته جمهورية بنين(.

 

EX.CL/784 (XXII) 

ADD.4 

 إنشاء معهد لإلحصاء تابع لالتحاد األفريقي في مدينة تونس -5 
 )بند اقترحته الجمهورية التونسية(.

 
EX.CL/784 (XXIII) 

ADD.5 

 أفريقيافي  ة لمتعجيل بالتنمية المستدامةالزمتعزيز الكفاءات ال -1 
 جمهورية بوركينا فاسو(.)بند اقترحته 

 
EX.CL/784 (XXII) 

ADD.6 

)بند اقترحته جمهورية  يوم نيمسون مانديال ألفريقيا –يوليو  81 -2 
 جنوب أفريقيا(.

 

EX.CL/784 (XXII) 

ADD.7 

عرض حكومة جمهورية نيجيريا االتحادية استضافة قمة خاصة  -8 
 بشرية/لمتابعة قمة االتحاد األفريقي حول فيروس نقص المناعة ال

اإليدز، السل واألمراض المعدية األخر  المنعقدة في أبوجا عام 
 2013، وذلك في الفصل الثالث )يوليو/أغسطس( من عام 2001
 (االتحادية نيجيريا جمهورية اقترحته)بند 

 

 

 

EX.CL/784 (XXII) 

ADD.8 

 2015الجنوب الثالثي لصالح أفريقيا بعد عام –تحالف الجنوب -4 
 مهورية غينيا(.)بند اقترحته ج

 
EX.CL/784 (XXII) 

ADD.10 

  ما يستجد من أعمال. ثاني عشر:

موعددددد ومكددددان انعقدددداد الدددددورة العاديددددة الثالثددددة والعشددددرين لممجمددددس  ثالث عشر:
 التنفيذي.

 

الصددادرة عددن الدددورة العاديددة والتوصدديات المقددررات مشدداريع اعتمدداد  رابع عشر:
 الثانية والعشرين لممجمس التنفيذي.

 

بحدددث مشددداريع المقدددررات واصعالندددات الصدددادرة عدددن الددددورة العاديدددة  خامس عشر:
 العشرين لمؤتمر االتحاد.

 

  بحث مشروع جدول أعمال الدورة العادية العشرين لمؤتمر االتحاد. سادس عشر:

  الجمسة الختامية. سابع عشر:
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- 


