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 جدول األعمال المفسر 

 
 1االفتتاح :أوال

  كلمة رئيسة المفوضية (أ

  االفتتاحية لرئيس لجنة الممثلين الدائمينكلمة ال (ب

 

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل :ثانيا

 اعتماد جدول األعمال (أ

 تنظيم العمل (ب

 

 الممثلين الدائمين:جنة للاللجنة الفرعية بحث التقارير عن أنشطة  :اثالث

  بحث تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين

لميزانية الفرعية للرقابة العامة والتنسيق بشأن االلجنة  (0) 

  واإلدارية والشؤون المالية
EX.CL/992(XXX)i 

 EX.CL/992(XXX)iii اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة  (2) 

 اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطراف (3) 

 عن  اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطراف تقرير

 تقييم الشراكات االستراتيجية

  اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد تقرير عن أنشطة

 األطراف

 

EX.CL/992(XXX)v  
 
 

EX.CL/992(XXX) iv 

 فريقي األخرى:بحث تقارير أجهزة االتحاد األ :رابعا

 المفوضية: (أ
 
 

التقرير السنوي لرئيسة مفوضية االتحاد األفريقي للفترة من يناير  (1) 

 6112إلى ديسمبر 
EX.CL/994(XXX)  
 

 EX.CL/993(XXX) تقرير المفوضية عن فلسطين والشرق األوسط: (6) 
 
 

 قدمت التي البلدان إلى الموفدة التقييم بعثات عنالمفوضية  تقرير (3) 

 الطفل لحقوق األفريقيين الخبراء لجنة أمانة ضافةالست عروضا

 ورفاهيته

بعثات بإيفاد  قامت المفوضية EX.CL/DEC.712 (XXI)تنفيذا للمقرر 

عرضت استضافة أمانة قد التي كانت  (3) تقييم إلى البلدان الثالثة

وهي بوركينا  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

بعثات تم إيفاد هذه الوتو، وجمهورية السودان. وفاسو، ومملكة ليس

. وتم تقديم 6112فبراير  62إلى  6112أكتوبر  66الفترة من  خالل

، 6112لمجلس التنفيذي في كيجالي، رواندا، في يوليو إلى االتقرير 

ترتيب وتقديم تقريرها المفوضية وضع وطلب المجلس التنفيذي من 

 .6112إلى قمة يناير 

EX.CL/997(XXX) 
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  اللجان الفنية المتخصصة: (ب 

ة للجنة الفنية المتخصصة التاسعالسنوية المشتركة  تقرير االجتماعات 0

للمالية، والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل للجنة األمم 

المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية 

 2102أبريل  5-2ثيوبيا، االقتصادية، أديس أبابا، إ

: نحو نهج متكامل ومتماسك لتنفيذ عنوانجتماعات تحت العقدت ا

مناقشة وجرت  .المستدامةالتنمية وأهداف  6123أجندة ورصد وتقييم 

موائد مستديرة  وثالث واسع ة وزاريحوار سياسفي إطار موضوع ال

: الحاجة والتوعية التنسيق والتآزرحول رفيعة المستوى المناقشات لل

 ين إطار النتائج والرصد والتقييمالتكامل بو لتنميةل إلى نهج متماسك

مقررات حول القضايا  الستصدار هذا التقرير. ويتم تقديم تمويلالو

 .بهذا التقرير للمالحق المرفقة الوزراء وفقاتناولها الرئيسية التي 

 

 
EX.CL/995(XXX)  

 والشؤون القانونية تقرير اللجنة الفنية المتخصصة للعدل  2

 المالية اآلثارذات  القانونية الصكوك من عدد باعتماد تقريريتعلق ال

 السياسة صنع أجهزة من قرارصدور  تتطلب التي والهيكلية والقانونية

 

EX.CL/1013(XXX) 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:( ج 

 والشعوب نشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسانأالتقرير عن 

 
 
EX.CL/998(XXX)  

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب( د 

التقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق االنسان  (1

 والشعوب

بحث الدراسة حول إنشاء صندوق ائتمان أو صندوق  (6

 هبات للمحكمة.

 

 ه( البرلمان األفريقي

 تقرير عن انتخاب كاتب البرلمان األفريقي

 

 
 
EX.CL/999(XXX)  
 
 
 
 
 

 مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد:(   و  
 تقرير عن مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادال

 

 
EX.CL/1000(XXX)  

 لتأهب للمخاطراة قدرعن أنشطة الوكالة األفريقية لالتقريربحث  :خامسا

في  EX.CL/DEC.934 (XXIX)عقب صدور مقرر المجلس التنفيذي 

التأهب للمخاطر ة الوكالة األفريقية لقدر منطلب الذي  6112يوليو 

ي المقرر عقدها فبمشروع مقرر إلى دورته  اتقديم تقرير شامل مصحوب

 تهاقالتي حق نجازاتاإليعرض هذا التقرير التقدم وو. لبحثه 6112يناير 

إلى  6112يناير الوكالة األفريقية لقدرات التأهب للمخاطر للفترة من 

لى المجلس التنفيذي اريع مقررات محالة إ. ويتضمن مش6112نوفمبر 

 .لبحثها

 

 

 
 
 
EX.CL/1001(XXX)  
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 بنود اقترحتها الدول األعضاء: :سادسا

 والتنمية للصحة الزاوية حجرالتحصين باعتباره  إلى وصول الجميعأ ( 

 (الديمقراطية االتحادية إثيوبيا جمهورية اقترحته بند) أفريقيا في

ة الستدامة االستثمار في يتعزيز وحماية االستثمارات األفريق ب(

  (ليبيابند تقترحه دولة ) الشباب

 
EX.CL/1002(XXX) 
Add.1 
 
EX.CL/1002(XXX) 
Add.2  

للمجلس التنفيذي  الثالثينبحث مشروع جدول أعمال الدورة العادية  :سابعا

لمؤتمر  ثامنة والعشرينال الدورة العاديةمشروع جدول أعمال و

 االتحاد األفريقي

 

 

 لجنة الممثلين الدائمينالدورة العادية الثالثة والثالثين لتقرير اعتماد  :ثامنا

ومشروع مقررات الدورة العادية الثالثين للمجلس التنفيذي والدورة 

 العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر االتحاد

 

  ما يستجد من أعمال تاسعا:

  االختتام عاشرا:

- 


