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 1مشروع جدول األعمال

  جلسة مفتوحة:

  مراسم االفتتاح:.   أوال

  الكلمات. (1

  التقاط صورة جماعية. (2

  جلسة مغلقة:

  وتنظيم العمل: اعتماد جدول األعمال.  ثانيا

  اعتماد جدول األعمال. (1

  تنظيم العمل. (2

  بحث تقرير الدورة العادية السابعة والثالثين للجنة الممثلين الدائمين..   ثالثا

 EX.CL/1134(XXXIV)  عن أنشطة االتحاد وأجهزتهبحث التقرير السنوي .  رابعا

 EX.CL/1116(XXXIV) أفريقياخامسا.  تقرير المفوضية عن الوضع اإلنساني في 

 عن تقرير الفريق الرفيع المستوى لتقييم البلدانالمفوضية  تقريرسادسا. بحث 

 وكالة الفااء األفريقيةستاافة المرشحة ال

EX.CL/1118(XXXIV) 
 

من مقرر المؤتمر  28سابعا. بحث تقرير المفوضية عن الفقرة 
EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.1(XI) 

EX.CL/1120(XXXIV) 
 

  صةتللمجلس التنفيذي ولجانه المختقارير اللجان الفرعية .  بحث ثامنا

دول المعنية بجللجنة الوزارية ا الجلسة المشتركة بينتقرير  بحث (1)

 وزراء المالية الخمسة عشر.ولجنة  تقدير األنصبة والمساهمات
 

EX.CL/1135(XXXIV) 

لترشيحات األفريقية في المعنية باتقرير اللجنة الوزارية بحث  (2)

 المنظومة الدولية.
 

EX.CL/1136(XXXIV) 

 ىعل حديات التصديقالمعنية بتتقارير اللجنة الوزارية بحث  (3)

 هاإلي االنضمامو معاهدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي

 .ذهاوتنفي

 
EX.CL/1137(XXXIV) 

لمعني اوتقرير الفريق الوزاري  مفوضيةالتقرير المرحلي للبحث  (4)

 .بشأن المحكمة الجنائية الدولية مقررات المؤتمرتنفيذ ب
 

EX.CL/1138(XXXIV) 

  .2063عن أجندة تقرير اللجنة الوزارية بحث  (5)
EX.CL/1139(XXXIV) 

، نو: "الالجئون، والعائدبشأن موضوع العامة ياهيممذكرة المفال بحث.  تاسعا

 :نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"النازحون داخلياً: و

 
EX.CL/1112(XXXIV) 

 

  .مشاريع الصكوك القانونية واعتمادهابحث ا.  عاشر

                                                 
 ترتيبات طوال الدورة من أجل توقيع وزراء الخارجية على معاهدات االتحاد األفريقي.الالمفوضية  ستتخذ  1
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  للبحث واالعتماد من قبل المجلس التنفيذي. معروضة بنود (أ

مشروع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون  (1)

 والتكامل.المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي 

EX.CL/1140(XXXIV) 

العتماد من قبل اللبحث من قبل المجلس التنفيذي و معروضة بنود (ب

 المؤتمر:

 

 EX.CL/1141(XXXIV) مشروع معاهدة إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية. (1)

مشروع النظام األساسي للجنة األفريقية للسينما والوسائل  (2)

 السمعية البصرية.

EX.CL/1142(XXXIV) 

مشروع النظام األساسي لمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم  (3)

 البنات والنساء في أفريقيا.

EX.CL/1143(XXXIV) 

من ميثاق النهضة الثقافية  35مشروع التعديل على المادة  (4)

 األفريقية.

EX.CL/1144(XXXIV) 

 EX.CL/1145(XXXIV) مشروع سياسة االتحاد األفريقي للعدالة االنتقالية. (5)

  :النتخابات.  احادي عشر

( في لجنة االتحاد األفريقي للقانون 1عضو واحد ) انتخاب (1)

 الدولي.

EX.CL/1146(XXXIV) 

( في اللجنة األفريقية للخبراء حول 1عضو واحد ) انتخاب (2)

 حقوق الطفل ورفاهيته.

EX.CL/1147(XXXIV) 

( أعضاء في مجلس االتحاد األفريقي 7سبعة ) انتخاب (3)

 االستشاري لمكافحة الفساد.

EX.CL/1148(XXXIV) 

 EX.CL/1149(XXXIV) ( أعضاء في مجلس السلم واألمن.5خمسة ) انتخاب (4)

  الترشيح:. عشر ثاني

لمحكمة اإلدارية في اأعضاء كقضاة معينين ( 3)ثالثة ترشيح 

 لالتحاد األفريقي.

EX.CL/1150(XXXIV) 

 األفريقي. االتحادعشر.   بحث مشروع جدول أعمال الدورة العادية الثانية والثالثين لمؤتمر  ثالث

 عشر.  موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي. رابع

 عشر.  اعتماد مقررات الدورة العادية الرابعة والثالثين للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي. خامس

 .عشر. ما يستجد من أعمال سادس

 عشر. مراسم االختتام. سابع

 


