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 1مشروع جدول األعمال

 

   جلسة مفتوحة

   مراسم االفتتاح والأ
   إلقاء الكلمات (1) 
    التقاط صورة جماعية  (0) 

   جلسة مغلقة

   وتنظيم العمل اعتماد جدول األعمال ثانيا
   اعتماد جدول األعمال (1) 
   تنظيم العمل (0) 

    

   بحث تقرير الدورة العادية التاسعة والثالثين للجنة الممثلين الدائمين ثالثا

PRC/RPT(XXXIX) 

 EX.CL/1214(XXXVI)  بحث التقرير السنوي عن أنشطة االتحاد وأجهزته رابعا

: "الالجئون والعائدون 9102لعام السنة  وعبحث التقرير عن موض خامسا

 : نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"داخليا والنازحون

 EX.CL/1189(XXXVI) 

   صةتخصبحث تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان الم سادسا

تقرير اللجنة المشتركة بين اللجنة الوزارية لجدول تقدير األنصبة ولجنة وزراء  (1) 

 ة عشرالمالية الخمس

 EX.CL/1215(XXXVI) 

 EX.CL/1216(XXXVI)  الدوليةمنظومة التقرير اللجنة الوزارية للترشيحات في  (0) 

   0263تقرير لجنة المتابعة الوزارية عن تنفيذ أجندة  (3) 

EX.CL/1217(XXXVI) 

   تقرير اللجنة الوزارية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية (4) 

EX.CL/1218(XXXVI) 

 

 سابعا

 

بشأن موضوع السنة لعام وخارطة الطريق بحث المذكرة المفاهيمية 

 : "إسكات البنادق: تهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا"9191

  

 

 

EX.CL/1190(XXXVI) 

، 9102يو ليو 8متابعة اجتماع التنسيق النصف السنوي األول،  ثامنا

 نيامي، النيجر

  

EX.CL/1203(XXXVI) 

الدول األعضاء الستضافة  االعروض التي قدمتهلتقرير عن ابحث  تاسعا

 المركز األفريقي ألسواق التميز

  

EX.CL/1196(XXXVI) 

-9191) التحول الرقمي ألفريقيااستراتيجية  حولمعلومات مستكملة  عاشرا

2030) 

 EX.CL/1180(XXXVI) 

Annex 

   ة األفريقيةمنطقة التجارة الحرة القاريالتقرير عن التقدم الذي أحرزته  حادي عشر

EX.CL/1219(XXXVI) 

   بحث واعتماد مشاريع الوثائق القانونية ثاني عشر

  بنود معروضة على المجلس التنفيذي للبحث واالعتماد: (أ 

EX.CL/1220(XXXVI) 

مشاريع الوثائق القانونية والتوصيات المعتمدة من قبل اجتماع اللجنة الفنية  (1) 

 يةالمتخصصة للعدل والشؤون القانون

 مشاريع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن 

  مشاريع قواعد اإلجراءات لفريق كبار الشخصيات لآللية األفريقية

 

                                                 
 .الخارجية وزراء قبل من األفريقي االتحاد معاهدات لتوقيع الدورة طوال ترتيبات المفوضية ستتخذ 1 
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 للمراجعة المتبادلة بين األقران

  مشاريع قواعد اإلجراءات للجنة جهات التنسيق لآللية األفريقية للمراجعة

 المتبادلة بين األقران

 شاريع اإلجراءات التشغيلية ألمانة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين م

 األقران

 بنود معروضة على المجلس التنفيذي لبحثها ورفعها إلى المؤتمر لالعتماد (ب 

 لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران مشروع النظام األساسي  (1)

وحكومات الدول المشاركة في مشاريع قواعد اإلجراءات لرؤساء دول  (0)

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

مشروع البروتوكول المنقح بشأن العالقات بين االتحاد األفريقي  (3)

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

مشروع النظام األساسي إلنشاء المركز األفريقي للدراسات والبحوث  (4)

 المتعلقة بالهجرة

 األساسي إلنشاء مرصد الهجرة األفريقيمشروع النظام  (5)

 مشروع النظام األساسي إلنشاء مركز العمليات القاري في الخرطوم (6)

نظام المشروع قواعد إجراءات المؤتمر التي تمت مواءمتها ومشروع  (7)

 الذي تمت مواءمتهلمفوضية األساسي ل

 مشاريع قواعد اإلجراءات الجتماع التنسيق النصف السنوي (8)

EX.CL/1221(XXXVI) 

    

 

 ثالث عشر

 

 :االنتخابات

  

( ذكر في اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 1انتخاب عضو واحد ) (1) 

 ورفاهيته

EX.CL/1222(XXXVI) 

  د األفريقي للقانون الدوليا( أعضاء في لجنة االتح6انتخاب ستة ) (0) 

EX.CL/1223(XXXVI) 

فريقي االستشاري لمكافحة ( في مجلس االتحاد األ1انتخاب عضو واحد ) (3) 

 الفساد

 

EX.CL/1224(XXXVI) 

  ( أعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب4انتخاب أربعة ) (4) 

EX.CL/1225(XXXVI) 

  ( أعضاء في مجلس السلم واألمن12انتخاب عشرة ) (5) 

EX.CL/1220(XXXVI) 

 

 رابع عشر

 

 مقترحة من الدول األعضاءبنود 

  

 اقترحته بند) األصول استردادحول  الموحد األفريقي الموقف روعمشبحث  (1) 

 (االتحادية نيجيريا جمهورية

 EX.CL/1213(XXXVI) 

Add.1 

 

 خامس عشر

 

بحث مشروع جدول األعمال للدورة العادية الثالثة والثالثين لمؤتمر 

 االتحاد األفريقي

  

 

 عشر سادس

 

ة والثالثين للمجلس التنفيذي موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السابع

واجتماع التنسيق الثاني بين االتحاد األفريقي  لالتحاد األفريقي

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية

  ستضافة الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس العرض

 )بند اقترحته جمهورية تشاد(التنفيذي 
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 عشر سابع

الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي  اعتماد مقررات

 لالتحاد األفريقي

 

 عشر ثامن

 

 ما يستجد من أعمال

  

 

 عشر تاسع

 

 مراسم االختتام

  

 


