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 مشروع برنامج األحداث

 2222لفترة يناير / فبراير ا خالل

 مؤتمر االتحاد األفريقي

 أديس أبابا، اثيوبيا
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 االجتماعات النظامية لالتحاد األفريقي

 2222فبراير  6يناير إلى  22من 

 

 على مستوى السفراء

 

  

جلسة العمل لخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر لوضع جدول جديد  (1)

 0202-0202-لتقدير األنصبة 

 2022 يناير   27 

 

اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة وخبراء لجنة  (2)

وزراء المالية الخمسة عشر لبحث في الخيارات المقترحة لوضع جدول 

 0202-0202األنصبة جديد لتقدير 

 2022 يناير  27  

 

 المجلس التنفيذي 

 

  

 الدورة العادية األربعون للمجلس التنفيذي (3)

 

 2-1  30:22الساعة ، و31:22 – 32:22 الساعة :2022فبراير – 

30:22 

 2  حفل استقبال 30:22: 2222فبراير 

 

 2022فبراير  2-1 

0:12 – 31:22 

30:22 – 30:22 

قاعة نيلسن مانديال )مركز 

 المؤتمرات لالتحاد األفريقي(

 لجان المجلس التنفيذي

 

  

وخبراء لجنة اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة  (4)

 وزراء المالية الخمسة عشر

  2222يناير  20-13 

 

   

 2222يناير  13  0202اجتماع لجنة المتابعة الوزارية بشأن تنفيذ أجندة  (5)

36:22 

 

اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات األفريقية داخل المنظومة  (6)

 الدولية

 

 2222فبراير  2 

 31:22الساعة 
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   األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية 

   

 اجتماع اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران (7)

 22  االجتماع الحادي 00.22-20.22: الساعة 0200يناير :

عشر لمجلس اإلدارة الوطني لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة 

 بين األقران.

 22  االجتماع السادس 00.22- 00.22: الساعة 0200يناير :

لجهات االتصال للجنة التوجيهية لآللية األفريقية للمراجعة 

 المتبادلة بين األقران.

 20  االجتماع 00.22-20.22الساعة : 0200فبراير  0-يناير :

المائة لفريق الشخصيات البارزة لآللية األفريقية للمراجعة 

 المتبادلة بين األقران.

 0  االجتماع الرابع والثالثون 00.22- 20.22: 0200فبراير :

للجنة جهات االتصال لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 

 األقران

 0  القمة الحادية والثالثين 00.22- 02.22: 0200فبراير :

لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في منتدى اآللية األفريقية 

 للمراجعة المتبادلة بين األقران

 2222فبراير  4 –يناير  12 

0:22 -31:22 

34:22 -30:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعة االجتماعات العامة

   

   

 

 المؤتمر

  

  

 الدورة العادية الخامسة والثالثون لمؤتمر االتحاد األفريقي (8)

 0  2222فبراير 

 32:22 -31:22 :االفتتاح )قاعة نيلسون مانديال( مراسم 

 31.22 -30.22الغداء : 

 30.22 -30.22 :)جلسة مغلقة )قاعة نيلسون مانديال 

 30.22 : معالي السيد. أبي أحمد، رئيس  يقيمهامأدبة عشاء

 الوزراء لجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية

 6  2222فبراير 

 32:22 -31:22)جلسة مغلقة )قاعة نيلسون مانديال : 

 31.22 -30.22الغداء : 

 30.22 -30.22 مانديال(: جلسة مغلقة )قاعة نيلسون 

 30.22 -30.22)مراسم االختتام )قاعة نيلسون مانديال : 

 2222فبراير  6 – 0 

32:22 – 31:22 

30:22 – 30:22 

قاعة نيلسن مانديال )مركز 

 المؤتمرات لالتحاد األفريقي(

 

 

 

 لجان المؤتمر 
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 2222فبراير  2  لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد (9)

33:22 

 افتراضيا

   

االجتماع الحادي والثالثون لرؤساء الدول والحكومة المشاركين في  (11)

 منتدى اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 2222فبراير  4 

32:22 -31:22 

 2222فبراير  6  اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين بشأن تغير المناخ (11)

0:12 – 32:22 
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 األحداث خاللمشروع برنامج 

 2222فبراير  :للفترة

 مؤتمر االتحاد األفريقي

 أديس أبابا، اثيوبيا

 

 االجتماعات النظامية

(3) 

 الدورة العادية األربعون للمجلس التنفيذي

 2222فبراير  2-1

 المكان: قاعة نيلسون مانديال، مركز المؤتمرات لالتحاد األفريقي

 

 2  2222فبراير 

  االفتتاح مراسم 32:22

 دقائق( 0)كلمة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  -

 دقائق( 0)كلمة األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  -

 دقائق(. 0)الكلمة االفتتاحية لرئيس المجلس التنفيذي  -

 دقائق( 32)صورة جماعية للوزراء مع أعضاء المفوضية  -

 جلسة مغلقة

 وتنظيم العملاعتماد جدول األعمال  02:02 

 

 وفقا لجدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي()جلسة عمل  02:22- 02:02

 

 مأدبة غداء يقيمها سعادة د. موسى فكي محمد رئيس مفوضية االتحاد االفريقي 02:22- 02:22

 وفقا لجدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي() جلسة عمل 00:22- 02:22

استقبال يقيمه معالي د. ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير  حفل -00:22

 الشؤون الخارجية في جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية

 

 1  2222فبراير 

 وفقا لجدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي() جلسة عمل 02:22- 02:22

 

 استراحة لتناول الغداء 02:22- 02:22

 

 : اتنتخاباال - 00:22- 02:22

  نائبة رئيس مجلس الجامعة األفريقيةانتخاب 

  ( عضوا في مجلس السلم واألمن02خمسة عشر )انتخاب 

  في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة )أنثى(  عضوةانتخاب

 الفساد من إقليم الشمال



AFRICAN UNION 
 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int 

 

.......................................................................................................................................................

6 

 

 بحث مشاريع الصكوك القانونية - 

أعمال الدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر االتحاد بحث مشروع جدول  - 00:22 – 00:22

 األفريقي

 بحث مشاريع مقررات الدورة العادية الخامسة والثالثون لمؤتمر االتحاد األفريقي - 

 اعتماد مقررات الدورة العادية األربعين للمجلس التنفيذي - 

جلس للم والثانية واألربعون موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الحادية واألربعون -

 التنفيذي

 ما يستجد من أعمال - 

 جلسة مفتوحة  -

 مراسم االختتام - 00.22- 00.22
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 مشروع برنامج األحداث 

 2222فبراير  :لفترةا خالل

 مؤتمر االتحاد األفريقي

 أديس أبابا، اثيوبيا

 

 االجتماعات النظامية

(2) 

 االتحاد األفريقي الدورة العادية الخامسة والثالثون لمؤتمر

 2222فبراير  0-6

 لالتحاد األفريقي ، مركز المؤتمراتالمكان: قاعة نيلسون مانديال

 

   2222فبراير  0

   

 جلسة مفتوحة  32:22-31:22

 

 مراسم االفتتاح .0  

 عزف نشيد االتحاد األفريقي (0  

 الكلمات: (0  

محمد  . موسى فكيالسيدسعادة  األفريقي،كلمة من قبل رئيس مفوضية االتحاد  -  

 دقائق( 0)

 االتحاديةآبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا  كلمة من قبل معالي. د. -

 .دقائق( 0)الديمقراطية 

كلمة من قبل معالي. السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية  -

 دقائق(. 0)

 0)ن العام لألمم المتحدة كلمة من قبل معالي. السيد أنطونيو غوتيريش، األمي -

 دقائق(

 دقائق( 0)كلمة من قبل فخامة. السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين  -

الكلمة االفتتاحية من قبل فخامة د. فيليكس أنطوان تشيسكيدي، رئيس جمهورية  -

 دقائق( 0)الكونغو الديمقراطية ورئيس االتحاد األفريقي 

رئيس جمهورية السنغال والرئيس القادم كلمة من قبل فخامة السيد. ماكي سال  -

 لالتحاد األفريقي

ورئيس االتحاد  0200اعالن هيئة مكتب مؤتمر االتحاد االفريقي لعام  -  

 دقائق(. 0) 0202االفريقي لعام 
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بيان تسليم المهام لرئيس االتحاد االفريقي المنتهية واليته، فخامة د. فيليكس  -  

 دقائق( 0)أنطوان تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 

كلمة القبول من قبل فخامة السيد. ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال  -

 دقائق( 0)والرئيس القادم لالتحاد األفريقي 

دقائق  1ل رؤساء الدول والحكومات المنتخبين حديثًا )كلمات موجزة من قب -

 لكل منهم(:

 ............ 

 ........... 

 ............. 

 0200إطالق موضوع االتحاد األفريقي لعام  (2  

 جماعية صورة (0

 استراحة لتناول الغداء  30:22 – 31:22

 جلسة مغلقة  30:22- 30:22

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل .0  

  
 اعتماد جدول األعمال (3

 تنظيم العمل (0

  
 تقارير السلم واألمن .2

  
 التقرير عن أنشطة مجلس السلم واألمن ووضع السلم واألمن في إفريقيا (3

تقرير مجلس السالم واألمن عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  (2

 األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا

 التقريرين عن السلم واألمنمناقشة بشأن  (1

  
التقرير المرحلي عن استجابة االتحاد األفريقي لجائحة فيروس كورونا في  .4

أفريقيا، من قبل فخامة السيد. ماتاميال سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية 

االتحاد األفريقي المعني باالستجابة لجائحة فيروس  جنوب إفريقيا، ومناصر

 كورونا

البنك األفريقي للتنمية حول تعبئة التمويل من أجل عرض من قبل رئيس  .0

 التعجيل بتنمية االنتعاش االقتصادي والتكامل في أفريقيا

30:22 

 

 

 
معالي السيد. أبي أحمد، رئيس الوزراء لجمهورية إثيوبيا  مأدبة عشاء يقيمها

 االتحادية الديمقراطية
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   2222فبراير  6

 جلسة مغلقة   31:22- 32:22

   

 تقارير رؤساء الدول والحكومات، رؤساء لجان المؤتمر .6  

فخامة السيد. ماتاميال سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا  (0  

 ورئيس اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

: مستقبل الحكم في إفريقيا من 0200التقرير عن الحوكمة في أفريقيا  (أ

 نريدأجل أفريقيا التي 

تقارير المنتدى الثالثين والمنتدى الحادي والثالثين لرؤساء الدول  (ب

والحكومات المشاركين في اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 

 األقران )المنتدى السنوي(

تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه وكالة االتحاد األفريقي  (0  

 بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا للتنمية )النيباد(، من فخامة السيد.

التقرير السنوي لالتحاد وأجهزته بما في ذلك القضايا المواضيعية المحددة  .2  

، يقدمه سعادة السيد موسى فكي محمد من قبل رؤساء الدول والمناصرين

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

 دقائق( 0) ...كلمة من قبل .0

الثالث، ملك ليسوتو ومناصر االتحاد تقرير صاحب الجاللة الملك ليتسي  (0  

األفريقي بشأن التغذية وتقرير فترة السنتين عن تنفيذ مبادرة القادة األفريقيين 

 بشأن التغذية

تقرير جاللة الملك محمد السادس ملك المغرب ومناصر االتحاد األفريقي بشأن  (0  

 الهجرة

ناصر جمهورية كينيا ومالتقرير المرحلي لفخامة السيد أوهورو كينياتا، رئيس  (2  

 تحالف القادة األفريقيين بشأن المالريا

تقرير فخامة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  (0  

 الشعبية ومناصر مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

تقرير فخامة السيد. بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، ومناصر اإلصالح  (2  

 لالتحاد األفريقي المؤسسي
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تقرير فخامة السيد بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، ومناصر االتحاد  (0  

 األفريقي بشأن تمويل الصحة المحلية

. الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار ومناصر فخامة السيدتقرير  (0  

 لالتحاد األفريقي 0202االتحاد األفريقي لمتابعة تنفيذ أجندة 

. نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا ومناصر فخامة السيدتقرير  (0  

 االتحاد األفريقي بشأن المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي

تقرير معالي السيد. أبي أحمد، رئيس الوزراء لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية  (0  

ة الزراعية ياالتحادية ومناصر المراجعة لفترة السنتين للبرنامج الشامل للتنم

 .في أفريقيا

تقرير فخامة السيد. روتش مارك كريستيان كابوري، رئيس جمهورية  (02  

بوركينا فاسو ومناصر االتحاد األفريقي للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية 

 لإلناث

تقرير فخامة السيد. يوليوس مآدة بي، رئيس جمهورية سيراليون ومناصر  (00  

رؤساء الدول والحكومات العشرة المعنية بإصالح االتحاد األفريقي للجنة 

  .مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

و نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو تقرير فخامة السيد. دينيس ساس (00  

 .مناصر االتحاد األفريقي ورئيس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبياو

ة الجابون ورئيس لجنتقرير فخامة علي بونجو أونديمبا، رئيس جمهورية  (02  

 .رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ

ضاء على لقبشأن ا ،رئيس زامبياالسيد هاكايندي هيتشيليما تقرير فخامة  (00  

 .زواج األطفال

فخامة السيد. إسوفو محمدو، الرئيس السابق لجمهورية النيجر  تقرير (02  

 .التجارة الحرة القارية ومناصر االتحاد األفريقي بشأن منطقة

 استراحة لتناول الغداء  30:22- 31:22

30:22 -30:12  
بحث قرار منح إسرائيل صفة مراقب في االتحاد األفريقي )بند اقترحته  .0

 الجزائر وجنوب أفريقيا(

  
 بحث مشاريع الصكوك القانونية .32

 .مشروع اللوائح المالية المنقحة لالتحاد األفريقي (أ  

  .ولوائح العاملين المنقحة لالتحاد األفريقيمشروع نظم  (ب

( من اتفاقية االتحاد األفريقي للوقاية من الفساد 0) 00التعديل المقترح للمادة  (ج

 .ومكافحته

مشروع البروتوكول للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق  (د

 المواطنين في الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي.
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المقترحة على النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون التعديالت  (ه

 .الدولي

  
 التعيينات  .33

 ( عضًوا في مجلس السلم واألمن02تعيين خمسة عشر ) (0  

 تعيين أعضاء لجنة الحكماء (0  

 بادالني-تعيين الرئيس التنفيذي لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية (2  

   

  
 .2223التنسيق النصف السنوي الثالث، أكتوبر إجازة نتائج اجتماع  .32

  
اعتماد مقررات وإعالنات الدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر االتحاد  .31

 .األفريقي

  
تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية السادسة والثالثين لمؤتمر االتحاد  .34

 .األفريقي

  
 .الرابعتاريخ ومكان انعقاد اجتماع التنسيق النصف السنوي  .30

  
 .تاريخ انعقاد قمة التصنيع والتنوع االقتصادي، نيامي، النيجر .36

  
 .تاريخ ومكان انعقاد القمة االستثنائية بشأن اإلرهاب .32

  
 ما يستجد من أعمال .30

   

 جلسة مفتوحة  30:22 – 30:12

 

 مراسم االختتام  

 السنغالالكلمة الختامية من قبل فخامة السيد. ماكي سال، رئيس جمهورية  -

 ورئيس االتحاد األفريقي

 عزف نشيد االتحاد االفريقي -

 مؤتمر صحفي لرئيس االتحاد ورئيس المفوضية )خاص بوسائل اإلعالم( -

 - 


