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 مشروع جدول األعمال
 

 جلسة مفتوحة

 

 1مراسم االفتتاح .1

 نشيد االتحاد األفريقي (1)

 المتحدثين في برنامج العمل( توزيع تحديد)سيتم  إلقاء الكلمات (2)

 2023االتحاد االفريقي لعام  مؤتمرب مكتعن هيئة عالن اإل (3)

 2023إطالق موضوع االتحاد األفريقي لعام  (4)

 صورة جماعية (5)

 

 جلسة مغلقة

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل .2

 جدول األعمال اعتماد (1)

 تنظيم العمل (2)

 النقاط االستراتيجية للدورةحول رير اتق .3

، الوثيقة، مة بول كاغاميفخالالتحاد األفريقي من قبل  ةالمؤسسي اتتقرير عن اإلصالح (1
Assembly/AU/2(XXXVI) 

 بشأن السلم واألمن: (2

، الوثيقة، السلم واألمن في إفريقيا وحالةتقرير عن أنشطة مجلس السلم واألمن  (أ
Assembly/AU/3(XXXVI) 

                                                 
 .2020ديسمبر  24ورؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية المنعقد في  المؤتمرمكتب هيئة  اجتماع الصادر عن لقرارلوفقًا  المراسمقام تس 1
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تنفيذ خارطة طريق االتحاد األفريقي الرئيسية للخطوات  عنتقرير مجلس السلم واألمن  (ب
 Assembly/AU/4(XXXVI)، الوثيقة، دق في أفريقياالعملية إلسكات البنا

استعراض البروتوكول المتعلق بإنشاء  بشأنتقرير عن نتائج المشاورات اإلقليمية الثانية  (ج
 Assembly/AU/17(XXXVI)الوثيقة،  مجلس السلم واألمن

س ماكي سال، رئي فخامةمن قبل منح مقعد لالتحاد األفريقي في مجموعة العشرين،  عنتقرير  (3
 Assembly/AU/5(XXXVI)، الوثيقة، جمهورية السنغال

 Assembly/AU/6(XXXVI)، الوثيقة، تقرير عن أزمة الغذاء العالمية (4

 

 ولجان المؤتمر تقارير رؤساء الدول والحكومات .4

المتبادلة بين لمراجعة للية األفريقية اآلتقارير منتدى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في  (1)
لية األفريقية اآلفخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون ورئيس  لمن قب، األقران

  ؛Assembly/AU/7(XXXVI)الوثيقة  - المتبادلة بين األقرانلمراجعة ل

، من قبل ماترؤساء دول وحكو ل النيباد -التوجيهية لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية لجنة التقرير  (2)
 ؛Assembly/AU/8(XXXVI) الوثيقة -رئيس اللجنة 

إصالح مجلس األمن التابع ب ةالمعني العشرة رؤساء الدول والحكوماتلتقرير لجنة االتحاد األفريقي  (3)
الوثيقة  – وليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون ج من قبل فخامةلألمم المتحدة، 

Assembly/AU/9(XXXVI). 

 

 :قضايا مواضيعية محددة تقارير القادة حول .5

 Assembly/AU/10(XXXVI)الوثيقة  – المناصرينالتقرير السنوي للرئيس متضمًنا تقارير  (1)

 من قبل فخامةفريقيا، أفي  19-لجائحة فيروس كورونااستجابة االتحاد األفريقي تقرير عن  (2)
 المعنياالتحاد األفريقي  ومناصر سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقياماتاميال 

 Assembly/AU/11(XXXVI)الوثيقة  – 19-كورونافيروس ائحة لجالستجابة با



Assembly/AU/Draft/1(XXXVI)Rev.2 
Page 3 

، 2063 جندةأل وإعداد خطة التنفيذ العشرية الثانية خطة التنفيذ العشرية األولىتقرير عن تقييم  (3)
الوثيقة  – كوت ديفوار من قبل فخامة الحسن واتارا، رئيس جمهورية

Assembly/AU/12(XXXVI). 

رئيس السوفو، يفخامة محمدو إ من قبلالحرة القارية اإلفريقية، قضايا منطقة التجارة تقرير عن  (4)
الوثيقة  – منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ومناصرجمهورية النيجر السابق ل

Assembly/AU/13(XXXVI). 

 

ليام روتو، يو  فخامةمن قبل  ،تغير المناخب المعنية ةتقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقي .6
 .Assembly/AU/14(XXXVI)الوثيقة  – جمهورية كينيا رئيس

 .Assembly/AU/15(XXXVI)الوثيقة  – في فلسطين والشرق األوسط عن الوضع المفوضيةتقرير  .7

 الصكوك القانونية بحث مشاريع .8

 إلحصاءفي مجال التدريب لاألفريقي مركز لمشروع النظام األساسي ل (1)

 اتفريقي لإلحصاءمشروع النظام األساسي لمعهد االتحاد األ (2)

 بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن سياسة المنافسة (3)

 مشروع النظام األساسي للوكالة اإلنسانية األفريقية (4)

 اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةالملحق ببروتوكول االستثمار  (5)

 اء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةإنشاتفاق الملحق ببروتوكول حقوق الملكية الفكرية  (6)

 التعيينات .9

 ؛تقرير رئيس لجنة المركز اإلفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها وتعيين المدير العام للمركز (1)

 

 ومكان انعقاد الدورة العادية السابعة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي تاريخ .10

 الخامسالسنوي نصف اجتماع التنسيق انعقاد ومكان  تاريخ .11
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 في لوساكا، زامبيا المنعقدالرابع  نصف السنوي الجتماع التنسيق  2022المصادقة على إعالن  .12

 اعتماد مقررات وإعالنات الدورة العادية السادسة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي .13

 ما يستجد من أعمال .14

 مراسم االختتام .15


