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 1مشروع جدول األعمال

  جلسة مفتوحة

 كلمة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي (1)

 األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا كلمة  (2)

 كلمة رئيس المجلس التنفيذي (3)

 

 مغلقةجلسة 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل.  أوال

 اعتماد جدول األعمال (1)

 تنظيم العمل (2)

 

 لدائمينا الممثلين للجنة واألربعين الثانية العادية الدورة تقرير.  ثانيا
PRC/Rpt. (XLII) 

بحث التقرير عن تفعيل المركز األفريقي لمكافحة األمراض .  ثالثا

 والوقاية منها

EX.CL/1286 (XXXIX) 

 موضوعالمتعلقين بطريق البحث المذكرة المفاهيمية وخارطة . رابعا

 بشأن التغذية واألمن الغذائي 2022عام 

 

EX.CL/1288 (XXXIX) 

 االنتخابات. خامسا
 

عقب إحاطة يقدمها  األفريقي االتحادفي ( 2) المفوضين وتعيينانتخاب  (1)

فريق  الشخصيات األفريقية البارزة المعنية باالختيار األولي للقيادة 

 العليا لمفوضية االتحاد األفريقي

 ةاألفريقي الجامعة رئيس ونائب رئيسانتخاب وتعيين  (2)

 اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة في أعضاء( 4) أربعةانتخاب وتعيين  (3)

 والشعوب

 األفريقي التحادامجلس  في أعضاء( 4) أربعةانتخاب وتعيين  (4)

 الفساد لمكافحة االستشاري

EX.CL/1289 (XXXIX) 

 

EX.CL/1290(XXXIX) 

EX.CL/1291 (XXXIX) 

 

EX.CL/1292 (XXXIX) 

 )بحث مشروع الصكوك القانونية(.  ادسسا
 

EX.CL/1293 (XXXIX) 

  بحث تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان المتخصصة. سابعا

 صبةل تقدير األندوجالمعنية بالجلسة المشتركة للجنة الوزارية تقرير  (1)

 الخمسة عشر وزراء المالية والمساهمات المقدرة ولجنة

 الترشيحات داخل المنظومة الدوليةالمعنية بتقرير اللجنة الوزارية  (2)

  2063متابعة تنفيذ أجندة المعنية ب الوزاريةلجنة التقرير  (3)

EX.CL/1295 (XXXIX) 

 

EX.CL/1296(XXXIX) 

 

EX.CL/1297 (XXXIX) 

                                                 

 ستتخذ المفوضية الترتيبات طوال الدورة لتوقيع معاهدات االتحاد األفريقي من قبل وزراء الخارجية. 1 
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التنسيق  اجتماعومشروع إعالن  أعمال جدول مشروع بحث. ثامنا

 والمجموعات األفريقي التحادبين ا الثالثنصف السنوي 

 واآلليات اإلقليمية اإلقليمية االقتصادية

 

اعتماد مقررات الدورة العادية التاسعة والثالثين للمجلس  .تاسعا

 لالتحاد األفريقي التنفيذي

 

  األفريقي االتحادلدى  مراقبك إسرائيل اعتماد معلومات عنعاشرا. 

  ما يستجد من أعمال. حادي عشر

  مراسم االختتام. عشر ثاني

- 


