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مشروع جدول األعمال
أوال:

جلسة مغلقة ( ،4+1رؤساء أجهزة االتحاد األفريقي واألمااء التافيذيون للمجموعات
االقتصادية اإلقليمية):
أ) اعتماد جدول األعمال
ب) تنظيم العمل
ج) تقرير فخامة السيد بول كاجامي ،رئيس جمهورية رواندا ،عن تنفيذ مقرر المؤتمر
) ASSEMBLY/AU/DEC/635(XXVIIIبشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد
األفريقي-الوثيقة )ASSEMBLY/AU/2(XXIX

ثانيا:

االفتتاح الرسمي:
أ) نشيد االتحاد األفريقي
1
ب) إلقاء الكلمات
ج) التقاط صورة جماعية

ثالثا:

موضوع القمة" :تسخير العائد الديموغرافي من خالل االستثمار في
الشباب" -الوثيقة )ASSEMBLY/AU/3 (XXIX
( )1تقديم وتيسير موضوع القمة من قبل فخامة السيد إدريس ديبي إتنو ،رئيس
جمهورية تشاد وقائد موضوع االتحاد األفريقي لعام 7112؛
( )7مداوالت المؤتمر.

رابعا:

تقريران عن السلم واألمن
( )1بحث تقرير رئيس مجلس السلم واألمن عن أنشطته ووضع السلم واألمن في
أفريقيا -الوثيقةASSEMBLY/AU/4 (XXIX) .
( )7بحث تقرير مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي عن تافيذ خارطة الطريق
الرئيسية للخطوات العملية إلسكات الباادق في أفريقيا بحلول عام -0202
الوثيقة )ASSEMBLY/AU/5 (XXIX
( )3تقرير فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة ،رئيس الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ،قائد المسألة الشائكة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب
والتطرف العايف في أفريقيا -الوثيقة )ASSEMBLY/AU/6 (XXIX
( )4تقرير فخامة السيد ديايس ساسو نجيسو ،رئيس جمهورية الكونغو وقائد
اللجاة الرفيعة المستوى حول ليبيا -الوثيقة )ASSEMBLY/AU/7 (XXIX

خامسا:

تقارير القادة والتقارير عن تافيذ أجادة 0202
( )1تقرير فخامة السيد محمدو يسوفو ،رئيس جمهورية الايجر وقائد مسائل ماطقة
التجارة الحرة القارية -الوثيقة )ASSEMBLY/AU/8 (XXIX

 1قائمة المتكلمين وفقا لقواعد إجراءات المؤتمر والمقرر ) Assembly/AU/Dec.582(XXVالمعتمد في جوهانسبيرج ،جنوب أفريقيا،
في يونيو .5102
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( )7تقرير فخامة السيد إرنست باي كوروما ،رئيس جمهورية سيراليون وقائد مسألة
إصالح مجلس األمن ورئيس مجموعة إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة -الوثيقة
)ASSEMBLY/AU/9 (XXIX

( )3تقرير فخامة السيد إدغر لونغو ،رئيس جمهورية زامبيا وقائد مبادرة إنهاء زواج
األطفال في أفريقيا – الوثيقة). Assembly/AU/10 (XXIX
( )4تقرير صاحب الجاللة محمد السادس ،ملك المغرب ،قائد المسألة المتعلقة بالهجرة
).Assembly/AU/11 (XXIX
( )5تقرير

جمهورية

موريشيوس

عن

تافيذ

أجادة

-0202

الوثيقة

)Assembly/AU/12(XXIX

( )6تقرير جمهورية مصر العربية عن تافيذ أجادة  -0202الوثيقة
)Assembly/AU/13 (XXIX

سادسا:

اعتماد

ميزانية

االتحاد

األفريقي

لعام

0212؛

-الوثيقة.

)ASSEMBLY/AU/14(XXIX

سابعا:

التعيياات:
أ) تعيين عضوين في المفوضية هما:
( )1مفوض الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا
( )7مفوض الشؤون االقتصادية

ب) تعيين أربعة ( )4أعضاء في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري
لمكافحة الفساد
ج) تعيين أربعة ( )4أعضاء في اللجاة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
د) مراسم أداء اليمين من قبل أعضاء المفوضية المات َخبين الجدد
ثاماا:

موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي والدورة
العادية الثانية والثالثين للمجلس التافيذي

تاسعا:

تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية الحادية والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي
والدورة العادية الثالثة والثالثين للمجلس التافيذي (عرض جمهورية
موريتانيا اإلسالمية)

عاشرا:

اعتماد مقررات الدورة العادية التاسعة والعشرين لمؤتمر االتحاد األفريقي

حادي عشر :ما يستجد من أعمال
ثاني عشر:

مراسم االختتام

