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 1مشروع جدول األعمال

 

لمجموعات االقتصادية لوالمسؤولين التنفيذيين رؤساء أجهزة االتحاد األفريقي ، 4+2مغلقة )الجلسة الأوال. 
 اإلقليمية(

 اعتماد جدول األعمال (2

 ظيم العملتن (8

تقرير فخامة السيد بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا وقائد اإلصالح المؤسسي لالتحاد  (3
 الوثيقة  -، Assembly/AU/Dec.650 (XXIX)األفريقي عن تنفيذ مقرر المؤتمر 

Assembly/AU/2(XXX) 

تقرير سعادة موسى فكي محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي عن عمل وحدة تنفيذ  (4
 Assembly/AU/3(XXX)الوثيقة  – صالحاتاإل

 الحرة لتجارةا قضايا منطقةوقائد  النيجر جمهورية رئيس إسوفو، محمدو فخامة الرئيس تقرير (5
 Assembly/AU/4(XXX)الوثيقة  – القارية.

وحول انتخاب رئيس المفوضية لعام  مشاورات حول تكوين هيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي (6
9102 -  

 ورة جماعيةالتقاط ص (7

 االفتتاح مراسم ثانيا. 

 نشيد االتحاد األفريقيعزف  (2

 2الكلماتإلقاء  (8

 هيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقيانتخاب  (3

                                                 

حسب  المفوضين ممثليهم أو والحكومات الدول رؤساء قبل من األفريقي االتحاد معاهدات على للتوقيع الدورة طوال تدابير المفوضية ستتخذ  1 
 األصول.

 في أفريقيا، جنوب ،جريجوهانسب فيالمعتمد   Assembly/AU/Dec.582(XXV) قررموال المؤتمر وفقا لقواعد إجراءات قائمة المتحدثين  2 
 .5102 ويوني
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 9102جائزة كوامي نكروما العلمية القارية لالتحاد األفريقي لعام  (4

ويل مسار مستدام لتحالفساد:  كسب المعركة ضد: "9102عام موضوع االتحاد األفريقي لإطالق  (5
 أفريقيا"

 للنقل الجوي الموحدةإطالق السوق األفريقية  (6

 

 رير عن السلم واألمن:ا. تقثالثا

 السلم مجلسورئيس  فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية تقرير بحث (2
 Assembly/AU/6(XXX)الوثيقة  – أفريقيا في واألمن مالسلووضع  أنشطة المجلس عن واألمن

فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس السلم  تقرير (8
واألمن عن تقرير مجلس السلم واألمن عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي حول 

 .9191الخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 

عة المستوى ييس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة الرفنيس ساسو نجيسو، رئيتقرير فخامة السيد د (3
 Assembly/AU/7(XXX)الويقة  – المعنية بليبيا

 لمؤتمر الجان رؤساء  تقاريررابعا. 

 الدول رؤساء لجنة ورئيس ،الجابون جمهورية رئيس أونديمبا،جو بون عليتقرير فخامة السيد  (0
 Assembly/AU/9(XXX)الوثيقة  -خ المنا تغير بشأن يناألفريقي والحكومات

تقرير فخامة أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا ورئيس المنتدى حول القمة السابعة والعشرين  (9
الوثيقة  –للمراجعة المتبادلة بين األقران  لمنتدى رؤساء دول وحكومات اآللية األفريقية

Assembly/AU/10(XXX) 

غال ومنسق لجنة رؤساء الدول العشرة سال، رئيس جمهورية السن يتقرير فخامة الرئيس ماك (3
 Assembly/AU/11(XXX)الوثيقة  –تعليم والعلم والتكنولوجيا المناصرين لل

 ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات تقرير فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال (4
 Assembly/AU/12(XXX)الوثيقة  – لتوجيه النيباد
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 مجلس إصالحوقائد  سيراليون، جمهورية رئيس كوروما، باي إرنست السيد السيدفخامة  تقرير (5
 Assembly/AU/13(XXX)الوثيقة  –العشرة  لجنة ورئيس المتحدة لألمم األمن

 تقارير القادة عن مسائل مواضيعية محددة . خامسا

الوثيقة  – الهجرة قضية قائدو المغرب ملك السادس، محمدجاللة الملك  تقرير (0
Assembly/AU/14(XXX) 

االتحادية الديمقراطية  إثيوبيا جمهورية وزراء رئيس ،جالينسد ماريامي هايل السيددولة  تقرير (9
الذي يجري كل سنتين  ستعرا عن اال ،الزراعيةاألفريقي الشامل للتنمية  برنامجال تنفيذ وقائد
ة الوثيق – الزراعي التحولالخاصة ب داءاأل وبطاقةعلى أساس إعالن مالبو  لبرنامجل

Assembly/AU/15(XXX) 

الطاقات المتجددة في أفريقيا، ومنسق  رئيس جمهورية غينياألفا كوندي،  فخامة الرئيستقرير  (3
المبادرة األفريقية للطاقة عيل تفعن  ،إدارة المبادرة األفريقية للطاقة المتجددةرئيس مجلس و

 Assembly/AU/16(XXX)الوثيقة  – هاوحالة تنفيذ المتجددة

 بين الشراكة تعزيز قائد أفريقيا، جنوب جمهورية رئيس زوما،. ج جاكوبامة الرئيس فخ تقرير (4
الوثيقة  – السالم حفظ عمليات في القدرات تعزيز نحو المتحدة واألمم األفريقي االتحاد

Assembly/AU/17(XXX) 

 

 Assembly/AU/18(XXX)الوثيقة  – بحث واعتماد مشاريع الوثائق القانونية -سادسا
 حبري؛ حسين جرائم لضحايا االستئماني للصندوق األساسي النظام عمشرو .0

واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي وقواعد  االقتصادي للمجلس األساسي النظام تعديل مشروع .9
 إجراءاته؛

 المالية؛ للتحويالت األفريقي للمعهد األساسي النظام مشروع .3

 سوكرو؛يامو وتنظيمية بشأن مقرر مؤسسية مشاريع نصوص .4

تنقل  والمتعلق بحرية األفريقية االقتصادية البروتوكول الملحق بالمعاهدة المؤسسة للجماعة مشروع .5
 الطريق الخاص به؛ خريطة ومشروع التأسيس وحق اإلقامة وحق األشخاص

 حينالناز ومساعدة لحماية األفريقي االتحاد اتفاقية بشأن تنفيذ األفريقي لالتحاد القانون النموذجي مشروع .6
 أفريقيا؛ في داخليا

 أفريقيا؛ في المعاقين لحقوق األفريقي البروتوكول الملحق بالميثاق مشروع .2
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 مشروع النظام األساسي لوكالة الفضاء األفريقية. .2

 التعيينات. سابعا

 لمكافحة الفساد.ستشاري مجلس االتحاد األفريقي االفي ( 0)واحد عضو  (0

 ن.في مجلس السلم واألم( أعضاء 01) ةعشر (9

 مجلس الجامعة األفريقية: ( في9عضوان ) (3

 الرئيس .0

 نائب الرئيس .9

والدورة العادية الثانية والثالثين  لمؤتمر االتحاد األفريقيالدورة العادية الثالثين  اعتماد مقررات. ثامنا
 للمجلس التنفيذي 

 ما يستجد من اعمال. . تاسعا

 االختتام.مراسم  . عاشرا


