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 مشروع برنامج 
 ن للمجلس التنفيذييالدورة العادية التاسعة والثالث

 2021أكتوبر  51 - 41
 

 لسون مانديال، مركز االتحاد األفريقي للمؤتمراتيالمكان: قاعة ن
 
 

 2021أكتوبر  14ثالثاء ال

10:00 – 10:30 
 

 مراسم االفتتاح
 

 دقائق( 5)رئيس المجلس التنفيذي من كلمة ترحيبية  -
 نشيد االتحاد األفريقي -
 دقائق( 5)كلمة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  -
 دقائق( 5)للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  ةالتنفيذي ةكلمة األمين -
 دقائق( 10) المفوضيةية للوزراء مع أعضاء صورة جماعالتقاط  -

 

 جلسة مغلقة

 استراحة لتناول القهوة 10.30-10.45

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل 10.45

10:45 – 13:00 
 

 جلسة العمل الصباحية
 

 بحث تقارير:
 

 للجنة الممثلين الدائمين نيالدورة العادية الثانية واألربع .1
 لمكافحة األمراض والوقاية منهاتفعيل المركز األفريقي  .2
األمن التغذية وحول  2022موضوع عام بشأن طريق الالمذكرة المفاهيمية وخارطة  .3

 الغذائي
 مشاريع الصكوك القانونية .4

  استراحة 15:00 – 13:00

15:00 – 19:00 
 

 رعمل بعد الظهجلسة 
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 االنتخابات:
فريق إحاطة يقدمها  عقب األفريقي االتحادفي ( 2) المفوضين وتعيينانتخاب  .1

األفريقية البارزة المعنية باالختيار األولي للقيادة العليا لمفوضية االتحاد  الشخصيات

 األفريقي

 انتخاب وتعيين رئيس ونائب رئيس الجامعة األفريقية .2
 ( أعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب4انتخاب وتعيين أربعة ) .3
مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة ( أعضاء في 4انتخاب وتعيين أربعة ) .4

 الفساد
 مأدبة عشاء يقدمها وزير خارجية جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية 19.00-12.30

 السيد دميكي مكونين

 2021أكتوبر  15الجمعة 

 جلسة العمل الصباحية 13:00 – 10:00
 

 لمجلس التنفيذي واللجان المتخصصة:بحث تقارير لجان ا
 

جدول تقدير األنصبة والمساهمات ولجنة المعنية ب تقرير الجلسة المشتركة للجنة الوزارية .1

 وزراء المالية الخمسة عشر
  ةالدوليالمنظومة تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية في  .2
 2063تنفيذ أجندة المعنية بمتابعة  لجنة الوزاريةالتقرير  .3

 استراحة 15:00 – 13:00
 

15:00 – 17:00 
 

17:00 – 19:00 

 رجلسة بعد الظه
 

 نصف السنوي الثالثبحث مشروع جدول أعمال اجتماع التنسيق  -
 اعتماد مقررات الدورة العادية التاسعة والثالثين للمجلس التنفيذي -
 معلومات حول اعتماد إسرائيل كمراقب لدى االتحاد األفريقي -
 أعمال ما يستجد من -
 مراسم االختتام -
 مؤتمر صحفي -

 


