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 1مشروع جدول األعمال

 

ن للمجموعات االقتصادية والتنفيذي نوالمدير، رؤساء أجهزة االتحاد األفريقي، 4+1جلسة مغلقة ) .1

 :اإلقليمية(

 اعتماد جدول األعمال (1)

 .تنظيم العمل (2)

 تقارير:ال (3)

 اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي: عنتقرير ألف( 

، رئيس جمهورية رواندا وقائد اإلصالح المؤسسي السيد بول كاجاميفخامة  يقدمهالمحة عامة  (أ

 لالتحاد األفريقي؛

مد، محموسى فكي  السيدسعادة يقدمه  لالتحاد األفريقي اإلصالح المؤسسيتنفيذ عرض حول  (ب

 .رئيس المفوضية

، رئيس جمهورية محمدو إيسوفو فخامةيقدمه  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية عنتقرير باء( 

 ؛منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وقائدالنيجر 

   ما بعد كوتونو مفاوضات  عن تنفيذ مقرر المؤتمر بشأن تقرير (جيم

EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.4(XI)  موسى فكي محمد، رئيس سعادة السيد يقدمه

 المفوضية

 ؛2020وانتخاب رئيس االتحاد األفريقي لسنة  2019انتخاب هيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي لسنة  (4)

 صورة جماعية.التقاط   (5)

 :االفتتاح مراسم .2

 .عزف نشيد االتحاد األفريقي (1)

 الكلمات. (2)

 مؤتمر االتحاد األفريقي.هيئة مكتب عالن إ (3)

: "سنة الالجئين والعائدين والنازحين داخليا: نحو حلول دائمة 2019إطالق موضوع سنة أوال: 

 :القسري في أفريقياللنزوح 

 :جلسة مغلقة

 :عن السلم واألمنان التقريرثانيا: 

 ؛م واألمن في أفريقياالسلوضع وعن أنشطة مجلس السلم واألمن التقرير  (1)

البنادق في  إسكاتنحو  لخطوات العمليةل لالتحاد األفريقي الرئيسيةطريق الطة ارتنفيذ خ عنالتقرير   (2)

 .2020أفريقيا بحلول 

 :الدول والحكوماتتقارير رؤساء ثالثا: 

 لجان المؤتمر:تقارير رؤساء  ألف(

                                                 
 .صولحسب األ المخّولينممثليهم  االتحاد األفريقي من قبل رؤساء الدول والحكومات أو معاهداتالجلسة لتوقيع  خاللترتيبات المفوضية ستتخذ  1 
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عة المتبادلة للمراجإدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد ورئيس اآللية األفريقية فخامة السيد تقرير  (1

 الحكم في أفريقيا؛وضع  عناألقران  بين

لرفيعة قائد لجنة االتحاد األفريقي اونجيسو، رئيس جمهورية الكونغو،  نيس ساسويفخامة السيد دتقرير  (2

 المستوى المعنية بليبيا

 ق لجنة رؤساء الدولمنسّ وابون، الجعلي بونجو أونديمبا، رئيس جمهورية فخامة السيد تقرير  (3

فاقية األمم اتفي  لألطرافالرابع والعشرين  مؤتمرالعن المعنية بتغير المناخ ين والحكومات األفريقي

أفريقيا للمفاوضات العالمية بشأن تغير المناخ في  وتحضيرات ،المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

2019. 

رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، فخامة السيد تقرير  (4

 واالبتكار؛وقائد التعليم والعلم العشرة 

رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات و، ماكي سال، رئيس جمهورية السنغالفخامة السيد تقرير  (5

 لتوجيه وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد.

رئيس لجنة رؤساء الدول و ،نجوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليوالسيد  فخامةتقرير  (6

 .لألمم المتحدةمجلس األمن بإصالح المعنية  العشرة والحكومات

 

 

 تقارير قادة المسائل المواضيعية الخاصة: باء(

 سواتيني وقائد التحالف ضد المالريا.مملكة إتقرير جاللة الملك مسواتي الثالث، ملك  (1

ن عالهجرة لشؤون تقرير جاللة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وقائد االتحاد األفريقي  (2

 متابعة إنشاء المرصد اإلفريقي للهجرة في المغرب.

 في القائدو عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالسيد  فخامةتقرير  (3

 بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا. المسألة الشائكة المتعلقة

 2063درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار وقائد أجندة السيد الحسن  تقرير فخامة (4

مكافحة فريقية لالسنة األوقائد اري، رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية، بخمحمدو  تقرير فخامة السيد (5

 ؛الفساد

لة رصد حا لبرنامج المرحليتقرير ال عن، رئيس جمهورية رواندا، بول كاجاميالسيد فخامة  تقرير (6

ل صناديق تموي حوللقيادة االجتماع الرفيع المستوى ل: نتائج "إيدز واتش آفريكااإليدز في أفريقيا "

 ؛الصحة

 ة الواحدةاألفريقيسوق الوقائد  جمهورية توجو، رئيس اسنغبيينإيسوزمنا  فوريالسيد  فخامةتقرير  (7

 ؛الجويلنقل ل

ياسي التكامل السالقائد في رئيس جمهورية أوغندا و ،فخامة السيد يويري كاجوتا موسيفينيتقرير  (8

 للقارة األفريقية

ي مكافحة زواج الفتيات ففي  قائدال، رئيس جمهورية زامبيا وفخامة السيد إدغار شاجوا لونجو تقرير (9

 سن مبكرة

 بحث واعتماد مشاريع الصكوك القانونية: .3
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 معاهدة إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية.مشروع  (1)

 مشروع النظام األساسي للجنة األفريقية للسينما والوسائل السمعية البصرية. (2)

 مشروع النظام األساسي لمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا. (3)

 األفريقية.من ميثاق النهضة الثقافية  35مشروع التعديل على المادة  (4)

 مشروع سياسة االتحاد األفريقي للعدالة االنتقالية. (5)

 التعيينات: .4

 ( في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي.1تعيين عضو واحد ) (1)

 ( في اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.1تعيين عضو واحد ) (2)

 االستشاري لمكافحة الفساد.( أعضاء في مجلس االتحاد األفريقي 7تعيين سبعة ) (3)

 ( أعضاء في مجلس السلم واألمن.5تعيين خمسة ) (4)

 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثالثة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي. .5

 .اعتماد مقررات وإعالنات الدورة العادية الثانية والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي .6

 من أعمال.ما يستجد  .7

 تام.مراسم االخت .8



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Assembly Collection

2019-01-29

DRAFT AGENDA :  As of 29 January 2019

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/2755

Downloaded from African Union Common Repository


