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مشروع جدول األعمال
أوال .مراسم االفتتاح
( )1الكلمات
( )2التقاط صورة جماعية
ثانيا .اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل
( )1اعتماد جدول األعمال
( )2تنظيم العمل
ثالثا .تقارير عن أنشطة اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين
بحث تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين:
( )1تقرير االجتماع المشترك للجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية
والشؤون المالية واإلدارية وخبراء لجنة الخمسة عشر ( )15لوزراء المالية

EX.CL/1104(XXXIV)i

( )2تقرير اللجنة الفرعية لمسائل مراجعة الحسابات

EX.CL/1104(XXXIV)ii

( )3تقرير اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطراف

EX.CL/1104(XXXIV)iii

( )4تقرير اللجنة الفرعية للمقار واتفاقيات االستضافة

EX.CL/1104(XXXIV)iv

( )5تقرير اللجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية

EX.CL/1104(XXXIV)v

( )6تقرير اللجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخليا

EX.CL/1104(XXXIV)vi

( )7تقرير اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين للمسائل االقتصادية والتجارية.

EX.CL/1104(XXXIV)vii

( )8تقرير اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بالنيباد.

EX.CL/1104(XXXIV)viii

رابعا .تقارير اللجان الفنية المتخصصة
( )1إعالن الدورة العادية الحادية عشرة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة
واألمن 12-8 ،أكتوبر  ،2018أديس أبابا ،إثيوبيا.

)EX.CL/1105(XXXIV

( )2تقرير الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة،
 25- 21أكتوبر  ،2018الجزائر العاصمة ،الجزائر.

)EX.CL/1106(XXXIV

( )3تقرير الدورة االستثنائية األولى للجنة الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين
والنازحين داخليا 29 ،أكتوبر إلى  3نوفمبر  ،2018مالبو ،غينيا االستوائية.

)EX.CL/1107(XXXIV

( )4تقرير الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية 23
 30-نوفمبر  ،2018أديس أبابا ،إثيوبيا.

)EX.CL/1108(XXXIV

( )5تقرير الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة ،والحكومات
المحلية ،والتنمية الحضرية والالمركزية (اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة 8
لالتحاد األفريقي) (مديرية الشؤون السياسية) 7-5 ،ديسمبر  ،2018أديس أبابا،
إثيوبيا.

)EX.CL/1109(XXXIV
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( )6تقرير االجتماع السابع ( )7لوزراء التجارة األفريقيين ،القاهرة ،مصر13-12 ،
ديسمبر  ،2018القاهرة ،مصر.

)EX.CL/1110(XXXIV

( )7تقرير الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتجارة ،والصناعة والمعادن،
 12-8يناير  ،2019أديس أبابا ،إثيوبيا.

)EX.CL/1111(XXXIV

خامسا .تقارير المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى والوكاالت المتخصصة لالتحاد
األفريقي
أ) تقارير المفوضية:
( )1بحث المذكرة المفاهيمية حول موضوع السنة" :الالجئون والعائدون والنازحون
داخليا :نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

)EX.CL/1112(XXXIV

( )2تقرير المفوضية عن وضع تنفيذ المقررات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي
والمؤتمر.

)EX.CL/1113(XXXIV

( )3تقرير المفوضية عن وضع التوقيع والتصديق على معاهدات منظمة الوحدة
األفريقية/االتحاد األفريقي.

)EX.CL/1114(XXXIV

( )4تقرير المفوضية عن الوضع في فلسطين والشرق األوسط.

)EX.CL/1115(XXXIV

( )5تقرير المفوضية عن الوضع اإلنساني في أفريقيا.

)EX.CL/1116(XXXIV

( )6تقرير المفوضية عن تنفيذ المنظومة األفريقية حول وضع الحوكمة في أفريقيا.

)EX.CL/1117(XXXIV

( )7تقرير المفوضية عن تقرير الفريق الرفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة
الستضافة الوكالة األفريقية للفضاء.

)EX.CL/1118(XXXIV

( )8تقرير المفوضية عن إنشاء المركز التشغيلي اإلقليمي بشأن االتجار بالبشر
وتهريب المهاجرين ،في الخرطوم.

)EX.CL/1122(XXXIV

( )9التقرير المرحلي للمفوضية عن تنفيذ مقرر المؤتمر رقم
) Assembly/AU/Dec.710(XXXIبشأن مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار
ولتنمية في فترة ما بعد النزاعات.

)EX.CL/1119(XXXIV

( )10تقرير

المفوضية

بشأن

الفقرة

28

لمقرر

المؤتمر

)EX.CL/1120(XXXIV

)Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI

( )11تقرير المفوضية بشأن إعادة مواءمة الصكوك القانونية مع المقرر بشأن اإلصالح
المؤسسي.

)EX.CL/1121(XXXIV

( )12تقرير المفوضية عن إعادة تشكيل لجنة الصياغة.

)EX.CL/1123(XXXIV

ب) تقارير أجهزة االتحاد األفريقي األخرى
( )1التقرير عن أنشطة البرلمان األفريقي

)EX.CL/1124(XXXIV

( )2التقرير عن اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

)EX.CL/1125(XXXIV
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( )3التقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

)EX.CL/1126(XXXIV

( )4التقرير عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

)EX.CL/1127(XXXIV

( )5التقرير عن أنشطة مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
( )6التقرير عن أنشطة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي
( )7التقرير عن أنشطة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي

)EX.CL/1128(XXXIV
)EX.CL/1129(XXXIV
)EX.CL/1130(XXXIV

ج) تقارير الوكاالت المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي
( )1تقرير أنشطة وكالة القدرة األفريقية على مواجهة المخاطر.

)EX.CL/1131(XXXIV

( )2تقرير عن أنشطة المؤسسة األفريقية لبناء القدرات.

)EX.CL/1132(XXXIV

سادسا .بنود مقترحة من قبل الدول األعضاء
( )1تعويض ضحايا جرائم حسين هبري ،بند اقترحته جمهورية تشاد.
( )2تنشيط وتفعيل سياسة االتحاد األفريقي إلعادة األعمار في فترة ما بعد النزاعات:
خيارات سياسة عملية وإجراءات قابلة للتكييف من أجل حلول مستدامة لمعالجة
األسباب الجذرية لتحديات النزوح القسري في أفريقيا ،بند اقترحته جمهورية
مصر العربية.

)EX.CL/1133(XXXIV
Add.1
)EX.CL/1133(XXXIV
Add.2

( )3اعتراف االتحاد األفريقي بالذكرى الـ  400لتجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي،
بند اقترحته جمهورية كينيا.

)EX.CL/1133(XXXIV
Add.3

( )4متابعة إنشاء المرصد األفريقي للهجرة في المغرب ،بند اقترحته المملكة المغربية.

)EX.CL/1133(XXXIV
Add.4
)EX.CL/1133(XXXIV
Add.5
)EX.CL/1133(XXXIV
Add.6

( )5إلغاء ديون الصومال ،بند اقترحته جمهورية الصومال الفيدرالية.
( )6تحفيز العمل الفعال والدعوة للشراكات اإلبداعية واالستثمارات وتنفيذ المبادرات
لضمان أمن المياه واغتنام الفرص االقتصادية وتقوية عملية توفير فرص العمل
والحد من العوامل االقتصادية واالجتماعية للبطالة والهجرة والنزوح في أفريقيا،
بند اقترحته جمهورية جنوب أفريقيا.

سابعا .بحث مشروع جدول أعمال الدورة العادية الرابعة والثالثين ( )34للمجلس التنفيذي والدورة العادية
الثانية والثالثين ( )32لمؤتمر االتحاد األفريقي.
ثامنا .بحث مشاريع مقررات المجلس التنفيذي.
تاسعا .ما يستجد من أعمال.
عاشرا .اعتماد تقرير لجنة الممثلين الدائمين.
حادي عشر .مراسم االختتام.
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