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 مشروع جدول أعمال اجتماع الخبراء
  

 0202مارس  02اليوم األول                                          

 
 فتتاحمراسم اال .0
 
 المسائل االجرائية : .0

 
 لهيئة المكتب  األّولياالنتخاب  0.0
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل  0.0

 
   0223أجندة لتنفيذ األولى  يةلعشراتنفيذ خطة في ساهمة الصحة والسكان ومكافحة المخدرات م .3
 

العائد  تعزيزمن أجل الشباب والصحة والتنمية: التغلب على التحديات : »موضوعالورقة حول بحث ال   3.1
  يالديمغراف

 
 وسكان المناطق الحضرية. الشباب والمخدرات. كبار السن مناسبة شبابيةموضوع: الض حول عر .4

 

 0202مارس  00        اليوم الثاني     

 
 : العروض القطاعية والمناقشات حول الصحة والسكان ومكافحة المخدرات موازيةث جلسات مواصلة واختتام ثال .5

 (موازيةالقطاعية اللجلسات ابرامج مفصلة  ترفق) 

 0202 مارس   00                             اليوم الثالث 

 
 لعامةالجلسة  – لموازيةالجلسات االمنبثقة عن وصيات تال .2
 اإلحاطة من الشركاء  .2

 

 بحث مشروع جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الوزارية  .8
 

 STC–SDLE-3   موعد ومكان عقد .9

 ما يستجد من أعمال .02
 بحث واعتماد تقرير الخبراء  .00
رئيس اجتماع الخبراء ومدير الشؤون  –ختامية الجلسة ال .00

   االجتماعية 
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 مشروع برنامج عمل اجتماع الخبراء 
 

  السكان ،الجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للصحةا
 ومكافحة المخدرات

 0202مارس  02-00
 

  0202مارس  02اليوم األول: 

 مالحظات  الجهة المسؤولة  األنشطة  الساعة 

0:22  - 0::2 
 

 مفوضية االتحاد األفريقي الوثائق  التسجيل وتوزيع ،الوفودأعضاء وصول 
وإدارة الشؤون  +المراسم 

  االجتماعية

 

رئيس وحدة : الميسر جلسة افتتاحية .0 9:22 -  2::0  
  التغذية والسكان ،الصحة

 الجلسة العامة 

مدير المراكز األفريقية  األمراض مكافحة االحاطة من مدير المراكز األفريقية ل .0  02:22 - 9:22 
 األمراض  كافحةلم

 الجلسة العامة 

 استراحة لتناول الشاي/القهوة          2::02  -  02:22

 مشاورات إقليمية      

 Free style 

 :المسائل االجرائية  .:   02:55 -  2::02

لي لهيئة مكتب الجنة الفنية المتخصصة وّ االنتخاب األ 1.3
 السكان ومكافحة المخدرات  ،للصحة

  عملية انتخابية 

 الجلسة العامة  ني قانوالمستشار مكتب ال

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل  3.0 00:22  -  02:55

  اعتماد مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل  

 أدار مناقشة الجلسة
رئيس هيئة  ،لعامةا

 المكتب 

 الجلسة العامة 

السكان ومكافحة المخدرات في تنفيذ  مساهمة الصحة، .5 22::0  -  00:22
  :020أجندة لتنفيذ خطة العشر األولى ال

الشباب والصحة والتنمية: »موضوع: الورقة حول ال بحث  5.0
 «العائد الديمغرافي تعزيز من أجلالتغلب على التحديات 

 مناقشة عامة

مديرية التخطيط  
االستراتيجي وإدارة 
 الشؤون االجتماعية 

 الجلسة العامة 

0::22  -  ::250    مأدبة غداء يقيمها برنامج األغذية العالمي  

التغلب على   :الصحة والتنمية ،محاضرات حول الشباب .5 2::05 – 2::05
  يالديمغرافالتحديات نحو تسخير العائد 

 
        .حول الموضوع مناسبة شبابية 

      
 مناقشة عامة

أدار مناقشة الجلسة 
التغذية  ،الصحةرؤساء 

والسكان وكذلك فيروس 
يدز إلنقص المناعة/ا

 والرعايةوالسل والمالريا 
  االجتماعية

 الجلسة العامة 



Page 3 

والمخدرات:شباب ال .6 15:30 – 10:30  
 

 مناقشة عامة 
 

 الجلسة العامة  

   استراحة لتناول الشاي/القهوة 0::10 – 12:20

 كبار السن وسكان المناطق الحضرية  .2 12:00 – 10:00
يمكن يحول الطرق التي حول هات نظر ثاقبة وجديدة وج  »

 د العائسكان كبار السن والمناطق الحضرية في أفريقيا 
 الديمغرافي 

 
 مناقشة عامة 

 الجلسة العامة  
 
 

 

 ( المتوازيةانظر البرامج  المفصلة للجلسات القطاعية ) 0202 مارس 00:  اليوم الثاني

 

 مالحظات  الجهة المسؤولة االنشطة  الساعة
 

 :جلستان متوازيتان .0 2::0 – 02:20
     

 عروض قطاعية ومناقشات      
 الصحة .0

 
 خدراتممكافحة ال .0

 
رئيس قسم اإليدز والسل 

 ا، والمالري
رئيس قسم الصحة والتغذية 

 والسكان
 االجتماعية الرعاية رئيس قسم  

  ةجلسات متوازي

   استراحة لتناول الشاي/القهوة 10:20 – 0::10

  :ثالث جلسات متوازية .9 0::12 – 22::1
 الصحة 0
 السكان  0
 مكافحة المخدرات  :

 
رئيس قسم اإليدز والسل 

 ،اوالمالري
رئيس قسم الصحة والتغذية 

 ،والسكان
  االجتماعيةالرعاية رئيس قسم 

 جلسات موازية 

منظمة أيباس الدولية لحماية صحة  قيمهاتمأدبة غداء  20::1 – 0::15
 المرأة 

 

  

 :ثالث جلسات متوازية  .02 0::15 – 00:22
 

 الصحة .0
 السكان  .0
 مكافحة المخدرات  .:

 

 
 

رئيس قسم اإليدز والسل 
 والمالريا

 رئيس قسم الصحة 
 والتغذية والسكان

  الرعاية االجتماعيةرئيس قسم  

 موازيةجلسات 

  استراحة لتناول الشاي/ القهوة           16:20 – 0::16
 

 

  :ثالث جلسات متوازية   .11  0::10 – 10:20
 

 الصحة .0

 الجلسة العامة 
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  السكان .0
 مكافحة المخدرات .:

رئيس قسم اإليدز والسل 
  رئيس قسم الصحة، والمالريا 

  والتغذية والسكان
 رئيس قسم الرعاية االجتماعية 

   نهاية أعمال اليوم الثاني   18:00

 
 0202مارس  00اليوم الثالث: 

 

 مالحظات الجهة المسؤولة األنشطة الساعة

 ،رؤساء أقسام الصحة  الموازية وصيات الجلسات ت  .12  8:30 – 9:30
 ،اإليدز ،والسكان ،التغذية

السل والمالريا والرعاية 
 االجتماعية  

 الجلسة العامة 

  :حباطات من الشركاءإ .13 9:30 – 02:30
 منظمة األغذية والزراعة  (0
 أطباء بال حدود (0
 المخدرات مكافحة االتحاد الدولي لسياسة  (3

العاملون في إدارة الشؤون 
االجتماعية/الصحة 
 والرعاية االجتماعية

حاجة إلى الترجمة 
الفورية في الجلسة 

 العامة

   استراحة لتناول الشاي/القهوة 11:00 – 10:30

 بحث مشروع جدول أعمال وبرنامج عمل االجتماع  02. 17:20 – 17:00
  الوزاري     

 الجلسة العامة   رئيس هيئة الكتب 

 موعد ومكان عقد االجتماع الثالث للجنة الفرعية .   01  17:00– 17:30
 السكان ومراقبة المخدرات  ،المتخصصة للصحة       

 الجلسة العامة  رئيس هيئة المكتب 

 الجلسة العامة رئيس هيئة المكتب  ما يستجد من أعمال  .01 12:30 – 18:20
 واعتماد تقرير اجتماع الخبراء  بحث.  02 18:00 – 19:00

 
رئيس هيئة المكتب ومقرر 

  االجتماع 
 الجلسة العامة

 رئيس اللجنة الفنية المتخصصة.  جلسة ختامية:  08 19:22 – 19:01
 للصحة والسكان ومكافحة المخدرات         

رئيس هيئة المكتب؛ مدير 
 الشؤون االجتماعية 

 الجلسة العامة

 


