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 اجتماع الخبرا  -األعمال  مشروع جدول
 2017أبريل   42 - 42 

 2017أبريل  42 -األول يوم ال

 
 الجلسة االفتتاحية  .1
 يةترحيبوال يةاالفتتاح اتكلمال
 
 لمكتبهيئة ااالنتخاب التمهيدي ل .4

 
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل .3

 »االستثمار في العمالة والضمان االجتماعي لتسخير العائد الديمغرافي «: العروض والمناقشة حول موضوع .2
 

 موضوعالحول ورقة ال تقديم  1.2
 د الديمغرافيالعائبمقدمة حول مستقبل العمل في أفريقيا، تحديات وآفاق أسواق العمل األفريقية فيما يتعلق   4.2
 ايمغرافيد اعائد ينتجواأفريقيا أن في لمسنين بواسطتها ليمكن الطرق التي  حولوجهات نظر ثاقبة وجديدة  3.2

 في القارة
 والمتعلقلميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب باالمرفق البروتوكول اإلضافي  إعداد حولإحاطة  2.2

 حقوق المواطنين في الحماية االجتماعية والضمان االجتماعيب
 للدول األعضاء في االتحاد األفريقي تهاوفائدلحماية االجتماعية ل المشتركة ةالوكالتنسيق مجلس  تقديم  4.2

 
 الحماية االجتماعية  حولإحاطات  .4

 ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  /التحاد اإلفريقيابين المشترك التاسع تنفيذ قرار االجتماع  بحث 1.4
   2016أبريل  في ةالتنمويووزراء المالية واالقتصاد والتخطيط ل
 مرة كل سنتينالذي يقدم  تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -الحماية االجتماعية في أفريقيا  حالة  4.4
 أدوات التقييم والتدريب وبناء القدرات للحماية االجتماعية  3.4

 

 2017أبريل  44 - الثانييوم ال 

  والعمالةلتنمية االجتماعية والعمل حول االعروض القطاعية والمناقشات  :تان وازيتم تانقطاعين ادورت .2
 )موازيةالقطاعية الللجلسات مفصلة برامج  ترفق طيه (
 

  2017أبريل   42 - الثالثيوم ال

 العامة - موازيةالجلسات ال المنبثقة عنتوصيات ال .7
 

 :حاطاتاإل .2

 :من خالل والعمالةتقارير العمل  حولإحاطات 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 ألعمالل أفريقيا 

  رابطة االتحادات النقابية األفريقية 

  أفريقيا -االتحاد الدولي للنقابات 

  األفريقي لإلنتاجيةاالتحاد 
  اريوزالجتماع االجدول أعمال وبرنامج عمل  يمشروع بحث .9

 للجنة الفنية المتخصصة الثالث االجتماع موعد ومكان انعقاد .11
 للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة

 ما يستجد من أعمال .11
 بحث واعتماد تقرير الخبرا  .14
  الجلسة الختامية .13
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 اجتماع الخبرا  -مشروع برنامج العمل  

 للجنة الفنية المتخصصة
 للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة

 2017أبريل   42 - 42

 

 2017أبريل   24 األول يومال

 

 مالحظاتال ةمسؤولالجهة ال نشاطال الساعة

8:30  - 09:30 
 

 األفريقيمفوضية االتحاد  تسجيل وتوزيع الوثائقالالوفود وأعضاء وصول 
 إدارة  +بروتوكول خدمات ال

 الشؤون االجتماعية

 

 الجلسة االفتتاحية .1 10:00 -  9:30

 والترحيبيةية االفتتاحكلمات ال  

 قسم الرعايةرئيس  :الميسر
االجتماعية والفئات 

ومكافحة  المستضعفة
 المخدرات 

 الجلسة العامة

 ي الشا /قهوة تناول اللاستراحة  10:30 -  10:00

 المشاورات اإلقليمية

 أسلوب الحرة 

للجنة الفنية  االجتماع الثانيمكتب لهيئة االولية النتخابات ا .4 10:45 - 10:30
 للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة المتخصصة

  العملية االنتخابية 

 الجلسة العامة المستشار القانونيمكتب 

 جدول األعمال وبرنامج العمل اعتماد .3 11:00 -  10:45

  العمل برنامج وجدول األعمال كل من  يمشروعاعتماد 

 برئيس المكت يتولى تنسيقها
 

 الجلسة العامة

 ةلااالستثمار في العم« :عروض ومناقشات حول موضوع .2 11:30 -  11:00
 »والضمان االجتماعي لالستفادة من العائد الديمغرافي

 موضوعالورقة حول تقديم   1.2
 مناقشة عامة - 
 

 الجلسة العامة مفوضية االتحاد األفريقي

مقدمة حول مستقبل العمل في أفريقيا، تحديات وآفاق أسواق   4.2 13:00 - 11:30
 العائد الديمغرافيبالعمل األفريقية فيما يتعلق 

 

AHPRC  

   الغدا لتناول استراحة  14:30 -  13:00

 الموضوع حولمناقشات إجرا  الو عروضمواصلة تقديم ال 30 :14- 15:15

 بها يمكنالطرق التي  حولنظر ثاقبة وجديدة  وجهات 3.2
 لقارةفي ا اديمغرافي اعائدينتجوا أفريقيا أن في لمسنين ل

 / مفوضية االتحاد األفريقي
 منظمة العمل الدولية

 
 
 

 الجلسة العامة

لميثاق باالمرفق  البروتوكول اإلضافي إعدادحول  إحاطة 2.2 15:15- 16:00
حقوق والمتعلق باألفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

المواطنين في الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي، 
 االجتماعية  2063 وأجندة 

 

 لحماية االجتماعيةل المشتركة ةالوكالتنسيق مجلس  تقديم 4.5
 للدول األعضاء في االتحاد األفريقي تهاوفائد
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 ي الشا /قهوة تناول الاستراحة  16:30 -  16:00

 

  

 الحماية االجتماعيةحول إحاطات  .4 18:00 - 16:30
 

حاد لالتبين المشترك التاسع تنفيذ قرار االجتماع  بحث 1.4
وزراء ل ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  /اإلفريقي

   2016أبريل  فياإلنمائي المالية واالقتصاد والتخطيط 
تقرير برنامج األمم  -الحماية االجتماعية في أفريقيا  حالة 4.4

 مرة كل سنتينالذي يقوم  المتحدة اإلنمائي
 أدوات التقييم والتدريب وبناء القدرات للحماية االجتماعية  3.4

االجتماعية  قسم الرعاية
حة ومكاف المستضعفةوالفئات 

 المخدرات
البنك  / منظمة العمل الدولية 

 الدولي 
 

 العامةالجلسة 
 

 

 2017أبريل  44 الثاني: اليوم

 مالحظاتال ةمسؤولالجهة ال نشاطال التوقيت
 

  تانوازيتم تانقطاعي نادورت .2 30 :00-8 :10
 العروض والمناقشات -

 

 الترجمة الفورية 
مطلوبة لكلتا 

 الدورتين

 التنمية االجتماعية  1.2
 والعمالةالعمل   4.2

 جتماعيةاالقسم الرعاية 
 

والعمالة قسم العمل 
 الهجرةو

 موازية ةجلس

   يالشا /قهوة تناول الاستراحة  10:30 -  10:00

   :تانوازيتم تانقطاعين ادورت 13:00 -  10:30
 التنمية االجتماعية -
 والعمالةالعمل  -

 جتماعيةاالقسم الرعاية 
 

قسم العمل والعمالة 
 والهجرة

 موازيةجلسات 

 الغدا لتناول استراحة  14:30 -  13:00
 

  

  :تانوازيتم تانقطاعين ادورت 16:00 -  14:30
   

 التنمية االجتماعية  -
  والعمالةالعمل  -

 جتماعيةاالقسم الرعاية 
 

قسم العمل والعمالة 
 والهجرة

 موازيةجلسات 

  يالشا /قهوة تناول الاستراحة           16:30 -  16:00
 

 

  :تانوازيتم تانقطاعين ادورت 18:00 -  16:30
 التنمية االجتماعية  -
-  

 جتماعيةاالقسم الرعاية 
 

قسم العمل والعمالة 
 والهجرة

 موازيةجلسات 

   الثاني نهاية اليوم  18:00

 

 2017أبريل  26 الثالث: اليوم

 

 مالحظاتال ةمسؤولالجهة ال نشاطال التوقيت
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 موازيةالقطاعية الجلسات ال المنبثقة عنتوصيات  .7 10:00 -  8:30
 

 الجلسة العامة  

   يالشا /قهوة تناول الاستراحة           10:30 -  10:00

10:30  - 12:00  
 :والعمالةالعمل تقارير  حولإحاطات  .2

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

  ألعماللأفريقيا 

  اتحاد منظمات النقابات األفريقية 

  أفريقيا - االتحاد الدولي للنقابات 

  لإلنتاجيةالرابطة األفريقية 

إدارة الشؤون االجتماعية 
 والشركاء

 الجلسة العامة

جتماع العمل المشروع جدول األعمال وبرنامج  بحث  .9 00 :15-12 :12
 وزرا ال

 الجلسة العامة رئيسالمكتب 

 للجنة الفنية المتخصصة الدورة الثالثة انعقاد ومكان موعد .11 30 :12  12:15
 للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة

 الجلسة العامة رئيسالمكتب 

 ما يستجد من أعمال  .11 13:00 -  12:30
 

 الجلسة العامة رئيسالمكتب 

   الغدا لتناول استراحة  14:30 -  13:00

 تقرير اجتماع الخبرا   واعتماد بحث .14 19:00 -  18:00
 

 الجلسة العامة مكتب الرئيس والمقرر

للجنة الفنية  الدورة الثانيةرئيس  :الجلسة الختامية  .13 19:15 -  19:00
ون ومدير الشؤالمتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة 

 االجتماعية

 رئيس؛المكتب 
 مدير الشؤون االجتماعية

 الجلسة العامة

 


