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اجتماع الخبراء - أألجندةمشروع   
  9112أبريل  3 إلى 1

 

  9112أبريل  1اليوم األول: 
 

 الجلسة االفتتاحية .1
 االفتتاح والترحيب الكلمة

 
 االنتخابات األولية للمكتب .9

 
 وبرنامج العملاعتماد األجندة  .3

 
عروض ومناقشات حول موضوع: "القضاء على الفقر من خالل االستثمارات االستراتيجية على المستويين  .4

 الوطني واإلقليمي من أجل التنمية االجتماعية والعمل والتوظيف في إفريقيا"
 

 :عرض ومناقشة حول
 

  االجتماعيةالحماية  للمواطنين فيلميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب امشروع بروتوكول 

 3602لالتحاد األفريقي  ةاالجتماعي األجندة االجتماعي ومشروع  مناأل 

  واالتجار بالبشر والعبودية الحديثة جبرياألطفال والعمل ال ةلاللقضاء على عم سنوات لعشرامشروع خطة عمل 

  التقرير السنوي -حالة الحماية االجتماعية في أفريقيا 

 

  9112أبريل  3الى  9يوم  
 

 : العروض القطاعية والمناقشات بشأن التنمية االجتماعية والعمل والتوظيفتانمتوازي يتانقطاع تانجلس .6
 )مرفق برنامج الجلسات القطاعية المتوازية(

 
  الجلسة العامة -موازية الجلسات التوصيات من  .7

 
 :إحاطات .8

 
 وظيف من خاللالعمل والتتقارير حول  حاطاتإ           

 

 مفوضية لزراعة بشأن الحماية االجتماعية مشترك بين االتحاد األفريقي ومنظمة األغذية واالمشروع ال(
 االتحاد األفريقي(

 ( مفوضية مراجعة خطة عمل واغادوغو لمكافحة االتجار بالبشر)االتحاد األفريقي 

 (االتحاد األفريقي) مفوضية  إطار سياسة الهجرة 

 RECs 

 Business Africa 

 OAATU  

 ITUC-Africa 

 PAPA 
 

 وبرنامج عمل اجتماع الوزراءأجندة النظر في مشروع  .2
 

 STC – SDLE-4 موعد ومكان انعقاد .11
 

 ىآخر شؤون أي  .11



3 

 

 
 النظر في تقرير الخبراء واعتماده .19

 
 الجلسة الختامية .13
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اجتماع الخبراء -مشروع برنامج العمل   
STC-SDLE-3 

 9112أبريل  3 إلى 1 
 

9112أبريل  1اليوم األول:   
 

 الوقت النشاط   المسؤولة الجهه  مالحظات

حاد البروتوكول في االت إدارة 
الشؤون  دارةإو فريقياأل

 االجتماعية

تسجيل وتوزيع الوثائق، الوصول المندوبين   
 

8:31-2:11  
 

ة الميسر: رئيس شعب  الجلسة العامة
 توظيف، ال العمل

  والهجرة

 يةجلسة االفتتاحال

  بالحضور والترحيباالفتتاحية الكلمة 

2:11-2:31  

اللحنة الفنية المتخصصة  مشاورات إقليمية حول مكتب  
(STC3 Bureau) 

09:01 – 09:31 

قانونيالمستشار ال الجلسة العامة  االنتخابات التمهيدية لمكتب 
STC-SDLE-3 

 
 عملية االنتخابات

10:10-12:00 

بيديرها رئيس المكت الجلسة العامة وبرنامج العملاعتماد األجندة    10:10-10:11 

11:31-11:11 استراحة قهوة    

د االتحامفوضية  الجلسة العامة
فريقياأل  

 العروض والمناقشات حول: 
 

 موضوع "القضاء على الفقر من خالل االستثمارات
 من أجلي اإلستراتيجية على المستويين الوطني واإلقليم

يا" التنمية االجتماعية والعمل والتوظيف في أفريق
 عرض األوراق المتعلقة بالموضوع

 
 مناقشة عامة -  

11:31-11:11  

االتحاد مفوضية  الجلسة العامة
فريقياأل  

 :ولحالعروض والمناقشة 
 

  لميثاق األفريقي لحقوق امشروع بروتوكول
للمواطنين في الحماية  والشعوباإلنسان 

 ةاالجتماعي

 ةاالجتماعي األجندةاالجتماعي ومشروع  مناأل 
 6023لالتحاد األفريقي 

 

11:11-13:11  

14:31-13:11 استراحة الغداء    

االتحاد مفوضية  الجلسة العامة
فريقياأل  

 
 ومناقشات حول: عروض

  ومشروع بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق

14:11-10:91  
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اإلنسان والشعوب للمواطنين في الحماية 
 االجتماعية

 ةاالجتماعياألجندة االجتماعي ومشروع  مناأل 
 6023لالتحاد األفريقي 

 
 

،  العملرئيس شعبة  
والهجرة لتوظيفا  

 
 :حول العروض والمناقشات

 

  للقضاء  عشرة سنواتمشروع خطة العمل
واالتجار  جبرياألطفال والعمل ال ةلاعلى عم

 بالبشر والعبودية الحديثة
 

10:91-16:11  

16:31-16:11 استراحة القهوة    

 الرفاهيةشعبة رئيس  الجلسة العامة
 االجتماعية

 
 :إحاطات حول الحماية االجتماعية

 
سنويالتقرير ال -حالة الحماية االجتماعية في أفريقيا    

16:31-17:11  
 

 

9112أبريل  9اليوم الثاني:   

 

 الوقت  النشاط الجهه المسؤولة مالحظات
 

 
 
 
 
 
متوازيةجلسات   

 جلستان قطاعيتان متوازيتان 
 

 العروض والمناقشات -

 
8:31-11:11 

ةاالجتماعي يةالرفاهشعبة ا  
 شعبة العمل  ،التوظيف والهجرة

 

 التنمية االجتماعية 

 العمل والتوظيف 
 

 

  
 

11:31-11:11 استراحة قهوة  

ةاالجتماعي يةالرفاهشعبة ا جلسات متوازية  
التوظيف ،شعبة العمل  

الهجرةو  

 جلستان قطاعيتان متوازيتان

 التنمية االجتماعية 

 العمل والتوظيف 
 

11:31-13:11  

14:31-13:11 استراحة غداء    

  ةاالجتماعي يةالرفاهشعبة ا  جلسات متوازية
 شعبة العمل  ،التوظيف والهجرة

 

 جلستان قطاعيتان متوازيتان

 التنمية االجتماعية 

 العمل والتوظيف 

14:31-16:11  

            
 استراحة قهوة

16:11-16:31  
 

ةاالجتماعي يةالرفاهشعبة ا جلسات متوازية  
 شعبة العمل  ،التوظيف والهجرة

 

 جلستان قطاعيتان متوازيتان

 التنمية االجتماعية 

 العمل والتوظيف 
 

16:31-18:11  

 18:11 نهاية اليوم الثاني  
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9112أبريل  3ليوم الثالث: ا  
 

 الوقت  النشاط الجهه المسؤولة الجهه المسؤولة
 

موازيةالقطاعية الجلسات التوصيات من   الجلسة العامة  8:31-11:11 

11:31-11:11 استراحة قهوة  10:30 – 10:00  

10:30 – 12:00  
 

 احاطات حول العمل والتوظيف

 مشترك بين االتحاد المشروع ال
األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة 

 االجتماعيةبشأن الحماية 

  مراجعة خطة عمل واغادوغو
 لمكافحة االتجار بالبشر

 إطار سياسة الهجرة 
 

 :من والتوظيف لحول تقارير العماحاطات 

 RECs 

 Business Africa 

 OAATU  

 ITUC-Africa 

 PAPA 

11:31-19:11  

وبرنامج العمل  األجندة النظر في مشروع  مكتب رئيس المفوضية الجلسة العامة
 لالجتماع الوزاري

19:11-19:10  

STC-SDLE-4  19:10-19:31  موعد ومكان انعقاد مكتب رئيس المفوضية الجلسة العامة  
 

آخر شؤونأي  مكتب رئيس المفوضية الجلسة العامة  19:31-13:11  
 

14:31-13:11 استراحة الغداء    

12:11-18:11 النظر في تقرير اجتماع الخبراء واعتماده والمقررين   مكتب رئيس المفوضية الجلسة العامة  
 

 مدير الشؤونو مكتب رئيس المفوضية الجلسة العامة
 يةاالجتماع

 الجنة  الجلسة الختامية: رئيس
STC-SDLE-3   

 ومدير الشؤون االجتماعية

12:11-12:10  
 

 


