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 7102 ديسمبر 4: األول اليوم

 

 التسجيل 
0:88- 0:88 

 مراسم االفتتاح :األولىالجلسة 
0:88- 10:00 

 رعايةالو عاقةإلا الطفل، ، الجنسين مسائل وزارة ، الدائمةكينجا ، األمينة  أسمي الدكتورة: ةالرئيس
  مالوي جمهورية ،االجتماعية

 ، العامة األمينة ، كينجاأسمي  / الدكتورة الكلمة االفتتاحية 
 االعاقة الطفل، ، الجنسين مسائل وزارة

 بجمهورية مالوي  االجتماعية والرعاية
مديرية المرأة  مديرة ويلر -كابا  وااهام السيدة مهيدية ة التكلمال

مفوضية االتحاد  ،التنميةوومسائل الجنسين 
 األفريقي 

 المرأة مديرية، مديرة كابا ويلر واهام السيدة  العمل وبرنامج األعمال جدول مشروعي عرض
 ومسائل الجنسين والتنمية 

 كينجا  أسمي/ الدكتورة مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل  اعتماد
  يةالصباح الفترةاستراحة  

 صورة جماعية التقاط 
08.88- 08.08 

 بين الجنسين في حول المساواة الرسمي لالتحاد األفريقي عالنإلا: الثانية الجلسة
 أفريقيا

08:08- 03.08  
 لالتحاد الرسمي االعالن عن تقاريرال بحث

 يقياأفر في الجنسين بين المساواة حول األفريقي
 3802 لعام

 الجنسين والتنمية  ومسائل المرأة مديرية

 عالنإلا عن التقاريرلتقديم  المنقح لنموذجا 
 بين الرسمي لالتحاد األفريقي حول المساواة

 الجنسين في أفريقيا 

 ومسائل الجنسين والتنمية  المرآة مديرية
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 ستراحة لتناول الغداءا
03:08- 00:88 

 حول الدورة األولى للجنة الفنية المتخصصة وتحديثات إحاطة: الثالثةالجلسة 
00:88- 02:88 

حول للجنة الفنية المتخصصة اتسمية  إعادة
 المرأة األفريقية  صندوق

 والتنمية  المرأة ومسائل الجنسينمديرية 

 نالجنسي مسائل آليات تمويل وضع عن التقرير
 في االتحاد األفريقي األعضاء الدول في

 مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية

 مقرراتالالرابعة:  الجلسة
02:88 -02:08 

  والتنمية  مديرية المرأة ومسائل الجنسين  مسائل الجنسينحول  مقررات القمة التمهيدية
 الفترة المسائية  استراحة

02:08 -00:88  
 األول اليوم تقرير وترجمة استكمال: الخامسةالجلسة 

 فقط تقريرال وترجمةصياغة  فريق
02:08 - 00:88 

 النشاط من يوما 02 حملةب لالحتفال عشاء مأدبة
 الجنس نوع على القائم العنف لمناهضة
 األغراض  متعددةال قاعةال

00:08 – 38:88 
 

 3800 ديسمبر 5 :الثاني اليوم 
 3880 لعام الجنسين مسائلب المتعلقة اتسياسال تقييم عن تقريرال بحثالسادسة:  الجلسة

80:88 - 00:88 
 الصباحية الفترة استراحة

00:88- 00:08 
  

  الجنسين مسائل حول االستراتيجية الجديدة لالتحاد األفريقي بحث :السابعة الجلسة
 00:08 - 00:08 



Page 3 

مشروع االستراتيجية الجديدة لالتحاد  بحث
 الجنسين  مسائل حولاألفريقي 

 المرأة ومسائل الجنسين والتنمية  مديرية

 استراحة لتناول الغداء
00:08- 05:88 

 مسائلب المتعلقة االتصاالتحول  األفريقي لالتحاد الجديدة ستراتيجيةالا بحث:  امنةالث الجلسة
 الجنسين

05:88 - 00:88 
الجديدة  ستراتيجيةالا مشروع ةومناقش عرض

 لالتحاد األفريقي حول مسائل الجنسين 
 المرأة ومسائل الجنسين والتنمية  مديرية

 المسائية الفترة استراحة
00:88- 00:08 

 الثاني اليوم تقرير وترجمة استكمال: التاسعة الجلسة
 فقط التقريروترجمة  صياغة فريق

00:88 - 00:88 
 3800 ديسمبر 82 :الثالث اليوم

  وتحديثات إحاطة :العاشرة الجلسة
 80:88 - 03:88 

 والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديرية مسائل الجنسين  حولالتمهيدية  القمة
 

 ةوكالباعتبارها  ةاألفريقي المرأة منظمة تفعيل
 متخصصة لالتحاد األفريقي 

 المرأة ومسائل الجنسين والتنمية  مديرية

 الدعوة من أجل التصديق على بروتوكول بعثات
  مابوتو وإضفاء الطابع المحلي عليه وتنفيذه 

 المرأة ومسائل الجنسين والتنمية  مديرية

 المرأة ومسائل الجنسين والتنمية  مديرية األفريقية  المرأة ومتحف حديقة مشروعا
 والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديرية  بشأن وضع المرأة التمهيدي األفريقي التشاور

للجنة الفنية  ةالقادم الدورةومكان عقد  موعد
 المتخصصة 

 والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديرية

  



Page 4 

 
 استراحة لتناول الغداء

03:88- 00:08 
 المتخصصة الفنية اللجنة تقرير وترجمةاستكمال  :عشرة الحادية الجلسة

 فقط التقريرفريق صياغة وترجمة 
03:88 – 02:88 

 المتخصصة الفنية اللجنة تقرير مشروع واعتماد بحث :الثانية عشرة الجلسة
02:88 - 00:88 

 السودان المتخصصة،مقرر اللجنة الفنية  عرض مشروع التقرير 
 خصصةالمت الفنية اللجنة رئيس التقرير  اعتماد

 االختتام : مراسمعشرةالثالثة  الجلسة
 00:88- 00:08  

 مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية  مديرة  مالحظات
 كينجا إسمي/ الدكتورة  ختاميةال كلمةال
 


