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 العمل والعمالةمشروع برنامج العمل لقطاع 
 

 4102بريل أ 42اليوم الثاني: 
 

 الجهة المسؤولة النشاط   الموعد

2::1- 2:22  
  لعمل والعمالة لكلمة الترحيب لممثل نائب رئيس هيئة المكتب   .1

 
نائب رئيس هيئة المكتب المعني 

الجتماع الثاني للعمل والعمالة با
تنمية لل –للجنة الفنية المتخصصة 

  االجتماعية والعمل والعمالة 

 رئيس االجتماع القطاعي  اعتماد جدول أعمال قطاع العمل والعمالة .2 0:11– 2:22
 

0099 -19099 
 

العمالة والقضاء على الفقر حول تنفيذ اإلعالن وخطة العمل 
 والتنمية الشاملة

 
ل الخماسي األول حوات تنفيذ برنامج األولوي عمليةبحث تسريع  .3

-2912التنمية الشاملة )تحقيق القضاء على الفقر ووالعمالة، 
 أدوات  التخطيط والرصد والتقييم -(  2910

 ات مناقش
 

 مفوضية االتحاد األفريقي
 
 
 

19099 – 19039  االجتماعي التماسكوصندوق  العمالة 
 

إحاطة حول تنفيذ استراتيجية العمالة وصندوق التماسك   .4
 االجتماعي

 

 ات مناقش
 

 

 استراحة القهوة /الشايلتناول   00:11- 1::01

11099 – 11039   
الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول العمل الالئق في  .5

 أسواق العمل والعمالة األفريقية وصندوق التماسك االجتماعي

 
مفوضية االتحاد األفريقي/  

 األعمال التجارية في أفريقيا
 

ة وزارمفوضية االتحاد األفريقي/  حقوق العمل في مجالي التجارة واالستثمار  .2  12099 – 11039

العمل بالواليات المتحدة / منظمة 

 العمل الدولية 

األفريقي/منظمة مفوضية االتحاد  مستقبل العمل في أفريقيا .7  13099 – 12099
/اللجنة األفريقية العمل الدولية

 لحقوق اإلنسان والشعوب
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 استراحة لتناول وجبة الغداء  14039 – 13099

االتحاد االفريقي ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل مشروع  81  15099 – 14039
تمديد الضمان االجتماعي والحماية لالتعاونيات تسخير حول الدولية 

 ؛وأفراد أسرهم الريفاالجتماعية لعمال 
وسيع لت الحرف اليدويةتنمية وتعزيز صناعة التعاون مع لجنة  2 .8

 .لحرفيينلنطاق الضمان االجتماعي 
 

 ات مناقش
 

مفوضية االتحاد األفريقي/ منظمة 
 األغذية والزراعة 

 
تنمية وتعزيز صناعة لجنة 

/ مفوضية االتحاد  اليدويةالحرف 
 األفريقي

 

15099 – 12099  إحاطة .9 
 

 في أفريقيا العمالةهجرة  األول عن اإلحصائي التقرير 9.9
توفير إمكانية حول االتحاد األوروبي  الذي يمولهمشروع ال 9.9

 المهاجرين للعماللضمان االجتماعي الحصول على افرص 
 الخضراءمشروع الوظائف الخضراء ومشاريع اإلنتاجية   0.3
 مقاربة ومنهجية التنبؤ بالعرض والطلب على المهارات 0.4

 

 ات مناقش
 

 
مفوضية االتحاد األفريقي / 

 منظمة العمل الدولية
 

مفوضية االتحاد األفريقي / 
 منظمة العمل الدولية

 
مفوضية االتحاد األفريقي / 

رابطة ال/منظمة العمل الدولية
/ مفوضية األفريقية لإلنتاجية 
لجنة األمم االتحاد األفريقي/ 

 االقتصادية ألفريقيا المتحدة 
 

 استراحة القهوة / الشايلتناول   12029 – 12099

12029-18099  لمؤتمر العمل الدولي 901التحضير للدورة الـ  .19 
 
 تقرير عن أنشطة المجموعة األفريقية في جنيف1.19
 .2917العمل الدولي بنود محددة لمؤتمر حول الموقف الموحد  2.19

 

 


