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 وبرنامج العمل مشروع جدول األعمال
 االجتماع الوزاري

 4102أبريل  42و  42يومي 
 

 4102أبريل  42اليوم األول: 
 مالحظاتال المسؤول النشاط الساعة

الوفود، التسجيل وتوزيع عضاء أوصول  0:11 - 1::2
 الوثائق.

مفوضية االتحاد  مراسم
 األفريقي + اإلداراة المعنية

 

 االفتتاح .0 01:11 - 0:11
  مكتب المنتهية هيئة كلمة رئيس

اع األول للجنة الفنية لالجتم اواليته
لتنمية االجتماعية لالمتخصصة 

 .والعمالةوالعمل 

: مدير إدارة الشؤون الميسر
 االجتماعية.

 

 مفوض  لسعادة ةاالفتتاحي الكلمة
 الشؤون االجتماعية.

 
   استراحة 1::01 - 01:11
 جرائية:اإلسائل مال .4 01:21 – 1::01

 المكتبهيئة إنتخاب  0.4
 عتماد جدول األعمالإ 4.4

 .وبرنامج العمل

  المستشار القانوني
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 فريق المناقشة الوزاري .: 04:11 - 01:21
 :المناقشون الرئيسيون 0.:

 العملمستقبل العمل في أفريقيا: 
 التجارة واالستثمار مجال الالئق في

 مناقشة عامة
 والضمانالعمل  معالي وزير 

 ؛لجزائراالجتماعي ل
  المدير اإلقليمي لمنظمة العمل

 ؛الدولية
 ؛مفوض التجارة والصناعة سعادة 
  سفير الواليات المتحدة لدى

وزارة العمل  بالنيابة عن الجزائر
 في الواليات المتحدة األمريكية.

مفوض االتحاد األفريقي 
ورئيس  للشؤون االجتماعية

للجنة الفنية االجتماع الثاني 
حول التنمية المتخصصة 

 .والعمالةاالجتماعية والعمل 

جلسة المقدمة 
 عامةال

 المناقشون الرئيسيون: 4.: 11::0 - 04:01
دخول ضرورة المتابعة السريعة ل

يز في أفريقيا ح المسنينحقوق  بروتوكول
 .تسخير العائد الديمغرافيخدمة ل التنفيذ،

 مفوض الشؤون االجتماعية. سعادة 
 مناقشة عامة

مفوض االتحاد األفريقي 
 ورئيس للشؤون االجتماعية

للجنة الفنية االجتماع الثاني 
ة االجتماعيلتنمية ل المتخصصة

 .والعمالةوالعمل 

 

   اءدالغ استراحة لتناول 1::02 - 11::0
 للبروتوكول المرفق ةالرسمي اإلجازة .2 01:11 - 1::02

لحقوق اإلنسان  لميثاق األفريقياب
 نالمعوقيحقوق ب والمتعلق والشعوب

 لجنة الفنيةيمه الحقا إلى اتقد ليتم
 والشؤونلعدل المتخصصة ل

 القانونية.

لجنة االجتماع الثاني لرئيس 
لتنمية ل لفنية المتخصصةا

 .والعمالةاالجتماعية والعمل 

 عامةالجلسة ال
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خبراء الفي تقرير اجتماع  بحث .1 1::03 - 01:11
للجنة الفنية لالجتماع الثاني 

االجتماعية  للتنمية المتخصصة
 .والعمالةوالعمل 

مقرر االجتماع الثاني للجنة 
الفنية المتخصصة للتنمية 

 االجتماعية والعمل والعمالة.

 

   استراحة 02:11 - 1::03
 االجتماع الثالثانعقاد  تاريخ ومكان .3 02:01 - 02:11

 لتنميةل للجنة الفنية المتخصصة
 .والعمالةاالجتماعية والعمل 

  

   ما يستجد من أعمال .2 02:21 - 02:01
   مؤتمر صحفي .2 02:01 - 02:21
   نهاية اليوم األول 02:01

 
 4102أبريل  42اليوم الثاني: 

إعتماد التقرير الوزاري  .2 00:11 - 02:11
للجنة الفنية لالجتماع الثاني 

ة االجتماعي لتنميةل المتخصصة
 .والعمالةوالعمل 

للجنة االجتماع الثاني مقرر 
للتنمية  الفنية المتخصصة
 .والعمالةاالجتماعية والعمل 

 الجلسة العامة

مفوض االتحاد األفريقي  الجلسة الختامية .2 00:01 - 00:11
للشؤون االجتماعية ورئيس 

للجنة الفنية االجتماع الثاني 
ة االجتماعيللتنمية  المتخصصة

 .والعمالةوالعمل 

 الجلسة العامة

 


