
   
 

 للجنة الفنية المتخصصةاالجتماع الثاني 
 والعمل والعمالة االجتماعيةللتنمية 

 4102بريل أ 42-42 ،الجزائر، الجزائر العاصمة
 
 
 
 
 

  "تسخير العائد الديموغرافيمن أجل "االستثمار في العمالة والضمان االجتماعي  :الموضوع

 
 
 
 
 

 

 تنمية االجتماعيةالمشروع برنامج العمل لقطاع 
 4102بريل أ 42

 
 

  

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243   Telephone: +251 11 551 7700 Fax: +251 115 182 072 
Website:  www.au.int 

http://www.au.int/


 

 التنمية االجتماعيةمشروع برنامج العمل لقطاع 
 

 4102بريل أ 42اليوم الثاني: 
 

 الجهة المسؤولة النشاط الموعد 

2::1- 2:22  

التنمية ب المعنى مكتباللنائب رئيس هيئة  كلمة الترحيب .0
 االجتماعية 

 

 
مكتب النائب رئيس هيئة 

لعمل والعمالة باالمعني 
الجتماع الثاني للجنة الفنية ل

 للتنمية –المتخصصة 
  االجتماعية والعمل والعمالة 

 رئيس االجتماع القطاعي التنمية االجتماعية اعتماد جدول أعمال قطاع  .2 0:11– 2:22
 

0099 -09099 
 

 تنفيذ إطار السياسة وخطة العمل حول الشيخوخة
 

أ( بحث الموقف األفريقي الموحد حول نظم الرعاية الطويلة   .3
 األجل؛

اإلطار القائم على النتائج من أجل العمل نحو تطوير بحث ب( 
 عنصرا بوصفه -لطويلة األجل في أفريقيا نظم الرعاية ا

سياسة وخطة العمل التقييم إلطار الرصد والطار إل محددا
 لشيخوخةحول ا

 ات مناقش
 

 /االتحاد األفريقيمفوضية  
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب
 

09099 – 09039 تنفيذ الدعوة للعمل المعجل بشأن خطة العمل حول أفريقيا المالئمة  
 لألطفال

 2949 أفريقيافي طفال األإحاطة حول أجندة حقوق  .4
 

براء خلل ةرئيس اللجنة األفريقي
 حقوق الطفل ورفاهيتهحول 

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

00099 – 02099 تنفيذ الدعوة للعمل المعجل بشأن  خطة العمل حول أفريقيا المالئمة  
 لألطفال

بحث تقرير فترة السنتين عن تنفيذ الموقف األفريقي الموحد  .5
 من إنهاء زواج األطفال

 

 ات مناقش

 مفوضية االتحاد األفريقي 
 
 

02099 – 03099  حول اإلعاقة التحاد األفريقياتنفيذ هيكل  .6 
من إطار   تم جمعهاإلعاقة في أفريقيا كما وضع  تقرير عنالأ( 

لخطة العمل القارية حول العقد األفريقي  كملمستال الرصد والتقييم
 ( من الدول األعضاء2900 - 2909للمعوقين )

 مفوضية االتحاد األفريقي 



 الغداء استراحة لتناول  04039 – 03099

 

 04039 – 05099 مشروع البروتوكول حول حقوق المعوقين  تمهيدا  جازة إ ب( 
 لتقديمه إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية

اللجنة /مفوضية االتحاد األفريقي 
االفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب
 

05099 – 00099  إحاطة .7 
 

األفريقي إلعادة التأهيل  لتسوية لمعهد لدفع متأخرات  المساهمات  (أ
  ؛المعهدالعاملين السابقين في مرتبات   ات متأخر

أللمانية / الوكالة ا لندانفتنفيذ مشروع مفوضية االتحاد أألفريقي /  (ب
 .هيكل االتحاد األفريقي للمعوقينبشأن للتعاون الدولي 

 

 

00099 – 00039 القهوة الشاي/ لتناول استراحة   

00039 – 00099  الحماية االجتماعية  
 

األجل للحماية االجتماعية في شرق أفريقيا ةأ( اآلفاق طويل  
 شفافيةوضع ال –النهوض باألطفال في أفريقيا  عملية تمويل (ب

 ؛فيما يتعلق بالميزانية والمساءلة
 ؛أفريقيا في التنمية االجتماعيةدليل  إحاطة حول تنفيذ (ج
 

 المسنون
بطة الرا)التوقيع والتصديق على بروتوكول حقوق المسنين وضع (  د

 ؛الدولية لمساعدة المسنين(
 حقوق المسنين؛حول اتفاقية األمم المتحدة وضع هـ( 

وح فريق العمل المفتفي و( مشاركة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 
 حقوق المسنين.حول  االتفاقيةالمعني بالعضوية لألمم المتحدة 

 

إدارة /مفوضية االتحاد األفريقي 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

/ يف يسالتابعة لألمم المتحدة/ اليون
منظمة التعاون والتنمية في 

 الميدان االقتصادي

 


