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 ة العمـل الدوليـةـمنظم

  عشر لثاالجتماع اإلقليمي األفريقي الثا 

 5302كانون األول/ ديسمبر  0 -تشرين الثاني/ نوفمبر  03 إثيوبيا، أديس أبابا،
 

 AFRM.13/D.3(Rev.2)الوثيقة: 

  

 تـامج المؤقـالبرن

 

 9102 نوفمبر/ الثانيتشرين  92، األحد

 )قاعة التسجيل( التسجيل ظهراً  01 -صباحاً  01الساعة 

 )قاعة التسجيل( التسجيل بعد الظهر 4 - 1الساعة 

 

 9102 نوفمبر/ الثانيتشرين  01، االثنين

 )قاعة التسجيل( التسجيل صباحاً  8الساعة ابتداًء من 

 :اجتماعات المجموعات ظهراً  01 -صباحاً  9031الساعة 

 (0)قاعة المؤتمرات رقم  الحكومات -

 (6)قاعة المؤتمرات رقم  أصحاب العمل -

 (1)قاعة المؤتمرات رقم  العمال -

 (Banquet Room)قاعة المآدب  اءاستراحة الغد بعد الظهر 1 -ظهراً  01الساعة 

بعد الظهر 4 - 1الساعة 
0

 (0)قاعة المؤتمرات رقم  األولىالعامة الجلسة  

 االنتخابات والتعيينات بعد الظهر 1الساعة 

 )الرئيس ونائب الرئيس من  االجتماع انتخاب هيئة مكتب -

الحكومات، نائبا الرئيس من مجموعة أصحاب العمل  مجموعة

  ومجموعة العمال(

  أعضاء لجنة أوراق االعتماد تعيين -

 استنتاجات االجتماعأعضاء لجنة صياغة تعيين  -

 

تودع االعتراضات والشكاوى لدى لجنة أوراق االعتماد في مهلة ساعتين بعد الوقت المحدد الفتتاح االجتماع )انظر    0

الثاني/ نوفمبر تشرين  31بعد ظهر يوم األثنين،  4، أي الساعة (1118، القواعد لالجتماعات اإلقليميةمن  9المادة 

1102. 
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 االفتتاحية كلماتال بعد الظهر 1042الساعة 

 عشر الثالثرئيس االجتماع اإلقليمي األفريقي كلمة ترحيب يلقيها  -

 العمل الدولي كتبالمدير العام لمكلمة السيد غاي رايدر،  -

 أصحاب العملنائب الرئيس من مجموعة كلمة  -

 العمالنائب الرئيس من مجموعة كلمة  -

 :كلمة خاصة -

فخامة الدكتور موالتو تيشومي، رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية  

 االتحادية

 استراحة لتناول القهوة بعد الظهر 4031 - 4الساعة 

العمل الالئق في أفريقيا في سياق ما بعد عام "حوار رفيع المستوى:  مساءً  6031 -بعد الظهر  4031 الساعة

  "مستدامشامل و االجتماعي من أجل نمو الحقوق والحوار: 9102

 (0)قاعة المؤتمرات رقم 

 عامة مناقشة

  المسائل اإلجرائية - للجنة صياغة استنتاجات االجتماع األولىالجلسة  مساءً  8 - 6031 الساعة

 (4)قاعة المؤتمرات رقم 

 )فندق شيراتون( إثيوبياحكومة  تستضيفه عشاء حفل مساءً  7 الساعة

 

 9102 كانون األول/ ديسمبر 0، الثالثاء

 اجتماعات المجموعات  صباحاً  01 - 8031الساعة 

 (0)قاعة المؤتمرات رقم  الجلسة العامة ظهراً  0 -صباحاً  01الساعة 

 تقرير المدير العامتقديم 

 مناقشة تقرير المدير العام

 (Banquet Room)قاعة المآدب  غداءاستراحة ال بعد الظهر 1031 -ظهراً  0الساعة 

جلسة إعالمية بشأن "البرنامج المشترك لهجرة اليد العاملة" )االتحاد  بعد الظهر 3031 - 1031الساعة 
األفريقي، منظمة العمل الدولية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم 

 (1)قاعة المؤتمرات رقم  المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة(

 استراحة لتناول القهوة بعد الظهر 4 - 3031 الساعة

 االنتقال من االقتصاد غير المنظم ة: "خاصة في الجلسة العاممناقشة  مساءً  6 -بعد الظهر  4ة الساع

 (0)قاعة المؤتمرات رقم  "إلى االقتصاد المنظم: المضي قدما  

 مناقشة عامة

 (4)قاعة المؤتمرات رقم  للجنة صياغة استنتاجات االجتماع الثانيةالجلسة  مساءً  6الساعة ابتداًء من 

 لمكتب العمل الدولي حفلة استقبال يستضيفها المدير العام  مساءً  6الساعة 

 (مركز مؤتمرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة)
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 9102 كانون األول/ ديسمبر 9، األربعاء

 اجتماعات المجموعات  صباحاً  01 - 8031الساعة 

 الجلسة العامة ظهراً  01031 - صباحاً  01 الساعة

 )تابع( مناقشة تقرير المدير العام

 (Banquet Room)قاعة المآدب  اءداستراحة الغ بعد الظهر 1031 -ظهراً  01031 الساعة

 الوضع الهش في إقليم أفريقيا"تزام في الدول ذات لجلسة إعالمية بشأن "اال بعد الظهر 1031 - ظهراً  0031 الساعة
 (1)قاعة المؤتمرات رقم 

 مناقشة خاصة في الجلسة العامة: "العمالة والتكنولوجيات الجديدة:  بعد الظهر 4 - 1031 الساعة

 (0)قاعة المؤتمرات رقم  فرص متاحة أمام الشباب في أفريقيا"

 مناقشة عامة

 القهوةاستراحة لتناول  بعد الظهر 4031 - 4 الساعة

جلسة خاصة بشأن "تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل  مساءً  6031 - بعد الظهر 4031الساعة 

 "في أفريقيا الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية

 (0)قاعة المؤتمرات رقم 

 مناقشة عامة

 (4)قاعة المؤتمرات رقم  صياغة استنتاجات االجتماعالثالثة للجنة الجلسة  بعد الظهر 4031الساعة ابتداًء من 

  

 9102 كانون األول/ ديسمبر 0، الخميس

جلسة إعالمية بشأن استراتيجية منظمة العمل الدولية من أجل التعاون  صباحاً  9031 - 8031الساعة 
 (1)قاعة المؤتمرات رقم  اإلنمائي

 :اجتماعات المجموعات صباحاً  00 - 9031الساعة 

 (0)قاعة المؤتمرات رقم  الحكومات -

 (6)قاعة المؤتمرات رقم  أصحاب العمل -

 (1)قاعة المؤتمرات رقم  العمال -

 استراحة لتناول القهوة صباحاً  00031 - 00 الساعة

 (0)قاعة المؤتمرات رقم  الجلسة العامة ظهراً  0 -صباحاً  00031 الساعة

 اإلحاطة علماً بهو لجنة أوراق االعتماد تقرير عرض -

 اعتماد تقرير واستنتاجات االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر -

 (0)قاعة المؤتمرات رقم  حفل االختتام 

 حكوماتمن مجموعة ال االجتماع اإلقليمي كلمة ختامية لنائب رئيس -

 أصحاب العملمن مجموعة االجتماع اإلقليمي كلمة ختامية لنائب رئيس  -

 كلمة ختامية لنائب رئيس االجتماع اإلقليمي من مجموعة العمال -

 كلمة ختامية لرئيس االجتماع اإلقليمي -

 العمل الدولي مكتبلعام ال لمديرا، للسيد غاي رايدر كلمة ختامية -

 (Banquet Roomاستراحة الغداء )قاعة المآدب  ظهراً  0الساعة 
 


