منظمة العمل الدولية

االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر
أديس أبابا ،إثيوبيا 03 ،تشرين الثاني /نوفمبر  0 -كانون األول /ديسمبر 5302

تعيينات االجتماع اإلقليمي
الرئيس
معالي السيد عبد الفتاح عبد هللا حسن ،وزير العمل والشؤون االجتماعية (جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية)

نواب الرئيس
الحكومات :السيد غريغوار أوونا (الكاميرون)
أصحاب العمل :السيدة جاكلين موغو (كينيا)
العمال :السيد مودي غيرو (السنغال)

رئيس مجموعة الحكومات
معالي السيدة بريسا موبفوميرا ،وزيرة الخدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية (زمبابوي)

رئيس مجموعة أصحاب العمل والناطق باسم المجموعة
السيدة جاكلين موغو (كينيا)

رئيس مجموعة العمال والناطق باسم المجموعة
السيد مودي غيرو (السنغال)

أمين مجموعة العمال
السيد كواسي أدو -أمانكوا (االتحاد الدولي العام لنقابات العمال -أفريقيا)
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نواب رئيس مجموعة العمال
السيد فرنسيس أتوالي (كينيا)
السيدة ماريا فيرناندا كارفالهو فرانسسيكو (أنغوال)
السيد كساهون فولو أمينو (جمهورية أثيوبيا الديمقراطية االتحادية)
السيد بيهيكي نيتشالينتشالي (جنوب أفريقيا)
السيد أبيل أولويميسي بامغبوس (نيجيريا)
السيد سابين كابوكولو (جمهورية أفريقيا الوسطى)

لجنة أوراق االعتماد
ممثل الحكومات :السيد محمد خياط (الجزائر)
ممثل أصحاب العمل :السيد أغراي ك .مليموكا (جمهورية تنزانيا المتحدة)
ممثل العمال :السيد جورج نكيواني (زمبابوي)

لجنة صياغة االستنتاجات
الحكومات
مصر
غابون
مالوي
نيجيريا
جمهورية تنزانيا المتحدة

أصحاب العمل
السيدة جاكلين موغو (كينيا)
السيد صباحي إدوارد الدويو (كوت ديفوار)
السيدة فانيسا فاال (جنوب أفريقيا)
السيد خليل الغرياني (تونس)
السيدة فيليستي أواسي (غابون)
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العمال
السيد مودي غيرو (السنغال)
السيد غدزاني موتشا (بوتسوانا)
السيد بيهيكي نيتشالينتشالي (جنوب أفريقيا)
السيدة ثريا لحرش (المغرب)
السيدة أكبين منييم أنياال أالغان (توغو)

الجلسة العامة  -الجلسة االفتتاحية
الناطق باسم أصحاب العمل
السيدة جاكلين موغو (كينيا)

الناطق باسم العمال
السيد مودي غيرو (السنغال)

حوار رفيع المستوى :العمل الالئق في أفريقيا في سياق ما بعد عام
 :5102الحقوق والحوار االجتماعي من أجل نمو شامل ومستدام
المشاركون:
 السيد غاي رايدر ،المدير العام ،مكتب العمل الدولي السيد كارلوس لوبيس ،األمين التنفيذي ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،التابعة لألمم المتحدة السيد مصطفى صديقي كالوكو ،مفوض الشؤون االجتماعية ،مفوضية االتحاد األفريقي معالي السيد ويلي ماكياشي ،نائب رئيس الوزراء ووزير االستخدام والعمل والحماية االجتماعية (جمهورية الكونغوالديمقراطية)
 معالي السيد منصور سي ،وزير العمل والحوار االجتماعي والمنظمات المهنية والعالقات مع المؤسسات (السنغال) السيدة ليندا كروميونغ ،األمينة العامة ،المنظمة الدولية ألصحاب العمل -السيد فرنسيس أتوالي ،األمين العام ،المنظمة المركزية لنقابات العمال

مناقشة خاصة في الجلسة العامة :االنتقال من االقتصاد غير المنظم
إلى االقتصاد المنظم في أفريقيا :المضي قدما
المشاركون:
 معالي السيدة ميلدرد أوليفانت ،وزيرة العمل ،جنوب أفريقيا -معالي السيد موسى دوسو ،وزير العمل والشؤون االجتماعية والتدريب المهني ،كوت ديفوار
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 السيدة وينيان يانغ ،رئيسة ،فرع المنظور االجتماعي بشأن التنمية ،قسم السياسة االجتماعية والتنمية ،إدارة األمم المتحدةللشؤون االقتصادية واالجتماعية
 السيدة فانيسا فاال ،مديرة ،اتحاد قطاع األعمال في جنوب أفريقيا -السيد كوفي أساموا ،األمين العام ،مؤتمر نقابات عمال غانا

مناقشة خاصة في الجلسة العامة :العمالة والتكنولوجيات الجديدة:
فرص متاحة أمام الشباب في أفريقيا
المشاركون:
-

السيدة أنا موغابو ،المديرة العامة للعمل واالستخدام ،وزارة الخدمة العامة والعمل (رواندا)

-

السيدة أمروت عبدهللا ،المديرة اإلقليمية ،مبادرة ميكروسوفت من أجل أفريقيا

-

السيد خليل الغرياني ،عضو المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية ،االتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية

-

السيد إيريك مانزي ،األمين العام ،النقابة المركزية لعمال رواندا

جلسة خاصة بشأن تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل
الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية في أفريقيا
المشاركون:
 معالي السيد تسو ماهاالكنغ ،وزير العمل واالستخدام (ليسوتو) السيد صباحي إدوارد الدويو ،االتحاد العام للمنشآت في كوت ديفوار وقطاع األعمال في أفريقيا -السيد بيهيكي نيتشالينتشالي ،مؤتمر نقابات العمال في جنوب أفريقيا.
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