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  ةـل الدوليـة العمـمنظم

 األفريقي الرابع عشراالجتماع اإلقليمي 
 AFRM.14/D.1الوثيقة:   2019كانون األول/ ديسمبر  6-3، كوت ديفوار، أبيدجان

  

  برنامـج المؤقـتال

  كانون األول/ ديسمبر  2ثنين، إلا

 المندوبينتسجيل  ظهربعد ال 5 -صباحاً  2الساعة 

  

  كانون األول/ ديسمبر  3الثالثاء، 

 ندوبينتسجيل الم صباحاً  8 من الساعة ءً ادابت

 :اجتماعات المجموعات اً صباح 11 -صباحاً  9الساعة 

 الحكومات –

 أصحاب العمل –

 لالعما –

 لتناول القهوةاستراحة  صباحاً  11٫30 - 11الساعة 

  :االفتتاحيةالجلسة  اً ظهر 1 - صباحاً  30٫111الساعة 

هيئة مكتب االجتماع )الرئيس ونائب الرئيس من مجموعة  انتخاب – 

 الحكومات، نائبا الرئيس من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال(

 أعضاء لجنة أوراق االعتماد تعيين –

 أعضاء لجنة صياغة استنتاجات االجتماع تعيين –

 :الكلمات االفتتاحية 

 عشر  رابعال األفريقي االجتماع اإلقليميرئيس  يلقيهاكلمة ترحيب  –

 كلمة السيد غاي رايدر، المدير العام لمكتب العمل الدولي –

 كلمة ممثل أصحاب العمل –

 كلمة ممثل العمال –

 الغداءاستراحة  بعد الظهر 2٫30 - اً ظهر 1الساعة 

 :الجلسة العامة بعد الظهر 4 -بعد الظهر  2٫30الساعة 

 تقرير المدير العام تقديم –

 تقرير المدير العام مناقشة –

 استراحة لتناول القهوة بعد الظهر 4٫30 -بعد الظهر  4الساعة 

 

 تودع االعتراضات والشكاوى لدى لجنة أوراق االعتماد في مهلة ساعتين بعد الوقت المحدد الفتتاح االجتماع    1

 (.قواعد االجتماعات اإلقليميةمن  9)انظر المادة 
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 خاصة:جلسة  مساءً  6٫30 -بعد الظهر  4٫30الساعة 

 أفريقيا ألجل الذي نصبو إليهعمل اللجنة مناقشة رئاسية بشأن مستقبل  –

 االجتماعصياغة استنتاجات لجنة  مساءً  6٫30 من الساعة ءً ادابت

 الحكومة المضيفة ، بدعوة مناستقبال ةحفلحدث و مساءً  6٫30الساعة  من ءً ادابت

  

  كانون األول/ ديسمبر  4 ،األربعاء

 اجتماعات المجموعات صباحاً  10 - 9الساعة 

 :الجلسة العامة صباحاً  11 - 10الساعة 

 )تابع(تقرير المدير العام  مناقشة –

 استراحة لتناول القهوة صباحاً  11٫30 -صباحاً  11الساعة 

 :الجلسة العامة المواضيعية األولى اً ظهر 1 - صباحاً  11٫30الساعة 

 تحقيقاً  والمساواة بين الجنسين معايير العمل الدولية والحوار االجتماعي –

 برنامج العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامةل

 استراحة الغداء الظهربعد  2٫30-1 الساعة

 :الجلسة العامة بعد الظهر 4 - 2٫30ة الساع

 )تابع(مناقشة تقرير المدير العام  –

 بعد الظهر 4٫30-4الساعة 

 مساءً  6٫30-4٫30الساعة 

 استراحة لتناول القهوة

 :الثانية المواضيعية الجلسة العامة

 جعل العمل الالئق حقيقة واقعة لشباب أفريقيا –

 مساءً  6٫30من الساعة  ابتداءً 

 مساءً  6٫30من الساعة  ابتداءً 

 لجنة صياغة استنتاجات االجتماع

 حفلة استقبال يستضيفها المدير العام لمكتب العمل الدولي

  

  كانون األول/ ديسمبر 5الخميس، 

 اجتماعات المجموعات  صباحاً  10 - 9الساعة 

 :الجلسة العامة صباحاً  11 - 10 الساعة

 )تابع(مناقشة تقرير المدير العام  –

 استراحة لتناول القهوة صباحاً  11٫30 - 11 الساعة

 :الثالثة المواضيعية الجلسة العامة اً ظهر 1 - صباحاً  11٫30 الساعة

 لتحقيق مستقبل عمل  واالنتاجية المهارات والسبل التكنولوجية –

 في أفريقيا أكثر إشراقاً 

 استراحة الغداء بعد الظهر 2٫30 - 1 الساعة

حول تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ  جرى مناقشةت  خالل استراحة الغداء، س 
 الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية في أفريقيا

 :الجلسة العامة بعد الظهر 4 - 2٫30الساعة 

 )تابع(مناقشة تقرير المدير العام  –

 استراحة لتناول القهوة بعد الظهر 4٫30 - 4الساعة 
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 :الجلسة العامة المواضيعية الرابعة مساءً  6٫30-4٫30الساعة 

 العمل الالئق تحقيق من أجلغير المنظم الريفي و تحويل االقتصاد –

 لجنة صياغة استنتاجات االجتماع  مساء 6٫30الساعة ابتداًء من 
 

 

  كانون األول/ ديسمبر 6الجمعة، 

 اجتماعات المجموعات صباحاً  11 - 9٫30الساعة 

 استراحة لتناول القهوة صباحاً  11٫30 - 11 الساعة

  :الجلسة العامة ظهراً  1 -صباحاً  11٫30 الساعة

 عرض تقرير لجنة أوراق االعتماد واإلحاطة علماً به –

  اعتماد استنتاجات االجتماع –

  حفل االختتام 

 الخطابات الختامية:

 من مجموعات الحكوماتكلمة نائب رئيس االجتماع  –

 كلمة نائب رئيس االجتماع من مجموعة أصحاب العمل –

 كلمة نائب رئيس االجتماع من مجموعة العمال –

 كلمة رئيس االجتماع  –

 كلمة السيد غاي رايدر، المدير العام لمكتب العمل الدولي –

 استراحة الغداء  ظهراً  2٫30-1الساعة 

 


	البرنامـج المؤقـت

