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 ة العمـل الدوليـةـمنظم

  االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر 
AFRM.12/D.1: الوثيقة٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٤-١١ جنوب أفريقيا، جوهانسبرغ،

 

 البرنامج المؤقت

 "بتوفير العمل الالئقتمكين شعوب أفريقيا "

  انحو حقبة جديدة من العدالة االجتماعية في أفريقي

 

 ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٠االثنين، 

 التسجيل مساًء ٦ - بعد الظهر  ٣الساعة 

 

 ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١١الثالثاء، 

 التسجيل صباحًا ٨الساعة ابتداًء من 

 اجتماعات المجموعات ظهرًا ١٢ - صباحًا  ٩الساعة 
 -أصحاب العمل  مجموعة ،Exhibition 2قاعة ال -الحكومات مجموعة (
  -العمال  مجموعة،  Commitee Room 4قاعةال
 )Bill Gallagher Room قاعةال

 Exhibition 2 قاعةال -  الجلسة العامة بعد الظهر ٢٫٣٠ - ٢الساعة 
أوراق االعتماد وأعضاء ؛ تعيين أعضاء لجنة االجتماع انتخاب هيئة مكتب

 لجنة الصياغة

  Exhibition 2القاعة  -  الجلسة االفتتاحية الرسمية  ٢٫٣٠الساعة 
  آلمة ترحيب يلقيها رئيس االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر  -
  يس مجلس إدارة مكتب العمل الدوليئآلمة ر  -
  االجتماعيةآلمة رئيس مكتب لجنة االتحاد األفريقي للعمل والشؤون   -
  آلمة المدير العام لمكتب العمل الدولي  -
  آلمة ممثل أصحاب العمل  -
 آلمة ممثل العمال  -

رئيس جمهورية  ،زوماا يسكخاص يلقيه معالي السيد جاآوب جيلدييلي خطاب  بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 
   Exhibition 2 القاعة - جنوب أفريقيا

 Exhibition 2 قاعةال - جلسة خاصة مساًء ٦٫٣٠ -بعد الظهر  ٤٫٣٠ الساعة
 حان الوقت لرؤية جديدة :النمو الفعال واالستخدام والعمل الالئق في أفريقيا

 – تنظيم عمل اللجنة -للجنة الصياغة بشأن استنتاجات االجتماع  ١الجلسة  مساًء ٧الساعة  - ٦٫٣٠ الساعة
 Committee Room 4 قاعةال
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 Exhibition 1القاعة  -  تستضيفها حكومة جنوب أفريقيا عشاءحفلة  مساًء ٦٫٣٠ الساعة

 ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٢األربعاء، 

  اجتماعات المجموعات، حسب مقتضى الحال صباحًا ٩ - ٨الساعة 
  Exhibition 2القاعة  - الحكومات مجموعة 
  Committee Room 4القاعة  -أصحاب العمل  مجموعة
 Bill Gallagher Roomالقاعة  -العمال  مجموعة

 Exhibition 1القاعة  - استراحة لتناول القهوة صباحًا ٩٫١٥ - ٩ الساعة

 Exhibition 2القاعة  -مناقشة الجلسة العامة  ظهرًا ١ - صباحًا  ٩٫١٥الساعة 
 "تمكين شعوب أفريقيا بتوفير العمل الالئق: "تقديم تقرير المدير العام

  نقاش عام لتقرير المدير العام
  : ٢٠١٥- ٢٠٠٧تنفيذ برنامج العمل الالئق في أفريقيا، 

  استعراض منتصف المدة 
 ٢٠١٥- ٢٠١١تسريع وتيرة تحقيق برنامج العمل الالئق في أفريقيا، 

 

 Exhibition 1القاعة  -غداء تكرمت حكومة جنوب أفريقيا بتقديمه  بعد الظهر ٢٫٣٠ -ظهرًا  ١الساعة 

 Bill Gallagher Roomالقاعة  - جلسة خاصة بعد الظهر ٤٫١٥ - ٢٫٣٠الساعة 
  مبادرة مشترآة : النهوض بالعمالة والعمل الالئق لصالح الشباب

  بين االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية 
 األفريقي ومنظمة العمل الدولية

 Exhibition 1 القاعة - استراحة لتناول القهوة بعد الظهر ٤٫٤٥ - ٤٫١٥ الساعة

  مناقشات مواضيعية موازية  مساًء ٦٫١٥ -بعد الظهر  ٤٫٤٥ الساعة
 )Committee Room 4والقاعة  Bill Gallagher Roomالقاعة (
 تعزيز الملكية الوطنية لمعايير العمل الدولية: ١الموضوع  –

االستثمار في المهارات والمنشآت المستدامة من أجل : ٢الموضوع  – 
 الالئقالعمل 

   - للجنة الصياغة بشأن استنتاجات االجتماع ٢الجلسة  مساًء ٦٫١٥الساعة ابتداًء من 
 Committee Room 4القاعة 

   - حفلة استقبال يستضيفها المدير العام لمكتب العمل الدولي مساًء ٦٫٣٠ الساعة
 Exhibition 1القاعة 

 ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٣الخميس، 

  اجتماعات المجموعات، حسب مقتضى الحال صباحًا ٩ - ٨الساعة 
  Exhibition 2القاعة  - الحكومات مجموعة 
  Committee Room 4القاعة  -أصحاب العمل  مجموعة
 Bill Gallagher Roomالقاعة  -العمال  مجموعة

 Exhibition 2القاعة  - مناقشة الجلسة العامة صباحًا ١١ - ٩ الساعة
  لتقرير المدير العاممتابعة النقاش العام 

)تابع( ٢٠١٥- ٢٠١١تسريع وتيرة تحقيق برنامج العمل الالئق في أفريقيا، 
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خطاب يلقيه معالي السيد جيلبار فوسون هونغبو، رئيس وزراء جمهورية  صباحًا ١١ الساعة
 Exhibition 2 القاعة -توغو 

  مناقشات مواضيعية موازية  ظهرًا ١ - ١١٫٤٥ الساعة
 )Committee Room 4والقاعة  Bill Gallagher Roomالقاعة (

العمالة الريفية والتنمية الصناعية والتحول الهيكلي : ٣ الموضوع –  
  آمسار في اتجاه العمل الالئق

  : الخروج من السمة غير المنظمة: ٤الموضوع  – 
 دور االقتصاد االجتماعي

  Exhibition 1القاعة  -غداء تكرمت حكومة جنوب أفريقيا بتقديمه  بعد الظهر ٢٫٣٠ -ظهرًا  ١الساعة 

 Bill Gallagher Room القاعة -جلسة خاصة  بعد الظهر ٤ - ٢٫٣٠الساعة 
 تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة والمساواة بين الجنسين

 Exhibition 1القاعة  - استراحة لتناول القهوة بعد الظهر ٤٫٣٠ - ٤ الساعة

   مناقشات مواضيعية موازية مساًء ٦ -بعد الظهر  ٤٫٣٠ الساعة
 )Committee Room 4والقاعة  Bill Gallagher Roomالقاعة (

الحوار االجتماعي آآلية رئيسية لإلدارة السديدة من أجل: ٥الموضوع  – 
 تحقيق برنامج العمل الالئق في أفريقيا

متابعة : بناء أرضية الحماية االجتماعية في أفريقيا: ٦الموضوع  – 
 إعالن ياوندي الثالثي

  - للجنة الصياغة بشأن استنتاجات االجتماع ٣الجلسة  مساًء ٦الساعة ابتداًء من 
 Committee Room 4 القاعة 

 ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٤الجمعة، 

 )Bill Gallagher Roomالقاعة ( إعالميةجلسة  صباحًا ٩٫١٥ - ٨٫٣٠ الساعة
دور إعالن المنشآت متعددة : تعزيز العمل الالئق في سالسل القيم العالمية

 الجنسية

 )Bill Gallagher Roomالقاعة (جلسة إعالمية   صباحًا ١٠ - ٩٫١٥ الساعة
  على دستور منظمة العمل الدولية ١٩٨٦تعديل عام 

  اجتماعات المجموعات، حسب مقتضى الحال صباحًا ١١ - ١٠ الساعة
  Exhibition 2القاعة  - الحكومات مجموعة 
  Committee Room 4القاعة  -أصحاب العمل  مجموعة
 Bill Gallagher Roomالقاعة  -العمال  مجموعة

   Exhibition 2 القاعة -جلسة عامة  ظهرًا ١١٫٤٥ - صباحًا  ١١ الساعة
التقرير واالستنتاجات والقرارات المحتملة الصادرة عن االجتماع،  اعتماد

 واإلحاطة علمًا بتقرير لجنة أوراق االعتماد
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آلمة معالي السيد تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو، رئيس : جلسة خاصة ظهرًا ١٢٫٣٠-١١٫٤٥الساعة 
  - جمهورية غينيا االستوائية والرئيس الحالي لالتحاد اإلفريقي 

 Exhibition 2 القاعة

  Exhibition 2القاعة  - حفل االختتام  ظهرًا ١-١٢٫٣٠الساعة 

 


