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معالجة مشكلة العمالة في أفريقيا: الموضوع  

 
 

    افتتاح االجتماع -1
 

يذي للجنة االقتصادية ألفريقيا، ورئيس               سيدلي بكلمات       ن التنف ب، واألمي يس المكت افتتاحية آل من رئ
 .مفوضية االتحاد األفريقي، ورئيس مصرف التنمية األفريقي، ومعالي رئيس جمهورية بوريكينا فاسو

 
 انتخاب أعضاء المكتب -2
 

 .بعد انتخاب المكتب الجديد، سيدلي رئيس اللجنة المنتخب ببيان قصير 
 

 قرار مشروعي جدول األعمال وبرنامج العملإ -3
 

ر وزراء   -4 براء مؤتم نة خ تماع الخامس والعشرين للج تقرير والتوصيات الرئيسية لالج ي ال نظر ف ال
 المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين 

 
ادوغ  ي واغ نعقد ف براء الم نة الخ تماع الخامس والعشرين للج ر االج نة تقري ى اللج ي سيعرض عل و ف

ن  ترة م ى 10الف ار13 إل ايو / أي يها  . 2006م ي نظرت ف ية الت ائل الرئيس ى المس تقرير الضوء عل لط ال وسيس
تنتاجات وتوصيات لجنة الخبراء              وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، سيطلب من           . اللجنة، فضًال عن اس

 .اللجنة النظر في تقرير لجنة الخبراء واعتماده

  

  



 
 
 

2

 
  والمناقشة الوزارية بشأنه- معالجة مشكلة العمالة في أفريقيا - عرض موضوع المؤتمر -5
 

ى تعزيز تنفيذ استراتيجيات                       ية إل ى االستراتيجيات الرام ذه الجلسة عل وزاري في ه سيرآز الحوار ال
ية        بلدان األفريق ة في ال يد العمال ومع التسليم بأن العمالة هي عنصر أساسي من عناصر استدامة االستقرار  . تول

ى وضع العمالة في صلب                        اإل ه إل ادوغو وخطة عمل ة األجل، يدعو إعالن واغ ية الطويل يق التنم قليمي، وتحق
دول األعضاء       ية في ال برامج اإلنمائ ذه الجلسة ستهيئ فرصة للوزراء لتقييم        .االسترتيجيات وال إن ه ك ف ولذل

ية لإلعالن في                  دول والحكومات األفريق تماد رؤساء ال نذ اع تقدم المحرز م ، وتحديد العقبات التي 2004عام ال
ال لخطة        يذ الفع يارات السياسية من أجل التنف نظر في الخ ية، وال ذه العمل ي سياق ه دول األعضاء ف تواجه ال

وستستنير الجلسة بورقة القضايا التي أعدتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا والتي ترآز على إدراج العمالة              . العمل 
ية   رنامج التنم ي ب تهيئ. ف ل        وس ية العم رابعة لمفوض ة ال دورة العادي تائج ال ة ن ًا لمناقش ة أيض ة فرص  الجلس

ا في القاهرة، مصر، في الفترة من                 اد األفريقي المزمع انعقاده تابعة لالتح  27 إلى 22والشؤون االجتماعية ال
     .2006أبريل /نيسان

 
 أي مسائل أخرى -6
 
 

 جلسة إعالمية عن انفلونزا الطيور -7
 

رح داء أن      ا ب ارًا سريعًا في أنحاء العالم حتى           م يلة الماضية إنتش زا الطيور ينتشر في الشهور القل فلون
ولذلك فإن هذه الجلسة اإلعالمية ستهيئ للوزراء فرصة التعرف الكامل     . وصل إلى العديد من البلدان األفريقية      

م بصورة أوضح للتدابير التي يمكن أن تحد إلى                 اء، والفه ذا الوب ى مدى خطورة ه  أدنى درجة من األخطار عل
ة    حة العام دد الص ي ته يور،        . الت زا الط ة أنفلون تراتيجيات مكافح يل اس ي تفاص ًا ف ة أيض تخوض الجلس وس

 .وخطورة انتقال الداء إلى البشر
 

 النظر في مشروعي البيان الوزاري والقرارات واعتمادهما -8
 

وزاري، سيعتمد الوزراء هذا البيان الذ           يان ال نظر في الب د ال ي يبرز آراءهم بشأن موضوع المؤتمر بع
 .وسينظر الوزراء أيضًا في القرارات ذات الصلة وسيعتمدوها. والمسائل األخرى ذات الصلة

 
يع المستوى من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي                      تنتاجات المؤتمر في الجزء الرف وستدرج اس

ام     تحدة لع م الم ام هو تهي    2006لألم ذا الع ي      ، إذ أن موضوع ه ى الصعيدين الوطني والدول ية عل ئة موات ئة بي
 .لتوليد العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع، وأثر ذلك على التنمية المستدامة

 
 اختتام االجتماع -9


