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 للجنة الفنية المتخصصة  الثانياالجتماع   

 لصحة والسكان ومكافحة المخدراتل    

 0202مارس  02-02، أديس أبابا، إثيوبيا
 

 
 
 
 

تسخير العائد " الشباب والصحة والتنمية: التغلب على التحديات نحو وضوع: لما
  "الديموغرافي

 

 مشروعا جدول األعمال وبرنامج عمل االجتماع الوزاري
3102مارس  32- 32    
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 3102مارس  32اليوم األول : 

 المالحظات الجهة المسؤولة النشاط الموعد
 

03:8- 9:88 

 

مراسم مفوضية االتحاد  وصول الوفود والتسجيل وتوزيع الوثائق
  األفريقي + اإلدارات المعنية

 

 االفتتاح .0  00838- 9388

كلمة رئيس هيئة المكتب المنتهية واليته لالجتماع 
األول للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان 

 ومكافحة المخدرات
 جنوب أفريقيا

المنسق: مدير إدارة 
 الشؤون االجتماعية

 

o مفوض الشؤون ة االفتتاح لسعادة كلم
 االجتماعية

   استراحة لتناول الشاي/ القهوة  083:8- 08388

 :المسائل اإلجرائية .0 08301- 083:8
 انتخاب هيئة المكتب 0.1
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل 1.1

  المستشار القانوني

رئيس المركز األفريقي  إحاطة من قبل .: 00388 – 08301
 لمكافحة األمراض والوقاية منها

المركز األفريقي  رئيس
لمكافحة األمراض والوقاية 

 منها

 

 مناقشات الفريق الوزاري .0 01301- 00388

 : الرئيسيون المحاورون 0.0
التغلب على  :الشباب و الصحة والتنمية 

 التحديات نحو تسخير العائد الديموغرافي ، 
 عامةات مناقش

 

مفوض االتحاد األفريقي 
للشؤون االجتماعية ورئيس 

 للجنة الفنيةالدورة الثانية 
المتخصصة للصحة 

والسكان ومكافحة 
  المخدرات

 

 خالل عروض
   لجلسة العامةا

 

 خالل عروض  :الرئيسيون المحاورون 3.2 0:3:8- 01301
   لجلسة العامةا
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الخاصة للجمعية ة بعد الدور طريق المضي قدما
 العالمية العامة لألمم المتحدة حول مشكلة المخدرات

 عامةات مناقش
 

 -01388  للسكان المتحدة األمم صندوق يقيمها غداء مأدبة  13:30
الديمغرافي العائد حول  

  

–16:00-15:00 

 

للدورة الثانية ث تقرير اجتماع الخبراء بح .1
للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان 

  ومكافحة المخدرات 

 ةللجنالدورة الثانية  رئيس
لمتخصصة للصحة االفنية 

والسكان ومكافحة 
 المخدرات

 

 جلسة عامة

   استراحة لتناول الشاي/ القهوة 003:8 – 00388

003:8 -033:8 

 
 

لفنية للجنة اللدورة الثانية بحث تقرير اجتماع الخبراء 
   المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات 

 مواصلة()

ة للجنالثانية الدورة  رئيس
الفنية المتخصصة للصحة 

والسكان ومكافحة 
  المخدرات

  جلسة عامة

للجنة الفنية  ةالثالث الدورة داعقانموعد ومكان  03301 – 033:8
 المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات

ة للجنالدورة الثانية رئيس 
الفنية المتخصصة للصحة 

والسكان ومكافحة 
  المخدرات

 

 عامةجلسة 

03301 – 00388 ة للجنالدورة الثانية  رئيس ما يستجد من أعمال  
الفنية المتخصصة للصحة 

والسكان ومكافحة 
   المخدرات

 

 جلسة عامة

مبادرة سالمة التحصين لمنظمة  قيمهات عشاء مأدبة 003:8
 الصحة العالمية 

  

   نهاية اليوم األول   
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  3102مارس  32اليوم الثاني: 

النشاط  الموعد الجهة المسؤولة   مالحظات    

9388 –880:    معرض 

0:388 – 00388 والنيباد األفريقي االتحاد مفوضية تقيمها غداء مأدبة     

لدورة الثانية للجنة الفنية الوزراء لتقرير  اعتماد .3  09388 – 00388
 المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات

 

مقرر الدورة الثانية 
للجنة الفنية 

المتخصصة للصحة 
والسكان ومكافحة 

 المخدرات

 جلسة عامة

09388 – 09301 مفوض االتحاد  الجلسة الختامية  .8 
األفريقي للشؤون 

رئيس االجتماعية و
للجنة الدورة الثانية 

الفنية المتخصصة 
للصحة والسكان 

 ومكافحة المخدرات

 جلسة عامة

 


