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 مقدمة أوال:

فنية اللجان الإحدى  االجتماعية والعمل والعمالة للتنميةاللجنة الفنية المتخصصة تعتبر  .1
 5االتحاد األفريقي وفقا للمادة أجهزة  أحد ابأنهُتعرف و ،(02) ةربعة عرراأل المتخصصة

لتنمية لاللجنة الفنية المتخصصة جتمع ت )ز( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. (0)
 (.4مرة كل سنتين ) االجتماعية والعمل والعمالة

للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة  متخصصةال فنيةال لجنةالثانية ل الدورةمن المقرر عقد  .2
االستثمار ":موضوع تحت  4102 أبريل 42إلى  42من الجزائر ، الجزائر العاصمةفي 

. وقد ُاستمد الموضوع غرافي"العائد الديم في العمالة والضمان االجتماعي من أجل تعزيز
"تعزيز العائد الديمغرافي من خالل االستثمارات  4102من موضوع االتحاد األفريقي لعام 

في الرباب" حسبما قرره رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي من خالل مقرر المؤتمر 
Assembly/AU/Dec.601 (XXVI)  4102في يناير. 

وقت حاسم نظرا لما سيكون لالستثمارات في  يأتي مقرر رؤساء الدول والحكومات في .3
لالتحاد األفريقي وأهداف التنمية  4122الرباب من أثر كبير على طبيعة تنفيذ أجندة 

السبب وعمال بمقرر المؤتمر، من المهم أن يعمل كافة الرركاء . ولهذا 4121المستدامة لعام 
لثانية والتخطيط ألنرطة الدورة ابركل وثيق لضمان تحديد األهداف الرئيسية  معًا الرئيسيين
دد . وعليه، يجب أن يحللتنمية االجتماعية والعمل والعمالة متخصصةال فنيةال لجنةلالقادمة 

المراركون في دورة اللجنة الفنية المتخصصة التحديات التي تواجهها مجاالت التنمية 
االستثمارات المطلوبة  االجتماعية، والحماية االجتماعية، والعمل والعمالة، ويقرروا برأن

 لتحقيق النتائج المرجوة.
 
 العائد الديموغرافيثانيا: 

من دد قد يجنيها البلد الذي لديه نسبيا أكبر عغرافي بأنه الفائدة التي تعريف العائد الديميمكن  .4
، والذي يستثمر بصورة فعالة في في سن العمل نظرا النخفاض الخصوبةالسكان الذين هم 

 صحتهم وتمكينهم وتعليمهم وتوظيفهم من خالل العمل العام وإرراك القطاع الخاص. 
لتحويلية لتنمية ابالنسبة لغرافي باألهمية الكبيرة للعائد الديمأقّر القادة األفريقيون مرارا  .5

ألفريقيا على أعلى المستويات وفي أهم المنابر الوزارية. وخالل السنوات العرر األخيرة، 
أساسا استراتيجيا لتركيز وتحديد أصبح من البديهي أن منظور العائد الديمغرافي يمنح 

، مةاأولويات االستثمارات في الرعوب عموما وفي الرباب خاصة بغية تحقيق التنمية المستد
والنمو االقتصادي الرامل وبناء "أفريقيا متكاملة، مزدهرة وتنعم بالسالم، يقودها مواطنوها 

 وتمثل قوة دينامية في الساحة الدولية".
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امة قوى محركة ه -التغييرات في أعداد وأعمار ومواقع السكان -تعتبر الديناميات السكانية .6
ويمكن أن تركل هذه الديناميات أيضا ازدهار ورفاهية المجتمعات في العالم. لتوقعات 

تحديات للتنمية االجتماعية وحاالت عدم المساواة واالستمثار في سوق العمل. وتسعى أفريقيا 
نتعا  اال متزايدة وتركز على السعي إلى تحقيقإلى تعزيز مجموعتها السكانية الفريدة ال

ز وتبرطاغية في القارة. من خالل االستفادة القصوى من الطاقة الربابية الاالقتصادي 
إمكانيات مثل هذا العائد الديمغرافي من خالل انخفاض معدالت الخصوبة مما يفضي إلى 

على السكان من األطفال وكبار "السكان في سن العمل" أن يتفوق  فتح المجال أمام فرصة
 السن من حيث العدد.

ناك هنظرا للهيكل الديمغرافي الحالي ألفريقيا الذي يتميز بارتفاع عدد السكان الرباب،  .7
إمكانيات كبيرة للتحول االقتصادي. باإلضافة إلى زيادة عدد وحصص السكان في سن 

نظيم تلسليمة المتعلقة بالتعليم والصحة، بما في ذلك العمل، سيضمن إعداد وتنفيذ السياسات ا
صول والوبيئة مالئمة لالقتصاد الكلي من رأنها تسهيل خلق فرص العمل األسرة وتوفير 

إلى العمل الالئق، زيادة في األيدي العاملة المنتجة ويؤدي إلى نمو أكبر وزيادة في دخل 
الفرد. وأخيرا، يمثل تعزيز العائد الديمغرافي فرصة كبيرة لبناء قدرة الرباب على التصدي 

لتحديات الرئيسية المتعددة التي تواجهها أفريقيا بما في ذلك ومعالجة األسباب الجذرية ل
 الهجرة القسرية والنزعة األصولية والتطرف العنيف.

ومن الواضح أنه من خالل االستثمارات المناسبة، ستلعب الديناميات السكانية دورا هاما في  .8
باب يز السكان الرزيادة النمو الرامل والقضاء على الفقر. ففي الواقع، إذا تم تعزتسهيل 

بركل جيد، ستحقق القارة إنجازات اقتصادية أكبر. تسير أفريقيا بوتيرة أبطأ بكثير من 
وُيعزى ذلك بركل كبير إلى اإلمكانيات غير المستغلة لربابها. حدد التقرير إمكانياتها 

ذا وعلى الرغم من أن ه %2.2عن أفريقيا معدل النمو للقارة بنسبة  4102االقتصادي لعام 
يبرز األداء المرتفع في بعض البلدان، فإن النمو االقتصادي لم يحصل في المجاالت الكثيفة 

الستيراد األغذية مليار دوالر أمريكي  21العمالة. فعلى سبيل المثال، تنفق أفريقيا حوالي 
ماليين منصب رغل فقط من خالل تحويل المعادن  5المصنعة سنويا مع أنه يمكنها أن تخلق 

 . وقد حان الوقت لالستثمار في الموارد البررية ال سيما في الرباب.%5يعية بنسبة الطب
 

 وخلق فرص العمل الديمغرافيالعائد 
من السكان في سن العمل، غير  %22عاما( ما يقارب  42-05يركل الرباب األفريقي ) .9

(. 4102طلين في أفريقيا )البنك األفريقي للتنمية عامن السكان ال %21أنهم يمثلون أكثر من 
تضارب المؤهالت في أفريقيا، هناك حاجة لنسب المرتفعة لبطالة الرباب واولمعالجة هذه 

إلى زيادة اليد مراركة اليد العاملة من خالل خلق فرص العمل للرباب على وجه 
أليدي اع الخاص الستيعاب ومع الوظائف العالية الجودة التي يهيمن عليها القطاالخصوص. 
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العاملة الجديدة وزيادة اإلنتاجية العامة، هناك حاجة إلى تغيير نموذجي حيث يجب تمكين 
الرباب بالمهارات الضرورية إلدارة المراريع للسماح لهم بإنراء مؤسساتهم الخاصة. 

قتصادية اوعليه، ينبغي للحكومات توفير بيئة سياسية وبيئة أعمال تجارية، وبيئة ماليةو 
مالئمة من خالل إعداد وتنفيذ السياسات التي من رأنها تعزيز أسواق العمل المرنة، وتسهيل 

المعتمدة على كثافة اليد العاملة التي يمكنها تكميل وتحرير التجارة بصورة تنمية القطاعات 
ت اكبار المسؤولين التنفيذيين، والمؤسسراملة. وتحتاج الحكومات أيضا إلى التعاون مع 

المصرفية الوطنية واإلقليمية والقطاع الخاص من أجل تمكينها من المساهمة في ظهور 
أن  ويجبتعبئة التمويل الضروري. جيل جديد من أصحاب المراريع في القارة إلى جانب 

تصبح السياسات المناسبة والمدروسة حول المسؤوليات االجتماعية للرركات معيارا. ويجب 
طلين بغية تزويدهم عاالقطاع الخاص في إعادة تدريب عدد كبير من المراركة ومساهمة 

بالمهارات المطلوبة في سوق العمل. وتعتبر هذه التدابير ضرورية لزيادة فرص العمل 
 واإلنتاجية المطلوبة.

 
 التنمية االجتماعية  -ألف

ويررح  سنة وما فوق(، 21مليون كبير في السن ) 25يعي  في أفريقيا اليوم ما يقارب  .11
مليون في  005أكثر من  -مليون بحلول منتصف القرن 441هذا الرقم لزيادة تصل إلى 

مليون في أمريكا الرمالية. وكانت أفريقيا قد  011رمال وغرب أوروبا معا، وأكثر من 
، من خالل اعتماد إطار السياسة وخطة عمل االتحاد األفريقي 4114ررعت بالفعل في 

ارات ومعرفة وثقافة وحكمة العدد المتزايد لسكانها من كبار ز مهحول الريخوخة، في تعزي
وكأول خطوة لضمان حقوقهم، دعت أجهزة السن بفضل تسين التغذية والرعاية الصحية. 

صنع السياسة لالتحاد األفريقي إلى إعداد البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق 
 في أفريقيا. اإلنسان و الرعوب المتعلق بحقوق كبار السن

، مما أفضى إلى اعتماد 4102وتم التعجيل به منذ  4112بدأ العمل حول البروتوكول في  .11
. ومنذ ذلك الحين، ركزت المفوضية 4102البروتوكول من قبل مؤتمر االتحاد افي يناير 

على دخوله حيز التنفيذ وأدى ذلك، من جملة أمور أخرى، إلى تحسين الوصول إلى الرعاية 
وتعزيز األحكام المتعلقة بالضمان االجتماعي لكبار السن في الدول األعضاء في الصحية 

 ةللتنمية االجتماعية والعمل والعمال متخصصةال فنيةال االتحاد األفريقي. وستبحث اللجنة
مسألة التعجيل بدخول البروتوكول حيز التنفيذ إلى جانب تحديد االستثمارات التي من رأنها 

مرجوة فيما يخص الرعاية الطويلة األمد لكبار السن والوصول إلى الرعاية تحقيق النتائج ال
 من البروتوكول. 05و 00و 01الصحية حسبما هو منصوص عليه في المواد 

من المعاقين في البلدان النامية ويعاني العديد منهم من الفقر.  %21يعي  ما يقدر بنسبة  .12
يا من اإلعاقة. ويعتبر المعاقون مليون رخص من سكان أفريق 011ويعاني أكثر من 
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من األرخاص األصحاء.  مواجهة الحرمان االقتصادي واالجتماعيلوأسرهم أكثر عرضة 
وعالميا، هناك توعية متزايدة برأن حقوق اإلنسان العالمية واحترام حقوق المعاقين، وإدماج 

عزيزه لقارة لم يتم تاإلعاقة في التنمية. وتعتبر قدرات المعاقين عائدا ديمغرافيا آخر في ا
غير أن مجال اإلعاقة القى اهتماما كبيرا في مفوضية االتحاد األفريقي منذ عقد الدورة  بعد.
دريب . وتم تللتنمية االجتماعية والعمل والعمالةللصحة للجنة الفنية المتخصصة  األولى

دولة عضوا برأن  25وبناء قدرات المسؤولين الحكوميين وممثلين منظمات المعاقين من 
العنصر البرنامجي (، وهو 4102-4101خطة العمل القارية حول العقد األفريقي للمعاقين )

 لإلعاقة. يلهيكل االتحاد األفريق
 

البروتوكول المرفق  4102ر اعتمدت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والرعوب في فبراي .13
بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والرعوب والمتعلق بحقوق المعاقين في أفريقيا الذي يعتبر 

 فنيةال نةلجوسيقدم إلى الدورة الثانية لالعنصر القانوني لهيكل االتحاد األفريقي لإلعاقة. 
للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة لبحثه وتقديمه الحقا إلى اللجنة الفنية  متخصصةال

قبل عرضه على أجهزة صنع السياسة  4102المتخصصة للعدل والرؤون القانونية في 
العتماده. وعلى الرغم من تحسن معيرة المعاقين في  4102لالتحاد األفريقي في يناير 

 للتنمية االجتماعية والعمل والعمالةللصحة ة المتخصصة ستقوم اللجنة الفني القارة عموما،
وسيتم إصدار مقررات برأن نوع  ببحث التقرير األول عن وضع اإلعاقة في أفريقيا

رات التي ستؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج لالستفادة من عائد المعاقين غير المستغل امثاالست
 تماما في القارة.

تؤثر بركل كبير على حقوق الطفل وتنجم عنه آثار يعد زواج األطفال ممارسة مضرة  .14
( على حياة الفتيات ..لخامدمرة وطويلة األمد )صحية، تعليمية، جسدية، نفسية، عقلية، 

ومستقبلهن. تعتبر الفتيات اللواتي يتم تزويجهن في سن الطفولة أكثر عرضة للتسرب 
دز المناعة البررية/اإلي المدرسي، وتعانين من العنف المنزلي، وتكن عرضة لفيروس نقص

المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل واألمراض األخرى المتنقلة جنسيا ويتوفين بسبب 
 والوالدة.

يمنح منظور العائد الديمغرافي أساسا استراتيجيا لتركيز وتحديد أولويات االستثمارات في  .15
الفتيات في أفريقيا )مثل المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية، التعليم 
وخلق فرص العمل والنمو(. وفي الوقت الذي تخبرنا به البيانات أن معيرة الفتيات اليوم 

حاالت عدة جوانب من معيرة األجيال السابقة، ال تزال الفتيات تعانين من  أفضل من
حرمان وعدم مساواة ملحوظة معظمها ناجمة عن التمييز الجنساني المستمر الذي تعاني 
منه الفتيات والنساء في كل مكان. ال يستطيع األطفال المجبرون على الزواج غالبا مزاولة 

خدمات الصحية ذات الجودة محدودا إلى جانب وصولهم دراستهم ويكون وصولهم إلى ال



5 

 

المحدود إلى األنرطة المدرة للدخل كما أنهم محرومون من فلرصة المساهمة المثمرة في 
 المجتمع فيما يخص رأس المال البرري واالجتماعي. 

كان المسار المحدد لجني العائد الديمغرافي كامال، بما في ذلك الرباب والرابات والفتيان  .16
والفتيات، هو استبقاء الفتيات في المدارس مما يعني، من بين أهم التدخالت، تفادي تزويجهن 
في سن مبكرة وما ينطوي عن هذه الزيجات من أعباء ونتائج. وعليه، تم خالل المؤتمر 

، إطالق حملة االتحاد 4102مايو  42راء التنمية االجتماعية المنعقد في الرابع لوز
زواج األطفال. وعليه، اعتمدت الدورة العادية الخامسة والعررون األفريقي للقضاء على 

، الموقف 4105لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة في يونيو 
وطلبت من مفوضية االتحاد األفريقي  األطفال األفريقي الموحد برأن القضاء على زواج

إعداد خطة عمل راملة حول رصد تنفيذ الموقف األفريقي الموحد ورفع تقرير إلى المؤتمر 
 لدورةاوستبحث  ضاء على زواج األطفال في أفريقيا كل سنتين.عن التقدم المحرز في الق

نتين والعمالة تقرير فترة الس للتنمية االجتماعية والعمل متخصصةال فنيةال لجنةالثانية ل
( عن التقدم المحرز للحملة، والمبادرات القطرية الخاصة بتنفيذ الموقف 4102-4102)

األفريقي الموحد برأن القضاء على زواج األطفال، وتقترح االستثمارات المطلوبة لتسهيل 
 القضاء على زواج األطفال.

 
 العمل والعمالة -باء

التحاد األفريقي "تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والرعوب" كأحد يحدد القانون التأسيسي ل .17
ألخرى والصكوك اأهداف االتحاد األفريقي طبقا للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والرعوب 

المتعلقة بحقوق اإلنسان". وبناءً على ذلك، يوجد حكم دستوري لحماية األمن البرري واألمن 
ة ييعتبر الحق في العمل أهم تدبير للحماية االجتماعاالجتماعي والضمان االجتماعي الذي 

والضمان االجتماعي. وينبغي ضمان الحق في العمل لكل المواطنين في القارة لمكافحة 
مثيرة للجزع في جميع الدول الفقر وعدم المساواة. بلغت البطالة ونقص العمالة نسبا 
كن النساء بركل أكبر فحسب ولاألعضاء في االتحاد األفريقي حيث ال تؤثر على الرباب و

 نوات إنتاجهم.أيضا على الرجال في س
، اعتمد مؤتمر االتحاد األفريقي إعالنا وخطة عمل حول العمالة والقضاء 4105في يناير  .18

تنفيذ اإلعالن وخطة العمل، عملت (. ولتسهيل 01على الفقر والتنمية الراملة )واجادوجو+ 
الرركاء الرئيسيين اآلخرين )برنامج األمم المتحدة المفوضية مع منظمة العمل الدولية و

اإلنمائي، منظمة الزراعة واألغذية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، إلخ.( إلعداد البرنامج ذي 
األولوية الخماسي األول لتنفيذ اإلعالن وخطة العمل. ساهم الرركاء االجتماعيون في عملية 

تند البرنامج الخماسي إلى الخطة العررية األولى ويسإعداد البرنامج الخماسي بركل وثيق. 
لألمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق  4121لالتحاد األفريقي وأجندة  4122لتنفيذ أجندة 
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باألهداف المرتبطة بالعمالة والعمل والحماية االجتماعية/ الضمان االجتماعي، اإلنتاجية، 
ي أيضا، من جملة أمور أخرى، الرراكات وإدارة سوق العمل. ويرمل البرنامج الخماس

السياسات/ البرامج الرئيسية لالتحاد األفريقي مثل )أ( خطة الحماية االجتماعية لالقتصاد 
غير الرسمي والعمالي الريفيين؛ )ب( برنامج تحسين االقتصاد غير الرسمي؛ )ج( أجندة 

نامج المرترك حول اإلنتاجية ألفريقيا؛ )د( نظام إدارة معلومات السوق العمل؛ و )هـ( البر
هجرة األيدي العاملة بين مفوضية االتحاد األفريقي/ منظمة العمل الدولية/ اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا/ المنظمة العالمية للهجرة. يجب تنفيذ أدوات السياسة الرئيسية هذه في الدول 

 األعضاء من خالل آليات التعميم.
ذه السياسات. وُأعد التقرير األول عن تم تحقيق بعض اإلنجازات فيما يخص تنفيذ ه .19

. وُأجريت دراسة حول الوصول إلى 4102املة في اإلحصاءات حول هجرة اليد الع
وقابلية تحويل العمال المهاجرين في أفريقيا. وأدى ذلك إلى صياغة الضمان االجتماعي 

ة. دوليمرروع لفترة السنتين بتمويل من االتحاد األوروبي وتنفيذ من منظمة العمل ال
وُأجريت دراسة أخرى حول االعتراف بالمهارات وقابلية تحويل العاملين، مع تصويات 
قدمتها اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والتعليم والتدريب الفنيين والمهنيين في أكتوبر 

4105. 
نقا  حول مستقب العمل في أفريقيا بالنظر سترارك الحكومات والرركاء االجتماعيون في  .21

اتجاهات العائد الديمغرافس وآثاره على عمالة الرباب والحماية االجتماعية/ الضمان إلى 
 يةفنال لجنةالثانية ل الدورة االجتماعي، دمج سوق العمل، اإلنتاجية والمساواة. وستبحث

أنرطة متابعة المائدة المستديرة أيضا للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة  متخصصةال
 44الواليات المتحدة المنعقدة في وارنطن في -جارة والعمالة بين أفريقياحول التالوزارية 
، فيما يخص أهمية تنسيق جهود التجارة واالستثمار مع السياسات التي تعزز 4102سبتمبر 

حقوق العمال والنمو االقتصادي الرامل، في إطار قانون النمو والفرص ألفريقيا. وستتقاسم 
حدة، والمفوضية ومنظمة العمل الدولية نتائج المائدة المستديرة وزارة العمل للواليات المت

 وتناق  توقعات التعاون في إطار قانون النمو والفرص ألفريقيا.
إنّ المؤتمر الوزاري حول لجنة التنمية وتعزيز الحرف اليدوية مستعد للتعاون مع المفوضية  .21

 وأعضاء أسرهم. وسيتيح اجتمعلتوفير الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية للحرفيين 
 فنيةاللجنة ال الجزائر الفرصة لمناقرة اقتراح المؤتمر الوزاري. وأخيرا، ستتوصل

لدورة لللتنمية االجتماعية والعمل والعمالة إلى توافق لآلراء برأن التحضيرات  متخصصةال
 .4102لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو  012الـ 
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 للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة متخصصةال فنيةللجنة الالدورة الثانية  أهداف -ثالثا
ية والعمل للتنمية االجتماعللصحة لدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة سيكون الهدف العام ل .22

بحث االستثمارات المطلوبة لمعالجة الفرص والتحديات من أجل جني فوائد  هو والعمالة
مع إدماج المجموعات المستضعفة واالستفادة القصوى من نتائج العمل العائد الديمغرافي 

 نحو تعزيز الضمان االجتماعي، والقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والتنمية الراملة.
 للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة أيضا بما يلي: متخصصةال فنيةستقوم اللجنة ال .23

  ة، بالنظر إلى التحديات الديمغرافية واالقتصادي أفريقياالتداول برأن مستقبل العمل في
إلى جانب التوقعات الجديدة برأن الطرق التي يمكن أن يحقق بها الرباب وكبار السن 

 في أفريقيا العائد الديمغرافي في القارة.
 .مناقرة تنفيذ خطة العمل حول الموقف األفريقي برأن القضاء على زواج األطفال 
 روتوكل المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والرعوب والمتعلق بحث مرروع الب

 بحقوق المعاقين.
  التداول واالتفاق على خارطة طريق للتعجيل بتنفيذ البرنامج ذي األولوية الخماسي

آليات/ األول حول العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الراملة، مع بحث واعتماد 
 لرصد والتقييم.أدوات التخطيط والتنفيذ وا

  بحث اإلسراع في دخول البروتوكل المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والرعوب
 والمتعلق بحقوق كبار السن في أفريقيا، حيز التنفيذ.

 
 للجنة الفنية المتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة ركل الدورة الثانية -رابعا

 :جزئييني ف المتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة للجنة الفنيةسيتم تنظيم الدورة  .24
التنمية االجتماعية  حول ( )جلسات موازية4102 أبريل 42-42) ينمسؤولكبار ال اجتماع)أ( 

 (4102 أبريل 45على التوالي، في  ،والعمل والعمالة
 (4102 أبريل 42-42ب( االجتماع الوزاري ))

 
 :المراركون -خامسا

 للجنة الفنية المتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالةتجمع الدورة الثانية  سوف .25
، والخبراء الحكوميين المسؤولين التنمية االجتماعية والعمل والعمالةالمسؤولين عن  وزراءال

مات والمنظ والمجموعات االقتصادية اإلقليمية االجتماعيون عن القطاعات المعنية والرركاء
-الرابطة األفريقية لإلنتاجية، واالتحاد الدولي لنقابات العمالا صفة مراقب مثل التي لديه

يتم أيضا . وسمنظمة الوحدة النقابية األفريقيةأفريقيا، وربكة األعمال التجارية ألفريقيا و
دعوة المنظمات األفريقية والدولية، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة، العاملة في المجاالت 

 لة.ذات الص
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 انعقاد الدورة موعد ومكان -سادسا

ن مللجنة الفنية المتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة سوف تعقد الدورة الثانية  .26
في الجزائر العاصمة، الجزائر. وسيتم إبالغ الدول األعضاء  4102أبريل  42إلى  42

  محدد في الوقت المناسب.بالمكان ال
 
 اللغات -سابعا

اإلنجليزية و: العربية، (2) األربع االتحاد األفريقي عمل لغاتبسيتم توفير الترجمة الفورية  .27
 .والفرنسية والبرتغالية

 
 الوثائق -ثامنا

الجتماعية للتنمية استكون وثائق العمل الرئيسية للدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة  .28
 .www.au.intمتاحة على الموقع الربكي لالتحاد األفريقي  والعمل والعمالة

 
 ين يمكن االتصال بهمذاألرخاص ال -تاسعا

 السفير الدكتور أوالوالي مايجون 
 مدير الرؤون االجتماعية
 مفوضية االتحاد األفريقي
 البريد اإللكتروني: 

-DiopO@africaunion.org; -union.org;STRIJDOMJ@africa-MaiyegunO@africa
;union.org 
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