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البرنامج الزمنى

البرنامج الزمني للندوة القومية حول
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منظمة العمل العربية

البرنامج الزمنى
اليوم األول  :الثالثاء 2015 / 5 / 19
اليوم والتوقيت
10.00 – 9.30

البيــــــــــــــان
** جلسة االفتتاح :
 كلمة سعادة السيد /فايز المطيرى  -المدير العام لمنظمة العمل العربيةجلسة العمل األولى :
رئيس الجلسةة  :السةيد  /ر ةا قيسةومة – مةدرر ادارة التنميةة البيةررة والتيةبيل بمنظمةة
العمل العربية

10.45 -10.00

11.30 – 10.45

 عررررم ناقشرررة االقتصررراد األخضرررر خيرررا سرررتراىيلب لغلر ر أهررردا التنميرررةالمستدا ة  .الدكت  /بهلت أب النصر – الخغير العربب فرب لراا التنميرة الغشررية
التشغيل  /صر .
ناقشة االقتصاد األخضر صقل المها ات التح ا االجتماعب .

 -عرم

الرردكت  /عتصررا الاليى ررب – ئرريق قسررا التنميررة المسررتدا ة  /زا ة التخطرري
التعا ن الد لب  /األ دن
12.00 – 11.30

** استراحة قهوة
جلسة العمل الثانية :
رئيس الجلسة  :السيدة  /جهاد النمروطى – االتحاد العام لنقابات عمال االردن

12.45 – 12.00

 -عرم

ناقشة د

اإلقتصاد األخضر فب التشغيل الحد ن شاللة الغطالة

الدكت  /حمد عغد الشفيع عيسب – الخغير العربب فب لاا اإلقتصاد التشغيل  /صر
13.30 – 12.45

ناقشة المشاكل الغيئية الال ية ىأثيراىها علب العمل .

 -عرم

الدكت  /جهاد أب العطا – أسرتا برا الصرناعات األ ررام المهنيرة – كليرة برا القصرر
العيني.
14.00 – 13.30

 عرم ناقشة د ة حياة المنتج فب االقتصاد األخضر نعالسراىها علرب عرالا العمرلالدكت ة /بهيرة لطفي – أستا الطا المهني الغيئي – كلية با  /جا عة القاهرة.

15.00 – 14.00

** عرض تجارب قطررة

 ىلربة د لة فلسطين15.00

** غــــداء
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منظمة العمل العربية

اليوم الثاني  :األربعاء 2015 / 5 / 20

الـمــو ــوع

اليوم والتوقيت
جلسة العمل الثالثة :

رئةةيس الجلسةةة  :السةةيد  /ر ةةا قيسةةومة – مةةدرر ادارة التنميةةة البيةةررة والتيةةبيل بمنظمةةة
العمل العربية
10.15 – 9.30

 عرررم ناقشررة المشرراكل الغيئيررة الرئيسررية ىغيررر المنررا – ررد ة الميرراة .....أ ىأثيرهرراعلب عالا العمل
الدكت

11.00 – 10.15

 /حم العمرا ب – خغير

 -عرم

ا د ائية ىغيرات ناخية  /المغرب

ناقشة خضر ة القطاع الصحي ىأثيره علب الصحة التنمية المستدا ة

السيد /اقي الزغندي – دير اإلدا ة الغيئية االستدا ة – نظمة الصحة العالمية.
11.30 – 11.00

** استراحة قهوة
جلسة العمل الرابعة :
رئةةيس الجلسةةة  :السةةيد  /ر ةةا قيسةةومة – مةةدرر ادارة التنميةةة البيةةررة والتيةةبيل بمنظمةةة
العمل العربية

12.15 – 11.30
13.15 – 12.15

عرم

ناقشة صحة سى ة العا لين في االقتصاد األخضر

الدكت  /جهاد أبر العطرا – أسرتا برا الصرناعات األ ررام المهنيرة – كليرة برا القصرر
العيني.
** عرض تجارب قطررة ودولية

-

ىلربة ى ق
ىلربة صر

13.30 – 12.30

اجتماع لجنة الصياغة

14.00 – 13.30

جلسة العمل الختامية والتوصيات

14.30

** غــــداء

ط /عبد الهادى
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