
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 برنامج عمل الٌوم األول للمؤتمر 

  10/4/2012االحد 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجلسة الصباحٌة برنامج أوالً : 

 2012أبرٌل / نٌسان  10الموافق  األحدلٌوم 
 

 الوثائقإجراءات التسجٌل واستالم  8328  -  7328

 ( ) قاعــة السراٌا التواجد فى القاعة الرئيسية للمؤتمر   8344  -  8328

 للمؤتمر جلسة  االفتتاح  الرسمٌة 00388  -  08388

 ) وفقا لبرنامج الجلسة االفتتاحٌة (

 استراحــــة  00328  -  00388

 اجتماعات الفرق الثالثة 9 01328  -  00328

 ( قاعــة السرايا)            فريق الحكومات  -

 (  1قاعــة المنتزه )      فريق أصحاب األعمال -

 (قاعــة عابدين)                فريق العمال  -

 اإلجرائٌة العامة الجلسة  - 02328  -  01328

 ( قاعــة بورد روم)    االجتماع األول للجنة التنظٌمٌة  03328 – 02328

 مشروع تقريرها األول ( ) النتخاب هيئة مكتبها ووضع

 اء دغحفل  03328

 



 

 

 مهام الفرق فى االجتماع األول

 

 مقرر ( . -نائب للرئٌس  -من ) رئٌس المكون ٌنتخب كل فرٌق هٌئة رئاسته  -أ 

 انتخاب نائب رئٌس المؤتمر عن الفرٌق . -ب 

 تسمٌة أعضاء كل فرٌق فى اللجان التالٌة : -ج 

عننن أصننحاب األعمننال     0عننن الحكومننات    91 ) اللجنةةة التنظٌمٌةةة 03

 عن العمال ( 0

عنن أصنحاب األعمنال   0عنن الحكومنات    91 )  لجنة اعتماد العضوٌة 13

 عن العمال ( 0  

 0عنن أصنحاب األعمنال     0عنن الحكومنات    90 )   لجنة الصٌاغة 23

 عن العمال ( 3

9 )الفرينق الحكنومى  يسنمى ممنثال واحندا عنن كنل حكومنة  اللجنة المالٌةة 33

 مشاركة فى المؤتمر ( 3

ل يسنمى ممنثال واحندا عنن الفرينق اعمن)فريق أصحاب األ 

 للمشاركة فى اللجنة المالية ( 3

)فريق العمال يسمى ممثال واحدا عن الفريق للمشاركة فنى 

 اللجنة المالية(

 

 



 

  الجلسة االفتتاحٌةبرنامج 

  2012/ 4/ 10االحد 

 

   11:00 – 10:00الساعة : 

 

 حفل االفتتاح :تقدٌم 

 (مقررة لجنة شئون عمل المرأة العربٌة  -باألكادٌمٌة العربٌة عمٌد كلٌة االعالم  - الدكتورة / حنان ٌوسف) 

 

  ترتٌل الشٌخ / ٌوسف حالوة  آٌات من الذكر الحكٌم  .1

 

 كلمات حفل االفتتاح  .2

 

   مفرج بن سعد الحقبانً /  الدكتورمعالً كلمة 

 وزٌر العمل بالمملكة العربٌة السعودٌة 

 رئٌس مجلس إدارة منظمة العمل العربٌة  

 

  فاٌز على المطٌري معالً السٌد / كلمة 

  ةالمدٌر العام لمنظمة العمل العربٌ

 

  النعٌمً  بن سعد الجفالً ىعٌس/  الدكتور معالً  كلمة 

 بدولة قطر وزٌر التنمٌة اإلدارٌة والعمل والشئون االجتماعٌة 

 رئٌس المؤتمر 

 

 ري التوٌج ابراهٌم الدكتور / محمد بن كلمة ســعادة 

 جامعة الدول العربٌة بالمساعد للشئون االقتصادٌة العام االمٌن 

 

  راعً المؤتمر  -مصر العربٌة  ةرئٌس جمهورٌ -فخامة الرئٌس عبد الفتاح السٌسً كلمة 

 وزٌر القوى العاملة - ٌلقٌها معالً السٌد / محمد محمود سعفان



 

 

  برنامج عمل الجلسة المسائٌةثانٌاً : 

 2012أبرٌل / نٌسان  10الموافق  األحدلٌوم 

 اجتماعات الفرق الثالثة : 06388  -  05388

  (قاعــة السرايا)             الحكومات فرٌق -

 (1قاعــة المنتزه )      فرٌق أصحاب األعمال -

 (قاعــة عابدين)                 فرٌق العمال -

 للجنة التنظيمية األولالتقرير مشروع لمناقشة 

 للمؤتمر : األولىالجلسة العامة  08388  -  06388

 (  0) مضبطة مؤقتة رقم   للجنة التنظٌمٌة االولالتقرٌر  03

 كلمات السادة أعضاء وضٌوف المؤتمر بشأن تقرٌر المدٌر العام .2

 ( ) مرفق قائمة المتحدثين

 حفـل تكرٌـــم رواد العمـــل العــــرب 18328 – 08388

 اجتماعات اللجان : 

  (قاعــة بورد روم)                         اللجنة التنظٌمٌة  10328  -  18328

 (  الثاني) إلعداد تقريرها 

 ( قاعــة بارون )                     لجنة اعتماد العضوٌة 18328  -  08328

 ) إلعداد تقريرها األول (

 ( قاعــة المنٌل )                            اللجنة المالٌة 10388  -  18388

 حفل عشاء 18928

  




