
 

 

 108الدورة 

 مؤمتر العمل الدويل
  ( 2019يونيو / حزيران  21 – 10 ) جنيف 

 الربنامج الزمني

 2019/  06 / 20 الخميس
 

الجلسات العامة                                            

                                 المؤتمرات قاعة                   رفيعة المستوى زيارات -    13.00- 03.11

00.51 -03.61                                                       

اجتماعات اللجان                                             

تطبيق المعايير                   قاعة مجلس االدارة/ المنظمة لجنة -    16.00-19.00  

(/ قصر األمم81قاعة رقم )      والتحرش في عالم العمل لجنة العنف -    00.11-00.31  

( / قصر األمم 17قاعة رقم )                          اللجنة الجامعة  - 00.11-00.31  

الاجتماعات فريق أصحاب العم  

( / قصر األمم71قاعة رقم )              فريق أصحاب العمل  -     09.00-10.00  

    األمم ( / قصر23قاعة رقم )   والتحرش في عالم العمل لجنة العنف - 0011.-00.01

    األمم ( / قصر12قاعة رقم )                                                15.30-.0314

( / قصر األمم71قاعة رقم )                       اللجنة الجامعة  -   00.01-00.11  



0314.-15.30  

 

جتماعات فريق العمالا  

( / قصر األمم18قاعة رقم )  والتحرش في عالم العمل لجنة العنف - 0011.-0010.  

قصر األمم ( /21قاعة رقم )                         اللجنة الجامعة  - 00.09-00.11  

تطبيق المعايير                   قاعة مجلس االدارة/ المنظمة لجنة - 15.00-16.00  

 اجتماعات فريق الحكومات

( / قصر األمم12قاعة رقم )       حكومات افريقيا                 -   0011.-09.00  

(1قاعة  كونكورديا )                 اللجنة الجامعة / إفريقيا - 3015.-03.41  

(1قاعة  كونكورديا )      كومات / أسيا والباسفيك        ح - 0009-11.00.  

 اجتماعات أخرى

المنظمة( / 09قاعة رقم )   الشباب والنقابات –المنظمة النقابية العالمية  – 03.21-03.41  

   الجلسة العامة 

0311.-13.00  

ذكرهم:بشرف حضور أصحاب الوجاهة اآلتي العامة سيحظى المؤتمر في الجلسة   

الرئيسة                     سعادة السيدة هيلدا هاين             لجزر المارشا  

       فخامة الملك فيليب                      بلجيكا

00.51-30.61  

غير رسمي بين المديرين العامين لمكتب العمل الدولي حول موضوع: شاقن  

"إذا أردت السلم، نّمي العدالة"  

المدير العام ر                        درايالسيد قاي   

سابق ممدير عا        السيد خوان سومافيا              



سابق مل هانسان                   مدير عاالسيد ميشا  

 السيد دانيال فوناس دي روخا        نائب رئيس سابق ألصحاب العمل بمجلس اإلدارة 

نائب رئيس سابق للعمال بمجلس اإلدارة  السير روي تروتمانز                 

 لجنة تطبيق المعايير

16.00-19.00  

(24إلى  18اعتماد االستنتاجات حول الحاالت الفردية المتبقية )من  -  

اعتماد نتائج النقاشات حول الدراسة االستقصائية -  

اعتماد التقرير العام -  

21/6/2019برنامج الجلسة العامة ليوم                        

0001.الحصة الصباحية :   

م لألمم المتحدةكلمة األمين العا -  

اعتماد نتائج لجنة العنف والتحرش في العمل -  

لجنة اعتماد العضويةل الثاني تقريرال عرض -  

14.30عد الظهر: بحصة   

اعتماد تقرير لجنة تطبيق المعايير -  

)إعالن المئوية( اعتماد نتائج اللجنة الجامعة -  

حفل االختتام -  

 

 

  

 


