الدورة 108

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

الربنامج الزمني
األربعاء 2019 / 06 /12
الجلسات العامة
قاعة المؤتمرات

13.00 - 10.30
19.30 - 15.15

اجتماعات اللجان
13.00-10.00

قاعة مجلس االدارة /المنظمة

 -لجنة تطبيق المعايير

18.00-15.00
21.00-18.30
13.00-11.00

 -لجنة العنف والتحرش في عالم العمل

قاعة رقم ( /)18قصر األمم

18.30-16.30
( 22.00-19.00عند الضرورة)
18.30 -15.30

 -اللجنة الجامعة (إعالن المئوية) قاعة رقم ( / )17قصر األمم

( 22.00-19.00عند الضرورة)
18.45 -15.45

 -اللجنة المالية

قاعة رقم ( / )12قصر األمم

اجتماعات فريق أصحاب العمل
10.00-09.00

 -فريق أصحاب العمل

قاعة رقم ( / )17قصر األمم

15.00-14.00

 -لجنة تطبيق المعايير

قاعة رقم ( / )2المنظمة

 - 12.30 -10.00اللجنة الجامعة (إعالن المئوية) قاعة رقم ( / )17قصر األمم
15.30-14.30
 - 11.00-10.00لجنة العنف والتحرش في عالم العمل قاعة رقم ( / )23قصر األمم
15.30 -14.30

اجتماعات فريق العمال
15.00-14.00

 -لجنة تطبيق المعايير

قاعة مجلس اإلدارة /المنظمة

 - 11.00-10.00لجنة العنف والتحرش في عالم العمل قاعة رقم ( / )18قصر األمم
15.30-14.30
 - 12.00-09.00اللجنة الجامعة (إعالن المئوية)

قاعة رقم ( / )21قصر األمم

15.30-14.30

اجتماعات فريق الحكومات
 - 10.00-09.00حكومات افريقيا

قاعة رقم ( / )12قصر األمم

 - 11.00-10.00العنف والتحرش في عالم العمل /إفريقيا قاعة رقم ( /)12قصر األمم

15.30-14.30
- 11.00-10.00اللجنة الجامعة (إعالن المئوية)  /إفريقيا قاعة رقم ( /)15قصر األمم
15.30 -14.30

قاعة كونكورديا ()1

 - 11.00-09.00حكومات  /أسيا والباسفيك

قاعة كونكورديا ()1

الجلسة العامة
ستتشرف الجلسة العامة بحضور أصحاب الوجاهة اآلتي ذكرهم:

الجلسة الصباحية:
10.30
رئيس وزراء الجماييك

سعادة السيد أندرو هولناس
سعادة السيد كريستوف جوزاف ماري دابير

رئيس وزراء بوركينا فاسو

سعادة السيدة آنا برنابيك

رئيسة وزراء صربيا

السيدة شارن بورو

الكاتبة العامة للكنفيدرالية النقابية الدولية

السيد روبارتو سواريز سنتوس

الكاتب العام للمنظمة الدولية ألصحاب العمل

سعادة السيد محمد اشتية

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية

قائمة المتحدثين
جلسة بعد الظهر:
▪ معالى السيد  /تيجاني حسان هدام
وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي (الجزائر)
▪ معالى المهندس  /أحمد بن سليمان الراجحي
وزير العمل والتنمية االجتماعية (السعودية )
▪ معالى السيد  /كميل أبو سليمان
وزير العمل (لبنان) يتحدث باسم المجموعة العربية
▪ السيد  /سمير ماجول
مندوب أصحاب العمل(تونس)
▪ معالى السيد  /يوسف بن محمد العثمان فخرو
وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ( قطر)

