
 

 منظمة العمل العربية 
 109الدورة 

 مؤتمر العمل الدولي
 (   2021يونيو / حزيران  19 – 03) جنيف  

 

 البرنامج الزمني 
 

 

 

                    

 

 

 

 

 الجلسات العامة 

13.00 – 16.00 
 النظر في تقرير مكتب المؤتمر حول القرار العاجل بشأن مينمار 

 اإلدارة مجلسرئيس ومناقشة تقارير المدير العام  متابعة      
 زوم  / قاعة مجلس اإلدارة

 اجتماعات اللجان 

 زوم                                                                                                       / (02قاعة رقم ) تطبيق المعايير لجنة  16.00 – 13.00

 زوم                                                                                                       / (05قاعة رقم ) الحماية االجتماعية  :لجنة المناقشة المتكررة 16.00 – 13.00

 ( / زوم                                                                                                      09قاعة رقم ) لجنة االستجابة للكوفيد                                         16.00 – 14.00

 اجتماعات فريق أصحاب العمل 

 ( / زوم                                                                                                      03قاعة رقم ) فريق أصحاب العمل  12.00 – 11.30

 ( / زوم                                                                                                      08قاعة رقم ) لجنة تطبيق المعايير  12.50 – 12.10

 ( / زوم                                                                                                      07قاعة رقم ) الحماية االجتماعية  :لجنة المناقشة المتكررة  12.50 – 12.10

 ( / زوم 03قاعة رقم ) لجنة االستجابة للكوفيد  12.50 – 12.10

 العمال فريق  اجتماعات 

 زوم                                                                                                       / (04قاعة رقم ) الحماية االجتماعية  :لجنة المناقشة المتكررة 12.50 – 11.50

 / زوم                                                                                                       )المكتبة(قاعة  لجنة االستجابة للكوفيد  12.50 –11.50

 الحكومات فريق  اجتماعات 

 زوم                                                                                                       / (11قاعة رقم ) القسم االنتخابي للحكومات  13.00 – 11.00

 زوم                                                                                                       / (09قاعة رقم ) حكومات آسيا والباسيفيك   11.00 – 09.30

 2021/ 14/06 - ثنيناال



 

 منظمة العمل العربية 

 

 الجلسة العامة

 متابعة مناقشة تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة:                      

                                          (13.00– 16.00) 

 

 العرب: المتحدثون 

 السودان معالي السيدة تيسير النوراني وزيرة العمل واالصالح االداري بجمهورية  •

 لعمال النفط والمناجم والكيماويات  ياألمين العام لالتحاد العرب علي،  يعماد حمدالسيد  •

 يينالصومال العمال األمين العام التحاد نقابات، مانث السيد عمر فاروق ع •

                                     

 انتخابات مجلس اإلدارة        

 نتائج انتخابات القسم االنتخابي للعمال:

صفحة  جوان على   13التي جرت يوم األحد  ستنشر نتائج انتخابات القسم االنتخابي للعمال

 .الواب الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارة

 :حكوماتالقسم االنتخابي لل

  الخاصة بالقسم نتخابات مجلس اإلدارةا )توقيت جنيف(11ستجرى اليوم بداية من الساعة  

                                                                                                     .(زوم / (11رقم ) قاعة)  للحكوماتاالنتخابي 

 : القسم االنتخابي ألصحاب العمل     

العمانتخابات  تجرى  س   ألصحاب  االنتخابي  بداية  16ألربعاء  يوم    ،ل القسم      من   جوان، 

    .)توقيت جنيف(11.30الساعة 

 

 

 


