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 الجلسات العامة 

 زوم  / قاعة مجلس اإلدارة اإلدارة مجلسرئيس ومناقشة تقارير المدير العام  متابعة       16.00 – 13.00

 اجتماعات اللجان 

 ( / زوم 09قاعة رقم ) اللجنة التنظيمية  16.30 – 14.00

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

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

 اجتماعات فريق أصحاب العمل 

 ( / زوم                                                                                                      03قاعة رقم ) القسم االنتخابي ألصحاب العمل 13.00 – 11.30

 ( / زوم                                                                                                      08قاعة رقم ) لجنة تطبيق المعايير  12.50 – 12.00

 العمال فريق  اجتماعات 

 زوم     / (11قاعة رقم ) لجنة تطبيق المعايير  12.50 – 11.50

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

 الحكومات فريق  اجتماعات 

 زوم                                                                                                       / (12قاعة رقم ) حكومات إفريقيا  11.30 – 09.30

 زوم                                                                                                       / (09قاعة رقم ) حكومات آسيا والباسيفيك   11.30 – 09.30

              زوم                                                                                         الحماية االجتماعية  :لجنة المناقشة المتكررة 11.30 – 10.00

 16/06/2021 - ربعاءاأل



 

 منظمة العمل العربية 

 الجلسة العامة

 متابعة مناقشة تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة:                      

                                          (13.00– 16.00) 

 

 العرب: المتحدثون 

 لنقابات عمال الجنوب باليمن السيد سامي خيران، رئيس االتحاد العام       

 رئيس االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  ،السيد سمير ماجول   

 تتحدث باسم المجموعة العربية ،  معالي لميا يمين الدويهي، وزيرة العمل بالجمهورية اللبنانية    

 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  ،الهاشمي جعبوبمعالي  

 معالي علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بليبيا      

 

 

 انتخابات مجلس اإلدارة                                            

 نتائج انتخابات القسم االنتخابي للعمال:

صفحة  على  موجودة ، يونيو 13انتخابات القسم االنتخابي للعمال التي جرت يوم األحد نتائج 

 .الواب الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارة

 :حكوماتالقسم االنتخابي لل

التي جرت يوم االثنين   للحكوماتاالنتخابي  الخاصة بالقسم نتخابات مجلس اإلدارةا نتائج

  .صفحة الواب الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارةعلى  ، تّم نشرهايونيو  14

والمخصص لمنح   للحكوماتاالنتخابي  للقسمستقدم قريبا معلومات خاصة باالجتماع الثاني  

                                                                                                   .ألحد بلدان منطقة آسيا والباسيفيك مناوبمقعد عضو 

 : القسم االنتخابي ألصحاب العمل     

العمانتخابات  تجرى  س   ألصحاب  االنتخابي  بدايةيونيو   16ألربعاء  ايوم    ،لالقسم      من   ، 

    .)توقيت جنيف(   11.30ة  عالسا

https://news.tn/story/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%8C-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7/
https://news.tn/story/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%8C-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7/
https://news.tn/story/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%8C-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7/

