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 الجلسات العامة 

 زوم  / قاعة مجلس اإلدارة قمة حول عالم العمل  14.30 – 13.00

14.30 – 16.00 
   *النظر في تقرير لجنة االستجابة للكوفيد )اعتماد مشروع النداء العالمي(

 *تقديم التقرير الثالث للجنة اعتماد العضوية 
 زوم  / اإلدارةقاعة مجلس 

 اجتماعات اللجان 

 ( / زوم 09قاعة رقم ) اللجنة التنظيمية  16.00 – 13.00

 زوم                                                                                                       / (02قاعة رقم ) لجنة تطبيق المعايير  16.00 – 14.00

 زوم                                                                                                       / (05قاعة رقم ) الحماية االجتماعية  :لجنة المناقشة المتكررة 16.30 – 13.00

 اجتماعات فريق أصحاب العمل 

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

       ( / زوم                                                                                                08قاعة رقم ) اللجنة التنظيمية  13.00 – 12.00

 ( / زوم                                                                                                      07قاعة رقم ) الحماية االجتماعية  :لجنة المناقشة المتكررة 12.50 – 12.00

 العمال فريق  اجتماعات 

 زوم     / (04قاعة رقم ) فريق العمال  12.50 – 11.50

 زوم                                                                                                       / (04قاعة رقم ) الحماية االجتماعية  :لجنة المناقشة المتكررة 11.50 – 11.00

 الحكومات فريق  اجتماعات 

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

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

 18/06/2021 - لخميسا
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 الجلسة العامة

 قمة عالم العمل                                    

 (13.00–  14.30 ) 

الشخصيات    لماتباالستماع إلى ك  قمة عالم العملتبدأ الحلسة العامة أعمالها بالجزء األول من             

 : التالية 

 قداسة البابا فرانسيس     

 رئيس الجمهورية الكورية فخامة السيد مون جاي إن،      

 رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية فخامة السيد فيليكس تشيسكيدي،       

 ة البرتغاليللجمهورية الوزير األول  السيد أنطونيو كوستا، فخامة  

 . رئيس الواليات المتحدة األمريكية، بايدن جوزيف فخامة السيد   

السيد   ،وسيتبع هذه الكلمات رفيعة المستوى، نقاش يدور بين المدير العام لمكتب العمل الدولي           

  واألمينة العامة  سواريز  للمنظمة الدولية ألصحاب العمل، السيد روبرتورايدر واألمين العام    جاي

 .ن بيرواالنقابية الدولية، السيدة شار ةللكونفدرالي

(14.30–  16.00 ) 

مشروع ستعتمد وفي تقرير لجنة االستجابة للكوفيد  الجلسة العامة نظرست بعد قمة عالم العمل،            

تحقيق انتعاش متمحور حول االنسان للخروج من  نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى  

 (أ5المضبطة رقم ب التقرير تجدون) الصمود ىيكون شامال ومستداما وقادرا عل  19أزمة كوفيد 

 تجدون التقرير )  لهذه اللجنةتقديم التقرير الثالث    جنة اعتماد العضويةرئيس ل  ذلك، سيتولى  وأثر          

 (.ج3بالمضبطة رقم 

 

 

 

 

                                            

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/


 

 منظمة العمل العربية 
 109الدورة 

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

 

 البرنامج الزمني 
 

 

 

 

 

 

 انتخابات مجلس اإلدارة

 انتخابات القسم االنتخابي للعمال:نتائج  

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

 . الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارة االلكترونيةصفحة ال

 :حكوماتالقسم االنتخابي لل

الجمعة    للحكوماتاالنتخابي    القسمسيجتمع  *   الساعة    18من جديد يوم  بداية من  جوان 

  . ألحد بلدان منطقة آسيا والباسيفيكمناوب متبقي  لمنح مقعد عضو  ذلك  و  )بتوقيت جنيف(11

بتوصية من المنطقة الفرعية لجنوب    منطقة آسيا والباسيفيكمن  علما وأن المرشح المقترح  

                                                                                                    .ماليزياشرق آسيا هو 

التي جرت يوم االثنين   للحكوماتاالنتخابي  الخاصة بالقسم نتخابات مجلس اإلدارةا نتائج* 

   .الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارة االلكترونية صفحةالعلى  موجودةجوان،  14

 :ألصحاب العملنتائج انتخابات القسم االنتخابي 

 موجودةجوان،    16ألربعاء  يوم    التي جرت  ،ل القسم االنتخابي ألصحاب العمانتخابات    نتائج  

 . الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارة االلكترونيةصفحة العلى 

 

 

 


