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 الجلسات العامة 

13.00 – 16.00 
 قمة عالم العملالجزء الثاني من -
 اعتماد تقارير لجان -                        

 زوم  / قاعة مجلس اإلدارة

 اجتماعات اللجان 

13.00 – 14.00 
 اللجنة التنظيمية 

 اعتماد مشروع القرار المتعلق بمينمار 
 ( / زوم 09قاعة رقم )

13.00 – 16.00 
 لجنة تطبيق المعايير 

 ( 19إلى  1االستنتاجات حول الحاالت الفردية )الحاالت من   داعتما -

 عتماد التقرير العام ا  -    

 زوم                                                                                                       / (02قاعة رقم )

12.30 – 17.30 
 الحماية االجتماعية  :لجنة المناقشة المتكررة

 )آخر جلسة(
 زوم                                                                                                       / (05قاعة رقم )

 اجتماعات فريق أصحاب العمل 

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

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

 العمال فريق  اجتماعات 

 زوم                                                                                                       / المكتبةقاعة   لجنة تطبيق المعايير  12.50 – 12.00

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

 الحكومات فريق  اجتماعات 

 زوم                                                                                                       / (11قاعة رقم ) للحكومات   يالقسم االنتخاب 12.00 – 11.00

 زوم                                                                                                       / (12قاعة رقم ) حكومات إفريقيا  11.00 – 09.30

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

 18/06/2021 - الجمعة
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 الجلسة العامة

 مة عالم العملالجزء الثاني من ق

(13.00–  14.45 ) 

رئيس جمهورية الكنغو  بكلمة فخامة السيد فيليكس تشيسكيدي،  لسة العامة أعمالها  جتبدأ ال           

 مجموعة من الضيوف.يتمثل في نقاش مع    قمة عالم العمل  الثاني منالجزء  يتبعها    ثم  ،الديمقراطية

        (14.45–  16.00 ) 

 ستكون الجلسة العامة مدعوة للقيام بما يلي:   

 (أ4تجدون التقرير بالمضبطة رقم )النظر في تقرير اللجنة المالية  -

  (أ2تجدون التقرير بالمضبطة رقم ) للجنة التنظيميةالخاص با  النظر في التقرير األول -

    2023-  2022التصويت من أجل اعتماد برنامج وموازنة  -

 . لأداة دولية للعم 29التصويت من أجل سحب أو إلغاء   -

 انتخابات مجلس اإلدارة                               

 :حكوماتالقسم االنتخابي لل

  )بتوقيت جنيف(11بداية من الساعة    اليومللحكومات من جديد  االنتخابي    القسم سيجتمع   •

وأن   علما  والباسيفيك.  آسيا  منطقة  بلدان  ألحد  متبقي  مناوب  مقعد عضو  لمنح  وذلك 

المرشح المقترح من منطقة آسيا والباسيفيك بتوصية من المنطقة الفرعية لجنوب شرق  

   .ماليزياآسيا هو 
للحكومات التي جرت يوم االثنين االنتخابي    الخاصة بالقسم  نتخابات مجلس اإلدارة ا  نتائج •

  صفحة الواب الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارة.على  ، موجودةونيو ي  14

 :ألصحاب العملنتائج انتخابات القسم االنتخابي  

  موجودة،  يونيو   16ألربعاء  ايوم    ، التي جرتل القسم االنتخابي ألصحاب العمنتائج انتخابات    

                                                                                                 .الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارة صفحة الواب على 

 نتائج انتخابات القسم االنتخابي للعمال:

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

 .الواب الخاصة بانتخابات مجاس اإلدارةصفحة 


