
                                                                                                                

 

 
   اللبنانيبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء

  
  المنتدى العربي للتشغيل

 ميثاق لفرص العمل من أجل إعادة اإلنعاش والنمو
  

  باالس نمتروبوليتافندق 
  2009أكتوبر/تشرين األول 19-21

  لبنان - بيروت
 

  أكتوبر19 االثنين –م األول اليو
  

  مجموعاتالاجتماعات    10:00-12:00
   )Dubai Hall(ت اجتماع الحكوما •
  )The Bray(اجتماع العمال  •
  )Meera Dina( اجتماع أصحاب العمل •

  
 منظمي هذا المنتدى من قبل ل بهم فًكالمتلمشاركين المالية لنفقات التسديد  13:00-14:45

(Mezzanine Business Center) 
                      

  التسجيل   15:00–14:00
  

  )Dubai Hall( الجلسة االفتتاحية 16:15–15:00
  

  دير العام، منظمة العمل الدوليةخوان سومافيا، الم
  المدير العام، منظمة العمل العربية احمد لقمان،
   العام، االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربيةاألمينعماد شهاب، 
   االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب العام،األمينحسن جمام، 

  خالد قباني، ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وزير دولةالدكتور لي معا
المدير اإلقليمي للدول العربية، منظمة  ومساعد المدير العامندى الناشف، : منسقة الجلسة
   العمل الدولية

  
   استراحة   16:15-16:45

  
 "اإلقليميعيدين الدولي والصعلى  االستخدام/ت التشغيلاتجاها" - مناقشة رئيسية   17:30–16:45

)Dubai Hall(  
  

  المدير التنفيذي، قسم االستخدام، منظمة العمل الدولية، زارخوان خوسيه ساال
لتابع لألمم  االعالمي لتقنية المعلومات واالتصاالت والتنمية  االئتالفرئيسطالل أبو غزالة، 

  ةغزال رئيس مجموعة طالل أبوو المتحدة
 مساعد المدير العام والمدير اإلقليمي ألفريقيا، منظمة العمل شارل دان،: منسق الجلسة

  الدولية
  



                                                                                                                

 

  
  

  )Dubai Hall( "الماليةألزمة لالعمل الالئق استجابات  "– ثالثية ةمستديرمائدة   19:15–17:30
  

  معالي عائشة عبد الهادي عبد الغني، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مصر 
   األردن معالي غازي شبيكات، وزير العمل،
  يةفلسطينالسلطة المعالي احمد مجدالني، وزير العمل، 

  فريق العمال، تونس/خبيرعبد الجليل بدوي، 
  ن، المنظمة الدولية ألصحاب العمل دحالعبد اهللا

  لشبكة العربية للمنظمات غير الحكوميةا، يذيزياد عبد الصمد، المدير التنف: منسق الجلسة
    

   )السراي الكبير(لحكومة اللبنانية  بضيافة احفل استقبال   20:30
  )19:45مغادرة الفندق الساعة (

   
  أكتوبر20 الثالثاء –اليوم الثاني 

  
  )Dubai Hall B( جلسات العملعرض لمقدمة و –الجلسة الرئيسية    9:45–9:00

  
   ماوريسيو بوسي، منظمة العمل الدولية

   ةالديماسي، منظمة العمل العربيحسين محمد االمين فارس و
  نظمة العمل الدوليةزافيريس تزاناتوس، مستشار لم

  
     :2 و1 تينالمتزامنجلستي العمل    12:00–10:00

  
  المؤسساتالسياسات و: االنتعاشوإعادة  والنمو المستدام االستخدام الالئق .1

           )Dubai Hall A(  
  

  داري، السودانمعالي اليسون ماناني ماغايا، وزير العمل واالصالح اال: رئيس الجلسة
  عوض، منظمة العمل الدولية-ازيتا برار

  بيان حرب، منظمة العمل العربية
  تجارية والصناعية في دولة االمارات العربية المتحدةالخليفة مطر، اتحاد الغرف 

   خبير ممثل فريق العمالاحمين شافير، 
  لحسن عشي، مركز كارنيغي للشرق االوسط، لبنان

  
  )Meera Dina(  والتنميةاالستخدام/تشغيلوالد العاملة الي هجرة تحسين إدارة .2

  
  الرئيس

  ابراهيم عوض، منظمة العمل الدولية
  وزيرة القوى العاملة والهجرة، مصر ايمان زكريا، 

  مصطفى تليلي، االتحاد الدولي للنقابات العمالية
   سيد سلمان محفوظ، االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، البحرين 

  ، البحريننجار، جامعة البحرينالقر اب
  

  استراحة    12:30–12:00
  



                                                                                                                

 

  
  
  

  :4 و3 جلستي العمل المتزامنتين  14:30–12:30
  

 )Dubai Hall A( نظم الحماية االجتماعية المناسبة وحماية السكانبناء  .3
  

  يةفلسطينالسلطة المعالي احمد مجدالني، وزير العمل، : الرئيس
   برينت، منظمة العمل الدوليةاناليجاندرو بونيلي كاريسيا وكريستي

  جميل حميدان، وزارة العمل، البحرين
  زكي االيوبي، غرفة صناعة االردن

  غسان غصن، االتحاد العمالي العام في لبنان، لبنان
   محمد شعبان، مركز دراسات وابحاث الضمان االجتماعي، تونس

    
  )Meera Dina( حقوق العمالاحترام معايير العمل الدولية ودعم سياسات  .4

  
  الكويت العمل، الشؤون االجتماعية و، وزير محمد محسن العفاسيمعالي : الرئيس

  ، منظمة العمل الدوليةكمران فانينزاده وعبداهللا زهير
  رضا قيسومة، منظمة العمل العربية

  عبدو محمد الحكيمي، نائب وزير العمل والشؤون االجتماعية، اليمن 
  دولي لنقابات العمال العربر منصور، االتحاد الاعبد الست

  
  ) مطعم فينيسيا، فندق المتروبوليتان (غذاء    16:00–14:30

  
  :6 و5 جلستي العمل المتزامنتين  18:00–16:00

  
  )Dubai Hall A(  لهاالحوار االجتماعي والثالثية من اجل تحليل األزمة واالستجابة .5

  
  بنانروجيه نسناس، المجلس االقتصادي واالجتماعي، ل: الرئيس

  تايو فاشوني، منظمة العمل الدولية
  رشيد خديم، مستشار، منظمة العمل الدولية 

  لمى السليمان، غرفة التجارة في جدة، السعودية 
  محمد منجي عمامي، ممثل فريق العمال 

  
  )Meera Dina( بها  واالحتفاظتعزيز التنمية المستدامة للمؤسسات الستحداث الوظائف .6

  
  يم عمر الهوجري، وزير التعليم التقني والتدريب المهني، اليمنابراهمعالي : الرئيس

  منظمة العمل الدوليةرانيا بخعازي، 
  مستشار لمنظمة العمل الدولية،  كبيريمعبد الكري

  ايهاب مقابلة، منظمة العمل العربية
  فادي عبود، جمعية الصناعيين اللبنانيين، لبنان

  عمال السودان، السودانابو بكر الصديق، االتحاد العام لنقابات 
  فضل العاقل، االتحاد العام لنقابات عمال اليمن، اليمن 

    ، لبنانInfoProرمزي حافظ، 
  

  )31 الطابق الحبتورفندق (الدولية  منظمة العمل  بضيافةحفل استقبال  20:00



                                                                                                                

 

  
  
  
  

  أآ���21 ا�ر��ء –ا�	�م ا����� 
  

  اجتماعات المجموعات  9:00-10:30
   )Dubai Hall( ماتاجتماع الحكو •
  )The Bray(اجتماع العمال  •
  )Meera Dina( اجتماع أصحاب العمل •

  
  

  تسديد النفقات المالية للمشاركين المتكفًل بهم من قبل منظمي هذا المنتدى 10:00-13:00
                        (Mezzanine Business Center)      

  
  )Dubai Hall(  العملجلساتتوصيات  –الجلسة العامة    12:00–10:45

  
  قريوتي، منظمة العمل الدوليةاليوسف 

  محمد االمين فارس، منظمة العمل الدولية
  مقرري الجلسات

  
  استراحة   12:30–12:00

   
 سياسات :ما بعدهافي ظل األزمة و ميثاق عالمي لفرص العمل –الجلسة الختامية    13:30–12:30

  )Dubai Hall( اعلة وعمل الئق للبلدان العربيةتشغيل ف
  

  مساعد المدير العام والمدير اإلقليمي للدول العربية، منظمة العمل الدوليةندى الناشف، 
  المدير العام، منظمة العمل العربية احمد لقمان،

  خوان خوسيه ساالزار، المدير التنفيذي، قسم االستخدام، منظمة العمل الدولية
  الفرقاء الثالثة

  
  The Exchange Grill)فندق الحبتور  (غداء  13:30

  
********** 


