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 منظمة العمل الدولية

 
 االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ

 APRM.16/D.3(Rev.)الوثيقة:   6106كانون األول/ ديسمبر  9-6بالي، إندونيسيا، 

  

 يـاع اإلقليمـلالجتم برنامـج العمـل المؤقـت

  6102كانون األول/ ديسمبر  5االثنين، 

 تسجيل المشاركين ظهراً  01 -صباحاً  01الساعة 

 تسجيل المشاركين بعد الظهر 4 -بعد الظهر  1الساعة 

  

  6102كانون األول/ ديسمبر  2الثالثاء، 

 تسجيل المشاركين صباحاً  03٫1بدءاً من الساعة 

 اجتماعات المجموعات  ظهراً  01 -صباحاً  03٫1الساعة 

 الحكومات –

 أصحاب العمل –

 لالعما –

 استراحة الغداء بعد الظهر 1 -ظهراً  01الساعة 

 الجلسة االفتتاحية 0بعد الظهر 4 -بعد الظهر  1الساعة 

 االنتخاب والتعيينات بعد الظهر 1الساعة 

هيئة مكتب االجتماع )الرئيس ونائب الرئيس من مجموعة  انتخاب –

الحكومات، نائبا الرئيس من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة 

 العمال(

 أعضاء لجنة أوراق االعتماد تعيين –

 أعضاء لجنة صياغة استنتاجات االجتماع تعيين –

 الكلمات االفتتاحية بعد الظهر 1342الساعة 

 ترحيب رئيس االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا  كلمة –

 والمحيط الهادئ

 كلمة السيد غاي رايدر، المدير العام لمكتب العمل الدولي –

 كلمة ممثل أصحاب العمل –

 كلمة ممثل العمال –

 كلمة خاصة:

 Joko Widodoندونيسيا، السيد إمعالي رئيس جمهورية 

 

 تودع االعتراضات والشكاوى لدى لجنة أوراق االعتماد في مهلة ساعتين بعد الوقت المحدد الفتتاح االجتماع    0

 (.1110قواعد االجتماعات اإلقليمية، من  0)انظر المادة 
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 استراحة لتناول القهوة الظهربعد  43٫1 -بعد الظهر  4الساعة 

 حوار رفيع المستوى: "نمو شامل من أجل العدالة االجتماعية" مساءً  03٫1 -بعد الظهر  43٫1الساعة 

 لجنة صياغة استنتاجات االجتماع مساءً  03٫1بدءاً من الساعة 

 ستضيفه حكومة إندونيسيا تحفل استقبال  مساءً  7الساعة 

  

  6102األول/ ديسمبر كانون  7األربعاء، 

 اجتماعات المجموعات صباحاً  01 - 03٫1الساعة 

 استراحة لتناول القهوة صباحاً  013٫1 - 01الساعة 

 الجلسة العامة ظهراً  0 -صباحاً  013٫1الساعة 

 تقرير المدير العام عرض –

 تقرير المدير العام مناقشة –

 الغداءاستراحة  بعد الظهر 13٫1 -ظهراً  0الساعة 

 هجرة عادلة مع التركيز على التوظيف جلسة إعالمية: بعد الظهر ٫3٫1 -بعد الظهر  1الساعة 

  العمل الالئقبيتسم  مناقشة خاصة في الجلسة العامة: "بناء مستقبل مساءً  23٫1 -بعد الظهر  ٫3٫1الساعة 

والتحديات والسياسات من أجل  االتجاهات - في آسيا والمحيط الهادئ

 خلق الوظائف والحقوق واإلنصاف"

 استراحة لتناول القهوة مساءً  0 -بعد الظهر  23٫1الساعة 

 الجلسة العامة مساءً  7 -مساًء  0الساعة 

 )تابع(مناقشة تقرير المدير العام 

 جنة صياغة استنتاجات االجتماعل مساءً  0بدءاً من الساعة 

 مساءً  7الساعة 

 

 حفل استقبال يستضيفه المدير العام لمكتب العمل الدولي

  

  6102كانون األول/ ديسمبر  8الخميس، 

 اجتماعات المجموعات صباحاً  01 - صباحاً  03٫1الساعة 

 ستراحة لتناول القهوةا صباحاً  013٫1 -صباحاً  01الساعة 

 الجلسة العامة: "مهارات من أجل المستقبل"ناقشة خاصة في م ظهراً  01 -صباحاً  013٫1الساعة 

 بعد الظهر 0 -ظهراً  01الساعة 

 

 الجلسة العامة

 )تابع(مناقشة تقرير المدير العام 

 استراحة الغداء بعد الظهر 13٫1 -بعد الظهر  0الساعة 

االجتماعي من أجل مناقشة خاصة في الجلسة العامة: "تعزيز الحوار  بعد الظهر 43٫1 -بعد الظهر  13٫1الساعة 

 نمو شامل ومستدام"

 لجنة صياغة استنتاجات االجتماع بعد الظهر 43٫1من الساعة  اً بدء

 استراحة لتناول القهوة مساءً  2 -بعد الظهر  43٫1الساعة 

 (مقتضى الحال سبح) الجلسة العامة مساءً  0الساعة  -مساًء  2الساعة 

 )تابع(مناقشة تقرير المدير العام 
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مل لمنظمة الع جلسة خاصة بشأن "تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي مساءً  73٫1الساعة  -مساًء  0الساعة 

بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية في آسيا  الدولية

 والمحيط الهادئ"

  

  6102كانون األول/ ديسمبر  9الجمعة، 

 اجتماعات المجموعات: صباحاً  00 - 03٫1الساعة 

 الحكومات –

 العمل أصحاب –

 العمال –

 استراحة لتناول القهوة صباحاً  003٫1 - صباحاً  00الساعة 

 الجلسة العامة ظهراً  0 -صباحاً  003٫1الساعة 

 تقرير لجنة أوراق االعتماد واإلحاطة علماً به عرض –

استنتاجات االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط  اعتماد –

 الهادئ

 حفل االختتام 

 الحكوماتختامية لنائب رئيس االجتماع اإلقليمي من مجموعة  كلمة –

ختامية لنائب رئيس االجتماع اإلقليمي من مجموعة أصحاب  كلمة –

 العمل

 من مجموعة العمال رئيس االجتماع اإلقليمينائب ختامية ل كلمة –

 االجتماع اإلقليمي لرئيسختامية  كلمة –

 العمل الدولي لمكتب المدير العام للسيد غاي رايدر،ختامية  كلمة –

 استراحة الغداء بعد الظهر 0الساعة 

 


