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 ةـل الدوليـة العمـمنظم

 ر آلسيا والمحيط الهادئـاالجتماع اإلقليمي الخامس عش
APRM.15/D.1: الوثيقة ٢٠١١ ديسمبر/ آانون األول ٧- ٤آيوتو،

 

  تـل المؤقـج العمـبرنام

    ٢٠١١ديسمبر / آانون األول ٣السبت، 

  تسجيل المشارآين  الظهربعد  ٥ -بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 

    

    ٢٠١١ديسمبر / آانون األول ٤األحد، 

  تسجيل المشارآين  صباحًا ٧٫٣٠من الساعة  بدءًا

 ظهرًا ١٢ - صباحاًَ  ٩الساعة 
 Room Aالقاعة : الحكومات

 Room B-2القاعة : أصحاب العمل
 Room B-1القاعة : العمال

  اجتماعات المجموعات 

  استراحة الغداء الظهر بعد ٢ -ظهرًا  ١٢الساعة 

 بعد الظهر ٣٫٣٠ -  ١بعد الظهر ٢الساعة 
 Room Aالقاعة 

  )الجلسة العامة(الجلسة االفتتاحية 
  انتخاب رئيس االجتماع –
  انتخاب نواب رئيس االجتماع –
  اعتماد برنامج العمل المؤقت –
  تعيين أعضاء لجنة أوراق االعتماد –
  االجتماع تعيين أعضاء لجنة صياغة استنتاجات –
  خطاب رئيس االجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا  –

  والمحيط الهادئ
  خطاب رئيس مجلس اإلدارة –

  آلمة المدير العام لمكتب العمل الدولي
  Yoshihiko Nodaآلمة معالي رئيس الوزراء الياباني، السيد 

  آلمات ترحيب من الشرآاء االجتماعيين اليابانيين 
   )RENGO(االتحاد الياباني لنقابات العمال  ■

  )مجموعة العمال(
  ) Nippon Keidanren(اتحاد األعمال الياباني  ■

  )مجموعة أصحاب العمل(

 

انظر (تودع االعتراضات والشكاوى لدى لجنة أوراق االعتماد في مهلة ساعتين بعد الوقت المحدد الفتتاح االجتماع    ١
  ).٢٠٠٨قواعد االجتماعات اإلقليمية، من  ٩المادة 
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  استراحة لتناول القهوة بعد الظهر ٣٫٤٥ -بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 

 بعد الظهر ٤٫٣٠ -بعد الظهر  ٣٫٤٥الساعة 
 Room Aالقاعة 

  :خطابات رئيسية
ليشتي  -آلمة معالي نائب رئيس وزراء جمهورية تيمور   –

 José Luis Guterresالديمقراطية، السيد 
  مدير عام منظمة العمل العربية آلمة السيد أحمد محمد لقمان،  –

  مساًء ٦٫٣٠ -بعد الظهر  ٤٫٣٠الساعة 
 Room Aالقاعة 

  منتدى القادة بشأن عمالة الشباب

  مساًء ٨٫٣٠ - مساًء  ٦٫٣٠الساعة 
Banquet Hall Sakura 

  حفل استقبال يقيمه المدير العام

  مساًء ٦٫٣٠بدًءا من الساعة 
  )المنتدى مباشرة بعد اختتام(

 Room C-2 القاعة

  الجلسة األولى للجنة صياغة استنتاجات االجتماع

   

   ٢٠١١ديسمبر / آانون األول ٥االثنين، 

  صباحًا ١٠ - ٨٫٣٠الساعة 
Room C-2  

  وزاري مع المدير العامفطور 

 صباحًا ١٠ - ٩الساعة 
 Room B-2القاعة : أصحاب العمل

 Room B-1القاعة : العمال

  )أصحاب العمل، العمال( اجتماعات المجموعات

 ظهرًا ١٢٫٣٠ - صباحًا  ١٠الساعة 
  Room Aالقاعة 

  الجلسة العامة
   عرض تقرير المدير العام –
  مناقشة تقرير المدير العام –
  :إطالق تقرير باشلي –

، عضو في الفريق االستشاري التابع Sudha Pillaiالسيدة : المنسق
  ألرضية الحماية االجتماعية

  المدير التنفيذي، قطاع الحماية االجتماعية ،Assane Diop السيد
  استراحة الغداء  بعد الظهر ٢ -ظهرًا  ١٢٫٣٠الساعة 

 بعد الظهر ٢ -ظهرًا  ١٢٫٣٠الساعة 
 Room B-1القاعة 

  جلسة خاصة بشأن الوظائف الخضراء

  بعد الظهر ٣٫٤٥ - بعد الظهر  ٢الساعة 
 Room Aالقاعة 

  الحلقة المواضيعية األولى
 القتصاد الكلي والعمالة والحمايةياسات المنسقة في مجال االس  –

  االجتماعية
 استراحة لتناول القهوة بعد الظهر ٤ -بعد الظهر  ٣٫٤٥الساعة 

  الحلقة المواضيعية الثانية بعد الظهر ٥٫٤٥ - بعد الظهر  ٤الساعة 
  العمالة المنتجة والمنشآت المستدامة وتنمية المهارات  –

  مساًء ٨ -مساًء  ٦الساعة 
 Room B-1القاعة 

 للكوارث الطبيعيةجلسة خاصة تترأسها حكومة اليابان بشأن التصدي 
  العمالة سياسة بالترآيز على

  مساًء ٦٫٣٠بدءًا من الساعة 
 Room C-2القاعة 

  الجلسة الثانية للجنة صياغة استنتاجات االجتماع
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  مساًء ٨٫١٥بدءًا من الساعة 
  Banquet Hall Sakuraالقاعة

 ثالثة حفل عشاء تستضيف فيه وزارة الصحة والعمل والرفاه اليابانية
  ضيوف من آل وفد

    

    ٢٠١١ديسمبر / آانون األول ٦الثالثاء، 
 صباحًا ١٠ - ٩الساعة 

 تؤآد الحقًا: الحكومات
 Room B-2القاعة : أصحاب العمل

  Room B-1القاعة : العمال

  اجتماعات المجموعات

  ظهرًا ١٢ - صباحًا  ١٠الساعة 
 Room Aالقاعة 

  الحلقة المواضيعية الثالثة
  الحقوق في العمل والحوار االجتماعي  –

 الغداءاستراحة  بعد الظهر ٢ -ظهرًا  ١٢الساعة 

 بعد الظهر ٢ -ظهرًا  ١٢٫٣٠الساعة 
 Room B-1القاعة 

  جلسة خاصة بشأن الشراآات

  مساًء ٦٫٣٠ - بعد الظهر  ٢الساعة 
 Room Aالقاعة 

  الجلسة العامة
 ، األمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسياSurin Pitsuwanآلمة السيد 

 متابعة مناقشة تقرير المدير العام –

  مساًء ٨٫٣٠ - مساًء  ٦٫٣٠الساعة 
Prince Hotel 

  حفل استقبال تقيمه حكومة اليابان

  مساًء ٦٫٣٠بدًءا من الساعة 
 )مباشرة بعد اختتام الجلسة العامة(

 Room C-2 القاعة

 الجلسة الثالثة للجنة صياغة استنتاجات االجتماع

    

    ٢٠١١ديسمبر / آانون األول ٧األربعاء، 

  صباحًا ٨٫٤٥ -  ٨٫٣٠الساعة 
 Room B-1القاعة 

 جلسة إعالمية
  على دستور منظمة العمل الدولية ١٩٨٦تعديل عام   –

 صباحًا ٩٫٣٠ - ٨٫٤٥الساعة 
 Room B-1القاعة 

 جلسة إعالمية
إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة  –

  )إعالن المنشآت متعددة الجنسية(االجتماعية 

 ظهرًا ١١٫٣٠- صباحًا  ٩٫٣٠الساعة 
 Room Aالقاعة : الحكومات

 Room B-2القاعة : أصحاب العمل
  Room B-1القاعة : العمال

  اجتماعات المجموعات

 ظهرًا ١٢٫٣٠ - ١١٫٣٠الساعة 
 Room Aالقاعة 

 الجلسة العامة
اعتماد تقرير واستنتاجات االجتماع؛ اإلحاطة علمًا بتقرير لجنة   –

 االعتمادأوراق 

 حفل االختتام  
  


