
 

 

 

 

 االجتماع اإلقليمي السابع عشر آلسيا والمحيط الهادئ 

 سنغافورة |2022كانون األول/ ديسمبر   9إلى   6من 

 الجتماع اإلقليميابرنامج عمل 
 

 

  2022كانون األول/ ديسمبر   5اإلثنين،  

 تسجيل المشاركين مساء   7 -ظهر  بعد ال 2الساعة 

 2022األول/ ديسمبر  كانون  6الثالثاء، 
 

 )تابع( تسجيل المشاركين صباحا   8٫30بدءا  من الساعة 

 اجتماعات المجموعات  صباحا     11 -  8٫30الساعة 

 الحكومات  • 

 أصحاب العمل   • 

 العمال • 

 الجلسة االفتتاحية    1بعد الظهر  30٫1 -  15٫11 الساعة

 والتعيينات االنتخاب   ظهرا   11٫45 -  11٫15 الساعة

انتخاب هيئة مكتب االجتماع )الرئيس ونائب الرئيس من مجموعة   • 
 الحكومات، نائبا الرئيس من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال(  

 تعيين أعضاء لجنة أوراق االعتماد   • 

 تعيين أعضاء لجنة صياغة استنتاجات االجتماع • 

 لتناول القهوة استراحة  ظهرا   12٫15 -  11٫45الساعة 

 كلمة افتتاحية خاصة يلقيها معالي رئيس سنغافورة  ظهرا   12٫40 -  12٫15الساعة 

 الكلمات االفتتاحية   بعد الظهر  1٫30 -  12٫45الساعة 

 رئيس االجتماع اإلقليمي السابع عشر آلسيا والمحيط الهادئ  • 

 المدير العام لمنظمة العمل الدولية  • 

 ممثل أصحاب العمل  • 

 ممثل العمال  • 

 استراحة الغداء  بعد الظهر   3 -  1٫30الساعة 

جلسة عامة مواضيعية: "برنامج بشأن السياسات المتكاملة من أجل انتعاش   مساء    5 -بعد الظهر   3الساعة 
 متمحور حول اإلنسان، يكون شامالً ومستداماً وقادراً على الصمود 

 
قليمية،  إلجتماعات االقواعد امن    9انظر المادة  (جتماع  الفتتاح ا ال عتماد في مهلة ساعتين بعد الوقت المحدد  العتراضات والشكاوى لدى لجنة أوراق االتودع ا   1

2008). 



 

 لتناول القهوة استراحة  مساء    5٫30 -  5الساعة 

 الجلسة العامة  مساء   6٫30 -  5٫30الساعة 

 عرض تقرير المدير العام  • 

 مناقشة تقرير المدير العام  • 

 لجنة صياغة استنتاجات االجتماع  مساء    6٫30بدءا  من الساعة 

 2022كانون األول/ ديسمبر   7األربعاء،  
 

 المجموعات  اجتماعات صباحا    10 -  8٫30الساعة 

 الحكومات  • 

 أصحاب العمل   • 

 العمال • 

 استراحة لتناول القهوة   صباحا   10٫30 -  10الساعة 

 الجلسة العامة  ظهرا   12٫30 -  10٫30الساعة 

 )تابع(مناقشة تقرير المدير العام   • 

 استراحة الغداء  بعد الظهر  2 -  12٫30الساعة 

مواضيعية: "إطار مؤسسي لدعم التحوالت نحو السمة المنظمة  جلسة عامة  بعد الظهر  3٫30 -  2الساعة 
 والعمل الالئق" 

 استراحة لتناول القهوة  بعد الظهر  4 -  3٫30الساعة 

 الجلسة العامة  مساء   6 -بعد الظهر   4الساعة 

 )تابع(مناقشة تقرير المدير العام   • 

األطراف لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة  جلسة خاصة: "تعزيز التعاون متعدد  مساء    7 -  6الساعة 
 والعمل الالئق للجميع" 

 لجنة صياغة استنتاجات االجتماع  مساء    6بدءا  من الساعة 

 2022كانون األول/ ديسمبر   8الخميس، 
 

 اجتماعات المجموعات   صباحا    10 -  8٫30الساعة 

 الحكومات   • 

 أصحاب العمل   • 

 العمال • 

 حة لتناول القهوة ااستر صباحا   10٫30 -  10الساعة 

جلسة عامة مواضيعية: "أسس قوية من أجل الحماية االجتماعية وحماية   ظهرا   12 - صباحا   10٫30الساعة 
 " الصمود  العمالة والقدرة على

 استراحة الغداء  بعد الظهر 1٫30 - ظهرا    12الساعة 

"تنشيط نمو اإلنتاجية والمهارات من أجل وظائف  جلسة عامة مواضيعية:  بعد الظهر  3 -  1٫30الساعة 
 أكثر وأفضل" 

 استراحة لتناول القهوة  بعد الظهر  3٫30 -  3الساعة 

 لجنة صياغة استنتاجات االجتماع  بعد الظهر  3٫30الساعة بدءا  من 

عمل الدولية  جلسة خاصة: "تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة ال مساء   5 -بعد الظهر   3٫30الساعة 
بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية في آسيا والمحيط  

 الهادئ" 



 

 2022كانون األول/ ديسمبر   9الجمعة، 
 

 المجموعات   اجتماعات صباحا    11 -  9٫30الساعة 

 الحكومات   • 

 أصحاب العمل   • 

 العمال • 

 استراحة لتناول القهوة  صباحا   11٫30 -  11الساعة 

 الجلسة العامة   بعد الظهر 1 - صباحا   11٫30 الساعة

 عرض تقرير لجنة أوراق االعتماد واإلحاطة علما  به  • 

 اعتماد استنتاجات االجتماع اإلقليمي السابع عشر آلسيا والمحيط الهادئ  • 

 حفل االختتام  

 كلمة ختامية لنائب رئيس االجتماع اإلقليمي من مجموعة الحكومات   • 

 كلمة ختامية لنائب رئيس االجتماع اإلقليمي من مجموعة أصحاب العمل  • 

 كلمة ختامية لنائب رئيس االجتماع اإلقليمي من مجموعة العمال  • 

 كلمة ختامية لرئيس االجتماع اإلقليمي   • 

 كلمة ختامية للمدير العام لمنظمة العمل الدولية  • 

 استراحة الغداء  بعد الظهر  1الساعة 

 
 

 االجتماع اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ خاللالفعاليات الخاصة المنظمة  

 حكومة سنغافورة حفل تستضيفه   مساء   7، الساعة 2022كانون األول/ ديسمبر  6

 غداء وزاري تستضيفه وزارة اليد العاملة في سنغافورة  ظهرا   12٫30، الساعة 2022كانون األول/ ديسمبر  7

 حفل يستضيفه المدير العام لمنظمة العمل الدولية    مساء   7، الساعة 2022كانون األول/ ديسمبر  7

توفير السالمة والصحة المهنيتين كحق أساسي، أمثلة من قطر: نقاش   مساء   6، الساعة 2022كانون األول/ ديسمبر  8
 من تنظيم دولة قطر 

 تنظيم حكومة سنغافورة  " من Marina Barrageزيارة ميدانية إلى "   بعد الظهر 2٫30، الساعة 2022كانون األول/ ديسمبر  9

 


