
 

 جدول االعمال 

 4152سبتمبر /أيلول 51ثنين اال

 (، باتجاه الجنوبR3الطابق ) 1غرفة رقم  في مسائيةوال 4غرفة رقم  في صباحيةالجلسة ال

 مالحظات افتتاحية ص 0::9- 9:00

 المتحدثون المدعوون

  في منظمة  واالستخدامالسيدة مانويال تومي مديرة برنامج ظروف العمل

 .العمل الدولية

 دير التنفيذي لمعهد بانوسالسيد باسكال بيرك الم. 

 السيد سامي الحاج مدير قسم الحريات العامة وحقوق اإلنسان في الجزيرة. 

 ص 0-11:00::9

 مناقشة عامة

إعداد التقارير الحالية عن هجرة 

 .اليد العاملة واإلتجار بالبشر

 : تديرها

  السيدة ميشيل ليتون رئيسة فرع هجرة اليد العاملة في منظمة العمل

 .يةالدول

 بشأن العمل الجبري في  لخاصأندريس رئيسة برنامج العمل اِبيت  السيدة

 .منظمة العمل الدولية

11:00-11::0 

 ص
 استراحة

 

-ص 0::11

 م 00::1

 مناقشة عامة

تحديات إعداد التقارير عن هجرة 

 .اليد العاملة واإلتجار بالبشر

 : يديرها

  للجنةمثل األوروبي المواألستاذ في الصحافة  رثوزمابول جان السيد 

 .حماية الصحفيين

 غداء م 00-14:00::1
 

 م 0::14:00-13

 5جلسة فنية رقم 

 .األجور واقتصاديات العمل الجبري

  كبير الخبراء االقتصاديين في منظمة العمل الدوليةبيلسير السيد باتريك. 

 براء اإلحصائيين في منظمة العمل ميكاييال دي كوك كبيرة الخ السيدة

 .الدولية

 استراحة م 0-10:00::13
 

 م 0::10:00-13

 4جلسة فنية رقم 

هجرة لمعالجة  مدعم بالحقوقنهج 

 .اليد العاملة

  المتحدة الخاص بحقوق العمال  األممالسيد فرانسوا كريبو مقّرر

 .المهاجرين

  رين في آسياغويس المنسق اإلقليمي لمنتدى المهاجويليام السيد. 

 

 

 

 



 4152سبتمبر /أيلول 51الثالثاء 

 (باتجاه الجنوب ،R2الطابق ) 9الغرفة رقم 

    ترحيب ص 9:00-9:13

 (منظمة العمل الدولية)تافيل -وهيلن هاروف( معهد بانوس)تشارلز أوثمان  .أهداف اليوم الثاني ص 0::9:13-9

 ص 0::0-10::9

 3جلسة فنية رقم 

دولية عرض معايير العمل ال

 .الخاصة بمنظمة العمل الدولية

 هنري مديرة قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل -السيدة كليو دومبيا

 .الدولية

 استراحة ص 0-11:00::10
 

 0::13-ص 11:00

 م

 مناقشة عامة

أهمية النظام اإلشرافي لمنظمة 

العمل الدولية في جميع أنحاء 

 . العالم

  مدير االتحاد الدولي لنقابات العمالالسيدة إستر بوسر نائبة. 

 السيدة أليساندرا أسينزا مستشارة المنظمة الدولية ألصحاب العمل . 

 .الحقًا يحَدد :رئيس الجلسة

 غداء م 0:::0-1::13
 

 م 0-13:00:::1
الجلسة التدريبية األولى على 

 .المهارات الصحفية

 حماية للجنة األوروبي  الممثلوبول مارثوز األستاذ في الصحافة  جان السيد

 .الصحفيين

 استراحة م 0::13:00-13
 

 م 0-13:00::13
على  الثانيةالجلسة التدريبية 

 .المهارات الصحفية

 حماية للجنة الممثل األوروبي وبول مارثوز األستاذ في الصحافة  جان السيد

 .الصحفيين

 

 4152سبتمبر /أيلول 51األربعاء 

 (تجاه الجنوببا ،R2الطابق ) 3الغرفة رقم 

  ترحيب  ص 9:00-9:13

 .أهداف اليوم الثالث ص 0::9:13-9
منظمة العمل )تافيل -وهيلن هاروف( معهد بانوس)تشارلز أوثمان 

 (الدولية

 ص 0-11:00::9

 2جلسة فنية رقم 

تفشي مرض اإليبوال والصحة 

 .والسالمة المهنية للعمال المهاجرين

 والتعاون مع الِقطري قسم التعاون أكونيا مدير -الدكتور دانييل لوبيز

 .منظومة األمم المتحدة في منظمة الصحة العالمية

  رئيسة فرع إدارة العمل وتفتيش العمل والصحة ليبينك  نانسيالسيدة

 .والسالمة المهنية في منظمة العمل الدولية

 استراحة ص 0::11:00-11
 

 00::1-ص 0::11

 م

 1جلسة فنية رقم 

واجهة األزمات االستخدام في خطط م

 .واألوضاع الهشة

 الهشة وخطط مواجهة  باسيجيلي منسق األوضاع-السيد دوناتو كينيجر

 .االستخدام في منظمة العمل الدولية/األزمات

  في منظمة العمل الدوليةالباحث السيد جوليان شفايتزر. 

 غداء م 00-14:00::1
 

 م 0::14:00-13

 :1جلسة فنية رقم 

 .مهاجرونالعمال المنزليون ال

 السيدة ماريا غالوتي أخصائية الهجرة في منظمة العمل الدولية. 

  رئيسة برنامج العمل الخاص بشأن العمل الجبري في ميلنيك السيدة لين

 . منظمة العمل الدولية

 المساوة في االتحاد الدولي  سياسات رةالسيدة ماريك كونينغ مستشا



 .لنقابات العمال

 استراحة م 0-10:00::13
 

 م 0::10:00-10

 حفل االختتام

 تقييم المشاركين

  السيد سامي الحاج مدير قسم الحريات العامة وحقوق اإلنسان في

 .الجزيرة

  السيدة ميشيل ليتون رئيسة فرع هجرة اليد العاملة في منظمة العمل

 .الدولية

  بشأن العمل الجبري  الخاصأندريس رئيسة برنامج العمل ِبيت السيدة

 .ل الدوليةفي منظمة العم

 معهد بانوس من السيد تشارلز أوثمان. 

مساًء  13:00

 فصاعدًا
 .سيتم تأكيد المكان قريبًا .عشاء تستضيفه الجزيرة

 

 


