اإلتحاد العربي للنقابات
المؤتمر التأسيسي
ITUC CSI IGB

ندوات قبل وعلى هامش المؤتمر
 72 -72ايلول 7102
فندق الالندمارك

شبكة المرأة النقابية العربية
ندوة حول النهوض بحقوق المرأة في المنطقة العربية
 72 -72ايلول 7102
فندق اإلنتركونتيننتال – قاعة زارا – طابق 2

ندوة حول تعزيز مشاركة الشباب في النقابات العمالية في المنطقة العربية
 01 -72ايلول 7102
فندق اإلنتركونتيننتال – قاعة نيبو  -طابق 2

ندوة حول بناء قدرات النقابات العمالية في المنطقة العربية
 01 -72ايلول 7102
فندق اإلنتركونتيننتال – قاعة زارا  -طابق 2

ندوة حول الحقوق األساسية في بلدان جنوب المتوسط – إتفاقيات اإلتحاد األوروبي التجارية والسياسات المالية الدولية
 01ايلول  – 7102الساعه  5 – 0مساء
فندق اإلنتركونتيننتال – قاعة المختار  -1الطابق األرضي

موجهة هيئات التمويل الدولية من أجل حقوق العمال
 0أكتوبر  – 7102الساعه  6 – 7مساء

اجتماع لجنة التضامن والمساندة مع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي االدارة العمومية في الجزائر
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المؤتمر التأسيسي
لإلتحاد العربي للنقابات

(  2 -1أكتوبر  /تشرين أول  – 2112فندق اإلنتركونتيننتال )
مشروع جدول األعمال

األربعاء  1أكتوبر  /تشرين أول 2112
 11011 – 0011قاعة الرواق -الطابق األرضي

إفتتاح
 كلمة حسين العباسي ،رئيس الهيئة المؤقتة لإلتحاد العربي للنقابات
 إنتخاب مكتب المؤتمر التأسيسي
 إنتخاب لجنة النظام الداخلي ولجنة الصياغة
 إعتماد جدول أعمال المؤتمر
 كلمة ياب فانن ،نائب األمينة العامة لإلتحاد الدولي للنقابات
 كلمة جاي رايدر ،المدير العام لمنظمة العمل الدولية (تسجيل فيديو)
 كلمة آنا بيوندي ،مساعدة مديرة إدارة دعم األنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية
 كلمة بيرنديت سيجول ،األمينة العامة لإلتحاد األوروبي للنقابات (تسجيل فيديو)
 كلمة ستيف كوتن ،األمين العام لإلتحاد الدولي لعمال للنقل
 كلمة كمال أوزكان ،نائب أمين عام لإلتحاد الدولي للصناعات
 التقرير األول للجنة النظام الداخلي

 10011 – 11011قاعة الرواق – الطابق األرضي

كلمة المنظمات األعضاء واألعضاء المشاركين
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10011 – 10011

حلقات نقاش

إجتماعات لجان المؤتمر
قاعة الرواق – 0

قاعة المختار

قاعة البادية

قاعة زارا

قاعة نيبو

الجلسة العامة:
كلمات المنظمات األعضاء
واألعضاء المشاركين

اإلجتماع األول
للجنة الصياغة

اإلجتماع األول
للجنة النظام
الداخلي

حلقة نقاش حول
الحقوق النقابية في
المنطقة العربية

حلقة نقاش حول
القطاع الغير منظم في
المنطقة العربية
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الخميس  2أكتوبر  /تشرين أول 2112
11011 – 0011

حلقات نقاش

إجتماعات لجان المؤتمر
قاعة الرواق – 0

قاعة المختار

قاعة البادية

قاعة زارا

قاعة جيراسا

الجلسة العامة:
كلمات المنظمات األعضاء
واألعضاء المشاركين

اإلجتماع الثاني
للجنة الصياغة

اإلجتماع الثاني
للجنة النظام
الداخلي

حلقة نقاش حول
العمال المهاجرين في
المنطقة العربية

حلقة نقاش حول
التعاون النقابي الدولي في
المنطقة العربية

 10011 – 11011قاعة الرواق

الجلسة العامة
 التقرير الثاني للجنة النظام الداخلي
 إعتماد الدستور
 إنتخاب أعضاء المجلس العام
 إنتخاب السكرتير التنفيذي
 إنتخاب لجنة المرأة ولجنة الشباب
 تقرير لجنة الصياغة
 إعتماد لوائح المؤتمر
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 11011 – 10011قاعة الرواق

إجتماع المجلس العام
 إنتخاب رئيس االتحاد
 إنتخاب المكتب التنفيذي
 إنتخاب لجنة الرقابة المالية ولجنة النظام الداخلي والشبكات النوعية
 إعتماد اللوائح والقرارات الداخلية

 10011 – 11011قاعة الرواق

الجلسة الختامية
 تكريم
 كلمة ندى الناشف ،مديرة المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية للبلدان العربية -بيروت
 كلمة رئيس االتحاد العربي للنقابات
 كلمة شارون بارو ،األمينة العامة لالتحاد الدولي للنقابات

21011 – 10011

حفل اإلختتام
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