
 

وتحسين  منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 

على االنترنت وكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية. والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى  أعضاء مجلس اإلدارة. لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 
 يــل الدولــب العمــمكت

 مجلس اإلدارة 
  2015آذار/ مارس12-27 ، جنيف،  323الدورة

 
  GB.323(Rev.) الوثيقة:

 االجتماعات جدول األعمال وبرنامج

 INS القسم المؤسسي

 جدول األعمال

 دارة لمجلس اإل 322ضر جلسات الدورة ااعتماد مح .1

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي .2

اإلعداد لتقييم أثر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، في الدورة  .3

 (2112الخامسة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي )

بعد المائة  الثانيةده المؤتمر في دورته متابعة القرار بشأن التدابير المتخذة في موضوع ميانمار، الذي اعتم .4

(2113) 

 مبادرة المعايير .5

(، قدمها 18)رقم  1441شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال باتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  .2

 من دستور 22( لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 2112المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة )

 منظمة العمل الدولية

، قدمها المندوبون (18)رقم  1441الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، باتفاقية  فيجيشكوى بشأن عدم تقيد  .8

من دستور منظمة العمل  22( لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 2113المائة )الثانية بعد إلى الدورة 

 الدولية

 1448( واتفاقية تفتيش العمل، 24)رقم  1431تفاقية العمل الجبري، شكوى بشأن عدم تقيد قطر با .1

 22( لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 2114(، قدمها المندوبون إلى الدورة الثالثة بعد المائة )11 )رقم

 من دستور منظمة العمل الدولية

 تقارير لجنة الحرية النقابية .4

 شؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدوليتقرير الفريق العامل المعني ب .11

 تقرير المدير العام .11

 رصد وتقييم التقدم المحرز في اتجاه تحقيق العمل الالئق على المستوى الوطنيتقرير تكميلي:  ■

مة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، بما في ذلك في مجال السالبتقرير تكميلي: التطورات فيما يتعلق  ■

 والصحة المهنيتين

 وثائق مقدمة لالطالع فقطتقرير تكميلي:  ■

 مسائل أخرى ■

 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .12

 تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات وجداول أعمالها .13
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 POL قسم وضع السياسات

 جدول األعمال

 ماعيةجزء العمالة والحماية االجت

 حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة :مجال األهمية البالغة .1

 وتوسيع نطاقها أرضيات الحماية االجتماعية إرساء :مجال األهمية البالغة .2

 (2115شباط/ فبراير  14-12استنتاجات اجتماع الخبراء بشأن أشكال العمالة غير المعتادة )جنيف،  .3

 

 تماعيجزء الحوار االج

 2118-2112الفترة  ومقترحات لألنشطة القطاعية في 2114والتقنية في  القطاعية االجتماعات .4

 

 جزء التعاون التقني

 2118-2115استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة  .5

 : الدول العربيةاإلنمائياآلفاق اإلقليمية بشأن التعاون  .2

 

 

 

 LILS سائل القانونية ومعايير العمل الدوليةالم قسم

 جدول األعمال

 جزء المسائل القانونية

 الوفود غير المكتملة إلى مؤتمر العمل الدولي واالجتماعات اإلقليمية .1

 1448و 1412 لعامي تعديل دستور منظمة العمل الدولية، يتشجيع التصديق على صك .2

 

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانزء ج

 من الدستور 14بموجب المادة  2112اختيار االتفاقيات والتوصيات التي ينبغي طلب تقارير بشأنها في  .3

 2-4( )جنيف، 115)رقم  2113حصيلة اجتماع الخبراء بشأن اتفاقية وثائق هوية البحارة )مراجعة(،  .4

 (2115شباط/ فبراير 
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 PFA البرنامج والميزانية واإلدارة سمق

 جدول األعمال

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 2118-2112للفترة  مقترحات المدير العام للبرنامج والميزانية .1

 من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي 11تفويض السلطة بموجب المادة  .2

 ستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى المقرآخر الم .3

مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تقرير مرحلي عن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات لمنظمة  .4

 2115-2111العمل الدولية للفترة 

 مسائل مالية أخرى .5

 

 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 (2114-2112تعيين مراجع الحسابات الخارجي ) .2

 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف: .8

 ملية االختيارع ■

 التقرير السنوي ■

 2114كانون األول/ ديسمبر  31تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في  .1

 

 جزء شؤون الموظفين

 بيان ممثل الموظفين .4

 التعديالت على لوائح الموظفين .11

 متعلقة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية:  مسائل .11

 تشكيل المحكمة ■

 بالسلطة القضائية للمحكمةتين يدول نمنظمتياعتراف  ■

 مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .12
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HL القسم رفيع المستوى 

  جدول األعمال

 جزء السياسة االستراتيجية

 التجاهات الناشئة ودور منظمة العمل الدوليةالعمالة العالمية والتحديات االجتماعية: ا .1

 

 

 

WP/GBC  الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة 
 ومؤتمر العمل الدولي

  جدول األعمال

 تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي .1

 مجلس اإلدارة إصالح عملية تنفيذ : متابعة استعراضمجلس اإلدارةتحسين سير اعمال  .2
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 لمجلس اإلدارة  232دورة برنامج ال
)بما في ذلك الترتيب المؤقت لبحث جدول األعمال(

*
 

 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع رقم البند التاريخ/ الوقت

 

 آذار/ مارس 23الخميس، 

  -صباحاً  11الساعة  
 بعد الظهر 3الساعة  

  لجنة الحرية النقابية 

    

 مارس/ آذار 22الجمعة، 

  -باحاً ص 11الساعة  
 بعد الظهر 3الساعة  

  لجنة الحرية النقابية 

 

 آذار/ مارس 21األثنين، 

  -صباحاً  11الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

  333اعتماد محاضر جلسات الدورة  1 
 لمجلس اإلدارة

GB.323/INS/1 

  تقرير المدير العام 11 

 GB.323/INS/11 التقرير الرئيسي  

 GB.323/INS/11/4 تعيين مدير عام مساعدالتقرير التكميلي الرابع:   

 GB.323/INS/11/3 : وثائق مقدمة لالطالع فقطالتقرير التكميلي الثالث  

 جزء البرنامج -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة )  
 والميزانية واإلدارة

 لفترة تقديم مقترحات البرنامج والميزانية ل 1 
 من جانب المدير العام 3121-3122

GB.323/PFA/1 

  -بعد الظهر  3الساعة  
 مساءً  6الساعة  

 المجموعة الحكومية 

 مجموعة أصحاب العمل

 مجموعة العمال

 

 

 آذار/ مارس 22الثالثاء، 

  -صباحاً  11٫31الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

 جزء البرنامج  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 
 والميزانية واإلدارة

 GB.323/PFA/1 3112-3116مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  1 

 

، INS/5و PFA/1بشأن البندين في سياق جلسة عامة متواصلة وبالنظر إلى احتمال الحاجة إلى استئناف المناقشات    *

 قد يخضع برنامج األسبوع الثاني للتغيير.
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع رقم البند التاريخ/ الوقت

  -بعد الظهر  3٫31الساعة  
 مساءً  6٫31الساعة  

 جزء البرنامج  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 
 والميزانية واإلدارة

  3112-3116فترة مقترحات البرنامج والميزانية لل 1 
 )تابع(

GB.323/PFA/1 

 

 آذار/ مارس 21األربعاء، 

  -صباحاً  11٫31الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

 جزء البرنامج  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 
 والميزانية واإلدارة

  3112-3116مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  1 
 دعت الضرورة( إن)

GB.323/PFA/1 

من النظام  11تفويض السلطة بموجب المادة  3 
 األساسي لمؤتمر العمل الدولي

GB.323/PFA/2 

آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد  3 
 مبنى المقر

GB.323/PFA/3 

مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تقرير  4 
مرحلي عن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 

 3112-3111عمل الدولية للفترة لمنظمة ال

GB.323/PFA/4 

 جزء مراجعة  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة )  
 الحسابات واإلشراف

  اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف: 2 

 GB.323/PFA/7/1 لية االختيارمع ■  

 GB.323/PFA/7/2 التقرير السنوي ■  

اخلي عن السنة تقرير كبير مراجعي الحسابات الد 1 
 3114كانون األول/ ديسمبر  31المنتهية في 

GB.323/PFA/8 

  -بعد الظهر  3٫31الساعة  
 مساءً  2الساعة  

 جزء شؤون الموظفين -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 

  بيان ممثل الموظفين 9 

 GB.323/PFA/10 التعديالت على لوائح الموظفين 11 

 لقة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة مسائل متع 11 
 العمل الدولية: 

 

 GB.323/PFA/11/1 تشكيل المحكمة ■  

بالسلطة منظمتين دوليتين اعتراف  ■  
 القضائية للمحكمة

GB.323/PFA/11/2 

 جزء مراجعة  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة )  
 الحسابات واإلشراف

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي  6 
(3116-3119) 

GB.323/PFA/6 
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع رقم البند التاريخ/ الوقت

  -مساًء  2الساعة  
 مساءً  2الساعة  

 جزء الحوار االجتماعي  - (POL)قسم وضع السياسات  
 ساعتان( )الوقت المطلوب:

 3114االجتماعات القطاعية والتقنية في  4 
 ومقترحات لألنشطة القطاعية في الفترة

3116-3112 

GB.323/POL/4 

 

 آذار/ مارس 21الخميس، 

  -صباحاً  11٫31 الساعة 
 الساعة  الواحدة ظهراً 

 جزء العمالة والحماية االجتماعية -( POLقسم وضع السياسات ) 
 )الوقت المطلوب: يوم كامل(

مجال األهمية البالغة: حماية العمال من أشكال  1 
 العمل غير المقبولة

GB.323/POL/1 

مجال األهمية البالغة: إرساء أرضيات الحماية  3 
 اعية وتوسيع نطاقهااالجتم

GB.323/POL/2 

  -بعد الظهر  3٫31الساعة  
 مساءً  6٫31الساعة  

 جزء العمالة والحماية االجتماعية -( POLقسم وضع السياسات ) 

مجال األهمية البالغة: إرساء أرضيات الحماية  3 
 )تابع(االجتماعية وتوسيع نطاقها 

GB.323/POL/2 

بشأن أشكال العمالة  استنتاجات اجتماع الخبراء 3 
شباط/ فبراير  19-16غير المعتادة )جنيف، 

3112) 

GB.323/POL/3 

 

 آذار/ مارس 31الجمعة، 

  -صباحاً  11٫31الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 GB.323/INS/5 مبادرة المعايير 2 

 -بعد الظهر  3٫31الساعة 
 بعد الظهر  3٫31الساعة 

 ألعضاء الحكوميون في مجلس اإلدارةا 
 )مسائل المخصصات(

 

  -بعد الظهر  3٫31الساعة 
 مساءً  6٫31الساعة  

ي بشؤون سير أعمال مجلس الفريق العامل المعن 
 (WP/GBCومؤتمر العمل الدولي )اإلدارة 

 

 GB.323/WP/GBC/1 تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي 1 

إلدارة: متابعة تحسين سير أعمال مجلس ا 3 
 استعراض تنفيذ عملية إصالح مجلس اإلدارة

GB.323/WP/GBC/2 

 

 آذار/ مارس 32االثنين، 

  -صباحاً  11الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

  جزء السياسة االستراتيجية - (HL)القسم رفيع المستوى  

العمالة العالمية والتحديات االجتماعية:  1 
 االتجاهات الناشئة ودور منظمة العمل الدولية

GB.323/HL/1 
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع رقم البند التاريخ/ الوقت

 بعد الظهر 3٫31الساعة 
 مساءً  6٫31الساعة  

 اجتماع لمجلس اإلدارة ال 

 )الفريق العامل بشأن أساليب عمل لجنة المؤتمر 
 المعنية بتطبيق المعايير، سيجتمع بعد الظهر(

 

   

 

 آذار/ مارس 32الثالثاء، 

  -صباحاً  11٫31الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 GB.323/INS/5 )تابع(مبادرة المعايير  2 

  -بعد الظهر  3٫31الساعة 
 مساءً  2الساعة  

  - (LILS)قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية  
 جزء المسائل القانونية

الوفود غير المكتملة إلى مؤتمر العمل الدولي  1 
 واالجتماعات اإلقليمية

GB.323/LILS/1 

تعديل دستور  يتشجيع التصديق على صك 3 
 1992و 1916 لعامي منظمة العمل الدولية،

GB.323/LILS/2 

  -مساًء  2الساعة  
 مساءً  2الساعة  

  - (LILS)قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية  
 نسانمعايير العمل الدولية وحقوق اإلجزء 

اختيار االتفاقيات والتوصيات التي ينبغي طلب  3 
  19بموجب المادة  3116تقارير بشأنها في 

 من الدستور

GB.323/LILS/3 

حصيلة اجتماع الخبراء بشأن اتفاقية وثائق هوية  4 
 ( 112)رقم  3113البحارة )مراجعة(، 

 (3112شباط/ فبراير  6-4)جنيف، 

GB.323/LILS/4 

 

 آذار/ مارس 32األربعاء، 

  -صباحاً  11٫31الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

 جزء التعاون التقني -( POLقسم وضع السياسات ) 

استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل  2 
 3112-3112الدولية للفترة 

GB.323/POL/5 

 : اإلنمائياآلفاق اإلقليمية بشأن التعاون  6 
 الدول العربية

GB.323/POL/6 

    

  -بعد الظهر  3٫31الساعة 
 بعد الظهر 4٫31الساعة  

 جزء البرنامج  - (PFA)قسم البرنامج والميزانية واإلدارة  
 والميزانية واإلدارة 

  لبرنامج والميزانية للفترةامقترحات  1 
3116-3112 

GB.323/PFA/1 

تقرير األعضاء الحكوميين مسائل مالية أخرى:  2 
 ة بشأن مسائل المخصصاتفي مجلس اإلدار

GB.323/PFA/5 
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع رقم البند التاريخ/ الوقت

  -بعد الظهر  4٫31الساعة  
 مساءً  2الساعة  

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 GB.323/INS/9 تقارير لجنة الحرية النقابية 9 

شكوى بشأن عدم تقيد فيجي باتفاقية الحرية  2 
(، 12)رقم  1941النقابية وحماية حق التنظيم، 

رة الثانية بعد المائة قدمها المندوبون إلى الدو
( لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 3113)

 من دستور منظمة العمل الدولية 36

GB.323/INS/7 

شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال باتفاقية الحرية  6 
(، 12)رقم  1941النقابية وحماية حق التنظيم، 

قدمها المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة 
تمر العمل الدولي، بموجب المادة ( لمؤ3113)

 من دستور منظمة العمل الدولية 36

GB.323/INS/6 

 

 آذار/ مارس 31الخميس، 

  -صباحاً  11٫31الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

شكوى بشأن عدم تقيد قطر باتفاقية العمل  1 
( واتفاقية تفتيش 39)رقم  1931الجبري، 

(، قدمها المندوبون إلى 11 )رقم 1942العمل، 
( لمؤتمر العمل 3114الدورة الثالثة بعد المائة )

 من دستور  36الدولي، بموجب المادة 
 منظمة العمل الدولية

GB.323/INS/8 

اإلعداد لتقييم أثر إعالن منظمة العمل الدولية  3 
بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، 

 ة بعد المائة لمؤتمر في الدورة الخامس
 (3116العمل الدولي )

GB.323/INS/3 

 GB.323/INS/2 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي 3 

  -بعد الظهر  3٫31الساعة  
 مساءً  6٫31الساعة  

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي  3 
 )إن دعت الضرورة(

GB.323/INS/2 

في موضوع  لمتبقيةالتدابير متابعة القرار بشأن ا 4 
 انيةثميانمار، الذي اعتمده المؤتمر في دورته ال

 (3113بعد المائة )

GB.323/INS/4 

 GB.323/INS/5 )إن دعت الضرورة(مبادرة المعايير  2 
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع رقم البند التاريخ/ الوقت

 آذار/ مارس 32الجمعة، 

  -صباحاً  11٫31الساعة  
 الساعة  الواحدة ظهراً 

  -بعد الظهر  3٫31الساعة  
 مساءً  6٫31اعة  الس

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 GB.323/INS/5 [)إن دعت الضرورة(]مبادرة المعايير  2 

  - (PFA) قسم البرنامج والميزانية واإلدارة ]  
 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 

  مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 1 
 [)إن دعت الضرورة( 3116-3112

GB.323/PFA/1 

  (INSلقسم المؤسسي )ا  

  تقرير المدير العام 11 

: رصد وتقييم التقدم األول تكميليالتقرير ال  
 المحرز في اتجاه تحقيق العمل الالئق 

 على المستوى الوطني

GB.323/INS/11/1 

العالقة  : التطورات فيالثاني تكميليالتقرير ال  
والمنظمة الدولية الدولية العمل بين منظمة 

 مجال لتوحيد المقاييس، بما في ذلك في 
 السالمة والصحة المهنيتين

GB.323/INS/11/2 

  مسائل أخرى  

تقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال  11 
 مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي

GB.323/INS/10 

  تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة 13 

  مسائل أخرى  

 تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات  13 
 الهاوجداول أعم

GB.323/INS/13 

  جلسة خاصة  

تقارير بشأن  -تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة  13 
  34قبول االحتجاجات المقدمة بموجب المادة 

 من الدستور

 

تقارير اللجان المنشأة لبحث  -تقرير المدير العام  11 
  34االحتجاجات المقدمة بموجب المادة 

 من الدستور
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 

Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

323rd Session, March 2015 – 323
e 
session, mars 2015 – 323.

a
 reunión, marzo de 2015 

 
 

 Th-jeu-J 
12 

F-ven-V 
13 

M-lun-L 
16 

T-mar-M 
17 

W-mer-M 
18 

Th-jeu-J 
19 

F-ven-V 
20 

M-lun-L 
23 

T-mar-M 
24 

W-mer-M 
25 

Th-jeu-J 
26 

F-ven-V 
27 

CFA                         

PFA     DG G        GMA      ▌    2  

POL          ▌               

INS     ▌            1    ▌     

WP/GBC                         

HL                         

LILS                         

 

 

CFA Committee on Freedom of Association  –  Comité de la liberté syndicale  –  Comité de Libertad Sindical  DG Presentation by the Director-General – Présentation par le Directeur général – Presentación por el 
Director General 

INS Institutional Section  –  Section institutionnelle  –  Sección Institucional  G Group meetings  –  Réunions des groupes  –  Reuniones de los grupos 

POL Policy Development Section  –  Section de l’élaboration des politiques  –  Sección de Formulación de 
Politicas 

 HL High-level Section – Section de haut niveau – Sección de Alto Nivel 

LILS Legal Issues and International Labour Standards Section  –  Section des questions juridiques et des 
normes internationales du travail  –  Sección de Cuestiones Juridicas y Normas Internacionales del 
Trabajo 

 WP/GBC Working Party on the Functioning of the Governing Body and the International Labour Conference  –  
Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de la Conférence internationale  
du Travail  –  Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 

PFA Programme, Financial and Administrative Section  –  Section du programme, du budget et de 
l’administration  –  Sección de Programa, Presupuesto y Administración 

  1 No Governing Body meeting – Pas de réunion du Conseil d’administration – No habrá reunión del 
Consejo de Administración 

GMA Meetings of the GB Government members (allocations questions) – Réunion des membres 
gouvernementaux du Conseil d’administration (questions de répartition des contributions) – Reunión de 
los miembros gubernamentales del CA (cuestiones de prorrateo de las contribuciones) 

  2 If necessary – Si nécessaire – Si es necesario 
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 المقدمة لالطالع فقط الوثائققائمة 

 (INS) القسم المؤسسي

كانون  2 -تشرين الثاني/ نوفمبر  14المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات )جنيف،  الخبراءتقرير لجنة  .1

 (GB.323/INS/INF/1 )الوثيقة 2114األول/ ديسمبر 

 (GB.323/INS/INF/2 )الوثيقة عملية اإلصالح الداخلي بشأن المستجداتآخر  .2

 

 (POL) قسم وضع السياسات

 (GB.323/POL/INF/1 )الوثيقةئق في االقتصاد الريفي العمل الالتعزيز مجال األهمية البالغة:  .1

 

 (PFA) قسم البرنامج والميزانية واإلدارة

 : 2115-2114البرنامج والميزانية للفترة  .1

 (GB.323/PFA/INF/1/1 )الوثيقة 2114كانون األول/ ديسمبر  31حتى  وضع الحسابات ■

 حتى تاريخه  2115ي/ يناير كانون الثان 1تحصيل االشتراكات اعتباراً من  ■

 (GB.323/PFA/INF/1/2 )الوثيقة

 (GB.323/PFA/INF/2 )الوثيقةخطة مراجعة الحسابات الخارجية  .2

  2113كانون األول/ ديسمبر  31متابعة تقرير مراجع الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في  .3

 (GB.323/PFA/INF/3 )الوثيقة

 (GB.323/PFA/INF/4 )الوثيقة 2114كانون األول/ ديسمبر  31حتى  تشكيل وهيكل الموظفين .4

  2114مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام  .5

 (GB.323/PFA/INF/5 )الوثيقة

 مسائل المعاشات التقاعدية:  .2

لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات  21ر الدورة مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقري ■

 (GB.323/PFA/INF/6/1 )الوثيقة (2114التقاعدية لموظفي األمم المتحدة )

 (GB.323/PFA/INF/6/2 )الوثيقةتقرير مجلس صندوق المدفوعات الخاصة  ■

 


