
 

 

تحسين و 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 

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

 
 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 2017 نوفمبر/ تشرين الثاني 9 -تشرين األول/ أكتوبر 26جنيف، ، 331 الدورة

 
  GB.331(Rev.1) الوثيقة:

 وبرنامج االجتماعات دول األعمالـج

 INS القسم المؤسسي

 جدول األعمال

 لمجلس اإلدارة 333اعتماد محضر جلسات الدورة  .1

 7312-7312انتخاب نائب الرئيس من الحكومات في مجلس اإلدارة للفترة  ■

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي .7

 ررةالمناقشات المتك من أجل متابعة القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق: إطار .3

 ( لمؤتمر العمل الدولي7312المسائل المنبثقة عن الدورة السادسة بعد المائة ) .4

 متابعة القرار بشأن اإلدارة العادلة والفعاّلة لهجرة اليد العاملة ■

 متابعة القرار بشأن العمالة والعمل الالئق من أجل االنتقال إلى السالم والقدرة على الصمود ■

 متابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ■

 مبادرة المعايير: تنفيذ خطة العمل من أجل تدعيم نظام اإلشراف .5

متابعة القرار بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمالة الالئقة والمنتجة، الذي اعتمده  .6

 (: تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل7315دورته الرابعة بعد المائة )المؤتمر في 

 استعراض واحتمال مراجعة نسق االجتماعات ونظمها الداخلية .2

 مقترح بشأن التبليغ المتكامل عن النتائج السياسية في إطار األهداف االستراتيجية األربعة .2

 استراتيجية الشراكات واتساق السياسات .9

 استعراض تنفيذ االتفاقات المبرمة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس .13

متابعة القرار بشأن التدابير المتبقية في موضوع ميانمار، الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثانية بعد المائة  .11

(7313) 

قدمها  (،22)رقم  1942نقابية وحماية حق التنظيم، شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال باتفاقية الحرية ال .17

من دستور  76( لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 7317المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة )

 منظمة العمل الدولية

 1942( واتفاقية تفتيش العمل، 79)رقم  1933شكوى بشأن عدم تقيد قطر باتفاقية العمل الجبري،  .13

( لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 7314المندوبون إلى الدورة الثالثة بعد المائة ) (، قدمها21 )رقم

 من دستور منظمة العمل الدولية 76
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 1972شكوى بشأن عدم تقيد جمهورية فنزويال البوليفارية باتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،  .14

( واتفاقية المشاورات الثالثية 22)رقم  1942النقابية وحماية حق التنظيم،  ( واتفاقية الحرية76)رقم 

( 7315(، قدمها عدة مندوبين إلى الدورة الرابعة بعد المائة )144)رقم  1926)معايير العمل الدولية(، 

 من دستور منظمة العمل الدولية 76لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 

 النقابيةتقارير لجنة الحرية  .15

 تقرير مجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو .16

 تقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي .12

 تقرير المدير العام .12

 متابعة مبادرات مئوية منظمة العمل الدولية :التقرير التكميلي األول ■

 التقرير التكميلي الثاني: متابعة قرارات مجلس اإلدارة ■

 التقرير التكميلي الثالث: وثائق مقدمة لالطالع فقط ■

 مسائل أخرى ■

 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .19

 الهابرنامج الهيئات الدائمة واالجتماعات وتشكيلها وجدول أعم .73

 

 POL قسم وضع السياسات

 جدول األعمال

 جزء العمالة والحماية االجتماعية

 : التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها7النتيجة  .1

 : حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة2النتيجة  .7

 جزء الحوار االجتماعي

 7312والمقترحات لعام  7312القطاعية في عام االجتماعات  .3

 : تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل2النتيجة  .4

 اإلنمائيجزء التعاون 

 بالوالية االجتماعية للمنظمة تعاون منظمة العمل الدولية مع قطاع التبغ عمالً  .5

 األراضي العربية المحتلةالبرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي من أجل  .6
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LILS المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية قسم 

 جدول األعمال

 جزء المسائل القانونية

 ةالوفود غير المكتملة إلى مؤتمر العمل الدولي واالجتماعات اإلقليمي .1

 

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

 جنيف،) لية استعراض المعاييرآللفريق العامل الثالثي بشأن  تقرير االجتماع الثالثمبادرة المعايير:  .7

 (7312أيلول/ سبتمبر  75-79

( ه)5 ة، الفقر19 بموجب المادة 7319اختيار االتفاقيات والتوصيات التي ينبغي طلب تقارير بشأنها في  .3

 الدولية من دستور منظمة العمل)د( 6الفقرة و

 

 

PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم 

 جدول األعمال

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى المقر .1

مركز البلدان األمريكية من أجل الحسابات من خارج الميزانية:  7319-7312 المقترحة للفترة ةالميزاني .7

 لتنمية المعارف في مجال التدريب المهني

 : الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل7312-7316مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .3

 7371-7312استراتيجية المعارف للفترة  .4

 7371-7312استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة  .5

 مالية أخرىمسائل  .6

 الترتيبات المالية من أجل تجديد المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية في البرازيل ■

 

 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف: االختصاصات المنقّحة .2

 7312-7316تقرير التقييم السنوي للفترة  .2

 برامج القطرية للعمل الالئقاللالستراتيجيات و عمليات تقييم رفيعة المستوى .9

 مسائل متصلة بلجنة التفتيش المشتركة: تقارير اللجنة .13

 مسائل أخرى متعلقة بمراجعة الحسابات واإلشراف .11
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 شؤون الموظفين جزء

 بيان ممثل الموظفين .17

 7371-7312للفترة استراتيجية الموارد البشرية  .13

 التعديالت على لوائح الموظفين .14

 المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية .15

 مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .16

 

 

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

  جدول األعمال

على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية  المستجدات بشأن وضع التصديقتشكيل مجلس اإلدارة: آخر  .1

 1926 لعام

 تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي .7

 ( للمؤتمر7312) 136تحليل سير أعمال الدورة  ■

 استعراض شامل للنظام األساسي للمؤتمر ■

 استعراض دور االجتماعات اإلقليمية وسير أعمالها .3
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 لمجلس اإلدارة  333برنامج الدورة 
 )بما في ذلك الترتيب المؤقت لبحث جدول األعمال(

ر خالل يللتغيسيكون جدول األعمال المؤق  هذا، الموضوع قبل افتتاح دورة مجلس اإلدارة، عرضة 

 لمجلس اإلدارة عن طريق الرابط  331الدورة، وسيجري تحديثه بانتظام على االنترن  على موقع الدورة 
“Plenary Meetings - Tentative Order of Business (TOB)” 

 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع البند رقم التاريخ/ الوقت

 تشرين األول/ أكتوبر 62، الخميس
 تشرين األول/ أكتوبر 62الجمعة، 
 تشرين األول/ أكتوبر 62السبت، 

 
 لجنة الحرية النقابية

 )اجتماعات مغلقة: لألعضاء فقط(

 

    

 اتاجتماعات المجموع  تشرين األول/ أكتوبر 33، األثنين

  -صباحاً  9الساعة 
 صباحاً  44٫11الساعة 

 مجموعة أصحاب العمل 
 مجموعة العمال

 

  -صباحاً  44الساعة 
 صباحاً  44٫11الساعة 

  مجموعة الحكومات 

  عامةجلسة   

  -صباحاً  41الساعة 
 صباحاً  41٫21الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

لمجلس  333اعتماد محضر جلسات الدورة  4 

 اإلدارة

GB.331/INS/1 

انتخاب نائب الرئيس من الحكومات في مجلس   

 7312-7312اإلدارة للفترة 

GB.331/INS/1/1 

  - بعد الظهر 1٫21الساعة 
 بعد الظهر 2٫21الساعة 

  )عند الضرورة( اتاجتماعات المجموع 

  جلسات عامة   

  - بعد الظهر 1الساعة 
 مساءً  0٫21الساعة 

  -( PFAالبرنامج والميزانية واإلدارة ) قسم 
 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد  4 
 مبنى المقر

GB.331/PFA/1 

من أجل  7319-7312 المقترحة للفترة ةالميزاني 1 

الحسابات من خارج الميزانية: مركز البلدان 

األمريكية لتنمية المعارف في مجال التدريب 

 المهني

GB.331/PFA/2 

 مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2

 : الميزانية العادية وصندوق 7316-7312

 رأس المال العامل

GB.331/PFA/3 

 استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة 1

7312-7371 

GB.331/PFA/5 

 مسائل مالية أخرى 6 

http://www.ilo.org/TOB/WebDisplaySchedule.aspx?lang=english
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع البند رقم التاريخ/ الوقت

الترتيبات المالية من أجل تجديد المكتب القطري   

 الدولية في البرازيللمنظمة العمل 

GB.331/PFA/6/1 

 GB.331/PFA/4 7371-7312استراتيجية المعارف للفترة  1 

 تشرين األول/ أكتوبر 33الثالثاء، 

  -صباحاً  41٫21الساعة 
 ظهراً  4٫21الساعة 

 جزء مراجعة  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 

 الحسابات واإلشراف

االستشارية المستقلة لإلشراف: اللجنة  0 

 االختصاصات المنقّحة

GB.331/PFA/7 

 GB.331/PFA/8 7312-7316تقرير التقييم السنوي للفترة  8 

عمليات تقييم رفيعة المستوى لالستراتيجيات  9 

 برامج القطرية للعمل الالئقالو

GB.331/PFA/9 

 مسائل متصلة بلجنة التفتيش المشتركة: 41 

 اللجنةتقارير 

GB.331/PFA/10 

مسائل أخرى متعلقة بمراجعة الحسابات  44 

 واإلشراف

 

   

 شؤون الموظفينجزء  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة )  

 ال توجد وثيقة بيان ممثل الموظفين 41 

 GB.331/PFA/13 7371-7312للفترة استراتيجية الموارد البشرية  42 

    

  -بعد الظهر  2٫21الساعة 
 بعد الظهر 1٫21الساعة 

 )تابع( شؤون الموظفينجزء  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 

المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل  41 

 الدولية

GB.331/PFA/15 

 GB.331/PFA/16/1 مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين 46 

 ال توجد وثيقة على لوائح الموظفين التعديالت 41 

    

  -بعد الظهر  1٫21الساعة 
 مساءً  6٫21الساعة 

 جزء الحوار االجتماعي -( POLقسم وضع السياسات ) 

 7312االجتماعات القطاعية في عام  2 

 7312والمقترحات لعام 

GB.331/POL/3 

: تعزيز االمتثال في مكان العمل من 2النتيجة  1 

 تفتيش العملخالل 

GB.331/POL/4 
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع البند رقم التاريخ/ الوقت

   تشرين الثاني/ نوفمبر 3األربعاء، 

  - صباحاً  41٫21الساعة 
 الواحدة بعد الظهرالساعة 

 جزء العمالة والحماية االجتماعية -( POLقسم وضع السياسات ) 

: التصديق على معايير العمل الدولية 7النتيجة  4 

 وتطبيقها

GB.331/POL/1 

حماية العمال من أشكال العمل غير  :2النتيجة  1 

 المقبولة

GB.331/POL/2 

   

  -بعد الظهر  2٫21الساعة 
 مساءً  6الساعة 

 جزء التعاون اإلنمائي -( POLقسم وضع السياسات ) 

البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي من أجل  6 

 األراضي العربية المحتلة

GB.331/POL/6 

 الدولية مع قطاع التبغ عمالً تعاون منظمة العمل  1 

 بالوالية االجتماعية للمنظمة

GB.331/POL/5 

    

    تشرين الثاني/ نوفمبر 6الخميس، 

  - صباحاً  41٫21الساعة 
 الواحدة بعد الظهرالساعة 

إذا سمح الوقت، قد تبدأ   *) (INS)القسم المؤسسي  
 في الصباح( INS/4/2مناقشة البند 

 

 العام تقرير المدير 48 

 GB.331/INS/18 التقرير الرئيسي  

متابعة مبادرات مئوية  :التقرير التكميلي األول  

 منظمة العمل الدولية

GB.331/INS/18/1 

متابعة قرارات مجلس  التقرير التكميلي الثاني:  

 اإلدارة

GB.331/INS/18/2 

وثائق مقدمة لالطالع  التقرير التكميلي الثالث:  

 فقط

GB.331/INS/18/3 

متابعة القرار بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة  6 

واستحداث العمالة الالئقة والمنتجة، الذي اعتمده 

(: 7315المؤتمر في دورته الرابعة بعد المائة )

 تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل

GB.331/INS/6 

    

  - بعد الظهر 2٫21الساعة 
 مساءً  6٫21الساعة 

 (INS)القسم المؤسسي  

المسائل المنبثقة عن الدورة السادسة بعد المائة  1 

 * ( لمؤتمر العمل الدولي7312)
 

متابعة القرار بشأن العمالة والعمل الالئق من أجل   

 * االنتقال إلى السالم والقدرة على الصمود

GB.331/INS/4/2 

ن عمتابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة الثانية   

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل

GB.331/INS/4/3 
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع البند رقم التاريخ/ الوقت

استعراض واحتمال مراجعة نسق االجتماعات  0 

 ونظمها الداخلية

GB.331/INS/7 

 

   تشرين الثاني/ نوفمبر 3، الجمعة

  - صباحاً  41٫21الساعة 
 الواحدة بعد الظهرالساعة 

  LILS/2إذا سمح الوقت، قد تبدأ مناقشة البند   **) (INS)القسم المؤسسي  
 في الصباح(

مبادرة المعايير: تنفيذ خطة العمل من أجل تدعيم  1 

 نظام اإلشراف

GB.331/INS/5 

    

  -بعد الظهر  2٫21الساعة 
 بعد الظهر  1٫21الساعة 

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

 ** الدولية وحقوق اإلنسانالعمل 

للفريق  تقرير االجتماع الثالثمبادرة المعايير:  1 

 لية استعراض المعاييرآالعامل الثالثي بشأن 

 ** (7312أيلول/ سبتمبر  79-75 )جنيف،

GB.331/LILS/2 

اختيار االتفاقيات والتوصيات التي ينبغي طلب  2 

، 19 بموجب المادة 7319تقارير بشأنها في 

من دستور منظمة )د( 6الفقرة ( وه)5 ةالفقر

 العمل الدولية

GB.331/LILS/3 

 

  -بعد الظهر  1٫21الساعة 
 مساءً  6٫21الساعة 

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

 القانونية

الوفود غير المكتملة إلى مؤتمر العمل الدولي  4 

 ةاإلقليميواالجتماعات 

GB.331/LILS/1 

   

    تشرين الثاني/ نوفمبر 2األثنين، 

  - صباحاً  41٫21الساعة 
 الواحدة بعد الظهرالساعة 

 الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة  

 (WP/GBCومؤتمر العمل الدولي )

 تشكيل مجلس اإلدارة: آخر المستجدات بشأن  4 

على صك تعديل دستور منظمة  وضع التصديق

 1926 العمل الدولية لعام

GB.331/WP/GBC/1 

  تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي 1 

 ( 7312) 136تحليل سير أعمال الدورة   

 للمؤتمر

GB.331/WP/GBC/2/1 

 GB.331/WP/GBC/2/2 استعراض شامل للنظام األساسي للمؤتمر  

اإلقليمية وسير استعراض دور االجتماعات  2 

 أعمالها

GB.331/WP/GBC/3 
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع البند رقم التاريخ/ الوقت

  -بعد الظهر  2٫21الساعة 
 مساءً  6٫21الساعة 

 (INS)القسم المؤسسي  

شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال باتفاقية الحرية  41 

 (،22)رقم  1942النقابية وحماية حق التنظيم، 

قدمها المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة 

لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة ( 7317)

 من دستور منظمة العمل الدولية 76

GB.331/INS/12 

استعراض تنفيذ االتفاقات المبرمة بين منظمة  41 

 العمل الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

GB.331/INS/10 

    تشرين الثاني/ نوفمبر 2، الثالثاء

  - صباحاً  41٫21الساعة 
 الواحدة بعد الظهرالساعة 

 (INS)القسم المؤسسي  

المسائل المنبثقة عن الدورة السادسة بعد المائة  1 

 ( لمؤتمر العمل الدولي7312)
 

متابعة القرار بشأن اإلدارة العادلة والفعاّلة لهجرة   

 اليد العاملة

GB.331/INS/4/1 

متابعة القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية  2 

المناقشات  من أجل خالل العمل الالئق: إطار من

 المتكررة

GB.331/INS/3 

مقترح بشأن التبليغ المتكامل عن النتائج السياسية  8 

 في إطار األهداف االستراتيجية األربعة

GB.331/INS/8 

 

  -بعد الظهر  2٫21الساعة 
 مساءً  6٫21الساعة 

 (INS)القسم المؤسسي  

 GB.331/INS/9 واتساق السياسات استراتيجية الشراكات 9 

 GB.331/INS/2 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي 1 

    

    تشرين الثاني/ نوفمبر 2األربعاء، 

  - صباحاً  41٫21الساعة 
 الواحدة بعد الظهرالساعة 

  (INS)القسم المؤسسي  

شكوى بشأن عدم تقيد قطر باتفاقية العمل  42 

واتفاقية تفتيش العمل، ( 79)رقم  1933الجبري، 

المندوبون إلى الدورة  (، قدمها21 )رقم 1942

( لمؤتمر العمل الدولي، 7314الثالثة بعد المائة )

 من دستور  76بموجب المادة 

 منظمة العمل الدولية

GB.331/INS/13 

  جلسة خاصة  

تقارير بشأن  - تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة 49 

  74قبول االحتجاجات المقدمة بموجب المادة 

 من الدستور 
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 رقم الوثيقة العنوان/ الموضوع البند رقم التاريخ/ الوقت

تقارير اللجان المنشأة لبحث  - تقرير المدير العام 48 

  74االحتجاجات المقدمة بموجب المادة 

 من الدستور 

 

    

  -بعد الظهر  2٫21الساعة 
 مساءً  6٫21الساعة 

  (INS)القسم المؤسسي  

 GB.331/INS/15 الحرية النقابيةتقارير لجنة  41 

شكوى بشأن عدم تقيد جمهورية فنزويال  41 

البوليفارية باتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا 

( واتفاقية الحرية 76)رقم  1972لألجور، 

( 22)رقم  1942النقابية وحماية حق التنظيم، 

واتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل 

(، قدمها عدة مندوبين 144)رقم  1926الدولية(، 

( لمؤتمر 7315إلى الدورة الرابعة بعد المائة )

من دستور  76العمل الدولي، بموجب المادة 

 منظمة العمل الدولية

GB.331/INS/14 

    

 تشرين الثاني/ نوفمبر 9، الخميس

  - صباحاً  41٫21الساعة 
 الواحدة بعد الظهرالساعة 

 (INS)القسم المؤسسي  

متابعة القرار بشأن التدابير المتبقية في موضوع  44 

ميانمار، الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثانية 

 (7313بعد المائة )

GB.331/INS/11 

 GB.331/INS/19 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة 49 

   

  -بعد الظهر  2٫21الساعة 
 مساءً  6٫21الساعة 

  (INS)القسم المؤسسي  

مجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع  تقرير 46 

 لمنظمة العمل الدولية، تورينو

GB.331/INS/16 

تقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال  40 

 مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي

GB.331/INS/17 

برنامج الهيئات الدائمة واالجتماعات وتشكيلها  11 

 وجدول أعمالها

GB.331/INS/20 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 1 

Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

331st Session, October–November 2017 – 331e session, octobre-novembre 2017 – 331.a reunión, octubre-noviembre de 2017 

 

 

 Th-jeu-J 
26 

F-ven-V 
27 

S-sam-S 
28 

M-lun-L 
30 

T-mar-M 
31 

W-mer-M 
1 

Th-jeu-J 
2 

F-ven-V 
3 

M-lun-L 
6 

T-mar-M 
7 

W-mer-M 
8 

Th-jeu-J 
9 

CFA                         

PFA       G   ▌               

POL             ▌               

LILS                         

INS         ▌                  

WP/GBC                         

 

 

CFA Committee on Freedom of Association – Comité de la liberté syndicale – Comité de Libertad 
Sindical 

 INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional 

G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los Grupos  LILS Legal Issues and International Labour Standards Section – Section des questions juridiques et des 
normes internationales du travail – Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del 
Trabajo 

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

 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 

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

   

 

 

 

1 The meeting of the Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 29 and 30 October in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin, se réunira les 29 et 30 octobre à Turin – La reunión del 
Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los días 29 y 30 de octubre. 
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 المقدمة لالطالع فقط الوثائققائمة 

 (PFA)قسم البرنامج والميزانية واإلدارة 

 (GB.331/PFA/INF/1التبرعات الطوعية والهبات )الوثيقة  .1

 

 الوثائق التي وافق عليها أعضاء هيئة مكتب مجلس اإلدارة 
 والمقدمة لالطالع فقط

 (GB.331/INF/1الندوات والمنتديات وورش العمل واالجتماعات المماثلة الموافق عليها )الوثيقة  .1

 


	قائمة الوثائق المقدمة للاطلاع فقط

