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 مكتـب العمـل الدولـي

 مجلس اإلدارة 
 2020 آذار/ مارس 26-12جنيف، ، 338 الدورة

 
  GB.338/Agenda(Rev.2) الوثيقة:

 الـدول األعمــج

 INS القسم المؤسسي

 

 (GB.338/INS/1)الوثيقة  لمجلس اإلدارة 337اعتماد محضر جلسات الدورة  .1

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي: .2

 (GB.338/INS/2/1)الوثيقة  للمؤتمرجدول أعمال الدورات المقبلة  ■

   (GB.338/INS/2/2)الوثيقة للمؤتمر بعد المائة  التاسعةالدورة  ترتيبات ■

 الدولية من أجل مستقبل العمل:متابعة القرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل  .3

 مقترحات تهدف إلى زيادة تعزيز اتساق السياسات ضمن النظام متعدد األطراف  ■

 (GB.338/INS/3/1)الوثيقة 

مقترحات من أجل إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن  ■

 (GB.338/INS/3/2)الوثيقة المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

  (2019كانون األول/ ديسمبر  6-3تقرير االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر )أبيدجان،  .4

 (GB.338/INS/4)الوثيقة 

سائر معلومات عن مقترحات بشأن المزيد من الخطوات بهدف ضمان اليقين القانوني ومبادرة المعايير:  .5

 (GB.338/INS/5خطة العمل بشأن تقوية نظام اإلشراف )الوثيقة  نقاط العمل في

استعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  .6

 (GB.338/INS/6)الوثيقة في العمل 

 مساواة بين الجنسين تقرير منتصف المدة عن تنفيذ خطة عمل منظمة العمل الدولية من أجل ال .7

 (GB.338/INS/7)الوثيقة  2021-2018للفترة 

 (GB.338/INS/8سياسة واستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن إدماج اإلعاقة )الوثيقة  .8

 (GB.338/INS/9آخر المستجدات عن عملية إصالح األمم المتحدة )الوثيقة  .9

 لالطالع أو اإلرشاد أو التخاذ قرار[]يحدد الحقاً ما إذا كان هدف الوثيقة 

اعتمده المؤتمر في  المتبقية في موضوع ميانمار، الذي تقرير مرحلي عن متابعة القرار بشأن التدابير .10

 (GB.338/INS/10( )الوثيقة 2013)102دورته 

المعينة للنظر في الشكوى التدابير التي اتخذتها جمهورية فنزويال البوليفارية لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق  .11

( 2015) 104من دستور منظمة العمل الدولية، عدة مندوبين إلى الدورة  26التي قدمها بموجب المادة 

 (26)رقم  1928لمؤتمر العمل الدولي، بدعوى عدم التقيد باتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

( واتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل 87)رقم  1948 واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،

 (GB.338/INS/11)الوثيقة  (144)رقم  1976الدولية، 
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( واتفاقية حق 87)رقم  1948حرية النقابية وحماية حق التنظيم، أن عدم تقيد بنغالديش باتفاقية الشكوى بش .12

(، قدمها مندوبون 81)رقم  1947واتفاقية تفتيش العمل، ( 98)رقم  1949التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

من دستور منظمة العمل الدولية  26( لمؤتمر العمل الدولي بموجب المادة 2019) 108إلى الدورة 

 (GB.338/INS/12)الوثيقة 

ة حق واتفاقي (87)رقم  1948، الحرية النقابية وحماية حق التنظيمشكوى بشأن عدم تقيد شيلي باتفاقية  .13

 (103)رقم  1952)مراجعة(، واتفاقية حماية األمومة ( 98)رقم  1949التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

(، 151)رقم  1978( واتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة، 135)رقم  1971واتفاقية ممثلي العمال، 

من دستور منظمة  26ة ( لمؤتمر العمل الدولي بموجب الماد2019) 108ا مندوبون إلى الدورة قدمه

 (GB.338/INS/13العمل الدولية )الوثيقة 

 (GB.338/INS/14تقارير لجنة الحرية النقابية )الوثيقة  .14

 (GB.338/INS/15)الوثيقة  تقرير المدير العام .15

بشأن تعديل  1986آخر المستجدات عن وضع التصديق على صك عام  :التقرير التكميلي األول ■

من القرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من  3منظمة العمل الدولية ومتابعة الفقرة دستور 

 (GB.338/INS/15/1أجل مستقبل العمل )الوثيقة 

 تاريخ االجتماع اإلقليمي السابع عشر آلسيا والمحيط الهادئ التقرير التكميلي الثاني:  ■

 (GB.338/INS/15/2)الوثيقة 

 (GB.338/INS/15/3)الوثيقة  وثائق مقدمة لالطالع فقط :الثالثالتقرير التكميلي  ■

 مسائل أخرى ■

 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .16

 (GB.338/INS/17)الوثيقة  برنامج الهيئات الدائمة واالجتماعات وتشكيلها وجدول أعمالها .17

 

 وثائق مقدمة لالطالع

 -تشرين الثاني/ نوفمبر  20تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات )جنيف،  .1

 (GB.338/INS/INF/1)الوثيقة ( 2019كانون األول/ ديسمبر  7

 (GB.338/INS/INF/2)الوثيقة الندوات والمنتديات وورش العمل واالجتماعات المماثلة الموافق عليها  .2

 من دستور منظمة العمل الدولية  24ة المقدمة بموجب المادة االحتجاجات المعلق  تقرير عن وضع  .3

 (GB.338/INS/INF/3)الوثيقة 

 

POL قسم وضع السياسات 

 

 جزء العمالة والحماية االجتماعية

 دور منظمة العمل الدولية في معالجة موضوع تغير المناخ وتحقيق انتقال عادل للجميع  .1

 (GB.338/POL/1)الوثيقة 

 ديد االلتزام بعمالة الشباب عن طريق الموافقة على خطة عمل للمتابعة بشأن عمالة الشباب تج .2

 (GB.338/POL/2)الوثيقة  2030-2020للفترة 
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 االجتماعي الحوارجزء 

  2021-2020لفترة لوالمقترحات  2019في عام المعقودة االجتماعات القطاعية  .3

 (GB.338/POL/3)الوثيقة 

 (GB.338/POL/4)الوثيقة التحضيرات للمؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال  .4

 

LILS المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية قسم 

 

 جزء المسائل القانونية

د  .1  (GB.338/LILS/1)الوثيقة استعراض شامل للنظام األساسي للمؤتمر: مشروع نص موح 

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

 العمل منظمة دستور من()د( 6)19( والمادة ه()5)19 المادة بموجب المطلوبة للتقارير مقترح نموذج .2

  الصكوك المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بشأن 2021 في الدولية

 (GB.338/LILS/2)الوثيقة 

 (GB.338/LILS/3)الوثيقة ي بآلية استعراض المعايير عنالمالثالثي ل فريق العمل اعمأالثاني لسير  التقييم .3

 

PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم 

 

 البرنامج والميزانية واإلدارة جزء

 (GB.338/PFA/1)الوثيقة  2019-2018 للفترة تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية .1

 (GB.338/PFA/2)الوثيقة  من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي 18تفويض السلطة بموجب المادة  .2

 : حساب الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل حتى 2019-2018البرنامج والميزانية للفترة  .3

 (GB.338/PFA/3)الوثيقة  2019كانون األول/ ديسمبر  31

 (GB.338/PFA/4)الوثيقة  آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى المقر .4

 مسائل مالية أخرى .5

 (GB.338/PFA/5/1)الوثيقة تسديد قرض أعمال تجديد مبنى المقر  ■

مباني المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية من أجل أفريقيا والمكتب القطري لمنظمة العمل الدولية  ■

 من أجل كوت ديفوار وبنن وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتوغو في أبيدجان 

 (GB.338/PFA/5/2)الوثيقة 

 مراجعة الحسابات واإلشرافجزء 

 (GB.338/PFA/6)الوثيقة  اللجنة االستشارية المستقلة لإلشرافتقرير  .6

  2019كانون األول/ ديسمبر  31تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في  .7

 (GB.338/PFA/7)الوثيقة 

 شؤون الموظفين جزء

 يوجد وثيقة( )ال رئيس نقابة الموظفينبيان  .8

 )ال يوجد وثيقة( التعديالت على لوائح الموظفين .9
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 (GB.338/PFA/10)الوثيقة تقرير مجلس صندوق المدفوعات الخاصة  .10

 :المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية .11

 (GB.338/PFA/11/1)الوثيقة التعديالت المقترحة على النظام األساسي للمحكمة  ■

 (GB.338/PFA/11/2)الوثيقة تشكيل المحكمة  ■

 مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .12

 

 وثائق مقدمة لالطالع

 2020 يناير /الثاني كانون 1 من اعتباراً  االشتراكات : تحصيل2021-2020 للفترةالبرنامج والميزانية  .1

 (GB.338/PFA/INF/1)الوثيقة تاريخه  حتى

  2021-2018تقرير مرحلي عن تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة  .2

 (GB.338/PFA/INF/2)الوثيقة 

 (GB.338/PFA/INF/3مراجعة الحسابات الخارجية )الوثيقة  خطة .3

 2018 ديسمبر /األول كانون 31 في المنتهية السنة عن الداخلي الحسابات كبير مراجعي تقرير متابعة .4

 (GB.338/PFA/INF/4 الوثيقة)

  2019كانون األول/ ديسمبر  31تشكيل وهيكلية موظفي منظمة العمل الدولية حتى  .5

 (GB.338/PFA/INF/5)الوثيقة 

 2019الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام  مقررات .6

 (GB.338/PFA/INF/6)الوثيقة 

 للمعاشات المشترك الصندوق لمجلس 66 الدورة تقرير بشأن المتحدة لألمم العامة الجمعية مقررات .7

 (GB.338/PFA/INF/7 الوثيقة( )2019) المتحدة األمم لموظفي التقاعدية

 


