
   مكتب العمل الدولي  GB.301: الوثيقة
301: الدورة

اإلدارة مجلس    

برنامج

 ٢٠٠٨مارس / آذارجنيف، 

 االجتماعات جدول األعمال و

GB  مجلس اإلدارة

 ألعمالجدول ا

.١ .٣٠٠اعتماد محضر جلسات دورة مجلس اإلدارة  

.٢  .وجدول أعمالها ومكان انعقادها) ٢٠١٠(ة والتسعين سعاتتاريخ دورة مؤتمر العمل الدولي ال 

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

٣.

.٤ .العمل الدولية بشأن العمال المهاجرينتنفيذ خطة عمل منظمة  

.٥ .يل مجلس اإلدارةتشك 

.٦ ).٢٩رقم  (١٩٣٠التطورات بشأن مسألة تقيد حكومة ميانمار باتفاقية العمل الجبري،  

.٧ .اإلجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن تعيين المدير العام 

 . تقارير لجنة الحرية النقابية .٨

 . العمل الدوليتقرير الفريق العامل المعني بشؤون مؤتمر .٩

.١٠ . تقارير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

.١١ . تقارير لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية 

.١٢ . تقرير اللجنة الفرعية للمنشآت متعددة الجنسية 

.١٣ . تقرير لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

.١٤ .ةتقرير لجنة االجتماعات القطاعية والتقنية والقضايا ذات الصل 

.١٥ . تقرير لجنة التعاون التقني 

.١٦ . تقرير الفريق العامل المعني بالبعد االجتماعي للعولمة 

.١٧ . تقرير المدير العام 

 . تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .١٨

 .تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات وجداول أعمالها .١٩
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PFA  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  جدول األعمال

  المسائل المالية
 ٣١ حتى حساب الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل: ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦البرنامج والميزانية للفترة  .١

  ).بما في ذلك التحويالت بين بنود الميزانية (٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول

 .٢٠٠٧  -٢٠٠٦تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة  .٢

 .٢٠١٥-٢٠١٠ات تمهيدية بشأن إطار السياسة االستراتيجي للفترة مشاور .٣

 .استعراض الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية .٤

ديسمبر /  آانون األول٣١متابعة تقرير رئيس مراجعة الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في إجراءات  .٥
٢٠٠٦. 

 .٢٠٠٧ديسمبر /  آانون األول٣١ة في تقرير رئيس مراجعة الحسابات الداخلي عن السنة المنتهي .٦

 . من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي١٨تفويض السلطة بموجب المادة  .٧

 . االجتماعات القطاعيةياحتياط .٨

يناير / تحصيل االشتراآات اعتبارًا من األول من آانون الثاني: ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرنامج والميزانية للفترة  .٩
 .حتى تاريخه

 .عية للمبنىتقرير اللجنة الفر .١٠

 .مسائل مالية أخرى .١١

 المسائل المتعلقة بشؤون الموظفين
 . بيان ممثل الموظفين .١٢

 .تشكيل وهيكل الموظفين .١٣

 .التعديالت على نظام الموظفين .١٤

 . االستثناءات على نظام الموظفين .١٥

 . قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية .١٦

 .بالمعاشات التقاعديةمسائل متعلقة  .١٧

 . مسائل متصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية .١٨

  . مسائل أخرى متعلقة بالموظفين .١٩

PFA/BS  اللجنة الفرعية للمبنى/ لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  

  جدول األعمال

  .مقترحات التمويل: أعمال تجديد مبنى المقر .١

  .سائل أخرىم .٢
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LILS  المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةلجنة 

 جدول األعمال

  المسائل القانونية
  .آخر المستجدات: وضع المزايا والحصانات التي تتمتع بها منظمة العمل الدولية في الدول األعضاء .١

 . مراجعة قواعد االجتماعات اإلقليمية .٢

 . الت على النظام األساسي لمؤتمر العمل الدوليتعديال .٣

 .االتفاق بين منظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للسياحة .٤

 . مسائل قانونية أخرى .٥

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسان
 .التحسينات على أنشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمعايير .٦

 .العمل الدولية بشأن التمييز في االستخدام والمهنةتقرير عن الوضع العام إلجراءات منظمة  .٧

عالقات اتفاقية ):  من الدستور١٩المادة (نموذج التقارير عن تطبيق االتفاقيات غير المصدقة والتوصيات  .٨
 ١٩٧٨، توصية عالقات العمل في الخدمة العامة، و)١٥١رقم  (١٩٧٨، العمل في الخدمة العامة

 ١٩٨١، وتوصية المفاوضة الجماعية، )١٥٤رقم  (١٩٨١،  الجماعيةاتفاقية المفاوضة، و)١٥٩ رقم(
 ).١٦٣ رقم(

عمل في قطاع صيد اتفاقية ال):  من الدستور٢٢المادة (نموذج التقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة  .٩
 ).١٨٨رقم  (٢٠٠٧، األسماك

بشأن تطبيق التوصيات المتعلقة لجنة الخبراء المشترآة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية مرحلي لتقرير  .١٠
 .بالعاملين في التدريس

 .مسائل أخرى .١١

MNE  اللجنة الفرعية للمنشآت متعددة الجنسية

  جدول األعمال

 . ٢٠٠٩-٢٠٠٨األولويات االستراتيجية لبرنامج المنشآت متعددة الجنسية للفترة  .١

ي إلى توفير توجه بشأن معايير العمل الدولية وإعالن المبادئ الثالثي آخر المستجدات عن البرنامج الرام .٢
 .ن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية وغير ذلك من المسائل ذات الصلةأبش

 : آخر المستجدات بشأن األنشطة المتصلة بالمسؤولية االجتماعية للشرآات .٣

 ؛داخل منظمة العمل الدولية  )أ(

 . مات األخرىداخل المنظ  )ب(

 .السياسة االجتماعيةإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية واقتراح من أجل تقييم مدى إنفاذ  .٤

 .مسائل أخرى .٥
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ESP    لجنة العمالة والسياسة االجتماعية

  جدول األعمال

 . من فيتنامعرض قطري: تنفيذ برنامج العمالة العالمي .١

 .آخر التطورات: برنامج العمل الالئق في ورقات استراتيجية الحد من الفقر .٢

 .تقييم التقدم المحرز في المشروع الرائد للصندوق االستئماني االجتماعي العالمي .٣

 . استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن تشجيع تنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة .٤

آخر االتجاهات والتطورات السياسية : ولية بشأن مناطق تجهيز الصادراتتقرير عن المبادرة المرآزية الد .٥
 .في مناطق تجهيز الصادرات

 .آخر المستجدات: تنفيذ برنامج العمالة العالمي .٦

 .مسائل أخرى .٧

STM   لجنة االجتماعات القطاعية والتقنية والقضايا ذات الصلة

  جدول األعمال

والمقترحات الجديدة لألنشطة في الفترة  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ الفترةي غرض ومدة وتشكيل األنشطة التي ستنفذ ف .١
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 . تقرير مرحلي عن برامج العمل الجارية .٢

 :مدى إنفاذ التوصيات الصادرة عن االجتماعات القطاعية والتقنية .٣

سبتمبر /  أيلول٢٧-٢٤جنيف، (االجتماع الثالثي بشأن أثر سالسل األغذية العالمية على العمالة   ) أ(
 ؛)٢٠٠٧

 ٦-٣جنيف، ( تحديث التصنيف الدولي الموحد للمهن :االجتماع الثالثي لخبراء احصاءات العمل  ) ب(
  ؛)٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول

اجتماع الخبراء لبحث الصكوك والمعارف والتوعية والتعاون التقني والتعاون الدولي آأدوات   ) ج(
 .)٢٠٠٧ديسمبر / ول آانون األ١٣-١٠جنيف، ( توجيهي للمواد الخطرة  إطارالستحداث

لجنة الخبراء المشترآة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن تطبيق التوصيات المتعلقة بالعاملين في  .٤
 .تقرير شفوي: التدريس

 : المسائل البحرية .٥

 فيما يتعلق بعمل التابعة للمنظمة البحرية الدولية  القانونية للجنةقرير عن الدورة الثالثة والتسعينت  )أ(
فريق الخبراء العامل المخصص المشترك بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية بشأن 
المسؤوليات والتعويضات المتعلقة بمستحقات البحارة في حالة الوفاة أو اإلصابة الشخصية أو التخلي 

  عن البحارة؛

تابعة للمنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق تقرير عن الدورة الثالثة والثمانين للجنة السالمة البحرية ال  )ب(
 مشترك بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية يعنى  مخصصبإنشاء فريق عامل
  ؛بالعنصر البشري

 وعن الدورة تقرير عن الدورة الثالثة والثمانين للجنة السالمة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية  )ج(
فريق الخبراء ل ين للجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن االجتماع الثانيالثالثة والتسع
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شأن قياس الحمولة وأماآن اإلقامة، المعتمد في الدورة السادسة والتسعين لمؤتمر  بمتابعة القرار  )د(
   .العمل الدولي

لفريق العامل المشترك بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية واتفاقية تشكيل الدورة الثالثة ل .٦
 . بازل بشأن تكسير السفن

قضايا تهم دوائر األعمال : جتماعية لنظم االنتاج العالمية واال عن الندوة بشأن الجوانب العماليةتقرير .٧
 .)٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول١٩-١٧جنيف، (

 .مسائل أخرى .٨

TC لجنة التعاون التقني 

  جدول األعمال

 .الشراآات بين القطاعين العام والخاص .١

 .تقييم مواضيعي: أنشطة التعاون التقني في مجال السالمة والصحة المهنيتين .٢

 .انب العملية في البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفالالجو .٣

 .برنامج التعاون التقني الخاص من أجل آولومبيا .٤

  . مسائل أخرى .٥

WP/SDG الفريق العامل المعني بالبعد االجتماعي للعولمة  

  جدول األعمال

  .قت المناسبيجري في الوقت الحاضر وضع اللمسات األخيرة على جدول األعمال هذا وسينشر في الو
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  ٣٠١برنامج اجتماعات دورة مجلس اإلدارة 

  
 لجنة الحرية النقابية

  مارس/  آذار٦الخميس،  
  بعد الظهر٣ صباحًا  و١١الساعة 

  
 لجنة الحرية النقابية

  مارس/  آذار٧الجمعة،  
  بعد الظهر٣  صباحًا  و١٠الساعة 

  
  المجموعة الحكومية

جنة البرنامج والميزانية اللجنة الفرعية للمبنى، التابعة لل
  واإلدارة

   االجتماعات القطاعية والتقنية والقضايا ذات الصلةلجنة 
 العمالة والسياسة االجتماعيةلجنة 

  مارس/  آذار١٠االثنين،  
   صباحًا١٠الساعة 
   صباحًا١١الساعة 

  
   بعد الظهر٣٫٣٠   و صباحًا١١الساعة 
  بعد الظهر٣٫٣٠الساعة 

  
  اسة االجتماعيةلجنة العمالة والسي

 التعاون التقنيلجنة 

  مارس/  آذار١١الثالثاء،  
   بعد الظهر٣٫٣٠ و  صباحًا١٠٫٣٠الساعة 
  بعد الظهر٣٫٣٠ صباحًا و ١٠٫٣٠الساعة 

  
 لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

  مارس/  آذار١٢األربعاء،  
  بعد الظهر٣٫٣٠ صباحًا و ١٠٫٣٠الساعة 

  
  نية واإلدارة لجنة البرنامج والميزا

  اللجنة الفرعية للمنشآت متعددة الجنسية
 الفريق العامل المعني بشؤون مؤتمر العمل الدولي

  مارس /  آذار١٣الخميس،  
   صباحًا ١٠٫٣٠الساعة 
   بعد الظهر٣الساعة 
  بعد الظهر٣الساعة 

  
  المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةلجنة 

 اعيةلجنة العمالة والسياسة االجتم

  مارس/  آذار١٤الجمعة،  
   بعد الظهر٣٫٣٠و  صباحًا ١٠٫٣٠الساعة 
  صباحًا١٠٫٣٠الساعة 

  
 الفريق العامل المعني بالبعد االجتماعي للعولمة

  مارس/  آذار١٧االثنين،  
  بعد الظهر٣٫٣٠ صباحًا و ١٠٫٣٠الساعة 

  
  مجموعة أصحاب العمل

  مجموعة العمال
  المجموعة الحكومية

 ارةمجلس اإلد

  مارس/  آذار١٨الثالثاء،  
   صباحًا ٩الساعة 

  
   صباحًا١٠الساعة 
  بعد الظهر ٣الساعة 

  
  مجلس اإلدارة

 لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  مارس/  آذار١٩األربعاء،  
   بعد الظهر٣٫٣٠ صباحًا  و١٠٫٣٠الساعة 
   بعد الظهر٢٫٣٠الساعة 

  
 مجلس اإلدارة

  مارس/  آذار٢٠الخميس،  
١ بعد الظهر٣  و صباحًا ١٠٫٣٠لساعة ا

  

 

  . بعد الظهر٣٫٣٠إذا اقتضى األمر عقد اجتماعات للمجموعات بعد الظهر، سيبدأ مجلس اإلدارة أعماله عند الساعة     1
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 
Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

G
B
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301st Session, March 2008 – 301e session, mars 2008 – 301.a reunión, marzo de 2008 
 

 Th-jeu-J 
6 

F-ven-V 
7 

M-lun-L 
10 

T-mar-M 
11 

W-mer-M 
12 

Th-jeu-J 
13 

F-ven-V 
14 

M-lun-L 
17 

T-mar-M 
18 

W-mer-M 
19 

Th-jeu-J 
20 

CFA                       

PFA                    A   

PFA/BS                       

LILS                       

MNE                       

ESP                       

STM                       

TC                       

IPEC SC                       

WG/ILC                        

WP/SDG                       

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

PFA Programme, Financial and Administrative Committee – Commission du programme, du budget et de 
l'administration – Comisión de Programa, Presupuesto y Administración. 

PFA/BS Building Subcommittee – Sous-comité du bâtiment – Subcomisión de Construcciones 

LILS Committee on Legal Issues and International Labour Standards – Commission des questions 
juridiques et des normes internationales du travail – Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas 
Internacionales del Trabajo. 

MNE Subcommittee on Multinational Enterprises – Sous-commission sur les entreprises multinationales – 
Subcomisión de Empresas Multinacionales. 

ESP Committee on Employment and Social Policy – Commission de l'emploi et de la politique sociale – 
Comisión de Empleo y Política Social. 

STM Committee on Sectoral and Technical Meetings and Related Issues – Commission des réunions 
sectorielles et techniques et des questions connexes – Comisión de Reuniones Sectoriales y 
Técnicas y Cuestiones Afines. 

TC Committee on Technical Cooperation – Commission de la coopération technique – Comisión de 
Cooperación Técnica. 

WG/ILC Working Group on the International Labour Conference – Groupe de travail sur la Conference 
international du Travail – Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional del Trabajo 

WP/SDG Working Party on the Social Dimension of Globalization – Groupe de travail sur  
la dimension sociale de la mondialisation – Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social  
de la Mundialización. 

GB Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración. 

G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los grupos 

A Adoption of reports – Adoption des rapports – Adopción de informes. 
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