
 

 

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 تماعات وتجنب طلب نسخ إضافية. والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االج أعضاء مجلس اإلدارة. لذا يرجى من الفعالية

 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 
 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 2016تشرين الثاني/ نوفمبر  10 -تشرين األول/ أكتوبر  27جنيف، ، 328 الدورة

 
  GB.328(Rev.1) الوثيقة:

 وبرنامج االجتماعات دول األعمالـج

 INS المؤسسيالقسم 

 جدول األعمال

 تعيين المدير العام .1

 لمجلس اإلدارة 322ضر جلسات الدورة ااعتماد مح .2

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي .3

 استعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  .4

  في العمل

 بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي الخامسةالمسائل المنبثقة عن أعمال الدورة  .5

 العالمية )مناقشة عامة( واإلمداد العمل الالئق في سالسل التوريدالقرار بشأن متابعة  ■

الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق: مقترحات متعلقة بطرائق القرار بشأن  متابعة ■

 عمل المناقشات المتكررة

 مبادرة المعايير .6

 العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة .2

متابعة القرار بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمالة الالئقة والمنتجة، الذي اعتمده  .8

 (2115المؤتمر في دورته الرابعة بعد المائة )

المتبقية في موضوع ميانمار، الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثانية بعد المائة متابعة القرار بشأن التدابير  .9

(2113) 

(، قدمها 82)رقم  1948حق التنظيم،  مايةوحالنقابية  ةشكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال باتفاقية الحري .11

من دستور  26( لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 2112المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة )

 .منظمة العمل الدولية

 1942( واتفاقية تفتيش العمل، 29)رقم  1931شكوى بشأن عدم تقيد قطر باتفاقية العمل الجبري،  .11

( لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 2114المندوبون إلى الدورة الثالثة بعد المائة )(، قدمها 81 )رقم

 من دستور منظمة العمل الدولية 26

 1928جمهورية فنزويال البوليفارية باتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، شكوى بشأن عدم تقيد  .12

واتفاقية المشاورات الثالثية  (82)رقم  1948حق التنظيم،  حمايةاتفاقية الحرية النقابية و( و26)رقم 

( 2115بعد المائة ) الرابعةإلى الدورة  عدة مندوبين، قدمها (144)رقم  1926، ()معايير العمل الدولية

 من دستور منظمة العمل الدولية 26لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 
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 بين منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييساستعراض تنفيذ االتفاقات المبرمة  .13

 تقارير لجنة الحرية النقابية .14

 رير مجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينوتق .15

 تقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي .16

 تقرير المدير العام .12

 آخر المستجدات بشأن اإلصالح الداخلي: األول تكميليالتقرير ال ■

 منظمة العمل الدولية مئويةمبادرات متابعة : الثاني تكميليالتقرير ال ■

 لنازحيناالتقني الثالثي بشأن سبل نفاذ الالجئين واألشخاص  عنتائج االجتما: الثالث تكميليالتقرير ال ■

 (2116تموز/ يوليه  2-5قسراً، إلى سوق العمل )جنيف، 

أيلول/ سبتمبر  2-5التقرير التكميلي الرابع: نتائج اجتماع الخبراء بشأن التوظيف العادل )جنيف،  ■

2116) 

المرأة والرجل في عالم العمل  ضد نتائج اجتماع الخبراء بشأن العنف التقرير التكميلي الخامس: ■

 (2116تشرين األول/ أكتوبر  6-3)جنيف، 

 متابعة قرارات مجلس اإلدارة: السادس تكميليالتقرير ال ■

 وثائق مقدمة لالطالع فقط: السابع تكميليالتقرير ال ■

 مسائل أخرى ■

 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .18

 من دستور منظمة العمل الدولية 26المادة قبول الشكاوى المقدمة بموجب  ■

 مسائل أخرى ■

 تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات وجداول أعمالها .19

 

 

 POL قسم وضع السياسات

 جدول األعمال

 جزء العمالة والحماية االجتماعية

 وتوسيع نطاقها، بما في ذلك البرنامج الرائد ة: إرساء أرضيات الحماية االجتماعي3النتيجة  .1

 : تعزيز المنشآت المستدامة4النتيجة  .2

 األحكام المتصلة بالعمل في االتفاقات التجارية: االتجاهات الحديثة وِصلَتُها بمنظمة العمل الدولية .3

 في سياسات العمالة الوطنية الطوعية آليات استعراض األقران .4
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 االجتماعيجزء الحوار 

 2116في عام المعقودة االجتماعات القطاعية  .5

 التحضيرات للمؤتمر العالمي الرابع بشأن عمل األطفال .6

المتابعة داخل المكتب للقرار بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الذي اعتمده المؤتمر في دورته  .2

 (2112الواحدة بعد المائة )

 السياسات القطاعيةاستعراض إدارة  .8

 

 من أجل التنمية جزء التعاون

 من أجل األراضي العربية المحتلة اإلنمائيالبرنامج المعزز للتعاون  .9

 

 

 LILS المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية قسم

 جدول األعمال

 جزء المسائل القانونية

حماية المندوبين إلى مؤتمر العمل الدولي من أصحاب عمل وعمال وأعضاء مجلس متابعة المناقشة بشأن  .1

 اإلدارة فيما يتعلق بسلطات الدولة التي يكونون من رعاياها أو ممثلين لها

 

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

 مبادرة المعايير: .2

 العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرلفريق ل تقرير االجتماع الثاني ■

متابعة التقرير المشترك لرئيسي لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة الحرية  ■

 النقابية

، 2118في منظمة العمل الدولية من دستور  19بموجب المادة  نموذج مقترح للتقارير التي يتعين طلبها .3

 (212)رقم  2112يات الحماية االجتماعية، بشأن توصية أرض

 

 

 PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم

 جدول األعمال

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 2121-2118للفترة  لمنظمة العمل الدولية الخطة االستراتيجية .1

 2119-2118والميزانية للفترة استعراض تمهيدي لمقترحات البرنامج  .2
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 آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى المقر .3

 مسائل مالية أخرى .4

 

 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 2116-2115تقرير التقييم السنوي للفترة  .5

 (الئقالقطرية للعمل الالبرامج عمليات تقييم و )االستراتيجيةعمليات التقييم رفيعة المستوى  ةمناقش .6

 مسائل متصلة بلجنة التفتيش المشتركة: تقارير اللجنة  .2

 

 جزء شؤون الموظفين

 بيان ممثل الموظفين .8

 التعديالت على لوائح الموظفين .9

 المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية .11

 مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .11

 

 

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

 جدول األعمال 

 تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي .1

 (2116)حزيران/ يونيه  115تحليل الدورة  ■

 استعراض شامل للنظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي ■

 اإلقليمية وسير أعمالها تاستعراض دور االجتماعا .2
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 لمجلس اإلدارة  238برنامج الدورة 
 )بما في ذلك الترتيب المؤقت لبحث جدول األعمال(

 رقم التاريخ/ الوقت
 البند

 الوثيقةرقم  العنوان/ الموضوع

 

 تشرين األول/ أكتوبر  37الخميس، 

  -صباحاً  11الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

  لجنة الحرية النقابية 

  -بعد الظهر  3الساعة 
 مساءً  6الساعة 

  لجنة الحرية النقابية 

    

 تشرين األول/ أكتوبر 38الجمعة، 

  -صباحاً  11الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

  النقابيةلجنة الحرية  

  -بعد الظهر  3الساعة 
 مساءً  6الساعة 

  لجنة الحرية النقابية 

 

 تشرين األول/ أكتوبر 32السبت، 

  -صباحاً  11الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

 لجنة الحرية النقابية 

 

 أكتوبر/ األولتشرين  23األثنين، 

  -صباحاً  9الساعة 
 ظهراً  11الساعة 

 مجموعة أصحاب العمل 
 مجموعة العمال

 

  -صباحاً  9الساعة 
 ظهراً  11الساعة 

  اتجموعة الحكومالمجموعة اإلقليمية وم 

 - ظهراً  11الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

  )جلسة خاصة( (INSالقسم المؤسسي ) 

 GB.328/INS/1 تعيين المدير العام 1 

توصيات هيئة مكتب المجلس بشأن عملية انتخاب  ■  
 لعاماوتعيين المدير 

 

  مقابلة ■  

  -بعد الظهر  3ساعة ال
 بعد الظهر 3031الساعة 

  )جلسة عامة( (INSالقسم المؤسسي ) 

  317اعتماد محاضر جلسات الدورة  1 
 لمجلس اإلدارة

GB.328/INS/2 
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 رقم التاريخ/ الوقت
 البند

 الوثيقةرقم  العنوان/ الموضوع

  -بعد الظهر  3031الساعة 
 مساءً  7الساعة 

 جزء البرنامج  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 
 والميزانية واإلدارة

  لمنظمة العمل الدولية الخطة االستراتيجية 1 
 1111-1112للفترة 

GB.328/PFA/1 

استعراض تمهيدي لمقترحات البرنامج والميزانية  1 
 1119-1112للفترة 

GB.328/PFA/2 

   

   تشرين الثاني/ نوفمبر 3الثالثاء، 

 -صباحاً  11031الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

 البرنامج جزء  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 
 )تابع(والميزانية واإلدارة 

آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى  3 
 المقر

GB.328/PFA/3 

 GB.328/PFA/4 مسائل مالية أخرى 4 

 جزء مراجعة  -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة )  
 الحسابات واإلشراف

 GB.328/PFA/5 1116-1115تقرير التقييم السنوي للفترة  5 

مناقشة عمليات التقييم رفيعة المستوى  6 
)االستراتيجية وعمليات تقييم البرامج القطرية 

 للعمل الالئق(

GB.328/PFA/6 

مسائل متصلة بلجنة التفتيش المشتركة: تقارير  7 
 اللجنة

GB.328/PFA/7 

  -بعد الظهر  3031الساعة 
 مساءً  5الساعة 

 جزء شؤون الموظفين -( PFAقسم البرنامج والميزانية واإلدارة ) 

  بيان ممثل الموظفين 2 

 GB.328/PFA/9 التعديالت على لوائح الموظفين 9 

 المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية  11 
محكمة إقرار سحب  لمنظمة العمل الدولية:

 باختصاص المحكمة الدائمةالتحكيم 

GB.328/PFA/10 

  مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين 11 

    

  - مساءً  5الساعة 
 مساءً  6031الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 تقرير المدير العام 17 
 التقرير الرئيسي

 

آخر المستجدات بشأن : التقرير التكميلي األول  
 اإلصالح الداخلي

GB.328/INS/17/1 

 متابعة مبادرات مئوية: التقرير التكميلي الثاني  
 منظمة العمل الدولية

GB.328/INS/17/2 
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 رقم التاريخ/ الوقت
 البند

 الوثيقةرقم  العنوان/ الموضوع

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 3األربعاء، 

  -صباحاً  11031الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

 جزء العمالة والحماية االجتماعية -( POLقسم وضع السياسات ) 

 ةالحماية االجتماعي: إرساء أرضيات 3النتيجة  1 
 وتوسيع نطاقها، بما في ذلك البرنامج الرائد

GB.328/POL/1 

 GB.328/POL/2 : تعزيز المنشآت المستدامة4النتيجة  1 

 -بعد الظهر  3031الساعة 
 مساءً  6031الساعة 

 جزء العمالة والحماية االجتماعية -( POLقسم وضع السياسات ) 
 )تابع(

بالعمل في االتفاقات التجارية: األحكام المتصلة  3 
االتجاهات الحديثة وِصلَُتها بمنظمة العمل 

 الدولية

GB.328/POL/3 

آليات استعراض األقران الطوعية في سياسات  4 
 العمالة الوطنية

GB.328/POL/4 

  - مساءً  6031الساعة 
 مساءً  7الساعة 

 جزء التعاون من أجل التنمية -( POLقسم وضع السياسات ) 

البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي من أجل  9 
 األراضي العربية المحتلة

GB.328/POL/9 

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 2الخميس، 

  -صباحاً  11031الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

 الحوار االجتماعيجزء  -( POLقسم وضع السياسات ) 

 GB.328/POL/5 1116االجتماعات القطاعية المعقودة في عام  5 

التحضيرات للمؤتمر العالمي الرابع بشأن عمل  6 
 األطفال

GB.328/POL/6 

المتابعة داخل المكتب للقرار بشأن المبادئ  7 
والحقوق األساسية في العمل، الذي اعتمده 

 (1111المؤتمر في دورته الواحدة بعد المائة )

GB.328/POL/7 

  -بعد الظهر  3031الساعة 
 بعد الظهر 4031الساعة 

 )تابع(الحوار االجتماعي جزء  -( POLقسم وضع السياسات ) 

 GB.328/POL/8 استعراض إدارة السياسات القطاعية 2 

  -بعد الظهر  4031الساعة 
 مساءً  7الساعة 

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

  :العمل الدوليتحسين سير أعمال مؤتمر  1 

 GB.328/WP/GBC/1/1 (1156)حزيران/ يونيه  115تحليل الدورة   

استعراض شامل للنظام األساسي لمؤتمر العمل   
 الدولي

GB.328/WP/GBC/1/2 

اإلقليمية وسير  تاستعراض دور االجتماعا 1 
 أعمالها

GB.328/WP/GBC/2 
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 رقم التاريخ/ الوقت
 البند

 الوثيقةرقم  العنوان/ الموضوع

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 4الجمعة، 

  -صباحاً  11031الساعة 
 ظهراً  11الساعة 

 (INSالقسم المؤسسي ) 

 المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة الخامسة  5 
 بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي

 

العمل في سالسل التوريد  متابعة القرار بشأن  
 واإلمداد العالمية )مناقشة عامة(

GB.328/INS/5/1 

  -ظهراً  11الساعة 
 بعد الظهر 1الساعة 

 GB.328/INS/6 مبادرة المعايير 6

    

  -بعد الظهر  3031الساعة 
 مساءً  6الساعة 

  - (LILS)العمل الدولية  ومعاييرقسم المسائل القانونية  
 جزء معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسان

  مبادرة المعايير 1 

تقرير االجتماع الثاني للفريق العامل الثالثي بشأن   
 آلية استعراض المعايير

GB.328/LILS/2/1 

متابعة التقرير المشترك لرئيسي لجنة الخبراء   
المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة 

 الحرية النقابية

GB.328/LILS/2/2 

نموذج مقترح للتقارير التي يتعين طلبها بموجب  3 
من دستور منظمة العمل الدولية في  19المادة 
بشأن توصية أرضيات الحماية ، 1112

 (111)رقم  1111االجتماعية، 

GB.328/LILS/3 

    

  -مساًء  6الساعة 
 مساءً  7الساعة 

  - (LILS)العمل الدولية  ومعاييرقسم المسائل القانونية  
 المسائل القانونيةجزء 

حماية المندوبين إلى مؤتمر متابعة المناقشة بشأن  1 
عمل وعمال وأعضاء العمل الدولي من أصحاب 

مجلس اإلدارة فيما يتعلق بسلطات الدولة التي 
 يكونون من رعاياها أو ممثلين لها

GB.328/LILS/1 

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 7األثنين، 

  -صباحاً  11031الساعة 
 صباحاً  11031الساعة 

 (INSالقسم المؤسسي ) 

 GB.328/INS/1 تعيين المدير العام 1 

  )جلسة خاصة(اقتراع سري  ■  

  )جلسة عامة(ير العام دتعيين الم ■  
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 رقم التاريخ/ الوقت
 البند

 الوثيقةرقم  العنوان/ الموضوع

  -صباحاً  11031الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

 GB.328/INS/7 العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة 7

  -بعد الظهر  3031الساعة 
  مساءً  7الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة الخامسة  5 
 )تابع( بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي

 

متابعة القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية   
من خالل العمل الالئق: مقترحات متعلقة بطرائق 

 عمل المناقشات المتكررة

GB.328/INS/5/2 

  )تابع(تقرير المدير العام  17 

نتائج اجتماع الخبراء  :التقرير التكميلي الخامس  
د المرأة والرجل في عالم العمل ضبشأن العنف 

 (1116تشرين األول/ أكتوبر  6-3)جنيف، 

GB.328/INS/17/5 

 GB.328/INS/3 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي 3 

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 8الثالثاء، 

  -صباحاً  11031الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

  )تابع( تقرير المدير العام 17 

لتقني ا ع: نتائج االجتماالتقرير التكميلي الثالث  
الثالثي بشأن سبل نفاذ الالجئين واألشخاص 

 7-5النازحين قسراً، إلى سوق العمل )جنيف، 
 (1116تموز/ يوليه 

GB.328/INS/17/3 

 نتائج اجتماع الخبراء: التقرير التكميلي الرابع  
أيلول/  7-5بشأن التوظيف العادل )جنيف، 

 (1116سبتمبر 

GB.328/INS/17/4 

: وثائق مقدمة لالطالع التقرير التكميلي السابع  
 فقط

GB.328/INS/17/7 

  -بعد الظهر  3031الساعة 
 مساءً  6031الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 الصغيرة والمتوسطةمتابعة القرار بشأن المنشآت  2 
واستحداث العمالة الالئقة والمنتجة، الذي اعتمده 

 (1115المؤتمر في دورته الرابعة بعد المائة )

GB.328/INS/8 

متابعة القرار بشأن التدابير المتبقية في موضوع  9 
ميانمار، الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثانية 

 (1113بعد المائة )

GB.328/INS/9 
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 رقم التاريخ/ الوقت
 البند

 الوثيقةرقم  العنوان/ الموضوع

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 2األربعاء، 

  -صباحاً  11031الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال باتفاقية الحرية  11 
(، 27)رقم  1942النقابية وحماية حق التنظيم، 

قدمها المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة 
الدولي، بموجب المادة ( لمؤتمر العمل 1111)

من دستور منظمة العمل الدولية: قرار بشأن  16
 تعيين لجنة تحقيق

GB.328/INS/10 

شكوى بشأن عدم تقيد قطر باتفاقية العمل  11 
( واتفاقية تفتيش العمل، 19)رقم  1931الجبري، 

(، قدمها المندوبون إلى الدورة 21 )رقم 1947
العمل الدولي،  ( لمؤتمر1114الثالثة بعد المائة )

من دستور منظمة العمل  16بموجب المادة 
 الدولية

GB.328/INS/11 

  -بعد الظهر  3031الساعة 
 مساءً  6031الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

 GB.328/INS/14 تقارير لجنة الحرية النقابية 14 

شكوى بشأن عدم تقيد جمهورية فنزويال  11 
الدنيا  تحديد المستوياتالبوليفارية باتفاقية طرائق 

( واتفاقية الحرية النقابية 16)رقم  1912لألجور، 
( واتفاقية 27)رقم  1942وحماية حق التنظيم، 

المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(، 
(، قدمها عدة مندوبين إلى 144)رقم  1976

( لمؤتمر العمل 1115الدورة الرابعة بعد المائة )
من دستور منظمة  16ادة الدولي، بموجب الم

 العمل الدولية

GB.328/INS/12 

  جلسة خاصة  

 رالتقاري - تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة 12 
 14قبول الشكاوى المقدمة بموجب المادة المتعلقة ب

 من دستور منظمة العمل الدولية

 

تقارير اللجان المنشأة لبحث  - تقرير المدير العام 17 
من  14االحتجاجات المقدمة بموجب المادة 

 الدستور
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 رقم التاريخ/ الوقت
 البند

 الوثيقةرقم  العنوان/ الموضوع

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر  31الخميس، 

  -صباحاً  11031الساعة 
 ظهراً  1الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

استعراض تنفيذ االتفاقات المبرمة بين منظمة  13 
 الدولية لتوحيد المقاييسالعمل الدولية والمنظمة 

GB.328/INS/13 

  تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة 12 

من  16قبول الشكاوى المقدمة بموجب المادة  ■  
 دستور منظمة العمل الدولية

 

  مسائل أخرى ■  

  -بعد الظهر  3031الساعة 
 مساءً  6031الساعة 

  (INSالقسم المؤسسي ) 

  )تابع( تقرير المدير العام 17 

: متابعة قرارات مجلس التقرير التكميلي السادس  
 اإلدارة

GB.328/INS/17/6 

تقرير مجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع  15 
 لمنظمة العمل الدولية، تورينو

GB.328/INS/15 

تقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال  16 
 مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي

GB.328/INS/16 

تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات وجداول  19 
 أعمالها

GB.328/INS/19 
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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 

328th Session, October–November 2016 – 328e session, octobre-novembre 2016 – 328.a reunión, octubre-noviembre de 2016 
 
 

 Th-jeu-J 
27 

F-ven-V 
28 

S-sam-S 
29 

M-lun-L 
31 

T-mar-M 
1 

W-mer-M 
2 

Th-jeu-J 
3 

F-ven-V 
4 

M-lun-L 
7 

T-mar-M 
8 

W-mer-M 
9 

Th-jeu-J 
10 

CFA                         

PFA       G   ▌               

POL              ▌           

WP/GBC              ▌           

LILS                         

INS          ▌               

 
 
 

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

 INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional 

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

 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 

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

 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 

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

     

 

 

 
1 The meeting of the Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 27 and 28 October in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin, se réunira les 27 et 28 octobre à Turin – La reunión del 
Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los dias 27 y 28 de octubre. 
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 لالطـالع فقـط  المقدمة الوثائققائمة 

 (PFA)قسم البرنامج والميزانية واإلدارة 

 : الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل2112-2116البرنامج والميزانية للفترة  -1

 (GB.328/PFA/INF/1)الوثيقة 

 (GB.328/PFA/INF/2)الوثيقة لمحة عامة عن مرافق منظمة العمل الدولية  -2

 الوثائق التي وافقت عليها هيئة مكتب مجلس اإلدارة 
 والمقدمة لالطالع فقط

 GB.328/INF/1) برنامج االجتماعات كما وافق  عليه هيئة مكتب مجلس اإلدارة )الوثيقة  -1

 GB.328/INF/2)  )الوثيقة وورش العمل واالجتماعات المماثلة الموافق عليها والمنتدياتالندوات  -2

 


