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  يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة
 2019تشرين الثاني/ نوفمبر  7 -تشرين األول/ أكتوبر  24جنيف، ، 337 الدورة

 
  GB.337/Agenda(Rev.3) الوثيقة:

 الـدول األعمــج

 INS القسم المؤسسي
 

 (GB.337/INS/1)الوثيقة  لمجلس اإلدارة 336اعتماد محضر جلسات الدورة  .1

 (GB.337/INS/2)الوثيقة  مؤتمر العمل الدوليالدورات المقبلة لجدول أعمال  .2

 ( لمؤتمر العمل الدولي:2019مائة )المسائل المنبثقة عن الدورة الثامنة بعد ال .3

 (GB.337/INS/3/1)الوثيقة متابعة القرار بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل  ■

متابعة القرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل: مقترحات إدراج  ■

ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 (GB.337/INS/3/2)الوثيقة 

 (GB.337/INS/3/3الوثيقة )تحليل التدابير المتخذة لتعزيز السير الفعال للمؤتمر  ■

عمل منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد برنامج تقرير منتصف المدة بشأن تنفيذ  .4

 (GB.337/INS/4واإلمداد العالمية )الوثيقة 

التقرير المرحلي السنوي عن برنامج التعاون التقني المتفق عليه بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية  .5

 (GB.337/INS/5)الوثيقة 

لدعم االتفاق الثالثي الوطني المؤرخ في تشرين  334مجلس اإلدارة في دورته  عتمدهمتابعة القرار الذي ا .6

الطريق: تقرير مرحلي مقدم من حكومة غواتيماال عن  خريطةوالرامي إلى تنفيذ  2017وفمبر الثاني/ ن

 (GB.337/INS/6)الوثيقة التدابير المتخذة 

 (GB.337/INS/7)الوثيقة االستراتيجية البحثية لمنظمة العمل الدولية  .7

باتفاقية  عدم تقيد جمهورية فنزويال البوليفارية بدعوىة للنظر في الشكوى نتقرير لجنة التحقيق المعي .8

( واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 26)رقم  1928طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

المقدمة من  ،(144)رقم  1976( واتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(، 87)رقم  1948

من دستور  26عمل الدولي، بموجب المادة ( لمؤتمر ال2015مندوبين إلى الدورة الرابعة بعد المائة ) عدة

 (GB.337/INS/8)الوثيقة منظمة العمل الدولية 

تقرير مرحلي عن متابعة القرار بشأن التدابير المتبقية في موضوع ميانمار، الذي اعتمده المؤتمر في  .9

 (GB.337/INS/9( )الوثيقة 2013دورته الثانية بعد المائة )

 (GB.337/INS/10)الوثيقة  النقابيةتقارير لجنة الحرية  .10

تقرير الدورة الثانية والثمانين لمجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو  .11

 (GB.337/INS/11)الوثيقة ( 2019تشرين األول/ أكتوبر  25جنيف، )

 :(GB.337/INS/12)الوثيقة  تقرير المدير العام .12

خر المستجدات بشأن وضع التصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل آ :التكميلي األول التقرير ■

عمل الدولية من أجل مستقبل للقرار بشأن إعالن مئوية منظمة ال 3ومتابعة الفقرة  1986الدولية لعام 

 (GB.337/INS/12/1)الوثيقة  العمل
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 الحوار االجتماعي العابر للحدودتقرير اجتماع الخبراء بشأن التقرير التكميلي الثاني:  ■

 (GB.337/INS/12/2( )الوثيقة 2019شباط/ فبراير  15-12)جنيف، 

 (GB.337/INS/12/3متابعة قرارات مجلس اإلدارة )الوثيقة  :الثالثالتقرير التكميلي  ■

 (GB.337/INS/12/4)الوثيقة  وثائق مقدمة لالطالع فقط :الرابعالتقرير التكميلي  ■

 (GB.337/INS/12/5التقرير التكميلي الخامس: تعيين مدير عام مساعد )الوثيقة  ■

التقرير التكميلي السادس: سحب الشكوى بدعوى عدم امتثال أوروغواي التفاقية العمل في الموانئ،  ■

، في القطاعات المماثلة (، المقدمة من االتحاد الوحيد لعمال الموانئ والعمال137)رقم  1973

 (GB.337/INS/12/6)الوثيقة من دستور منظمة العمل الدولية  24بموجب المادة 

استعراض منتصف المدة لتنفيذ إعالن بالي الذي اعتمده االجتماع اإلقليمي التقرير التكميلي السابع:  ■

 (2016كانون األول/ ديسمبر  9-6السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ )بالي، 

 (GB.337/INS/12/7)الوثيقة 

  تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .13

 (GB.337/INS/14تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات وجدول أعمالها وبرنامجها )الوثيقة  .14

 

 قائمة الوثائق المقدمة لالطالع

 ( GB.337/INS/INF/1الندوات والمنتديات وورش العمل واالجتماعات المماثلة الموافق عليها )الوثيقة  .1

 من دستور منظمة العمل الدولية  24تقرير عن وضع االحتجاجات المعلّقة المقدمة بموجب المادة  .2

 (GB.337/INS/INF/2)الوثيقة 

 

POL قسم وضع السياسات 

 

 جزء العمالة والحماية االجتماعية

مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز: تسريع وتيرة التقدم في استجابة منظمة العمل الدولية  .1

  (GB.337/POL/1)الوثيقة  2030لعام المحرز 

 االجتماعي الحوارجزء 

  2020في عام  العمل القطاعي من أجلوالمقترحات  2019االجتماعات القطاعية في عام  .2

 (GB.337/POL/2)الوثيقة 

 جزء المنشآت متعددة الجنسية

األنشطة الترويجية المعنية بإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية  .3

 (GB.337/POL/3والتطورات ذات الصلة خارج منظمة العمل الدولية )الوثيقة 

 اإلنمائي التعاونجزء 

 (GB.337/POL/4البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي من أجل األراضي العربية المحتلة )الوثيقة  .4

مواطن لآخر المستجدات عن االستراتيجية المتكاملة محسوبة التكاليف والمحددة زمنياً من أجل التصدي  .5

  (GB.337/POL/5العجز في العمل الالئق في قطاع التبغ )الوثيقة 
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LILS المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية قسم 

 

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

المعني بآلية استعراض المعايير )جنيف،  الثالثي مبادرة المعايير: تقرير االجتماع الخامس للفريق العامل .1

 (GB.337/LILS/1( )الوثيقة 2019أيلول/ سبتمبر  23-27

( ه)5، الفقرة 19بموجب المادة  2021اختيار االتفاقيات والتوصيات التي ينبغي طلب تقارير بشأنها في  .2

 (GB.337/LILS/2)د( من دستور منظمة العمل الدولية )الوثيقة 6والفقرة 

 

PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم 

 

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 : 2021-2020للفترة  لبرنامج والميزانيةا .1

 (GB.337/PFA/1/1برنامج العمل وإطار النتائج )الوثيقة  ■

 م الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن القرارات االنعكاسات المالية للحك ■

 التي اتخذتها لجنة الخدمة المدنية الدولية فيما يتعلق بالمؤشر المنقح لتسوية مقر العمل في جنيف 

 (GB.337/PFA/1/2)الوثيقة 

 (GB.337/PFA/2يقة )الوث والمحيط األمني أعمال تجديد مبنى المقر مشاريعآخر المستجدات بشأن  .2

من أجل الحسابات من خارج الميزانية: مركز البلدان األمريكية  2021-2020الميزانية المقترحة للفترة  .3

 (GB.337/PFA/3)الوثيقة لتنمية المعارف في مجال التدريب المهني 

 : حساب الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل 2019-2018البرنامج والميزانية للفترة  .4

 (GB.337/PFA/4)الوثيقة 

  مسائل مالية أخرى .5

 (GB.337/PFA/5)الوثيقة  ي بروكسلفالعائدات المستمدة من بيع مكتب منظمة العمل الدولية  ■

 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 (GB.337/PFA/6)الوثيقة  2019-2018تقرير التقييم السنوي للفترة  .6

 (GB.337/PFA/7)الوثيقة عمليات تقييم رفيعة المستوى لالستراتيجيات والبرامج القطرية للعمل الالئق  .7

 (GB.337/PFA/8)الوثيقة مسائل متصلة بلجنة التفتيش المشتركة: تقارير اللجنة  .8

 )ال يوجد وثيقة( متعلقة بمراجعة الحسابات واإلشرافمسائل أخرى  .9

 شؤون الموظفين جزء

  رئيس نقابة الموظفينبيان  .10

تشكيل وهيكلية موظفي منظمة العمل الدولية: خطة عمل من أجل تحسين تنوع القوى العاملة في منظمة  .11

 (GB.337/PFA/11)الوثيقة  العمل الدولية

 )ال يوجد وثيقة( الموظفين التعديالت على لوائح .12
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 :المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية .13

منظمات أخرى  اعتراف االعتراف باختصاص المحكمة من جانب منظمات دولية أخرى وسحب ■

 (GB.337/PFA/13/1)الوثيقة اختصاص المحكمة ب

 (GB.337/PFA/13/2)الوثيقة  تعديالت مقترحة على النظام األساسي للمحكمة ■

 :الموظفين مسائل أخرى معنية بشؤون .14

التعيينات في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة العمل الدولية )الصندوق المشترك للمعاشات  ■

 (GB.337/PFA/14/1التقاعدية لموظفي األمم المتحدة( )الوثيقة 

 

 قائمة الوثائق المقدمة لالطالع

 (GB.337/PFA/INF/1التبرعات الطوعية والهبات )الوثيقة  .1

الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن القرارات التي اتخذتها لجنة الخدمة المدنية  .2

 (GB.337/PFA/INF/2الدولية فيما يتعلق بالمؤشر المنقح لتسوية مقر العمل في جنيف )الوثيقة 

 

 

 

 

 


