
 

وتحسين  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 

على االنترنت وكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة . والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية أعضاء مجلس اإلدارةلذا يرجى من . الفعالية
 .www.ilo.org: على العنوان

 
 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 3102أكتوبر / تشرين األول 16-31، جنيف،  319الدورة

 
  GB.319(Rev.) :الوثيقة

 االجتماعات جدول األعمال وبرنامج

 INS القسم المؤسسي

 جدول األعمال

 لمجلس اإلدارة  118ضر جلسات الدورة ااعتماد مح .1

 (وما بعده 2112عام ) جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي .2

 مؤتمر العمل الدوليالدورة الثانية بعد المائة لالمسائل المنبثقة عن أعمال  .1

 مناقشة تقرير المدير العاممتابعة  ■

 والعمل الالئق والوظائف الخضراءمتابعة القرار بشأن التنمية المستدامة  ■

 بشأن العمالة والحماية االجتماعية في السياق الديمغرافي الجديدمتابعة القرار  ■

من دستور منظمة  11المتبقية بشأن ميانمار، المعتمد بموجب المادة بالتدابير متابعة القرار المتعلق  ■

 العمل الدولية

 2112عام  برنامج التنمية المستدامة لما بعد .4

 بشأن االلتزام األوسع نطاقًا لمنظمة العمل الدولية مع القطاع الخاصاستراتيجية  .2

 (2111أبريل / نيسان 11-8أوسلو، )تقرير وإعالن االجتماع اإلقليمي األوروبي التاسع  .6

، قدمها (87رقم ) 1448شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال باتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  .7

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

 منظمة العمل الدولية

بشأن وضع ( 2112نوفمبر / تشرين الثاني) 116متابعة القرار الذي اعتمده مجلس اإلدارة في دورته  .8

 نقابات العمال في فيجي

، قدمها (111رقم ) 1428، (في االستخدام والمهنة)شكوى بشأن عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز  .4

 من دستور  26لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة ( 2111)المندوبون إلى الدورة المائة 

 منظمة العمل الدولية

 تقارير لجنة الحرية النقابية .11

 الدولي للدراسات العماليةتقرير مجلس إدارة المعهد  .11

 تقرير مجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو .12

 تقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي .11

 تقرير المدير العام .14
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 الداخليآخر المستجدات بشأن اإلصالح : تقرير تكميلي ■

 إنشاء إدارة مركزية للبحوث: تقرير تكميلي ■

 وثائق مقدمة لالطالع فقط: تقرير تكميلي ■

 متابعة قرارات مجلس اإلدارة: تقرير تكميلي ■

 مسائل أخرى ■

 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .12

، قدمها (87رقم ) 1448الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، باتفاقية  فيجيشكوى بشأن عدم تقيد  ■

من دستور  26لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة ( 2111)المائة  الثانية بعد المندوبون إلى الدورة

 منظمة العمل الدولية

 مسائل أخرى ■

 تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات وجداول أعمالها .16

 

 

 

 POL قسم وضع السياسات

 جدول األعمال

 جزء العمالة والحماية االجتماعية

متابعة القرار بشأن الجهود المبذولة لجعل العمل الالئق واقعًا بالنسبة إلى العمال المنزليين في كافة أنحاء  .1

 تقرير مرحلي : العالم

بالهجرة الدولية والتنمية تقرير شفهي عن حصيلة حوار الجمعية العامة لألمم المتحدة رفيع المستوى المعني  .2

 (2111أكتوبر / تشرين األول)

 جزء الحوار االجتماعي

 متابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة عن الحوار االجتماعي .1

 2112-2114والفترة  2111-2112 للفترة برنامج األنشطة القطاعية .4

 جزء التعاون التقني

 أمريكا الالتينية والكاريبي: اآلفاق اإلقليمية بشأن التعاون التقني .2

 البرنامج المعزز للتعاون التقني من أجل األراضي العربية المحتلة  .6

 2111االتجاهات والتوقعات منذ عام : برنامج التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية .7
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 LILS الدوليةالمسائل القانونية ومعايير العمل  قسم

 جدول األعمال

 جزء المسائل القانونية

 :النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي .1

تعديالت مقترحة منبثقة عن مقترحات مجلس اإلدارة بشأن إصالح المؤتمر وغيرها من التعديالت  ■

 المقترحة

 المتابعة :امتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية .2

مسألة االمتيازات والحصانات فيما يتعلق بموظفي أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال  ■

 في مجلس اإلدارة

 عمالالعمل والأعضاء مجلس اإلدارة من أصحاب  من أجلوثيقة هوية  ■

 مسائل أخرى .1

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

الصادر  2112المعايير في منظمة العمل الدولية وتأثيره، بما في ذلك متابعة قرار عام م وضع اتعزيز نظ .4

 عن لجنة تطبيق المعايير، التابعة لمؤتمر العمل الدولي

 2116اتفاقية العمل البحري،  بدء سريان .2

 

 

 

 PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم

 األعمالجدول 

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 الميزانية العادية: 2111-2112البرنامج والميزانية للفترة  .1

 استراتيجي جديد ةالخطوات نحو إطار سياس .2

 :من أجل الحسابات من خارج الميزانية 2112-2114الميزانيات المقترحة للفترة  .1

 والصحة المهنيتينمركز المعلومات الدولي للسالمة  ■

 مركز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في مجال التدريب المهني ■

 :مسائل المبنى .4

 آخر المستجدات عن مشروع أعمال تجديد مبنى المقر ■

 :مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .2

 المعلوماتالتقدم المحرز في االستثمارات في الهيكل األساسي لتكنولوجيا  ■
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 التقدم المحرز في نشر النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد، في الميدان ■

 مسائل مالية أخرى .6

 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 2111-2112تقرير التقييم السنوي للفترة  .7

 الالئقاالستراتيجيات والبرامج القطرية للعمل : مناقشات عمليات التقييم رفيعة المستوى .8

 تقارير اللجنة: مسائل متصلة بلجنة التفتيش المشتركة .4

 جزء شؤون الموظفين

 بيان ممثل الموظفين .11

 مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .11

 تعديالت على لوائح الموظفين ■

 

 

 

  HL القسم رفيع المستوى

 جدول األعمال 

 جزء السياسات االستراتيجية 

 سياسيةاليارات خوالفي العالم  الوضع االقتصادي ووضع العمالة .1

 

 

 

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

  جدول األعمال

 تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي .1
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 لمفصلبرنامج االجتماعات ا

  أكتوبر/ تشرين األول 61األربعاء، 

 لجنة الحرية النقابية بعد الظهر 1الساعة 

  

  أكتوبر/ تشرين األول 67الخميس، 

 لجنة الحرية النقابية بعد الظهر 1والساعة  ًاظهر 12الساعة 

  

  أكتوبر/ تشرين األول 61الجمعة، 

 الحرية النقابيةلجنة  بعد الظهر 1صباحًا والساعة  11الساعة 

  

  أكتوبر/ تشرين األول 26االثنين، 

 مجموعة أصحاب العمل صباحًا

 مجموعة العمال

 المجموعة الحكومية الساعة الواحدة ظهرًا - صباحًا 11الساعة 

 (1البند )القسم المؤسسي  بعد الظهر 1الساعة  -بعد الظهر  2011الساعة 

 قسم البرنامج والميزانية واإلدارة مساًء 6011الساعة  -بعد الظهر  1الساعة 

  

  أكتوبر/ تشرين األول 22الثالثاء، 

 البرنامج والميزانية واإلدارةقسم  الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  11011الساعة 

 جزء الحوار االجتماعي -وضع السياسات قسم  مساًء 6011الساعة  - بعد الظهر 1011الساعة 

  

  أكتوبر/ تشرين األول 23األربعاء، 

الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس  الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  11011الساعة 

 اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي

جزء العمالة والحماية  -وضع السياسات قسم  مساًء 6011الساعة  - بعد الظهر 1011الساعة 

 االجتماعية

  

  أكتوبر /تشرين األول 24الخميس، 

 جزء التعاون التقني -وضع السياسات قسم  الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا 11011الساعة 

 التعاون التقنيجزء  -قسم وضع السياسات  بعد الظهر  4الساعة  -بعد الظهر  1011الساعة 

 مجلس إدارة المعهد الدولي للدراسات العمالية مساًء 6011الساعة  -بعد الظهر  4الساعة 

  

  أكتوبر/ تشرين األول 25الجمعة، 

 قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  11011الساعة 

 قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية مساًء 6011الساعة  -بعد الظهر  1011الساعة 
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  أكتوبر/ تشرين األول 21االثنين، 

 جزء السياسات االستراتيجية -القسم رفيع المستوى  الساعة الواحدة ظهرًا - صباحًا 11 الساعة

الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس  مساًء 6011الساعة  - بعد الظهر 1011الساعة 

 اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي

  

  أكتوبر/ تشرين األول 29الثالثاء، 

 المؤسسيقسم ال الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  11011الساعة 

 القسم المؤسسي مساًء 6011الساعة  - بعد الظهر 1011الساعة 

  

  أكتوبر/ تشرين األول 30األربعاء، 

 القسم المؤسسي الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  11011الساعة 

 القسم المؤسسي مساًء 6011الساعة  - بعد الظهر 1011الساعة 

  

  أكتوبر/ تشرين األول 36الخميس، 

 القسم المؤسسي الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  11011الساعة 

 بعد الظهر 1الساعة 
1
 القسم المؤسسي  مساًء 6011الساعة  - 

 

 

 

 

 .بعد الظهر 1011إذا 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 
1
 

Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

319th Session, October 2013 – 319
e
 session, octobre 2013 – 319.

a
 reunión, octubre de 2013 

 
 

 W-mer-M 
16 

Th-jeu-J 
17 

F-ven-V 
18 

M-lun-L 
21 

T-mar-M 
22 

W-mer-M 
23 

Th-jeu-J 
24 

F-ven-V 
25 

M-lun-L 
28 

T-mar-M 
29 

W-mer-M 
30 

Th-jeu-J 
31 

CFA                         

POL       G       ▌           

PFA                         

INSTITUTE                         

HL                          

LILS                         

WP/GBC                         

INS        ▌                 

 

 

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

 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 

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

 INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional 

INSTITUTE Board of the International Institute for Labour Studies – Conseil de l’Institut international d’études 
sociales – Junta Directiva del Instituto Internacional de Estudios Laborales 

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

HL  High-Level Section – Section de haut niveau – Sección de Alto Nivel    

 

 

 

 
1 The  meeting of the Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 17 and 18 October in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin se réunira les 17 et18 octobre à Turin – La reunión del 
Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los dias 17 y 18 de octubre. 
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 المقدمة لالطالع فقط قائمة البنود

 (INS) القسم المؤسسي

 المهنيتينالتطورات المتعلقة بالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، بما في ذلك في مجال السالمة والصحة  .1

 (GB.319/INS/INF/1الوثيقة )

 ( GB.319/INS/INF/2الوثيقة ) آخر المستجدات بشأن إجراء آلية الشكوى في ميانمار .2

 

 (POL) قسم وضع السياسات

  2111 عام من األول النصف في المنفـّذ القطاعي النشاط في مختارة بارزة لمعالم وجيز استعراض .1

 (GB.319/POL/INF/1الوثيقة )

 ( GB.319/POL/INF/2الوثيقة )آخر المستجدات بشأن تنفيذ أنشطة التعاون التقني في ميانمار  .2

 

 (LILS) المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةقسم 

  نتائج األبحاث الرائدة: التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي ونوع الجنس .1

 ( GB.319/LILS/INF/1الوثيقة )

 

 (PFA) قسم البرنامج والميزانية واإلدارة

 (GB.319/PFA/INF/1الوثيقة ) التبرعات الطوعية والهبات .1

 (GB.319/PFA/INF/2الوثيقة ) المسائل المالية المتصلة بالمعهد الدولي للدراسات العمالية .2

  2112-2114معلومات عن الميزانية التشغيلية لمنظمة العمل الدولية للفترة  .1

 (GB.319/PFA/INF/3الوثيقة )

 

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

 (GB.319/WP/GBC/INF/1الوثيقة ) مقترحة للنظر فيهامسائل  :إصالح مجلس اإلدارة تنفيذ استعراض .1

 


