
 

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 ق مجلس اإلدارة متاحة وآل وثائ. 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
GB.320(Rev.) :الوثيقة  2014مارس/ آذار13-27 ، جنيف،  320الدورة

 االجتماعات جدول األعمال وبرنامج

 INS القسم المؤسسي

 جدول األعمال

 لمجلس اإلدارة  ٣١٩ضر جلسات الدورة ااعتماد مح  .١

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي  .٢

  العمل الدوليالمسائل المنبثقة عن أعمال مؤتمر   .٣

  تنفيذ خطة العمل: القرار بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العملمتابعة   ■

  متابعة القرار بشأن التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء  ■

  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  متابعة استعراض التقارير السنوية بموجب  .٤
  في العمل

   التزام منظمة العمل الدولية مع القطاع الخاص  .٥

  استراتيجية بشأن االلتزام األوسع نطاقًا لمنظمة العمل الدولية مع القطاع الخاص  ■

  تحليل للشراآات بين القطاعين العام والخاص  ■

  تقرير عن أنشطة منظمة العمل الدولية في ميانمار  .٦

  ٢٠٠٤المتابعة الممنوحة لتوصيات لجنة التحقيق لعام : بيالروس  .٧

  تقرير البعثة الثالثية رفيعة المستوى إلى جمهورية فنزويال البوليفارية  .٨

، قدمها )٨٧رقم ( ١٩٤٨باتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال  .٩
من دستور  ٢٦لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة ) ٢٠١٢(المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة 

  منظمة العمل الدولية

بشأن وضع ) ٢٠١٢ر نوفمب/ تشرين الثاني( ٣١٦متابعة القرار الذي اعتمده مجلس اإلدارة في دورته   .١٠
  نقابات العمال في فيجي

، قدمها المندوبون )٨٧رقم ( ١٩٤٨الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، باتفاقية  فيجيشكوى بشأن عدم تقيد   .١١
  من دستور  ٢٦لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة ) ٢٠١٣(المائة الثانية بعد إلى الدورة 

  منظمة العمل الدولية

  تقارير لجنة الحرية النقابية  .١٢

  تقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي  .١٣

  تقرير المدير العام  .١٤
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  آخر المستجدات بشأن اإلصالح الداخلي: تقرير تكميلي  ■

إنشاء إدارة مرآزية العمالية ومتابعة المناقشة بشأن حل المعهد الدولي للدراسات : تقرير تكميلي  ■
  للبحوث

  وضع الحقوق النقابية في بنغالديش: تقرير تكميلي  ■

التطورات فيما يتعلق باالتفاق بين منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد : تقرير تكميلي  ■
  المقاييس، بما في ذلك في مجال السالمة والصحة المهنيتين

تشرين  ١١-٢جنيف، (تقارير المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل  :تقرير تكميلي  ■
إحصاءات العمل بشأن تعزيز إحصاءات العمالة  في خبراءلواالجتماع الثالثي ل) ٢٠١٣أآتوبر / األول

  )٢٠١٣فبراير / شباط ١ -يناير / آانون الثاني ٢٨جنيف، (والبطالة 

  طالع فقطوثائق مقدمة لال: تقرير تكميلي  ■

  مسائل أخرى  ■

  تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة  .١٥

، قدمها )١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(التمييز باتفاقية  البحرينشكوى بشأن عدم تقيد   ■
من دستور منظمة  ٢٦لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة ) ٢٠١١(المائة  المندوبون إلى الدورة

  العمل الدولية

  مسائل أخرى  ■

  تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات وجداول أعمالها  .١٦
  
  
  

 POL  قسم وضع السياسات

  جدول األعمال

 جزء العمالة والحماية االجتماعية

 مجال األهمية البالغة بشأن الوظائف والمهارات لصالح الشباب  .١

  اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطةمجال األهمية البالغة بشأن   .٢

  )٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني ٨ -٤جنيف، (متابعة االجتماع التقني الثالثي بشأن هجرة اليد العاملة   .٣

في الدورة الرابعة بعد المائة ) حماية العمل(تقرير من أجل المناقشة المتكررة عن الحماية االجتماعية   .٤
  لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠١٥(

  

 جزء الحوار االجتماعي

  ٢٠١٥-٢٠١٤والفترة  ٢٠١٣- ٢٠١٢ للفترة برنامج األنشطة القطاعية  .٥

  آخر المستجدات بشأن برنامج العمل األفضل  .٦
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 جزء التعاون التقني

  وروبا وآسيا الوسطىأ: اآلفاق اإلقليمية بشأن التعاون التقني  .٧

  برازيليا بشأن عمل األطفالمتابعة إعالن   .٨

  في الدول ذات الوضع الهش التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية  .٩

  

 جزء المنشآت متعددة الجنسية
استراتيجية التنفيذ من أجل آلية متابعة وتعزيز األنشطة بشأن إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة   .١٠

  )إعالن المنشآت متعددة الجنسية(الجنسية والسياسة االجتماعية 
  
  

 LILS  المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية قسم

  جدول األعمال

 جزء المسائل القانونية
العمل الدولي مقترحة بشأن إصالح مؤتمر التعديالت الالمزيد من  :النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي  .١

 المسائلمن  ذلك وغير

عمل الأعضاء مجلس اإلدارة من أصحاب  من أجلوثيقة هوية  :امتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية  .٢
  عمالالو

  مسائل أخرى  .٣

  

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

 ٢٠١٢لعام  مؤتمر العمل الدولي في لجنة تطبيق المعايير شأنبمتابعة : مبادرة المعايير  .٤

  )١٨٥رقم ( ٢٠٠٣، )مراجعة(التعاون الدولي بشأن اتفاقية وثائق هوية البحارة   .٥

  من الدستور ١٩بموجب المادة  ٢٠١٥اختيار االتفاقيات والتوصيات التي ينبغي طلب تقارير بشأنها في   .٦
  
  
  

 PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم

  جدول األعمال

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 ٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة   .١

  من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي ١٨تفويض السلطة بموجب المادة   .٢
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  إطار السياسة االستراتيجي  .٣

  االنعكاسات المالية بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية: المتحدةتنسيق منظومة األمم   .٤

  مشروع أعمال تجديد مبنى المقر :مسائل المبنى  .٥

  التصرف في األموال واألصول التي ال تزال موجودة في حسابات المعهد الدولي للدراسات العمالية  .٦

  مسائل مالية أخرى  .٧

  

 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 )٢٠١٩-٢٠١٦(ترتيبات لتعيين مراجع الحسابات الخارجي   .٨

  ٢٠١٢ديسمبر / آانون األول ٣١متابعة تقرير آبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في   .٩

  ٢٠١٣ديسمبر / آانون األول ٣١تقرير آبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في   .١٠

  تشارية المستقلة لإلشرافتقرير اللجنة االس  .١١

  

 جزء شؤون الموظفين

 بيان ممثل الموظفين  .١٢

  مقترحات منبثقة عن خطة العمل اإلصالحية للمدير العام في مجال إدارة الموارد البشرية  .١٣

  مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين  .١٤
 
  
  

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

   جدول األعمال

  واالجتماعات اإلقليمية تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي  .١

  استعراض تنفيذ عملية إصالح مجلس اإلدارة  .٢
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  برنامج االجتماعات المفصل

  مارس/ آذار ١٣الخميس، 
 النقابيةلجنة الحرية  بعد الظهر ٣والساعة  ًاصباح ١١الساعة 

  

  مارس/ آذار ١٤الجمعة، 

 لجنة الحرية النقابية  بعد الظهر ٣صباحًا والساعة  ١٠الساعة 
    

    مارس/ آذار ١٥السبت، 
  لجنة الحرية النقابية  الساعة الواحدة ظهرًا -صباحًا  ١٠الساعة 

    

    مارس/ آذار ١٧االثنين، 
  مجموعة أصحاب العمل  الساعة الواحدة ظهرًا - صباحًا ١٠الساعة 

  مجموعة العمال
 المجموعة الحكومية الساعة الواحدة ظهرًا - صباحًا ١١الساعة 
 )١البند (القسم المؤسسي  بعد الظهر ٣الساعة  -بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 

 قسم البرنامج والميزانية واإلدارة مساًء ٦٫٣٠الساعة  -بعد الظهر  ٣الساعة 
  

  مارس/ آذار ١٨الثالثاء، 
 البرنامج والميزانية واإلدارةقسم  الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
  األعضاء الحكوميون في مجلس اإلدارة   بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة  -بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 

  )إن دعت الضرورة( )مسائل المخصصات(
 والميزانية واإلدارةالبرنامج قسم   مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  

  مارس/ آذار ١٩األربعاء، 
الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس  الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 

 اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي
 الحوار االجتماعيجزء  -وضع السياسات قسم  مساًء ٥٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

 جزء المنشآت متعددة الجنسية -قسم وضع السياسات   مساًء ٧الساعة  -مساًء  ٥٫٣٠الساعة 

  

  مارس/ آذار ٢٠الخميس، 

العمالة والحماية جزء  -وضع السياسات قسم  الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا ١٠٫٣٠الساعة 
 االجتماعية

 التعاون التقنيجزء  -قسم وضع السياسات  مساًء ٧الساعة  -بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
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  مارس/ آذار ٢١الجمعة، 

جزء العمالة والحماية  -وضع السياسات قسم  الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
 االجتماعية

  قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية  مساًء ٦٫٣٠الساعة  -بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
  

  مارس/ آذار ٢٤االثنين، 
 المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةقسم  الساعة الواحدة ظهرًا - صباحًا ١٠٫٣٠الساعة 
الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس  مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

 اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي
  

  مارس/ آذار ٢٥الثالثاء، 
 المؤسسيقسم ال الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
 القسم المؤسسي  مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  

  مارس/ آذار ٢٦األربعاء، 
  القسم المؤسسي الواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
  المؤسسيالقسم   مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  

  مارس/ آذار ٢٧الخميس، 
 القسم المؤسسيالواحدة ظهرًاالساعة  -صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
  القسم المؤسسي   مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣الساعة 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 
Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

320th Session, March 2014 – 320e session, mars 2014 – 320.a reunión, marzo de 2014 
 

 Th-jeu-J 
13 

F-ven-V
14 

S-sam-S
15 

M-lun-L
17 

T-mar-M
18 

W-mer-M
19 

Th-jeu-J 
20 

F-ven-V
21 

M-lun-L
24 

T-mar-M
25 

W-mer-M
26 

Th-jeu-J
27 

CFA                      

PFA 
  

   G   GMA
               

POL  
  

                 

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 

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

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 

GMA Meetings of the GB Government members (allocations questions) – Réunion des membres 
gouvernementaux du Conseil d’administration (questions de répartition des contributions) – 
Reunión de los miembros gubernamentales del CA (cuestiones de prorrateo de las 
contribuciones) 

INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional

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

G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los grupos
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  المقدمة لالطالع فقط قائمة البنود
 (INS) القسم المؤسسي

آانون  ١٤ - نوفمبر / تشرين الثاني ٢٧جنيف، (الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات تقرير لجنة   .١
 )GB.320/INS/INF/1الوثيقة ( ٢٠١٣ديسمبر / األول

  

  (POL) قسم وضع السياسات

   ٢٠١٣ عام من الثاني النصف في المنفـّذ القطاعي النشاط في مختارة بارزة معالم  .١
 )GB.320/POL/INF/1الوثيقة (

  وندوة العمال ) ٢٠١٣ديسمبر / آانون األول ٦و ٥جنيف، (نتائج ندوة أصحاب العمل عن مستقبل العمل   .٢
ديسمبر / آانون األول ١٢-١٠جنيف، (العمال  قوةعن انعدام المساواة في الدخل ومؤسسات سوق العمل و

  )GB.320/POL/INF/2الوثيقة ) (٢٠١٣

  

  (LILS) المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةقسم 

  ) GB.320/LILS/INF/1الوثيقة ( ١٩٨٦تشجيع التصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية،   .١

  )GB.320/LILS/INF/2الوثيقة ( ١٩٩٧صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية،  تشجيع التصديق على  .٢

  )GB.320/LILS/INF/3الوثيقة (آخر المستجدات : مشارآة النساء في الوفود إلى مؤتمر العمل الدولي  .٣

  

  (PFA) قسم البرنامج والميزانية واإلدارة

  حساب الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل : ٢٠١٣-٢٠١٢البرنامج والميزانية للفترة   .١
  )GB.320/PFA/INF/1الوثيقة ( ٢٠١٣ديسمبر / آانون األول ٣١حتى 

يناير / تحصيل االشتراآات ابتداًء من األول من آانون الثاني: ٢٠١٥-٢٠١٤البرنامج والميزانية للفترة   .٢
  )GB.320/PFA/INF/2الوثيقة ( تاريخهحتى  ٢٠١٤

تقرير مرحلي عن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة : مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .٣
  )GB.320/PFA/INF/3الوثيقة ( ٢٠١٥- ٢٠١٠

  )GB.320/PFA/INF/4الوثيقة ( ٢٠١٣ديسمبر / آانون األول ٣١تشكيل وهيكل الموظفين حتى   .٤

  ٢٠١٣ررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام مق  .٥
  )GB.320/PFA/INF/5الوثيقة (

لمجلس الصندوق  ٦٠مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير الدورة : مسائل المعاشات التقاعدية  .٦
  )GB.320/PFA/INF/6الوثيقة ) (٢٠١٣(المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 

  )GB.320/PFA/INF/7الوثيقة (تقرير مجلس صندوق المدفوعات الخاصة : مسائل المعاشات التقاعدية  .٧

  تدابير استثنائية بشأن حاالت إنهاء الخدمة بالتراضي : االستثناءات على لوائح الموظفين  .٨
  )GB.320/PFA/INF/8الوثيقة (

  


