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كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
دارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
  2021 مارس /آذار جنيف، ، 341الدورة

 

 

 2021 فبراير /شباط 26 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 جدول األعمال

 القسم المؤسسي (INS) 

 مالحظات  بند جدول األعمال

 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي 341ترتيبات خاصة للدورة  
  GB.341/INS/1) الوثيقة) (2021 مارس /آذار)

 من أجل اتخاذ قرار 
 بالمراسلة

 لمجلس اإلدارة 340محضر جلسات الدورة  اعتماد 
 GB.341/INS/2) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 
 بالمراسلة

   أعمال مؤتمر العمل الدوليجدول  

 أعمال الدورات المقبلة للمؤتمرجدول  3-1
 GB.341/INS/3/1) الوثيقة(

  

 (2021للمؤتمر ) 109تيبات للدورة تر 3-2
  GB.341/INS/3/2) الوثيقة)

  

   GB.341/INS/4) الوثيقة( وعالم العمل 19-كوفيد 

 منظمة العمل الدوليةاستعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعالن  
 GB.341/INS/5) الوثيقة( بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

 من أجل اتخاذ قرار 
 بالمراسلة

أجل مستقبل  منالقرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية  متابعة 
مقترحات من أجل إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار : العمل

 لمبادئ والحقوق األساسية في العمللمنظمة العمل الدولية 
 GB.341/INS/6) الوثيقة)

  

 عن عملية إصالح األمم المتحدة المستجداتآخر  
 GB.341/INS/7) الوثيقة(

  

من أجل مستقبل متابعة القرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية  
العمل: المقترحات الرامية إلى تعزيز قدر أكبر من االتساق ضمن النظام 

 GB.341/INS/8) الوثيقة( متعدد األطراف

  

تقرير الفريق العامل الثالثي بشأن المشاركة الكاملة والمتساوية والديمقراطية  
إعالن  في اإلدارة السديدة الثالثية لمنظمة العمل الدولية تمشياً مع روح

 GB.341/INS/9) الوثيقة( المئوية

  

http://www.ilo.org/gb
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 مالحظات  بند جدول األعمال

المعينة رد حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية على تقرير لجنة التحقيق  
الدنيا  المستوياتللنظر في الشكوى بدعوى عدم التقيد باتفاقية طرائق تحديد 

واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  (26)رقم  1928لألجور، 
( واتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(، 87)رقم  1948
 GB.341/INS/10) الوثيقة) (144 )رقم 1976

  

( 81)رقم  1947العمل، شكوى بشأن عدم تقيد بنغالديش باتفاقية تفتيش  
( واتفاقية حق 87)رقم  1948التنظيم، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق 

 (98)رقم  1949التنظيم والمفاوضة الجماعية، 
 GB.341/INS/11) الوثيقة)

  

   تقارير لجنة الحرية النقابية 

   تقرير المدير العام 

 GB.341/INS/13/1) الوثيقة) التقرير المعتاد 13-1

بشأن تحقيق العمل  التقنيتقرير االجتماع : ألولالتكميلي ا التقرير 13-2
 الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية

 (2020فبراير  شباط/ 28-25)جنيف، 
 GB.341/INS/13/2) الوثيقة)

  

 فقط لالطالع مقدمة: وثائق ثانيالتقرير التكميلي ال 13-3
 GB.341/INS/13/3) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

   اإلدارةتقارير هيئة مكتب مجلس  

 البرنامج الزمني لإلجراءات الواجب اتخاذها بشأن انتخاب المدير العام 
 GB.341/INS/15) الوثيقة)

  

 وتشكيلها وجدول أعمالها واالجتماعاتبرنامج الهيئات الدائمة  
 GB.341/INS/16) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

عن متابعة القرار بشأن التدابير المتبقية في موضوع ميانمار،  مرحليتقرير  
 (2013) 102الذي اعتمده المؤتمر في دورته 

 GB.341/INS/17))الوثيقة 

مراجعة هذه الوثيقة بحيث جرت  

 التطورات خرآتتجلّى فيها 

 وثائق مقدمة لالطالع
  

بشأن المزيد من خطة العمل الهادفة إلى تقوية نظام اإلشراف: مقترحات  .1
 الخطوات الرامية إلى ضمان اليقين القانوني ومعلومات عن سائر نقاط

 GB.341/INS/INF/1) الوثيقة) العمل في خطة العمل

 مناقشة مؤجلة 

 2021إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 

عن متابعة القرار بشأن التدابير المتبقية في موضوع ميانمار،  مرحليتقرير  .2
 (2013) 102الذي اعتمده المؤتمر في دورته 

وثيقة مقدمة للمناقشة بوصفها  

  GB.341/INS/17 الوثيقة

 تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات .3
 (2020كانون األول/ ديسمبر  12 - تشرين الثاني/ نوفمبر 24)جنيف، 

 GB.341/INS/INF/3) الوثيقة)

  

من دستور  24تقرير عن وضع االحتجاجات المعلقة، المقدمة بموجب المادة  .4

 GB.341/INS/INF/4)الوثيقة ( منظمة العمل الدولية
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 مالحظات  بند جدول األعمال

 الندوات والمنتديات وورش العمل واالجتماعات المماثلة الموافق عليها .5

 GB.341/INS/INF/5) لوثيقةا)
  

بشأن تعديل  1986آخر المستجدات عن وضع التصديق على صك عام  .6
 GB.341/INS/INF/6) الوثيقة( دستور منظمة العمل الدولية

  

جراءات المنسقة التي اتخذتها منظمات األمم المتحدة الالتقدم المحرز بشأن ا .7
والشركاء االجتماعيون بهدف متابعة تنفيذ القرار بشأن قضايا العمل البحري 

 GB.341/INS/INF/7))الوثيقة  19-وجائحة كوفيد

  

 قسم وضع السياسات  (POL) 

 مالحظات  األعمال  جدول بند

 جتماعيةاالجزء العمالة والحماية 
  

متابعة االستراتيجية بشأن حقوق الشعوب األصلية في تنمية شاملة  
ومستدامة، بما في ذلك تنفيذ الخطة االستراتيجية للمشاركة في أعمال هيئات 

منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية المعنية، بشأن اتفاقية الشعوب 
 GB.341/POL/1) الوثيقة( (169)رقم  1989األصلية والقبلية، 

  

   GB.341/POL/2) الوثيقة) العمل الالئق واالنتاجية 

 جتماعياالجزء الحوار 
  

والمقترحات من أجل النشاط القطاعي  2021في عام  االجتماعات القطاعية 
 GB.341/POL/3)الوثيقة ) 2023-2022 في الفترة

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

 اإلنمائي جزء التعاون
  

 :2025-2020التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة استراتيجية  
 GB.341/POL/4) الوثيقة) خطة التنفيذ

  

 جنسيةمتعددة الالمنشآت جزء 
  

األنشطة الترويجية فيما يخص إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة  
العمل الجنسية والسياسة االجتماعية والتطورات المتصلة بها خارج منظمة 

 GB.341/POL/5) الوثيقة) الدولية

  

   وثائق مقدمة لالطالع

 التحضيرات للمؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال .1
 GB.341/POL/INF/1) الوثيقة)
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 قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية (LILS)   

 مالحظات  بند جدول األعمال

 جزء المسائل القانونية
  

 :لمؤتمر العمل الدولياستعراض شامل للنظام األساسي  
 GB.341/LILS/1) الوثيقة) مشروع نص موحد

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة 

 نساناإلجزء معايير العمل الدولية وحقوق 

( والمادة ه()5)19للتقارير المطلوبة بموجب المادة  وذج مقترحنم 
الصكوك المتعلقة بتكافؤ بشأن  2022()د( من الدستور، في عام 6)19

 GB.341/LILS/2) الوثيقة) الفرص والمساواة في المعاملة

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

 بشأن تطبيق االتفاقيات المصّدق عليها للتقارير نموذج مقترح 
 (190)رقم  2019من الدستور(: اتفاقية العنف والتحرش،  22)المادة 

  GB.341/LILS/3) الوثيقة)

 اتخاذ قرار من أجل 

 بالمراسلة

 من 22 المادة بموجب طلبها تعديالت مقترحة على نموذج التقارير المزمع 
 بصيغتها ،2006 البحري، العمل اتفاقية بشأن الدولية العمل منظمة دستور
 GB.341/LILS/4) الوثيقة) المعدلة

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

مل الثالثي المعني بآلية استعراض افريق العالالتقييم الثاني لسير أعمال  
  GB.341/LILS/5) الوثيقة) المعايير

  

 إجراء تعيين أعضاء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 
 GB.341/LILS/6) الوثيقة)

  

 دارةاإلقسم البرنامج والميزانية و  (PFA) 

 مالحظات  بند جدول األعمال

 دارةاإلجزء البرنامج والميزانية و
  

 2023-2022للفترة  مقترحات المدير العام للبرنامج والميزانية 
 GB.341/PFA/1) الوثيقة)

  

 2021-2020على تنفيذ البرنامج والميزانية للفترة  19-انعكاسات كوفيد 
 GB.341/PFA/2) الوثيقة)

  

 آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى المقر 
 GB.341/PFA/3) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

 من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي 18تفويض السلطة بموجب المادة  
 GB.341/PFA/4) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

: حساب الميزانية العادية وصندوق 2019-2018البرنامج والميزانية للفترة  
 2019كانون األول/ ديسمبر  31رأس المال العامل حتى 

 GB.341/PFA/5) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

: التقرير المالي والبيانات المالية 2019-2018البرنامج والميزانية للفترة  
 2019كانون األول/ ديسمبر  31الموحدة المدققة عن السنة المنتهية في 

 GB.341/PFA/6) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة
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 مالحظات  بند جدول األعمال

 2022شتراكات في الميزانية لعام جدول تقدير اال 
 GB.341/PFA/7) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

 شرافاإلجزء مراجعة الحسابات و
  

 من أجل اتخاذ قرار  GB.341/PFA/8) الوثيقة) اللجنة االستشارية المستقلة لإلشرافتقرير  

 بالمراسلة

كانون  31تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في  
 GB.341/PFA/9) الوثيقة) 2020األول/ ديسمبر 

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

 من أجل اتخاذ قرار  GB.341/PFA/10) الوثيقة)التفتيش المشتركة مسائل متعلقة بوحدة  

 بالمراسلة

 جزء شؤون الموظفين
  

   )ال يوجد وثيقة(  بيان رئيس نقابة الموظفين 

   )ال يوجد وثيقة( التعديالت على لوائح الموظفين 

 من أجل اتخاذ قرار  GB.341/PFA/13) الوثيقة) مجلس صندوق المدفوعات الخاصةتقرير  
 بالمراسلة

 في لجنة صندوق معاشات موظفي منظمة العمل الدولية اتتعيينال 
 )مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة(

 GB.341/PFA/14) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

   المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية 

 تعديالت مقترحة على النظام األساسي للمحكمة 15-1
 GB.341/PFA/15/1) الوثيقة)

 من أجل اتخاذ قرار 

 بالمراسلة

 من أجل اتخاذ قرار  GB.341/PFA/15/2) الوثيقة) تشكيل المحكمة 15-2

 بالمراسلة

 2021-2018استراتيجية الموارد البشرية للفترة آخر المستجدات بشأن  
 GB.341/PFA/16) الوثيقة)

  

 وثائق مقدمة لالطالع
  

   :2021-2020البرنامج والميزانية للفترة  .1

 2020كانون األول/ ديسمبر  31وضع الحسابات حتى  1-1
 GB.341/PFA/INF/1/1) الوثيقة)

  

 حتى تاريخه 2021كانون الثاني/ يناير  1تحصيل االشتراكات من  1-2
 GB.341/PFA/INF/1/2) الوثيقة)

  

 تقرير مرحلي عن تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات .2
 GB.341/PFA/INF/2) الوثيقة) 2021-2018للفترة 

  

 31المنتهية في  الفترةمتابعة تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن  .3
 GB.341/PFA/INF/3) الوثيقة) 2019كانون األول/ ديسمبر 

  

   GB.341/PFA/INF/4) الوثيقة) خطة مراجعة الحسابات الخارجية .4

 2020كانون األول/ ديسمبر  31حتى  نموظفيالتشكيل وهيكلية  .5
 GB.341/PFA/INF/5) الوثيقة)
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 مالحظات  بند جدول األعمال

مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير لجنة الخدمة المدنية  .6
 GB.341/PFA/INF/6) الوثيقة)الدولية 

  

للصندوق  67مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير الدورة  .7
 (2020المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة )

  GB.341/PFA/INF/7) الوثيقة)

  

ولية: تقرير األمين العام دارية لمنظمة العمل الدمسائل متعلقة بالمحكمة اإل .8
 لألمم المتحدة عن هيكل الوالية القضائية في نظام األمم المتحدة الموّحد

 (GB.341/PFA/INF/8)الوثيقة 

  


