
 

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 وآل 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
GB.317(Rev.1) :الوثيقة 2013مارس/ آذار6-28 ، جنيف،  317الدورة

 جدول األعمال والبرنامج

 INS القسم المؤسسي

 جدول األعمال

 لمجلس اإلدارة  ٣١٦اعتماد محضر جلسات الدورة   .١

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي  .٢

  لمؤتمرلوما بعدها ) ٢٠١٤(جدول أعمال الدورة الثالثة بعد المائة مقترحات   ■

  متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  استعراض التقارير السنوية بموجب  .٣
  في العمل

  المسائل المنبثقة عن أعمال مؤتمر العمل الدولي  .٤

  متابعة القرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي بشأن بعض المسائل المنبثقة عن تقرير لجنة   ■
  تطبيق المعايير

من  ٣٣، بموجب المادة )٢٠١٢(المؤتمر في دورته الواحدة بعد المائة متابعة القرار الذي اعتمده   ■
  دستور منظمة العمل الدولية، بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بمسألة ميانمار

  ]الشراآات بين القطاعين العام والخاصاستراتيجية جديدة لمنظمة العمل الدولية من أجل   .٥[

، قدمها )٨٧رقم ( ١٩٤٨باتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال  .٦
من دستور  ٢٦لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة ) ٢٠١٢(المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة 

  منظمة العمل الدولية

بشأن وضع  ٢٠١٢بر نوفم /في تشرين الثاني ٣١٦متابعة القرار الذي اعتمده مجلس اإلدارة في دورته   .٧
  نقابات العمال في فيجي

  تقارير لجنة الحرية النقابية  .٨

  تقرير مجلس إدارة المعهد الدولي للدراسات العمالية  .٩

  تقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي  .١٠

 عولمةتقرير الفريق العامل المعني بالبعد االجتماعي لل  .١١

  تقرير المدير العام  .١٢

  قياس العمل الالئق: تقرير تكميلي  ■

  اإلصالح الداخلي التقدم المحرز في: تقرير تكميلي  ■

المساواة بين  أجلمن تقييم منتصف المدة لتنفيذ خطة عمل منظمة العمل الدولية : تقرير تكميلي  ■
  ٢٠١٥- ٢٠١٠الجنسين للفترة 



GB.317(Rev.1)

 

GB317_Agenda(Rev.1)_[RELOFF-121207-1]-Ar.docx  2  

  مة لالطالع فقطوثائق مقد: تقرير تكميلي  ■

  متابعة قرارات مجلس اإلدارة: تقرير تكميلي  ■

  مسائل أخرى  ■

  تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة  .١٣

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

  العمل الدولية

  اجتماع ثالثي بشأن هجرة اليد العاملةتنظيم  ترتيبات  ■

  مسائل أخرى  ■

  تشكيل الهيئات الدائمة واالجتماعات وجداول أعمالها  .١٤
  
  
  

 POL  قسم وضع السياسات

  جدول األعمال

  االجتماعيةجزء العمالة والحماية 

 )٢٠١٤( تقرير المناقشة المتكررة بشأن العمالة  .١

  التجارة والعمالة  .٢

  الوقاية من األمراض المهنية  .٣

  جزء الحوار االجتماعي

 ٢٠١٣- ٢٠١٢برنامج األنشطة القطاعية للفترة   .٤

المتعلقة بالعاملين  لجنة الخبراء المشترآة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن تطبيق التوصيات  ■
  ، يزمع تقديمه إلى مؤتمر العمل الدولي)٢٠١٢(تقرير عن الدورة الحادية عشرة : في التدريس

  ٢٠١٥-٢٠١٤مقترحات للفترة : برنامج األنشطة القطاعية  .٥

  جزء التعاون التقني

  قدرة الهيئات المكونة ُنهج التعاون التقني وتنمية  .٦

  آسيا والمحيط الهادئ: التعاون التقنياآلفاق اإلقليمية بشأن   .٧

  جزء المنشآت متعددة الجنسية

إعالن المنشآت متعددة (إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية   .٨
  خطة تشغيلية من أجل األنشطة الترويجية ومقترح من أجل الدراسة االستقصائية الجديدة): الجنسية
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 LILS  المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية سمق

  جدول األعمال

  جزء المسائل القانونية

: الحماية القانونية لمنظمة العمل الدولية في الدول األعضاء فيها، بما في ذلك مرآز االمتيازات والحصانات  .١
 آخر المستجدات

  ١٩٨٦ ،تعديل دستور منظمة العمل الدوليةتشجيع التصديق على صك   .٢

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

 ٢٠١٤من الدستور في عام  ١٩اختيار االتفاقيات والتوصيات التي ينبغي طلب تقارير بشأنها بموجب المادة   .٣
  
  
 

 PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم

  األعمال جدول

  جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 ٢٠١٥-٢٠١٤مقترحات البرنامج والميزانية للفترة   .١

  المقرمبنى مشروع أعمال تجديد : المسائل المتعلقة بالمبنى  .٢

  من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي ١٨تفويض السلطة بموجب المادة   .٣

  بالنسبة لمنظمة العمل الدولية المالية االنعكاسات: والخدمات المشترآة التنسيق في منظومة األمم المتحدة  .٤

  مسائل مالية أخرى  .٥

  جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 ٢٠١١ديسمبر  /آانون األول ٣١متابعة تقرير رئيس مراجعة الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في   .٦

  ٢٠١٢ديسمبر  /آانون األول ٣١السنة المنتهية في تقرير رئيس مراجعة الحسابات الداخلي عن   .٧

  تقرير اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف  .٨

  جزء شؤون الموظفين

 بيان ممثل الموظفين  .٩

  استعراض إجراءات التعيين واالنتقاء: التعديالت على لوائح الموظفين  .١٠

  فوعات الخاصةتقرير مجلس صندوق المد: المسائل المتعلقة بالمعاشات  .١١

  مسائل متعلقة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية  .١٢

  مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين  .١٣
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  HL القسم رفيع المستوى

  جدول األعمال 

  الفريق العامل المعني بالبعد االجتماعي للعولمة

 ٢٠١٥١بعد عام  التنمية المستدامة لما برنامج  .١

  مواجهة أزمة االقتصاد وفرص العمل العالمية  .٢
 
 
  

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

   جدول األعمال

  تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي واالجتماعات اإلقليمية  .١
  
  

  

 

ه ينبغي اعتماد قرار فيما يتعلق بهذا البند، ينبغي تقديم المسألة إلى الجلسة في حال رأى أعضاء مجلس اإلدارة أن١   
  .القسم المؤسسيأو  جزء السياسات االستراتيجيةالعامة، في إطار 
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  برنامج االجتماعات المفصل

  مارس /آذار ٦عاء، األرب

 لجنة الحرية النقابية بعد الظهر ٣والساعة  صباحًا ١١الساعة 
  

  مارس /آذار ٧الخميس، 

 لجنة الحرية النقابية بعد الظهر ٣والساعة  صباحًا ١٠الساعة 
  

  مارس /آذار ٨الجمعة، 

..............................  .............................. 

    مارس /آذار ١١ثنين، اال

  )١٢/٦و ١ انالبند(القسم المؤسسي   صباحًا ١١الساعة  -  صباحًا ١٠٫٣٠الساعة 

عرض مقترحات (  قسم البرنامج والميزانية واإلدارة الساعة الواحدة ظهرًا -  صباحًا ١١الساعة 
 )البرنامج والميزانية يقدمه المدير العام

 المجموعة الحكومية مساًء ٦الساعة  - بعد الظهر  ٣الساعة 

 مجموعة العمال مساًء ٥٫٣٠الساعة  -بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 

 مجموعة أصحاب العمل مساًء ٦الساعة  - بعد الظهر  ٣الساعة 
  

  مارس /آذار ١٢الثالثاء، 

 البرنامج والميزانية واإلدارةقسم الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
 البرنامج والميزانية واإلدارةقسم  مساًء ٦٫٣٠الساعة  - الظهربعد  ٣٫٣٠الساعة 

  

  مارس /آذار ١٣األربعاء، 

 البرنامج والميزانية واإلدارةقسم الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 

 البرنامج والميزانية واإلدارةقسم مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  

  مارس /آذار ١٤الخميس، 

 البرنامج والميزانية واإلدارةقسم الواحدة ظهرًاالساعة  -  صباحًا ١٠٫٣٠الساعة 
مسائل (األعضاء الحكوميون في مجلس اإلدارة   بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة  -بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 

  )المخصصات
مالة والحماية جزء الع - قسم وضع السياسات  مساًء ٦٫٣٠الساعة  -بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 

 االجتماعية
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  مارس /آذار ١٥الجمعة، 

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

  جزء المنشآت متعددة الجنسية - قسم وضع السياسات   مساًء ٦٫٣٠الساعة  -بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
  

  مارس /آذار ١٨االثنين، 
 االجتماعي الحوارجزء  - قسم وضع السياسات  الساعة الواحدة ظهرًا -  صباحًا ١٠٫٣٠الساعة 
 االجتماعيالحوار جزء  - قسم وضع السياسات  مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  

  مارس /آذار ١٩الثالثاء، 
 جزء التعاون التقني - قسم وضع السياسات  الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
  جزء التعاون التقني - قسم وضع السياسات   بعد الظهر ٤٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 
 قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية  مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٤٫٣٠الساعة 

  

  مارس /آذار ٢٠األربعاء، 
  قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية الواحدة ظهرًاالساعة  - حًا صبا ١٠٫٣٠الساعة 
  مجلس إدارة المعهد الدولي للدراسات العمالية  الواحدة ظهرًاالساعة  -  صباحًا ١٠٫٣٠الساعة 
  القسم المؤسسي  مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  

  مارس /آذار ٢١الخميس، 
 القسم المؤسسي الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
  قسم البرنامج والميزانية واإلدارة   مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  

  مارس /آذار ٢٢الجمعة، 
الفريق العامل المعني بالبعد  -القسم رفيع المستوى  الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠الساعة 

  االجتماعي للعولمة
الفريق العامل المعني بالبعد  -القسم رفيع المستوى   مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  االجتماعي للعولمة
    

    مارس /آذار ٢٥االثنين، 
الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس  الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 

  اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي
الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس   مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠عة السا

  اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي
    

   مارس /آذار ٢٦الثالثاء، 
  القسم المؤسسي الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
  القسم المؤسسي  مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 
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   مارس /آذار ٢٧األربعاء، 
  القسم المؤسسي الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
 القسم المؤسسي  مساًء ٦٫٣٠الساعة  - بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

   

  مارس /آذار ٢٨الخميس، 
 )إن دعت الضرورة( القسم المؤسسي الواحدة ظهرًاالساعة  - صباحًا  ١٠٫٣٠الساعة 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 
Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

317th Session, March 2013 – 317e session, mars 2013 – 317.a reunión, marzo de 2013 

 W-mer-M
6 

Th-jeu-J 
7 

F-ven-V 
8 

M-lun-L
11 

T-mar-M
12 

W-mer-M
13 

Th-jeu-J
14 

F-ven-V
15 

M-lun-L 
18 

T-mar-M
19 

W-mer-M
20 

Th-jeu-J
21 

F-ven-V
22 

M-lun-L
25 

T-mar-M
26 

W-mer-M 
27 

Th-jeu-J 
28 

CFA                         

PFA   
 

 DG G      GMA              

POL    
 

              ▌     

LILS   
 

                ▌       

INSTITUTE   
 

                    

HL 
(WP/SDG)   

 
                       

WP/GBC   
 

                     

INS   
 

 ▌                        1  

 
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 

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 

HL High-Level Section – Section de haut niveau – Sección de Alto Nivel INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional

WP/SDG Working Party on the Social Dimension of Globalization – Groupe de travail sur la dimension 
sociale de la mondialisation – Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización 

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

INSTITUTE International Institute for Labour Studies – Institut international d’études sociales – Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 

 1 If necessary – Si nécessaire – Si es necesario
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  المقدمة لالطالع فقط قائمة البنود

  القسم المؤسسي

  )GB.317/INS/INF/1الوثيقة (تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات   .١
ارية آخر المستجدات عن البعثة الثالثية رفيعة المستوى الموفدة إلى جمهورية فنزويال البوليف  .٢

  )GB.317/INS/INF/2 الوثيقة(
  تقرير واستنتاجات اجتماع الخبراء الثالثي بشأن العمل الجبري واالتجار بغرض االستغالل في العمل   .٣

  ) GB.317/INS/INF/3الوثيقة (

  قسم وضع السياسات

 ٢٠١٢م في النصف الثاني من عا وجيز لمعالم بارزة مختارة في النشاط القطاعي المنفـّذ استعراض  .١
  )GB.317/POL/INF/1 الوثيقة(

  قسم البرنامج والميزانية واإلدارة

  :٢٠١٣-٢٠١٢البرنامج والميزانية للفترة   .١
 )GB.317/PFA/INF/1/1الوثيقة ( ٢٠١٢ديسمبر / آانون األول ٣١وضع الحسابات حتى   ■
  هــى تاريخـحت ٢٠١٣اير ـين/ يـن الثانن األول من آانوـمراآات ـل االشتـتحصي  ■

 )GB.317/PFA/INF/1/2الوثيقة (
  )GB.317/PFA/INF/2الوثيقة ( تشكيل وهيكل الموظفين  .٢
   ةـة الدوليـة المدنيـة الخدمـر لجنـأن تقريـدة بشـم المتحـة لألمـة العامـمقررات الجمعي  .٣

  )GB.317/PFA/INF/3الوثيقة (
م المتحدة بشأن تقرير مجلس الصندوق المشترك مقررات الجمعية العامة لألم: المسائل المتعلقة بالمعاشات  .٤

  )GB.317/PFA/INF/4الوثيقة ( للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
  ائجـالغ عن النتـة اإلبـالتحسينات في نوعي: ةـل الدوليـة العمـمعلومات عن أداء منظم  .٥

  )GB.317/PFA/INF/5الوثيقة (


