
 

 

تحسين و 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 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  أعضاء مجلس اإلدارة. لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 
 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  8 -تشرين األول/ أكتوبر  25جنيف، ، 334 الدورة

 
  GB.334/Agenda(REV.) الوثيقة:

 )منقح( الـدول األعمـج

 INS القسم المؤسسي

 

 لمجلس اإلدارة 333اعتماد محضر جلسات الدورة  .1

 :جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي .2

 جدول أعمال الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي ■

 (المنظمة جدول أعمال الدورة الثامنة بعد المائة )مئوية ■

 :الدولي العمل لمؤتمر (2112) المائة بعد السابعة الدورة عن المنبثقة المسائل .3

 ةالمستدام التنمية ألهداف دعما   الدولية العمل لمنظمة الفعال اإلنمائي التعاون بشأن القرار متابعة ■

 المناقشة المتكررة الثانية عن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي بشأن القرار متابعة ■

 إصالح األمم المتحدة آخر المستجدات عن .4

 اإلشراف نظام تدعيم أجل من العمل خطةمبادرة المعايير: تنفيذ  .5

 (2112تشرين األول/ أكتوبر  5-2تقرير االجتماع اإلقليمي األوروبي العاشر )إسطنبول،  .6

 الداخلية ونظمها االجتماعات أعمال سقن مراجعة واحتمال استعراض .2

من أجل دعم برنامج التعاون التقني المتفق عليه  331دورته متابعة القرار الذي اعتمده مجلس اإلدارة في  .2

 بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية وطرائق تنفيذه

 قدمها ،(22 رقم) 1942 التنظيم، حق وحماية النقابية الحرية باتفاقية غواتيماال تقيد عدم بشأن شكوى .9

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

 الدولية العمل منظمة

 تقارير لجنة الحرية النقابية .11

 تورينو الدولية، العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز إدارة مجلس تقرير  .11

 الدولي العمل ومؤتمر اإلدارة مجلس أعمال سير بشؤون المعني العامل الفريق تقرير .12

 :تقرير المدير العام .13

 الدولية العمل منظمة مئوية مبادرات متابعة :األول التكميلي التقرير ■

 تعديل صك ىعل التصديق وضع بشأن المستجدات آخر - التقرير التكميلي الثاني: تشكيل مجلس اإلدارة ■

 1926 لعام الدولية العمل منظمة دستور

 متابعة قرارات مجلس اإلدارة :الثالث التكميلي التقرير ■

 وثائق مقدمة لالطالع فقط: الرابع التكميلي التقرير ■

 مسائل أخرى ■
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 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .14

 وبرنامجها أعمالها وجدول واالجتماعات الدائمة الهيئات تشكيل .15

 

 POL قسم وضع السياسات
 

 جزء العمالة والحماية االجتماعية

 الوطنية العمالة لسياسات الطوعي األقران استعراض آليات بشأن المتابعة مناقشة .1

 بشأن حقوق الشعوب األصلية في تنمية شاملة ومستدامة متابعة االستراتيجية .2

 جزء الحوار االجتماعي

 2119القطاعي في عام  من أجل النشاط والمقترحات 2112 عام فيالمعقودة  القطاعية االجتماعات .3

 اإلنمائي التعاونجزء 

 المحتلة العربية األراضي أجل من اإلنمائي للتعاون المعزز البرنامج .4

 التبغ قطاع في الالئق العمل في العجز لمواطن التصدي أجل من الدولية العمل لمنظمة متكاملة استراتيجية .5

 

LILS القانونية ومعايير العمل الدوليةالمسائل  قسم 

 

 جزء المسائل القانونية

 عمللا أصحاب من واالجتماعات اإلقليمية، الدولي العمل مؤتمر إلى المندوبين حماية بشأن المناقشة متابعة .1

 لها ممثلين أو رعاياها من يكونون التي الدولة بسلطات يتعلق فيما ،اإلدارة مجلس وأعضاء عمالالو

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

 ، 2116 البحري، العمل اتفاقية بموجب المنشأة الخاصة الثالثية للجنة الثالث االجتماع تقرير .2

 (2112 أبريل/ نيسان 22-23 جنيف،)بصيغتها المعدلة، 

  المعايير استعراض آلية بشأن الثالثي العامل للفريق الرابع  االجتماع مبادرة المعايير: تقرير .3

 (2112 سبتمبر/ أيلول 21-14 جنيف،)

  ،19 المادة بموجب 2121 في بشأنها تقارير طلب ينبغي التي والتوصيات االتفاقيات اختيار .4

 الدولية العمل منظمة دستور من( د)6 والفقرة( ه)5 الفقرة

 

PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم 

 

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 2121-2121لمحة عامة أولية عن مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .1

 المقر مبنى تجديد أعمال مشروع بشأن المستجدات آخر .2

 2121-2112تكنولوجيا المعلومات للفترة تقرير مرحلي عن تنفيذ استراتيجية  .3

 مسائل مالية أخرى .4
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 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 التعيينات: لإلشراف المستقلة االستشارية اللجنة .5

 2112-2112 للفترة السنوي التقييم تقرير .6

 الالئق للعمل القطرية والبرامج لالستراتيجيات المستوى رفيعة تقييم عمليات .2

 اللجنة تقارير: المشتركة التفتيش بلجنة متصلة مسائل .2

 تعيين مدقق الحسابات الخارجي .9

 شؤون الموظفين جزء

 بيان رئيس نقابة الموظفين .11

 التعديالت على لوائح الموظفين .11

 الدولية العمل لمنظمة اإلدارية بالمحكمة المتعلقة المسائل .12

 النظام األساسي للمحكمةتعديالت مقترحة على  ■

 من نطاق اختصاص المحكمة مركز تقني للتعاون الزراعي والريفي انسحاب ■

 القضاة في المحكمة اإلدارية مركز ■

 مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .13

ذ وتنفي الدولية المدنية الخدمة لجنة آخر المستجدات بشأن استعراض نظام تسوية مقر العمل في ■

 جنيف في العمل مقر تسويةل المنقح مؤشرال

 

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

 

 (2112) 112 الدورة أعمال سير سير أعمال مؤتمر العمل الدولي: تحليل .1

 المشاورات ما بين الدوراتللمؤتمر: تقرير مرحلي بشأن  األساسي للنظام شامل استعراض .2

 لقواعد االجتماعات اإلقليميةالمنقحة المذكرة التمهيدية  .3
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 المقدمة لالطالع  الوثائققائمة 

 (INSالقسم المؤسسي )

 (GB.334/INS/INF/1 الوثيقة) عليها الموافق المماثلة واالجتماعات العمل وورش والمنتديات الندوات .1

 (PFA)قسم البرنامج والميزانية واإلدارة 

 العامل  المال رأس وصندوق العادية : الميزانية2119-2112البرنامج والميزانية للفترة  .1

 (GB.334/PFA/INF/1)الوثيقة 

 (GB.334/PFA/INF/2)الوثيقة  2121-2112للفترة  المستجدات بشأن استراتيجية المعارفآخر  .2

 (GB.334/PFA/INF/3 الوثيقة) الدولية العمل منظمة مرافق عن عامة لمحة .3

 في منظمة العمل الدولية  اإلشرافلمحة عامة عن نظام مراجعة الحسابات و .4

 (GB.334/PFA/INF/4)الوثيقة 

 


	قائمة الوثائق المقدمة للاطلاع

