مكتـب العمـل الدولـي

مجلس اإلدارة
الوثيقةGB.335/Agenda(Rev.1) :

الدورة  ،335جنيف 28-14 ،آذار /مارس 2019

جــدول األعمـال
INS

القسم المؤسسي
استبدال رئيس مجلس اإلدارة (للفترة آذار /مارس  -حزيران /يونيه )9102
.0

اعتماد محضر جلسات الدورة  333لمجلس اإلدارة

.9

جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي:
■

جدول أعمال الدورات المقبلة ( 9191وما بعدها) للمؤتمر

■

ترتيبات الدورة الثامنة بعد المائة للمؤتمر (مئوية المنظمة)

■

وثيقة ختامية للدورة الثامنة بعد المائة للمؤتمر (مئوية المنظمة)

.3

خطة عمل منقحة بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي للفترة  9193-9102إلنفاذ االستنتاجات
التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في حزيران /يونيه 9102

.3

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

.5

مبادرة المعايير :استعراض شامل عن تنفيذها

.6

تقرير مرحلي عن تنفيذ مبادرة المنشآت

.7

النظام الداخلي لالجتماعات الثالثية :مذكرة تمهيدية

.2

تقرير االجتماع اإلقليمي التاسع عشر لألمريكتين (بنما سيتي 5-9 ،تشرين األول /أكتوبر )9102

.2

استراتيجية على مستوى منظمة العمل الدولية بشأن تنمية القدرات المؤسسية

 .01آخر المستجدات عن إصالح األمم المتحدة
 .00العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة
 .09متابعة القرار بشأن التدابير المتبقية في موضوع ميانمار ،الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثانية بعد المائة
()9103
 .03تقارير لجنة الحرية النقابية
 .03تقرير المدير العام:
■

التقرير التكميلي األول :تقارير المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (جنيف02-01 ،
تشرين األول /أكتوبر )9102

■

التقرير التكميلي الثاني :تقرير اجتماع الخبراء بشأن تحديد رسوم التوظيف وما يتصل بذلك من تكاليف
(جنيف 06-03 ،تشرين الثاني /نوفمبر )9102

هذه الوثيقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة مطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة وعمليات منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وتحسين
الفعالية .لذا يرجى من أعضاء مجلس اإلدارة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية .وكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة على االنترن
على العنوان.www.ilo.org :
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■

التقرير التكميلي الثالث :آخر المستجدات بشأن وضع التصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل
الدولية لعام 0226

■

التقرير التكميلي الرابع :وثائق مقدمة لالطالع فقط

■

التقرير التكميلي الخامس :ترتيبات من أجل مؤتمر العمل الدولي خالل أعمال التجديد في قصر األمم
المتحدة من  9191إلى 9193

■

التقرير التكميلي السادس :تشكيل لجنة الحرية النقابية

 .05تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة
 .06برنامج الهيئات الدائمة واالجتماعات وتشكيلها وجدول أعمالها

POL

قسم وضع السياسات
جزء العمالة والحماية االجتماعية
.0

إعادة استعراض خطة العمل بشأن اإلدارة السديدة لهجرة اليد العاملة ،على ضوء الميثاق العالمي بشأن
الهجرة اآلمنة والمنسقة والمنظمة

.9

خطة استراتيجية للمشاركة في أعمال هيئات منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية المعنية ،بشأن
اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية( 0222 ،رقم )062

جزء الحوار االجتماعي
.3

االجتماعات القطاعية في عام  9102والمقترحات بشأن العمل القطاعي في عام  9102وفي الفترة
9190-9191

جزء التعاون اإلنمائي
.3

نظرة عامة عن األشكال القائمة والمناسبة من آليات التمويل االبتكارية والفرص والمخاطر المرتبطة بها
واإلمكانيات من أجل مشاركة منظمة العمل الدولية

LILS

قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية
جزء المسائل القانونية
.0

متابعة المناقشة بشأن حماية المندوبين إلى مؤتمر العمل الدولي واالجتماعات اإلقليمية من أصحاب عمل
وعمال وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بسلطات الدولة التي يكونون من رعاياها أو ممثلين لها

.9

تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي :استعراض شامل للنظام األساسي للمؤتمر

جزء معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسان

2

.3

نموذج مقترح للتقارير التي يتعين طلبها بموجب المادة  02من دستور منظمة العمل الدولية في 9191

.3

تعديالت مقترحة على نموذج التقارير التي يتعين طلبها بموجب المادة  99من دستور منظمة العمل الدولية
بشأن اتفاقية العمل البحري ،9116 ،بصيغتها المعدلة
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قسم البرنامج والميزانية واإلدارة

PFA

جزء البرنامج والميزانية واإلدارة
.0

مقترحات المدير العام للبرنامج والميزانية للفترة 9190-9191

.9

تفويض السلطة بموجب المادة  02من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي

.3

آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى المقر

.3

تقرير األعضاء الحكوميين في مجلس اإلدارة بشأن توزيع النفقات

.5

مسائل مالية أخرى

جزء مراجعة الحسابات واإلشراف
.6

تقرير اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

.7

تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في  30كانون األول /ديسمبر 9102

.2

مسائل أخرى متعلقة بمراجعة الحسابات واإلشراف

جزء شؤون الموظفين
.2

بيان رئيس نقابة الموظفين

 .01التعديالت على لوائح الموظفين
 .00تشكيل وهيكلية موظفي منظمة العمل الدولية
 .09المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية:
■

تعديالت مقترحة على النظام األساسي للمحكمة

■

تشكيل المحكمة

 .03آخر المستجدات بشأن استعراض لجنة الخدمة المدنية الدولية لعمليتها االستشارية وترتيبات العمل الخاصة
بها ،إلى جانب إصالح منهجية حساب تسوية مقر العمل
 .03مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين
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قائمة الوثائق المقدمة لالطالع
القسم المؤسسي ()INS
.0

الندوات والمنتديات وورش العمل واالجتماعات المماثلة الموافق عليها (الوثيقة )GB.335/INS/INF/1

.9

تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات (جنيف 90 ،تشرين الثاني /نوفمبر -
 2كانون األول /ديسمبر ( )9102الوثيقة )GB.335/INS/INF/2

.3

تقرير عن وضع االحتجاجات المعلّقة المقدمة بموجب المادة  93من دستور منظمة العمل الدولية
(الوثيقة )GB.335/INS/INF/3

.3

آخر المستجدات بشأن التحالف  7-2في برنامج التنمية المستدامة لعام 9131
(الوثيقة )GB.335/INS/INF/4

قسم البرنامج والميزانية واإلدارة )(PFA
.0

البرنامج والميزانية للفترة :9102-9102
■

وضع الحسابات حتى  30كانون األول /ديسمبر ( 9102الوثيقة )GB.335/PFA/INF/1/1

■

تحصيل االشتراكات اعتبارا من  0كانون الثاني /يناير  9102حتى تاريخه
(الوثيقة )GB.335/PFA/INF/1/2

.9

خطة مراجعة الحسابات الخارجية (الوثيقة )GB.335/PFA/INF/2

.3

متابعة تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في  30كانون األول /ديسمبر 9107
(الوثيقة )GB.335/PFA/INF/3

.3

مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 9102
(الوثيقة )GB.335/PFA/INF/4

.5

مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير الدورة  65لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة (( )9102الوثيقة )GB.335/PFA/INF/5

.6

مسائل متعلقة بالمعاشات التقاعدية:
■

4

تقرير مجلس صندوق المدفوعات الخاصة (الوثيقة )GB.335/PFA/INF/6
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