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  مجلس اإلدارة
  2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين جنيف، ،340 الدورة

 

 

 2020 أكتوبر /تشرين األول 5 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 جدول األعمال

 القسم المؤسسي (INS) 

 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

دارة لمجلس إ 340 ترتيبات خاصة للدورة 
مكتب العمل الدولي )تشرين األول/ 

 (2020تشرين الثاني/ نوفمبر  - أكتوبر

 GB.340/INS/1 بالمراسلة 

لمجلس  337محضر جلسات الدورة  اعتماد 
المتصلة بالقرارات التي  والمحاضراإلدارة 

اتخذها مجلس اإلدارة بالمراسلة بين آذار/ 
فيما يتعلق  2020مارس وأيلول/ سبتمبر 

بالبنود المدرجة على جدول أعمال الدورة 
 لمجلس اإلدارة 338

 GB.340/INS/2 بالمراسلة 

العمل  لمؤتمرأعمال الدورات المقبلة  جدول 
 الدولي

 مارس مؤجل إلى آذار/  
2021 

القرار بشأن إعالن مئوية منظمة  متابعة 
 :العملأجل مستقبل  منالعمل الدولية 

مقترحات من أجل إدراج ظروف العمل 
اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل 
الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في 

 العمل

 GB.340/INS/4 لالطالع فقط 

مبادرة المعايير: مقترحات بشأن المزيد من  
الخطوات بهدف ضمان اليقين القانوني 

عن سائر نقاط العمل في خطة  ومعلومات
 العمل بشأن تقوية نظام اإلشراف

 مؤجل إلى آذار/ مارس  
2021 

عن عملية إصالح األمم  المستجداتآخر  
 المتحدة

 GB.340/INS/6 لإلطالع فقط 

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

عن تنفيذ خطة عمل تقرير منتصف المدة  
منظمة العمل الدولية من أجل المساواة بين 

 2021-2018للفترة  الجنسين

 GB.340/INS/7 بالمراسلة 

تقرير االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع  
كانون األول/ ديسمبر  6-3عشر )أبيدجان، 

2019)  

 GB.340/INS/8 بالمراسلة 

منظمة العمل الدولية  واستراتيجيةسياسة  
 بشأن إدماج اإلعاقة

 GB.340/INS/9  

تقرير مرحلي من حكومة غواتيماال عن  
اإلجراءات المتخذة بشأن متابعة القرار الذي 

لدعم  334اعتمده مجلس اإلدارة في دورته 
االتفاق الثالثي الوطني المبرم في تشرين 

بهدف تنفيذ خريطة  2017نوفمبر  الثاني/
 الطريق

 GB.340/INS/10  

تقرير مرحلي عن برنامج التعاون التقني  
المتفق عليه بين حكومة قطر ومنظمة العمل 

 الدولية

 GB.340/INS/11  

عن متابعة القرار بشأن  مرحليتقرير  
 المتبقية في موضوع ميانمار، الذي التدابير

 (2013)102اعتمده المؤتمر في دورته 

 GB.340/INS/12  

جمهورية فنزويال البوليفارية  رد حكومة 
المعينة للنظر في لجنة التحقيق  على تقرير

الشكوى بدعوى عدم التقيد باتفاقية طرائق 
 1928الدنيا لألجور،  المستوياتتحديد 
واتفاقية الحرية النقابية وحماية  (26)رقم 

( واتفاقية 87)رقم  1948حق التنظيم، 
، (المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية

 (144)رقم  1976

 GB.340/INS/13  

اتفاقية بش شكوى بشأن عدم تقيد بنغالدي 
اتفاقية و (81)رقم  1947تفتيش العمل، 

 1948الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
والمفاوضة واتفاقية حق التنظيم  (87)رقم 

 (98)رقم  1949الجماعية، 

 GB.340/INS/14  

الحرية شكوى بشأن عدم تقيد شيلي باتفاقية  
)رقم  1948النقابية وحماية حق التنظيم، 

واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة  (87
واتفاقية حماية ( 98)رقم  1949الجماعية، 
( 103)رقم  1952)مراجعة(، األمومة 

( 135)رقم  1971واتفاقية ممثلي العمال، 
واتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة، 

 (151)رقم  1978

 GB.340/INS/15  
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 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

  GB.340/INS/16  تقارير لجنة الحرية النقابية 

إدارة مركز التدريب الدولي  مجلستقرير  
 التابع لمنظمة العمل الدولية )مركز تورينو(

 GB.340/INS/17  

  GB.340/INS/18  تقرير المدير العام 

آخر  :التقرير التكميلي األول 18-1
المستجدات عن وضع التصديق 

بشأن  1986على صك عام 
تعديل دستور منظمة العمل 

من  3الفقرة الدولية ومتابعة 
القرار بشأن إعالن مئوية منظمة 
العمل الدولية من أجل مستقبل 

 العمل

 GB.340/INS/18/1 بالمراسلة 

تقرير التكميلي الثاني:  التقرير 18-2
بشأن تحقيق  التقنياالجتماع 

العمل الالئق في سالسل التوريد 
-25واإلمداد العالمية )جنيف، 

 (2020شباط/ فبراير  28

 GB.340/INS/18/2 لالطالع فقط 

الثالث: متابعة  التكميلي التقرير 18-3
 مجلس اإلدارة  قرارات

 GB.340/INS/18/3 بالمراسلة 

التقرير التكميلي الرابع: وثائق  18-4
 فقط لالطالع مقدمة

 GB.340/INS/18/4 بالمراسلة 

التقرير التكميلي الخامس: إدراج  18-5
المقررة  القائمة علىالفلبين 

( من اتفاقية 6)5بموجب المادة 
وثائق هوية البحارة )مراجعة(، 

 (185 )رقم 2003

 GB.340/INS/18/5 بالمراسلة 

التكميلي السادس:  التقرير 18-6
الدولي في  العملاستجابة مكتب 

 19-مواجهة جائحة كوفيد

 GB.340/INS/18/6  ً  طريقة البحث تحدد الحقا

السابع: تعيين  التكميليالتقرير  18-7
 منظمة العمل الدولية موظفيكبار 

 GB.340/INS/18/7  

ً  GB.340/INS/19  تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة   طريقة البحث تحدد الحقا

إجراء تعيين أعضاء لجنة الخبراء المعنية  
 بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

 مؤجل إلى آذار/ مارس  
2021 

برنامج الهيئات الدائمة واالجتماعات  
 وتشكيلها وجدول أعمالها 

 GB.340/INS/21 بالمراسلة 
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 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

 وثائق مقدمة لالطالع
   

الندوات والمنتديات وورش العمل  .1
 واالجتماعات المماثلة الموافق عليها 

 GB.340/INS/INF/1  

إلى إنفاذ  الراميةتقييم خطة العمل  .2
استنتاجات المناقشة المتكررة الثانية بشأن 
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التي 
اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ 

 2017 هيوني

 GB.340/INS/INF/2  

تقرير عن وضع االحتجاجات المعلقة،  .3
من دستور  24المقدمة بموجب المادة 

 منظمة العمل الدولية

 GB.340/INS/INF/3  

 قسم وضع السياسات (POL) 

 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

 جزء العمالة والحماية االجتماعية
   

دور منظمة العمل الدولية في معالجة  
موضوع تغير المناخ وتحقيق انتقال عادل 

 للجميع

 GB.340/POL/1  

ديد االلتزام بعمالة الشباب عن طريق تج 
خطة عمل للمتابعة بشأن  الموافقة على
 2030-2020للفترة  عمالة الشباب

 GB.340/POL/2  

 لالطالع فقط GB.340/POL/3  العمل الالئق واالنتاجية 

 االجتماعي الحوارجزء 
   

االجتماعات القطاعية المعقودة في عام  
للنشاط القطاعي في والمقترحات  2020
2021 

 GB.340/POL/4 بالمراسلة 

 اإلنمائي جزء التعاون
   

البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي من أجل  
 األراضي العربية المحتلة

 GB.340/POL/5 بالمراسلة 

اإلنمائي لمنظمة العمل  تعاونالاستراتيجية  
 2025-2020للفترة  الدولية

 GB.340/POL/6  
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 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

التحضيرات للمؤتمر آخر المستجدات عن  
 العالمي الخامس بشأن عمل األطفال

 GB.340/POL/7 بالمراسلة 

 المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية  قسم (LILS) 

 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

الثاني لسير أعمال فريق العمل  التقييم 
 ي بآلية استعراض المعاييرعنالثالثي الم

 مؤجل إلى آذار/ مارس  
2021 

 البرنامج والميزانية واإلدارة قسم (PFA) 

 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة
   

الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية  
 2025-2022للفترة 

 GB.340/PFA/1  

االستعراض التمهيدي لمقترحات البرنامج  
 2023-2022لميزانية للفترة او

 GB.340/PFA/2  

آخر المستجدات بشأن مسائل متعلقة  
: مشروع أعمال تجديد مبنى المقر بالمباني

والمباني التي تملكها منظمة العمل الدولية 
 في أبيدجان

 GB.340/PFA/3 بالمراسلة 

: 2019-2018البرنامج والميزانية للفترة  
التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة 

كانون  31 السنة المنتهية فيالمدققة عن 
 2019األول/ ديسمبر 

مؤجل إلى آذار/ مارس   
2021 

تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة  
2018-2019 

 GB.340/PFA/5 بالمراسلة 

 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

   

  GB.340/PFA/6  2020-2019السنوي للفترة  التقييمتقرير  

المستوى لالستراتيجيات تقييمات رفيعة  
 والبرامج القطرية للعمل الالئق

 GB.340/PFA/7 بالمراسلة 
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 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

 بالمراسلة GB.340/PFA/8  اللجنة االستشارية المستقلة لإلشرافتقرير  

تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن  
كانون األول/ ديسمبر  31السنة المنتهية في 

2019 

 GB.340/PFA/9 بالمراسلة 

 شؤون الموظفينجزء 

   

  ال يوجد وثيقة  بيان رئيس نقابة الموظفين 

  ال يوجد وثيقة  التعديالت على لوائح الموظفين 

آخر المستجدات بشأن استراتيجية الموارد  
 2021-2018البشرية للفترة 

 GB.340/PFA/12 لالطالع فقط 

المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة  
 العمل الدولية

   

تعديالت مقترحة على النظام  13-1
 األساسي للمحكمة

مؤجل إلى آذار/ مارس   
2021 

اعتراف منظمات دولية  13-2
 باختصاص المحكمة

 GB.340/PFA/13/2 بالمراسلة 

 وثائق مقدمة لالطالع

   

 :2021-2020 للفترةالبرنامج والميزانية  
الميزانية العادية وصندوق رأس المال 

 العامل

 GB.340/PFA/INF/1  

  GB.340/PFA/INF/2  نظرة عامة عن مرافق منظمة العمل الدولية 

  القسم رفيع المستوى(HL) 

 مالحظات الوثيقة  بند جدول األعمال

 الفريق العامل المعني بالبُعد االجتماعي للعولمة

مقترحات ترمي إلى زيادة تعزيز االتساق  
 ضمن النظام متعدد األطراف

إلى آذار/ مارس مؤجل   
2021 

 جزء السياسات االستراتيجية
   

  GB.340/HL/2  وعالم العمل 19-كوفيد 


