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

www.ilo.org/gb . 

  مجلس اإلدارة
   2021  نوفمبر /الثاني تشرين جنيف، ،343 الدورة

 

 

 2021  تشرين األول/ أكتوبر 14 التاريخ: 

  إنكليزي األصل: 

 جدول األعمال 

 القسم المؤسسي (INS)  

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

 بالمراسلة   GB.343/INS/1  لمجلس اإلدارة  342اعتماد محضر جلسات الدورة  .1

 للمناقشة   GB.343/INS/2  جدول أعمال الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي   .2

 (  2021)  109المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة  .3
 لمؤتمر العمل الدولي 

    

متابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة عن الهدف   3-1
االستراتيجي المتمثل في الحماية االجتماعية 

 )الضمان االجتماعي(  

 GB.343/INS/3/1   للمناقشة 

متابعة القرار بشأن نداء عالمي من أجل اتخاذ   3-2
إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول  

يكون شامالً  ،19- اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد
   ومستداماً وقادراً على الصمود

 GB.343/INS/3/2   للمناقشة 

تحليل التدابير المتخذة لتعزيز سير العمل الفعّال   3-3
 للمؤتمر  

 GB.343/INS/3/3   بالمراسلة 

تقرير مرحلي للفريق العامل الثالثي بشأن المشاركة الكاملة   .4
والمتساوية والديمقراطية في اإلدارة السديدة الثالثية لمنظمة 

 العمل الدولية تمشياً مع روح إعالن المئوية 

 GB.343/INS/4   للمناقشة 

 نظام اإلشراف: مقترحات ادفة إلى تقوية الهخطة العمل  .5
الرامية إلى ضمان اليقين القانوني الخطوات المزيد من بشأن 

 في خطة العملنقاط العمل  عن سائرمعلومات و

  344مؤجل إلى الدورة    
)انظر أيضاً الوثيقة  
GB.343/INS/INF/5 ) 

مقترحات من أجل إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في   .6
اسية في  إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األس

 العمل 

 GB.343/INS/6   للمناقشة 

http://www.ilo.org/gb
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التقرير السنوي عن تنفيذ برنامج التعاون التقني لمنظمة  .7
العمل الدولية بعنوان "تعزيز اللجنة الثالثية الوطنية بشأن  

عالقات العمل والحرية النقابية في غواتيماال من أجل التطبيق 
 الفعّال لمعايير العمل الدولية"  

 GB.343/INS/7   للمناقشة 

ميانمار، التي اعتمدها مؤتمر العمل متابعة القرارات بشأن  .8
  (2021) 109( ودورته 2013) 102الدولي في دورته  

 GB.343/INS/8   للمناقشة 

النظر في جميع التدابير المحتملة، بما فيها التدابير الواردة في   .9
دستور منظمة العمل الدولية، المطلوبة لضمان تقيّد جمهورية 

فنزويال البوليفارية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق ضمن  
 اإلطار الزمني المطلوب 

 GB.343/INS/9   للمناقشة 

في تنفيذ خارطة تقرير حكومة بنغالديش بشأن التقدم المحرز  .10
الطريق في الوقت المناسب سعياً إلى معالجة جميع القضايا 

المتبقية المذكورة في الشكوى بشأن عدم التقيد المزعوم  
( واتفاقية الحرية  81)رقم  1947 ،باتفاقية تفتيش العمل

( واتفاقية حق  87)رقم  1948النقابية وحماية حق التنظيم، 
 (  98)رقم  1949التنظيم والمفاوضة الجماعية،  

 GB.343/INS/10   للمناقشة 

 للمناقشة   GB.343/INS/11  تقارير لجنة الحرية النقابية .11

مجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة  تقارير .12
 العمل الدولية  

 GB.343/INS/12   للمناقشة 

     تقرير المدير العام .13

 بالمراسلة   GB.343/INS/13  التقرير المعتاد 

: متابعة قرارات مجلس  األولالتقرير التكميلي  13-1
 اإلدارة  

 GB.343/INS/13/1   بالمراسلة 

 بالمراسلة   GB.343/INS/13/2  التقرير التكميلي الثاني: وثائق مقدمة لالطالع فقط  13-2

     مسائل أخرى

     تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .14

مع  الحوارات العامةالصيغة النهائية لترتيبات  14-1
وإعداد جلسات    المرشحين لمنصب المدير العام

االستماع واالنتخاب المزمع عقدها خالل الدورة  
 ( 2022)آذار/ مارس  344

 GB.343/INS/14/1   للمناقشة 

برنامج الهيئات الدائمة واالجتماعات وتشكيلها وجدول   .15
 أعمالها 

 GB.343/INS/15   بالمراسلة 

 وثائق مقدمة لالطالع 
    

الندوات والمنتديات وورش العمل واالجتماعات المماثلة الموافق   .1
 عليها 

 GB.343/INS/INF/1   

تقرير عن وضع االحتجاجات المعلقة، المقدمة بموجب المادة   .2
 من دستور منظمة العمل الدولية  24

 GB.343/INS/INF/2   

التدابير التي اتخذها المكتب للتعجيل في إجراءات تحسين نتائج  .3
من أجل   منظمة العمل الدولية  مؤشرات محددة في خطة عمل

 2021-2018للفترة المساواة بين الجنسين 

 GB.343/INS/INF/3   
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  1986آخر المستجدات عن وضع التصديق على صك عام  .4
 بشأن تعديل دستور منظمة العمل الدولية 

 GB.343/INS/INF/4   

 نظام اإلشراف: مقترحات  ادفة إلى تقوية الهخطة العمل  .5
الرامية إلى ضمان اليقين القانوني  الخطوات المزيد من بشأن 

 في خطة العمل نقاط العمل  عن سائرمعلومات و 

 GB.343/INS/INF/5   

 قسم وضع السياسات  (POL) 

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

 جتماعية اال والحماية جزء العمالة 

منظمة العمل وبرامج وأنشطة آخر المستجدات بشأن موارد  .1
 الدولية المتصلة بالسالمة والصحة المهنيتين  

 GB.343/POL/1   للمناقشة 

 جتماعي االجزء الحوار 

والمقترحات من أجل   2021االجتماعات القطاعية في عام  .2
   2023-2022النشاط القطاعي في الفترة 

 GB.343/POL/2   بالمراسلة 

 جزء التعاون اإلنمائي 

البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي من أجل األراضي العربية   .3
 المحتلة  

 GB.343/POL/3   للمناقشة 

 قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية (LILS)    

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

  نساناإلجزء معايير العمل الدولية وحقوق 

العامل الثالثي المعني بآلية تقرير االجتماع السادس للفريق  .1
 (  2021أيلول/ سبتمبر  18-13استعراض المعايير )جنيف، 

 GB.343/LILS/1   للمناقشة 

اختيار االتفاقيات والتوصيات التي يمكن أن تُطلب تقارير  .2
()د( من  6( والفقرة )ه()5الفقرة ) 19بشأنها بموجب المادة 

   2023الدستور، في عام 

 GB.343/LILS/2   للمناقشة 

إجراء تعيين أعضاء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات   .3
 والتوصيات 

 GB.343/LILS/3   للمناقشة 

للجنة الثالثية الخاصة   )الجزء األول( تقرير االجتماع الرابع .4
، بصيغتها  2006المنشأة بموجب اتفاقية العمل البحري، 

 (  2021نيسان/ أبريل  23-19المعّدلة )

 GB.343/LILS/4   بالمراسلة 
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 جزء المسائل القانونية 

 بالمراسلة   GB.343/LILS/5  أخرى  دولية اتمنظم ة معالمبرم اتاالتفاق .5

  دارةاإلوالميزانية وقسم البرنامج  (PFA) 

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

 دارةاإلجزء البرنامج والميزانية و

 بالمراسلة   GB.343/PFA/1   آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى المقر .1

للحسابات من  2023-2022الميزانيات المقترحة للفترة  .2
خارج الميزانية: مركز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في  

 مجال التدريب المهني 

 GB.343/PFA/2   بالمراسلة 

: الميزانية العادية  2021-2020البرنامج والميزانية للفترة  .3
 وصندوق رأس المال العامل  

 GB.343/PFA/3   بالمراسلة 

 للمناقشة   GB.343/PFA/4    2025-2022استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة  .4

المؤجلة، في   2021-2020اقتراح تمويل اجتماعات الفترة  .5
   2023- 2022فترة السنتين 

 GB.343/PFA/5   بالمراسلة 

التعيينات في لجنة االستثمارات في : مسائل مالية أخرى .6
 منظمة العمل الدولية 

 GB.343/PFA/6   بالمراسلة 

 شراف اإل جزء مراجعة الحسابات و

 ترتيبات من أجل تعيين مراجع الحسابات الخارجي   .7
(2024-2027) 

 GB.343/PFA/7   بالمراسلة 

 بالمراسلة   GB.343/PFA/8  تعيينات في اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف   .8

 للمناقشة   GB.343/PFA/9  (  2021- 2020تقرير التقييم السنوي ) .9

تقييمات رفيعة المستوى لالستراتيجيات والبرامج القطرية  .10
 للعمل الالئق  

 GB.343/PFA/10   للمناقشة 

 بالمراسلة   GB.343/PFA/11  مسائل متعلقة بوحدة التفتيش المشتركة  .11

 جزء شؤون الموظفين 

   ال يوجد وثيقة   بيان رئيس نقابة الموظفين  .12

   ال يوجد وثيقة   التعديالت على لوائح الموظفين  .13

 للمناقشة   GB.343/PFA/14    2025-2022استراتيجية الموارد البشرية للفترة  .14

     المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية   .15

 بالمراسلة   GB.343/PFA/15  اعتراف منظمات دولية أخرى باختصاص المحكمة

 بالمراسلة   GB.343/PFA/15/1  لتحسين إدارة القضايا الترتيب اإلداري 15-1
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   ال يوجد وثيقة   مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .16

 وثائق مقدمة لالطالع 
    

   GB.343/PFA/INF/1  التبرعات الطوعية والهبات  .1


