
 

 

GB.344/Agenda(Rev.2)  

 

 

  مجلس اإلدارة
 2022، جنيف، آذار/ مارس 344الدورة 

 

 

 2022 آذار/ مارس 15 التاريخ: 

  إنكليزي األصل: 

 جدول األعمال 

 القسم المؤسسي (INS)  

 

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

من أجل اتخاذ قرار    GB.344/INS/1  لمجلس اإلدارة  343محضر جلسات الدورة  اعتماد .1
 بالمراسلة 

لمجلس اإلدارة، بما في ذلك جلسات   344ترتيبات الدورة  .2
 عام  المدير التعيين نتخاب واالستماع إلى المرشحين وا

 GB.344/INS/2    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 

     جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي .3

 من أجل المناقشة   GB.344/INS/3/1  أعمال الدورات المقبلة للمؤتمر جدول  3-1

 من أجل المناقشة   GB.344/INS/3/2  (2022للمؤتمر ) 110دورة التيبات تر 3-2

استعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعالن منظمة   .4
 العملالعمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في 

 GB.344/INS/4   من أجل المناقشة 

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

 العمل في خطة العمل ومعلومات عن سائر نقاط

 GB.344/INS/5   من أجل المناقشة 

اآلمنة والصحية في  المسائل المتعلقة بإدراج ظروف العمل  .6
إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  

 في العمل 

 GB.344/INS/6   من أجل المناقشة 

عاش متمحور حول بشأن انتالعالمي تقرير عن نتيجة المنتدى  .7
 اإلنسان

 GB.344/INS/7   من أجل المناقشة 

  109لدورة ل الجزء الثانيالمسائل المنبثقة عن أعمال  .8
: متابعة القرار بشأن أوجه  مؤتمر العمل الدولي( ل2021)

 انعدام المساواة وعالم العمل 

 GB.344/INS/8   من أجل المناقشة 
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 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

المشاركة الكاملة  لفريق العامل الثالثي بشأن اتقرير  .9
 والمتساوية والديمقراطية في اإلدارة السديدة الثالثية 

 لمنظمة العمل الدولية 

 GB.344/INS/9   من أجل المناقشة 

خطة عمل منظمة العمل الدولية من أجل المساواة بين  نتائج  .10
المنبثقة عن   واالستنتاجات 2021-2020الجنسين للفترة 

 التقييم المستقل رفيع المستوى لجهود منظمة العمل الدولية  
في مجال المساواة بين الجنسين وتعميم قضايا الجنسين للفترة 

والخطوط العريضة لخطة العمل المقترحة   2016-2021
   2025-2022للفترة 

 GB.344/INS/10   من أجل المناقشة 

الخيارات الرامية إلى  تقرير الفريق العامل الثالثي بشأن  .11
 ضمان العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد

جرى تأجيل اجتماعات    ال توجد وثيقة  
 الفريق العامل 

متابعة القرارات بشأن ميانمار، التي اعتمدها مؤتمر العمل  .12
:  (2021) 109( ودورته 2013) 102دورته  الدولي في 

تقرير المدير العام بشأن آخر المستجدات في ميانمار، بما في 
 ذلك المعلومات بشأن إجراء المتابعة المحتمل من جانب 

 لمؤتمر العمل الدولي 110الدورة 

 GB.344/INS/12   من أجل المناقشة 

يتعلق بتنفيذ  تقرير حكومة بنغالديش بشأن التقدم المحرز فيما  .13
خارطة طريق مصممة لمعالجة جميع المسائل المعلقة والمشار 
إليها في الشكوى بشأن عدم االمتثال المزمع لالتفاقيات ذات 

 98و 87و 81األرقام 

 GB.344/INS/13   من أجل المناقشة 

تقييم التقدم الذي أحرزته حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية  .14
ات لجنة التحقيق، وفي ضوء ذلك  ن االمتثال لتوصيفي ضما

، بما في ذلك تلك المنصوص  النظر في جميع التدابير الممكنة
 لهذا الغرض تحقيقاً ، ها في دستور منظمة العمل الدوليةعلي

 GB.344/INS/14   من أجل المناقشة 

 من أجل المناقشة   GB.344/INS/15  تقارير لجنة الحرية النقابية .15

     تقرير المدير العام .16

من أجل اتخاذ قرار    GB.344/INS/16  التقرير المعتاد
 بالمراسلة 

بشأن  اجتماع الخبراءتقرير : ألولالتكميلي ا لتقريرا 16-1
التصديق الثالثي على المبادئ التوجيهية التقنية المعنية 

كانون األول/   16-13بالمبادئ العامة لتفتيش العمل )
  (2021ديسمبر 

 GB.344/INS/16/1   من أجل المناقشة 

 من أجل المناقشة   GB.344/INS/16/2  فقط لالطالع مقدمة: وثائق ثانيالتقرير التكميلي ال 16-2

   ت جـِد إن و  تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .17

اتخاذ قرار  من أجل   GB.344/INS/18  وتشكيلها وجدول أعمالها واالجتماعاتبرنامج الهيئات الدائمة  .18
 بالمراسلة 

روسي على أوكرانيا من منظور والية منظمة االتحاد العدوان   .19
 العمل الدولية 

 GB.344/INS/19   من أجل المناقشة 

https://www.ilo.org/gb/WCMS_834617/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/WCMS_834617/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/WCMS_834617/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/WCMS_834617/lang--en/index.htm
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 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

 وثائق مقدمة لالطالع 
    

الندوات والمنتديات وورش العمل واالجتماعات المماثلة الموافق   .1
 عليها

 GB.344/INS/INF/1   

 الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتتقرير لجنة  .2
كانون األول/ ديسمبر   11 - تشرين الثاني/ نوفمبر 24)جنيف، 
2021 ) 

 GB.344/INS/INF/2   

بشأن   1986آخر المستجدات عن وضع التصديق على صك عام  .3
 تعديل دستور منظمة العمل الدولية

 GB.344/INS/INF/3   

 24االحتجاجات المعلقة، المقدمة بموجب المادة تقرير عن وضع  .4
 من دستور منظمة العمل الدولية

 GB.344/INS/INF/4   

 

  قسم وضع السياسات (POL) 

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

 جتماعية اال والحماية جزء العمالة 

تأمين الحماية االجتماعية للعمال المهاجرين وأسرهم:   .1
 بناء مستقبل أفضل من أجل التحديات والخيارات 

 GB.344/POL/1   من أجل المناقشة 

 جتماعي االجزء الحوار 

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

 GB.344/POL/2    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 

للمؤتمر العالمي الخامس   يةالتحضيراألعمال خر المستجدات عن آ .3
 عمل األطفال القضاء على بشأن 

 GB.344/POL/3   من أجل المناقشة 

 

  القانونية ومعايير العمل الدوليةقسم المسائل (LILS)    

 

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

 جزء المسائل القانونية 

نظام الداخلي لالجتماعات التقنية والنظام الداخلي  الاستعراض  .1
ين في تشرين الثاني/ نوفمبر الجتماعات الخبراء، المعتمد  

2018 

 GB.344/LILS/1    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 



 GB.344/Agenda(Rev.2) 4 
 

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

  نساناإلجزء معايير العمل الدولية وحقوق 

( ه()5)19وذج مقترح للتقارير المطلوبة بموجب المادة نم .2
، في عام  منظمة العمل الدولية ()د( من دستور6)19والمادة 
 (  150)رقم  1978العمل،  إدارةبشأن اتفاقية   2023

 ( 158)رقم  1978العمل،   إدارةوتوصية 

 GB.344/LILS/2    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 

سير أعمال الفريق العامل الثالثي المعني بآلية  الثالث ل قييمالت .3
 استعراض المعايير 

 GB.344/LILS/3   من أجل المناقشة 

مقترحات : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات .4
السنوية لضمان تخصيص الوقت الكافي   ادورتهلتمديد مدة 

 لالضطالع بعبء العمل 

 GB.344/LILS/4   من أجل المناقشة 

 

  قسم البرنامج والميزانية واإلدارة (PFA) 

 

 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

 دارةاإلجزء البرنامج والميزانية و

 من أجل المناقشة   GB.344/PFA/1  2021-2020تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة  .1

من النظام األساسي لمؤتمر  17تفويض السلطة بموجب المادة  .2
 العمل الدولي 

 GB.344/PFA/2    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 

حساب الميزانية  : 2021-2020البرنامج والميزانية للفترة  .3
كانون األول/   31العادية وصندوق رأس المال العامل حتى 

 2021ديسمبر 

 GB.344/PFA/3   من أجل المناقشة 

     المسائل المتعلقة بمباني منظمة العمل الدولية  .4

آخر المستجدات بشأن مشروع أعمال تجديد مبنى  4-1
 المقر

 GB.344/PFA/4/1    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 

المكتب اإلقليمي لمنظمة   مبنى آخر المستجدات بشأن 4-2
والمكتب القطري لكوت ديفوار  العمل الدولية ألفريقيا

ن وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتوغو في  وبن
 أبيدجان

 GB.344/PFA/4/2    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 

واالبتكار   رفاستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المعا .5
 على مستوى المنظمة

 GB.344/PFA/5   من أجل المناقشة 

 من أجل المناقشة   GB.344/PFA/6  2023شتراكات في الميزانية لعام جدول تقدير اال .6

   دت ـِ إن وج  مسائل مالية أخرى  .7
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 مالحظات  الوثيقة   بند جدول األعمال

 شراف اإل جزء مراجعة الحسابات و

من أجل اتخاذ قرار    GB.344/PFA/8  اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف تقرير  .8
 بالمراسلة 

 تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية   .9
 2021كانون األول/ ديسمبر  31في 

 GB.344/PFA/9    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 

 جزء شؤون الموظفين 

   ال توجد وثيقة   بيان رئيس نقابة الموظفين  .10

   ال توجد وثيقة   لوائح الموظفينالتعديالت على  .11

     المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية  .12

   ال توجد وثيقة   باختصاص المحكمةأخرى عتراف منظمات دولية ا 12-1

 من أجل المناقشة   GB.344/PFA/12/2  تشكيل المحكمة  12-2

التعيينات في لجنة  : مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .13
المعاشات التقاعدية لموظفي مكتب العمل الدولي )الصندوق  

 المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة( 

 GB.344/PFA/13    من أجل اتخاذ قرار
 بالمراسلة 

 وثائق مقدمة لالطالع 
    

تحصيل االشتراكات  : 2023- 2022البرنامج والميزانية للفترة  .1
 حتى تاريخه  2022من األول من كانون الثاني/ يناير  

 GB.344/PFA/INF/1   

 التقرير الختامي عن تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات  .2
   2021- 2018للفترة 

 GB.344/PFA/INF/2   

   GB.344/PFA/INF/3  الخارجيةخطة مراجعة الحسابات  .3

متابعة تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية   .4
 2020كانون األول/ ديسمبر  31في 

 GB.344/PFA/INF/4   

   GB.344/PFA/INF/5  2021كانون األول/ ديسمبر  31حتى  تشكيل وهيكلية الموظفين  .5

   GB.344/PFA/INF/6  المدفوعات الخاصةتقرير مجلس أمناء صندوق  .6

الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير لجنة الخدمة   مقررات  .7
 2021المدنية الدولية لعام 

 GB.344/PFA/INF/7   

  69مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير الدورة  .8
األمم المتحدة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي 

(2021) 

 GB.344/PFA/INF/8   

 المسائل المتعلقة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية:   .9
تقرير مرحلي عن استعراض الهيكلية القضائية للنظام الموحد  

 لألمم المتحدة 

 GB.344/PFA/INF/9   

 


