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  مجلس اإلدارة
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 2022 أيلول/ سبتمبر 23 التاريخ: 

  إنكليزي األصل: 

 جدول األعمال 

 القسم المؤسسي (INS)  

 

 الوثيقة   األعمالبند جدول 

 GB.346/INS/1  لمجلس اإلدارة  345والدورة  344اعتماد محضر جلسات الدورة  .1

 GB.346/INS/2  جدول أعمال الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي   .2

   ( لمؤتمر العمل الدولي  2022)  110المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة  .3

 GB.346/INS/3/1  متابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة الثالثة عن العمالة  3-1

 GB.346/INS/3/2  واالقتصاد االجتماعي والتضامنيمتابعة القرار بشأن العمل الالئق   3-2

متابعة القرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية   3-3
 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل  

 GB.346/INS/3/3 

 GB.346/INS/3/4  العمل الفعّال للمؤتمر  سيرتحليل التدابير المتخذة لتعزيز  3-4

متابعة القرار بشأن المهارات والتعلم المتواصل، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته   .4
(: استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المهارات والتعلم المتواصل للفترة 2021)  109

2022-2030   

 GB.346/INS/4 

ستراتيجية الشاملة  (: اال2021متابعة القرار بشأن أوجه انعدام المساواة وعالم العمل ) .5
والمتكاملة لمنظمة العمل الدولية من أجل الحد من أوجه انعدام المساواة في عالم العمل  

 ومنعها 

 GB.346/INS/5 

(: تقرير  2016متابعة القرار بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية ) .6
ضمان العمل الالئق في سالسل التوريد  الفريق العامل الثالثي بشأن الخيارات الرامية إلى  

 واإلمداد

 GB.346/INS/6 

 األشخاص تقرير عن تنفيذ سياسة واستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن إدماج  .7
 (  2023-2020)ذوي اإلعاقة 

تقَدم هذه الوثيقة لالطالع   
باعتبارها الوثيقة  

GB.346/INS/INF/5 

 GB.346/INS/8  آخر المستجدات عن إصالح األمم المتحدة  .8
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 الوثيقة   األعمالبند جدول 

 GB.346/INS/9  تعزيز النُظم اإليكولوجية لإلنتاجية من أجل العمل الالئق  .9

التقرير السنوي عن تنفيذ برنامج التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية بعنوان "تعزيز اللجنة   .10
والحرية النقابية في غواتيماال من أجل التطبيق الفعّال الثالثية الوطنية بشأن عالقات العمل 

 لمعايير العمل الدولية" 

 GB.346/INS/10 

تقرير حكومة بنغالديش بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق سعياً إلى معالجة جميع  .11
ل بشأن عدم االمتثا 26المسائل المعلقة والمشار إليها في الشكوى المقدمة بموجب المادة 

   98و 87و 81المزعوم لالتفاقيات ذات األرقام  

 GB.346/INS/11 

التقرير المرحلي عن المستجدات المتعلقة بمنتدى الحوار االجتماعي الذي أُنشئ إلنفاذ   .12
 توصيات لجنة التحقيق فيما يتعلق بحكومة جمهورية فنزويال البوليفارية  

 GB.346/INS/12 

النظر في أية تدابير أخرى، بما فيها تلك الواردة في دستور منظمة العمل الدولية، لضمان   .13
 ومة بيالروس للتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق امتثال حك

 GB.346/INS/13 

التقرير عن المستجدات بشأن القرار المتعلق بعدوان االتحاد الروسي على أوكرانيا من  .14
 منظور والية منظمة العمل الدولية  

 GB.346/INS/14 

 GB.346/INS/15  تقارير لجنة الحرية النقابية .15

 GB.346/INS/16  تقرير مجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية .16

    تقرير المدير العام .17

 GB.346/INS/17  التقرير المعتاد 

 GB.346/INS/17/1  التحالف العالمي من أجل العدالة االجتماعيةالتقرير التكميلي األول:  17-1

 GB.346/INS/17/2  متابعة قرارات مجلس اإلدارة التقرير التكميلي الثاني:  17-2

تقرير اجتماع الخبراء عن التصديق الثالثي على المبادئ التقرير التكميلي الثالث:  17-3
 ( 2022حزيران/ يونيه  24-20التوجيهية التقنية بشأن المخاطر البيولوجية )

 GB.346/INS/17/3 

 GB.346/INS/17/4  التقرير التكميلي الرابع: وثائق مقدمة لالطالع فقط 17-4

من دستور  24الثالثية المّكلفة بالنظر في االحتجاجات المقدمة بموجب المادة  تقارير اللجان
 منظمة العمل الدولية )يُنظر فيها في جلسة خاصة( 

  

   تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة  .18

 GB.346/INS/18/1   التقرير األول: ترتيبات االجتماع اإلقليمي األوروبي الحادي عشر  18-1

  )يُنظر فيها في جلسة خاصة( 24االحتجاجات المقدمة بموجب المادة قبول 
 من دستور منظمة العمل الدولية 26والشكاوى المقدمة بموجب المادة 

  

 GB.346/INS/19  برنامج الهيئات الدائمة واالجتماعات وتشكيلها وجدول أعمالها .19

 وثائق مقدمة لالطالع 
  

 GB.346/INS/INF/1  العمل واالجتماعات المماثلة الموافق عليهاالندوات والمنتديات وورش  .1

 GB.346/INS/INF/2  من دستور منظمة العمل الدولية 24تقرير عن وضع االحتجاجات المعلقة، المقدمة بموجب المادة  .2

التقرير الختامي عن تنفيذ برنامج عمل منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق في سالسل   .3
 ( 2021-2017التوريد واإلمداد العالمية )

 GB.346/INS/INF/3 

 بشأن تعديل دستور  1986آخر المستجدات عن وضع التصديق على صك عام  .4
 منظمة العمل الدولية

 GB.346/INS/INF/4 
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 الوثيقة   األعمالبند جدول 

تنفيذ سياسة واستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة   عن  تقرير .5
(2020-2023 ) 

 GB.346/INS/INF/5 

 GB.346/INS/INF/6  تحسين القواعد المطبقة خالل عملية تعيين المدير العام .6
 

  قسم وضع السياسات (POL) 

 الوثيقة   األعمالبند جدول 

 جتماعية اال والحماية جزء العمالة 

 GB.346/POL/1  المؤقتة اليد العاملة هجرة  .1

 تقرير اجتماع الخبراء بشأن العمل الالئق في اقتصاد المنصات  .2
 ( 2022تشرين األول/ أكتوبر  14-10)جنيف، 

 GB.346/POL/2 

 جتماعي االجزء الحوار 

 GB.346/POL/3  2023والمقترحات من أجل النشاط القطاعي في عام  2022االجتماعات القطاعية في عام  .3

 اإلنمائي جزء التعاون 

 GB.346/POL/4  البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي من أجل األراضي العربية المحتلة .4

 جزء المنشآت متعددة الجنسية 

المنشآت  المبادئ الثالثي بشأن تقييم التقدم المحرز بعد خمس سنوات على اعتماد إعالن  .5
 ، بصيغته المراجعة والسياسة االجتماعية متعددة الجنسية

 GB.346/POL/5 

 

 قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية (LILS)    

 الوثيقة   بند جدول األعمال

  نساناإلجزء معايير العمل الدولية وحقوق 

 تقرير االجتماع السابع للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير  .1
 (  2022أيلول/ سبتمبر   16-12)جنيف، 

 GB.346/LILS/1 

(  ه() 5اختيار االتفاقيات والتوصيات التي يمكن أن تُطلب تقارير بشأنها بموجب الفقرة ) .2
   2024من دستور منظمة العمل الدولية، في عام   19من المادة ()د( 6والفقرة )

 GB.346/LILS/2 

تقرير االجتماع الرابع )الجزء الثاني( للجنة الثالثية الخاصة المنشأة بموجب اتفاقية العمل  .3
 (  2022أيار/ مايو  13-5، بصيغتها المعّدلة )2006البحري، 

 GB.346/LILS/3 

 



 GB.346/Agenda(Rev.2) 4 
 

  قسم البرنامج والميزانية واإلدارة (PFA) 

 الوثيقة   بند جدول األعمال

 دارةاإلجزء البرنامج والميزانية و

 GB.346/PFA/1  2025-2024 ستعراض التمهيدي لمقترحات البرنامج والميزانية للفترةاال .1

   المسائل المتعلقة بمباني منظمة العمل الدولية  .2

 GB.346/PFA/2/1  مشروع أعمال تجديد مبنى المقرآخر المستجدات بشأن  2-1

خر المستجدات بشأن مبنى المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية ألفريقيا والمكتب  آ 2-2
 القطري لكوت ديفوار وبنن وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتوغو في أبيدجان 

 GB.346/PFA/2/2 

 GB.346/PFA/3  استعراض إطار منظمة العمل الدولية بشأن األمن السيبراني  .3

   استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المعارف واالبتكارالتقرير المرحلي عن وضع   .4
 على مستوى المنظمة

 GB.346/PFA/4 

   مسائل مالية أخرى  .5

 شراف اإل جزء مراجعة الحسابات و

 GB.346/PFA/6  (  2022- 2021تقرير التقييم السنوي ) .6

 GB.346/PFA/7  تقييمات رفيعة المستوى لالستراتيجيات والبرامج القطرية للعمل الالئق  .7

 GB.346/PFA/8  مستقل لوظيفة التقييم الخاصة بمنظمة العمل الدولية  التقييم ملخص نتائج ال .8

 GB.346/PFA/9  مسائل متعلقة بوحدة التفتيش المشتركة  .9

 جزء شؤون الموظفين 

 ال توجد وثيقة   بيان رئيس نقابة الموظفين  .10

 GB.346/PFA/11  التعديالت على لوائح الموظفين  .11

استعراض النظام القضائي للنظام  بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية:  المتعلقةالمسائل  .12
 الموحد لألمم المتحدة 

 GB.346/PFA/12 

تسوية مقر العمل من : آخر المستجدات بشأن تحديد مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .13
 جانب لجنة الخدمة المدنية الدولية

 GB.346/PFA/13 

 وثائق مقدمة لالطالع 
  

 GB.346/PFA/INF/1  الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل : 2023- 2022البرنامج والميزانية للفترة  .1

 GB.346/PFA/INF/2  لمحة عامة عن مرافق منظمة العمل الدولية .2

 


