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  ١٩٨٦ ،ل دستور منظمة العمل الدوليةـصك تعدي

  ما هو مضمون التعديل والهدف الذي يرمي إليه؟

مادة من المواد األربعين  ١١صك تعديل يقترح تغييرات على  ١٩٨٦اعتمد مؤتمر العمل الدولي عام 
  .التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية

  :رئيسيةإلى أربعة مجاالت  ١٩٨٦ويتطرق تعديل عام 

  تشكيل مجلس إدارة المكتب وإدارته السديدة؛  ■

  إجراء تعيين المدير العام؛  ■

  مؤتمر العمل الدولي؛في تصويت ال  ■

  .تعديل الدستورتخضع لها طريقة  القواعد التي  ■

  ١٩٨٦التغييرات التي يقترحها تعديل عام 

  تشكيل مجلس اإلدارة

وية مجلس اإلدارة أآثر تمثيًال من خالل توفير الغرض الرئيسي من التعديل المقترح هو جعل عض
  .المصالح الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية المختلفة لمجموعاته المكونة تراعي تعيين أعضائهلوسيلة 

حّيز النفاذ، سوف يزيد عدد أعضاء مجلس اإلدارة بموجب الدستور  ١٩٨٦وفي حال دخل تعديل عام 
مقعدًا، سوف يخصص  ١١٢ومن أصل . هؤالء األعضاء وزيعر طريقة تعضوًا، آما ستتأث ١١٢إلى  ٥٦من 
هناك  يعودولن . العمالمقعدًا لممثلي  ٢٨مقعدًا لممثلي أصحاب العمل و ٢٨مقعدًا لممثلي الحكومات و ٥٦

  .مقاعد مخصصة للدول األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية

أفريقيا  :قعدًا على أربعة أقاليم جغرافية هيم ٥٤ًا للحكومات، سيوزع خصصمقعدًا م ٥٦ومن أصل 
وسيكون توزيع . مقعدًا لكل إقليم ١٥مقعدًا وحد أقصى يبلغ  ١٢واألمريكتان وآسيا وأوروبا، مع حد أدنى يبلغ 

مراعاة عدد الدول األعضاء داخل اإلقليم وعدد سكانها اإلجمالي ونشاطها عن طريق المقاعد مرجحًا 
ويشمل ). في ميزانية المنظمة االشتراآاتالناتج القومي اإلجمالي أو (لمعايير مالئمة  االقتصادي المقدر وفقًا

ويكون . مقعدًا ألوروبا ١٥مقعدًا آلسيا و ١٤مقعدًا لألمريكتين و ١٢مقعدًا ألفريقيا و١٣األولي  التوزيع
  .وأوروبا األول بين أفريقيا واألمريكتين، والثاني بين آسيا: المقعدان المتبقيان بالمداورة

الذين يمثلون الدول األعضاء من آل إقليم من  يشكل مندوبو الحكومات،وبموجب التعديل المقترح، 
أن تضمن اختيار عدد من لكل هيئة انتخابية  ال بدو. هيئة انتخابية لملء المقاعد عن آل إقليم ،األقاليم األربعة

من األعضاء المعينين لملء المقاعد المخصصة إقليميًا، على أساس حجم السكان ومع مراعاة توزيع  يعتد به
عناصر أخرى، مثل النشاط االقتصادي للدول األعضاء بما يتمشى مع  ينبغي مراعاةآما . جغرافي منصف

  .السمات الخاصة لإلقليم، دورًا في هذا الصدد

سمات الخاصة التي تنطوي عليها األقاليم حيث يمكن أن ال ١٩٨٦تعديل عام  راعيوفي الوقت نفسه، ي
األعضاء على نحو منفصل لملء الدول من أجل تعيين فرعي تنشأ التقسيمات الفرعية على أساس إقليمي 

ل من خالأن تتكيف غير أنه تجدر اإلشارة إلى أّن األقاليم األربعة يمكن . المقاعد المخصصة لإلقليم الفرعي
  .اتفاق متبادل فيما بين الحكومات المعنية
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  تعيين المدير العام

مكتب العمل الدولي، على أن لعام المدير ال، سيستمر مجلس اإلدارة في تعيين ١٩٨٦عام  بموجب تعديل
  .مؤتمر العمل الدولي للموافقة عليه إلىالتعيين  يقدم

  تعديل الدستور تخضع لها طريقةالقواعد التي 

شمل تعديالت مستقبلية ويضع تمن الدستور  ٣٦تغييرات على المادة  ١٩٨٦يقترح تعديل عام 
  .تعديالت المتعلقة باعتبارات محددةبالنسبة للاشتراطات التصويت والتصديق 

اإلنشاء الدائم للمنظمة وتشكيل الهيئات االنتخابية وللمنظمة  بالمقاصد األساسيةواعتماد أي تعديل يرتبط 
مدير العام وتحديد مسؤولياته واألحكام الدستورية المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الها وتعيين ووظائف

المصادقة عليه أو قبوله من جانب ثالثة  يتعينثالثة أرباع األصوات و يقتضيالدولية وأحكام مادة التعديل، 
  .حّيز النفاذ آي يدخلأرباع الدول األعضاء في المنظمة 

ثلثا األصوات التي تدلي بها الدول األعضاء والتصديق  ُيشترطأي تعديل آخر للدستور، قد وفيما يتعلق ب
  . دخل حّيز النفاذيمن جانب ثلثيها، حتى 

  األساسي للنظام  ١٩٩٥العالقة بين تعديل عام 
  ١٩٨٦وتعديل عام لمؤتمر العمل الدولي 

  الدستورتعديل 

زاد عدد ، األساسي لمؤتمر العمل الدوليتعديل النظام  ١٩٩٥إّن اعتماد مؤتمر العمل الدولي عام 
 ذلك يجعل دخوليبدو للبعض أّن قد األعضاء، و نواب المقاعد في مجلس اإلدارة من خالل استحداث فئة

ال يقدم المجموعة الكاملة من  ١٩٩٥غير أّن إصالح عام . غير ضروري ًاحّيز النفاذ أمر ١٩٨٦تعديل عام 
سلطات الدول األعضاء ذات  في، وال يؤثر على وجه التحديد ١٩٨٦رحها تعديل عام التغييرات التي يقت

تعيين  وال عمليةآما أنه ال يغير الطريقة التي تجري بها التعديالت الدستورية . األهمية الصناعية الرئيسية
  .المدير العام

  التصديق على التعديل

ثلثا الدول األعضاء في منظمة  بلهأو يق عليه أن يصدق يجبحّيز النفاذ،  ١٩٨٦بغية دخول تعديل عام 
دول من الدول األعضاء ذات األهمية الصناعية  ١٠من أصل  خمس دولالعمل الدولية، بما فيها على األقل 

 ١٠وحتى . دولة منها على التعديل ١٢٢أن تصدق  ال بد مندولة عضوًا حاليًا،  ١٨٣ومع انضمام . الرئيسية
تصديقًا أو قبوًال، منها اثنان من الدول األعضاء ذات األهمية  ٩٥تم تسجيل آان قد ، ٢٠١١أبريل / نيسان

  ).الهند وإيطاليا(الصناعية الرئيسية 

أن يشمل ذلك على من وال بد . تصديقًا إضافيًا حتى يدخل التعديل حّيز النفاذ ٢٧وبالتالي، من المطلوب 
البرازيل والصين  بين أي من(ألهمية الصناعية الرئيسية األقل ثالثة تصديقات من الدول األعضاء ذات ا

 ). وفرنسا وألمانيا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة
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  ؟١٩٨٦آيف يمكن لدولة عضو أن تقبل تعديل الدستور لعام 

ترتب بسلطة ون ، الذين يتمتعال بد من أن يتم اإلعراب عن موافقة الدولة العضو من جانب ممثلي الدولة
الدولة في العالقات الخارجية، على أن يتم ذلك بطريقة تتمشى مع اشتراطات النظام الدستوري  التزامًا على

  .الوطني

موافقة على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية تصديق أو عينة من نموذج لصك ويرد في المرفق 
  .١٩٨٦لعام 

  :للمزيد من المعلومات
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