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   مكتب العمل الدولي  GB.301/LILS/3: الوثيقة
301: الدورة

اإلدارة مجلس    ٢٠٠٨مارس / آذارجنيف،   

LILS لمسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةلجنة ا 

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول من ثالثال البند

 تعديالت على النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي

 يعني ضمنًا ١معني بشؤون مؤتمر العمل الدوليالإن تأييد مجلس اإلدارة للمقترحات التي تقّدم بها فريق العمل  .١
وباالستناد إلى المقترحات التي تمت الموافقة عليها، . ضرورة تعديل بعض أحكام النظام األساسي للمؤتمر

 .تقترح هذه الوثيقة تعديالت يمكن تقديمها إلى لجنة النظام األساسي خالل الدورة السابعة والتسعين للمؤتمر

، قرر فريق العمل آذلك مواصلة مناقشته )٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني(لمجلس اإلدارة  ٣٠٠وخالل الدورة  .٢
وأشارت مناقشات أولية حول هذه المسائل إلى أّن بعض الحلول المقترحة قد . بشأن بعض المسائل العالقة

 .ي هذا الصددوتقدم هذه الوثيقة بعض التعديالت المحتملة ف. تؤدي إلى إدخال تعديالت في النظام األساسي

 تعديالت على النظام األساسي، فإن هذه التعديالت ال يمكن أن تدخل حّيز النفاذ ٢٠٠٨وإذا اعتمد المؤتمر في  .٣
وقد يكون من المفيد بالتالي تحديد أي أحكام في النظام . للمؤتمر) ٢٠٠٩(حتى انعقاد الدورة الثامنة والتسعين 

 من النظام األساسي لتمكين ٧٦ بما يتمشى مع المادة ٢٠٠٨ام األساسي قد تحتاج إلى وقف العمل بها في ع
 . مع المقترحات التي وافق عليها مجلس اإلدارةًالمؤتمر من أن يعمل تمشيا

وأخيرًا، تقدم هذه الوثيقة بعض المقترحات بشأن تعديالت على النظام األساسي تهدف إلى تشجيع المساواة بين  .٤
، بما يتمشى مع خطة عمل منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الجنسين ضمن منظمة العمل الدولية

 .آما تقترح تصحيح بعض األخطاء المطبعية. الجنسين

 تعديالت تتعلق بمقترحات تم اعتمادها

 تعيين أعضاء لجنة أوراق االعتماد

 تاريخ يسبق بدء إلىوافق على فرصة تقديم المناقشة حول المرشحين للجنة أوراق االعتماد "إن فريق العمل  .٥
، أن يعّين لجنة )أي هيئة مكتب مجلس اإلدارة(المؤتمر وبالتالي يسمح للمؤتمر، من خالل هيئة مكتبه المؤقتة 

أوراق االعتماد مباشرة بعد افتتاح المؤتمر، إما من خالل تعديل النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي أو 
  .٢"بوقف العمل بأحكام محددة منه
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تكون : " من هذه المادة على ما يلي٢وتنص الفقرة .  من النظام األساسي٢٥اح المؤتمر للمادة ويخضع افتت .٦
 وفي حال رغب المؤتمر في تعيين لجنة أوراق االعتماد قبل ."أولى مهام المؤتمر هي انتخاب الرئيس

لجنة أوراق   انتخابتكون أولى مهام المؤتمر هي : "الرئيس، ينبغي تعديل هذا النص ليكون على الشكل التالي
 لمجلس اإلدارة آلت إلى اعتبار مفاده أنه ٣٠٠ ولكّن المشاورات التي عقبت اختتام الدورة ." والرئيساالعتماد

وما يمكن القيام به هو اإلبقاء على النص الحالي . من غير المناسب افتتاح المؤتمر بانتخاب إحدى اللجان
لرئيس هي المعنية، ووضع مسألة تعيين لجنة أوراق االعتماد للنظام األساسي، ما دامت مسألة انتخاب ا

ومن شأن ذلك، إلى جانب التعديل المقترح فيما يلي، أن . من جدول األعمال) المنفصل(باعتبارها البند الثالث 
يسمح للرئيس بنقل البند الثالث في حال حصول مشكلة بشأن انتخاب الرئيس، وتعيين لجنة أوراق االعتماد 

  . جديد ثم العودة إلى انتخاب الرئيس ونواب الرئيسنصاب قانونيصل إلى والتو

يعين المؤتمر، بناء على : " من النظام األساسي على ما يلي٥ من المادة ١وتنص الصيغة الحالية للفقرة  .٧
ص على وبما أّن االقتراح الجديد لمجلس اإلدارة ين...".  ترشيح من اللجنة التنظيمية، لجنة ألوراق االعتماد

  ".بناء على ترشيح من اللجنة التنظيمية "تعيين لجنة أوراق االعتماد قبل اللجنة التنظيمية، ينبغي حذف عبارة 

وبالتالي، ينبغي أن يكون التعديل الواجب اقتراحه على لجنة النظام األساسي بشأن هذا الموضوع على الشكل  .٨
 :التالي

ألوراق االعتماد تتألف من مندوب حكومي ومندوب عن لجنة  يعين المؤتمر: "١، الفقرة ٥المادة   -
  .٣"أصحاب العمل ومندوب عن العمال

، سيكون من المفيد وقف العمل بالنص التالي ٢٠٠٨وبغية التعجيل في تشكيل لجنة أوراق االعتماد في  .٩
تم اتخاذ قرار وما أن ي". بناء على ترشيح من اللجنة التنظيمية: " من النظام األساسي٥ من المادة ١ للفقرة

  .بشأن وقف العمل المقترح، يمكن أن يعّين المؤتمر األعضاء الثالثة في لجنة أوراق االعتماد

   الدورةات فيـتعديالت قد تنبثق عن المناقش
  )٢٠٠٨مارس  /آذار( لمجلس اإلدارة ٣٠١

   المؤتمردورة مجلس اإلدارة في سياق

وفي حين أنه يفترض أنه لن تنجم . ارة في سياق المؤتمرناقش فريق العمل إمكانية تنظيم دورة لمجلس اإلد .١٠
عن مثل هذا المقترح عواقب على النظام األساسي للمؤتمرات المنعقدة خالل مدة تفويض أعضاء مجلس 

 بعض التعديالت على النظام األساسي فيما يتعلق بدورات إدخالاإلدارة، إال أنه قد يكون هناك حاجة إلى 
  .٢٠٠٨وستكون هذه في الحال في . اللها انتخابات مجلس اإلدارةالمؤتمر التي تنّظم خ

تبدأ مدة تفويض مجلس اإلدارة لدى : " من النظام األساسي على ما يلي٤٨وتنص الجملة الثانية من المادة  .١١
  وإذا آان ال بد النتخابات مجلس اإلدارة من أن تنَظم في."اختتام دورة المؤتمر التي دارت خاللها االنتخابات

بداية األسبوع الثاني من المؤتمر ويرغب األعضاء المنتخبون حديثًا في االجتماع خالل انعقاد دورة المؤتمر 
 أو حذفها عن طريق تعديل ٢٠٠٨ خالل دورة عام ٤٨تلك، يجب عندئٍذ وقف العمل بالجملة الثانية من المادة 

 لمجلس اإلدارة أدت إلى ما مفاده أنه قد ٣٠٠غير أن المشاورات التي عقبت اختتام الدورة . النظام األساسي
يكون هناك حاجة لإلبقاء على بعض المسائل التي قد ُيطلب إلى مجلس اإلدارة النظر فيها خالل دورة 

لذا، . يونيه وحاجة األعضاء المنتخبين الجدد إلعداد أنفسهم لبحث البنود المدرجة في جدول األعمال /حزيران
ولكن ذلك يعني أنه . ء الحاليين للدورة خالل المؤتمر أمرًا عمليًا أآثر من غيرهقد يكون االحتفاظ باألعضا

 دورتان منفصلتان وليس جزئين من الدورة نفسها في -  خالل السنوات االنتخابية- يجب أن يكون هناك
  .يونيه، إذ سيكون هناك أعضاء مختلفون لمجلس اإلدارة /حزيران

 

 من النظام األساسي على الشكل ٢٥ من المادة ٢من أجل إتباع توصية فريق العمل بشكل تام، ينبغي أيضًا تعديل الفقرة 3   
قدمها ثم يتلقى المؤتمر الترشيحات التي ت. الرئيسلجنة أوراق االعتماد وتكون أولى مهام المؤتمر هي انتخاب : "التالي

المجموعات ويبدأ بانتخاب نواب الرئيس الثالثة وتشكيل مختلف اللجان وتعيين أعضائها استنادًا إلى المقترحات التي تقدمها 
   ".المجموعات
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  مال المؤقتةمحاضر األعاللغات التي تصدر بها 

في الماضي القريب، أدت مسألة النظر في التوفيق بين التزام إصدار محاضر األعمال المؤقتة باللغات  .١٢
اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية مع الموارد المالية المتاحة، إلى ضرورة وقف العمل ببعض أحكام النظام 

  .األساسي أو تعديلها

المؤقتة باللغات الثالث على المحاضر الحرفية المطبوعة عند نهاية وينطبق التزام إصدار محاضر األعمال  .١٣
وعلى جميع الوثائق المتعلقة )  من النظام األساسي٢٣ من المادة ١الفقرة (آل جلسة من جلسات المؤتمر 

وقد أوقف المؤتمر العمل ).  من النظام األساسي٢٤ من المادة ٥الفقرة (بالكلمات الملقاة في الجلسة العامة 
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٦بالحكم األخير في دورتيه لعامي 

  لم ترد في بند القرارات المتعلقة بمسائل 
  جدول األعمالمن بنود 

في ظل عدم وجود لجنة للقرارات، يرى  ": إلى ما يلي٢٠٠٧نوفمبر  /توّصل فريق العمل في تشرين الثاني .١٤
فريق العمل أنه ال بد من استهالل نقاش حول التدابير الواجب اتخاذها إليجاد حل مخصص يتكّيف مع مشكلة 

وأثناء ذلك، يستمر . ومن المهم تجنب مناقشة المسائل السياسية في إطار اللجان التقنية. معالجة القرارات
ت الطوارئ، وهو إجراء يقوم على إحالة أى مشروع قرار ال يرتبط موضوعه العمل باإلجراء الخاص بحاال

ببند على جدول األعمال إلى اللجنة التنظيمية، بعد قرار مؤاٍت يعتمده المؤتمر بناًء على اقتراح من هيئة 
  ."مكتبه

ي ال تمت بصلة  من النظام األساسي شروط القبول المنطبقة على القرارات غير العاجلة الت١٧وتحدد المادة  .١٥
إلى بند من بنود جدول األعمال، وتشير إلى اإلجراء المتبع لمعالجة القرارات المتأخرة وتنص على اإلجراء 

 ونظرًا إلى أّنه لن يتم تشكيل لجنة للقرارات، فال بد من وقف العمل .٤المتبع لتقديمها إلى لجنة القرارات
  .األساسي من النظام ١٧ من المادة ١٠ إلى ٣بالفقرات من 

وفي ظل عدم وجود لجنة القرارات، يمكن االستمرار في عملية إحالة هذه القرارات إلى اللجنة التنظيمية ما لم  .١٦
وتظل القرارات المنبثقة عن اللجان األخرى خاضعة ألحكام المادة . يجِر تعديل نظامي لإلجراءات المطبقة

  . من النظام األساسي٦٣

   متابعة اإلعالن  التقرير العالمي بموجبمناقشة
  بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

وفي . أعرب فريق العمل عن ثقته في قدرة المكتب على إيجاد حٍل من شأنه أن يجعل هذا النقاش تفاعليًا حقًا .١٧
لس  استنادًا إلى مقترح دائم من مج- الدورات السابقة للمؤتمر، تم وقف العمل باألحكام التالية للنظام األساسي

 اإلدارة
، فيما يتعلق ٣، الفقرة ١٢المادة :  من أجل تسهيل تبادل اآلراء خالل النقاش حول التقرير العالمي- ٥

، فيما يتعلق بالترتيب الذي تعطى فيه ٢، الفقرة ١٤بتحديد عدد المداخالت التي يقوم بها آل مندوب؛ المادة 
  .بالمدة الزمنية للكلمات الملقاة، فيما يتعلق ٦، الفقرة ١٤الكلمة للمتحدثين؛ المادة 

 

  .GB.298/9(Rev.) وGB.298/LILS/1 و GB.297/12(Rev.) وGB.297/LILS/4/1   أنظر الوثائق  4
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  تعديالت تعزز المساواة بين الجنسين
 استخدام لغة ٦منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الجنسينمن بين اإلجراءات التي لحظتها خطة عمل  .١٨

ة التي إن الطريق. تراعي المساواة بين الجنسين في قواعد منظمة العمل الدولية ولوائحها ومبادئها التوجيهية
تمت بها صياغة النظام األساسي ال تتماشى اليوم مع سياسات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين 

وقد يدعى مؤتمر العمل الدولي إلى تقديم مثال عن صياغة للقواعد اإلجرائية الخاصة به تراعي . الجنسين
  .مسألة المساواة بين الجنسين

وتقوم التقنية . تلفتين من أجل تعديل النص الحالي للنظام األساسي في هذا الصددوال بد من تطبيق تقنيتين مخ .١٩
 من النظام ٣ من المادة ١، وينسحب ذلك على الفقرة األولى ببساطة على حذف النص الذي لم يعد مناسبًا

ب رئيس ينتخب المؤتمر، لتكوين هيئة مكتبه، رئيسًا وثالثة نوا: "األساسي، التي تنص اآلن على ما يلي
وينبغي عدم ). التشديد مضاف". (ويمكن أن يكون أي منهم من النساءيكونون جميعًا من جنسيات مختلفة، 

النظر إلى تعيين النساء من بين أعضاء هيئة المكتب آاستثناء، ومن المقترح بكل بساطة حذف النص بالخط 
  .المائل

م المتعلقة بالجنسين لالعتراف بأن المندوبين إلى أما التقنية الثانية فتقوم على إعادة صياغة جميع األحكا .٢٠
المؤتمر والرئيس ورؤساء لجان المؤتمر وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام لمكتب العمل الدولي يمكن أن 

 .ويفترض النص الحالي أنهم رجال. يكونوا رجاًال أو نساًء على حد سواء

رئيس "ف في هيئات منظمة العمل الدولية، من قبيل باإلضافة إلى ذلك، ينبغي اإلشارة إلى بعض الوظائ .٢١
بعبارات أآثر حيادية " رئيس مجموعة"في لجنة للمؤتمر أو " نواب الرئيس"أو " الرئيس"أو " مجلس اإلدارة

  ".رئيسة /رئيس" باستخدام الصيغتين

وال يزال المكتب . حةوترد في الملحق قائمة داللية بأحكام النظام األساسي التي قد تتأثر بالتعديالت المقتر .٢٢
ينظر في المقترحات المحددة بشأن صياغة هذه األحكام في اللغات الثالث، بما يتمشى مع المنهجيات المقترحة 

وفي حال وافقت اللجنة، يمكن . الذي أعدته لجنة خبراء ثالثية، ٧صياغة صكوك منظمة العمل الدولية دليلفي 
  .رة إلى لجنة النظام األساسي للمؤتمر، بعد التشاور مع أعضاء اللجنةتقديم المقترحات النهائية للتعديالت مباش

  اللغويةالطبعات تعديالت تهدف إلى تنسيق مختلف 
. ، هناك آلمة واحدة ناقصة٦٣ من المادة ٤في النص اإلنكليزي من الفقرة . تعديل يتعلق بالنص اإلنكليزي .٢٣

تسلم القرارات والتعديالت إلى أمانة اللجنة : "تها خطوُيقترح تعديل النص بزيادة فاصلة والكلمة الموضوع تح
قبل الساعة الخامسة مساء حتى يمكن طرح القرار أو التعديل للمناقشة في الجلسة التي تعقد صباح اليوم 

 قبل الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى يمكن طرح القرار أو التعديل للمناقشة في الجلسة التي تعقد ، أوالتالي
  ."اليوم نفسهبعد ظهر 

قد ترغب اللجنة في أن توصي مجلس اإلدارة بدعوة المؤتمر، خالل دورته السابعة والتسعين، إلى اعتماد  .٢٤
  . أعاله٢٣ و٢٢ و٢٠ و١٩ و٨التعديل الوارد في الفقرات 

 
 

  .٢٠٠٨يناير  / آانون الثاني٢٢جنيف، 
 

 .٢٤الفقرة  : نهانقطة يتخذ قرار بشأ 
 

 

  .GB.300/5  الوثيقة 6  

، قدم الدليل إلى http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/man.pdf:  الدليل متاح على الموقع التالي   7
  .GB.292/LILS/3:  ، انظر الوثيقة)٢٠٠٥مارس / آذار (٢٩٢مجلس اإلدارة في دورته 
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  لحقـالم

ة بأحكام النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، التي قد تتأثر، بالنسبة إلى اللغة اإلنكليزية، قائمة داللي
  : من هذه الوثيقة٢٠ و١٩بالتعديالت الواردة في الفقرتين 
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