
 

وتحسين  منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 
على االنترنت وآل وثائق مجلس اإلدارة متاحة . لكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافيةوالمراقبين ا أعضاء مجلس اإلدارةلذا يرجى من . الفعالية

 .www.ilo.org: على العنوان

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة
GB.317/WP/GBC/1 :الوثيقة 2013مارس/ آذار6-28 ، جنيف،  317الدورة

WP/GBC عمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدوليأالفريق العامل المعني بشؤون سير
 ٢٠١٣مارس / آذار ٥ :التاريخ
 نكليزيإ :األصل

 األعمال جدول من األول البند

  ير أعمال مؤتمر العمل الدوليتحسين س

  السياق
، عقب استعراضه تقرير الفريق العامل، على الجدول ٢٠١٢نوفمبر / وافق مجلس اإلدارة، في تشرين الثاني .١

وطلب من المكتب ما . الزمني المقترح بشأن إصالح مؤتمر العمل الدولي، آما يرد ذلك في الملحق السادس
 من أجل أن تنفذ، خطة مفصلة )٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧، في دورته أن يقدم إلى مجلس اإلدارة) أ: (يلي

الخيارات التي تم التوصل إلى  يبي،على أساس تجر ،للمؤتمر) ٢٠١٣يونيه / حزيران( ١٠٢خالل الدورة 
 للتكاليف واآلثار القانونية المتأتية عن تلك ًاتقييم وأن يقدم أيضًاتوافق في اآلراء بشأنها في الفريق العامل، 

ينظم مشاورات غير رسمية بشأن المزيد من التدابير، لتقديمها إلى أن يعد وثيقة مرجعية و) ب( المقترحات؛
 ٢٠١٣يونيه / وترفق بهذه الوثيقة خطة عمل مؤقتة لدورة حزيران .٢٠١٣١مارس / الفريق العامل في آذار

 ).انظر الملحق السابع(تراعي األسس التجريبية المقترحة 

، ٢وآان أمام الفريق االستشاري الثالثي. ٢٠١٣فبراير / شباط ٢٦ات غير رسمية في وأجريت مشاور .٢
وتعرض الوثيقة على شكل . آأساس لمناقشاته، وثيقة مرجعية أعدها المكتب، وهي مدرجة في هذه الوثيقة

 وبغية تسهيل. نظرة عامة عن جميع المسائل التي ناقشها الفريق العامل حتى اآلن) ١الجدول (جدول 
 مسائل عامة؛  -  ألف: استيضاح المسائل، ُأدرجت آل مسألة على حدة في إطار الفئات الثالث التالية

أساليب  - ؛ جيم)التي تتضمن الجلسة العامة وعملية وضع جدول األعمال(هيكلية مؤتمر العمل الدولي  - باء
ويشير هذا الجدول ). دابير أخرىالتي تتضمن أيضًا المكاسب في الكفاءة وت(عمل لجان مؤتمر العمل الدولي 

االقتراحات التي القت بعض ) ٢(المسائل التي تم التوصل إلى اتفاق ثالثي بشأنها؛ ) ١: (أيضًا إلى ما يلي
المقترحات التي تستلزم المزيد من المناقشة، إما ألنه ُطلب من ) ٣(الدعم والتي لم يتخذ قرار نهائي بشأنها؛ 

 .علومات عنها أو بسبب اإلعراب عن وجهات نظر متباينةالمكتب توفير المزيد من الم

على أنها تستلزم تغييرًا في النظام  ١إلى المسائل المحددة في الجدول ) ٢الجدول (ويشير الجدول الثاني  .٣
. األساسي لمؤتمر العمل الدولي، ويورد قائمة بأحكام النظام األساسي التي يمكن أن تتأثر بالمقترحات الحالية

لملحق األول والثاني والثالث والرابع والخامس المزيد من المعلومات بشأن العديد من المسائل المشار ويوفر ا
وتشير المالحق . ، والتي ُطلب من المكتب أن يضع مقترحات أو سيناريوهات جديدة بشأنها١إليها في الجدول 

 

  .٢٦٥، الفقرة GB.316/PV/Draft  الوثيقة   ١

عة أصحاب يتكون الفريق االستشاري الثالثي من منسقين إقليميين وأمانتي مجمو. ١٨٨، الفقرة GB.313/PVالوثيقة   ٢
  ).١٩الفقرة (العمل ومجموعة العمال، آما يرد ذلك في تمهيد النظام الداخلي لمجلس اإلدارة 
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) ٥- ١٤-  باء(يت في الجلسة العامة والتصو) ٢-  وباء ١-  باء(على التوالي إلى هيكلية مؤتمر العمل الدولي 
 .التابعة للجان المناقشة العامة) ٨- جيم(وفرق الصياغة ) ٦- جيم(وخطط العمل 

لتتجلى فيه التكييفات المدخلة نتيجة المشاورات الثالثية غير الرسمية وليبّين مصدر  ١وتم تعديل الجدول  .٤
 .بعض المقترحات والتعليقات

، يحدد )٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني( ٣١٦عتمده مجلس اإلدارة في دورته وباإلضافة إلى القرار الذي ا .٥
، وغيرها ٢٠١٣يونيه / أيضًا المسائل المتفق عليها أصًال لتطبق على أساس تجريبي في حزيران ١الجدول 

 ويمكن. ، رهنًا بالموافقة عليها٢٠١٣يونيه / من المسائل التي يمكن أن تطبق على أساس تجريبي في حزيران
) ١٥- جيم(للفريق العامل أن ينظر في عدد من المسائل التي تتعلق بجملة أمور منها، سياسة الطباعة 

، بهدف تطبيقها )٨-  وجيم ٦- جيم(وأساليب عمل لجنة المناقشة العامة ) ١٦- جيم(محضر األعمال المؤقت و
 .٢٠١٣يونيه / على أساس تجريبي في حزيران

  مشروع قرار

كلفة اإلصالحات المقترحة وانعكاساتها تبعد تحليل المعلومات التي قدمها المكتب عن  إّن الفريق العامل، .٦
 :نونية، يوصي مجلس اإلدارة بأنالقا

توصل إلى على أساس تجريبي الخيارات التي تم ال ٢٠١٣يونيه / حزيرانفي  يخّول المكتب أن ينفذ  )أ(
  عديالت على النظام األساسي للمؤتمر؛اآلراء بشأنها والتي ال تستدعي إدخال ت فيثالثي توافق 

 :ما يلي) ٢٠١٣أآتوبر / تشرين األول( ٣١٩يطلب من المكتب أن يعد للدورة   )ب(

، إلى جانب مقترحات على أساس تجريبيالمذآورة  اإلصالحاتمفصل بشأن تنفيذ  تحليل  "١"
  جديدة تراعي الدروس المستخلصة من هذه التجربة األولى؛

التعديالت المقترحة على النظام األساسي للمؤتمر بشأن المسائل المحددة  مجموعة أولى من  "٢"
على أنها تلقت اتفاقًا ثالثيًا بشأنها ولكنها تستلزم لتطبيقها تعديالت على النظام األساسي في 

 ).٢٠١٤(لمؤتمر العمل الدولي  ١٠٣الدورة 
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 المسائل المناقشة حتى اآلن  :١الجدول 

تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  مسائل عامة   -ألف

  :التوجيهية لعملية اإلصالح هيالمبادئ   ١-ألف
ينبغي لعملية اإلصالح أن تكون شاملة ومكتملة   "١"

وبتوجيه من الهيئات المكونة ومستقاة من توافق 
  .اآلراء

توضع عملية اإلصالح األخيرة في صيغتها النهائية   "٢"
عندما يتم االتفاق على جميع الجوانب، بالرغم من 

إلى اتفاق ثالثي أّن بعض التدابير التي تم التوصل 
بشأنها قد تكون على أساس تجريبي خالل دورتي 

  .٢٠١٤و ٢٠١٣مؤتمر العمل الدولي في 
توضع عملية اإلصالح األخيرة في صيغتها النهائية   "٣"

  .٢٠١٥يونيه / بحلول شهر حزيران
  .ينبغي تقديم التوصيات ضمن اإلطار الدستوري  "٤"
ساسي لمؤتمر ينبغي إدخال تعديالت على النظام األ  "٥"

  .العمل الدولي حسب مقتضى الحال
وتم االتفاق أيضًا على تعليق مسألة استعراض سير 

أعمال االجتماعات اإلقليمية إلى حين استكمال عملية 
  .استعراض سير أعمال مؤتمر العمل الدولي

  :أشير أيضًا إلى ما يلي    غير متاح  غير متاح  تلقى دعمًا ثالثيًا
قدرة المجموعات  ستتوقف النتائج على  ■

الثالث على االستجابة لتغير البيئة وعلى 
مرونتها في تحقيق توافق في اآلراء 

  ؛)المجموعة األفريقية: الحكومات(
  ينبغي أن توّجه الموارد إلى األولويات؛  ■
يمكن لإلصالحات األولية أن تمّهد   ■

أآثر أآبر والطريق إلجراء إصالح 
ريقية المجموعة األف: الحكومات(طموحًا 

البلدان الصناعية ذات  ومجموعة
  ؛)االقتصاد السوقي

ينبغي الستنتاجات الفريق العامل الثالثي   ■
غير الرسمي بشأن أساليب عمل لجنة 
المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، أن 

  في عملية اإلصالح في مرحلة ما تدمج 
، GB.316/INS/12انظر الوثيقة ( .هذه

   ).٢الفقرة 
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  :عملية اإلصالح هيأهداف   ٢-ألف
تعزيز مؤتمر العمل الدولي باعتباره الهيئة العليا   "١"

  لصنع القرارات في منظمة العمل الدولية؛
اإلبقاء على الوظائف الخمس لمؤتمر العمل الدولي   "٢"

الوظيفة الدستورية والسياسية والتقنية والمنتدى (
  ؛)والجمعية

احتياجات تمكين مؤتمر العمل الدولي من الوفاء ب  "٣"
  .الهيئات المكونة والمجتمع الدولي

  :جرى التشديد على أهداف إضافية من قبيل  غير متاح  غير متاح  غير متاح  تلقى دعمًا ثالثيًا
عمل مؤتمر العمل زيادة فعالية أساليب   "١"

الدولي وشفافيتها وقابليتها للتنبؤ 
  وموضوعيتها؛

زيادة إطاللة مؤتمر العمل الدولي   "٢"
لى االضطالع بدور مفيد وقدرته ع

المسائل  وبّناء من خالل مناقشة
المعاصرة والوجيهة التي تهم عالم 

مجموعة آسيا : الحكومات(العمل 
انظر الوثيقة ) (والمحيط الهادئ

GB.316/INS/12 ٢، الفقرة.(  

  هيكلية مؤتمر العمل الدولي   -باء

  المدة  ١- باء
ت الالزم الوق تحدد مدة مؤتمر العمل الدولي على أساس

  .حتى يفي مؤتمر العمل الدولي بوظائفه الدستورية
ُطلب من المكتب أن يعد خطة عمل محتملة لإلشارة إلى 

  .آيفية تنظيم دورة من أسبوعين

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

رأى البعض أّن المدة الحالية لمؤتمر العمل     ال  ال
 :الحكومات(الدولي تؤثر على المشارآة فيه 

يا والمحيط الهادئ وسويسرا؛ مجموعة آس
  ).مجموعة أصحاب العمل

ترد في الملحق األول خطة عمل محتملة 
لإلشارة إلى آيفية تنظيم دورة من أسبوعين 

  .لمؤتمر العمل الدولي

  الهيكلية  ٢- باء
ينبغي إبقاء هيكلية مؤتمر العمل الدولي متسقة طوال 

  .الدورات
للجان المؤتمر،  ُطلب من المكتب أن يجري تقييمًا قانونيًا

انظر (بما في ذلك والياتها وسير أعمالها ونتائجها 
  ).مجموعة آسيا والمحيط الهادئ) (الملحق الثاني

جرى التذآير في هذا الصدد بأّن اللجان   غير متاح  ال  ال   تلقى دعمًا ثالثيًا
الدائمة، آما ينص عليها النظام األساسي، هي 

أوراق اللجنة التنظيمية، لجنة : التالية
االعتماد، لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر، 

اللجنة المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، 
اللجان "أما . اللجنة المالية، لجنة القرارات

اللجان : األخرى فمقسمة إلى فئات" التقنية
المعنية بوضع المعايير والمناقشة العامة 

  .والمناقشة المتكررة

  أحداث جانبية  ٣- باء
  .ي إبقاء عدد األحداث الجانبية عند حده األدنىينبغ

ينبغي أن يوافق المدير العام بالتشاور مع   غير متاح  غير متاح  نعم   تلقى دعمًا ثالثيًا
هيئة مكتب مجلس اإلدارة على األحداث 

  . الجانبية الرسمية
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  تقاسم المعارف بصورة غير رسمية والجلسات  ٤- باء
  اإلعالمية للمكتب

بوظيفة مؤتمر العمل الدولي آجمعية، إلى بغية الوفاء 
جانب االعتراف بالفرصة الوحيدة للحدث الثالثي، ُطلب 
من المكتب أن يوفر المزيد من الفرص لتقاسم المعارف 

  .وإقامة الروابط بين المندوبين

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

  ).٥، الفقرة GB.316/INS/12الوثيقة (  غير متاح  غير متاح  غير متاح
ان هناك بعض االهتمام في مقترح مفاده أن آ

يقدم المكتب جلسات إعالمية غير رسمية 
تتراوح بين ساعة وساعة ونصف خالل 

فترات الغداء في األسبوع الثاني من مؤتمر 
واقُترح أن تكون هذه الجلسات . العمل الدولي

  :غير الرسمية آما يلي
خبير في منظمة العمل الدولية من  يديرها –

، وتقوم على نهج السؤال المكتب
 والجواب فيما بين الحاضرين؛

 مستندة إلى موضوع مختلف؛ –
تعقد في قاعة اجتماعات صغيرة لضمان  –

تكلفة منخفضة وإظهار الطابع غير 
 .الرسمي لهذه االجتماعات

  )مجموعة آسيا والمحيط الهادئ(
وتم اإلعراب عن تفضيل آبير الختيار 

إلى  العروض المقدمة، حسب الطلب،
  .اجتماعات المجموعات الصباحية

  لجنة القرارات  ٥- باء
هناك توافق واسع في اآلراء مفاده أّن لجنة القرارات آما 

ينص عليها النظام األساسي، ال ينبغي تفعيلها في إطار 
  .مؤتمر عمل دولي خاضع لعملية إصالح

بيد أنه ينبغي للنظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي أن 
اعد واضحة بشأن طريقة معالجة القرارات ينص على قو

المقترحة غير المرتبطة بالبنود الواردة في جدول 
  ).GB.316/INS/12الوثيقة (األعمال 

في أجزاء  ١٧المادة (نعم   غير متاح   تلقى دعمًا ثالثيًا
  وجيهة ومن الممكن المادتان

  )٥٥و ٤

تشكيل اللجنة  /أثيرت تساؤالت حول نسق  غير متاح
انظر القسم (ومن شأن تقييم للجان . التنظيمية

أن يمّكن ) والملحق الثاني الهيكلية ٢- باء
الفريق العامل من البت فيما إذا آانت اللجنة 

التنظيمية تشكل المنتدى المناسب لمناقشة 
مشاريع القرارات التي ال تمت بصلة إلى 

  . البنود المدرجة في جدول األعمال
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  أنشطة وضع المعايير  ٦- باء
لمتوافق عليه أّن الوظيفة األولى للمؤتمر هي وضع من ا

ومن المسّلم به . معايير العمل الدولية واإلشراف عليها
آذلك أّن إجراء المناقشة المزدوجة خالل دورتين 

متعاقبتين للمؤتمر، ينبغي أن يبقى القاعدة المتبعة عند 
وال يمكن توخي إجراء المناقشة المفردة . وضع المعايير

استثنائي، مثًال بعد مناقشة متكررة أو اجتماع  إال بشكل
  .تقني ثالثي تحضيري

جرى التشديد على القيمة المضافة لهذه االجتماعات 
الثالثية بوصفها جزءًا من العملية التحضيرية ألنشطة 

وضع المعايير، وُطلب من المكتب تقديم تحليل لتكاليف 
) "تعليقات"انظر العمود المعنون (هذه االجتماعات 

  ).مجموعة أصحاب العمل(

  نعم،   غير متاح  غير متاح   تلقى دعمًا ثالثيًا
انظر الوثيقة 

GB.316/INS/14/4  

تقديرات  GB.316/INS/14/4تقدم الوثيقة 
لتكلفة اجتماع خبراء ثالثي بشأن العمل 

الجبري واالتجار بالبشر لغرض االستغالل 
في العمل، ينظم بهدف إعداد مناقشة محتملة 

  .٢٠١٤يار في عام لوضع مع
في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أّن التكلفة 

اإلجمالية الجتماع خبراء، مدته خمسة أيام 
ومكون من ثمانية ممثلين عن آل مجموعة، 

مع خدمات الترجمة الفورية باللغات 
اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، تبلغ 

  .دوالر أمريكي تقريبًا ٣٠٢٠٠٠
على االفتراض بأن ُيعقد تقوم هذه الميزانية 

االجتماع في مقر منظمة العمل الدولية في 
جنيف، وال تأخذ في االعتبار تكاليف إعداد 
  .وإنتاج الوثائق قبل انعقاد الدورة وأثناءها

  وظيفة وضع جدول األعمال  ٧- باء
جرى التذآير بأّن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع 

مجلس  وفي هذا الصدد، فإّن. جدول أعمال المؤتمر
ويمكن . اإلدارة مخّول بأن يحدد عدد وطبيعة البنود

للمؤتمر أيضًا أن يقرر إدراج بند بعينه في جدول أعمال 
  .دورته الالحقة

ينقسم جدول أعمال المؤتمر إلى قسمين يتناول آٌل منهما 
  ).التخصيصية(على التوالي البنود الدائمة والبنود التقنية 

      غير متاح  احغير مت   تلقى دعمًا ثالثيًا
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  إجراء وضع جدول األعمال  ٨- باء
تم االتفاق على أن يلبي جدول األعمال احتياجات 

  الهيئات المكونة وأن يتناول مسائل الساعة 
  .وذات الصلة

أشير أيضًا إلى أّنه ينبغي لتوقيت القرارات النهائية 
المتعلقة بجدول األعمال، أن يراعي المزايا المنبثقة عن 

ل ذات أهمية فحسب، بل أن يتيح الوقت تناول مسائ
  .الكافي لألعمال التحضيرية

  جرى أيضًا تقديم مقترح بشأن إبقاء فترة زمنية 
/ مفتوحة لحين انعقاد دورة مجلس اإلدارة في حزيران
يونيه، بغية إتاحة اختيار بند على أساس النشاط الذي 

تضطلع به لجنة تقنية، أو مسألة من مسائل الساعة 
بحثها على وجه اإللحاح خالل الدورة القادمة  الواجب
  .   للمؤتمر

   تلقى دعمًا ثالثيًا
  
  
  

  تلقى دعمًا ثالثيًا
  
  

  دعمبعض التلقى 

جرت مشاورات غير رسمية بشأن إجراء   غير متاح  غير متاح  غير متاح
سبتمبر / وضع جدول األعمال في أيلول

  .٢٠١٣فبراير / وشباط ٢٠١٢

  دول األعمالبنود مقترحة في ج  ٩- باء
  أن يقدم إلى مجلس اإلدارة المكتب مسؤول عن 

مقترحات بنود جدول أعمال المؤتمر باالستناد إلى 
  :المصادر التالية

الحكومات والمنظمات التمثيلية المعترف بها   "١"
  ألصحاب العمل وللعمال؛

القرارات، (العامة / نتائج المناقشات المتكررة  "٢"
  ؛)االستنتاجات

االجتماعات الثالثية وغيرها من اجتماعات نتائج   "٣"
االجتماعات اإلقليمية، (منظمة العمل الدولية 

  ؛)االجتماعات القطاعية، اجتماعات الخبراء
  .األنشطة األخرى التي يقوم بها المكتب  "٤"

    غير متاح  ال  ال   تلقى دعمًا ثالثيًا
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  البنود التقنية  ١٠- باء
نشاء لجان في حين درجت الممارسة الحالية على إ

  : لمناقشة بنود تخصيصية، جرى التذآير بما يلي
اختيار بند بعينه ) ب(عدد المسائل ليس محددًا مسبقًا؛ ) أ(

ال ينطوي بالضرورة على إنشاء لجنة جديدة للمؤتمر؛ 
  .يمكن أن تناقش الجلسة العامة أيضًا بعض البنود )ج(

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

يما يتعلق بإمكانية مناقشة بعض البنود في ف  غير متاح  غير متاح  ال
الجلسة العامة، ذهب البعض إلى القول إّن 
البنود التقنية تستلزم خبرة خاصة وإّن من 

المهم اإلبقاء على قيمة العمل الذي تضطلع 
مجموعة العمال، الوثيقة (به اللجان التقنية 
GB.316/INS/12 ١٠، الفقرة.(  

  بنود وضع المعايير  ١١- باء
  دد مجلس اإلدارة آل حالة على حدة بالنسبة إلى يح

  عدد ونمط المناقشات المطلوبة لوضع معيار، عند 
وتشمل الخيارات . إدراج البند في جدول أعمال المؤتمر

  :التي سُينظر فيها ما يلي
 مناقشة مزدوجة على دورتين متعاقبتين للمؤتمر؛ –
 مناقشة مفردة في دورة وحيدة للمؤتمر؛ –
متكررة تسبق المناقشة المفردة أو / ات عامةمناقش –

 المناقشة المزدوجة؛
 اجتماع تقني تحضيري يسبق المناقشة األولى؛ –
  . مؤتمر تحضيري يسبق المناقشة المزدوجة –

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

اعتبر البعض أّن آلية استعراض المعايير،     ليس في هذه المرحلة  ال
ون مفيدة في عند تنفيذها، يمكنها أن تك

التوصية باعتماد أنجع نهج منبثق عن 
عمليات االستعراض، لصياغة المعايير 

  .الموحدة الجديدة أو مراجعة المعايير القائمة
في هذا الصدد، جرى التشديد على أّنه في 

حال اعتماد نهج أآثر مرونة لألنشطة 
أي االجتماعات التحضيرية، أو (المعيارية 

ة تحضيرًا لمناقشة اللجوء إلى مناقشة عام
، ينبغي النظر في المهل الزمنية )وضع معيار

من النظام  ٣٩و ٣٨الواردة في المادتين 
األساسي بشأن نشر مختلف التقارير، رهنًا 

تكفل ("... من الدستور ) ٢(١٤بالمادة 
  ...").  اإلعداد التقني الدقيق والتشاور الكافي

  المناقشات المتكررة  ١٢- باء
عالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة إ اعتماد منذ

، يدرج مجلس ٢٠٠٨االجتماعية من أجل عولمة عادلة، 
، مناقشة متكررة بشأن بند ٢٠١٠اإلدارة آل عام، منذ 

وقرر أنه، رهنًا باستعراض الدورة األولى، من . تقني
شأن مناقشة البنود المتكررة أن تتبع دورة من سبع 

مواضيع العمالة والمبادئ سنوات، تجري خاللها مناقشة 
والحقوق األساسية في العمل والحماية االجتماعية مرتين 

خالل آل دورة، ويناقش موضوع الحوار االجتماعي 
  .مرة واحدة

اتفق على استخدام هذه المناقشات على نحو أفضل، من 
غير أنه اتفق . أجل تحسين إجراء وضع جدول األعمال
تفضي مناقشة  آذلك على أنه ليس من الضروري أن

  .متكررة تلقائيًا إلى مناقشة لوضع المعايير

    غير متاح  غير متاح  غير متاح  تلقى دعمًا ثالثيًا
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

جرت مناقشات بشأن المراحل الرئيسية لإلجراء المنقح   ١٣- باء
  :لوضع جدول األعمال، على النحو التالي

يضع المكتب قائمة قصيرة من المقترحات المنبثقة   "١"
آنفة الذآر، يمكن عرضها بالخطوط عن المصادر 

  العريضة وبوجه عام؛
يستشير المكتب الفريق االستشاري الثالثي القائم   "٢"

في جنيف بشأن القائمة القصيرة للمقترحات قبل 
  انعقاد الدورة المعنية لمجلس اإلدارة؛

يقدم المكتب إلى مجلس اإلدارة قائمة تفضيلية   "٣"
ون قد نقحها استنادًا يك(بالمقترحات للموافقة عليها 

  ؛)إلى المشاورات
يقرر مجلس اإلدارة عدد المقترحات الواجب   "٤"

  إدراجها في جدول األعمال؛
يناقش مجلس اإلدارة القائمة القصيرة للمقترحات   "٥"

وينظر خالل دورتين متعاقبتين في البنود التي 
  .سيدرجها في جدول األعمال

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

      ليس في هذه المرحلة  غير متاح

  هيكلية الجلسة العامة  ١٤- باء
  :آبيرة هي أقسام ةينبغي تقسيم الجلسة العامة إلى أربع

  .الجلسة االفتتاحية  -أوًال
الجلسة العامة المستمرة لمناقشة تقارير المدير   - ثانيًا

  .العام ورئيس مجلس اإلدارة
  .مؤتمر قمة عالم العمل  -ثالثًا
  ). اعتماد التقارير، التصويت( الجلسة العامة  - رابعًا

يرمي هذا المقترح أساسًا إلى استكمال     ال  نعم  تلقى دعمًا ثالثيًا
اإلجراء الحالي بإضافة مؤتمر قمة عالم 

  .العمل
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  الجلسة االفتتاحية  ١-١٤- باء
ينبغي تقصير الجلسة االفتتاحية للجلسة العامة وتبسيطها 

  .عد االفتتاحللسماح للجان باستهالل أعمالها مباشرة ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من الممكن تبسيط إجراء تعيين أعضاء اللجنة التنظيمية 
وهيئات مكاتب المجموعات، من خالل عرض أسماء 
األعضاء المرشحين على شاشة آبيرة وتوزيع وثيقة 

  .تتضمن الترشيحات المقترحة

نعم، ولكن بعقد جلسة   تلقى دعمًا ثالثيًا
إضافية لتعليق العمل 

  ظام بأحكام الن
  األساسي

  ، لتجنب )٧٦المادة (نعم 
  عقد جلسة إضافية لتعليق 

  العمل بأحكام النظام األساسي

وجد البعض أنه، في حال تم االتفاق على   غير متاح
إعطاء الكلمة فقط لشخصية واحدة، فلعل 

مجموعة (الشخص األنسب هو المدير العام 
  ).البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي

عض أيضًا أن تتيح هذه الجلسة اقترح الب
االفتتاحية لرئيس مجلس اإلدارة فرصة تقديم 

مجموعتا (تقريره إلى مؤتمر العمل الدولي 
الحكومات وأصحاب العمل، الوثيقة 

GB.316/INS/12 ٧، الفقرة.(  
آان هناك اقتراح آخر بأن تقوم هيئة مكتب 
مجلس اإلدارة بمخاطبة المؤتمر في جلسته 

ى أن يوزع تقرير رئيس االفتتاحية، عل
مجلس اإلدارة على المؤتمر من دون أي 

مجموعة العمال، الوثيقة (تقديم له 
GB.316/INS/12 ٨، الفقرة.(  

غير أّن تطبيق هذا اإلجراء ينطوي على 
احترام المهل الزمنية الصارمة فيما يتعلق 
بتقديم أسماء المرشحين إلى مكتب آاتب 

  .المؤتمر

  امة الثانيةالجلسة الع  ٢-١٤- باء
  .تم التشديد على حق المندوبين في مخاطبة المؤتمر

تم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ضرورة جعل 
  .الجلسة العامة أآثر تفاعًال

  :في هذا الصدد، تمت مناقشة الخيارات التالية

      غير متاح  غير متاح  تلقى دعمًا ثالثيًا
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  يس مناقشة تقارير المدير العام ورئ: ١الخيار   
  مجلس اإلدارة

 في آل دورة،ينبغي أن يتناول تقرير المدير العام، 
وينبغي لتقرير رئيس مجلس اإلدارة . موضوعًا اجتماعيًا

ومن شأن . أن يشمل الجانب المتعلق بتنفيذ البرنامج
الجلسة العامة الثانية أن ُتعقد بالتزامن مع اجتماعات 

لمخاطبة اللجان، على أن يكون لكل مندوب خمس دقائق 
   .مؤتمر العمل الدولي بشأن موضوع هذه التقارير

   ٢٠١٤نعم، لعام   نعم  تلقى دعمًا ثالثيًا
  ))٢(١٢المادة (

ال يزال الوضع على  ،١بالخيار فيما يتعلق   
حاله، مع تغيير وحيد أال وهو التوضيح بشأن 
موضوع تقارير المدير العام ورئيس مجلس 

  .اإلدارة
في طرائق مخاطبة  من الممكن أيضًا النظر

المدير العام المؤتمر بطريقة أخرى غير 
مجموعة البلدان الصناعية (التقرير الخطي 

  ).ذات االقتصاد السوقي
آان هناك اقتراح بخفض المدة الزمنية الحالية 

، علمًا أّنه في بعض الوآاالت )خمس دقائق(
األخرى، اقتصر وقت المداخالت على 

  . بهذا المقترحدقيقتين، غير أّنه لم يؤخذ 

مناقشات مواضيعية موجزة بشأن المسائل : ٢الخيار   
  التي تشملها تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة

تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة يمكن مناقشة 
من خالل عدد من المناقشات المواضيعية التفاعلية 

شأن  ومن. القائمة على مسائل محددة ناقشتها التقارير
وأن يسمح للمندوبين " نقاش فعلي"ذلك أن يشجع إجراء 

. بصفتهم الشخصية أن يخاطبوا مؤتمر العمل الدولي
وسوف يقوم خبير من مكتب العمل الدولي بتسيير هذه 

   .النقاشات

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

، المادة )٣(١٢المادة (نعم   ال
) ٣(و) ٢(١٤، المادة )٢(١٣
  )ساسيمن النظام األ) ٦(و

وسيلة ناجعة لضمان أن  ٢الخيار قد يكون   
تكون مناقشة تقارير المدير العام ورئيس 

غير أّن . مجلس اإلدارة، على نحو تفاعلي
هذا الخيار قد يطرح صعوبات لوجيستية أمام 

آما قد يستلزم بعض الوقت ليعتاد . المكتب
المندوبون على هذا النهج، في حال رغبوا في 

خيار آخر لم يحصل حتى  وهناك. المشارآة
اآلن على الدعم الالزم، يتمثل في عقد جلسة 
من يوم واحد قبل انعقاد الجلسة العامة الثالثة 

تسمح للمندوبين بالتحدث عن مسائل عمل 
  . دولية أخرى من اختيارهم

  معالجة بند من بنود جدول األعمال : ٣الخيار   
  يامفي الجلسة العامة من خالل مناقشة من ثالثة أ

مناقشة عامة ويسمح  محلأن يحل  األمرهذا  من شأن
للمندوبين أخذ الكلمة بصفتهم الشخصية من أجل مخاطبة 

ومن شأن المناقشة أن ترآز على . مؤتمر العمل الدولي
ويرد ملخص للمناقشة في تقرير . تقرير أعده المكتب

ويناقش فريق الصياغة . توليفي على شكل تقرير اللجنة
مجموعة من (في صيغته النهائية النص ويضعه 

عند استكمال المناقشة، ) االستنتاجات المقترحة أو قرار
ويقدمه إلى الجلسة العامة خالل فترة الجلسة العامة 

  .الرابعة

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

 ٣الخيار من الممكن استعراض المزيد من     ال  ال
ويمكن إجراء المناقشة . الذي لقي بعض الدعم

ثة أيام خالل األسبوع الثاني، مع من ثال
مشارآة فريق الصياغة نهار السبت، 

المجموعة (واستبدال المناقشة العامة 
  ).األفريقية، البلدان الشمالية

  وآما هو وارد في التعليقات تحت العنوان 
، أثار هذا الخيار بعض الشواغل ١٠- باء
مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر (

، مجموعتا العمال وأصحاب العمل، الكاريبي
  ).٨و ٧، الفقرتان GB.316/INS/12الوثيقة 
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  مؤتمر قمة عالم العمل  ٣-١٤- باء
ُيعقد مؤتمر قمة عالم العمل من يوم واحد بعد انتهاء 

ويختار المدير العام موضوع هذا . أعمال اللجان التقنية
وتتجلى في مؤتمر القمة الطبيعة الثالثية . الحدث
، ويقوم على مشارآة رؤساء الدول والحكومات للمنظمة

إلى جانب قادة منظمات أصحاب العمل ومنظمات 
ومن شأن . وينبغي ضمان تمثيل مناسب لألقاليم. العمال

هذه القمة أن تزيد من إطاللة مؤتمر العمل الدولي ضمن 
  .المجتمع الدولي

بغية  تلقى دعمًا ثالثيًا
  وضعه قيد التجربة

، )٣(١٢مادة ربما ال(نعم   نعم
  ) ٦(و) ٢(١٤المادة 

  )١٦والمادة 

إّن الغرض من التجربة هو تحديد جدوى   
تسهيل المشارآة رفيعة المستوى في مؤتمر 

آما سيجري تقييم . العمل الدولي في يوم واحد
مالءمة الموضوع، إلى جانب ردة فعل 
الوزراء والمندوبين واإلعالم والمجتمع 

  .الدولي إزاء هذا الحدث
أن تجري استشارة هيئة مكتب مجلس  ُطلب

اإلدارة بشأن التشكيل الثالثي للمشارآين في 
  .المائدة المستديرة

  مدة الجلسة العامة الرابعة  ٤-١٤- باء
  سوف تخصص الفترة الرابعة من الجلسة العامة 

العتماد تقارير واستنتاجات اللجان والتصويت، عند 
  .مقتضى الحال

ي، ُتحترم المهل الزمنية بغية استكمال العمل الضرور
  .بشكل صارم

الفعالية واإلدارة الجيدة للوقت أساسيان   غير متاح  ال  نعم   تلقى دعمًا ثالثيًا
وفي هذا . الستكمال األعمال الضرورية

الصدد، رأى البعض أنه، بالنسبة إلى تقارير 
اللجان، ينبغي تقصير مدة الكلمات االفتتاحية 

لرؤساء التي يلقيها الرؤساء ونواب ا
مجموعة البلدان الصناعية ذات (والمقررون 

  ).االقتصاد السوقي

  التصويت في الجلسة العامة  ٥-١٤- باء
بغية استكمال نظام التصويت اإللكتروني الحالي، تم 

انظر المقترحات في الملحق (وضع نظام يدوي مساعد 
  ). الثالث

    غير متاح  ال  غير متاح  غير متاح

  مؤتمر العمل الدولي أساليب عمل لجان   - جيم

الشفافية والقدرة على "أقّرت ضرورة تعزيز مبادئ   ١-جيم
  في آافة لجان مؤتمر " التنبؤ والموضوعية

  .العمل الدولي

    غير متاح  غير متاح  نعم   تلقى دعمًا ثالثيًا

  الفريق العامل  يناقشهاعدد من المسائل التي لم   ٢-جيم
  ).حق الثانيانظر المل(مرفقة للنظر فيها من قبل 

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

    غير متاح  غير متاح  ال
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

أساليب عمل اللجنة ضرورة تحسين جرى التشديد على   ٣-جيم
مجموعة بلدان (المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 
  ).أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  بالرغم من المزايا التي يتسم بها الفريق العامل 
  ثي غير الرسمي المعني بأساليب عمل لجنة الثال

المؤتمر المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، رأى 
البعض أّن التحسينات المدخلة على أساليب عمله ينبغي 
مناقشتها في الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال 
مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي، في حين آان من 

استقاللية العمل الذي يؤديه  رأي آخرين اإلبقاء على
  .الفريق العامل غير الرسمي

  
  

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

    غير متاح  غير متاح  غير متاح

  عامةالمناقشات ال  ٤-جيم
ينبغي أن ترآز المناقشات العامة أساسًا على الخلوص 

  :إلى نتيجة
ترآز على الوالية األساسية لمنظمة العمل الدولية   "١"

  برة لديها؛ومجاالت الخ
تحدد األولويات السياسية التي تفضي إلى إجراءات   "٢"

  ملموسة؛
  تبرز أفضل الممارسات وتقاسم المعارف؛  "٣"
تكون مبسطة وتشير بوضوح إلى استنتاجات اللجنة   "٤"

  والنشاط المستقبلي للمكتب والهيئات المكونة؛
  . المتابعة من أجل التنفيذ) آليات(تحدد آلية   "٥"

لمزيد من يستلزم ا
  المناقشة

    غير متاح  غير متاح  غير متاح
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  المتكررة مناقشاتال  ٥-جيم
ينبغي استعراض طرائق المناقشة من أجل تحقيق 
  األهداف المحددة في إعالن العدالة االجتماعية من 

وينبغي إجراء . تحقيقًا أفضل ٢٠٠٨أجل عولمة عادلة، 
مناقشة مسبقة للتطورات واسعة النطاق والمسائل 

لمرتبطة بالهدف االستراتيجي، في المناقشة الالحقة ا
  ).ومن األفضل أن يتولى مجلس اإلدارة هذه المهمة(

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

نعم، إذا آان من المزمع إنشاء   غير متاح
  لجنة دائمة 

  )انظر الملحق الثاني(

بما فيها إعداد خالل اإلجراءات التحضيرية،   غير متاح
تقديمه إلى المؤتمر، ينبغي أن تقرير المكتب ل

يأخذ المكتب في االعتبار بأّن ترآيز 
المناقشات المتكررة ينبغي أن يتبع على نحو 
وثيق االشتراطات الواردة في إعالن العدالة 
االجتماعية، السيما تقييم نشاط منظمة العمل 

الدولية وتحديد األولويات المطلوبة خالل 
  .السنوات األربع المقبلة

عداد التقرير، ينبغي أن يراعي المكتب عند إ
  :أيضًا ما يلي

أن تكون التقارير قصيرة وموجزة   "١"
ومحددة األهداف في نطاق المناقشات 

المتكررة الواردة في إعالن العدالة 
  االجتماعية؛

استشارة الهيئات المكونة بشأن المسائل   "٢"
  قيد الدراسة؛

أن يتضمن آل فصل عددًا من المسائل   "٣"
  واجب النظر فيها؛ال

إدراج نتائج أولية ، منها مشاريع خطط   "٤"
العمل أو االستنتاجات، لتوجيه 

  .المناقشات على نحو أفضل

  خطط عمل لجان المناقشة العامة  ٦-يمج
  ينبغي أن تكون خطط عمل لجان المناقشة العامة 

واقعية وتشدد تشديدًا آبيرًا على ضرورة التوصل إلى 
مجموعة البلدان الصناعية ذات (نتائج بشكل أسرع 
  ).االقتصاد السوقي

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

نعم، في حال وجود 
  دعم ثالثي

قد يتطلب هذا الخيار تخصيص خمس جلسات   نعم  ال
على األآثر من جلسات اللجنة للمناقشة 

  .العامة
ُقدم اقتراح باستكمال أعمال اللجان المشارآة 

بت من األسبوع في المناقشة العامة نهار الس
المقترح في الملحق  ١انظر السيناريو (الثاني 
  ).الرابع
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  عضوية فريق الصياغة  ٧-يمج
استنادًا إلى الخبرة، اقترح أن يكون عدد األعضاء 

الحكوميين في فرق الصياغة مضاعفًا للعدد أربعة، بغية 
مجموعة بلدان أمريكا (ضمان تمثيل إقليمي متساٍو 

  ).حر الكاريبيالالتينية ومنطقة الب

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

ليس بالضرورة، ولكن من   غير متاح
الممكن اعتماد أحكام النظام 

األساسي المتعلقة بفرق 
  .الصياغة

اقُترح آذلك الموافقة على عضوية دائمة   غير متاح
مؤلفة من ممثلين اثنين عن الحكومات مقابل 

ممثل واحد عن العمال وممثل واحد عن 
مجموعة بلدان أمريكا (لعمل أصحاب ا

  ).الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  فريق الصياغة  ٨-يمج
اقُترح، بالنسبة إلى لجان المناقشة العامة، أن يستهل 

  .فريق الصياغة أعماله مع بداية مناقشات اللجنة
السيناريو المقترح في الملحق الخامس ينظر في إمكانية 

وم الجمعة بعد الظهر أن يبدأ فريق الصياغة أعماله ي
وأن يجتمع بالتناوب مع الجلسة ) من األسبوع األول(

العامة للجنة يومي الجمعة والسبت من األسبوع نفسه، 
وآما هي الحال . ويوم االثنين بكامله من األسبوع الثاني

، يجتمع )أعاله ٦-انظر النقطة جيم(في السيناريو األول 
له من األسبوع فريق الصياغة خالل يوم االثنين بكام

  .الثاني

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

نعم، في حال وجود 
  دعم ثالثي

آانت هناك بعض التحفظات بشأن الجدوى   غير متاح  ال
من إنشاء فريق الصياغة في بداية المناقشة 

العامة والدعوة إلى عقد جلسات مسائية لفريق 
والسيناريو . الصياغة بعد آل جلسة عامة

خذ هذه الشواغل في المقترح الذي يأ
الحسبان، ينظر في إمكانية أن يعمل فريق 
الصياغة بالتناوب مع الجلسة العامة خالل 

  .يومين، وفقًا لساعات عمل عادية

  رؤساء اللجان  ٩-يمج
ينبغي انتقاء رؤساء مختلف لجان مؤتمر العمل الدولي 
بأسرع وقت ممكن، علمًا أنه من الضروري أن يكونوا 

ة بالمنظمة وباإلجراءات المستخدمة في  على دراية آبير
وعند . لجان المؤتمر وبالمسألة التي تستعرضها اللجنة

تعيين الرؤساء، على المكتب أن يقدم لهم المعلومات 
ومن المطلوب أيضًا أن يقدم المكتب الدعم . والمساعدة

  .الفعال للجان في إدارة مناقشاتها

من المتعارف عليه على نطاق واسع أنه آلما   احغير مت  غير متاح  نعم  تلقى دعمًا ثالثيًا
اتسم الرئيس بالفعالية آلما آانت المناقشات 
. ذات نوعية أفضل ومالئمة من حيث التوقيت

  :وتدابير النجاح الرئيسية تتضمن ما يلي
 فعالية الرئيس؛ –
المعلومات المستقاة من الرئيس بشأن  –

 مستوى الدعم الذي تلقاه؛
قاة من المكتب بشأن المعلومات المست –

  .استجابة الرئيس للدعم المقدم
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  التكنولوجيا  ١٠-يمج
عند الضرورة، يجب إتاحة تكنولوجيا محدثة وموثوقة 

وينبغي توفير شاشات في . من أجل تسهيل عمل اللجنة
  .آافة قاعات اللجان عند مناقشة التعديالت

الشاشات متوفرة أصًال في آافة لجان وضع المعايير 
 SAMMاقش التعديالت، حيث ُيستخدم النظام التي تن

لعرض التعديالت والتعديالت الفرعية في اللغات الثالث 
  .على الشاشة

في حال اللجان غير المعنية بوضع المعايير،       غير متاح  بعض الدعمتلقى 
حيث تقتصر مناقشة التعديالت المقدمة رسميًا 

في الجلسة العامة للجنة على يومين، فإّن 
ينطوي على حشد الموارد  SAMM النظام

فريق آامل من المترجمين ومن (البشرية 
، والموارد التقنية )SAMMمشغلي النظام 

على نحو يمكن اعتباره غير متناسب مقارنة 
  .مع المكاسب المحتملة من حيث الفعالية

يظهر من خبرة العام الماضي، عندما تم 
في فريقي الصياغة  SAMMوضع النظام 
الستنتاجات المقترحة، أّن فعالية للنظر في ا

النظام تبلغ حدها األقصى عندما يكون النص 
قيد المناقشة طويًال جدًا لعرضه باللغات 

  .الثالث على الشاشة
الممارسة السابقة التي تقوم على توفير النص 

قيد المناقشة فقط باللغة اإلنكليزية في فرق 
الصياغة، بمساعدة خدمات الترجمة الفورية 

لغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، بال
  .تزال موجودة ال

  الجلسات المسائية  ١١-يمج
ينبغي استبقاء الممارسة الحالية التي تقوم على تجنب 

  تخطيط الجلسات المسائية بالنسبة إلى اللجان غير 
  .المعنية بوضع المعايير

      غير متاح  غير متاح  تلقى دعمًا ثالثيًا

  والمشارآون في مؤتمر العمل الدوليالمندوبون   ١٢-يمج
تم االتفاق على ضرورة إيجاد توازن مناسب بين مندوبي 

. الحكومات والعمال وأصحاب العمل ومستشاريهم
وينبغي لكل مجموعة أن تضم عددًا آافيًا من األعضاء 

  .للمشارآة في أعمال جميع اللجان التقنية
ين في ينبغي بذل الجهود لضمان توازن أفضل بين الجنس

مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة (الوفود الوطنية 
وعلى اإلصالح أن ). البحر الكاريبي، المجموعة األفريقية

يرّآز على المشارآة الكاملة للوفود الثالثية المتوازنة وفي 
الوقت ذاته ضمان االستدامة المالية لجلسات المؤتمر 

 ).البحر الكاريبيمجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة (

  ليس في هذه المرحلة   غير متاح  غير متاح
  )انظر التعليق(

ناقش مجلس اإلدارة مسألة انعدام التوازن   غير متاح
 ٣٠٧الثالثي في وفود المؤتمر في الدورات 

وطلب من المكتب أن يبقي  ١ ٣١٢و ٣٠٩و
المسألة قيد االستعراض وأن يقدم إلى مجلس 

تطورات المستقبلية اإلدارة التقارير بشأن ال
المعنية، مع مراعاة إمكانية تعديل النظام 
األساسي للمؤتمر، على نحو ما قد تبرره 
التطورات، بغية توسيع نطاق والية لجنة 

أوراق االعتماد لتنظر في البالغات المقدمة 
  . بدعوى وجود اختالل ثالثي
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تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  إدارة الوقت  ١٣-يمج
  ل الدولي ينبغي أن تبدأ جميع جلسات المؤتمر العم

في الوقت المحدد، لالستفادة إلى أقصى حد من الوقت 
  .المتاح

      غير متاح  نعم  تلقى دعمًا ثالثيًا

  نماذج التدريب على شبكة الويب لصالح المندوبين  ١٤-يمج
نماذج التدريب القائمة على شبكة ينبغي تطوير وترويج 
  .الويب لصالح المندوبين

باإلضافة إلى المعلومات العملية المقدمة بشأن   غير متاح  ر متاحغي  غير متاح  تلقى دعمًا ثالثيًا
المؤتمر وإجراءات عمل اللجان، ينبغي وضع 

نموذج تدريبي بشأن أفضل الممارسات في 
  .مجال تنفيذ التدخالت

سُتنظم آذلك دورة لصالح الدبلوماسيين 
  .المقيمين في جنيف

  المطبوعات  ١٥-يمج
شامل في عدد  ينبغي أن يهدف المكتب إلى خفض

  .الورقية المتعلقة بالمؤتمر/ المنشورات المطبوعة
من الممكن وضع سياسة منقحة تعنى بتوزيع الوثائق قبل 
انعقاد المؤتمر، تتمثل في إرسال أربع نسخ فقط من آل 

  .  تقرير إلى آل دولة عضو

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

نعم، في حال التوصل 
  إلى اتفاق ثالثي

  
  غير متاح

تستند حاليًا سياسة توزيع الوثائق قبل انعقاد   نعم  غير متاح
المؤتمر، إلى االحتياجات التي تعرب عنها 
. فرادى الدول األعضاء، آل حالة على حدة
ولدى وصول المندوبين إلى جنيف، يطلب 

. في المائة منهم نسخًا إضافية ٥٠قرابة 
وبغية الحصول على هذه النسخ اإلضافية، 

  .لء استمارة وتوقيعهاُيطلب منهم م
يمكن أن تكون تجربة االجتماع اإلقليمي 

األوروبي التاسع الذي سيعقد قريبًا في أوسلو، 
والذي سينظم بشكل يخفض من استهالك 

وينبغي استرعاء . الورق، مثًال يحتذى به
أآتوبر / انتباه الفريق العامل في تشرين األول

إلى الدروس المستخلصة من تلك  ٢٠١٣
  .ةالتجرب

ستجري مناقشة واستكشاف خيارات عديدة 
بما فيها وضع نظام على شبكة الويب محمي (

، بالتشاور مع منظمات أخرى )بكلمة سر
  .لألمم المتحدة سبق ووضعت مثل هذه الُنظم

يرى البعض وجوب تشجيع المزيد من 
. استخدام اإلنترنت خالل مؤتمر العمل الدولي

قاعات  والتوصيل الالسلكي متوفر في جميع
  .اللجان وفي قاعة الجمعية العامة



G
B

317-W
P

-G
B

C
_1_[R

E
LO

F-130304-3]-A
r.docx 

18

 

 

G
B

.317/W
P/G

B
C

/1

تلقى / تلقى دعمًا ثالثيًا  الطلب/ المقترح  المرجع
يستلزم / بعض الدعم

  المزيد من المناقشة

على أساس تجريبي 
خالل مؤتمر العمل 

  ٢٠١٣الدولي لعام 

يستلزم تعديالت على النظام 
األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  )٢للتفاصيل، انظر الجدول (

يستلزم تحليل 
  التكاليف

  تعليقات

  محضر األعمال المؤقت  ١٦-يمج
المتعلق  محضر األعمال المؤقتتؤجل ترجمة وإصدار 

بمداخالت المندوبين في الجلسة العامة، لما بعد مؤتمر 
ويكون أمام المندوبين فترة أسبوع إلرسال . العمل الدولي

األعمال محضر ويتم إعداد . التعديالت على آلماتهم
وأثناء ذلك، يوضع . سبتمبر آالعادة/ في أيلول النهائي

آل خطاب تم اإلدالء به في الجلسة العامة لمناقشة تقرير 
  :المدير العام، على شبكة الويب، على الشكل التالي

 تسجيل صوتي باللغة األصلية؛ –
تسجيل صوتي للترجمة الفورية باللغات اإلنكليزية  –

 ة، حسب مقتضى الحال؛والفرنسية واإلسباني
نسخة إلكترونية للكلمة على النحو الذي قدمها  –

النص "بموجبه المندوب إلى األمانة، تحمل إشارة 
 ".الملقى هو النص ذو الحجية

في حال رغب المندوب بممارسة حقه في الرد، توفر 
أمانة المؤتمر ترجمة مكتوبة باإلنكليزية أو الفرنسية أو 

  .لكاإلسبانية، عند طلب ذ
التي يلقيها (يستمر نشر جميع المداخالت األخرى 

) ضيوف رفيعو المستوى أو في إطار أعمال المؤتمر
  . باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، آالعادة

يستلزم المزيد من 
  المناقشة

نعم، في حال وجود 
  دعم ثالثي

استنادًا إلى دورة   ))٣(و) ١(٢٣المادة (نعم 
المؤتمر عام 

، تقدر ٢٠١١
االدخارات الممكن 

تحقيقها بمبلغ 
دوالر  ١٥٠٠٠٠
  أمريكي

تدابير النجاح الرئيسية المستمدة من فترة 
  :، تشمل ما يلي٢٠١٣االختبار لعام 

إمكانية الحصول على التسجيالت وعلى  –
النصوص الخطية األصلية، الموجودة 
 على شبكة الويب، خالل دورة المؤتمر؛

مارسة حقهم في قدرة المندوبين على م –
 الرد على نحو فعال؛

  .تسهيل عملية تقديم التعديالت بعد الدورة –

  .٥٣٧-٥٣١، الفقرات GB.312/PV والوثيقة GB.312/LILS/2 والوثيقة GB.309/12/1(Rev.)والوثيقة  GB.309/LILS/1والوثيقة  GB.307/10/1(Rev.)والوثيقة  GB.307/LILS/1الوثيقة انظر    ١
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 قائمة بأحكام النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، التي يمكن أن تتأثر بالمقترحات الحالية بشأن إصالح المؤتمر :٢الجدول 

  االنعكاسات القانونية للمقترحات  األحكام الحالية الواردة في النظام األساسي للمؤتمر  المقترحات

  لجنة القرارات  ٥-باء
  لجنة القرارات آما ينص عليها النظام األساسي، هناك توافق واسع في اآلراء مفاده أّن 

  .ال ينبغي تفعيلها في إطار مؤتمر عمل دولي خاضع لعملية إصالح
بيد أنه ينبغي للنظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي أن ينص على قواعد واضحة بشأن 

  .طريقة معالجة القرارات المقترحة غير المرتبطة بالبنود الواردة في جدول األعمال

  ومن الممكن المادتان  وجيهةفي أجزاء  ١٧المادة 
  ٥٥و ٤

بشأن لجنة القرارات بمجموعة  ١٧من الممكن االستعاضة عن أحكام المادة 
في السنوات التي ال (من المعايير واإلجراءات التي تتعلق بالقرارات العاجلة 

جدول  والقرارات االستثنائية التي ال تشمل بنودًا في) تتخذ قرارات خاللها
األعمال، بغية ضمان بعض القدرة على التنبؤ والشفافية في معالجة هذه 

وفي حال تقرر أن تعالج اللجنة التنظيمية هذه القرارات، يجري . القرارات
لتوسيع نطاق والية اللجنة التنظيمية لتصبح مؤهلة لتلقي  ٤تعديل المادة 

المشار إليها أعاله  القرارات المعنية وبحثها، وجعل المعايير واإلجراءات
  .تنطبق عليها عند قيامها بمعالجة هذه القرارات

لتتجلى فيها أي إجراءات جديدة تتعلق  ٥٥من الممكن أيضًا تعديل المادة 
بالمشارآة في أعمال اللجان، والتي ال تنطبق حاليًا على اللجنة التنظيمية، 

في التشكيل المحدود ومن الممكن إعادة النظر . ٥٥من المادة  ٢عمًال بالفقرة 
، بغية أداء دورها في معالجة ٤للجنة التنظيمية، آما يرد ذلك في المادة 

  .القرارات التي تتناول بنودًا غير مدرجة في جدول األعمال

  الجلسة االفتتاحية  ١-١٤-باء
  ينبغي تقصير الجلسة االفتتاحية للجلسة العامة وتبسيطها للسماح للجان باستهالل 

  .اشرة بعد االفتتاحأعمالها مب

  ٧٦المادة 
فيما يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة التنظيمية واللجان 
  األخرى وأمانات الفرق، لن يطرأ أي تغيير على 

  تعديل عملي بسيط  بلالمواد ذات الصلة، 
  ).سوف تظهر األسماء على الشاشة بدًال من تالوتها(

المؤتمر الواردة  من الممكن بحث اقتراح الخروج على إجراء من إجراءات
في النظام األساسي، واتخاذ قرار بشأنه خالل الجلسة التي يقترح فيها، من 

ومن أجل . ٧٦دون انتظار انعقاد الجلسة الالحقة، آما تنص عليه حاليًا المادة 
، من الممكن )أي التشاور بشأن االقتراح(تبرير سبب طلب عقد جلسة ثانية 

خطيًا، قبل الجلسة االفتتاحية لمؤتمر العمل  تبليغ أي اقتراح بهذا االستثناء
، رهنًا بتوصية إجماعية من هيئة محضرًا مؤقتًا لألعمالباعتباره (الدولي 
  ).المكتب

  الجلسة العامة الثانية  ٢-١٤-باء
  ١الخيار 

  مناقشة تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة
وينبغي لتقرير . موضوعًا اجتماعيًا في آل دورة،ينبغي أن يتناول تقرير المدير العام، 

  .رئيس مجلس اإلدارة أن يشمل الجانب المتعلق بتنفيذ البرنامج

لتنص على أّن على المدير العام أن يقدم في آل دورة ) ٢(١٢المادة  تعّدلقد   ١٢المادة 
من دورات المؤتمر، وليس آل سنتين، تقريرًا عن موضوع اجتماعي، وأّن 

ن تنفيذ البرنامج المقَدم إلى مجلس اإلدارة، ُيحال في تقرير المدير العام ع
سياق تقرير رئيس مجلس اإلدارة ويمكن أن يشمل تعديالت المدير العام 

  ).مثًال باعتباره ملحقًا(استنادًا إلى مناقشة مجلس اإلدارة 
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  االنعكاسات القانونية للمقترحات  األحكام الحالية الواردة في النظام األساسي للمؤتمر  المقترحات

  ٢الخيار 
  مناقشات مواضيعية موجزة بشأن المسائل التي تشملها تقارير المدير العام 

  يس مجلس اإلدارةورئ
تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة من خالل عدد من المناقشات يمكن مناقشة 

  ومن شأن ذلك أن . المواضيعية التفاعلية القائمة على مسائل محددة ناقشتها التقارير
وأن يسمح للمندوبين بصفتهم الشخصية أن يخاطبوا مؤتمر " نقاش فعلي"يشجع إجراء 
  .وسوف يقوم خبير من مكتب العمل الدولي بتسيير هذه النقاشات. يالعمل الدول

  ) ٦(و) ٢(١٤والمادة ) ٢(١٣والمادة ) ٣(١٢ المادة
  ١٦والمادة 

إمكانية إدراج المزيد من المرونة في الجملة األولى المتعلقة ): ٣(١٢المادة 
) مثًال، مستشار أو شخصية عامة أخرى(بهوية المتحدثين عن آل دولة عضو 

  .وحذف الحكم الذي ال يسمح للمتحدثين بأخذ الكلمة أآثر من مرة واحدة
حتى ال يكون الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يدير ): ٢(١٣المادة 

المداوالت، قد يبدو من المناسب اعتماد حكم يخول الرئيس تفويض سلطته في 
  . إدارة المداوالت إلى أشخاص آخرين غير نواب الرئيس

إجراء تعديل لتغيير ترتيب المتحدثين وفقًا : ١٦والمادة ) ٦(و) ٢(١٤المادة 
لتقدير الرئيس أو أي مدير آخر للجلسة، والنظر في إمكانية تطبيق المزيد من 

المرونة فيما يتعلق بمدة المداخالت التي تقتصر حاليًا على خمس دقائق 
ف المقترح وفي ما إذا آان هناك ما يدعو إلى حذ) بالنسبة للموائد المستديرة(

سواء بتعديل األحكام  - بإغالق باب المناقشة خالل انعقاد المائدة المستديرة
خاص يستثني الموائد المستديرة من بعض أحكام  حكمالقائمة أو بإدخال 
  . النظام األساسي

  مؤتمر قمة عالم العمل  ٣-١٤-باء
ويختار المدير . التقنيةُيعقد مؤتمر قمة عالم العمل من يوم واحد بعد انتهاء أعمال اللجان 

وسوف يشمل مؤتمر القمة الكلمات االفتتاحية لرؤساء الدول . العام موضوع هذا الحدث
والحكومات واألنشطة التفاعلية، بما فيها نقاشات الموائد المستديرة، مع المشارآة الثالثية 

مثيل وينبغي ضمان ت .رفيعة المستوى للوزراء ولقادة منظمات الشرآاء االجتماعيين
ومن شأن هذه القمة أن تزيد من . والبلدان ذات الوضع اإلنمائي المختلف مناسب لألقاليم

  .إطاللة مؤتمر العمل الدولي ضمن المجتمع الدولي

إذا آان األمر يتعلق بتقرير المدير العام؛ ) ٣(١٢المادة 
إذا آان األمر يتعلق ببند مستقل ) ٦(و) ٢(١٤المادة 

  ١٦المادة  ؛األعمالمدرج في جدول 

) ٢(١٤و) ٣(١٢بشأن المواد  ٢- ١٤- انظر المقترحات أعاله في القسم باء
، قد يكون من المرغوب فيه النظر في )٦(١٤يتعلق بالمادة  وفيما؛ ١٦و

إمكانية إضفاء بعض المرونة على طول الكلمات لتتجاوز عشر دقائق؛ وإذا 
 -مؤتمر القمةآان من الممكن حذف المقترح بإغالق باب المناقشة خالل 

سواء بتعديل األحكام القائمة أو بإدخال حكم خاص بالموائد المستديرة يستثني 
  .مؤتمرات القمم من بعض أحكام النظام األساسي

  محضر األعمال المؤقت  ١٦- جيم
المتعلق بمداخالت المندوبين في الجلسة  محضر األعمال المؤقتتؤجل ترجمة وإصدار 

ويكون أمام المندوبين فترة أسبوع إلرسال . مل الدوليالعامة، لما بعد مؤتمر الع
. سبتمبر آالعادة/ في أيلول النهائيمحضر األعمال ويتم إعداد . التعديالت على آلماتهم

وأثناء ذلك، يوضع آل خطاب تم اإلدالء به في الجلسة العامة لمناقشة تقرير المدير 
  :العام، على شبكة الويب، على الشكل التالي

 صوتي باللغة األصلية؛ تسجيل –
تسجيل صوتي للترجمة الفورية باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، حسب  –

 مقتضى الحال؛
نسخة إلكترونية للكلمة على النحو الذي قدمها بموجبه المندوب إلى األمانة، تحمل  –

 ".النص الملقى هو النص ذو الحجية"إشارة 
في الرد، توفر أمانة المؤتمر ترجمة مكتوبة  في حال رغب المندوب بممارسة حقه

  .باإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية، عند طلب ذلك
التي يلقيها ضيوف رفيعو المستوى أو في إطار (يستمر نشر جميع المداخالت األخرى 

  .باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، آالعادة) أعمال المؤتمر

قد تنص التعديالت على االستعاضة عن النشر ): ٣( -)١(٢٣ح المادة تنقي  )٣( -)١(٢٣المادة 
بعبارة " المحضر الحرفي"الورقي بالنشر اإللكتروني، وتكييف عبارة 

، مما من شأنه أن يسمح بنشر التسجيالت بالطريقة "التسجيل الحرفي"
  .اإللكترونية
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  الملحق األول

  خطة عمل مقترحة لدورة المؤتمر من أسبوعين

  حليل الوضع الراهن ت

  :مراعاة العناصر األساسية التالية يتعين

، هناك حاجة ٢٠١٢يونيه / ، واستنادًا إلى تجربة شهر حزيرانفيما يتعلق بمناقشة تقرير المدير العام  –
  .دقيقة ١٥ساعة و ٢٨حيزًا زمنيًا من خمس دقائق، مما يعني حوالي  ٢٨٣إلى 

األربعاء بعد الظهر والخميس (ُيخصص حاليًا األسبوع األول  :بلجنة تطبيق المعاييرفيما يتعلق   –
مور منها، مناقشة الدراسة االستقصائية العامة والتقرير المقدم إلى لجنة لجملة أ) والجمعة والسبت
فهو )) وأحيانًا نهار السبت صباحًا(من االثنين إلى الجمعة (أما األسبوع الثاني . المناقشة المتكررة

ع عادة يوم الثالثاء من األسبو(ومن ثم تعتمد اللجنة التقرير . مخصص بأآمله لمناقشة الحاالت الخاصة
) ساعتان على األقل(ويحدد موعد المناقشة واالعتماد في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي ) الثالث

 .بعد يومين من اعتماد اللجنةفي العادة 

بما فيها جلسة أولى تكون (جلسة على األقل  ١٦ يستلزم األمر :فيما يتعلق بلجان وضع المعايير  –
مناقشة جميع التعديالت على النص المقترح؛ وتحتاج لجنة من أجل ) مخصصة إلجراء مناقشة عامة

الصياغة التابعة للجان إلى يوم واحد؛ وتعتمد اللجنة التقرير خالل جلسة واحدة؛ وتحتاج الجلسة العامة 
 زمني حيزدقيقة على األقل العتماد التقرير أو الصك خالل الجلسة العامة؛ وهناك حاجة إلى  ٩٠إلى 
) ساعة على األقل عقب اعتماده رسميًا من جانب مؤتمر العمل الدولي ٢٤(عامة في الجلسة ال ثاٍن

 .للتصويت عليه

في النسق الحالي، هناك  :)المناقشات المتكررة والعامة(فيما يتعلق باللجان غير المعنية بوضع المعايير   –
لمناقشة جلسات مخصصة للمناقشة العامة؛ ويجتمع فريق الصياغة أربع مرات  خمسإلى  أربع

حتى ولو آان من الممكن تنظيم بعض هذه االجتماعات (التي أعدها المكتب  األوليةاالستنتاجات 
؛ وُيخصص يوم واحد لتقديم التعديالت؛ وهناك حاجة )بالتناوب مع اجتماعات الجلسة العامة للجنة

اع واحد للجنة مخصص ألربعة اجتماعات للجلسة العامة لمناقشة التعديالت المقدمة رسميًا؛ وهناك اجتم
 .دقيقة العتماد التقرير والقرار واالستنتاجات ٩٠العتماد التقرير؛ ويحتاج مؤتمر العمل الدولي إلى 

ومن الممكن . قشات العامةانملجان الانعقاد ومن الممكن استعراض خيارات عديدة لتقصير مدة 
وب المقترح بين فريق الصياغة والجلسة العامة غير أنه، باإلضافة إلى التنا. استعراض هيكلية المناقشة العامة

ومن الممكن مثًال أن تقوم الجلسة . اللجوء إلى بدائل عن تقديم المقترحات رسميًا دراسة للجنة، من الممكن
العامة نفسها بتعديل االستنتاجات المقترحة، آما ناقشها فريق الصياغة، مع إمكانية أن تدعو الجلسة العامة إلى 

ومن الممكن أيضًا تصور تناوب بين لجنة الجلسة العامة . فريق الصياغة عند مقتضى الحالد لجدياجتماع 
  .وفريق الصياغة بغية التوصل إلى اتفاق ثالثي نهائي بشأن النص المقترح

  جلسة من أسبوعيناستنتاجات من أجل سيناريو 

يوم  تعقد(مل من اجتماعات الفرق يسبق االفتتاح الرسمي لدورة مؤتمر العمل الدولي يوٌم آاينبغي أن   –
 ).األحد

ثير مشكلة في سياق تأن  ةامة مستمرجلسة عليس من شأن مناقشة تقرير المدير العام في إطار   –
 .السيناريو من أسبوعين

ال تتالءم مع ) آما يرد وصفها أعاله(إذا آانت خطة العمل الحالية للجان غير المعنية بوضع المعايير   –
سيناريوهات بديلة للعمل بشكل أآثر نجاعة ضمن إطار  استكشافوعين، من الممكن سيناريو األسب

 .أقصرخطة عمل 

فيما يتعلق بلجان وضع المعايير، وبغية ضمان مناقشة سليمة ضمن إطار مؤتمر من أسبوعين، من   –
ذي في األسبوع ال) من الدستور ٢-١٤انظر المادة ( مقابل للمؤتمر الممكن تنظيم مؤتمر تحضيري

 .يسبق المؤتمر
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 األسبوع األول

 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين

   -صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

 افتتاح مؤتمر العمل الدولي

 )الفترة األولى من الجلسة العامة(
   -صباحًا  ١١٫٣٠الساعة 

 الساعة الواحدة ظهرًا
 الجلسة االفتتاحية للجان التقنية

   -بعد الظهر  ٣اعة الس
  مساًء ٦الساعة 

 اللجان التقنية

 :اليوم بأآمله
 اللجان التقنية –
 لجان أخرى –
 ]الفترة الثانية من الجلسة العامة[ –

 :اليوم بأآمله
 اللجان التقنية –
 لجان أخرى –
 ]الفترة الثانية من الجلسة العامة[ –

 :اليوم بأآمله
  اللجان التقنية –
 لجان أخرى –
 ترة الثانية من الجلسة العامةالف –

 :اليوم بأآمله
 اللجان التقنية –
 لجان أخرى –
 الفترة الثانية من الجلسة العامة –

 :اليوم بأآمله
 اللجان التقنية –
 لجان أخرى –
 لجنة الصياغة التابعة للجان –

 )عند الضرورة(
  فرق الصياغة  –

 )عند الضرورة(

 األسبوع الثاني

 السبت الجمعة الخميس ألربعاءا الثالثاء االثنين

 :اليوم بأآمله
   -صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

  اللجان التقنية
 )تعتمد التقارير(

   -صباحًا  ١١الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا
 الجلسة العامة الثالثة

 )الجزء األول(العمل  عالم مؤتمر قمة

   -بعد الظهر  ٣الساعة 
 مساًء ٦الساعة 
 عامة الثالثةالجلسة ال

 )الجزء الثاني(العمل عالم مؤتمر قمة 

 :اليوم بأآمله
  اللجان التقنية واللجان أخرى  –

 تعتمد التقارير
 الفترة الثانية من الجلسة العامة –

 :اليوم بأآمله
 الفترة الثانية من الجلسة العامة –
  الجلسة العامة الرابعة –

 )اعتماد التقارير(

 :اليوم بأآمله
  العامة الرابعةالجلسة  –

 )التصويت، اعتماد التقارير(

 :اليوم بأآمله
   الجلسة العامة الرابعة –

 )اعتماد التقارير(
 حفل االختتام –

 مجلس اإلدارة
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 الملحق الثاني

  تعديالت محتملة بشأن لجان المؤتمر

  ما هي اللجان المذآورة في الدستور وفي النظام األساسي؟

في دستور منظمة العمل الدولية، التي تنص  ١، الفقرة ١٧لجان المؤتمر في المادة ة إلى الوحيد ترد اإلشارة  .١
 ."أن يشكل لجانًا لدراسة أي مسائل يرى بحثها ولتقديم تقارير عنها) للمؤتمر(له : "على ما يلي

  :ويحدد النظام األساسي للمؤتمر اللجان الدائمة التالية وينظم واليتها من خالل أحكام محددة  .٢

 ؛)٤المادة (اللجنة التنظيمية   –

 ؛)٥المادة (لجنة أوراق االعتماد   –

 ؛)٦المادة (لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر   –

 ؛)لجنة التطبيق) (٧المادة (لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات   –

 ؛)مكرر٧المادة (اللجنة المالية لممثلي الحكومات   –

 ).١٧المادة (لجنة القرارات   –

اإلشارة إلى أّن للمؤتمر بمجرد إلى اللجان التخصيصية، يعيد النظام األساسي نص الدستور نفسه،  وبالنسبة  .٣
 ).من النظام األساسي ٨المادة (أن يشكل لجنة لدراسة أي موضوع وتقديم تقرير عنه 

 ًارها بند، أدرجت مناقشة متكررة بشأن أحد األهداف االستراتيجية األربعة للمنظمة باعتبا٢٠١٠ومنذ عام   .٤
للمناقشات  ًابرنامجالمؤتمر  اعتمادويتبع هذا الترتيب الدائم . في جدول أعمال آل دورة من دورات المؤتمر

والغرض من  .المتكررة، بموجب إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة
 :اليعلى نحو ما قرره المؤتمر، هو الت المناقشات المتكررة،

 من هدف بكل يتعلق في منظمة العمل الدولية فيما األعضاء الدول واحتياجات واقع لتنوع أفضل فهم  "١"
  :حتى االستراتيجية األهداف

 المتصل النشاط خالل من ذلك في بما لها، المتاحة العمل وسائل بكافة أآبر بفعالية لها تستجيب  )أ(
 المكتب؛ بها يتمتع التي والبحثية ةالتقني والقدرة التقني والتعاون بالمعايير

 لذلك؛ وفقًا بها الخاصة العمل وبرامج أولوياتها تكييف  )ب(

 ذلك وغير والميزانية بالبرنامج المتعلقة القرارات بها تستنير آي الدولية العمل منظمة أنشطة نتائج تقييم  "٢"
  .١اإلدارة قرارات من

، قد يرغب المؤتمر في فعاًال تنفيذًامر بشأن المناقشات المتكررة تنفيذ قرار المؤتلتيسير لوضوح ول توخيًاو  .٥
 ٢انظر الفقرة (وآما هي الحال بالنسبة إلى اللجان الدائمة األخرى . تعيين لجنة دائمة بشأن المناقشة المتكررة

وتنظر في البندين  لها لنظام األساسي أن ينص على أّن اللجنة رهن بتعيين المؤتمريمكن ل، )أعاله
 .وتقدم تقريرًا إلى المؤتمر) أعاله" ٢"و "١("

  آيف تعمل اللجان؟

 ).٦٨إلى  ٥٥المواد (يرد وصٌف لإلجراء الذي ينظم عمل اللجان في الفرع حاء من النظام األساسي للمؤتمر   .٦
وتستثنى لجنة أوراق االعتماد ولجنة الصياغة من هذا الفرع، وبعض هذه األحكام ال تنطبق على اللجنة 

 .تنظيمية واللجنة المالية ولجنة القراراتال

 

  ".٢" - "١)"باء(إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، مرفق، الجزء ثانيًا    ١
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إلى وقد يكون هناك حاجة . التي تتبعها لجان المؤتمر ال تتفق آليًا مع نص النظام األساسيالجارية والممارسة   .٧
مثًال، ترجيح (مع الممارسة التي أثبتت نجاعتها  جعلها تتسقفي النظام األساسي و المعنيةحكام األتحديد 

 ).األصوات

مع العمل الذي تضطلع به لجان وضع  أفضل ما يكوناإلضافة إلى ذلك، يبدو أّن النظام األساسي مكيف ب  .٨
ممارسات يمكن  أرست المتكررة لبنوداالمعايير، في حين أّن اللجان المعنية بالمناقشة العامة أو مناقشات 

 ).انظر اإلطار أدناه(إضافتها إلى النظام األساسي 

اللجان تضم مستشارين تقنيين يمكن أال يكونوا معتادين على ممارسات المؤتمر ومنظمة  وأخيرًا، بما أّن  .٩
 التي تخضع لهاالعمل الدولية، قد يكون من المفيد تبسيط وتحسين صياغة بعض األحكام بغية فهم اإلجراءات 

 .التعديالت والتعديالت الفرعية والتصويت واعتماد التقارير والمقترحات، فهمًا أفضل

  تشكيل اللجان  - لفأ

الحكومات التي تمثل في آل لجنة بأعضاء حكوميين، ويعين "ص النظام األساسي على أّن للمؤتمر أن يعّين ين  .١٠
 بل." المندوبين أو المستشارين الذين سيكونون أعضاء ممثلين ألصحاب العمل وللعمال في اللجنة المذآورة

وفي الممارسة، تقوم األمانة ). من النظام األساسي ٤ة ، الفقر٥٦المادة (يجوز تقليص عدد الحكومات 
لذا، فإّن األشخاص المسجلين خالل النهار ال يكتسبون آامل و. بالتسجيل وتوافق عليه اللجنة التنظيمية

وقد تكون بعض المهل الزمنية مفيدة لتحديد النصاب . في المشارآة في عمل اللجنة حتى اليوم التالي وقالحق
له الحق في أخذ الكلمة أقله في بداية آل جلسة، إال أنه من الممكن تبسيط اإلجراء الوارد في  القانوني ومن

 .  النظام األساسي

  حق المشارآة في عمل اللجنة  - باء

غير أّن الممارسة المتبعة في . يبدو النظام األساسي واضحًا بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالمشارآين المعتادين  .١١
خيرة أظهرت أنه قد يكون هناك حاجة إلى بند عام من شأنه أن يسمح للجنة التنظيمية أو هيئة السنوات األ

أو أي شخص " للجلسة ًامدير"أو " ًاخاص ًاضيف" إحدى جلسات اللجنة،مكتب آل لجنة أن تدعو إلى حضور 
 .غير معتمد في الوفود الوطنية

أشخاص "ن من جانب الدول األعضاء على أنهم بعض األشخاص المعتمدي بدأوفي السنوات األخيرة،   .١٢
وبغض النظر عن المشاآل اللوجيستية . يشارآون بنشاط في عمل اللجان ،"آخرون يشارآون في المؤتمر

 زيادة التوضيحمن حيث حجم قاعات المؤتمر، قد يبدو من الضروري  حضورهمالتي يمكن أن يتسبب بها 
الذين ال يتمتعون عادة بأي دور نشيط في المؤتمر، ال يمكنهم أن أّن األشخاص المعتمدين في هذه الفئة، وب

في الدستور وفي النظام األساسي،  تمامًامحددة الذين يضطلعون بأدوار يحلوا محل المندوبين والمستشارين، 
 .في المؤتمر عليها االعتراضوالذين يتمتعون بأوراق اعتماد يمكن 

  لغات اللجان  - جيم

وقد تبرز الحاجة إلى . باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية على العملد من السنوات، لعددرجت اللجان   .١٣
 .من النظام األساسي ٥٨وضع اللغة اإلسبانية في المادة  تسوية

  لجان الصياغة التابعة للجان، واللجان الفرعية  - دال

د بشكل جيد في النظام األساسي، فإّن وهو محد ،بالوضوح نةفي حين يتسم دور لجنة الصياغة التابعة للج  .١٤
دور وإجراءات فرق الصياغة المعنية باالستنتاجات في المناقشات العامة والمتكررة، العاملة حاليًا باعتبارها 

على ف. في النظام األساسي، قد تستفيد من بعض القواعد األساسية ٣، الفقرة ٥٩بموجب المادة " لجان فرعية"
التشكيل، طريقة (لجنة فرعية " إنشاء"الحاجة إلى توفير بعض التوجيه بشأن آيفية سبيل المثال، قد تبرز 
 .).االختيار، الرئاسة، الخ
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  المقترحات والقرارات والتعديالت  - هاء

 مثال على، وليس ذلك بأفضل )٦٣المادة (هذه المسائل الثالث مدرجة في مادة واحدة في النظام األساسي   .١٥
لصالح المندوبين وهيئة مكتب اللجنة، قد يكون من المفيد إعادة آتابة هذه المادة على و. الصياغة الواضحة

السنوات من أجل  على مّرأفضل الممارسات واآلراء القانونية المقدمة  بحيث تتجلى فيهنحو أآثر يسرًا 
 .في النظام األساسي ٦٣توضيح المادة 

  نتيجة عمل اللجان  - واو

مناقشة أولى أو ثانية، (تحديدًا جيدًا محددة للجان المعنية بوضع المعايير ا المسندة إلىالمهمة  أنبالرغم من   .١٦
ّن مقترحات المناقشات العامة، التي ترد حاليًا على شكل فإ، )ان معًاتتوصية مقترحة أو اتفاقية، أو االثن

إلى الجلسة  العودةشتراط يتجاوز ا بما أو مناقشات البنود المتكررة، ليست محددة بشكل واضح" استنتاجات"
  .المسألة الموآلة إليها لتقديم تقرير عنالعامة 

  نظرة عامة: إجراءات عمل مختلف لجان مؤتمر العمل الدولي

  :بالنسبة إلى لجان وضع المعايير
الدول تستند المناقشة إلى تقرير يعده المكتب وإلى مشاريع صكوك يقترحها المكتب عقب عملية تشاور مع   "١"

  ضاء؛األع

  تودع التعديالت المقترحة على النص؛  "٢"

اعُتمدت، اعُتمدت بصيغتها (ُينظر في جميع التعديالت المقدمة على نص مقترح وتتخذ القرارات بشأنها   "٣"
  ؛)المعدلة جزئيًا، ُرفضت

  عن المناقشة؛ فيما ينبثق) معًا انتاتفاقية أو توصية أو االثن(يحدد الصك المقترح   "٤"

  لجنة الصياغة التابعة للجنة النص لضمان االتساق اللغوي والوضوح القانوني؛ تستعرض  "٥"

  .تعتمد اللجنة تقريرها والصك المقترح، باإلضافة إلى أي مشروع قرار ذي صلة  "٦"

  ):بما في ذلك لجان المناقشات المتكررة(بالنسبة إلى لجان المناقشة العامة 
  لمكتب؛تجري مناقشة تستند إلى تقرير يعده ا  "١"

  ؛"النقاط المقترحة للمناقشة"تنظم مناقشة عامة تستند إلى قائمة من   "٢"

  على أساس مسودة أولى يعدها المكتب؛" االستنتاجات المقترحة"تنشئ فريق صياغة من أجل إعداد   "٣"

  تجتمع فرق الصياغة التابعة لها على نحو مستقل وتناقش االستنتاجات المقترحة؛  "٤"

  لى هذه االستنتاجات المقترحة وتتخذ قرارات بشأنها؛عيع التعديالت المقدمة تنظر في جم  "٥"

  .تعتمد تقاريرها واالستنتاجات المقترحة، إلى جانب قرار تمهيدي تقوم اللجان بمناقشته  "٦"
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 الملحق الثالث

  تعديالت محتملة بشأن التصويت في الجلسة العامة

  في النظام األساسي؟ما هي أساليب التصويت األساسية الواردة 

تنص على ) الوارد نصها في نهاية هذا الملحق لتسهيل االطالع(من النظام األساسي للمؤتمر  ١٩إّن المادة   .١
 :ثالثة أساليب تصويت مختلفة هي

 التصويت برفع األيدي –

  .نُيستخدم هذا األسلوب بحكم الضرورة، في حال عدم النص على أحد األسلوبين اآلخري :االستخدام

في حال عدم إجراء تصويت إلكتروني، يكون التصويت برفع األيدي وتقوم األمانة بتعداد  :اإلجراء
 .األيدي المرفوعة، يعلن الرئيس النتيجة النهائية؛ تسَجل النتيجة النهائية وتنَشر

 التصويت بنداء األسماء –
قبول أعضاء جدد؛ عدم قبول (ين في جميع الحاالت التي يتطلب فيها الدستور أغلبية الثلث: االستخدام

أوراق االعتماد؛ الموافقة على ميزانية المنظمة؛ التأآيد على بند مدرج في جدول األعمال أثار 
اعتراضات بشأنه؛ إدراج بند جديد في جدول أعمال الدورة المقبلة؛ استرداد الحق في التصويت بالنسبة 

لنهائي التفاقية أو توصية؛ اعتماد تعديالت على لدولة عضو متأخرة في دفع اشتراآاتها؛ االعتماد ا
  .مندوبًا أو مجموعة بعينها ٩٠وإذا طلب ذلك ) الدستور

في حال عدم إجراء تصويت إلكتروني، يكون التصويت شفهيًا عندما تنادي األمانة أسماء : اإلجراء
ذين لم يردوا على الدول األعضاء بالترتيب األبجدي الفرنسي؛ ويجري نداء ثاٍن على المندوبين ال

وآذلك النتيجة ) باسمه(األول؛ يعلن الرئيس النتيجة النهائية؛ يسّجل وينَشر تصويت آل مندوب  النداء
 .النهائية

 التصويت باالقتراع السري  –

وألي مسألة أخرى ال ) في حال وجوب التصويت(ُيستخدم هذا األسلوب النتخاب الرئيس  :االستخدام
  .مندوبًا أو مجموعة بعينها ٩٠ألسماء، إذا طلب ذلك تتطلب تصويتًا بنداء ا

في حال عدم إجراء تصويت إلكتروني، يكون االقتراع سريًا وتقوم األمانة بتعداد األصوات  :اإلجراء
؛ )من مجموعة الحكومات ومجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال(تحت إشراف ثالثة أشخاص 

 .ل وتنَشر إال النتيجة النهائيةيعلن الرئيس النتيجة النهائية؛ ال تسّج

وفي الممارسة، يستعاض )). ٢(١٧الدستور، المادة (ما لم يحدد عكس ذلك، تؤخذ القرارات باألغلبية العادية   .٢
وبما أّنه من غير الممكن اتخاذ القرارات التي تتطلب أغلبية . عن هذا التصويت عادة بالتوافق في اآلراء

تلزم ذلك تصويتًا بنداء األسماء عمًال بالنظام األساسي الحالي للمؤتمر، فإّن الثلثين بتوافق اآلراء بل يس
وأآثر القرارات شيوعًا التي تتخذ . التصويت بنداء األسماء هو وسيلة التصويت األآثر شيوعًا في المؤتمر

السماح " ١: "بالتصويت بنداء األسماء، من حيث تكرارها على مر السنوات العشر الماضية، هي التالية
؛ )من الدستور) ٤(١٣المادة (لدولة عضو متأخرة في دفع اشتراآاتها باسترداد حقها في التصويت 

اعتماد ميزانية المنظمة " ٣"؛ )من الدستور) ٢(١٩المادة (االعتماد النهائي التفاقية أو توصية  "٢"
 .١)من الالئحة المالية) ٩(٦ المادة(

   

 

حالة اعتماد التفاقية أو توصية وخمس  ١٢التصويت، و قرارًا باستعادة الحق في ١٣، اتخذ ٢٠١٢إلى  ٢٠٠٣من    ١
  .حاالت اعتماد للميزانية
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  آيف يعمل التصويت اإللكتروني؟

من النظام األساسي للمؤتمر، يجري التصويت بالوسائل اإللكترونية، ما لم تقرر هيئة ) ١٥(١٩عمًال بالمادة   .٣
بما أّن ما من أحد يمكنه تحقيق : وينطوي ذلك على استثناء آخر. المكتب في ظروف خاصة خالف ذلك

المتاح يعمل بشكل جيد، آما المستحيل، ال يجري التصويت بشكل إلكتروني إذا لم يكن النظام اإللكتروني 
) ٢٠٢رقم ( ٢٠١٢حدث خالل التصويت النهائي بنداء األسماء على توصية أرضيات الحماية االجتماعية، 

 .٢٠١٢في دورة مؤتمر العمل الدولي لعام 

جهاز تصويت متنقًال وأجهزة لوحية تشّغل بالنقر على الشاشة،  ١٩٠يقوم النظام اإللكتروني الحالي على   .٤
ويدخل المندوبون على النظام باستخدام شفرة ينشؤها النظام . بطة بمخدم مرآزي بتوصيلة السلكيةمرت

وتوزعها األمانة قبل التصويت، ثم يقومون بالتصويت من خالل الضغط على األيقونات المناسبة على 
 .الشاشة

نشرها باتباع القواعد نفسها بعد االنتهاء من التصويت اإللكتروني، يتم اإلعالن عن نتيجته وتسجيلها و  .٥
 ").يدويًا("المطبقة عند إجراء تصويت بالوسائل التقليدية 

، تزامن التصويت اإللكتروني مع مناقشات الجلسة العامة، )٢٠٠٩(لمؤتمر العمل الدولي  ٩٨ومنذ الدورة   .٦
ات، بغية الحد إلى سواء داخل قاعات الجلسة العامة أو بواسطة أجهزة التصويت الموجودة خارج تلك القاع

 .أقصى ما يمكن من التسبب بانقطاع في المناقشات

  آيف يمكن تحسين أساليب التصويت؟

ُيعتبر النظام الحالي الذي يستخدم التصويت اإللكتروني بالتزامن مع مناقشات الجلسة العامة المستمرة، في   .٧
ا الخيار، الذي يتمشى مع النظام وقد جرى بنجاح تجريب هذ. اإلجمال أنه يعمل بشكل يبعث على الرضا

، باستخدام أجهزة التصويت ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩األساسي الحالي، في دورات مؤتمر العمل الدولي لعام 
ولكن ما ينبغي تحسينه هو األساليب البديلة التي تطبق في . الموجودة داخل قاعة الجلسة العامة أو خارجها

لمؤتمر العمل الدولي  ١٠١ما هو متوقع، آما حصل في الدورة حال لم يعمل نظام التصويت اإللكتروني آ
)٢٠١٢.( 

  حلول تقنية ممكنة

إّن النقاط األساسية التي يمكن أن تسبب عطًال محتمًال تكمن في مخدم التصويت نفسه وروابط الشبكة   .٨
مكتب األمم المتحدة وبالرغم من إمكانية مضاعفة المخدم، فإّن شبكة . الالسلكية بالنسبة إلى أجهزة التصويت

وقد تبّين أن تسوية هذا األمر بشكل يدوي بحت يستلزم عملية طويلة ومتعبة . في جنيف تبقى قضية شائكة
ويمكن التفكير في اللجوء إلى حل بسيط، في حال تعّطل النظام، يقوم على وضع عدد صغير من . جدًا

تتقاسم قائمة تصويت محدثة موضوعة خارج  )مستقلة عن الشبكة المرآزية(الحواسيب الشخصية المترابطة 
وقد ُيطلب من المندوبين التوجه إلى تلك المنطقة لإلدالء بصوتهم بعد إظهار بطاقتهم . قاعة المؤتمر الرئيسية

ومن ثم، يمكن إعالن النتائج في قاعة . للتحقق من حقوق التصويت، في حين تظل أعمال المؤتمر مستمرة
والشرط الوحيد لتحقيق هذا الحل هو أن يبقى التيار . ء عملية فرز األصواتالمؤتمر مباشرة بعد انتها

إذا ما أبديت الرغبة في ذلك، من الممكن اختبار هذا الحل خالل الدورة القادمة لمؤتمر . الكهربائي متاحًا
العمل الدولي في حال برزت الحاجة إلى أن تسترد دولة عضو متأخرة عن دفع اشتراآاتها حقها في 

 .لتصويتا

  مقترحات ممكنة لتحسين أساليب التصويت،
  تنطوي على تغيرات في النظام األساسي

أنه بالنظر إلى عدد الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، التي تشارك اآلن  ٢٠١٢أظهرت تجربة عام   .٩
األسماء باالقتراع في المؤتمر وعدد المندوبين المناوبين الذين تعينهم هذه الدول، يمكن للتصويت بنداء 

، أن يستغرق ثالث ساعات للتصويت )٧(١٩من خالل المناداة المزدوجة، آما يرد في المادة " اليدوي"
) ٣(١٩بالوسائل التقليدية، آما يرد في المادة " اليدوي"وفي حين يقوم الحل العادي على التصويت . الواحد

تصويت اليدوي بنداء األسماء وتبسيط اإلجراء ، تبرز الحاجة إلى الحد من استخدام ال)١٢(و) ٩(- )٧(و
 .وفيما يلي المقترحات الرامية إلى تحقيق ذلك. المطبق
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  التصويت برفع األيدي  :استرداد الحق في التصويت
  بدًال من نداء األسماء

لوب في الحد من اللجوء إلى التصويت بنداء األسماء والتوقف عن استخدام هذا األسأوًال، يمكن التفكير في   .١٠
. لدولة عضو متأخرة عن دفع اشتراآاتها التصويت العتماد القرارات المتعلقة باسترداد الحق في التصويت

من النظام األساسي للمؤتمر، من شأنه أن يلغي الحاجة إلى ) ٥(١٩وهذا التغيير، الذي يتطلب تعديل المادة 
في المائة من هذا النمط من  ٤٠يزيد على التصويت بنداء األسماء فيما يتعلق بالقرارات التي شكلت ما 

 ). ١انظر الحاشية (التصويت خالل السنوات العشر األخيرة 

وبدًال من ذلك، يجري اعتماد التصويت برفع األيدي بشأن استرداد الحق في التصويت، وهو أمر ال يمكن   .١١
وبما أّن القرارات . التي يشترطها الدستوراستبداله بتوافق اآلراء ألّنه ينبغي التأآد رسميًا من أغلبية الثلثين 

بشأن استرداد الحق في التصويت غير مثيرة للجدل في العادة، وقد اعتمدتها غالبية آبرى، يبدو احتمال 
. اللجوء إلى التصويت بنداء األسماء، عقب نتيجة غير واضحة القتراع برفع األيدي، احتماًال متدنيًا جدًا

ر إلى أّن هذه القرارات ال تتمتع بالطابع الرسمي واألهمية نفسها في المستقبل باإلضافة إلى ذلك، وبالنظ
مقارنة مع القرارات بشأن اعتماد اتفاقيات أو توصيات أو اعتماد الميزانية، فإّن عدم تسجيل ونشر األصوات 

التصويت العادي  وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا التغيير ينطبق آذلك في حاالت. الفردية يمكن اعتباره مقبوًال
 .بالوسائل اإللكترونية

  إلغاء النداء الثاني: أساليب التصويت اليدوي

وهذا التغيير . بالتخلي عن النداء الثاني لألسماءثانيًا، من الممكن تبسيط التصويت اليدوي بنداء األسماء   .١٢
. يقّصر اإلجراء إلى حد آبيرمن النظام األساسي للمؤتمر، من شأنه أن ) ٧(١٩الذي يستلزم تعديًال للمادة 

ولكن، بالنظر إلى أّن النداء الثاني يتيح أمام المندوبين الذين لم يردوا على النداء األول فرصة اإلدالء 
من النظام األساسي  ٢٠انظر المادة (بتصويتهم، قد يزيد ذلك من احتمال عدم اآتمال النصاب القانوني 

لمؤتمر العمل الدولي أّن عدم اآتمال النصاب القانوني بصوت ) ٢٠٠٥( ٩٣وتظهر تجربة الدورة ). للمؤتمر
 .واحد أو صوتين يمكنه أن يفضي إلى عواقب وخيمة

 .والخيارات سالفة الذآر ال تؤثر في اإلجراء في حالة التصويت اإللكتروني  .١٣

  مقتبس من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي

  ١٩ المادة

  نظام التصويت

  .تمر برفع األيدي أو االقتراع بنداء األسماء أو باالقتراع السرييصوت المؤ  .١

  .يكون التصويت برفع األيدي، إال في الحاالت المذآورة فيما بعد  .٢

  .في حالة التصويت برفع األيدي تقوم األمانة بعّد األصوات ويقوم الرئيس بإعالن النتيجة  .٣

  .قرر اللجوء إلى االقتراع بنداء األسماءإذا آانت النتيجة موضع شك، يجوز للرئيس أن ي  .٤

يجري التصويت باالقتراع بنداء األسماء في جميع الحاالت التي يتطلب فيها دستور المنظمة أغلبية الثلثين، إال   .٥
في جدول أعمال الدورة التي  أصًالفي حالة تصويت المؤتمر على تضمين جدول أعمال دورته التالية بندًا يرد 

  .قراريتخذ فيها ال

يجري التصويت باالقتراع بنداء األسماء بشأن أي مسألة إذا طلب ذلك برفع األيدي تسعون على األقل من   .٦
حسب األصول المندوبين الحاضرين في الجلسة، أو إذا طلبه رئيس مجموعة أو ممثل هذا الرئيس المفوض بذلك 

  .يت برفع األيدي أو بعده مباشرةبخطاب مكتوب موجه إلى الرئيس، سواء جاء هذا الطلب قبل التصو

لتصويت وفقًا للترتيب األبجدي باللغة الفرنسية ألسماء لاالقتراع بنداء األسماء بأن ينادى على آل مندوب  جريي  .٧
ويجري نداء آخر ونهائي على الفور بنفس الترتيب األبجدي على . منظمة العمل الدوليةفي  عضاءاألالدول 

 .األول ا على النداءالمندوبين الذين لم يردو

  .تقوم األمانة بعّد األصوات المقترع بها ويقوم الرئيس بإعالن النتيجة  .٨
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  .تثبت أسماء المندوبين المصوتين بطريقة االقتراع بنداء األسماء في المحضر الحرفي للجلسة  .٩

  .يكون التصويت على انتخاب الرئيس باالقتراع السري  .١٠

، إذا طلب ذلك برفع األيدي تسعون ٥الفقرة  هاال تتناول بشأن أي مسألةالسري أيضًا  باالقتراع التصويت يجري  .١١
  .على األقل من المندوبين الحاضرين في الجلسة أو إذا طلبه رئيس مجموعة بالنيابة عن مجموعته

لحكومية واحدًا في حالة االقتراع السري تقوم األمانة بعّد األصوات تحت إشراف ثالثة أشخاص تعين المجموعة ا  .١٢
  .منهم وتعين الثاني مجموعة أصحاب العمل والثالث مجموعة العمال

من هذه المادة وآخر  ٦إذا قدم حول نفس المسألة طلب بإجراء تصويت باالقتراع بنداء األسماء عمًال بالفقرة   .١٣
قتراع السري إذا ما قرر من هذه المادة، يجري التصويت باال ١١بإجراء تصويت باالقتراع السري عمًال بالفقرة 
 .المؤتمر ذلك باألغلبية العادية في اقتراع سري

يسمح الرئيس ألي مندوب بناء على طلبه بأن يوضح تصويته بإيجاز عقب التصويت مباشرة إال إذا جرى   .١٤
 .ويجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لمثل هذه اإليضاحات. التصويت باالقتراع السري

 .لمؤتمر بالوسائل اإللكترونية، ما لم تقرر هيئة المكتب في ظروف خاصة خالف ذلكيصوت ا  .١٥

وفي حالة التصويت برفع األيدي، . أعاله حين يصوت المؤتمر بالوسائل اإللكترونية ١٢و ٧ال تطبق الفقرتان   .١٦
ن فقط النتيجة النهائية التصويت، وتعل نتائج تصويت مختلف المندوبين خالل الجلسة التي يجري فيها يمكن معرفة

حالة االقتراع بنداء األسماء، تسجل نتائج تصويت مختلف المندوبين وتنشر، وتعلن  وفي. للتصويت وتسجل
تسجل  االقتراع السري، ال تعلن نتائج تصويت مختلف المندوبين وال وفي حالة. النتيجة النهائية للتصويت وتسجل

 .هائية فقط وتسجلن األحوال؛ وتعلن النتيجة النمبأي حال 
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 الملحق الرابع

 )٢٠١٣(خطة عمل مؤقتة للمناقشة العامة 

  السيناريو األول

 األمانة برنامج اللجنة التاريخ والوقت

  ال جلسات للجان يونيه/ حزيران ٣االثنين، 

  ال جلسات للجان يونيه/ حزيران ٤الثالثاء، 

   يونيه/ حزيران ٥األربعاء، 

   -  صباحًا ١١٫٣٠الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

  اجتماعات المجموعات

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة األولى للجنة
 انتخاب هيئة المكتب ■
تقديم ممثل األمين العام للتقرير ونقاط المناقشة ■
 بيانات عامة لنواب الرئيس/ افتتاحية اتآلم ■
 بيانات الحكومات/ افتتاحية اتآلم ■

 

    يونيه/ حزيران ٦الخميس، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

 تبدأ األمانة ترجمة مشروع التقرير اجتماعات المجموعات

   - صباحًا  ١١الساعة 
  الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة الثانية
 ٢و ١النقطتان : المناقشة ■

 

   - بعد الظهر  ٢الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  ت المجموعاتاجتماعا

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة الثالثة
 ٣و ٢انتهاء مناقشة النقطتين : المناقشة ■

 تعد األمانة استنتاجات أولية بشأن النقاط 
 ٣و ٢و ١

    يونيه/ حزيران ٧الجمعة، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

نة االستنتاجات األولية بشأن تترجم األما اجتماعات المجموعات
 ٣و ٢و ١النقاط 

   - صباحًا  ١١الساعة 
  الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة الرابعة
 تعيين أعضاء فريق الصياغة ■
 انتخاب المقرر ■
 ٥و ٤النقطتان : المناقشة ■

 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  اجتماعات المجموعات

   - الظهر بعد  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة الخامسة
 ٦و ٥مناقشة النقطتين  انتهاء: المناقشة ■

تترجم األمانة االستنتاجات األولية بشأن 
 ٣و ٢و ١النقاط 

   - مساًء  ٧الساعة 
 مساًء ٩الساعة 

 )عند الضرورة( جلسة إضافية
 ٦مناقشة النقطة  اختتام ■

 اط توزيع االستنتاجات األولية بشأن النق
 على أعضاء فريق الصياغة ٣و ٢و ١
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 األمانة برنامج اللجنة التاريخ والوقت

   يونيه/ حزيران ٨السبت، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

بشأن  األوليةتترجم األمانة االستنتاجات  اجتماعات المجموعات
 ٦و ٥و ٤النقاط 

   - صباحًا  ١١الساعة 
  الساعة الواحدة ظهرًا

األوليةات يناقش فريق الصياغة االستنتاج فريق الصياغة
 ٣و ٢و ١بشأن النقاط 

   - بعد الظهر  ٢الساعة 
 مساًء ٦الساعة 

توزيع االستنتاجات  - مساًء  ٦الساعة  فريق الصياغة
 ٦و ٥و ٤بشأن النقاط  األولية

تترجم األمانة الجزء األول من   يونيه/ حزيران ٩األحد، 
ستنتاجات المقترحة، آما وافق عليها اال

 فريق الصياغة

   يونيه/ حزيران ١٠ن، االثني

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

يناقش فريق الصياغة النص الكامل  فريق الصياغة
بما في ذلك بشأن (لالستنتاجات المقترحة 

 )٦و ٥و ٤النقاط 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  اجتماعات المجموعات

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

تضع األمانة الصيغة النهائية لالستنتاجات فريق الصياغة
 المقترحة باللغات الثالث

   يونيه/ حزيران ١١الثالثاء، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

اجتماعات المجموعات لمناقشة االستنتاجات 
 المقترحة وصياغة التعديالت

ة على توزع االستنتاجات المقترح
 الساعة العاشرة صباحًا نحوالمجموعات 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٤٫٣٠الساعة 

اجتماعات المجموعات لمناقشة االستنتاجات 
 المقترحة وصياغة التعديالت

ن االستنتاجات مترسل نسخة أولية 
 ةاأللماني اللغاتأقسام  للترجمة في
 ةوالصيني ةوالعربي ةوالروسي

   - بعد الظهر  ٣الساعة 
 بعد الظهر ٥الساعة 

موجز إلى الرئيس بشأن الجوانب  تقديم التعديالت إلى األمانة
  اإلجرائية لمناقشة التعديالت

بعد ٣تتلقى األمانة التعديالت من الساعة 
 الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر

 تترجم األمانة التعديالت

   يونيه/ حزيران ١٢األربعاء، 

   - صباحًا  ١٠ة الساع
 صباحًا ١١الساعة 

مع جتماع ا - صباحًا  ٩٫٣٠الساعة  اجتماعات المجموعات الستعراض التعديالت
 الرئيس لمناقشة التعديالت

 نحوتوزع التعديالت على المجموعات 
 الساعة العاشرة صباحًا

   - صباحًا  ١١الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة السابعة
ت على االستنتاجات التعديال النظر في ■

 المقترحة

 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  اجتماعات المجموعات الستعراض التعديالت

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة الثامنة
التعديالت على االستنتاجات  النظر في ■

 المقترحة
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 األمانة برنامج اللجنة التاريخ والوقت

   يونيه/ حزيران ١٣الخميس، 

   - صباحًا  ١٠ة الساع
 صباحًا ١١الساعة 

  اجتماعات المجموعات الستعراض التعديالت

   - صباحًا  ١١الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة التاسعة
التعديالت على االستنتاجات النظر في  ■

 المقترحة

 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  يالتاجتماعات المجموعات الستعراض التعد

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة العاشرة
التعديالت على االستنتاجات  النظر في ■

 المقترحة

 االستنتاجاتُترسل النسخة النهائية من 
للترجمة في أقسام اللغات األلمانية 

 والروسية والعربية والصينية

 ر باللغة األصليةُيستكمل مشروع التقري  يونيه/ حزيران ١٤الجمعة، 
تضع األمانة مشروع التقرير 

النهائية في ثالث  ةصيغالواالستنتاجات ب
 لغات

   يونيه/ حزيران ١٥السبت، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

  اجتماعات المجموعات الستعراض مشروع 
 تقرير اللجنة

الساعة  نحويوزع مشروع التقرير 
 العاشرة صباحًا

   - باحًا ص ١١الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة الحادية عشرة
 اعتماد تقرير اللجنة ■
 اختتام عمل اللجنة ■

تضع األمانة تقرير اللجنة بصيغته 
  النهائية

بعد الظهر ولغاية  ٤٫٣٠من الساعة 
تجتمع األمانة في آخر  - مساًء  ٦الساعة 

 اجتماع تنسيقي

   يونيه/ حزيران ١٦األحد، 

   يونيه/ حزيران ١٧االثنين، 

   يونيه/ حزيران ١٩األربعاء، 
النشرة الوقت في يعلن عن (

 )اليومية
تقديم تقرير اللجنة واالستنتاجات المقترحة إلى 

الوقت يعلن عن (الجلسة العامة للمؤتمر، لالعتماد 
 )النشرة اليوميةفي 

ُينشر تقرير اللجنة واالستنتاجات 
 محضر األعمال المؤقت المقترحة في
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 الملحق الخامس

 )٢٠١٣(خطة عمل مؤقتة للمناقشة العامة 

  السيناريو الثاني

 األمانة برنامج اللجنة التاريخ والوقت

  ال جلسات للجان يونيه/ حزيران ٣االثنين، 

  ال جلسات للجان يونيه/ حزيران ٤الثالثاء، 

   يونيه/ حزيران ٥األربعاء، 

   - صباحًا  ١١٫٣٠الساعة 
 واحدة ظهرًاالساعة ال

  اجتماعات المجموعات

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة األولى للجنة
 انتخاب هيئة المكتب ■
تقديم ممثل األمين العام للتقرير ونقاط المناقشة ■
 بيانات عامة لنواب الرئيس/ افتتاحية اتآلم ■
 بيانات الحكومات/ افتتاحية اتآلم ■

 

    يونيه/ زيرانح ٦الخميس، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

 تبدأ األمانة ترجمة مشروع التقرير اجتماعات المجموعات

   - صباحًا  ١١الساعة 
  الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة الثانية
 ٢و ١النقطتان : المناقشة ■

 

   - بعد الظهر  ٢الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  اجتماعات المجموعات

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة الثالثة
 ٣و ٢انتهاء مناقشة النقطتين : المناقشة ■

 تعد األمانة استنتاجات أولية بشأن النقاط 
 ٣و ٢و ١

    يونيه/ حزيران ٧الجمعة، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

األولية بشأن  تترجم األمانة االستنتاجات اجتماعات المجموعات
 ٣و ٢و ١النقاط 

   - صباحًا  ١١الساعة 
  الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة الرابعة
 تعيين أعضاء فريق الصياغة ■
 انتخاب المقرر ■
 ٥و ٤النقطتان : المناقشة ■

 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

 لنقاط توزيع االستنتاجات األولية بشأن ا اجتماعات المجموعات
 ٣و ٢و ١

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

تعد األمانة استنتاجات أولية بشأن  فريق الصياغة
 ٤ طةالنق
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 األمانة برنامج اللجنة التاريخ والوقت

   يونيه/ حزيران ٨السبت، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

بشأن  األوليةتترجم األمانة االستنتاجات  اجتماعات المجموعات
 ٤ ةالنقط

   - صباحًا  ١١الساعة 
  الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة الخامسة
 ٦و ٥مناقشة النقطتين  انتهاء: المناقشة ■

 

   - بعد الظهر  ٢الساعة 
 مساًء ٦الساعة 

توزيع االستنتاجات األولية بشأن  فريق الصياغة
 ٤ ةالنقط

استنتاجات أولية بشأنتترجم و األمانةتعد   يونيه/ حزيران ٩األحد، 
  ٦و ٥ طتينالنق

تترجم األمانة الجزء األول من 
ستنتاجات المقترحة، آما وافق عليها اال

 فريق الصياغة

   يونيه/ حزيران ١٠االثنين، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
  صباحًا ١١الساعة 

النقطتينتوزيع االستنتاجات األولية بشأن   اجتماعات المجموعات
  ٦و ٥

   - صباحًا  ١١الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

  يق الصياغةفر

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  اجتماعات المجموعات

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

تضع األمانة الصيغة النهائية لالستنتاجات فريق الصياغة
 المقترحة باللغات الثالث

   يونيه/ حزيران ١١الثالثاء، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 عة الواحدة ظهرًاالسا

اجتماعات المجموعات لمناقشة االستنتاجات 
 المقترحة وصياغة التعديالت

توزع االستنتاجات المقترحة على 
 الساعة العاشرة صباحًا نحوالمجموعات 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٤٫٣٠الساعة 

اجتماعات المجموعات لمناقشة االستنتاجات 
 يالتالمقترحة وصياغة التعد

ن االستنتاجات مترسل نسخة أولية 
 ةاأللماني اللغاتأقسام  للترجمة في
 ةوالصيني ةوالعربي ةوالروسي

   - بعد الظهر  ٣الساعة 
 بعد الظهر ٥الساعة 

موجز إلى الرئيس بشأن الجوانب  تقديم التعديالت إلى األمانة
  اإلجرائية لمناقشة التعديالت

بعد ٣ة تتلقى األمانة التعديالت من الساع
  بعد الظهر ٥الظهر ولغاية الساعة 

 تترجم األمانة التعديالت

   يونيه/ حزيران ١٢األربعاء، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

مع جتماع ا - صباحًا  ٩٫٣٠الساعة  اجتماعات المجموعات الستعراض التعديالت
 الرئيس لمناقشة التعديالت

 حونتوزع التعديالت على المجموعات 
 الساعة العاشرة صباحًا
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 األمانة برنامج اللجنة التاريخ والوقت

   - صباحًا  ١١الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة السابعة
التعديالت على االستنتاجات  النظر في ■

 المقترحة

 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  اجتماعات المجموعات الستعراض التعديالت

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 اًءمس ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة الثامنة
التعديالت على االستنتاجات  النظر في ■

 المقترحة

 

   يونيه/ حزيران ١٣الخميس، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

  اجتماعات المجموعات الستعراض التعديالت

   - صباحًا  ١١الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة التاسعة
ستنتاجات التعديالت على االالنظر في  ■

 المقترحة

 

   - بعد الظهر  ٢٫٣٠الساعة 
 بعد الظهر ٣٫٣٠الساعة 

  اجتماعات المجموعات الستعراض التعديالت

   - بعد الظهر  ٣٫٣٠الساعة 
 مساًء ٦٫٣٠الساعة 

 الجلسة العاشرة
التعديالت على االستنتاجات  النظر في ■

 المقترحة

 االستنتاجاتُترسل النسخة النهائية من 
في أقسام اللغات األلمانية للترجمة 

 والروسية والعربية والصينية

 ُيستكمل مشروع التقرير باللغة األصلية  يونيه/ حزيران ١٤الجمعة، 
تضع األمانة مشروع التقرير 

النهائية في ثالث  ةصيغالواالستنتاجات ب
 لغات

   يونيه/ حزيران ١٥السبت، 

   - صباحًا  ١٠الساعة 
 صباحًا ١١الساعة 

  عات المجموعات الستعراض مشروع اجتما
 تقرير اللجنة

الساعة  نحويوزع مشروع التقرير 
 العاشرة صباحًا

   - صباحًا  ١١الساعة 
 الساعة الواحدة ظهرًا

 الجلسة الحادية عشرة
 اعتماد تقرير اللجنة ■
 اختتام عمل اللجنة ■

تضع األمانة تقرير اللجنة بصيغته 
  النهائية

ر ولغاية بعد الظه ٤٫٣٠من الساعة 
تجتمع األمانة في آخر  - مساًء  ٦الساعة 

 اجتماع تنسيقي

   يونيه/ حزيران ١٦األحد، 

   يونيه/ حزيران ١٧االثنين، 

   يونيه/ حزيران ١٩األربعاء، 
النشرة يعلن عن الوقت في (

 )اليومية
تقديم تقرير اللجنة واالستنتاجات المقترحة إلى 

الوقت يعلن عن (اد الجلسة العامة للمؤتمر، لالعتم
 )النشرة اليوميةفي 

ُينشر تقرير اللجنة واالستنتاجات 
 محضر األعمال المؤقت المقترحة في
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 الملحق السادس

 ٢٠١٢نوفمبر / جدول زمني مقترح تمت الموافقة عليه في تشرين الثاني

للمؤتمر،  ١٠٢لدورة االتفاق على بعض التغييرات التي قد تنَفذ خالل ا: ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني  ■
  .على أساس تجريبي، ومن دون طلب إجراء تعديالت على النظام األساسي

االتفاق على المزيد من مقترحات اإلصالح وعلى خطة تنفيذ مفصلة في الدورة : ٢٠١٣مارس / آذار  ■
م للمؤتمر؛ تحليل اآلثار من حيث التكاليف وتحديد التعديالت الممكنة والمطلوبة على النظا ١٠٢

  .االتفاق على عملية منقحة لمجلس اإلدارة لوضع جدول األعمال. األساسي

التنفيذ األول على أساس تجريبي، لمجموعة من اإلصالحات التي ال تستدعي : ٢٠١٣يونيه / حزيران  ■
  .تعديالت على النظام األساسي

 ٢٠١٣يونيه / يرانالدروس المستخلصة من التنفيذ التجريبي في حز: ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني  ■
  .لبعض التعديالت واالتفاق على مجموعة أخرى من اإلصالحات

دراسة مستفيضة لمشروع التعديالت المقترحة على النظام األساسي والممكن : ٢٠١٤مارس / آذار  ■
  .٢٠١٤يونيه / عرضها على المؤتمر في حزيران

تلزم تعديالت على النظام األساسي تنفيذ المزيد من التغييرات التي ال تس: ٢٠١٤يونيه / حزيران  ■
  .واعتماد التعديالت المدخلة عليه
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 الملحق السابع

 لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠١٣يونيه / حزيران ٢٠-٥( ١٠٢الدورة  -خطة عمل مؤقتة 

 T 
4 

W 
5 

Th 
6 

F 
7 

Sa 
8 

M 
10 

T 
11 

W 
12 

Th 
13 

F 
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Sa 
15 

M 
17 
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18 

W 
19 

Th 
20 

F 
21 

  3█ 3█ 3█ 5█ █ █ █     ▌▌  الجلسات العامة

  A  Pl  □ █ █ █ █ █ █ █ █ 2█  لجنة تطبيق المعايير

   الحوار االجتماعيالمتكررة عن  ةلجنة المناقش
   A  Pl  █ █ █ █ █ █ █ █ 2█  )مناقشة متكررة(

ياق الديمغرافيلسا يالعمالة والحماية االجتماعية فلجنة 
   A1   Pl █ █ █ █ █ █ █ █ 2█  )مناقشة عامة( الجديد

لجنة التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف 
   A1   Pl █ █ █ █ █ █ █ █ 2█  )مناقشة عامة(الخضراء 

   A    Pl V  ▌   ██   اللجنة المالية

    A   Pl  □ □    2▌  اللجنة التنظيمية

      ▌         █ اجتماعات المجموعات

 ▌            4▌  مجلس اإلدارة

 .منتجاتها/ اللجنة لتقاريرها داعتما A .بموافقة مجلس اإلدارة رهنًا   ١
 .المؤتمر للتقرير خالل الجلسة العامة داعتما Pl .بعد جلسة االفتتاح   ٢
 .التصويت بنداء األسماء في الجلسة العامة V .تمدد الجلسة، عند الضرورة   ٣
 .جلسة لنصف يوم▌.رة التابع لمجلس اإلدارةقسم البرنامج والميزانية واإلدا   ٤
 .جلسة ليوم آامل█ .مؤتمر قمة عالم العمل   ٥

 .عقد جلسة، عند الضرورة□ 




