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 WP/GBC الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي

 
8302يناير كانون الثاني/  03التاريخ:   

انكليزياألصل:   
 

 

 األعمال جدول من الثاني البند

 سير أعمال مؤتمر العمل الدولي: 
 (8072) 701الترتيبات المتعلقة بالدورة 

(، تتضمن 7132 تشرين الثاني/ نوفمبر  - )تشرين األول/ أكتوبر 333بناًء على طلب مجلس اإلدارة في دورته  .1

/ مايو إلى يوم الجمعة رآيا 72للمؤتمر، المزمع عقدها من يوم اإلثنين  312هذه الوثيقة مقترحات لتنظيم الدورة 

مع مراعاة تجارب  3. وتستند المقترحات إلى جدول األعمال الموافق عليه للمؤتمر،7132حزيران/ يونيه  2

قدمها مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدخال مزيد من التكييفات رة للمؤتمر واإلرشادات التي الدورات الثالث األخي

مجلس اإلدارة، وقف العمل بأحكام من  اوسيتطلب تنفيذ بعض من هذه التدابير، إذا وافق عليه 7ت.اينحسوالت

وصي بها التي يمكن أن يالنظام األساسي للمؤتمر. ويرد في الملحق األول وصف بالتفصيل للمقترحات المقابلة 

 مجلس اإلدارة للمؤتمر.

 الشؤون اللوجيستية واألعمال التحضيرية للمؤتمر

تنفيذها  والتي جرى النظر في من بين التحسينات التي يمكن إضافتها إلى تلك التي أُدخل  في السنوات األخيرة .2

 ي.امل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضالنقاط التالية بالتأييد خالل مناقشات الفريق الع حظي ، 7132في عام 

، سيواصل المكتب إتاحة أكبر قدر ممكن العهد حديثةتمشياً مع الممارسة  النشر الُمبّكر للمعلومات قبل المؤتمر. .3

، التي أُرسل  في 312، إلى جانب رسالة الدعوة إلى الدورة صفحة المؤتمر على اإلنترن المعلومات على من 

 ةستُنقَُّح بحيث تتجلى فيها أيمعلومات مسبقة، . وتشمل هذه المعلومات مذكرة بعنوان 7132كانون الثاني/ يناير 

 صفحة المؤتمر على اإلنترن لى ، ومن ثم ستُنشر ع7132في آذار/ مارس  ترتيبات يوافق عليها مجلس اإلدارة

باعة وستجري ط ،. وسيجري تحديث الدليل حسب مقتضى الحال حتى انعقاد المؤتمردليل المؤتمري صيغة ف

ية الصفحات الفرد واصلهذا الدليل في نسق صغير الحجم لتوزيعه على المندوبين عند التسجيل. كما ست

ظم جلسات وستُن. ومات أو الموادالنشر المبكر للمعل إتاحة ،لكل لجنة من اللجان التقنية على اإلنترن  المستحدثة

 وعند الطلب للمجموعات اإلقليمية. ،إعالمية لصالح البعثات الموجودة في جنيف

 

قرار بشأن البند الثالث من جدول للمؤتمر ) 312على جدول أعمال الدورة  372وافق مجلس اإلدارة في دورته    3

 وهو الاقتراح من أجل وضع بند إضافي مؤق ، أكذلك  دمق. ورن اإلنتمتاح على صفحة المؤتمر على وهو  ،(األعمال

الخاصة في اجتماعها الثالث في نيسان/ أبريل  ، قد تعتمدها اللجنة الثالثية7112أية تعديالت على اتفاقية العمل البحري، 

 .(GB.332/INS/2الوثيقة )بموجب البند المعنون "جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي" أمام مجلس اإلدارة  ،7132

 .GB.331/WP/GBC/2/1الوثيقة و GB.331/INS/17 الوثيقة انظر   7

http://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534692/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534692/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534692/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_541403/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_592701.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_584179.pdf
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 مع الهيئات المكونة من لمبذولةاستتواصل الجهود  لرؤساء اللجان والمشاورات التحضيرية. المبكر التعيين .4

جميع اللجان بحلول شهر نيسان/ أبريل. وهذه  أجل ضمان وضع اللمسات األخيرة على التعيينات لهيئات مكاتب

التعيينات المبكرة حاسمة للبدء في عملية اإلعداد الثالثية لخطط عمل اللجان، التي يمكن بعدها إتاحتها لجميع 

المندوبين ريثما توافق عليها اللجان المعنية رسمياً. وينبغي لهذه التعيينات أن تستند إلى فهم واضح للمواصفات 

بة، أي الخبرة التقنية في الموضوع قيد المناقشة والتجربة في إدارة المناقشات الثالثية ومهارات بناء المطلو

وستتواصل في  7132بدأت مشاورات بشأن عمل اللجان التقنية في تشرين األول/ أكتوبر و .ءرااآلي ف التوافق

 . ويرد مزيد من التفاصيل أدناه في إطار قسم اللجان التقنية.7132أوائل عام 

سيواصل المكتب تعزيز األشكال اإللكترونية والتطبيقات المتاحة لجعلها أسهل استخداماً،  لتكنولوجيا المعززة.ا .5

ألوراق االعتماد ونظام التسجيل في  اللكترونيامن قبيل تطبيق مؤتمر منظمة العمل الدولية ونظام االعتماد 

ن ملتسجيل الحكومات في اللجان، بحيث سيكون يُقترح اختبار نظام مبسط  ،وفي هذا الصدد. لجان المؤتمر

تسجيل اسم البلد، وليس أسماء كل مندوب من المندوبين الحكوميين أو المستشارين كما هو مطلوب في  كافيال

)انظر  62النظام األساسي. ومن أجل تنفيذ هذا التبسيط، سيلزم وقف العمل بالحكم المعني في المادة المعنية 

 ول(.الملحق األ

الدورة األخيرة لمجلس على نحو ما جاء في المناقشة خالل  .في المؤتمر هوية المشاركيناالعتماد وتحديد  .6

لسات الجلسات العامة وجمعالجة الصعوبات المتعلقة بالطاقة االستيعابية للقاعات خالل بعض ل توخياً واإلدارة، 

اجب مع إيالء االعتبار الو ،على أساس أدوار المشاركين في المؤتمر تمايزاً ماللجان، سيُنفذ المكتب نظام بطاقات 

ب سيبث المكتفي سير أعمال المؤتمر. وفي الوق  نفسه،  أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العماللدور 

لجنة  اتجلسالجلسات التي تشهد إقباالً كبيراً )مثل حفل افتتاح المؤتمر أو مؤتمر قمة عالم العمل أو بعض 

تطبيق المعايير( في قاعات احتياطية مفتوحة لجميع المشاركين في المؤتمر رهناً بتوافر هذه القاعات، خاصة 

 في قصر األمم.

ميع لج محاضر األعمال المؤقتةسيقوم المكتب، بناًء على ما طُلب منه، بإعادة تسجيل  .محاضر األعمال المؤقتة .7

تسجيالت لل بشكل طفيف قحةننسخ م، في شكل جلس اإلدارة والمدير العامبشأن تقارير رئيس مالكلمات الملقاة 

لمكتب على سيضع اكما تُتاح بعد الدورة. الفرنسية واإلسبانية، و اإلنجليزية تاصوتية للجلسات العامة باللغال

بدورة  ةان المعنيشبكة اإلنترن  بأسلوب موحد، جميع وثائق ومحاضر أعمال الجلسة العامة وأعمال اللج

 المؤتمر نفسها من أجل تسهيل عملية التشاور والبحث في أعمال المؤتمر.

 توخياً لتجنب التداخل أو االنقطاع في أعمال الجلسة العامة وأعمال اللجان .األنشطة الجانبية والموازية .8

حداث الجانبية والقاضية بحصر انعقاد األ 7136والمجموعات، يُقترح مواصلة السياسة المطبّقة منذ عام 

يكون قد و باالحتفاالت أو الجلسات اإلعالمية بشأن قضايا أساسية تتصل اتصاالً مباشراً بمنظمة العمل الدولية

وافق عليها مجلس اإلدارة أو هيئة مكتبه. والمعتاد أن يكون الحدث الجانبي الوحيد هو االحتفال باليوم العالمي 

عقب اختتام المؤتمر،   حزيران/ يونيه 37ذا العام في يوم اإلثنين ه قعيلمكافحة عمل األطفال. وبما أن الحدث 

 يُقترح تنظيم حدث بشأن القضاء على عمل األطفال يوم اإلثنين أو الثالثاء من األسبوع الثاني للمؤتمر.

 خطة عمل المؤتمر

ة اً بإقرار مجلس اإلداريرد موجز للجداول الزمنية المبينة أدناه في خطة العمل المؤقتة في الملحق الثاني. ورهن .9

 لهذه الخطة، ستوضع على صفحة المؤتمر على اإلنترن .

 اجتماعات المجموعات - ألف

سيتواصل وضع الترتيبات من أجل اجتماع مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال يوم األحد الذي يسبق  .11

جرت  وستعقد اجتماعات مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال كما .أيار/ مايو 72في تاريخ  يأاالفتتاح، 

 فترة المؤتمر.طوال  العادة عليه

سيتواصل وضع الترتيبات من أجل اجتماع المجموعات الحكومية اإلقليمية عند الطلب، يوم األحد الذي يسبق و .11

 31031 باحاً إلى الساعةص 9جدولة اجتماعات المجموعات اإلقليمية من الساعة  يقترحيوم االفتتاح، االفتتاح. و

 .صباحاً  33036صباحاً إلى الساعة  31031صباحاً، إلى جانب اجتماع لكامل المجموعة الحكومية من الساعة 
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وبعد ذلك، سيتواصل في كل يوم من صباحاً.  33031وسيبدأ حفل افتتاح المؤتمر بعد ذلك مباشرة عند الساعة 

صباحاً( لكل مجموعة  33صباحاً إلى  9الترجمة الفورية ) أيام دورة المؤتمر، تخصيص ساعتين من خدمات

قاسم وق  خدمات الترجمة تب، أن تطلحسب ال ،الرسمية. ويمكن للمجموعات اإلقليمية من المجموعات اإلقليمية

 مع المجموعات اإلقليمية الفرعية التي تحتاج إلى هذا الدعم.هذا الفورية 

 الجلسة العامة - باء

. لتقصير مدة انعقاد الجلسة االفتتاحية 7136سيتواصل العمل بالترتيبات القائمة منذ عام  .فتتاييةالجلسة اال .12

 ،وريثما تعتمد التعديالت على النظام األساسي، ستقدم الحاالت التي تستدعي وقف العمل بأحكام النظام األساسي

وقف العمل التي يمكن أن ويرد في الملحق األول حاالت  ينشر قبل افتتاح المؤتمر. محضر أعمال مؤق في 

 يوصي مجلس اإلدارة المؤتمر باعتمادها في الجلسة االفتتاحية.

على نحو ما جاء في مناقشة مجلس اإلدارة في تشرين  مناقشة تقارير رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام. .13

 2أن تُختتم يوم األربعاء صباحاً، و يار/ مايوأ 33، يُقترح أن تبدأ المناقشة يوم الخميس 7132الثاني/ نوفمبر 

جلسات كحد أقصى، أي  عشرحزيران/ يونيه في نهاية فترة بعد الظهر. ومن شأن هذا البرنامج أن يُتيح عقد 

دقيقة  31 بمقدار عند الطلب، ،األسبوع الثاني يفمع إمكانية تمديد الجلسات العامة الصباحية   جلستين كل يوم

 .اً ظهر 3صباحاً إلى الساعة  31عة لسات المعتادة من الساالج دالً منببعد الظهر،  3031حتى الساعة 

العمالة حول موضوع  سيتمحورحزيران/ يونيه،  2يُزمع عقده يوم الخميس الذي  مؤتمر قمة عالم العمل، .14

 في السنة الماضية. 716، في أعقاب اعتماد التوصية رقم والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود

فترض ي ،تدلي بها شخصيات رفيعة المستوى كلماتدد من الة وعيتفاعلحلقة نقاش في شكل  القمة وستنظم أعمال

كفي إلتاحة ما يذاك اليوم. وستعقد مشاورات مع الهيئات المكونة الثالثية مسبقاً،  مجموعة فيزياراتها  أن تكون

 ي في المناقشة.من الوق  لألعمال التحضيرية وضمان اعتماد نهج تفاعل

إلى المؤتمر لضمان تخطيط أفضل للوق   ستقدم مقترحات اعتماد تقارير اللجان والتصويت ويفل االختتام. .15

كل لجنة، بما يشمل جداول زمنية لتقديم التقارير التي تنجزها هيئات المخصص لكي تعتمد الجلسة العامة تقرير 

حتى تعتمدها  . وستقدم تقارير اللجنة التنظيمية واللجنة الماليةمكاتب اللجان ومهل زمنية محددة للتدخالت الفردية

حزيران/ يونيه، حالما تصبح  2حزيران/ يونيه ويوم األربعاء  4الجلسة العامة في الفترة ما بين يوم اإلثنين 

ن/ حزيرا 2متاحة. ويقترح الشروع في اعتماد تقارير اللجان األخرى عقب اختتام مؤتمر القمة يوم الخميس، 

حزيران/ يونيه، مخصصاً  2احدة. وسيكون يوم الجمعة، يونيه، إلى جانب اعتماد تقرير واستنتاجات لجنة تقنية و

حفل وتقرير لجنة أوراق االعتماد وتقرير لجنة تطبيق المعايير و بكامله العتماد تقريري لجنتين تقنيتين أخريين

القانوني السنة الماضية عندما تقرر إجراء تصوي   التي ارتبط  بالنصاباالختتام. وبغية تجنب الصعوبات 

هذه السنة سيجرى خالل األسبوع الثاني من المؤتمر، في نهاية األسبوع األول من المؤتمر، فإن أي تصوي  

حدد صوي  خارج الوق  المتخارج قاعة الجمعية العامة لفترة محددة سيُعلن عنها مسبقاً، بما يُتيح للمندوبين ال

ات المجموعات والجلسة العامة واللجان. ولالستفادة من الحضور المكثف للمندوبين في مباني المؤتمر الجتماع

حزيران/ يونيه، ألن لجنتين  6من أجل التصوي ، يقترح إجراء أي من عمليات التصوي  المذكورة يوم الثالثاء 

 ةالمعدّ  ستنتاجاتاال مشاريع ديالت علىحزيران/ يونيه، إذ سترد تع 4تقنيتين قد ال تعقدان جلسة يوم اإلثنين 

 خالل نهاية األسبوع.

 االجتماع الثالث للجنة الثالثية أي تعديالت في رهناً باعتماد إدراج محتمل لبند بحري في جدول أعمال المؤتمر. .16

، الذي سيُعقد في نيسان/ أبريل 7112ة من اتفاقية العمل البحري، الخاصة المنشأة بموجب المادة الثالثة عشر

ووفقاً للمادة  للموافقة عليها. ،7112، ، سيتلقى المؤتمر تلك التعديالت على مدونة اتفاقية العمل البحري7132

، يجوز للمؤتمر أن يقرر إما الموافقة على التعديالت أو إحالتها 7112الخامسة عشرة من اتفاقية العمل البحري، 

ها. وإذا أُدرج هذا البند في جدول أعمال المؤتمر، يمكن مجدداً إلى اللجنة الثالثية الخاصة بغية إعادة النظر في

حزيران/ يونيه، في نفس الوق  الذي يجري فيه التصوي  على  6إجراء تصوي  في هذا الصدد يوم الثالثاء، 

 أدناه(. 39)انظر الفقرة  إلغاء وسحب عدد من صكوك العمل الدولية
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 اللجان الدائمة - جيم

 اللجنة التنظيمية

على االقتراح المقدم في تشرين الثاني/ نوفمبر، يُقترح التركيز على الموافقة على جميع اإلجراءات الرسمية  اءً بن .17

 اإلجراءات الرسمية التي تضطلع بها اللجنةالالزمة للدفع قدماً بالمؤتمر خالل حفل افتتاحه، بما في ذلك بعض 

 ئي لتسجيل المتحدثين في الجلسة العامة أو تقديم المقترحاتالنهاالتاريخ تحديد التنظيمية. وتشمل هذه اإلجراءات 

 .لتيسير سير أعمال المؤتمر ولجانه أو توجيه الدعوات إلى المنظمات غير الحكومية الدولية للمشاركة في اللجان

 للمشاركين في المؤتمر قبل افتتاح المؤتمر.  يُتاح جدول أعمال مؤق في  وستدرج هذه المقترحات

فيما يتعلق ببرنامج المؤتمر ومواعيد الجلسات وجداول  كذلك نقل الوظائف التوجيهية للجنة التنظيميةواقتُرح  .18

أعمالها، إلى هيئة مكتب المؤتمر أو إلى مجموعة ثالثية توضع تح  مسؤولية الهيئة. وفي انتظار المزيد من 

آللية المزمع إنشاؤها في هذا الصدد، المناقشات في سياق االستعراض الشامل للنظام األساسي للمؤتمر بشأن ا

 مكتبها.  وهيئةظيمية نتظل من مهام اللجنة التفإن هذه الوظائف 

 22و 26و 24و 61و 73 ات األرقامذوفي ضوء إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر بشأن إلغاء االتفاقيات  .19

اسي ( من النظام األس3مكرر)46وتمشياً مع الفقرة  27و 23و 2 ات األرقامذوسحب التوصيات  314و

اللجنة التنظيمية للمناقشة يوم الثالثاء من األسبوع  لىإوالممارسة السابقة، يُقترح أن يُحيل المؤتمر هذا البند 

على وجه تقرير اللجنة التنظيمية، . وباعتماد المؤتمر مقررة جلسة عامة حيث اليار/ مايو، أ 79 في األول،

 6ما هو مقترح أعاله، يمكن إجراء التصوي  النهائي يوم الثالثاء، حزيران/ يونيه ك 4يوم اإلثنين،  االحتمال

مسألة أخرى قد ال تستدعي إنشاء لجنة  وستعقد اللجنة التنظيمية كذلك اجتماعاً للنظر في أي حزيران/ يونيه.

 .القرارات التي ال تتعلق ببند من بنود جدول األعمالإحالة يشمل مستقلة، بما 

 32وفقاً للمادة  3،المنقحة المقترحة الجتماعات اإلقليميةا قواعدعلى  337اإلدارة في دورته  إذا وافق مجلس .21

ة إلى المؤتمر إلقرارها. وفي هذه الحالة، يقترح لمنقحامن دستور منظمة العمل الدولية، يتعين تقديم القواعد 

 79 يف نظر فيها يوم الثالثاء من األسبوع األول،اللجنة التنظيمية لل لىإ لمنقحةاكذلك أن يُحيل المؤتمر القواعد 

إنشاء لجنة معنية بالنظام األساسي في هذه الحاالت،  رت علىجيار/ مايو. وفي حين أن الممارسة السابقة أ

، قواعد االجتماعات اإلقليمية( من الدستور في حالة 7)32وفقاً للمادة  يُقترح تبسيط اإلجراء بالنظر إلى أنه

المؤتمر إال الموافقة على القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة، خالفاً لحالة التعديالت على النظام يُطلب من  ال

 األساسي للمؤتمر.

 اللجنة المالية 

ال تناقش فيها الميزانية، فإن اجتماعاً واحداً للجنة المالية ينبغي أن يكون كافياً لمعالجة  7132أن سنة  إلىالنظر ب .21

ن أن يعقد هذا االجتماع يوم األربعاء من األسبوع األول، حيث ال يتوقع أن تعقد مسائل تعرض أمامها. ويمك أي

 ،عليه ، سيقدم تقرير اللجنة بعد موافقة هيئة المكتب7132في عام  لمعتمدةاوتمشياً مع الممارسة   جلسة عامة.

تقارير أي لجنة أخرى، مباشرة إلى الجلسة العامة من أجل اعتماده يوم اإلثنين من األسبوع الثاني. وعلى غرار 

أعضاء اللجنة من أجل اقتراح تصويبات  أمام فإن مشروع التقرير الذي يقدم إلى الجلسة العامة سيفسح المجال

 خالل أسبوع واحد بعد اختتام المؤتمر.

وعلى نحو ما ناقشه الفريق العامل في تشرين الثاني/ نوفمبر، يعتزم المكتب إنشاء صفحة على اإلنترن  خاصة  .22

ظر فيها لتن ،التي كان  تنشر في الماضي في نطاق محدود ،نة المالية، ستنشر فيها جميع وثائق العملباللج

 اللجنة.
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 لجنة تطبيق المعايير

تشرين الثاني/ نوفمبر  4مشاورات غير رسمية بشأن أساليب عمل لجنة تطبيق المعايير يوم السب   جرت .23

التدابير التي نُفذت على  ي ذلكفلسنوات األخيرة، بما واستعرض االجتماع سير أعمال اللجنة في ا 7132.4

 وبحث القضايا التي من شأنها أن تضمن استمرارية سير عملها بفعالية.أساس تجريبي، 

باستثارة الوعي  ، ال سيما فيما يتعلق7132وجرت كذلك مناقشة مقترحات إضافية من أجل التحسين في عام  .24

المعايير  لجنة تطبيقل بقسايير الخاصة بإعداد قائمة الحاالت، التي الطرائق والمعفي صفوف المندوبين بشأن 

من  72تجنب ازدواج اإلجراءات المتعلقة بالحاالت الجارية بموجب المادة قدر اإلمكان ، بما في ذلك أن أيدتها

 لواردةا إلى أن تُدرج في المناقشة العامة حاالت التقدم والتحسينات في المعلوماتأيضاً  اإلشارةالدستور. وجرت 

وسيتواصل  ول بشأن متابعة استنتاج لجنة تطبيق المعايير المتاحة على صفحة اإلنترن  الخاصة باللجنة.في الجد

ط" ثالثي اعتماد نسق "مرقسيتواصل الوق ، والعمل بالتدابير التي اعتُمدت سابقاً لضمان التقيد الصارم بإدارة 

ع مزة. ويُ فردياللحاالت ا حاضر مناقشةمبل يشمل كذلك ، اللغات ال يقتصر على تقرير لجنة تطبيق المعايير

 فردية على الشاشات خالل اعتماد اللجنة لها.الحاالت الكذلك عرض مشروع االستنتاجات بشأن 

لمجلس  337وستجرى جولة أخرى من المشاورات بشأن أساليب عمل لجنة تطبيق المعايير خالل الدورة  .25

 .7132في حزيران/ يونيه  المؤتمرة أخرى ستقدم في اإلدارة لمواصلة النظر في تحسينات ممكن

 لجنة أوراق االعتماد

ستواصل لجنة أوراق االعتماد العمل وفقاً للترتيبات والتكييفات التي أدخل  في الدورات الثالث الماضية من  .26

ف وقلة الحاالت المقترحكما هو مبين في  المهل الزمنية إليداع االعتراضات والشكاوى ما في ذلكب المؤتمر،

الملحق األول. وينبغي التشديد على أهمية أن تقدم منظمات أصحاب الموضحة في و العمل بالنظام األساسي

العمل ومنظمات العمال الحاالت الخاصة بها في أسرع وق  ممكن قبل المواعيد النهائية المحددة في هذا الصدد 

 .يهاعروضة علفي الوق  المناسب، في جميع الحاالت الماللجنة نظر من أجل تسهيل 

 اللجان التقنية  - دال

يشمل جدول أعمال الدورة المقبلة للمؤتمر لجنة معنية بوضع المعايير: العنف والتحرش ضد المرأة والرجل  .27

نمائي التعاون اإلفي عالم العمل )المناقشة األولى(؛ لجنتان غير معنيتين بوضع المعايير: مناقشة عامة بشأن 

ومناقشة متكررة بشأن الهدف االستراتيجي للحوار  الدولية دعماً ألهداف التنمية المستدامة الفعال لمنظمة العمل

موجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة ب ثياالجتماعي والهيكل الثال

 .7112عادلة، 

ب كل ما إن تعتمدها هيئة مكت ر اللجان التقنيةوباالستناد إلى تجارب الدورات الماضية، سيتواصل تقديم تقاري .28

. وسيحدد الموعد النهائي لتقديم التصويبات على إلى الجلسة العامة ونشرها على شبكة اإلنترن منها، مباشرة 

في نهاية األسبوع الذي يلي اختتام المؤتمر. وستنشر الوثائق الختامية )مشروع الصك/  ،تقارير اللجان التقنية

 ت( على شبكة اإلنترن  قبل يوم من اعتمادها في الجلسة العامة.االستنتاجا

ومن أجل استخدام الوقت المحدد المتاح للجان على أحسن وجه، فضالً عن تبسيط الجزء اإلجرائي من الجلسة  .29

ات ية للكلمزمن حدودطبيق تبالفعل في السنوات األخيرة، فإن كل لجنة قد ترغب في  لمعتمدااالفتتاحية للجان 

ماعية خالت الجادمبالنسبة إلى ال حدود الزمنيةوتختلف هذه الالتي تُلقى خالل المناقشة العامة كجزء من أعمالها، 

هة لتلك الوق  مشاب رصدلأدوات  جميع اللجان التقنية الثالثل أن تتاحوالفردية. وإذا كان  الرغبة كذلك، يمكن 

 . التي استخدم  في لجنة تطبيق المعايير

بحيث يكون النفاذ  ،لممارسة الماضية، سيكون عدد من وثائق اللجان محمياً بكلمة سر خالل الدورةوعمالً با .31

تعديالت مناقشة ال إليها محصوراً بأعضاء اللجان المعنية. وستظل الشاشات متوفرة لجميع اللجان التقنية من أجل
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النقل متأخرة ممكنة فيما يتعلق ب اتالل أي جلسخ فرق الصياغة، وستُتخذ الترتيبات الالزمةلوفي الجلسة العامة 

 والحصول على الغذاء.

رير حول مخطط مشروح للتق 7132تشرين الثاني/ نوفمبر  - وبدأت المشاورات في تشرين األول/ أكتوبر .31

الستعراض  7132من أجل المناقشة العامة. ومن المزمع إجراء المزيد من المشاورات في أوائل عام المقدم 

النقاط المقترحة للمناقشة فيما يتعلق بالمناقشة العامة والمناقشة المتكررة على حد سواء، فضالً عن مذكرة 

متكررة تمشياً مع اإلطار من أجل مفاهيمية بشأن حدث خاص محتمل في شكل حلقة نقاش في لجنة المناقشة ال

وعلى غرار  6(.7132ر ب)تشرين الثاني/ نوفم 333الذي اعتمده مجلس اإلدارة في دورته  ،المناقشات المتكررة

ذلك، يُتوقع إجراء مشاورات فيما يتعلق بخطة عمل لجنة وضع المعايير بعد نشر التقارير المقدمة إلى المؤتمر 

ستنتاجات المقترحة(. وإذا اقتضى األمر، ستعقد جوالت أخرى من المشاورات )ملخص القانون والممارسة واال

 قبل المؤتمر.

وبإقرارها من قبل اللجان المعنية، يُقترح أن تنظم خطة عمل جميع اللجان  لمشاوراتاورهناً بحصيلة تلك  .32

يار/ مايو بعد أ 72اإلثنين تبدأ عملها يوم الثالث وفقاً للجدول الزمني المؤق  الوارد في الملحق الثاني، إذ 

 حزيران/ يونيه في المساء. 2الظهر، ثم تختتمه في أجل أقصاه يوم األربعاء 

 تخصصان لمالحظات لستينجبجلسة أو  لجنة وضع المعاييرومثلما جرى في السنوات األخيرة، سيبدأ عمل  .33

اغة جانب عقد لجنة الصيالوق  المتاح للجنة، إلى  وال ما يتبقى منطعامة، يليها تقديم التعديالت ومناقشتها 

 .حسب مقتضى الحال ،"متواصالً "اجتماعاً 

، وفقاً للممارسة السابقة ومع لجنة المناقشة العامة ولجنة المناقشة المتكررةويمكن أن تشمل ترتيبات عمل  .34

سة لمراعاة اإلطار من أجل المناقشات المتكررة، ثالثة أيام أو ثالثة أيام ونصف اليوم من النقاش العام في الج

العامة للجنة، يليها فريق صياغة محدود العضوية خالل يومي الجمعة والسب  من األسبوع األول إلعداد 

ثنين تعديالت في يوم اإلال فتوحاً بعد ذلك أماممالنص الصادر عن فريق الصياغة،  كونيمشروع االستنتاجات. و

قديمه ناقشة أية تعديالت واعتماد نص نهائي لتمن األسبوع الثاني، وسيخصص يوما الثالثاء واألربعاء التاليين لم

 إلى الجلسة العامة للمؤتمر.

 مشروع قرار

وخطة العمل  GB.332/WP/GBC/2 إن الفريق العامل، إذ درس الترتيبات المقترية الواردة في الوثيقة .35
هذه ( للمؤتمر، يوصي مجلس اإلدارة بأن يقترح على المؤتمر أن ينفذ 2118) 117المؤقتة للدورة 

مر لدورة المؤتياالت وقف العمل بأيكام من النظام األساسي مفصلة في الملحق األول،  ي ذلكف، بما الترتيبات
 .2118يزيران/ يونيه في 
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 الملحق األول

 أحكام النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي شتىوقف العمل ب

 مقدمة

( لمؤتمر العمل الدولي، يستلزم 7132 حزيران/ يونيه 2 - مايويار/ أ 72) 312إّن تنفيذ النسق المقترح للدورة  .3

اعتماد تعديالت على النظام األساسي، يُقترح  انتظارفي عدداً من التغييرات في النظام األساسي للمؤتمر. و

من  22لمادة تمشياً مع افي هذه الدورة  كما في السابق، في وقف العمل بأحكام النظام األساسي المعنية الشروع

 النظام األساسي.

 وجميع حاالت الوقف المقترحة كان  قد طبق ، ما لم يحدد خالف ذلك، على الدورات الثالث الماضية للمؤتمر. .7

 حاالت الوقف المقترحة

 تقرير المدير العام  – 8الفقرة  08المادة 

، بما في ذلك في السنوات تقديم تقرير موضوعي إلى كل دورة من دورات المؤتمر لكي يواصل المدير العام .3

غير المتعلقة بالميزانية عندما يطلب من المدير العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ البرنامج، من الضروري وقف 

 إلتاحة المجال لتقديم تقرير موضوعي ،( من النظام األساسي بقدر ما تقتضيه الضرورة7)37العمل بالمادة 

 .37 ب المادةبموج، إلى جانب تقرير تنفيذ البرنامج

  6و 8الفقرتان  01، المادة 0الفقرة  08المادة 
 مؤتمر قمة عالم العمل – 06والمادة 

بالنسبة لمؤتمر قمة منظمة العمل الدولية بشأن عالم العمل، وفي حدود ما تمليه الضرورة لتمكين رؤساء الدول  .4

وإلجراء اجتماعات تفاعلية للمائدة المستديرة، والحكومات ورؤساء الوزراء ونواب الرؤساء من إلقاء كلماتهم 

 يُقترح وقف العمل بما يلي:

من  3عدد الكلمات التي تدليها كل دولة عضو خالل الجلسة العامة، وتحقيقاً لهذا الغرض الفقرة  قييدت )أ(

 ؛37المادة 

 ؛34من المادة  2األحكام المتعلقة بالوق  المحدد للخطابات، وتحقيقاً لهذا الغرض الفقرة  )ب(

الترتيب الذي تعطى فيه الكلمة للمتحدثين بغية تسهيل تبادل وجهات النظر، وتحقيقاً لهذا الغرض أحكام  )ج(

 ؛34من المادة  7الفقرة 

 .32القواعد المتعلقة بإغالق باب المناقشة، الواردة في المادة  )د(

 محاضر أعمال المؤتمر – 0و 0الفقرتان  80المادة 

 ، ال سيما:73المادة  في أحكام ةعديُقترح مواصلة وقف العمل بفيما يتعلق بمحاضر أعمال المؤتمر،  .6

لتي ا محاضر األعمال المؤقتة بعد المؤتمر فقط بقدر ما تستدعيه الضرورة للسماح بأن تنشر ،3الفقرة  )أ(

تتضمن الخطابات التي أُدلَي بها خالل مناقشة تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام في الجلسة 

 ؛العامة

إلتاحة  ،محاضر األعمال المؤقتة فيما يتعلق بالموعد األخير لتلقي التصويبات المقترحة على ،3الفقرة  )ب(

قد استعرض   -تلك المنشورة خالل الدورة وتلك المنشورة بعدها  -المجال كي تكون جميع المحاضر 

 .معاً ضمن الفترة الزمنية ذاتها بعد المؤتمر
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 لجنة القرارات  – 03و 1و 0الفقرات  01المادة 

على عدم تنشيط لجنة القرارات،  (7133األول/ أكتوبر )تشرين  لمجلس اإلدارة 339بعد االتفاق في الدورة  .2

ائل لجنة القرارات أي قرارات تتصل بالمس حال إلىتبات يتعين وقف العمل بأحكام النظام األساسي المتعلقة بأن 

في السنوات غير المتعلقة بالميزانية  7112غير المشمولة ببند مدرج في جدول األعمال، كما حدث منذ عام 

من المادة  31و 4و 3ل هذه القرارات مقبولة. ويقترح بناًء على ذلك وقف العمل بأحكام الفقرات عندما كان  مث

 من النظام األساسي. 32

 المهل الزمنية إليداع االعتراضات  – ثالثا  86مكرر و86المادتان 
 والشكاوى لدى لجنة أوراق االعتماد

وى في وقتها، يقترح تخفيض الحدود الزمنية إليداع توخياً لتمكين اللجنة من بحث جميع االعتراضات والشكا .2

ساعة بدءاً من نشر  74ساعة إلى  42ساعة بدءاً من افتتاح المؤتمر )ومن  42ساعة إلى  27االعتراضات من 

مع إمكانية أن تسمح اللجنة باالستثناءات( وتخفيض الحدود الزمنية لتقديم الشكاوى من )( منقحة للوفودقائمة 

أ(، بالقدر )(3ثالثاً )72()أ( والمادة 3مكرر )72وقف العمل بالمادة وبالتالي، يقترح  إلى خمسة أيام. سبعة أيام

طول. وفيما يتعلق بالشكاوى، يقترح أن تختبر هذه السنة للمرة األحالية الزمنية الحدود الالذي تنص فيه على 

 312وعليه، ولمدة انعقاد الدورة  2ة.مدة زمنية محددة من أربعة أيام عوضاً عن األيام الخمسة السابق ثانيةال

 (:ترد التغييرات المقترحة بحروف بارزةللمؤتمر فقط، تنص األحكام المعنية على ما يلي )

 مكرر72 المادة

 االعتراضات

 )أ(، في الحاالت التالية:7، الفقرة 6ال يقبل اعتراض بموجب المادة  .3

ساعة تبدأ في الساعة العاشرة من صباح اليوم  48 غضونإذا لم يودع االعتراض لدى األمين العام في  )أ(

، القائمة الرسمية للوفود، التي محضر األعمال المؤق األول للمؤتمر، وهو التاريخ الذي تنشر فيه في 

يستند إليها لتقديم االعتراض بدعوى وجود اسم أو وظيفة الشخص، أو عدم وجوده. وإذا كان االعتراض 

 ساعة.  24قائمة منقحة، تخفض هذه المهلة الزمنية إلى مقدماً باالستناد إلى 

... 

 ثالثاً 72 المادة

 الشكاوى

... 

 تكون الشكاوى مقبولة في الحاالت التالية: .3

اعتباراً من  الرابعإذا أودع  الشكوى لدى األمين العام للمؤتمر قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم  )أ(

ساعة بعد  42، تودع في مهلة 7في حال شكوى مشار إليها في الفقرة  افتتاح المؤتمر أو في فترة الحقة

الفعل أو اإلغفال المزعوم والذي حال دون حضور المندوب أو المستشار المعني، إذا رأت اللجنة أنه 

 يتوفر لها الوق  الالزم للنظر في هذه الشكوى حسب األصول؛

... 

 تعيين ممثلي الحكومات في اللجان – 8، الفقرة 66المادة 

يُقترح في هذه الدورة من المؤتمر اختبار نظام مبسط للتمثيل الحكومي في جميع اللجان التي ينطبق عليها القسم  .2

إلى إبالغ أمانة المؤتمر بأسماء ممثليها في  بعد اآلن لن تضطر الحكومات حيثبحاء من النظام األساسي، 

بذلك، المؤتمر. و قدم أوراق اعتماده إلىتيماً من قبل أي مندوب أو مستشار تمثيالً سل كون ممثلةتاللجنة، ولكنها 

 ( من النظام األساسي.7)62يقترح أن يوقف المؤتمر العمل بالمادة 

 
 .33في الصفحة الوارد والتعليق  9، الفقرة GB.328/WP/GBC/1/2انظر الوثيقة    2

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533368.pdf
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 عتماد تقارير اللجانا – 61المادة 

، فوض  اللجان التقنية إلى أعضاء هيئة مكتبها سلطة الموافقة على تقاريرها لتجنب عقد جلسة 7134منذ عام  .9

يمها إلى الجلسة العامة. وهذا ال يقتضي في حد ذاته وقف العمل بأي من إضافية للجنة العتماد تقاريرها قبل تقد

د يكون ق تقاريرها صكاً مقترحاً، منضالتي تت أحكام النظام األساسي. بيد أنه فيما يتعلق بلجان وضع المعايير،

ها ديالت قدمتالتي تتناول إمكانية أن تنظر لجنة لوضع المعايير في تع - 22من الضروري وقف العمل بالمادة 

اللجنة إلى عقد جلسة إضافية  أن تضطرلتجنب احتمال  -لجنة الصياغة التابعة لها على نص صك مقترح 

 .22العتماد تقريرها الذي يتضمن الصك المقترح. ويقترح بالتالي وقف العمل بالمادة 
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 الملحق الثاني

 لمؤتمر العمل الدولي (8302 حزيران/ يونيه 2 - يار/ مايوأ 82) 701خطة العمل المؤقتة للدورة 
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 الظهر

 الجلسات العامة للمؤتمر

                                               X الجلسة االفتتايية

الكلمات بشأن تقرير المدير العام 

 وتقرير رئيس مجلس اإلدارة
            X X X X     X X X X X X             

         X X                                     مؤتمر قمة عالم العمل

                                                 اعتماد التقارير

                       X                         اللجنة التنظيمية

                     X                           اللجنة المالية

       X                                         لجنة أوراق االعتماد

     X                                           تطبيق المعايير

       X                                         لجنة وضع المعايير

         X                                       مناقشة متكررة

       X                                         مناقشة عامة

                                                 * التصويت

                   X                             اللجنة التنظيمية

                   X                             7112تعديل اتفاقية العمل البحري، 

     X                                           يفل االختتام

 لجان المؤتمر

                                               اللجنة التنظيمية

                                               اللجنة المالية 

           االجتماعات التي تدعو إليها اللجنة عند االقتضاء   لجنة أورا  االعتماد

         FTA   مناقشة الحاالت القطرية   تطبيق المعايير

             SA DA SA/DA DA SA/DA DA SA/DA DA DA DA DA DA DA DA FTA   **لجنة وضع المعايير

             SA DA DA DA FTA   فريق الصياغةPanel    لجنة المناقشة المتكررة

             SA DA DA DA FTA   فريق الصياغة   لجنة المناقشة العامة

 333مجلس اإلدارة - الدورة 
قسم البرنام  والميزانية واإلدارة 

(PFA) 
  X                                             

   X                                             (INSالقسم المؤسسي )
                         

 اعتماد اللجنة النص الختامي FTA  مناقشة التعديالت DA  تقديم التعديالت SA  المناقشة العامة    عند االقتضاء*

                        عند االقتضاءالمعنية   اجتماع لجنة الصياغة **
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