
 

تحسين و 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 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  أعضاء مجلس اإلدارة. لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 GB.334/INS/7 الوثيقة:  2018 تشرين الثاني/ نوفمبر 8  -تشرين األول/ أكتوبر25 ، جنيف، 334 الدورة

 INS القسم المؤسسي

 
 4102 شرين األول/ أكتوبرت 42 التاريخ:
 إنكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من السابع البند

االجتماعات استعراض واحتمال مراجعة نسق أعمال 
 ونظمها الداخلية

 
 غرض الوثيقة

إّن هذه الوثيقة المقدمة بناًء على طلب مجلس اإلدارة، عقب جوالت عديدة من المشاورات الثالثية، 
تتضمن مشروع النظام الداخلي لالجتماعات الثالثية التي يدعو إليها مجلس اإلدارة. ومجلس اإلدارة مدعو 

 (.6إلى اعتماد النظام الداخلي )انظر مشروع القرار في الفقرة 

 

 جميعها. :االستراتيجي المعنيالهدف 

 .النتيجة التمكينية باء: اإلدارة الفعالة والناجعة للمنظمة :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك

 ال توجد. االنعكاسات السياسية:

ي نظام يطبق فيها أ الثالثية التي الفي حال اعتماد النظام الداخلي الجديد، سوف يطبق على كافة االجتماعات  االنعكاسات القانونية:
 داخلي آخر، بما في ذلك االجتماعات القطاعية واجتماعات الخبراء.

 .ال توجد االنعكاسات المالية:

 .نشر النظام الداخلي الجديد المعتمد إجراء المتابعة المطلوب:

 مكتب المستشار القانوني. الوحدة مصدر الوثيقة:

 ؛ GB.326/POL/5؛ الوثيقة GB.329/INS/10؛ الوثيقة GB.331/INS/7؛ الوثيقة GB.332/INS/7الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
 ؛ GB.286/STM/1؛ الوثيقة GB.289/STM/2؛ الوثيقة GB.312/POL/5؛ الوثيقة GB.313/POL/4/1(&Corr.)الوثيقة 
 .GB.264/LILS/1الوثيقة 
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 معلومات أساسية

تشرين  -)تشرين األول/ أكتوبر  990و (2102)آذار/ مارس  923 نظر مجلس اإلدارة في هذا البند في دورتيه .1

لكنه  (2102)آذار/ مارس  992 . وكان من المفترض مناقشته مرة جديدة في دورته(2102الثاني/ نوفمبر 

في كل مرة، سبق النظر في مشروع النظام الداخلي مشاورات مكثفة ترمي إلى تسهيل . وأحيل إلى هذه الدورة

 التوصل إلى قرار يقوم على التوافق.

وجرت صياغة مجموعتين منفصلتين من النظم الداخلية، إذ يبدو أن هناك اتفاقاً على ضرورة اإلبقاء على  .2

 قطاعية( واجتماعات الخبراء. التمييز بين االجتماعات التقنية )بما فيها االجتماعات ال

وعلى الرغم من تسوية بعض المسائل، من قبيل تشكيل الهيئات الفرعية وسمتها غير العامة، كان  المشاورات  .3

 . وق  إعداد هذه الوثيقة ال تزال جارية ضمن المجموعات الثالث

ة تلقاه المكتب مع تعليقات مجموعالمشروع الذي ويتضمن الملحق مشروعاً مقترحاً للنظام الداخلي، استناداً إلى  .4

وتعليقات أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال  2102ن األول/ أكتوبر يتشر 01الحكومات في 

وترد بين قوسين معقوفين بنود خاصة محددة على أنها تقتضي  .2102تشرين األول/ أكتوبر  22عليه في 

ين م بها المكتب لتحسالذي يتضمن تغييرات صياغية تقد  إبراز النص  بلون مختلف المزيد من النظر. وجرى

  صياغة بعض األحكام.

 ويُقترح تأجيل إعداد المذكرة التمهيدية إلى أن يتم االتفاق على النص النهائي للنظام الداخلي.  .5

 مشروع قرار

 قرر مجلس اإلدارة ما يلي: .6

ن في ملحق يخلي الجتماعات الخبراء، الواردعتمد النظام الداخلي لالجتماعات التقنية والنظام الدايأن  )أ(
 ؛)بصيغتهما المعدلة في مجلس اإلدارة( GB.334/INS/7الوثيقة 

، بأثر فوري، محل النظام النظام الداخلي لالجتماعات التقنية والنظام الداخلي الجتماعات الخبراءأن يحل  )ب(
التي  ،العامة لالجتماعات القطاعية" السماتالداخلي لالجتماعات القطاعية ومحل المذكرة بشأن "

 .(1995 )تشرين الثاني/ نوفمبر 264اعتمدها مجلس اإلدارة في دورته 
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 ملحق

 لالجتماعات التقنية الداخليمشروع النظام 

 0 المادة

 النطاق

االجتماعات التقنية التي يدعو إليها مجلس إدارة مكتب العمل  جميععلى  الداخليينطبق هذا النظام   .0

 آخر. داخليالدولي والتي ال ينطبق عليها أي نظام 

أو جزء منها، في أي اجتماع  الداخلييجوز لمجلس اإلدارة أن يعلق تطبيق جميع أحكام هذا النظام   .2

 دول أعماله.الخاص لالجتماع أو ج التشكيليعدلها، مع مراعاة أن بعينه، أو 

 2 المادة

 تاريخ االجتماع ومدته ومكان انعقاده

 .دارة تاريخ االجتماع ومدته ومكان انعقادهيحدد مجلس اإل

 9 المادة

 جدول األعمال والنتيجة المتوقعة

يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال االجتماع ويحدد الشكل الذي يمكن أن تتخذه نتائج أعماله، ال سيما   .0

 بشأن المسائل التي يشملها جدول األعمال. إرشاداتأو أي بيان آخر متفق عليه يتضمن االستنتاجات 

 رهناً بموافقة مجلس اإلدارة، يجوز لمكتب العمل الدولي أن ينشر النتائج ويوزعها.  .2

 4 المادة

 تشكيل االجتماع

 تتألف االجتماعات التقنية من:  .0

 مهتمة؛ممثل واحد عن كل حكومة  )أ(

 ممثلي العمال وأصحاب العمل على النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة.من العدد الالزم  )ب(

 (، يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر تحديد مشاركة الحكومات المهتمة.0)4على الرغم من المادة   .2

على الحكومات التي ترغب في المشاركة في االجتماع أن تبلغ المكتب بذلك خالل المهلة الزمنية   .9

 التي يحددها المكتب.

تعي ن مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال في مجلس اإلدارة، على التوالي، ممثلي أصحاب   .4

 العمل وممثلي العمال.
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 5 المادة

 المستشارون؛ المناوبون

أو الحكومة نفسها أو مجموعة أصحاب العمل  تعينه يجوز لكل ممثل أن يرافقه مستشار واحد  .0

 .، حسب مقتضى الحالمجموعة العمال

أن يشارك في االجتماع ولكن ال  ،يرخص له بذلك الممثل الذي هو ملحق به ،يحق ألي مستشار  .2

 يحق له التصوي  أو تعيين مناوب.

مناوباً له. ويحدد اإلشعار  مستشارهيجوز ألي ممثل أن يعي ن، بإشعار خطي موجه إلى الرئيس،   .9

المناوب نيابة عن الممثل. وفي هذه الحالة، يجوز للمناوب أن يشترك  فيهاالجلسة أو الجلسات التي سيتصرف 

 في المداوالت وفي التصوي  بمقتضى ذات الشروط التي تنطبق على الممثلين.

 6 المادة

 هيئة مكتب االجتماع

 لي، وثالثة نواب للرئيس، يُنتخبون على التوا2تتألف هيئة المكتب من رئيس، يعي ن بمقتضى الفقرة   .0

 من بين الممثلين أو مستشاريهم في كل مجموعة من المجموعات الثالث.

 لالجتماع، أو يطلب رئيساً يعي ن مجلس اإلدارة أحد أعضائه األصيلين أو أحد أعضائه المناوبين   .2

المسائل التي يشملها جدول األعمال وأن يخطر في من المكتب أن يختار شخصاً مستقالً يتمتع بخبرة  المجلس

 االجتماع وفقاً لذلك.

 2 المادة

 مهام هيئة المكتب

يرأس الرئيس الجلسات. ويرأس نواب الرئيس بالمناوبة الجلسات أو أجزاء من الجلسات التي ال   .0

 يكون بوسع الرئيس أن يحضرها، ويمارسون خالل رئاستهم، سلطات مماثلة لتلك التي يمارسها الرئيس.

ع ويطرح المسائل ليتخذ االجتما الداخليالنظام  النظام ويكفل مراعاة يدير الرئيس النقاشات ويحفظ  .2

قراراً بشأنها ويتأكد من توافق اآلراء ويعلن ذلك، أو في حالة عدم وجوده، يطرح المسائل للتصوي  ويعلن 

 النتائج.

للرئيس أن يسحب حق الكلمة من أي متحدث تكون مالحظاته غير ذات صلة بالموضوع قيد يجوز   .9

 المناقشة.

للرئيس االشتراك في المناقشات، ولكن ال يجوز له التصوي . ويحتفظ نواب الرئيس، عند يحق   .4

 القيام مقامه، بحقهم في التصوي .

توافق هيئة مكتب االجتماع على برنامج عمل االجتماع، وتحدد تاريخ ووق  جلسات االجتماع   .5

طلب تت أخرى وترفع تقريراً أيضاً إلى االجتماع عن أي مسألة وهيئاته الفرعية وأي حدود زمنية للمداخالت؛

 .السليمأعماله على النحو  سيراتخاذ قرار من أجل 
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 2 المادة

 القبول في الجلسات

 تكون الجلسات علنية، ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك.

 3 المادة

 حق المشاركة في أعمال االجتماع

أمام االجتماع إال بعد أن يطلب الكلمة من الرئيس ويأذن الرئيس له ال يتحدث أي ممثل أو مستشار   .0

 بها، ويدعو الرئيس عادة المتحدثين إلى أخذ الكلمة وفقاً للترتيب الذي طلبوا فيه الكلمة.

ي ف لتكون ممثلةيجوز لألشخاص الذين يمثلون المنظمات الدولية العامة التي دعاها مجلس اإلدارة   .2

االجتماع بصفة مراقب، أن يخاطبوا االجتماع، بإذن من الرئيس، ولكن ال يجوز لهم أن يصوتوا أو يقدموا 

 مقترحات أو تعديالت.

التي أقام  معها منظمة العمل  ن المنظمات الدولية غير الحكوميةيجوز لألشخاص الذين يمثلو  .9

دائمة بصدد هذا التمثيل، واألشخاص الذين يمثلون الدولية عالقات استشارية والتي اتخذت معها ترتيبات 

المنظمات الدولية غير الحكومية األخرى التي دعاها مجلس اإلدارة إلى إيفاد من يمثلها في االجتماع، أن 

، أن يسمح لهؤالء المراقبين ويجوز للرئيس، باالتفاق مع نواب الرئيس يحضروا االجتماع بصفة مراقب.

عميم هذه البيانات من أجل إحاطة االجتماع علماً بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وإذا باإلدالء ببيانات أو ت

 التوصل إلى اتفاق، يحيل الرئيس المسألة إلى االجتماع التخاذ قرار بشأنها. تعذر

أن تحضر االجتماع بصفة مراقب.  ،()أ(0)4غير الممثلة في االجتماع وفقاً للمادة للحكومات يجوز   .4

اق مع ويجوز للرئيس باالتفاالجتماع في جلسته االفتتاحية.  أمامؤالء المراقبين أن يدلوا ببيان واحد ويحق له

دالء ، أن يسمح للمراقبين الحكوميين باإلنواب الرئيس، إذا سمح الوق  بذلك وأعطي  األولوية الواجبة للممثلين

 مسألة إلى االجتماع التخاذ قرار بشأنها.التوصل إلى اتفاق، يحيل الرئيس ال تعذروإذا ببيانات إضافية. 

 مراقبين لحضور االجتماع.أن تعي ن العمال  ومجموعةأصحاب العمل  مجموعة لكل منيجوز   .5

يحق لهيئة مكتب مجلس اإلدارة أن تحضر االجتماع وأن تشارك في األعمال دون أن يكون لها   .6

 الحق في التصوي  أو تقديم مقترحات أو تعديالت.

 يقوموا بمداخالتيجوز ألعضاء أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال في االجتماع أن   .2

 في المناقشات.

يجوز لالجتماع أن يدعو أشخاصاً خارجيين للتحدث أمام االجتماع، مثالً أثناء أي مناقشات للخبراء   .2

 أو موائد مستديرة يمكن تنظيمها في إطار االجتماع.

 01 المادة

 المقترحات والتعديالت

 يجوز تقديم المقترحات اإلجرائية شفوياً دون إشعار مسبق ودون تثنية عليها.  .0

، إحدى المجموعات ممثل ناطق باسمال يناقش أي مقترح أو تعديل ما لم تتم التثنية عليه. وإذا قدمه   .2

 فإنه يُعتبر مثنياً عليه.

 وأمانة االجتماع، أن يحدد مهالً زمنية لتقديم التعديالت. رئيسجوز للرئيس، بعد التشاور مع نواب الي  .9
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يجوز للممثل الذي قدم تعديالً أن يسحبه، ما لم يكن هناك تعديل على هذا التعديل قيد المناقشة أو تم   .4

أي شخص آخر يحق له دون إشعار مسبق،  ،اعتماده. وأي تعديل تم سحبه على هذا النحو يمكن أن يقدمه

 ة في أعمال االجتماع ويتمتع بالحق في التصوي .المشارك

، وعلى الداخلييجوز ألي ممثل، في أي حين، أن يسترعي النظر إلى وجود مخالفة ألحكام النظام   .5

 الرئيس أن يصدر قراره فوراً في أي مسألة أثيرت على هذا النحو.

 00 المادة

 القرارات

ات بشأن المسائل المتعلقة بجدول األعمال، شريطة يجوز لالجتماع أن ينظر في مشاريع القرار  .0

وأال يكرر محتوى هذه  9إعطاء األولية العتماد نتيجة االجتماع التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للمادة 

 النتيجة. تلكالقرارات 

 تقدم هذه القرارات خطياً إلى األمانة قبل نهاية اليوم األول من االجتماع.  .2

 02 المادة

 القرارات اعتماد

ويبذل الممثلون قصارى جهودهم للتوصل إلى اتفاق يكون بتوافق اآلراء.  تتخذ القرارات في العادة  .0

ل تسجودون تصوي . وفي هذه الحالة، عليه مقبوالً عموماً بحيث يمكن اعتماد قرار دون اعتراضات رسمية 

 م اعتماد القرار المعني.محضر أية مواقف أو تحفظات مخالفة دون أن تشكل عائقاً أمافي ال

رارات ، تتخذ القحسب األصولفي حالة غياب التوافق في اآلراء على نحو يتأكد منه الرئيس ويعلنه   .2

حق لهم يالذين الجلسة و الحاضرون فيالتي يدلي بها الممثلون  ألصواتا[ ]ثالثة أرباع[ بسيطة]بأغلبية 

 التصوي .

 يدي.يجري التصوي  عادة برفع األ  .9

 حق التصوي  فردياً على جميع المسائل التي ينظر فيها االجتماع. ممثللكل   .4

من دستور منظمة العمل  09من المادة  4ممثل حكومي من التصوي  إذا انطبق  أحكام الفقرة  يحرم  .5

 الدولية.

قوة تصوي   ذاتالمجموعات الثالث الممثلة تكون ]أن ترجح أصوات الممثلين بحيث يضمن   .6

 .[[ ]يكون لكل من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال نصف قوة تصوي  مجموعة الحكوماتتساويةم

وة ق نصفالتصوي  باطالً إذا كان مجموع األصوات اإليجابية والسلبية المقترع بها أقل من  يكون  .2

 التصوي  الكلية.

يتاً أن يجري فوراً تصورئيس يجوز لل، هناك شك في نتيجة التصوي  برفع األيدي كونحيثما ي   .2

 جري تصويتاً بنداء األسماء إذا لم يكتمل النصاب القانوني في تصوي  برفع األيدي.بنداء األسماء. ويُ 

يجري التصوي  بنداء األسماء إذا طلب ذلك ما ال يقل عن ُخمس الممثلين الموجودين في الجلسة   .3

 مجموعة قبل التصوي  برفع األيدي أو بعده مباشرة. ناطق باسمممثل ممن يحق لهم التصوي ، أو طلبه 

 ن الرئيس نتيجته.قوم األمانة بتسجيل التصوي  ويعلت  .01
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حساب النصاب القانوني، يتوقف اعتبار أي ممثل حاضراً في االجتماع إذا غادر  ألغراض .00

 يفوض إلى مناوب مهمة الحلول محله.نهائياً قبل اختتام أعماله وأبلغ األمانة رسمياً بمغادرته دون أن  االجتماع

 09 المادة

 الهيئات الفرعية

من األعضاء  يجوز لالجتماع أن ينشئ هيئات فرعية. وتتألف الهيئات الفرعية من عدد متساو    .0

 الجتماع، الذي يرأس جلسات الهيئةكل مجموعة من المجموعات، فضالً عن رئيس أو نائب رئيس ا تعينهم

 الفرعية.

ألعضاء الحكوميين في هيئة فرعية أن يصحبوا مستشاريهم، بحيث ال يتجاوز عددهم يجوز ل  .2

اإلجمالي عدد أعضاء أمانة أصحاب العمل وأمانة العمال معاً. ويجوز لهؤالء المستشارين وأعضاء أمانة 

 أمانة العمال أن يشتركوا في المداوالت.أعضاء أصحاب العمل و

 التعديالت الالزمة للهيئات الفرعية.ب ومقترنةصلة  ا ذاتطالما أنه ليالداخهذا النظام  أحكام نطبقت  .9

 ال تكون جلسات الهيئات الفرعية مفتوحة أمام المراقبين أو الجمهور.  .4

 04 المادة

 األمانة

ن المدير العام أمانة االجتماع. وتوفر األمانة الدعم اإلداري والموضوعي الالزم لتيسير المناقشات. يُعي  

 وهو رئيس األمانة. ،األمين العام لالجتماع المدير العام ويمثل

 05 المادة

 اللغات

تكون اللغات الرسمية لالجتماع هي اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، ما لم يقرر مجلس اإلدارة   .0

 خالف ذلك.

لدولي يبذل إذا قرر االجتماع استخدام الشاشات لتقديم النص المزمع اعتماده، فإن مكتب العمل ا  .2

اللغات الرسمية. فإن تعذر ذلك بسبب قيود عملية، يجوز عرض النص بلغة بقصارى جهده لعرض النص 

 واحدة فقط.

يضع مكتب العمل الدولي الترتيبات الالزمة لتوفير الترجمة الفورية من لغات العمل األخرى وإليها،   .9

 االجتماع. تشكيلمع مراعاة 

 06 المادة

 محضر األعمال

وجهات النظر التي أعرب عنها  تتجلى فيهتُعد أمانة االجتماع محضراً موجزاً ألعمال االجتماع   .0

المشاركون. ويُرسل محضر األعمال إلى جميع المشاركين بعد االجتماع، مما يتيح لهم الفرصة لطلب إدخال 

 إلنترن  وتقديمها إلى مجلستصويبات على البيانات الصادرة عنهم أو المنسوبة إليهم، قبل إتاحتها على ا

 اإلدارة.
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محضر  يتضمن، 9إذا لم يتمكن االجتماع من تحقيق النتيجة التي حددها مجلس اإلدارة وفقاً للمادة   .2

األعمال أي توصيات قد يرغب االجتماع في توجيهها إلى مجلس اإلدارة بشأن إجراءات مستقبلية محتملة 

 عمال.تتعلق بالمسائل التي يشملها جدول األ

 02 المادة

 المجموعات يةاستقالل

 ، تشرف كل مجموعة على إجراءاتها الخاصة.الداخليرهناً بهذا النظام 
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 الخبراء اتالجتماع الداخليالنظام مشروع 

 0 المادة

 النطاق

إدارة مكتب العمل  اجتماعات الخبراء التي يدعو إليها مجلس جميععلى  الداخليينطبق هذا النظام   .0

 الدولي.

أو جزء منها، في أي اجتماع  الداخلييجوز لمجلس اإلدارة أن يعلق تطبيق جميع أحكام هذا النظام   .2

 جدول أعماله.الخاص لالجتماع و التشكيليعدلها، مع مراعاة أن بعينه، أو 

 2 المادة

 تاريخ االجتماع ومدته ومكان انعقاده

 .الجتماع ومدته ومكان انعقادهدارة تاريخ ايحدد مجلس اإل

 9 المادة

 جدول األعمال والنتيجة المتوقعة

يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال االجتماع ويحدد الشكل الذي يمكن أن تتخذه نتائج أعماله، ال سيما   .0

 عض، في بستنتاجاتمدونة ممارسات أو مبادئ توجيهية أو وثيقة مماثلة تتضمن إرشادات تقنية مفصلة أو ا

 بشأن المسائل التي يشملها جدول األعمال. األحيان،

 ويوزعها. أن ينشر هذه الوثائقرهناً بموافقة مجلس اإلدارة، يجوز لمكتب العمل الدولي   .2

 4 المادة

 تشكيل االجتماع

 كل اجتماع من اجتماعات الخبراء. تشكيليحدد مجلس اإلدارة   .0

من الخبراء الذين ترشحهم الحكومات ومجموعة أصحاب العمل  يتألف االجتماع من عدد متساو    .2

 ومجموعة العمال في مجلس اإلدارة. ويكون هذا العدد مضاعفاً للعدد أربعة.

تُِعد المجموعة الحكومية في مجلس اإلدارة، قائمة بالدول األعضاء المقرر دعوة حكوماتها إلى   .9

بعد  ،اطية، على أساس إقليمي. ولهذا الغرض، يقدم المكتبترشيح خبراء، وتلك التي ستدرج في قائمة احتي

 قائمة بالدول األعضاء ذات الصلة بموضوع االجتماع.، التشاور مع المنسقين اإلقليميين

، أو لم تُرد الحكومة في 2إذا رفض  حكومة دولة عضو الدعوة إلى ترشيح خبير بموجب الفقرة   .4

ر المجموعة الحكومية بذلك وتُدعى إلى تعيين حكومة من القائمة غضون مهلة زمنية يحددها المكتب، تُخط

 االحتياطية كبديل عنها.

يعمل األشخاص المعينون كخبراء بصفتهم الشخصية ويتصرفون ويعبرون عن آرائهم بصفتهم   .5

 ىخبراء. وعند تعيين هؤالء األشخاص، تسترشد الحكومات ومجموعات مجلس اإلدارة بالحاجة إلى تأمين أعل

 .وبين الجنسينمستوى ممكن من المؤهالت، فضالً عن التوازن الجغرافي 
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 5 المادة

 المستشارون؛ المناوبون

 وأالحكومة نفسها أو مجموعة أصحاب العمل تعينه  يجوز لكل خبير أن يرافقه مستشار واحد  .0

 .، حسب مقتضى الحالمجموعة العمال

أن يشارك في االجتماع  ،الذي هو ملحق بهأو الخبير  ق ألي مستشار ترخص له بذلك مجموعتهيح  .2

 .مناوبولكن ال يحق له التصوي  أو تعيين 

مناوباً له. ويحدد اإلشعار  مستشارهأن يعي ن، بإشعار خطي موجه إلى الرئيس،  يجوز ألي خبير  .9

يشترك  لمناوب أنز ليجو. وفي هذه الحالة، لسة أو الجلسات التي سيتصرف فيها المناوب نيابة عن الخبيرالج

 .ت الشروط التي تنطبق على الخبراءالتصوي  بمقتضى ذا في المداوالت ويجوز له

 6 المادة

 هيئة مكتب االجتماع

خبون على التوالي ، وثالثة نواب للرئيس، يُنت2تتألف هيئة المكتب من رئيس، يعي ن بمقتضى الفقرة   .0

 أو مستشاريهم في كل مجموعة من المجموعات الثالث. من بين الخبراء

المسائل التي يشملها جدول األعمال الذي يختاره رئيس شخصاً مستقالً يتمتع بخبرة في يكون ال  .2

 مكتب العمل الدولي.

 2 المادة

 مهام هيئة المكتب

الجلسات التي ال يرأس الرئيس الجلسات. ويرأس نواب الرئيس بالمناوبة الجلسات أو أجزاء من   .0

 يكون بوسع الرئيس أن يحضرها، ويمارسون خالل رئاستهم، سلطات مماثلة لتلك التي يمارسها الرئيس.

ع ويطرح المسائل ليتخذ االجتما الداخلييدير الرئيس النقاشات ويحفظ النظام ويكفل مراعاة النظام   .2

الة عدم وجوده، يطرح المسائل للتصوي  ويعلن قراراً بشأنها ويتأكد من توافق اآلراء ويعلن ذلك، أو في ح

 النتائج.

للرئيس أن يسحب حق الكلمة من أي متحدث تكون مالحظاته غير ذات صلة بالموضوع قيد يجوز   .9

 المناقشة.

للرئيس االشتراك في المناقشات ولكن ال يجوز له التصوي . ويحتفظ نواب الرئيس، عند القيام حق ي  .4

 لتصوي .مقامه، بحقهم في ا

وأي حدود  الجلساتتوافق هيئة مكتب االجتماع على برنامج عمل االجتماع، وتحدد تاريخ ووق    .5

 سيرتتطلب اتخاذ قرار من أجل  أخرى زمنية للمداخالت؛ وترفع تقريراً أيضاً إلى االجتماع عن أي مسألة

 .السليمأعماله على النحو 
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 2 المادة

 القبول في الجلسات

 ، ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك.علنيةال تكون الجلسات 

 3 المادة

 حق المشاركة في أعمال االجتماع

أو مستشار أمام االجتماع إال بعد أن يطلب الكلمة من الرئيس ويأذن الرئيس له  ال يتحدث أي خبير  .0

 طلبوا فيه الكلمة. بها، ويدعو الرئيس عادة المتحدثين إلى أخذ الكلمة وفقاً للترتيب الذي

ي ف لتكون ممثلةيجوز لألشخاص الذين يمثلون المنظمات الدولية العامة التي دعاها مجلس اإلدارة   .2

االجتماع بصفة مراقب، أن يخاطبوا االجتماع، بإذن من الرئيس، ولكن ال يجوز لهم أن يصوتوا أو يقدموا 

 مقترحات أو تعديالت.

المنظمات الدولية غير الحكومية، التي أقام  معها منظمة العمل  يجوز لألشخاص الذين يمثلون  .9

الدولية عالقات استشارية والتي اتخذت معها ترتيبات دائمة بصدد هذا التمثيل، واألشخاص الذين يمثلون 

المنظمات الدولية غير الحكومية األخرى التي دعاها مجلس اإلدارة إلى إيفاد من يمثلها في االجتماع، أن 

، أن يسمح لهؤالء المراقبين ويجوز للرئيس، باالتفاق مع نواب الرئيس وا االجتماع بصفة مراقب.يحضر

ل مدرجة في جدول أعماله. وإذا باإلدالء ببيانات أو تعميم هذه البيانات من أجل إحاطة االجتماع علماً بمسائ

 بشأنها. التوصل إلى اتفاق، يحيل الرئيس المسألة إلى االجتماع التخاذ قرار تعذر

أخرى بحضور االجتماع بصفة  مهتمةيجوز لمجلس اإلدارة أن يتخذ قراراً بالسماح لحكومات ]  .4

 ، أن يسمح للمراقبين الحكوميين باإلدالء ببيانات افتتاحيةويجوز للرئيس، باالتفاق مع نواب الرئيس مراقب.

مراقب )واحد عن كل حكومة( بعد تمة أن تحضر االجتماع بصفة هيجوز للحكومات الم] .[أمام االجتماع

 مثلين، يجوز للرئيسمإخطار مسبق ضمن مهلة زمنية يحددها المكتب. وإذا سمح الوق  وبعد إيالء األولوية لل

وصل باإلدالء ببيانات افتتاحية وختامية. وإذا تعذر الت باالتفاق مع نواب الرئيس أن يسمح للمراقبين الحكوميين

 [.التخاذ قرار بشأنهامسألة إلى االجتماع يحيل الرئيس ال ،إلى اتفاق

 في المناقشات.  مداخالتتقوم ب يحق لهيئة مكتب مجلس اإلدارة أن تحضر االجتماع وأن  .5

 يقوموا بمداخالتيجوز ألعضاء أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال في االجتماع أن   .6

 في المناقشات.

خارجيين للتحدث أمام االجتماع، مثالً أثناء أي مناقشات للخبراء  يجوز لالجتماع أن يدعو أشخاصاً   .2

 أو موائد مستديرة يمكن تنظيمها في إطار االجتماع.

 01 المادة

 المقترحات والتعديالت

 يجوز تقديم المقترحات اإلجرائية شفوياً دون إشعار مسبق ودون تثنية عليها.  .0

ه أحد الخبراء بالنيابة عن إحدى ال يناقش أي مقترح أو تعديل ما لم تتم التثنية عليه.   .2 وإذا قدم 

 .المجموعات، فإنه يعتبر مثنياً عليه

 وأمانة االجتماع، أن يحدد مهالً زمنية لتقديم التعديالت. جوز للرئيس، بعد التشاور مع نواب الرئيسي  .9
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أن يسحبه، ما لم يكن هناك تعديل على هذا التعديل قيد المناقشة أو تم  الذي قدم تعديالً  يجوز للخبير  .4

أي شخص آخر يحق له  ،دون إشعار مسبق ،اعتماده. وأي تعديل تم سحبه على هذا النحو يمكن أن يقدمه

 المشاركة في أعمال االجتماع ويتمتع بالحق في التصوي .

 ، وعلىالداخليإلى وجود مخالفة ألحكام النظام ، في أي حين، أن يسترعي النظر يجوز ألي خبير  .5

 الرئيس أن يصدر قراره فوراً في أي مسألة أثيرت على هذا النحو.

 00 المادة

 اعتماد القرارات

للتوصل إلى اتفاق يكون مقبوالً عموماً الجهود قصارى  الخبراءيبذل تتخذ القرارات بتوافق اآلراء. و

ر في المحضتُسجل بحيث يمكن اعتماد قرار دون اعتراضات رسمية عليه ودون تصوي . وفي هذه الحاالت، 

 مواقف أو تحفظات مخالفة دون أن تشكل مع ذلك عائقاً أمام اعتماد القرار المعني. ةأي

 02 المادة

 األمانة

تماع. وتوفر األمانة الدعم اإلداري والموضوعي الالزم لتيسير المناقشات. ن المدير العام أمانة االجيُعي  

 وهو رئيس األمانة. ،ويمثل األمين العام لالجتماع المدير العام

 09 المادة

 اللغات

تكون اللغات الرسمية لالجتماع هي اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، ما لم يقرر مجلس اإلدارة   .0

 خالف ذلك.

إذا قرر االجتماع استخدام الشاشات لتقديم النص المزمع اعتماده، فإن مكتب العمل الدولي يبذل   .2

اللغات الرسمية. فإن تعذر ذلك بسبب قيود عملية، يجوز عرض النص بلغة بقصارى جهده لعرض النص 

 واحدة فقط.

يضع مكتب العمل الدولي الترتيبات الالزمة لتوفير الترجمة الفورية من لغات العمل األخرى وإليها،   .9

 االجتماع. تشكيلمع مراعاة 

 04 المادة

 محضر األعمال

ت النظر التي أعرب عنها وجها تتجلى فيهتُعد أمانة االجتماع محضراً موجزاً ألعمال االجتماع   .0

عمال إلى جميع المشاركين بعد االجتماع، مما يتيح لهم الفرصة لطلب إدخال . ويُرسل محضر األالخبراء

تصويبات على البيانات الصادرة عنهم أو المنسوبة إليهم، قبل إتاحتها على اإلنترن  وتقديمها إلى مجلس 

 اإلدارة.

محضر  يتضمن ،9إذا لم يتمكن االجتماع من تحقيق النتيجة التي حددها مجلس اإلدارة وفقاً للمادة   .2

األعمال أي توصيات قد يرغب االجتماع في توجيهها إلى مجلس اإلدارة بشأن إجراءات مستقبلية محتملة 

 تتعلق بالمسائل التي يشملها جدول األعمال.
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 05 المادة

 المجموعات يةاستقالل

 ، تشرف كل مجموعة على إجراءاتها الخاصة.الداخليرهناً بهذا النظام 
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