
 

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.335/INS/7 الوثيقة:  2019 آذار/ مارس14-28 ، جنيف، 335 الدورة

 INS القسم المؤسسي

 
 9191شباط/ فبراير  91 التاريخ:
 انكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من السابع البند

 النظام الداخلي لالجتماعات الثالثية: 
 مذكرة تمهيدية

 
 غرض الوثيقة 

تتضمن هذه الوثيقة مذكرة تمهيدية مقترحة للنظام الداخلي لالجتماعات التقنية والنظام الداخلي 
تشرين الثاني/  -تشرين األول/ أكتوبر ) 333اعتمدها مجلس اإلدارة في دورته  ،الجتماعات الخبراء

 ة الوافية للقواعد المطبقة علىالخالص ناتج عن ذلك في(، وتتضمن اقتراحاً بإجراء تغيير 9192نوفمبر 
 (.3مجلس إدارة مكتب العمل الدولي )انظر مشروع القرار في الفقرة 

 

 األهداف االستراتيجية جميعها.الهدف االستراتيجي المعني: 

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

 ال توجد. االنعكاسات السياسية:

 ال توجد.االنعكاسات القانونية: 

 ال توجد. االنعكاسات المالية:

 مع النظام الداخلي. بالترافق نشر المذكرة التمهيديةإجراء المتابعة المطلوب: 

 مكتب المستشار القانوني.الوحدة مصدر الوثيقة: 

 ؛GB.329/INS/10 الوثيقة ؛GB.331/INS/7 الوثيقة ؛GB.332/INS/7 الوثيقة ؛GB.334/INS/7(Rev.)الوثيقةوثائق ذات الصلة: ال
 ؛GB.289/STM/2 الوثيقة ؛GB.312/POL/5 الوثيقة ؛GB.313/POL/4/1(&Corr.) الوثيقة ؛GB.326/POL/5 الوثيقة
 .GB.264/LILS/1 الوثيقة ؛GB.286/STM/1 الوثيقة
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 معلومات أساسية

( مجموعتين من 8102تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  333اعتمد مجلس اإلدارة في دورته  .1

وقد تأجل    0النظام الداخلي لالجتماعات التقنية والنظام الداخلي الجتماعات الخبراء. :النظم الداخلية هما

المناقشة بشأن المذكرة التمهيدية التي يستهل بها النظام الداخلي ريثما يتم االتفاق على النص النهائي للنظم 

 الداخلية.

)تشرين األول/  330ويتضمن الملحق مذكرة تمهيدية مقترحة تستند إلى مشاريع النصوص المقترحة في الدورة  .2

ل التي تواص  و 8( لمجلس اإلدارة،8102)آذار/ مارس  338والدورة ( 8102تشرين الثاني/ نوفمبر  -أكتوبر 

 م الداخلي المعتمد ولتفادي التكرار.االنظ ليتجلى فيهاتكييفها 

من ن لثامالمرفق ا حذفلنظر في الى إمدعو دارة إلامجلس ن فإ، لتمهيديةكرة المذد اعتماالى إباإلضافة و .3

نظام الداخلي لد االعتماكنتيجة  ،ارة مكتب العمل الدوليالخالصة الوافية للقواعد المطبقة على مجلس إد

ارية لخبراء والفرق االستشاء. ويتضمن المرفق الثامن نص القرار المتعلق بتشكيل اجتماعات الخبرت االجتماعا

حزيران/ يونيه  -يار/ مايو أ) 021اعتمده مجلس اإلدارة في دورته  وهو قرار، نشؤها مجلس اإلدارةالتي ي

من النظام الداخلي الجديد  3المادة في الوق  الراهن أن موضوع هذا القرار تنظمه  نظراً إلىو 3(.0721

، لم تعد هناك حاجة 0721يتضمن عبارات من قرار عام أنه  نظراً إلىو، تنظيما شامالً  الجتماعات الخبراء

 لإلبقاء على المرفق الثامن قيد التنفيذ.

 قرار  مشروع

 لي: قرر مجلس اإلدارة ما ي .4

يتعين نشرها مع النظام  ي، التGB.335/INS/7اعتماد المذكرة التمهيدية الواردة في ملحق الوثيقة  )أ(
)تشرين  334المعتمدين في دورته  ،الداخلي لالجتماعات التقنية والنظام الداخلي الجتماعات الخبراء

 (؛2112تشرين الثاني/ نوفمبر  -األول/ أكتوبر 

 من الخالصة الوافية للقواعد المطبقة على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. حذف المرفق الثامن )ب(

 

 

 

 

 

 

 .6، الصفحة GB.334/decisions الوثيقة ؛GB.334/INS/7(Rev.) الوثيقة  0

 .GB.332/INS/7 الوثيقة ؛GB.331/INS/7الوثيقة   8

حزيران/ يونيه  -لمجلس اإلدارة )أيار/ مايو  021؛ محاضر جلسات الدورة 861الفقرة  ،GB.178/4/22 الوثيقة   3

 .86(، الصفحة 0721

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647904.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_649972.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_585693.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_620028.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/178/GB.178_4_22_engl.pdf




GB.335/INS/7 

 

3 GB335-INS_7_[SECTO-190111-1]-Ar.docx 

 الملحق

 المذكرة التمهيدية

 اجتماعات من االجتماعات العالمية ذات النُّسق واألهداف المختلفة مثل كبيراً  تعقد منظمة العمل الدولية عدداً  .0

أو تقاسم المعارف أو التدريب. وتشمل هذه االجتماعات دورات  ةالتقني اتوضع السياسات أو اإلرشاد بشأن

االجتماعات القطاعية؛  كما تشمل: مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة؛ ي، أعادية ألجهزتها الدستورية

 عدد كبير من االجتماعات والندوات وحلقات العمل األخرى. ؛اجتماعات الخبراء؛ منتديات الحوار العالمي

، 0771لعدد محدود من االجتماعات. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر  محّدداً  داخلياً  واعتمد مجلس اإلدارة نظاماً  .8

 وحصائل اعتمد مجلس اإلدارة النظام الداخلي لالجتماعات القطاعية بهدف تنظيم المشاركة في سير أعمال

ظام الن اهذاستحداث ظَّم لصالح قطاعات محددة من النشاط االقتصادي. ولم يكن القصد من ن  االجتماعات التي ت  

جلس م دعادون نظام داخلي. ومنذ تسعينات القرن الماضي،  المنعقدةاخلي أن ينطبق على اجتماعات الخبراء الد

اجتماعات للخبراء على نحو أكثر تواتراً، وخضع  هذه االجتماعات لتغييرات مهمة من  إلى انعقاد اإلدارة

ت جديدة مثل منتديات الحوار العالمي ودور فرادى الخبراء. باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت اجتماعا تشكيلهاحيث 

 .0771خارج نطاق تطبيق النظام الداخلي لعام  بدورهاالتي تقع 

(، النظام الداخلي 8102نوفمبر  /تشرين الثاني -)تشرين األول/ أكتوبر  333واعتمد مجلس اإلدارة في دورته  .3

 .0771النظام الداخلي لعام  يحالّن محلاللذين لالجتماعات التقنية والنظام الداخلي الجتماعات الخبراء، 

اجتماعات ثالثية لم يعتمد لها نظام  ةويتضمن النظام الداخلي لالجتماعات التقنية قواعد عامة تنطبق على أي .3

عو يدال تنطبق على المنتديات والندوات وحلقات العمل واالجتماعات المماثلة التي ال  أنهاداخلي محدد. غير 

 رة.مجلس اإلدا إليها

على اجتماعات الخبراء فقط ويستند إلى النظام الداخلي لالجتماعات  الخبراءوينطبق النظام الداخلي الجتماعات  .1

 التقنية مع تعديالت تتماشى مع خاصيات اجتماعات الخبراء.

مع  يتعين نشرها( هذه المذكرة التمهيدية التي 8107)آذار/ مارس  331واعتمد مجلس اإلدارة في دورته  .6

 النظام الداخلي لالجتماعات التقنية والنظام الداخلي الجتماعات الخبراء.

 أغراض االجتماعات وُنسقها

ل عماول ألوضع جدع الخبراء(، جتماأو اتقني ع جتماع )اجتمار نسق االيقردارة أن إلامجلس يعود إلى  .2

 أعمال االجتماع.تتخذه نتائج أن يمكن ي لذالشكل اتحديد ع والجتماا

التي تعقد لمعالجة مسائل خاصة  ةاالجتماعات القطاعية ومنتديات الحوار العالمي ،وتشمل االجتماعات التقنية .2

لى إ بقطاعات محددة. وتعقد االجتماعات التقنية لغرض إجراء مناقشة معمقة بشأن المسائل السياسية استناداً 

افق أو وثائق مماثلة وربما قرارات. وتكمن قيمة ه المكتب من أجل التوصل إلى استنتاجات أو نقاط توعدّ يتقرير 

دولياً بشأن مسألة محددة ويمكن أن تستخدمها المنظمة والدول  هذه الوثائق الختامية في كونها تعكس توافقاً ثالثياً 

له للمكتب بشأن عم األعضاء من أجل وضع سياسات تتناول هذه المسألة. كما توفر االجتماعات التقنية إرشاداً 

 تقبلي في الميدان أو القطاع االقتصادي ذي الصلة.المس

المنظمة بمشورة الخبراء بشأن مسألة تقنية محددة أو من أجل اعتماد  إلمدادوتعقد اجتماعات الخبراء إما  .7

المكتب، مثل مدونة ممارسات أو مبادئ توجيهية أو استنتاجات  يضعه إرشادات تقنية، استناداً إلى مشروع نص

ن من عدد محدد من الخبراء الذين يعملون بصفتهم أنه يتكوّ في اجتماع الخبراء  ميزفي بعض األحيان. ويت

 ة.ممثلين لحكومة أو مجموعة معينبصفتهم الشخصية ويتصرفون ويعبرون عن آرائهم بصفتهم خبراء وليس 

 هاالجتماع ومدته ومكان انعقادتاريخ 

 ومدته ومكان انعقاده. ومن حيث المبدأ، تدوم االجتماعات خمسة أيام االجتماعيحدد مجلس اإلدارة تاريخ  .01

)من االثنين إلى الجمعة( وت عقد في المقر في جنيف. وتستمر منتديات الحوار العالمي عادة ثالثة أيام  تقويمية

 فقط.
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 المشاركة

الث فئات محتملة من المشاركين في االجتماعات الثالثية: الممثلون/ الخبراء ومستشاروهم؛ المراقبون؛ هناك ث .00

 اآلخرون. وال تكون لعامة الناس الذين يحضرون االجتماعات صفة مشارك. نوالمشارك

موعات مجممثلين ل: تتكون االجتماعات التقنية من ممثلين لحكوماتهم أو الممثلون/ الخبراء ومستشاروهم )أ(

ية. ن بصفتهم الشخصشاركوغير حكومية في االجتماع، في حين أن اجتماعات الخبراء تتكون من خبراء ي

ويمارس الممثلون والخبراء جميع حقوق المشاركة في االجتماعات المعنية، بما في ذلك الحق في الكلمة 

مثلين/ الخبراء أن يصحبوا مستشارين والحق في تقديم االقتراحات والتعديالت والقرارات. ويجوز للم

الكلمة عندما يأذن لهم الممثل/ الخبير الذي يرافقونه ويمارسون جميع حقوق المشاركة نيابة  يجوز لهم أخذ

 . باإلضافة إلى ذلك، يمكنله بصفة مندوب مناوب تصرفعن الممثل/ الخبير عندما يعينهم هذا األخير لل

 حقوق المشاركة. أن تكون لهمالحاجة، بمترجمين فوريين دون  ن/ الخبراء عندوأن يستعين الممثل

: يمثل المراقبون في االجتماعات التقنية حكومات ليس لها ممثل في االجتماع أو أصحاب العمل المراقبون )ب(

أو العمال أو المنظمات الدولية الرسمية أو المنظمات الدولية غير الحكومية المدعّوة. وفي اجتماعات 

، يمثل المراقبون المحتملون الحكومات المهتمة )دون الحق في الكلمة( أو المنظمات الدولية الخبراء

الرسمية أو المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوة. وحيثما ت منح حقوق المشاركة النشطة للمراقبين، 

 الداخلي. الحقوق تقتصر على الحق في الكلمة بموجب الشروط المنصوص عليها في النظام هذهفإن 

 ويجلس المراقبون بشكل منفصل عن الممثلين/ الخبراء.

: تشمل فئة المشاركين المحتملين اآلخرين األشخاص الخارجيين الذين قد توجه إليهم المشاركون اآلخرون )ج(

مستديرة. الأو مناقشات المائدة  ةحضور االجتماع، على سبيل المثال خالل أي حلقات مناقشلالدعوة 

 شات، ولكن ال يتوقع منهم عادة المشاركة فيافي النق بمداخالتويجوز لهؤالء المشاركين أن يقوموا 

 المناقشات طوال فترة انعقاد االجتماع.

 ىإل الواجبة للحاجة المراعاة معمحددة ال هالشتراطاتفقاً و اجتماعكل  تشكيلأن يحدد اإلدارة ويعود إلى مجلس  .08

ت. وفي جميع االجتماعات، تعيّن مجموعة الاولمدوضمان فّعالية ا المجموعات الثالث بين التوازن ضمان

ل رس  أو الخبراء. وت   وممثلي العمال العمال في مجلس اإلدارة ممثلي أصحاب العمل ومجموعةأصحاب العمل 

 افتتاح االجتماع.أسماء الممثلين/ الخبراء والمستشارين، قدر اإلمكان، قبل شهر واحد على األقل من موعد 

يتعلق بتعيين الخبراء الحكوميين في اجتماعات الخبراء، تحدد مجموعة الحكومات، على أساس مقترح  وفيما .03

يعده المكتب، الحكومات التي يتعيّن دعوتها إلى ترشيح خبير والحكومات التي يتعين إدراجها في قائمة 

التوزيع  "0"، تراعي مجموعة الحكومات المعايير التالية: الحكوماتالفئة من احتياطية. وفي سياق تحديد هذه 

أهمية المسألة بالنسبة إلى البلد المعني؛  "3"أهمية البلد المعني فيما يتعلق بالمسألة؛  "8"الجغرافي المناسب؛ 

ائمة قأخرى. وإذا تبيّن أن ال معنية التصديق على اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة فضالً عن أية عوامل "3"

لمعنيين فيما االمنسقين اإلقليميين المنسق أو االحتياطية غير كافية لضمان تشكيل االجتماع، يتشاور المكتب مع 

 الحكومات التي توجه إليها الدعوة. بالحكومة أو يتعلق

التقنية، عبء تكاليف النقل واإلقامة لممثلي أصحاب  االجتماعاتوفي حين أن المكتب يتحمل، بالنسبة إلى  .03

، يتحمل المكتب، بالنسبة إلى اجتماعات الخبراء، تغطية هذه التكاليف لجميع فحسب العمل وممثلي العمال

 الحكومات. الخبراء الذين ترشحهمالخبراء، بما يشمل 

 ن رئيس االجتماع، الذيعيَّ للرئيس. وي  رئيس وثالثة نواب  منوفي جميع االجتماعات، تتألف هيئة المكتب  .01

يمكن أن يكون عضواً في مجلس اإلدارة أو شخصاً مستقالً يختاره المكتب )في حالة اجتماعات الخبراء، يكون 

 االجتماع. في خبراءال/ نممثليالالرئيس دائماً شخصاً مستقالً يختاره المكتب(، فضالً عن تعيين 

 أمانتا المجموعتين

عن المنظمة الدولية ألصحاب  في العادة ن تنبثقانيمجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال اللت يإن أمانت .06

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الدولية القطاعية عن  أولنقابات العمال،  الدوليالعمل واالتحاد 

المعنية، تضطلعان بدور رئيسي في دعم عمل المجموعات المعنية. ويجوز ألعضاء أمانتي المجموعتين 

 شات.اأي هيئة فرعية، والقيام بمداخالت في النق اجتماعاتحضور االجتماعات، بما يشمل 
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 تقرير/ مسودة الوثيقة الختامية

بشأن المسائل التي يغطيها جدول األعمال بهدف إمداد  بالنسبة إلى االجتماعات التقنية، يعد المكتب تقريراً  .02

عدد أقل وصفحة ) 31المشاركين بأساس لمداوالتهم. وال يتجاوز التقرير التمهيدي للمكتب من حيث المبدأ، 

نقاط المناقشة لتركيز االهتمام على الجوانب (. كما يضع المكتب قائمة بةبالنسبة إلى منتديات الحوار العالمي

 الرئيسية للمسائل التي يغطيها جدول األعمال، دون الحد من حرية االجتماع في أداء عمله كما يراه مالئماً.

عادة مشروع وثيقة ختامية )على سبيل المثال مسودة مبادئ  المكتبالخبراء، يعد  اجتماعاتوبالنسبة إلى  .02

 كأساس لعمله. خدمتسة ممارسات( يقدم إلى االجتماع لي  توجيهية أو مشروع مدون

يعده المكتب لكل اجتماع في صيغة إلكترونية للحكومات المدعوة  الذيويتاح تقرير أو مشروع الوثيقة الختامية  .07

العمال، أو للخبراء المعيّنين، حسبما يكون عليه من نين من أصحاب العمل ون المعيّ تكون ممثلة وللممثلي إلى أن

 الحال، قبل شهر واحد على األقل من موعد بدء االجتماع.

 الوثيقة الختامية والمتابعة

عليها أو  فقةالموايمكنه  الذيدارة إلا مجلس إلى الخبراء الجتماعع التقني أو لختامية لالجتماالوثيقة م ات قدّ  .81

 اراتية قرأعلى ع ولختامية لالجتماالوثيقة اعلى دارة إلافق مجلس ايود أن بمجرمحتواها. وتعديل رفضها دون 

لوطنية ت المنظماللحكومات وايمكن  بحيثلية ولدالعمل اثائق منظمة وتشكل ، فإن هذه الوثائق تصدر عنه

أو مشترك. وعلى وجه منفصل على نحو ها بشأناءات جردارة، اتخاذ إإلامجلس وللعمال أو لعمل ب األصحا

، لمؤتمرل اعماول ألمقترحة لجدد البنوافي ، لختاميةالوثيقة ء افي ضودارة، إلاقد ينظر مجلس الخصوص، 

 لية.ولدالعمل المستقبلي لمنظمة العمل ابرنامج ولثالثية العالمية ت االجتماعاابين  صالتلا نضما بالتاليو

من ية قرارات يقع تطبيقها ضألو الختاميةلوثيقة ل األثر الذي يتعين إعطاؤهظر في ويعود إلى الحكومات أن تن .80

نطاق اختصاصها. ويتم تحديد أي إجراء قد تتخذه الحكومات بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات 

 العمال المعنية.

وطنية للعالقات الصناعية حيثما الهيئات الإلى المعنية، و العمالويعود إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات  .88

رارات تثير ية قأللوثيقة الختامية ول األثر الذي يتعين إعطاؤهوجدت، سواء كان  ثالثية أو ثنائية، أن تنظر في 

 مسائل ذات أهمية للتشاور أو التفاوض المشترك.

 االجتماع محضر مداوالت

المشاركون. وترسل  عنها اآلراء التي يعرب تتجلى فيهألعمال االجتماع،  موجزاً  تعد أمانة االجتماع محضراً  .83

ممثلي أصحاب العمل وممثلي إلى إلى جميع الحكومات الممثلة و إلكترونيةمسودة المحضر الموجز في صيغة 

العمال، أو الخبراء، بعد االجتماع لكي تتسنى لهم الفرصة لطلب إدخال تصويبات على البيانات الصادرة عنهم 

 يهم.أو المنسوبة إل

وم قوبمجرد أن يوضع المحضر الموجز لألعمال والوثيقة الختامية وأية قرارات معتمدة في الصيغة النهائية، ي .83

 ىوبناء علبأسرع وق  ممكن إلى مجلس اإلدارة.  حضردم المقَّ ي. وفي شكل محضر مداوالتتوحيدها ب المكتب

ي أ إلى جانب، لمنظمة العمل الدولية اإللكتروني الموقع النهائي على المحضر المكتبالمجلس، ينشر  طلب

 .اإلدارةلمجلس  قراراتأو  مالحظات

أو المبادئ التوجيهية أو الوثائق  اتالممارس مدوناتمجلس اإلدارة، ينشر المكتب بشكل منفصل من ورهناً بإذن  .81

 المماثلة التي تعتمدها اجتماعات الخبراء.
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