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كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
دارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين جنيف، ،340 الدورة

 
 INS المؤسسي القسم

  
 2020 نوفمبر /الثانيتشرين  4 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من األول البند

  الدولي العمل مكتب إدارة لمجلس 340 للدورة خاصة ترتيبات
 (2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين)

 المقدمة 

 109إلى تأجيل الدورة بشكل ملحوظ  فضتوأ هيئات اإلدارة السديدةتأثير على أداء  19-كوفيد لجائحةكان  .1
 .لمجلس اإلدارة 339و مكرر338و 338عدم عقد الدورات بقرار اتخاذ لمؤتمر العمل الدولي و

لمجلس تماع غير مؤكد بدرجة كبيرة وليس من الواقعي وال العملي توقع إمكانية عقد اج الجائحةال يزال تطور و .2
، خلص من لجميع المشاركين. وبناًء عليهفي األشهر القادمة في ظل ظروف معقولة من السالمة واأل اإلدارة

اجتماع  على شكللمجلس اإلدارة ستكون  340الطريقة العملية واآلمنة الوحيدة لعقد الدورة  المكتب إلى أن  
 .افتراضي

  ارةلمجلس اإلداألساس القانوني الجتماع افتراضي 

في حين أنه من الواضح واضي. ، ينبغي توضيح ما إذا كانت القواعد الحالية تسمح بعقد اجتماع افترفي البداية .3
ً تمام ، ال توجد أحكام في اجتماعات فعلية عقد أخذوا في االعتبار النظام الداخلي لمجلس اإلدارةواضعي  أن   ا

اللجوء أو الفيديو  التواصل عبرمن خالل  االنعقادمن  ارةمجلس اإلديمكن تفسيرها على أنها تمنع  النظام الداخلي
 وسائل مماثلة.إلى 

ً تشير إلى االجتماعات  على أنها" جلسة" و"اجتماع" و"دورةمصطلحات مثل "تلقائياً من  يُفهمفي حين و .4 ، حضوريا
الذي  التكنولوجياق العالمي الحالي غير المسبوق وفي ضوء التقدم يمكن النظر في هذه المصطلحات في السي

في نفس المكان. حضورياً جميع المشاركين  تواجديجعل من الممكن إجراء المناقشات واتخاذ القرارات دون 
السماح  يتمثالن في لمجلس اإلدارة الداخليالهدف والغرض من النظام  إلى أن  تجدر اإلشارة  ،في هذا الصددو

واتخاذ القرارات الالزمة.  إدارة سديدةكجهاز  دورهب العاالضطتمكن من يبالعمل بسالسة حتى  لمجلس اإلدارة

http://www.ilo.org/gb
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عدم ينبغي ، حضوري كما جرت عليه العادةاجتماع تحول دون تنظيم في ضوء الظروف االستثنائية التي و
 فقط. حضوريةعقد اجتماعات  تستلزمعلى أنها  أحكام النظام الداخليتفسير 

الحال  تكما كان عملياً،عن طريق المراسلة عن بعد  340ة قرار عقد الدوروكان على مجلس اإلدارة أن يتخذ  .5
 .2020مارس آذار/ منذ عليه 

العديد من وكاالت األمم المتحدة )بما في ذلك منظمة  ، فإن  إلى أنه وفقاً للمعلومات المتاحة، تجدر اإلشارة وأخيراً  .6
الصحة العالمية واليونسكو واالتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوكالة الدولية للطاقة 

، ية الحاليةقواعد اإلجرائال ال جدال فيه بأن   باعتبارالذرية( قد نظمت بالفعل جلسات افتراضية ألجهزتها التنفيذية 
ً أحكام تضموالتي  ، يمكن االمتثال لها من خالل عقد لتلك الواردة في النظام الداخلي لمجلس اإلدارةمماثلة  ا

 اجتماع افتراضي.

 الحاجة إلى تعديالت وقواعد خاصة 

كاٍف.  دعم االجتماعات االفتراضية بشكلي، بصيغته الحالية، النظام الداخلي لمجلس اإلدارة ، يبدو أن  بشكل عام .7
والمشاركة وحق التحدث وواجبات رئيس  اتتمثيل المجموعب مثالً  د والممارسات الحالية المتعلقةالقواعومن شأن 

مجلس أعضاء مشاركة تطبق من حيث المبدأ، بغض النظر عن أن الجلسة واالقتراحات أو النصاب القانوني، 
ً  اإلدارة  .مشاركتهم بشكل افتراضيأو  حضوريا

، من التحديات وبالتالي اً عدد يطرحل الوسائل االفتراضية من خال المجموعاتتفاعل  روف أن  من المع ولكن، .8
ً ل التداول بالفيديو سيتطلب نهجمجلس اإلدارة من خالل تنظيم دورة فإن   للوقت  مجديةللغاية وإدارة  اً صارم ا

يما القانونية ف االضطالع بمسؤولياته مجلس اإلدارةإذا كان يتعين على  ،وتعديالت رئيسية على أساليب العمل
 .يالسياسواإلرشاد  اإلشرافية المتعلقة بالمعايير واإلجراءاتيتعلق باإلشراف على المكتب 

إلى النظر  مجلس اإلدارة، سيحتاج بشكل عام الحالي النظام الداخليمالءمة وبناًء على ذلك، وبغض النظر عن  .9
ستسعى هذه اإلجراءات الخاصة و. 340دورته  خاصياتلمعالجة  في اعتماد ترتيبات وقواعد إجرائية خاصة

د المرتبطة مع القيو حضورياً،لمناقشة والتفاوض فيما يتعلق با المتعارف عليها األساسيةإلى تكييف الممارسات 
ً بالوسائط اإللكترونية، ولكنها ستعالج أيض م جوانب االجتماع التي ال يغطيها صراحة أي حكم من أحكام النظا ا

نهائية محددة لتقديم مواعيد وإرساء ي وضع حدود زمنية صارمة للتحدث يمكن النظر ف ،. وبالتاليالداخلي
 ، وما إلى ذلك.اتاتخاذ القرارووضع أساليب التعديالت 

كل كاٍف وأن يتم من المهم أن يتم تفصيلها بشتبَر لبعض هذه القواعد اإلجرائية، للطابع الجديد وغير المخ اً نظرو .10
ً مادها رسمياعت  ، بل إنه ضروريفحسب وإدارة سديدةشفافية  وال يشكل ذلك مسألةقبل اجتماع مجلس اإلدارة.  ا
ً أيض  القضايا اإلجرائية أثناء االجتماع. بشأن اتأو الخالف/المطولة و اتلتجنب المناقش ا

 أعضاء هيئةوصي ي، الجارية19-كوفيدفي ضوء االعتبارات السابقة والظروف االستثنائية في سياق جائحة و .11
 2من لمجلس اإلدارة  340لدورة ، بأن تنعقد اةثالثيالالفحص  مجموعةر مع ، بعد التشاومكتب مجلس اإلدارة

، وأن يتم اعتماد مجموعة من الترتيبات الخاصة من خالل مؤتمرات الفيديو 2020نوفمبر تشرين الثاني/  14إلى 
ً ة وفقالدورأعمال والقواعد اإلجرائية لتسهيل سير   لذلك. ا

على النظام  األولويةتم وضع القواعد اإلجرائية الواردة في الملحق لتحقيق هذه الغاية ويجب أن تكون لها وقد  .12
 التمهيدية في أي حالة من عدم االتساق بين االثنين. ومذكرته مجلس اإلدارةل الداخلي

ً  إلدارةلمجلس اإلى منع عقد أي دورة مستقبلية  الجائحةأدى تطور  وفي حال .13 ، فسيقوم مجلس اإلدارة حضوريا
 .الظروفر وتغيالمكتسبة في ضوء التجربة الخاصة د اإلجرائية بمراجعة وتعديل الترتيبات والقواع
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 مشروع القرار 

بموجب  2020تشرين الثاني/ نوفمبر  14إلى  2من  340قرر مجلس اإلدارة عن طريق المراسلة عقد دورته  .14
أعمال من أجل تسهيل سير  GB.340/INS/1الوثيقة  ملحقاإلجرائية الخاصة الواردة في الترتيبات والقواعد 

 1الدورة.

 

 

 في اإلدارة مجلس طلبعلى  بناءً  ،الوثيقة من المنقحة النسخةهذه  المكتب أعدو. 2020 أكتوبرتشرين األول/  15 في القرار هذااعتُمد   1

 .بالكامل افتراضيستُعقد بشكل  الدورة أنلإلحاطة علماً ب( 2020 نوفمبرتشرين الثاني/  2 االثنين،) األولى جلسته
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 الملحـق 

 الترتيبات والقواعد اإلجرائية الخاصة المطبقة
  يالعمل الدول مكتبلمجلس إدارة  340الدورة  على

 (2020نوفمبر  الثاني/تشرين  - أكتوبر)تشرين األول/ 

القواعد اإلجرائية تعارض فيه مع الترتيبات وي ماباستثناء  هكاملب لمجلس اإلدارة الداخلييستمر تطبيق النظام 
ق عل  يأنه بتبني هذه الترتيبات والقواعد  مجلس اإلدارةعتبر قرار يُ  ،وفي هذه الحالة .الموضحة أدناهالخاصة 
 .لمجلس اإلدارة 340طوال مدة الدورة  الداخليظام األحكام ذات الصلة من النتطبيق 

إذا  لمجلس اإلدارةيجوز نه على أالبداية  ذاتُفق منلمختبَر لهذه الترتيبات والقواعد، للطابع الجديد وغير ا اً نظرو
بعد استشارة المنسقين اإلقليميين  هيئة مكتبهالدورة بناًء على توصية انعقاد تعديلها أثناء  ،دعت الحاجة إلى ذلك

وعقب تقييم المخاطر المتعلقة بالسالمة  19-وفي ظل التدهور السريع لوضع كوفيد .اتمجموعة الحكومفي 
صدور النسخة األولية لهذه الوثيقة، تقرر بالتالي أن تُعقد كافة  منأسابيع ثالثة  منذوالصحة، الذي أجراه المكتب 

مع إمكانية تواجد رئيس الجلسة شخصياً حيثما  افتراضياً، 340ات العامة للدورة لسوالجاجتماعات المجموعات 
  أمكن ذلك.

 أوراق االعتماد

، أي يجب على األعضاء الحكوميين في الممارسة المعتادة حسب 340لدورة االعتماد في امنح أوراق يستمر  .1
كما يتعين  .(governingbody@ilo.org)  اإلدارةممثليهم إلى أمانة مجلس خطية بمجلس اإلدارة إرسال قائمة 

واألعضاء  األصيلينباألعضاء  خطيةالعمال إرسال قائمة مجموعة أصحاب العمل و ةمجموع تيعلى أمان
 .األمانتينأعضاء  باإلضافة إلى، عنهمبديل عضو ي أ باإلضافة إلى، الدورة يشاركون فيالذين  المناوبين

ن الذين يتلقون دعوة دائمة لحضور ون اآلخروفي مجلس اإلدارة والمراقب عضواً الحكومات التي ليست  تقوم .2
 .مجلس اإلدارةإلى أمانة خطياً أوراق اعتماد ممثليهم المعتمدين بإرسال ، دورات مجلس اإلدارة

العامة  الفتراضية التي ستُستخدم في الجلساتمشارك في المنصة ا 1000النظر إلى السعة القصوى البالغة بو .3
إلى المنصة في كل فئة على النحو  النفاذ، سيكون الحد األقصى لعدد الممثلين الذين سيُمنحون حق لمجلس اإلدارة

 :التالي

 ممثالً )وهو نفس العدد  16: ما يصل إلى المناوبون في مجلس اإلدارةو األصيلون يونحكوماألعضاء ال
ً تماعات بالنسبة لالج  .(حضوريا

  أصيالً  اً عضو14 نوابهم(:)أو العمال  من مجموعة أصحاب العمل ومجموعةاألصيلون والمناوبون األعضاء 
 .في كل مجموعةعضواً مناوباً  19و

 الذين ال يحلون محل األعضاء  النوابواألعضاء العمال أمانة مجموعة أصحاب العمل و مجموعة نةماأ
في كل عضواً  25أو األشخاص اآلخرين المدعوين كمراقبين من قبل المجموعات:  المناوبينأو  األصيلين
 .مجموعة

 ة والسلط في منظمة العمل الدوليةغير األعضاء و مجلس اإلدارة)غير األعضاء في  ون الحكوميونالمراقب
 .مممثلين لكل منه 5الفلسطينية(: 

 ممثلين لكل منها. 5المدعوة:  مراقبون من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميةال 

، يقرر مشترك 1000دد المشاركين في حدود الحدود المذكورة أعاله غير كافية لإلبقاء على ع أن   تبي نذا إ .4
 المنصةإلى  النفاذالتي يمكنها  مراقببصفة ما إذا كان ينبغي تقليل عدد الوفود  هيئة مكتب مجلس اإلدارةأعضاء 

هيئة ها تيتجاوز الحدود المذكورة أعاله أو الحدود الجديدة التي وضع ألي مشارك معتمد ويجوزوإلى أي مدى. 
 من خالل منصة منفصلة. مجلس اإلدارة أعمالمتابعة  مكتب مجلس اإلدارة،

، تسمح المنصة والمجموعات اإلقليمية الحكومية( العمالوالعمل  أصحابفيما يتعلق باجتماعات المجموعات )و .5
وضع ما لم تعتبر أي مجموعة معينة أنه من الضروري ومشارك في كل مجموعة.  500حد أقصى االفتراضية ب

mailto:governingbody@ilo.org
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، سيتم منح جميع األشخاص المعتمدين في الجلسة من قبل المجموعات )سواء كانوا أعضاء في مجلس قيود
 .مجموعة كل منهمللمشاركة عن بُعد في اجتماعات  النفاذ إلى المنصةاإلدارة أم ال( حق 

 اً واحد اً وز أسبوعأعضاء مجلس اإلدارة والمراقبين إلى األمانة في موعد ال يتجا أوراق اعتمادغي أن تصل ينبو .6
المكتب من تحديد ما هيئة ، حتى يتمكن أعضاء 2020تشرين األول/ أكتوبر  26ول ، أي بحلقبل افتتاح الدورة

 إلى كل مشارك معتمد. الدخولمانة رموز ألا وترسل ،ديد عدد أعضاء الوفود المراقبةإذا كان من المطلوب تح

، سيلزم توفير بريد إلكتروني لالنضمام إلى الجلسة عن بُعدالمنصة االفتراضية إلى اآلمن  النفاذتمكين وبغية  .7
سيتم استخدام نفس البريد اإللكتروني وشخصي عند تقديم أوراق اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة والمراقبين. 

الذي سيتم استخدامه طوال الدورة لإلعالن عن البرنامج ونقل  "ILO Events APP"ق إلى تطبي النفاذلتمكين 
واجتماعات المجموعات الوثائق وتمكين المشاركين من التواصل مع بعضهم البعض أثناء االجتماعات العامة 

 وخارجها.

 المشاركة

ً  المشاركة  حضوريا

جرى تعليق كافة األحكام المتفق عليه سابقاً بشأن العدد المحدود لممثلي المجموعات في قاعات االجتماعات في  .8
 المكتب واستبدالها بقرار عقد الدورة بشكل افتراضي. 

 عن بعد المشاركة

ضية اإلدارة والمراقبون المدعوون إلى الجلسات العامة عن بُعد من خالل منصة افترا مجلسينضم أعضاء  .9
من لغات  لغة سيتمكن هؤالء المشاركون من االستماع إلى متحدثين آخرين ومخاطبة االجتماع بأيومغلقة. 

ليزية والفرنسية واأللمانية والروسية واإلسبانية( والتواصل كاإلدارة )العربية والصينية واإلنالعمل السبع لمجلس 
 ً  .في المنصة التحادثيفة ، من خالل وظالمشاركين وفرادىاالجتماع كاتب مع  خطيا

عن بعد إال للمشاركين المصرح لهم من كل  االنضمام إليهاخاصة وبالتالي ال يمكن  اتاجتماعات المجموعإن   .10
ات العمل سيتمكن المشاركون المعتمدون من أخذ الكلمة واالستماع إلى المشاركين اآلخرين بلغومجموعة. 

 .حادثلتوالتفاعل من خالل االتقليدية لكل مجموعة 

كون هناك حاجة إلى رموز أو روابط وصول منفصلة لحضور الجلسات العامة للدورة وأي جلسات خاصة وست .11
سيتم وهذه.  ةنوع من أنواع االجتماعات الثالث من خالل المنصة المغلقة الخاصة بكل للمجموعاتواجتماعات 

ً فردية بشكل منفصل لكل مشارك وفق دخولإرسال رموز أو روابط  الخاصة بهم وستكون  المشاركةلحقوق  ا
الخاص  الدخولتقع على عاتق كل مشارك مسجل مسؤولية الحفاظ على سرية رمز و. الدورةصالحة طوال مدة 

 .هنفسالوفد ، حتى داخل متناع عن مشاركته مع أي شخص آخربه واال

، إمكانية أعاله، عند الطلب 4و 3لفقرتين سيُتاح لألشخاص المعتمدين الذين يتجاوزون الحدود المذكورة في او .12
ولكن دون إمكانية مخاطبة هدة المناقشات واالستماع إليها إلى منصة افتراضية منفصلة تسمح لهم بمشا النفاذ

ً يمكن أيضو. أو التفاعل مع المشاركين اآلخريناالجتماع   النفاذتزويد وسائل اإلعالم واألفراد المهتمين بإمكانية  ا
 تراضية المنفصلة.إلى هذه المنصة االف

أي جلسة عامة محددة لمجلس  ، أن  الحكوماترات الرئيس مع مجموعة ، بعد مشاوالمكتبهيئة ذا قرر أعضاء وإ .13
، فسيقوم المكتب ببثها على اإلنترنت ن متاحة لعامة الجمهور دون تسجيلاإلدارة أو أجزاء منها يجب أن تكو

 منظمة العمل الدوليةليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية( من خالل موقع كاإلنإلى اللغات  ابلغة المتحدث )أو ترجمته
 . الويبعلى شبكة 
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 برنامجال

، سيتم تنظيم جميع مختلف ذات توقيتللمشاركين من مناطق ضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة العادلة بغية  .14
جلسة  12 تنظيمسيتم وتوقيت جنيف. من بعد الظهر ب 4:30والساعة  ظهراً  12:00الساعة ة بين الجلسات العام

مؤقت قبل أسبوعين على األقل  جدول أعماليتوفر وسالسبت إذا لزم األمر.  يوم، بما في ذلك عامة كحد أقصى
 .من افتتاح الدورة

ً اج إلى عقد اجتماعات جماعية أيضتحتو مختلف ذات توقيتبالنسبة للمجموعات التي تضم أعضاء من مناطق و .15  ا
، سيتم تخصيص ساعة ونصف كحد أقصى الجتماعات المجموعة ات األساسية المذكورة أعالهالساعفي غضون 

ارج يمكن تنظيم اجتماعات المجموعة مع الترجمة الفورية عند الطلب خولضمان وقت كاٍف للجلسات العامة. 
نهاية األسبوع إذا عطلة ، بما في ذلك خالل سابيع التي تسبق بدء الجلسةألخالل اهذه الساعات األساسية وكذلك 

 .لزم األمر

على موقع مجلس اإلدارة على اإلنترنت و علىوالجلسات العامة  اتيتم اإلعالن عن اجتماعات المجموعسو .16
المدرجة في جدول ، ستتضمن المعلومات البنود الجلسات العامةب وفيما يتعلق ."ILO Events APP"تطبيق ال

مطبق أي حد زمني  باإلضافة إلى، الصلة والمدة المقدرة لمناقشة كل بندشة مع روابط للوثائق ذات للمناق األعمال
 .الفرديةالمداخالت  وأ بإسم مجموعةلمداخالت ا على

بتحديد وحالمل يكون ذلك ممكناً عملياً، ، ةالثالثي الفحص مجموعة، بعد التشاور مع المكتبهيئة سيقوم أعضاء و .17
، فضالً للمداخالتالزمنية المقابلة  والفتراتالتقريبية لمناقشة كل بند بما في ذلك المدة البرنامج المؤقت للدورة 

 إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار عن الوقت الذي يتم فيه تقديم البنود التي يتم النظر فيها عن طريق المراسلة
 بشأنها.

 إجراء المناقشات

 إدارة الوقت

ق المبادئ ، تطبَ إلى أقصى حد االستفادة من الوقت المتاحوالحاجة إلى للجلسات العامة للعدد المحدود  نظراً  .18
 :التالية

كل بند من بنود جدول ب مجلس اإلدارة، قدر المستطاع، اإلعراب عن موقفهم فيما يتعلقعضاء أل ينبغي (أ)
 .مهاالتي يدلي بها المتحدث باس المقدمة بإسم المجموعة،األعمال من خالل البيانات 

المجموعة بيانات ، على المواقف التي تختلف فيها عن المستطاع، قدر لفرديةقتصر البيانات اأن ت ينبغي (ب)
عملية صنع شأن ب وتكون مجديةالتي ينتمي إليها العضو أو التي تضيف منظوًرا ال يشمله بيان المجموعة 

 .القرار

لمقدمة بإسم فيما يتعلق بالبيانات الفردية أو تلك ا أعاله 19في الفقرة  الواردةالحدود الزمنية  قتطبَ  (ج)
 مجموعة.

عضاء في ينبغي للدول غير األ، الداخليمن النظام  8-1المشار إليها في الفقرة  المحددةباستثناء الحاالت  (د)
ستجري ساعة من بدء الجلسة التي  24قبل  تقديم طلبات أخذ الكلمة خريناآلمراقبين المجلس اإلدارة أو 

تقديمه بأي من اللغات الرسمية الثالث  واجبص البيان التضمن نت ، على أنجدول األعمالبند  فيها مناقشة
المكتب ما إذا كان ينبغي تقديم البيان شفهياً وفي إطار أي هيئة يحدد أعضاء وكلمة.  700وال يتجاوز 

ً لمجلسأو ما إذا كان ينبغي إتاحته  ةزمني فترة شكل بوإدراجه التي قُدم بها البيان لغة البدارة اإل خطيا
 الجلسة.أعمال موجز في محضر 

ً الكلمة أخذ يجب تقديم طلبات  (ه) قبل ساعة واحدة من افتتاح الجلسة  governingbody@ilo.orgإلى  خطيا
يم أفضل تقيإجراء سيسمح ذلك بعرض قائمة المتحدثين المسجلين ووالتي من المقرر مناقشة البند فيها. 

 للوقت الالزم لكل مناقشة.

  

mailto:governingbody@ilo.org
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 رئيس ال واجبات

 مناوبعضو أو  أصيلعضو إلى مهام بهذه ال يعهد، ما لم مجلس اإلدارةجلسات  مجلس اإلدارةيترأس رئيس  .19
رة ـلفق، كما تنص عليه اأو قسم معين أو جلسة أو بند معين من جدول األعمال لرئاسة جزء مجلس اإلدارةفي 
 .الداخليمن النظام  2-2-5

 إجرائي مقترحأي في  والبت  الجلسة  مخاطبةلرئيس منح أو سحب الحق في لتقدير ا يُترك، أثناء إجراء المناقشات .20
التقيد الصارم  بغيةإلى جلسة أخرى  النظر في هذه المقترحات أو الطلبات تأجيل. ويجوز له ق الردحطلب أو 
 .إدارة الوقتب

 .قائمة المتحدثين المسجلين عند االنتهاء من تجريلى المداخالت التي نطبق عت ةزمني فترةالرئيس أي  يحدد .21

خارج الساعات المخصصة للجلسات  على أن تجري هذه األخيرةالمفاوضات إلجراء جلسات ال إيقافي تجنب ينبغ .22
 .العامة

ً أن يقرر تقديم التعليقات أو البيانات  للرئيس، يجوز ، مثل النعيرسمي ابععند النظر في مسائل ذات ط .23  .خطيا

 خطياً، المقدمة( على التعليقات النظام الداخليمن  8-5الرد )بالمعنى المقصود في الفقرة حق المهلة المحددة ل .24
وعلى الردود الواجب  هي سبعة أيام بعد تقديم هذه التعليقات.، ( أدناهج)29)د( أعاله أو 20 الفقرتين تمشياً مع

شكل موجز في بباللغة التي قُدمت بها وتدرج  كلمة 700ها خطياً بإحدى اللغات الرسمية الثالث أال تتجاوز تقديم
 الجلسة.أعمال محضر 

 اتقرارالاتخاذ 

 القرارات بالمراسلة

سلسلة  2020مارس  /منذ آذاريتخذ مجلس اإلدارة  ما فتئ، 19-لكوفيد اإلجراءات المتبعة للتصديفي سياق  .25
ت هذه رة للجدل أو الروتينية. وقد أثبتت عن طريق المراسلة بشأن المسائل العاجلة أو غير المثيمن القرارا

 .فعالة وعملية بشكل خاص التخاذ القرارات في هذه الظروف االستثنائيةالطريقة أنها 

بتقديم بند  مجلس اإلدارة، أن يوصوا الثالثية الفحصلتشاور مع مجموعة ، بعد اعضاء هيئة المكتبيجوز ألو .26
أن  البند المطروح للقرار وعلىواحد أو عدة بنود في جدول األعمال التخاذ قرار بشأنها عن طريق المراسلة. 

 . عن طريق المراسلة بشأنه رارتخاذ قال قبل تقديمه الفحصللتشاور مع مجموعة يخضع 

 :القرارات بالمراسلة وفقاً لإلجراء التالي تُتخذ .27

فيما يتعلق عن موقفهم ( مدعوون للتعبير األعضاء األصيلون والمناوبون) رةمجلس اإلداجميع أعضاء  (أ)
ولكن  المقترحال يوافقون على   "2"، المقترحيوافقون على  " 1"بكل مشروع قرار مقترح عما إذا كانوا 

بر يعتوإلى حد عرقلة توافق اآلراء.  المقترحعلى  يوافقونال   "3" توافق اآلراء،السعي إلى عرقلة  دون
، أي ما يعادل التزام الصمت أثناء المناقشة في غرفة مجلس اً لهالقرار دعم مشروععدم وجود رد على 

دون اإلشارة إلى الردود  المتخذرئيس القرار ال، يعلن عدم وجود عائق أمام توافق اآلراء في حالواإلدارة. 
 الفردية.

 الفحصبعد التشاور مع مجموعة  هيئة المكتبأعضاء يحدد عدم التوصل إلى توافق في اآلراء،  في حالة (ب)
إلى مجلس اإلدارة )خالل نفس الدورة أو إلى دورة مقبلة( أو تقديمه  البند، ما إذا كان ينبغي إحالة الثالثية

فقط لإلشارة إلى  األصيلين، يجب دعوة األعضاء في مثل هذه الحاالتوللتصويت عن طريق المراسلة. 
يعتبر عدم الرد و يوافقون أو يمتنعون عن التصويت فيما يتعلق بكل اقتراح. ما إذا كانوا يوافقون أو ال

ً امتناع شارة إلى الردود الواردة من كل عضو اإلمع  المتخذيتم اإلعالن عن القرار وعن التصويت.  ا
 .نداء األسماءالتصويت ببنفس طريقة األعمال محضر النتائج في  ويتم إدراج، أصيل

ً يجوز لألعضاء أن يقدموا ، في كلتا العمليتين (ج) ، بما ت الرسمية الثالث( تفسيراً لردهم)بإحدى اللغا خطيا
ً كلمة  700 اإلرشاديجب أال يتجاوز هذا التفسير أو وإلى المكتب.  اإلرشاداتفي ذلك  باللغة  ويكون متاحا
في  طياً خذلك ب يقومأن  إرشاديجوز ألي عضو يرغب في التعليق على أي تفسير أو وبها.  دمالتي قُ 

كلمة ، للتوزيع باللغة التي قُد  م بها.  700، بما ال يتجاوز م )بإحدى اللغات الرسمية الثالث(أيا 7غضون 
 الجلسة.أعمال شكل موجز في محضر بوالتعليقات الواردة  واإلرشاداتسيتم تضمين جميع التفسيرات و

 مجلس اإلدارة. عمال دورةأج في محضر يعلن الرئيس جميع القرارات عن طريق المراسلة وتدرَ  .28
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 القرارات خالل الجلسات العامة وتقديم التعديالت

البنود المدرجة في جدول األعمال  معالجة، سيتم عالة مع الحفاظ على توافق اآلراءمن اتخاذ قرارات ف بغية التمك ن .29
 :المقرر مناقشتها على النحو التاليو

رغب في تقديم تعديل على أي نقطة قرار مقترحة تعضو في مجلس اإلدارة أو مجموعة  يجب على أي (أ)
استهالل ساعة على األقل من  48فعل ذلك بإحدى اللغات الرسمية الثالث قبل تمجلس اإلدارة أن ل وثيقةفي 
 مناقشة البند فيها. المقررلجلسة ا

للغات )أ(( بإحدى االفقرة تعديل على تعديل مقدم بموجب  السيمايجب تقديم أي تعديل فرعي مقترح ) (ب)

 .الجلسة المقرر مناقشة البند فيها استهاللساعة على األقل من  24الرسمية الثالث قبل 

 التعديالت والتعديالت الفرعية وتوزيعها باللغات الرسمية الثالث بمجرد ورودها. كافة ستُترجم (ج)

للتدخل ومعالجة البند قيد  اترئيس مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومال يدعوكل بند، ب فيما يتعلق (د)

المعتادة،  مجلس اإلدارةممارسات  وتمشياً معالبند.  بشأن هذاتعديالت وتعديالت فرعية وردت  ةالنظر وأي

ويمكنه  ،ردًا على المداخالت ألخذ الكلمةأصحاب العمل مجموعة العمال و ةرئيس ممثلي مجموعال يدعو

ً أيض  .لمناقشةمنح الكلمة ألي حكومة تسعى للرد على ا ا

، يختتم لى من المداخالت بشأن أحد البنودتوافق في اآلراء عقب هذه الجولة األوالتوصل إلى في حال  (ه)
 المعني. البندمناقشة رئيس ال

لرئيس مناقشة البند. ، يؤجل اتتوافق في اآلراء بعد الجولة األولى من المداخال التوصل إلى في حال عدم )و(
المكونة بهدف الهيئات جموعات م كافةمشاورات بين أعضاء هيئة المكتب  مينظ، الجلسةانتهاء وبعد 

المكتب مشروع أعضاء هيئة قدم يقرار. وبناًء على تلك المشاورات،  إيجاد توافق في اآلراء بشأن نقطة
ً قرار منقح ساعة على األقل من استئناف مناقشة البند لتمكين  48أي مشروع قرار معدل قبل  ويوَزع. ا
 .في اآلراء توافقالتوصل إلى المزيد من التشاور داخل المجموعات وفيما بينها وتسهيل إجراء 

 341البند إلى الدورة النظر في ، يؤجل في اآلراء عند استئناف المناقشة التوصل إلى توافق في حال عدم )ز(
متابعة المفاوضات  ،، ما لم يقرر مجلس اإلدارة إذا سمح الوقتلمجلس اإلدارة( 2021مارس آذار/ )

ً د للتصويت عن طريق المراسلة وفقأو طرح البن التوصل إلى توافق في اآلراءبهدف  لإلجراء الموضح  ا
 أعاله.


