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  مقدمة 

نظامين جديدين، هما:  (  2018نوفمبر  تشرين الثاني/    –أكتوبر  تشرين األول/  )  334اعتمد مجلس اإلدارة في دورته   .1
ً قرر أيضعليه،  و  .الجتماعات الخبراء  الداخليوالنظام    التقنيةلالجتماعات    الداخلي النظام     سيستعرض هذين النظامينأنه    ا

( المذكرة التمهيدية 2019مارس  آذار/  )  335وقد اعتمد مجلس اإلدارة في دورته    1. 2022مارس  آذار/  في دورته في  
 2.ينالنظامهذين ل

طبق بشكل افتراضي  نوضع مجموعة من القواعد اإلجرائية العامة تكان  كمن ذل الغرض األساسي لى الرغم من أن  وع .2
األول ينطبق ،  نظامين داخلييناعتمد في نهاية المطاف  إال أنه  االجتماعات الثالثية التي يعقدها مجلس اإلدارة،    كافةعلى  

عام   بشكل  التقنية  االجتماعات  سابقعلى  يعرف  كان  ما  ذلك  في  ً )بما  القطاعية(    ا على  والثانيباالجتماعات    ينطبق 
 . تحديداً  الخبراء اجتماعات

النظام  و .3 بين  الرئيسي  االختالف  الداخلي  التقنيةلالجتماعات    الداخلييكمن  في  ال  والنظام  الخبراء  التشكيل جتماعات 
 اً محدود  اً المهتمة وعدد  الحكومات  كافةممثلين عن    التقنيةاالجتماعات    تضمفي حين  ف.  الخاص بكل نوع من االجتماعات 

صفة  بمن الخبراء المستقلين الذين يعملون  محدد اجتماعات الخبراء من عدد  تتشكلمن ممثلي أصحاب العمل والعمال، 
كل مجموعة من المجموعات   جانبمن    تعيينهمشخصية كخبراء وليس كممثلين لحكومة أو مجموعة، على الرغم من  

تعتمد  اختصاصات كل نوع من االجتماعات. فاالجتماعات التقنية  من    التشكيلف في  ينبع هذا االختالو  .المكونة الثالث
اجتماعات الخبراء  وتعتمد  تستعرض    في حينالمدرجة في جدول أعمالها،    المسائل  بشأنإرشادات    تشملعادةً استنتاجات  

 أو المبادئ التوجيهية.  اتقواعد الممارس من قبيل ، المفصلة التقنيةالوثائق 

ً   12، ُعقد  ينالجديد  ينالنظامهذين  منذ اعتماد  و .4 ً   اجتماعا التي   المسائليحتفظ المكتب بقائمة  واجتماعات للخبراء.    5و  تقنيا
حتى اآلن، تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن    المكتسبةبناًء على الخبرة  و.  هذين النظامينعن تطبيق أو تفسير    تمخضت

 . المسائلالضوء على عدد محدود من  التنفيذ العملي للقواعد الجديدة وتسلط

  لمحة عامة ومسائل محددة 

النظام .5 اعتماد  الداخلي  كان،  ينالجديد  ينقبل  القطاعية    النظام  تكن لالجتماعات  ولم  الممارسة  مع  متفاوتاً  أصبح  قد 
 اجتماعات الخبراء تخضع ألي نظام مكتوب. 

يجعلهما ، مما  انالجديد  النظامانوفرهما  يالقانوني اللذين  الهيئات المكونة تقدر الوضوح واليقين    بشكل عام، يبدو أن  و .6
ً هناك أيضو.  اإلدارة السديدةفي    يساهمان هذين    إلى اعتماد  أفضتشعور بأنه على الرغم من المفاوضات المضنية التي    ا
االجتماعات التي الشكل االفتراضي لمعظم    مرونة كافية وأن    انوفري  انمتوازن  انا نصم أنه   النظامان، فقد أثبت  النظامين

 لم يؤد إلى ظهور صعوبات معينة.  19-كوفيدُعقدت خالل جائحة 

ً هناك اتفاق  عالوة على ذلك، يبدو أن   .7 ً عام  ا واجتماعات الخبراء   التقنيةمكتب االجتماعات  هيئة  عدد أعضاء    على أن    ا
تولي الهيئات المكونة    يسهل المناقشات المتوازنة والقائمة على توافق اآلراء. كما يبدو أن    ينالجديد  ينبموجب النظام 
يتيح  تحسين االتصاالت، مما  إلى  المبادرات التي اتخذها المكتب لتحسين األساليب العملية لهذه االجتماعات و  اهتماماً إلى

 .اتبشكل أفضل لالجتماع إمكانية االستعدادلمشاركين ا أمام

  

 
 .326-306، الفقرات GB.334/PVالوثيقة  ؛ GB.334/INS/7(Rev.)الوثيقة   1

 .346-340، الفقرات GB.335/PV؛ الوثيقة GB.335/INS/7الوثيقة   2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647954.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677387.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_672557.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713460.pdf
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 حقوق مشاركة المستشارين 

الجتماعات   الداخليوالنظام    التقنيةلالجتماعات    الداخلي( من النظام  3( و)2)5للمادة    تخضع حقوق مشاركة المستشارين .8
عبارة "ولكن ليس الحق  أن  ى في األولتكمن المالحظة صياغة هذه المادة. ب فيما يتعلقيمكن إبداء مالحظتين  والخبراء. 
إال شخص  مستشار  الأن يرافق الممثل أو الخبير  يمكن    الأصبحت زائدة عن الحاجة عندما تقرر أنه    " مناوب في تعيين  
ما من مبرر أنه  في  المالحظة الثانية  وتكمن    وأن  هذا األخير ال يمكن أن يعي ن مستشاراً ثانياً بصفة مناوب.واحد فقط،  

ً وفقبين النظامين. فاختالف  لوجود     أن يشارك مستشار  ألي    يحق ،  التقنيةلالجتماعات    الداخلي( من النظام  2)5للمادة    ا
الجتماعات الخبراء،   الداخلي( من النظام  2)5المادة  . أما بموجب  " هو ملحق بهالممثل الذي    منبترخيص  في االجتماع " 

هذه الوثيقة  ويرد في ملحق  .  " هو ملحق بهأو الخبير الذي    همجموعتمن    بترخيص" فيحق له أن يشارك في االجتماع  
 واجتماعات الخبراء. التقنيةحقوق المشاركة في االجتماعات تشكيل االجتماعات وجدول يلخص 

 مشاركة المراقبين الحكوميين

االجتماعات  يينالحكومالمراقبين  قبول    إن   .9 الحكومات  مشاركة  ب  يسمح  في  من  أكبر  وفي    األعمال متابعة  في  عدد 
 ، دون زيادة عدد المشاركين الذين يمارسون حقوق المشاركة الكاملة. المساهمة في المناقشاتب التقنيةاالجتماعات 

ً وفقو .10 تشارك في االجتماع أن    غير الممثلةيجوز فقط للحكومات  الداخلي لالجتماعات التقنية،  ( من النظام  4)9للمادة    ا
ً وفقأنه  اجتماعات الخبراء، حيث  على  هذا التقييد    وال ينطبق .  مراقببصفة   الجتماعات   الداخلي( من النظام  4)9للمادة    ا
بحلول الموعد بذلك  المكتب    إذ أخطرتمراقب  بصفة  االجتماع في    أن تشارك، يجوز لجميع الحكومات المهتمة  الخبراء

ً وفق  ،أنه  ما مفادهمع    ويتمشى ذلكفي االجتماع.    اً خبير  لو عينت، حتى  النهائي المحدد   الداخلي ( من النظام  5)4للمادة    ا
والنقط الخبراء  للنظام  1ة  الجتماعات  التمهيدية  المذكرة  ويتحدثون بصفته  يعمل،  ينمن  الشخصية كخبراء م  الخبراء 

 .عينتهمالحكومة أو المجموعة التي ليس كممثلين عن و

في اجتماع تقني بممثل واحد ومستشار    لكامبشكل  مشاركة  الالوفود الحكومية    تشكيل  تحديد  من شأن،  من الناحية العمليةو .11
جدول األعمال ضمن  المدرجة في  بنود  الأحد    يرتبطوال سيما عندما    على بعض الحكوماتيفرض قيوداً مهمة    أن  ،واحد

ممثلة في الوقت نفسه كومات  الح  أن تكونألنه ال يمكن    اً نظرجميعها في حضور االجتماع. و والية عدة وزارات ترغب  
 وضع المراقب بعدد أكبر من الممثلين.يسمح  إذ، مراقب فقطبصفة المشاركة  الحكومات بعض تختار، بممثل ومراقب

 الهيئات الفرعية المشاركة في أعمال 

مشاركة   ، بعض القلق فيما يتعلق بحقوقيئات الفرعيةبشأن اله  التقنيةلالجتماعات    الداخليمن النظام    13أثارت المادة   .12
 ممثلي المنظمات الدولية. 

الحكوميليجوز   .13 فرعية  يألعضاء  هيئة  في  المادة  مستشارين  أن يصحبوان  بموجب  ولكن  يكونوا  (2)13،  أن  يجب   ،
( 1)5كومة تعيينه بموجب المادة  غة إلى المستشار الذي يجوز لكل حتشير هذه الصيو"مستشاريهم" ]التشديد مضاف[.  

عية  حكومي في هيئة فرالعضو  الأن يكون مستشار    يمكن، ال  لمرافقة ممثلها. لذلك  التقنيةعات  لالجتما  الداخلي من النظام  
 لمنظمة دولية مدعوة. ممثالً لحكومة أخرى أو ممثالً 

لتمتعهم ،  الهيئات الفرعية بصفتهم الشخصيةعالوة على ذلك، ال يمكن لممثلي المنظمات الدولية المدعوة أن يشاركوا في   .14
بم  بصفة المادة  مراقب  النظام  2)9وجب  من  التقنية  الداخلي(  بالمادة    .لالجتماعات  نفسه،    النظاممن  (  4) 13وعمالً 

 . أمام المراقبينجلسات الهيئات الفرعية مفتوحة تكون  ال

ً تعين، كمستشار لممثلها أو خبيرها، شخص الحكومات لها مطلق الحرية في أن    حل عملي على أساس أن    اعتمادتم  و .15   ا
لية المعنية.  في ذلك مسؤول من المنظمة الدو  ن، بممثلهاي  التيليس مسؤوالً في حكومتها وال يحمل جنسية الدولة العضو  

ذلك أن   أوالً   غير  الشخص يصبح ممثالً   أن  ،  يعني  و   هذا  المعنية  والتصرف  ال  للحكومة  التحدث  تلك   باسمإال   يمكنه 
ً كومة، وثانيالح أن  ا ليس    ،  لها بشخص  المتاح  الوحيد  المستشار  المعنية ملزمة بملء منصب  ً الحكومة  تلك    موظفا في 

 الحكومة.
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 القرارات تقديم 

، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التقنيةال يجوز النظر في القرارات واعتمادها إال من خالل االجتماعات   .16
  قاً وفوصعوبات.  الاثنان من هذه الشروط بعض  ويمكن أحياناً أن يطرح  .  التقنيةلالجتماعات    الداخليمن النظام    11المادة  
محتوى هذه القرارات يكرر  شريطة أال  في مشاريع القرارات    أن ينظريجوز لالجتماع التقني  ،  من هذه المادة  1للفقرة  

، يجب تقديم هذه القرارات  من هذه المادة  2االستنتاجات عادة؛ ومع ذلك، وعمالً بالفقرة    -  تيجة المتوقعة من االجتماعالن
من المستحيل ،  ت مبدئياً بعدبدأال تكون قد  صياغة االستنتاجات  وبما أن   .  من االجتماعإلى األمانة قبل نهاية اليوم األول  

 ً  يكرر االستنتاجات. ما إذا كان القرار  تحديد عمليا
، وليس عند النظر في القرار   ال يستوفى إال  الزدواج  شرط عدم ا  بما أن  ، ال يتعارض الشرطان  قانونيةظر  نمن وجهة  و .17

قرارات كان ال بد من تعديلها على إلى تقديم مشاريع    أفضت المدة القصيرة المتوخاة،  عند تقديمه. ومن الناحية العملية
 أو سحبها. ،دواجية االستنتاجاتاز بغية تجنبنطاق واسع 

 مشروع القرار 

 ا  الجتماعات الخبراء وفق   الداخليوالنظام    التقنيةلالجتماعات    الداخليبعد أن استعرض مجلس اإلدارة تطبيق النظام   .18
إلى اتخاذ مزيد من ال حاجة    أن  ، قرر  2018نوفمبر  تشرين الثاني/  في  عند اعتماد هذين النظامين  لقراره الصادر  

 اإلجراءات في هذه المرحلة. 
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  الملحـق 

 تشكيل االجتماعات التقنية واجتماعات الخبراء وحقوق المشاركة فيها

 اجتماعات الخبراء االجتماعات التقنية  المجموعة  المشاركون 

 المشاركة  القبول  المشاركة  القبول   

التقنية( /  الممثلون )االجتماعات 
 الخبراء )اجتماعات الخبراء(

ممثل عن كل حكومة مهتمة )ما لم   الحكومات 
 قيوداً عامة(  يحدد مجلس اإلدارة

  تقديمكامل الحقوق )أخذ الكلمة،  
 االقتراحات، تعيين المناوب( 

  تقديمكامل الحقوق )أخذ الكلمة،   مجلس اإلدارة يحدد عدد الخبراء 
 االقتراحات، تعيين المناوب( 

أصحاب العمل /   
 العمال 

  تقديمكامل الحقوق )أخذ الكلمة،   مجلس اإلدارة يحدد عدد الممثلين 
 االقتراحات، تعيين المناوب( 

  تقديمكامل الحقوق )أخذ الكلمة،   مجلس اإلدارة يحدد عدد الخبراء 
 االقتراحات، تعيين المناوب( 

الحكومات /   المناوبون المستشارون / 
أصحاب العمل /  

 العمال 

شخص واحد كحد أقصى لكل ممثل،  
تعينه الحكومة نفسها أو مجموعة  

   أصحاب العمل/ العمال

وتقديم   الحق في أخذ الكلمة
 االقتراحات إذا كان الطرف  
   المعني مفوضاً من قبل الممثل

 أو جرى تعيينه كمناوب 

شخص واحد كحد أقصى لكل خبير،  
تعينه الحكومة نفسها أو مجموعة  

 أصحاب العمل/ العمال 

وتقديم   الحق في أخذ الكلمة
 االقتراحات إذا كان الطرف  

المعني مفوضاً من قبل الخبير أو  
 أو جرى تعيينه كمناوب  المجموعة

عدد   - أي حكومة ليس لديها ممثل  المراقبون من الحكومات 
 عن كل حكومة غير محدد  المراقبين

في الجلسة االفتتاحية؛    واحدبيان 
إذا سمحت هيئة   بيانات إضافية
 المكتب بذلك 

شخص واحد لكل   الحكومات المعنية، 
اإلخطار بذلك خالل   حكومة، شريطة
 المهلة المحددة 

 ال يحق له أخذ الكلمة أو المشاركة 

المراقبون من أصحاب العمل /  
 العمال 

 الحق في أخذ الكلمة  غير محدد؛  العدد غير محدد  
 عن صفة مراقب  اً يتأتى ضمني 

 ال ينطبق  ال يوجد مراقبون 

المنظمات الدولية التي أبرمت    المنظمات الدولية 
ترتيبات دائمة مع منظمة العمل  
 الدولية؛ المنظمات الدولية التي  

 دعاها مجلس اإلدارة 

المنظمات الدولية التي أبرمت   الحق في أخذ الكلمة 
مة مع منظمة العمل  ترتيبات دائ

 الدولية؛ المنظمات الدولية التي  
 دعاها مجلس اإلدارة 

 الحق في أخذ الكلمة  

المنظمات غير الحكومية التي تتمتع    المنظمات غير الحكومية 
بصفة استشارية عامة؛ المنظمات  
غير الحكومية التي دعاها مجلس  

 اإلدارة 

الحق في أخذ الكلمة إذا سمحت هيئة  
 المكتب بذلك 

المنظمات غير الحكومية التي تتمتع  
بصفة استشاري عامة؛ المنظمات  
غير الحكومية التي دعاها مجلس  

 اإلدارة 

الحق في أخذ الكلمة إذا سمحت  
 هيئة المكتب بذلك 
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 اجتماعات الخبراء االجتماعات التقنية  المجموعة  المشاركون 

 المشاركة  القبول  المشاركة  القبول   

 الحق في أخذ الكلمة  رئيس ونواب رئيس مجلس اإلدارة  الحق في أخذ الكلمة  رئيس ونواب رئيس مجلس اإلدارة   ة هيئة مكتب مجلس اإلدار

أمانة مجموعة أصحاب العمل  
 وأمانة مجموعة العمال  

 )في االجتماع( 

 الحق في أخذ الكلمة  ال يوجد عدد محدد  الحق في أخذ الكلمة  ال يوجد عدد محدد  

 الكلمة الحق في أخذ   أشخاص يدعوهم االجتماع  الحق في أخذ الكلمة  أشخاص يدعوهم االجتماع   متحدثون خارجيون 

      

)أشخاص ال يتمتعون   الجمهور
 بصفة مشارك( 

  فرادى الزوارلعدد غير محدد  
 المقبولين 

 ال ينطبق  غير مسموح لهم ال حقوق لهم 

 

 




