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 مذكرة تمهيدية

 ((8102)آذار/ مارس  333)ينظر فيها مجلس اإلدارة في دورته 

 النظام الداخلي لالجتماعات التقنية

 0 المادة

 النطاق

االجتماعات التقنية التي يدعو إليها مجلس إدارة مكتب العمل ينطبق هذا النظام الداخلي على جميع   .0

 الدولي والتي ال ينطبق عليها أي نظام داخلي آخر.

يجوز لمجلس اإلدارة أن يعلق تطبيق جميع أحكام هذا النظام الداخلي أو جزء منها، في أي اجتماع   .8

 ول أعماله.بعينه، أو أن يعدلها، مع مراعاة التشكيل الخاص لالجتماع أو جد

 8 المادة

 ومكان انعقاده مدتهوتاريخ االجتماع 

 يحدد مجلس اإلدارة تاريخ االجتماع ومدته ومكان انعقاده.

 3 المادة

 المتوقعة النتائجوجدول األعمال 

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

 ت أو أي بيان آخر متفق عليه يتضمن إرشادات بشأن المسائل التي يشملها جدول األعمال.االستنتاجا

 رهناً بموافقة مجلس اإلدارة، يجوز لمكتب العمل الدولي أن ينشر النتائج ويوزعها.  .8

 4 المادة

 تشكيل االجتماع

 تتألف االجتماعات التقنية من:  .0

 ممثل واحد عن كل حكومة مهتمة؛ )أ(

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

 ، يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر تحديد مشاركة الحكومات.4)أ( من المادة 0من الفقرة على الرغم   .8

ة التي يعلى الحكومات التي ترغب في المشاركة في االجتماع أن تبلغ المكتب بذلك خالل المهلة الزمن  .3

 يحددها المكتب.

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

 العمل وممثلي العمال.
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 3 المادة

 المستشارون؛ المناوبون

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

 العمال، حسب مقتضى الحال.

يحق ألي مستشار، يرخص له بذلك الممثل الذي هو ملحق به، أن يشارك في االجتماع ولكن ال يحق   .8

 له تعيين مناوب.

مناوباً له. ويحدد اإلشعار  مستشارهيجوز ألي ممثل أن يعيّن، بإشعار خطي موجه إلى الرئيس،   .3

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

 في المداوالت بمقتضى ذات الشروط التي تنطبق على الممثلين.

 6 المادة

 هيئة مكتب االجتماع

، وثالثة نواب للرئيس، يُنتخبون على التوالي 8قرة تتألف هيئة المكتب من رئيس، يعيّن بمقتضى الف  .0

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

يعيّن مجلس اإلدارة أحد أعضائه األصيلين أو أحد أعضائه المناوبين رئيساً لالجتماع، أو يطلب   .8

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

 االجتماع وفقاً لذلك.

 7 المادة

 مهام هيئة المكتب

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

 ارسها الرئيس.بوسع الرئيس أن يحضرها، ويمارسون خالل رئاستهم، سلطات مماثلة لتلك التي يم

يدير الرئيس النقاشات ويحفظ النظام ويكفل مراعاة النظام الداخلي ويطرح المسائل ليتخذ االجتماع   .8

 قراراً بشأنها ويتأكد من توافق اآلراء ويعلن ذلك.

يجوز للرئيس أن يسحب حق الكلمة من أي متحدث تكون مالحظاته غير ذات صلة بالموضوع قيد   .3

 المناقشة.

 يحق للرئيس االشتراك في المناقشات.  .4

توافق هيئة مكتب االجتماع على برنامج عمل االجتماع، وتحدد تاريخ ووقت جلسات االجتماع   .3

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

 السليم. اتخاذ قرار من أجل سير أعماله على النحو

 2 المادة

 القبول في الجلسات

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

 حق المشاركة في أعمال االجتماع

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

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

التي دعاها مجلس اإلدارة لتكون ممثلة في  الرسميةيجوز لألشخاص الذين يمثلون المنظمات الدولية   .8

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

 تعديالت.

جوز لألشخاص الذين يمثلون المنظمات الدولية غير الحكومية التي أقامت معها منظمة العمل الدولية ي  .3

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

ها في االجتماع، أن يحضروا االجتماع الدولية غير الحكومية األخرى التي دعاها مجلس اإلدارة إلى إيفاد من يمثل

بصفة مراقب. ويجوز للرئيس، باالتفاق مع نواب الرئيس، أن يسمح لهؤالء المراقبين باإلدالء ببيانات أو تعميم 

هذه البيانات من أجل إحاطة االجتماع علماً بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، 

 لى االجتماع التخاذ قرار بشأنها.يحيل الرئيس المسألة إ

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

اق مع ويجوز للرئيس باالتفويحق لهؤالء المراقبين أن يدلوا ببيان واحد أمام االجتماع في جلسته االفتتاحية. 

لك وأعطيت األولوية الواجبة للممثلين، أن يسمح للمراقبين الحكوميين باإلدالء نواب الرئيس، إذا سمح الوقت بذ

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

 يجوز لكل من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال أن تعيّن مراقبين لحضور االجتماع.  .3

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

 في تقديم مقترحات أو تعديالت.

يجوز ألعضاء أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال في االجتماع أن يقوموا بمداخالت   .7

 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

تتم التثنية عليه. وإذا قدمه ممثل ناطق باسم إحدى المجموعات، ما لم  آخر ال يناقش أي مقترح أو تعديل  .8

 فإنه يُعتبر مثنياً عليه.

 يجوز للرئيس، بعد التشاور مع نواب الرئيس وأمانة االجتماع، أن يحدد مهالً زمنية لتقديم التعديالت.  .3

يجوز للممثل الذي قدم تعديالً أن يسحبه، ما لم يكن هناك تعديل على هذا التعديل قيد المناقشة أو تم   .4

 .آخر ممثلاعتماده. وأي تعديل تم سحبه على هذا النحو يمكن أن يقدمه، دون إشعار مسبق، أي 

الداخلي، وعلى يجوز ألي ممثل، في أي حين، أن يسترعي النظر إلى وجود مخالفة ألحكام النظام   .3

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

 القرارات

يجوز لالجتماع أن ينظر في مشاريع القرارات بشأن المسائل المتعلقة بجدول األعمال، شريطة إعطاء   .0

وأال يكرر محتوى هذه القرارات تلك  3األولية العتماد نتيجة االجتماع التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للمادة 

 النتيجة.

 تقدم هذه القرارات خطياً إلى األمانة قبل نهاية اليوم األول من االجتماع.  .8

 08 المادة

 اعتماد القرارات

تتخذ القرارات بتوافق اآلراء. ويبذل الممثلون قصارى جهودهم للتوصل إلى اتفاق يكون مقبوالً عموماً 

، تسجل في المحضر أية مواقف أو الحاالتقرار دون اعتراضات رسمية عليه. وفي هذه بحيث يمكن اعتماد 

 تحفظات مخالفة دون أن تشكل عائقاً أمام اعتماد القرار المعني.

 03 المادة

 الهيئات الفرعية

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

ل مجموعة من المجموعات، فضالً عن رئيس أو نائب رئيس االجتماع، الذي يرأس جلسات الهيئة ك تعينهم

 الفرعية.

يجوز لألعضاء الحكوميين في هيئة فرعية أن يصحبوا مستشاريهم، بحيث ال يتجاوز عددهم اإلجمالي   .8

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

 وأعضاء أمانة العمال أن يشتركوا في المداوالت.

 تنطبق أحكام هذا النظام الداخلي طالما أنها ذات صلة ومقترنة بالتعديالت الالزمة للهيئات الفرعية.  .3

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

 04 المادة

 األمانة

عيّن المدير العام أمانة االجتماع. وتوفر األمانة الدعم اإلداري والموضوعي الالزم لتيسير المناقشات. يُ 

 ويمثل األمين العام لالجتماع المدير العام، وهو رئيس األمانة.

 03 المادة

 اللغات

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

 ذلك.
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إذا قرر االجتماع استخدام الشاشات لتقديم النص المزمع اعتماده، فإن مكتب العمل الدولي يبذل   .8

قصارى جهده لعرض النص باللغات الرسمية. فإن تعذر ذلك بسبب قيود عملية، يجوز عرض النص بلغة واحدة 

 فقط.

لتوفير الترجمة الفورية من لغات العمل األخرى وإليها،  يضع مكتب العمل الدولي الترتيبات الالزمة  .3

 مع مراعاة تشكيل االجتماع.

 06 المادة

 محضر األعمال

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

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

 تصويبات على البيانات الصادرة عنهم أو المنسوبة إليهم، قبل إتاحتها على اإلنترنت وتقديمها إلى مجلس اإلدارة.

، يتضمن محضر 3إذا لم يتمكن االجتماع من تحقيق النتيجة التي حددها مجلس اإلدارة وفقاً للمادة   .8

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

 بالمسائل التي يشملها جدول األعمال.

 07 المادة

 المجموعات يةاستقالل

 رهناً بهذا النظام الداخلي، تشرف كل مجموعة على إجراءاتها الخاصة.
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 النظام الداخلي الجتماعات الخبراء

 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   .8

 أعماله.جدول التشكيل الخاص لالجتماع ويعدلها، مع مراعاة أن بعينه، أو 

 8 المادة

 تاريخ االجتماع ومدته ومكان انعقاده

 .دارة تاريخ االجتماع ومدته ومكان انعقادهيحدد مجلس اإل

 3 المادة

 المتوقعة والنتائججدول األعمال 

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

ض ، في بعستنتاجاتمبادئ توجيهية أو وثيقة مماثلة تتضمن إرشادات تقنية مفصلة أو ا مدونة ممارسات أو

 بشأن المسائل التي يشملها جدول األعمال. األحيان،

 ويوزعها. أن ينشر هذه الوثائقرهناً بموافقة مجلس اإلدارة، يجوز لمكتب العمل الدولي   .8

 4 المادة

 تشكيل االجتماع

 تشكيل كل اجتماع من اجتماعات الخبراء. يحدد مجلس اإلدارة  .0

يتألف االجتماع من عدد متساٍو من الخبراء الذين ترشحهم الحكومات ومجموعة أصحاب العمل   .8

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

اء المقرر دعوة حكوماتها إلى ترشيح تُِعد المجموعة الحكومية في مجلس اإلدارة، قائمة بالدول األعض  .3

شاور مع بعد التخبراء، وتلك التي ستدرج في قائمة احتياطية، على أساس إقليمي. ولهذا الغرض، يقدم المكتب، 

 ، قائمة بالدول األعضاء ذات الصلة بموضوع االجتماع.المنسقين اإلقليميين

، أو لم تُرد الحكومة في 8بموجب الفقرة إذا رفضت حكومة دولة عضو الدعوة إلى ترشيح خبير   .4

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

 االحتياطية كبديل عنها.

يعمل األشخاص المعينون كخبراء بصفتهم الشخصية ويتصرفون ويعبرون عن آرائهم بصفتهم   .3

ؤالء األشخاص، تسترشد الحكومات ومجموعات مجلس اإلدارة بالحاجة إلى تأمين أعلى خبراء. وعند تعيين ه

 مستوى ممكن من المؤهالت، فضالً عن التوازن الجغرافي وبين الجنسين.
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 3 المادة

 المستشارون؛ المناوبون

ة جموعيجوز لكل خبير أن يرافقه مستشار واحد تعينه الحكومة نفسها أو مجموعة أصحاب العمل أو م  .0

 العمال، حسب مقتضى الحال.

أن يشارك في االجتماع  ،الذي هو ملحق بهأو الخبير  ق ألي مستشار ترخص له بذلك مجموعتهيح  .8

 .مناوبولكن ال يحق له التصويت أو تعيين 

مناوباً له. ويحدد اإلشعار  مستشارهأن يعيّن، بإشعار خطي موجه إلى الرئيس،  يجوز ألي خبير  .3

ترك يجوز للمناوب أن يش. وفي هذه الحالة، و الجلسات التي سيتصرف فيها المناوب نيابة عن الخبيرلسة أالج

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

 6 المادة

 هيئة مكتب االجتماع

خبون على التوالي للرئيس، يُنت، وثالثة نواب 8تتألف هيئة المكتب من رئيس، يعيّن بمقتضى الفقرة   .0

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

يكون الرئيس شخصاً مستقالً يتمتع بخبرة في المسائل التي يشملها جدول األعمال الذي يختاره مكتب   .8

 العمل الدولي.

 7 المادة

 مهام هيئة المكتب

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

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

ويطرح المسائل ليتخذ االجتماع  الداخلييدير الرئيس النقاشات ويحفظ النظام ويكفل مراعاة النظام   .8

 ا ويتأكد من توافق اآلراء ويعلن ذلك.قراراً بشأنه

للرئيس أن يسحب حق الكلمة من أي متحدث تكون مالحظاته غير ذات صلة بالموضوع قيد يجوز   .3

 المناقشة.

 حق للرئيس االشتراك في المناقشات.ي  .4

 وأي حدود الجلساتتوافق هيئة مكتب االجتماع على برنامج عمل االجتماع، وتحدد تاريخ ووقت   .3

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

 .السليمأعماله على النحو 

 2 المادة

 القبول في الجلسات

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

 حق المشاركة في أعمال االجتماع

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

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

في  ةلتكون ممثلالتي دعاها مجلس اإلدارة  الرسميةيجوز لألشخاص الذين يمثلون المنظمات الدولية   .8

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

 تعديالت.

يجوز لألشخاص الذين يمثلون المنظمات الدولية غير الحكومية، التي أقامت معها منظمة العمل   .3

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

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.

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

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

)واحد عن كل  دون الحق بأخذ الكلمة يجوز للحكومات المهتمة أن تحضر االجتماع بصفة مراقب  .4

تتخذ ترتيبات جلوس خاصة لهؤالء المراقبين في ضمن مهلة زمنية يحددها المكتب.  حكومة( بعد إخطار مسبق

 قاعة االجتماع.

 في المناقشات. تقوم بمداخالت  يحق لهيئة مكتب مجلس اإلدارة أن تحضر االجتماع وأن  .3

 تيقوموا بمداخاليجوز ألعضاء أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال في االجتماع أن   .6

 في المناقشات.

يجوز لالجتماع أن يدعو أشخاصاً خارجيين للتحدث أمام االجتماع، مثالً أثناء أي مناقشات للخبراء   .7

 أو موائد مستديرة يمكن تنظيمها في إطار االجتماع.

 01 المادة

 المقترحات والتعديالت

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

 ما لم تتم التثنية عليه.  آخر ال يناقش أي مقترح أو تعديل  .8

 وأمانة االجتماع، أن يحدد مهالً زمنية لتقديم التعديالت. جوز للرئيس، بعد التشاور مع نواب الرئيسي  .3

ة أو تم المناقشالذي قدم تعديالً أن يسحبه، ما لم يكن هناك تعديل على هذا التعديل قيد  يجوز للخبير  .4

 .آخر خبيرأي  ،دون إشعار مسبق ،اعتماده. وأي تعديل تم سحبه على هذا النحو يمكن أن يقدمه

، وعلى الداخلي، في أي حين، أن يسترعي النظر إلى وجود مخالفة ألحكام النظام يجوز ألي خبير  .3

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

 اعتماد القرارات

الجهود للتوصل إلى اتفاق يكون مقبوالً عموماً قصارى  تتخذ القرارات بتوافق اآلراء. ويبذل الخبراء

تُسجل في المحضر بحيث يمكن اعتماد قرار دون اعتراضات رسمية عليه ودون تصويت. وفي هذه الحاالت، 

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

 08 المادة

 األمانة

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

 وهو رئيس األمانة. ،ويمثل األمين العام لالجتماع المدير العام

 03 المادة

 اللغات

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

 ذلك.

إذا قرر االجتماع استخدام الشاشات لتقديم النص المزمع اعتماده، فإن مكتب العمل الدولي يبذل   .8

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

 قط.ف

يضع مكتب العمل الدولي الترتيبات الالزمة لتوفير الترجمة الفورية من لغات العمل األخرى وإليها،   .3

 االجتماع. تشكيلمع مراعاة 

 04 المادة

 محضر األعمال

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

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

 تصويبات على البيانات الصادرة عنهم أو المنسوبة إليهم، قبل إتاحتها على اإلنترنت وتقديمها إلى مجلس اإلدارة.

محضر  يتضمن، 3لمادة إذا لم يتمكن االجتماع من تحقيق النتيجة التي حددها مجلس اإلدارة وفقاً ل  .8

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

 بالمسائل التي يشملها جدول األعمال.

 03 المادة

 المجموعات يةاستقالل

 ، تشرف كل مجموعة على إجراءاتها الخاصة.الداخليرهناً بهذا النظام 
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