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  مكتب العمل الدولي  GB.303/LILS/2: الوثيقة
 303: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثانيجنيف، 

LILS  لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية 

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول منالثاني  البند

 مراجعة قواعد االجتماعات اإلقليمية

 يدـتمه

بأن يصادق مؤتمر العمل الدولي في دورته ) ٢٠٠٨مارس / آذار (٣٠١أوصى مجلس اإلدارة في دورته  .١
على عدد من التعديالت التي ُأدخلت على قواعد االجتماعات ) ٢٠٠٨يونيه / حزيران(ين السابعة والتسع

اإلقليمية، في الوقت نفسه الذي طلب فيه إجراء المزيد من التكييفات حسب االقتضاء إلبراز مسألة المساواة 
عمل الدولي في صادق عليها مؤتمر ال على النحو المطلوب، وبعد أن نقحت هذه التعديالت. ١بين الجنسين

وفي الدورة نفسها طلب مجلس اإلدارة إلى المكتب تحضير تمهيد منقح للقواعد، . ٢السابعة والتسعين دورته
  .يرد في الملحق

في اللجنة  هاجرتأمناقشة التي الوعند تحضير التمهيد المنقح إلبراز آخر التعديالت، أخذ المكتب بعين االعتبار  .٢
باه خاص إلى ما ُأعرب عنه من اهتمام بوضع تمهيد أقصر يتضمن إحاالت وأولي انت. ٢٠٠٨مارس / آذار

، ٢٠٠٨وبصورة خاصة، يرآز التمهيد المقترح على تعديالت سنة . إلى القواعد بدال من أن يكرر مضمونها
لمجموعات األولية لجتماعات اال ومنها، على سبيل المثال، توقيت ،التي تنطوي على انعكاسات عملية مهمة

؛ المزايا ) من التمهيد١الفرع (سبة لنشر قائمة مؤقتة بالمندوبين وفترة ساعتين إليداع االعتراضات بالن
؛ حضور الشخصيات العامة المرموقة وهيئة مكتب مجلس )٢الفرع (والحصانات في مكان انعقاد االجتماع 

، مع "األشخاص"تشمل  ل١٠ في ضوء توسيع نطاق المادة جتماعاال حق التحدث أمامو) ٣الفرع (اإلدارة 
؛ توقيت نشر قوائم أوراق االعتماد  والصالحية فيما يخص )٤الفرع (ترآيز على إعطاء األولوية للمندوبين 

  ).٥الفرع (البالغات 

ما ُطلب ذلك، باستخدام إحاالت إلى القواعد نفسها حسبوجرى تبسيط النص القائم فيما يخص نقاط متعددة،  .٣
 ال يكرر التمهيد العديد من آخر التعديالت التي ،وعلى غرار ذلك. ٣م القواعدحرصا على تجنب تكرار أحكا

   غرضرت بـالت جـتغييرات أو تعدين ـما استتبع ذلك م من قبيل ،تبدو واضحة من خالل قراءة األحكام نفسها

 

 .٢٢٤، الفقرة GB.301/PV و٢٥، الفقرة GB.301/11(Rev.) وGB.301/LILS/2:     انظر الوثائق1

  .٢٠٠٨عة والتسعون، جنيف،  باء، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الساب١ـ ٢ رقم محضر األعمال المؤقت   انظر 2

 من التمهيد، استبدلت إحالة جزئية إلى بعض مهام هيئة المكتب بإحالة إلى مهامها ٤   على سبيل المثال، في الفرع 3
  . من القواعد٦ من المادة ٥الواردة في الفقرة 
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إلى  من التمهيد أن يرمي ٦ الفرع يتناولومن شأن تنقيح إضافي مقترح . ٤تحديث أو توضيح اإلحاالت
توضيح التعبير الحالي من خالل تأآيد أن مجلس اإلدارة، وليس المكتب، هو الذي يقرر نوع اإلجراء الذي 

  . ينبغي اتخاذه في تنفيذ مقررات االجتماعات اإلقليمية

قد ترغب اللجنة في أن توصي مجلس اإلدارة بأن يصادق على التمهيد المنقح الوارد في الملحق، وأن  .٤
   ).٢٠٠٨(االجتماعات اإلقليمية ينشره مع قواعد 

 
 

  . ٢٠٠٨أآتوبر / األولتشرين  ٢٤جنيف، 
 

  .٤الفقرة :  نقطة يتخذ قرار بشأنها 
 

  

 

 والحاشيتين الجديدتين ١٣ والمادة ١ من المادة ٨ و٧   انظر، على سبيل المثال، تنقيحات القواعد فيما يتعلق بالفقرتين 4
  . ٢ و١
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  حقـالمل

  قواعد لالجتماعات اإلقليمية

  تمهيد

الميزانية، ألسباب تتعلق ب، )١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني (٢٦٤قرر مجلس اإلدارة في دورته 
 ًا بندتتضمنجتماعات إقليمية أقصر مدة ابالمنظمة  هاات اإلقليمية التي آانت تعقدستعاضة عن المؤتمراال

 من دستور منظمة ٣٨ المادة في مفهوم بمثابة مؤتمرات إقليمية معتبرةتظل و جدول األعمال، على ًاواحد
لس مجموعة قواعد عتمد المج اللمجلس،مؤتمر العمل الدولي التي أسندها لى السلطة إواستنادًا . العمل الدولية

تمدة من لى الخبرة المسإستنادًا او). ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني (٢٦٧جديدة على أساس تجريبي في دورته 
 ٢٨٣عتمد مجلس اإلدارة في دورته ا، القواعد الجديدةتطبيق  فيما يتعلق بجتماعات إقليميةاخمسة 

ر العمل الدولي في دورته التسعين صيغة منقحة للقواعد، وصادق عليها مؤتم) ٢٠٠٢مارس  /آذار(
وبمراعاة المزيد من الخبرة المكتسبة من االجتماعات اإلقليمية الخمسة التي عقدت ). ٢٠٠٢ هيوني/ حزيران(

مارس / آذار (٣٠١، اعتمد مجلس اإلدارة صيغة منقحة ثانية للقواعد في دورته ٢٠٠٢يونيه / منذ حزيران
آما وافق مجلس ). ٢٠٠٨يونيه / حزيران(ه السابعة والتسعين ، صادق عليها المؤتمر في دورت)٢٠٠٨

  .اإلدارة على أن تصاحب المبادئ التوجيهية التالية القواعد

   جتماعات اإلقليمية ومدتهاالغرض من اال  - ١

تتيح االجتماعات اإلقليمية الفرصة للوفود الثالثية لكي تعبر عن آرائها بشأن برمجة وتنفيذ األنشطة 
بند للالعامة المناقشة في الجلسة جتماعات المجموعات قبل أن تبدأ  وتعقد ا. لمنظمة العمل الدوليةاإلقليمية

وللمجموعات أن .  يتصل بأنشطة منظمة العمل الدولية في اإلقليم المعني، الذي جدول األعمالعلىواحد ال
   .المجلس خالف ذلكما لم يقرر ويدوم االجتماع أربعة أيام . تجتمع في أي وقت بناء على طلبها

   تاريخ وتواتر ومكان عقد االجتماعات اإلقليمية   - ٢

آسيا والمحيط : إقليم من األقاليم األربعة وفقًا للترتيب التاليفي  آل سنة عادةيعقد االجتماع اإلقليمي 
ذي يقع فيه المكتب جتماعات اإلقليمية من حيث المبدأ في البلد الوتعقد اال.  أوروبا،تان، أفريقيا، األمريكئالهاد

 االجتماع اإلقليمي على األقل تستضيفدولة عضو أية تضمن و  . العمل الدولية    اإلقليمي المختص لمنظمة
الملحق و، ١٩٤٧مستوى الحماية المنصوص عليه في اتفاقية امتيازات الوآاالت المتخصصة وحصاناتها لعام 

      .المتعلق بمنظمة العمل الدوليةو بها األول

  تكوين االجتماعات اإلقليمية  - ٣

جتماع إقليمي من حيث المبدأ على أساس الدول ار مجلس اإلدارة، يتقرر تكوين آل رهنًا بتقدي
التي تخدمها المكاتب اإلقليمية األربعة التالية لمنظمة ) أو الدول المسؤولة عن تلك األراضي(واألراضي 
لمكتب اإلقليمي للدول بما يشمل الدول التي يغطيها ا (ئالهادالمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط : العمل الدولية

   .المكتب اإلقليمي ألوروبا؛ المكتب اإلقليمي لألمريكتين؛ المكتب اإلقليمي ألفريقيا؛ )العربية
وفيما يتعلق .  االجتماعإلىفود الدول أو األراضي المدعوة  من القواعد على تشكيل و١تنص المادة و

مستشارين إضافيين في  ويجوز تعيين . مراعاة وجود بند واحد فقط على جدول األعمالبالمستشارين، ينبغي
    .جتماعمستقًال لحضور اال  لم توفد وفدًا ثالثيًامسؤولة عن أراٍضعضو  ةدولوفد 

ويجوز أيضًا أن يمثل في االجتماعات اإلقليمية دول أعضاء من إقليم مختلف ودول غير أعضاء، 
على أساس دعوات فردية ذات طابع عالمي أو إقليمي منظمات دولية غير حكومية  وأة ومنظمات دولية رسمي

ت اإلقليمية  المكتب طلبات التمثيل في االجتماعاإلى ينبغي أن ترد ،وعليه. ة يوجهها مجلس اإلدارةدائمأو 
للشخصيات العامة ز يجوو .جتماع اإلقليمي المعنيالل دورة مجلس اإلدارة السابقة فتتاحا تقدير قبل بعدعلى أ
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ألعضاء هيئة مكتب مجلس اإلدارة، الذين ليسوا مندوبين معتمدين في االجتماع اإلقليمي، أن المرموقة و
 . يحضروا االجتماع

  جتماع وتصريف واألعمالالحق التحدث أمام ا  - ٤ 

ء مع إعطا التحدث أمام االجتماع دون إذن من الرئيس ،١٠ بموجب المادة ،ال يجوز ألي شخص
االجتماع ألداء واجباتها بموجب إلخالل بالمرونة المتاحة لهيئة مكتب دون ا) أو مناوبيهم (للمندوبيناألولوية 

   .  والمدة المحددة للكلمات هي خمس دقائق من حيث المبدأ؛٦ من المادة ٥الفقرة 

  أوراق االعتماد  - ٥

 يوما من ١٥لمندوبين ومستشاريهم قبل بالنظر إلى قصر مدة االجتماعات، يتعين تقديم أوراق اعتماد ا
قبل أسبوع لمشارآين في صيغة إلكترونية باوتنشر قائمة أولية ). ١ من المادة ٣الفقرة (موعد افتتاح االجتماع 

قائمة مؤقتة بأوراق اعتماد الوفود في الوقت : قائمتان إضافيتانوتتاح خالل االجتماع . جتماعفتتاح االامن 
 وفي اليوم .لوفود المعتمدة في صباح اليوم األخير من االجتماعباتماع، وقائمة نهائية المحدد الفتتاح االج

   .األشخاص المسجلين فعًال في االجتماعباألخير ينشر المكتب أيضا في صيغة إلكترونية قائمة 

 التي تدعي عدم مراعاة االعتراضات، بتلقي وفحص ٩وتختص لجنة أوراق االعتماد، بموجب المادة 
تفاق مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال في ختيار بااليتم اال (١ من المادة ٢ام الفقرة أحك

، إذا )١ من المادة ١الفقرة (الشكاوى بدعوى عدم سداد نفقات السفر واإلعاشة و ،)الدولة أو األراضي المعنية
  . والبالغات ،تسنى الوقت للجنة

 للجنة أن يجوزومع ذلك  ؛عتين بعد الوقت المحدد الفتتاح االجتماعفي مهلة ساوتودع االعتراضات 
وتيسيرًا لعمل لجنة أوراق ).  ٩من المادة ) أ(٣الفقرة ( وجيهة لقبول اعتراض متأخر أن هناك أسبابًاتعتبر 

شر في أقرب وقت ممكن، حتى قبل ن) والشكاوى(عتراضات  القيود الزمنية، ينبغي تقديم اال في إطارعتماداال
  .عتمادهاسم المندوب أو المستشار المطعون في أوراق ا

 مجلس اإلدارة اطويح، ٩ من المادة ٤بموجب الفقرة  االجتماع إلىعتماد تقريرًا وترفع لجنة أوراق اال
   .جتماعيناقش التقرير في الجلسة العامة لال وال. علمًا به

  شكل وطبيعة النتائج وتقييمها  - ٦ 

ات اإلقليمية عادة شكل استنتاجات أو تقارير أو قرارات متعلقة بالبند المدرج في مقررات االجتماعتتخذ 
برفع   عادةتتخذ، وإذا تعذر ذلك،  بتوافق اآلراء آلما أمكن عمليًاوتتخذ المقررات). ٣المادة (جدول األعمال 

أو ء األسماء بنداتصويت الوفي حين ال يوجد أي حكم يقضي ب). ١٢ من المادة ٤ و٣الفقرتان (األيدي 
  .سري، ال تستبعد القواعد التصويت بهاتين الطريقتينالقتراع الاب

وقد يصدر . ويرفع المكتب مقررات االجتماع إلى مجلس اإلدارة في أول دورة له بعد االجتماع اإلقليمي
ع ويطلب إلى بشأن تنفيذ اإلجراءات التي دعا إليها االجتماتخذ قرارًا مجلس اإلدارة مالحظات على النتائج وي

   .المكتب تقديم تقرير عن الموضوع في وقت معين أو يتخذ إجراءات أخرى على النحو المناسب


