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  : لمؤتمر العمل الدولي النظام األساسي
  التعديالت المتعلقة بمجلس اإلدارة

 غرض الوثيقة 
تعديالت المجلس اإلدارة مدعو في هذه الوثيقة إلى أن يقترح على مؤتمر العمل الدولي الموافقة على 

من تمهيد  ٢١الفقرة  على من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي والموافقة على تعديل ١٨المادة على 
  ).٥انظر مشروع القرار في الفقرة (الخالصة الوافية للقواعد المطبقة على سير أعمال مجلس اإلدارة 

 .جعل النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي يتماشى مع الهيكلية الجديدة لمجلس اإلدارة :االنعكاسات السياسية

 .ظام األساسي لمؤتمر العمل الدوليمن الن ١٨المادة  المقترح على تعديلال :االنعكاسات القانونية

  .ال توجد :االنعكاسات المالية

 .  تقديم التعديل المقترح إلى مؤتمر العمل الدولي :إجراء المتابعة المطلوب

 .مكتب المستشار القانوني :الوحدة مصدر الوثيقة

الوثيقة  ؛١٢٩الفقرة  ، GB.310/PVوثيقةال؛ GB.310/9/1الوثيقة  ؛النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي :الوثائق ذات الصلة
GB.311/7/1 الوثيقة ؛GB.311/PV الوثيقة ؛GB.312/LILS/3 الوثيقة ؛GB.312/PV. 
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  المقدمة -  أوًال
استعرض  ١،ألجل تحسين سير أعمالهاإلصالحات  مجموعة ٣١٠ مجلس اإلدارة في دورته بعد اعتماد .١

تعديًال الزمًا لشطب اإلشارة  عتستتبعلى أنها  ١٨حدد مادته المكتب النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي و
فإن  ،وبما أن الهيكلية الجديدة لمجلس اإلدارة تتكون من أقسام وأجزاء. إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

ن المهام التي آانت تضطلع بها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في السابق ستكون من اآلن فصاعدًا م
  .اختصاص قسم البرنامج والميزانية واإلدارة التابع للجلسة العامة لمجلس اإلدارة

مشروع تعديل يقترح االستعاضة عن اإلشارة إلى لجنة البرنامج  ٣١٢وناقش مجلس اإلدارة خالل دورته  .٢
عن قلق  مجموعة الحكومات أعربت ،وفي ذلك الوقت. والميزانية واإلدارة باإلشارة فقط إلى مجلس اإلدارة

فإن التعديل المقترح قد يعني أن  آكلالحكومات  ال يمثل في هيئة المكتب العضو الحكومي مفاده أنه ما دام
البرنامج والميزانية واإلدارة ال تشمل مشارآة المسائل المتصلة بالقرارات التي تتخذها هيئة المكتب بشأن 

   ٣١٣.٢ه المسألة إلى دورته قرر مجلس اإلدارة تأجيل هذ ،وبناًء على ذلك. الحكومات

قد يحدد أنه  مفإن التعديل الالز ،٣١٢مجموعة الحكومات في الدورة  اي عبرت عنهتغل الواومراعاًة للش .٣
فعلى رئيس مجلس  ،١٨عندما ُيفوض مجلس اإلدارة إلى هيئة مكتبه المسؤولياِت التي تنص عليها المادة 

ويرد في الملحق األول . وعة الحكومات في مجلس اإلدارةاإلدارة التأآد من أن المشاورات تجرى مع مجم
  .على مجلس اإلدارة للنظر فيه مطروحمقترح 

إجراء هذه المشاورات في تمهيد الخالصة الوافية للقواعد المطبقة على سير أعمال  عملية صيلارد تفتوقد  .٤
من  ٢١ت فإنه يمكن للفقرة مشاورات مجموعة الحكوماالموجود المتعلق ب النصوإضافة إلى . مجلس اإلدارة

رئيس مجموعة  إجراء مشاورات مع سيتأآد منرئيس مجلس اإلدارة  مهيد الخالصة الوافية أن توضح أنت
، تترتب عليها نفقات لمشورة إلى المؤتمر بشأن مقترحاتمسؤولية إسداء ا تكونالحكومات أو ممثل له عندما 

ويرد في . لمؤتمر العمل الدولي يمن النظام األساس ١٨لمادة اب عمًالإلى هيئة مكتب مجلس اإلدارة  قد فّوضت
  .ح على مجلس اإلدارة للنظر فيهوطرمالملحق الثاني مقترح 

  مشروع قرار  - ثانيًا
  :مجلس اإلدارةإّن  .٥

إلى الموافقة على التعديالت ) ٢٠١٢يوليه  /حزيران( ١٠١يدعو مؤتمر العمل الدولي في دورته   "١"
 المقترحة في الملحق األول؛ ،من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي ١٨على المادة 

سير أعمال  على من تمهيد الخالصة الوافية للقواعد المطبقة ٢١الفقرة  على تعديلاليوافق على   "٢"
 .المقترح في الملحق الثاني ،مجلس اإلدارة

  

 

  .١٢٩، الفقرة GB.310/PVوالوثيقة  GB.310/9/1انظر الوثيقة    ١

  .GB.312/PVوالوثيقة  GB.312/LILS/3انظر الوثيقة    ٢
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  ق األولالملح

   يمن النظام األساس ١٨لمادة على االتعديالت المقترحة 
  لمؤتمر العمل الدولي

  ١٨ المادة

  نفقات عليها تترتب التي المقترحات

آان من القرارات المحالة  ، فإذاقرار تترتب عليه نفقات إلى مجلس اإلدارة أو أي اقتراح في المقام األول يحال  .١
ويدخل في  القبول بمجرد اطمئنانها إلى أن القرار مستوٍف لشروط - جنة لال إلى لجنة القرارات تحيله هذه

بعد التشاور مع لجنة البرنامج والميزانية  الذي يبلغ المؤتمر برأيه ،إلى مجلس اإلدارة - اختصاص المؤتمر
  .  واإلدارة

بمناقشة االقتراح أو  ساعة على األقل من قيام المؤتمر ٢٤يعمم رأي مجلس اإلدارة على المندوبين قبل   .٢
  .القرار

أن يفوض هيئة مكتبه سلطة ممارسة ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة لمجلس اإلدارة  لكل من مجلسيجوز   .٣
على رئيس مجلس  ،مثل هذه المسؤولياتهيئة المكتب وحين تمارس  .مسؤولياته التي تنص عليها هذه المادة
   .رى مع مجموعة الحكومات في مجلس اإلدارةاإلدارة التأآد من أن المشاورات تج
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  الملحق الثاني

  من تمهيد الخالصة الوافية  ٢١لفقرة على االتعديالت المقترحة 
  سير أعمال مجلس اإلدارةعلى للقواعد المطبقة 

يتأآد رئيس مجلس اإلدارة من أن المشاورات تجرى مع رئيس مجموعة الحكومات أو ممثل له بشأن أي   .٢١
من جدول سير أي بند حول مع هيئة المكتب  ،الدورة أثناء ،من المسائل يرى ضروريًا التشاور بشأنهامسألة 
ات تجرى مع رئيس مجموعة راوشمن أن الم ويتأآد رئيس مجلس اإلدارة أيضًا .مجلس اإلدارة أعمال
تترتب عليها إلى المؤتمر بشأن مقترحات  مسؤولية إسداء المشورة تكونعندما  ممثل له ات أومالحكو
  .من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي ١٨المادة عمًال بدارة إلمجلس ا مكتب هيئةإلى  ، قد فوضتنفقات


