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 األعمال جدول من األول البند

 تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي

 معلومات أساسية

على المؤتمر أن ينفذ، ( بما يلي: )أ( قرر أن يقترح 2102)آذار/ مارس  323قام مجلس اإلدارة في دورته  .1

طلب من المكتب )ب(  ؛2102االختبار، الترتيبات المقترحة لدورة من أسبوعين في حزيران/ يونيه  من باب

 322، يقدمه إلى الدورة 2102أن يعد تحليالً للنسق موضع االختبار لدورة من أسبوعين في حزيران/ يونيه 

اإلدارة استقاء الدروس  ( لمجلس اإلدارة، وهو أمر من شأنه أن يسمح لمجلس2102)تشرين الثاني/ نوفمبر 

 ة لمؤتمر العمل الدولي.مبالترتيبات بشأن الدورات القاد من هذه التجربة واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق

 المختبر سبوعيناأل نسقلتقييم شامل 
 5102في حزيران/ يونيه 

 مجاالت اإلصالح الناجحة -0

(، جرت اإلشادة بفكرة تنظيم دورة من أسبوعين 2102لمجلس اإلدارة )حزيران/ يونيه  323خالل الدورة  .2

على أنها تجربة ناجحة ينبغي إدخال المزيد من التعديالت عليها ومواصلتها. وكان هناك تسليم بأّن هذا النجاح 

لمكونة. وُعرضت اإلصالحات التالية على هو ثمرة االلتزام والجهود المشتركة التي بذلها المكتب والهيئات ا

 أنها ساهمت تحديداً في إنجاح هذه التجربة. 

 العمليات التحضيرية )أ(

: إيصال المعلومات األولية في مرحلة مبكرة )أدلة المؤتمر، نماذج التسجيل في اللجان( والدورات المعلومات

 وني للجان التقنية، في وقت مبكر.اإلعالمية وإتاحة برامج العمل المؤقتة على الموقع اإللكتر

مفيدة جداً  ،ت معلومات عمليةنضمت)المنشورة قبيل بداية الدورة( التي  لدليل المؤتمروكانت النسخة النهائية 

على شبكة الويب )وفقاً  EPUBوسمحت بإعداد نشرة يومية أقصر. كما جرى إعداد ونشر نسخ بنسق 

 (.EPUBنسق و PDFدخول إلى الملفات بنسق  طلب 3111لإلحصاءات، تم تسجيل أكثر من 
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 ، حيث بلغت2103عدد التسجيالت المبكرة التي تلقاها المكتب مقارنة بعام  ادزدا: التسجيل المبكر في اللجان

تسجيالً للمندوبين من مجموعة أصحاب  52و (2103تسجيالً في عام  25مقابل )تسجيالت للحكومات  013

تسجيالً في  23مقابل )تسجيالً للمندوبين من مجموعة العمال  33و (2103في عام تسجيالً  01مقابل )العمل 

 (.2103عام 

التي تُنشر فيها المعلومات والوثائق  ،لكل لجنة من اللجان التقنية صفحة مخصصة استحداث: اللجان التقنية

مة إلى المؤتمر والتحضير مشاورات غير رسمية بشأن التقارير المقدإجراء المكتب لتسهيل المناقشة؛  يعدها

 إلجراء مناقشة بند وضع المعايير. جيداً  المنظم

 أثناء الدورة اإلنجازات )ب(

تحسين إدارة الوقت خالل الجلسة العامة بفضل االنضباط الصارم من جانب الرئيس واإلدارة : إدارة الوقت

جلسات مسائية. غير أنه تجدر اإلشارة الفعالة للمناقشات في لجان المؤتمر من دون تنظيم جلسات مطولة أو 

إلى أّن اللجنة المعنية بوضع المعايير أجرت مناقشتها الثانية وأّن المناقشات األولى قد تستلزم نقاشاً أطول 

 وبالتالي سوف يتطلب ذلك جلسات مطولة أو إضافية.

 اجات بشأن كل حالة.الموافقة على قائمة الحاالت في وقتها واعتماد االستنت: لجنة تطبيق المعايير

: استكملت اللجان الثالث أعمالها في الوقت المحدد )أنهت لجنة وضع المعايير أعمالها قبل يوم اللجان التقنية

 مما كان مقرراً( واعتمدت نتائج المناقشات بنجاح.

لعام ( في مناقشة تقرير المدير ا2103في عام كما متحدثاً )أي العدد نفسه  255: شارك الجلسة العامة

 وتقرير رئيس مجلس اإلدارة.

ة المستديرة والكلمات دموضوع المائ أثارهبيّن معدل الحضور المرتفع االهتمام الذي : مؤتمر قمة عالم العمل

 رفيعة المستوى التي ألقيت خالل فترة بعد الظهر.

حد مواضيع حزيران/ يونيه( مخصص أل 2تنظيم حدث واحد من نوعه )بتاريخ  اعتبر: األحداث الجانبية

 أنه تطور إيجابي. ، علىالساعة )الهجرة(

تزويد كافة قاعات اللجان بشاشات معدة الستخدام فرق الصياغة ولمناقشة التعديالت : تكنولوجيا المعلومات

 في الجلسة العامة.

في الوقت  كان من شأن توزيع كافة الوثائق المقدمة إلى لجان المؤتمر وإتاحتها على شبكة الويب: الوثائق

 أن سهل األعمال التحضيرية والمناقشات خالل الدورة.المناسب، 

 تستلزم المزيد من التحسيناتمجاالت  -5

لضوء بوضوح على أهمية العمليات التحضيرية وضرورة وضع ط الن سمن أسبوعي االنتقال إلى نسقإّن  .3

 حددة وواضحة.مع مهل زمنية مبالترافق جدول زمني مفصل لألعمال التحضيرية للمؤتمر 

 التحضيرية اإلجراءات )أ(

 2103ينبغي التفكير في إدخال المزيد من التحسينات على اإلصالحات التي كانت موضع اختبار في عامي  .4

 ، على النحو التالي:2102و

وضع اللمسات األخيرة على عملية ينبغي بذل كافة الجهود لضمان  :التعيين المبكر لرؤساء اللجان (0)

أبريل، على أن تقوم اللجنة المعنية بالتصديق على تلك  رؤساء اللجان بحلول شهر نيسان/تحديد 

نائبي الرئيس من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة  حديد. كما ينبغي تفي شكلها النهائي التعيينات

ل األعضاء الثالثة من هيئة مكتب ك يقدم التوضيحات إلىالعمال في الوقت نفسه للسماح للمكتب بأن 

، بالتنسيق مع مكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب ويستشيرهم لجنة
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. وينبغي أن تستند ، حسب مقتضى الحالالعمل وأمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال

تولي المعني وخبرة  وضوعفي الم االختصاصات المطلوبة )واصفالتعيينات إلى فهم واضح للم

التشاور المبكر مع هيئة مكتب كل لجنة من و(. تولي النيابة في رئاستهالمناقشات الثالثية أو ا ةسارئ

اإللكترونية للجان  الصفحاتمشاريع خطط العمل على  تاحةمن شأنه أن يسمح للمكتب بإ ،اللجان

 ابتداًء من نهاية شهر نيسان/ أبريل السابق لمؤتمر العمل الدولي. 

ولكن سيجري استعراض نص  العامهذا  إلى نتائج أفضل أفضت ،سبق في اللجانالتسجيل الم عملية (2)

ونسق استمارات التسجيل في ضوء خاصيات كل مجموعة من الهيئات المكونة، وسوف تتاح على 

 شبكة الويب مباشرة بعد دورة مجلس اإلدارة في آذار/ مارس. 

استخدام التطبيقات النقالة ومرافق تكنولوجيا االستفاضة في دراسة جري تسالتكنولوجيات الجديدة:  (3)

 المعلومات.

 اإلجراءات المعمول بها أثناء الدورة )ب(

 اجتماعات المجموعات يوم االفتتاح

أّن  رغمالوقت المخصص الجتماعات المجموعات قبل افتتاح دورة المؤتمر كافياً بشكل عام،  اعتبر ■

 صباح اإلثنين في وقت أبكر. مجموعاتهاتبدأ اجتماعات بعض المجموعات اإلقليمية الحكومية طلبت أن 

، عقدت كافة المجموعات اإلقليمية الحكومية اجتماعاتها من الساعة التاسعة 2102في حزيران/ يونيه  ■

لترجمة الفورية، تالها اجتماع لمدة ساعة واحدة امع خدمات مترافقة صباحاً  01.31ولغاية الساعة 

، كان 2103و 2103لمجموعة الحكومات قبل افتتاح المؤتمر. ومقارنة مع تجارب حزيران/ يونيه 

 . لمجموعات اإلقليمية يوم االفتتاح أطول بثالثين دقيقةالجتماعات االوقت المخصص 

صباحاً  01.31مجموعة العمال من الساعة لجان التقنية التابعة لمجموعة أصحاب العمل واجتمعت الل ■

. واستحوذت االجتماعات األخرى للمجموعات يةفتتاحاال حتى فترة الظهر، بالتوازي مع الجلسة العامة

رة األولى من على فترة بعد الظهر والفت ،للمؤتمر واللجنة الماليةتابعة والجلسات االفتتاحية ألربع لجان 

 المساء. وعليه، استُخدمت خدمات الترجمة الفورية بكاملها يوم افتتاح المؤتمر.

أن يكون له انعكاسات هامة  ،أي تعديل في البرنامج يستلزم زيادة في خدمات الترجمة الفوريةمن شأن  ■

عاقد مع المزيد ، سيكون من الصعب الت2100من حيث التكلفة. باإلضافة إلى ذلك، في حزيران/ يونيه 

تحت تصرف  ما زالكون يس تاحةالملترجمة الفورية امن المترجمين الفوريين، إذ أّن قسماً من موارد 

 اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي يلي اجتماع جمعية الصحة العالمية. 

 تاريخ االفتتاح

يطرح مشكلة أمام مجموعة الحكومات. والحل  لمجموعات يوم األحدتمهيدية ل ال يزال عقد اجتماعات ■

البديل الذي اقترحته بعض المجموعات اإلقليمية، يتمثل في بدء المؤتمر يوم الثالثاء أو األربعاء بغية 

 تجنب العمل خالل ثالث نهايات أسبوع متتالية.

 تقصير مدة الجلسة االفتتاحية

دقيقة أثبتت نجاحها  51لخفض مدة الجلسة االفتتاحية إلى قيد االختبار هذا العام  التي كانت إّن الترتيبات ■

على سبيل المثال، بانتظار اعتماد التعديالت ووينبغي النظر في إدخال المزيد من التحسينات عليها. 

على النظام األساسي، سوف تُعرض حاالت وقف العمل المقترحة بأحكام النظام األساسي في محضر 

 اح المؤتمر.أعمال مؤقت، يُنشر قبل افتت
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 الجلسة العامة

اجتماعات الجلسة العامة مع اجتماعات اللجان يطرح مشكلة فيما يتعلق بالمشاركة في  منازال يزال ت ■

 سيما بالنسبة للوفود صغيرة العدد. الجلسة العامة، ال

 في إجراء بعض البحثفي حين ينبغي اإلبقاء على تسلسل الفترات األربع للجلسة العامة، ينبغي  ■

الكلمات الفردية الملقاة خالل الفترة الثانية من الجلسة العامة )مناقشة تقرير رئيس  برمجةالتكييفات في 

مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام( والفترة الثالثة )مؤتمر قمة عالم العمل( والفترة الرابعة )اإلجراءات 

 إدارة الوقت وحضور المشاركين.ثل في تحقيق االستخدام األمالرسمية واعتماد تقارير اللجان( بغية 

من المطلوب إجراء المزيد من الدراسة لتجنب وجود متحدثين يلقون كلماتهم قبل اعتماد التقارير أو  ■

 بعده، أو يلقون كلماتهم في قاعات فارغة خالل فترة بعد الظهر.

 "التالشي"لى الزخم وتجنب جو بغية اإلبقاء ع للمؤتمرينبغي إعادة النظر في برنامج اليومين األخيرين  ■

في اليوم األخير. وفي هذا الصدد، فإّن اختتام المؤتمر بعد ظهر يوم الجمعة بدالً من يوم السبت ظهراً، 

 .   تمامهالمزيد من االإيالءه يستلزم 

 التقرير الخاص بتنفيذ البرنامج

ببعض يُقترح وقف العمل سوف النظام األساسي،  من 02بانتظار اعتماد التعديالت ذات الصلة بالمادة  ■

أن يقدم تقريره بشأن موضوع السياسة االجتماعية باإلضافة إلى التقرير بللسماح للمدير العام المواد 

 .(2100)من قبيل عام  الخاص بتنفيذ البرنامج، في السنة األولى من فترة السنتين المالية

 مؤتمر قمة عالم العمل

، ال بد موضوع الساعة المطروح على المائدة المستديرة وإسهامات المحاورين هلقي غم الترحيب الذير ■

قدر المستطاع، جدولة جميع زيارات  من مواصلة النظر في المبادالت التفاعلية خالل النقاش. وينبغي

صة واحدة قبل الشخصيات رفيعة المستوى في اليوم نفسه )مؤتمر قمة عالم العمل( مع تنظيم جلسة خا

استراحة الغداء وما ال يتعدى ثالث جلسات خاصة لفترة بعد الظهر. وعندما يسمح الوضع بذلك، ينبغي 

تجميع الجلسات الخاصة بغية السماح لفرادى المتحدثين مخاطبة الجلسة العامة سواء قبل تلك الجلسات 

 الخاصة أو بعدها.  

 لجنة تطبيق المعايير

دورة من أسبوعين. عمل لجنة تطبيق المعايير في إطار  نجازإأنّه يمكن  2102بينت تجربة عام  ■

على قائمة الحاالت واعتماد  في الوقت المناسب واستناداً إلى التطورات اإليجابية، من قبيل االتفاق

كل حالة، سوف يجري مناقشة المزيد من التحسينات في أساليب العمل قبل دورة شأن باالستنتاجات 

أن يعتمد تقرير لجنة تطبيق المعايير بعد ظهر يوم ب)مما يسمح مثالً للمؤتمر  2100المؤتمر لعام 

امل الثالثي غير الرسمي بشأن أساليب عمل لجنة المؤتمر المعنية وسوف يجتمع الفريق الع الجمعة(.

 .2100استعداداً لدورة حزيران/ يونيه  2100في آذار/ مارس  بتطبيق المعايير

 أوراق االعتمادلجنة 

ضع ومن شأن تخفيض أيام العمل أن فقد كان أعمالها،  نجازإمن  تمكنت لجنة أوراق االعتماد غم أنر ■

توفير معلومات  اطُلب منه يتال على الحكومات كذلكضغوطاً جمة على قدرة أعضاء اللجنة واألمانة، و

من المتعذر إجراء تخفيض قد يكون  هأن إلىنظراً قصيرة جداً. وآجال  ، فيوتعليقات بشأن الحاالت

على إرادة متوقفاً تحسين الوضع  يظلسضافي في المهل الزمنية لتقديم االعتراضات والشكاوى، إ

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وقدرتها على تقديم قضاياها في أقرب وقت ممكن قبل الموعد 

 القضايا بسرعة كبيرة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن إيالء د، وعلى قدرة األمانة على معالجةالمحداألخير 

إمكانية رفض االعتراضات والشكاوى التي ال تقدم ما يكفي من وقائع وبراهين إرساء االعتبار إلى 

 وحجج لدعمها، باعتبارها غير مقبولة، وذلك بقرار من اللجنة باإلجماع. 
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 الوصول إلى معلومات المؤتمر

ولي على اإلنترنت ينبغي للمكتب أن يتوصل إلى طريقة لحماية صفحات اللجان التابعة لمؤتمر العمل الد ■

يكون تصفح هذا الموقع مقتصراً على أعضاء اللجان المعنية. وال بد من بحيث باستخدام كلمة سر و

 .EPUBبنسق  دليل المؤتمرنُسخ إبراز زيادة 

 لجان وضع المعايير

هذا أعمالها خالل نسق األسبوعين  نجزتأّن لجنة لوضع المعايير يمكن أن  2102بينت تجربة عام  ■

الوقت )تسعة أيام( والتسلسل وعدد الجلسات واجتماعات المجموعات، على نحو ما كان  قدارمبنفس 

 معموالً به في السابق.

قبل استهالل المناقشات الجوهرية للجان وكما جرت عليه العادة في معظم المناقشات بشأن وضع  ■

 المجموعات.المعايير، ينبغي تخصيص نصف نهار )في الصباح أو بعد الظهر( الجتماعات 

من دون إرجاء تقديم المجموعة األولى من التعديالت، ينبغي للجان وضع المعايير أن تجري مناقشة  ■

 قبل البدء بمناقشة التعديالت. -بما في ذلك الكلمات التمهيدية - عامة لمدة نصف يوم

الذي يتضمن مشروع  ،حيثما كان ممكناً، ينبغي أن تكون النسخة المطبوعة لتقرير لجنة وضع المعايير ■

من  التقرير ، في أقرب وقت ممكن قبل يوم من اعتمادمحضر أعمال مؤقتالصك، متاحة على شكل 

 جانب الجلسة العامة للمؤتمر. 

غير أّن أحد أهم التحديات ال يزال يتمثل في وضع الصيغة النهائية للصك المقترح وتوزيعه في الوقت  ■

ة التابعة للجنة. وال بد من االستفاضة في استعراض المناسب بعد استعراضه من جانب لجنة الصياغ

من  2102عملية وضع الصيغة النهائية لمعايير العمل الدولية، نظراً إلى أّن دورة حزيران/ يونيه 

أسبوعين لم تسمح للجنة الصياغة التابعة للمؤتمر بإجراء استعراض كامل للصكوك قبل التصويت 

االعتيادية لدورة  ألعمالاينبغي وضع صيغة نهائية له من خالل . وبما أنه لن يكون هناك صك لنهائيا

قدم المزيد من المقترحات في هذا الصدد في وقت يُ (، سوف 2100المؤتمر القادمة )حزيران/ يونيه 

 الحق.

 اللجان غير المعنية بوضع المعايير )مناقشة عامة/ متكررة(

ساليب العمل بشأن مناقشة ال تعنى بوضع المعايير. أحكام تنظم أ ةال يتضمن النظام األساسي للمؤتمر أي ■

التقسيم  ،بحكم الضرورة ،ووفقاً للممارسة المتبعة، تتبع خطة العمل المؤقتة للمناقشات العامة والمتكررة

( المناقشة العامة في الجلسة 0نفسه، أي ينقسم الوقت المخصص لهذه اللجان إلى أربعة أقسام أساسية: )

( مناقشة 3( فريق الصياغة )يومان(؛ تقديم التعديالت )يوم واحد(؛ )2ثة أيام(؛ )العامة للجنة )ثال

النظر في هذه بذاتها ير أنه من الممكن أن تعيد اللجنة التعديالت في الجلسة العامة للجنة )يومان(. غ

  الممارسة في أي وقت.

 أن ما يلي:وخالل المناقشات السابقة للفريق العامل، تم اإلعراب عن مجموعة من اآلراء بش .5

 ضرورة التمييز بين المناقشة المتكررة والمناقشة العامة في ضوء خاصيات والية كل منهما؛ ■

 غير المعنية بوضع المعايير وأساليب عملها؛ تالمناقشاضرورة تحسين هيكلية  ■

وتقديم المشاورة الثالثية بشأن التقرير في مرحلة مبكرة )قبل عام واحد(  اتضرورة استهالل إجراء ■

 وقت كاٍف سلفاً؛في  المسائل الرئيسية للمناقشة وتبليغ تواريخ هذه المشاورات الثالثية

لمناقشة( موجهة نحو السياسات ونحو لضرورة ضمان أن تكون المسائل المثارة لحفز النقاش )نقاط  ■

 لمضي قدماً؛ل بلسالعمل وتركز على 
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بوضع المعايير على مسائل جوهرية، من خالل ضرورة ضمان أن تركز المناقشات غير المعنية  ■

 إعدادها على وجه أفضل؛

 ل؛وجهة نحو السياسات ونحو العمضرورة ضمان أن تكون الوثيقة الختامية )االستنتاجات عموماً( م ■

ضرورة اإلبقاء على االستنتاجات المؤقتة األولية )عدم تقديم أي مسودة إلى فريق الصياغة( التي يعدها  ■

 قصيرة قدر المستطاع. ،المكتب

 ألحدث عهداً اواالستنتاجات التي يمكن استخالصها من المناقشات السابقة في الفريق العامل ومن التجارب  .6

وجود عدم ( ينبغي 0، هي التالية: )2102بشأن المناقشات غير المعنية بوضع المعايير في حزيران/ يونيه 

( ينبغي تحديد النسق ما إن يتم التوصل إلى 2)نسق "نهج واحد وحيد" لجميع المناقشات المتكررة والعامة؛ 

( ينبغي أن يشمل التحضير لمثل هذه المناقشات، في مرحلة 3؛ )ونطاقها اتفاق بشأن طبيعة النتيجة المتوخاة

 مبكرة، مشاورات ثالثية غير رسمية بشأن مضمون التقرير والنتيجة المتوخاة والنقاط المطروحة للمناقشة.

 مضي قدما  ال

، ينبغي مراعاة العناصر التالية بالنسبة إلى 2100جدول أعمال الدورة القادمة للمؤتمر في  على ضوء .7

 .المستقبليةعمليات اإلصالح 

 ( مناقشتين ال تتعلقان بوضع المعايير:2100للمؤتمر )حزيران/ يونيه  012يتضمن جدول أعمال الدورة  .8

ة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل بسبب الطبيعة المحددة جداً لتقييم أثر إعالن منظم )أ(

، سيجري تحديد نسق المناقشة عقب مشاورات ثالثية واسعة بشأن نطاق هذا 2112عولمة عادلة، 

 التقييم والنتيجة المتوخاة منه. وترد المناقشة بشأن هذا الموضوع في الوثيقة
0
المعنية بتحضير هذا  

 التقييم لعرضه على مجلس اإلدارة، خالل دورته الحالية.

مع  ،سبق وبدأت األعمال التحضيرية للمناقشة العامة بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية )ب(

لمجموعات الثالث للهيئات المكونة. وبناًء على طلب مجلس اإلدارة، تم لالمشاورات غير الرسمية 

ضع إجراءات ابتكارية لالستفادة إلى أقصى حد من العملية االستشارية والسماح للمجموعات الثالثية و

من الهيئات المكونة اإلفصاح عن انطباعاتها بشأن هيكلية التقرير المتوقعة ومشاريع النقاط المطروحة 

للمناقشة والواجب عرضها على لجنة المؤتمر.
2

 

 التحضيرية اإلجراءات )أ(

للطبيعة المحددة لكل مناقشة من المناقشات غير المعنية بوضع المعايير والمزمع إجراؤها في حزيران/  نظراً  .9

على قدم وساق أن تتبع أنماطاً مختلفة يمكن تطبيقها عند  لجاريةا، من شأن التحضيرات 2100يونيه 

 التحضير للمناقشات المتكررة أو العامة في المستقبل.

والوقت المتاح، من الممكن استكشاف التدابير التالية في الدورات القادمة للمؤتمر من ورهناً بطبيعة الموضوع  .11

 أجل إشراك المجموعات الثالث للهيئات المكونة في العملية التحضيرية.

يمكن أن يرسل المكتب استبياناً مبسطاً إلى كافة الدول األعضاء قبل عام واحد على األقل من إجراء  ■

دخالت بشأن العناصر األساسية الواجب إدراجها في التقرير وتجسيدها في نقاط المناقشة لجمع الم

 المناقشة والوثيقة الختامية؛

 

 .GB.325/INS/3الوثيقة    0

 .22، الفقرة GB.320/INS/2الوثيقة    2
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قبل عام واحد على يمكن أن يرسل المكتب عدداً من المواضيع واسعة النطاق إلى كافة الدول األعضاء  ■

كونة بشأن المسائل الرئيسية مدخالت المجموعات الثالث للهيئات الماألقل من إجراء المناقشة لجمع 

 ، أن ترشد المناقشة وهيكلية الوثيقة الختامية.االمرتبطة بتلك المواضيع والتي ينبغي لها، بنظره

في التقرير ويمكن نشرها  من الهيئات المكونة تلقاةمالتُدرج الردود على االستبيان أو المدخالت  ،من ثم ■

ومن شأن تلك المدخالت أن تسمح للمكتب بصقل وتطوير  أيضاً على صفحة الويب التابعة للجنة.

تتجلى في نقاط المناقشة  ثم،ومن  .تقديمها إلى اللجنة زمعممشاريع النقاط المطروحة للمناقشة وال

 توفر أساساً متيناً للمناقشة العامة. الشواغل الرئيسية للهيئات المكونة الثالثية وتوقعاتها وأولوياتها و

 الدورة المعمول بها أثناءاإلجراءات  )ب(

على نحو جيد وتركز على نقاط المناقشة؛  ات هيكلية مبنيةذ( أن تكون المناقشة العامة 0بغية ضمان ما يلي: ) .11

من خالل مناقشة عامة أكثر تركيزاً وتحسين بأنهم ضالعون في النقاش، جميع أعضاء اللجان يشعر ( أن 2)

 إعداد االستنتاجات الختامية، ينبغي استكشاف السيناريوهات التالية. ند عقنوات االتصال 

توفر إطاراً للمناقشة العامة. ومن شأنها أن للمدخالت األولية التي ترسلها الهيئات المكونة أن  ينبغي ■

لمناقشة. وينبغي المطروحة لنقاط الوأكثر تركيزاً على  هيكليةأن تكون أفضل  من تمّكن المناقشة العامة

ح ألعضاء اللجان واألمانة على حد سواء، عند نهاية كل جلسة، فهم عناصر يتيلتنظيم المناقشة أن 

. وعند الضرورة وإن أمكن ذلك عملياً، ، فهماً واضحاً تاميةالمناقشة التي يتعين أن تتجلى في الوثيقة الخ

 يمكن أن يوجز الرئيس أو ممثل األمين العام تلك العناصر عند نهاية كل جلسة.

في نهاية كل يوم من المناقشة العامة، اجتماعاً  يمكن أن ينظم المكتب ،مؤخراً  وفقاً للممارسة المتبعة ■

لمسائل الرئيسية التي نوقشت خالل النهار والتي قصيراً غير رسمي مع هيئة مكتب اللجنة لتحديد ا

 ينبغي استبقاؤها في النص المؤقت الذي يتعين على المكتب إعداده.

من شأن المناقشة العامة أن تستهل بعد ظهر يوم االثنين وأن  على غرار الدورات السابقة للمؤتمر، ■

األمانة  تعدإلرشاد الذي توفره هيئة المكتب، تنتهي يوم الخميس ظهراً أو في نهاية النهار. واستناداً إلى ا

ينظر فيها فريق صياغة ثالثي يوم بحيث مسودة أولى للوثيقة الختامية )االستنتاجات المؤقتة( عندئٍذ 

 ، اجتمعت فرق الصياغة يومي الجمعة والسبت.2102السبت، وعند الضرورة، يوم األحد. وفي عام 

)النقاش العام باالستناد إلى النقاط المطروحة  أعمالها الجزء األول من أنهتبما أّن اللجنة ستكون قد  ■

لتقاسم الخبرات المكتسبة على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو تخصيص يوم الجمعة  يمكن، للمناقشة(

اإلقليمي الفرعي من خالل حلقة نقاش. وإذا ما طُلب ذلك، يمكن أن يقدم المكتب أيضاً بعض المشاريع 

غة النهائية المحددة ذات الصلة بالمسألة قيد المناقشة. وخالل ذلك اليوم، يمكن أن تضع أمانة اللجنة الصي

لالستنتاجات المؤقتة الواجب تقديمها إلى فريق الصياغة الثالثي باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية 

 وتوزيعها على أعضاء فريق الصياغة مساء يوم الجمعة أو صباح يوم السبت.

ما يمكن المكتب من ينبغي لفريق الصياغة، قدر المستطاع، أن ينهي أعماله بحلول نهار األحد ظهراً، م ■

توزيع مسودة  جريياالستنتاجات بحلول نهاية النهار. وصباح يوم االثنين،  مشروعإنهاء ترجمة 

 الوثيقة الختامية على المجموعات وتُنشر على صفحة اللجنة على الويب.

دة بدائل حتى يوم األربعاء بعد الظهر(، قد تختار اللجنة بين ع ثنينإلاخالل األسبوع الثاني )من يوم  ■

 رهناً بمستوى التوافق الذي تم التوصل إليه في فريق الصياغة، من قبيل:

ثنين وتقديم إلضمن اجتماعات المجموعات صباح يوم ا ة،، جرياً على العادمناقشة التعديالت (0)

 التعديالت بعد ظهر يوم االثنين؛

ا نائبا الرئيس جلسة صباحية متأخرة يقدم خاللهبثنين إلاستئناف أعمالها في الجلسة العامة يوم ا (2)

من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال واألعضاء من مجموعة الحكومات في فريق 

الصياغة )أو متحدث واحد من مجموعة الحكومات( مسودة النص المتمخض عن المناقشة 

التوصل إلى التوافق حول النص المقترح. ومن  وضحين كيف تممالثالثية في فريق الصياغة، 
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ت أن تساعد أعضاء اللجنة الذين لم يشاركوا في عملية الصياغة على فهم شأن تلك المعلوما

كيفية إعداد النص فهماً أفضل. وفي ضوء تلك المعلومات، تتاح الفرصة أمام أعضاء اللجنة، إذا 

 طُلب ذلك، لتقديم تعديالت رسمية على مشروع االستنتاجات في فترة بعد الظهر.

أربع جلسات(، من شأن  - اح يوم الثالثاء ولغاية بعد ظهر يوم األربعاء)من صب المتبقيينخالل اليومين  ■

التعديالت المتلقاة أو النص المقترح، فقرة فقرة، مع إمكانية دعوة فريق  إما أن تناقش عندها اللجنة

الصياغة إلى االجتماع مجدداً مساء يوم الثالثاء، إذا قررت هيئة مكتب اللجنة ذلك، إلعادة النظر في 

غير المتفق عليها والتوصل إلى اتفاق على نص توافقي يقَدم في اليوم التالي إلى الجلسة  التعديالت

 إدخال تعديالت فرعية عليه.أمام حاً توفالعامة للجنة ويكون عندئٍذ م

بديلة، علماً أّن كل مناقشة تطرح عمل الغرض من المقترحات المشار إليها آنفاً هو حفز التفكير بشأن طرائق و .12

 مختلفة قد تستلزم أنساقاً مختلفة. تحديات 

 حاالت وقف العمل المقترحة والتعديالت على النظام األساسي )ج(

( لمجلس اإلدارة مجموعة مقترحة من حاالت وقف 2100)آذار/ مارس  320سوف يقدم المكتب إلى الدورة  .13

تكييفات إضافية ناجمة  ةنب أيالعمل بالنظام األساسي للمؤتمر، الالزمة لمواصلة تنفيذ نسق األسبوعين إلى جا

الفريق العامل ومجلس اإلدارة. والمكتب على استعداد أن يجري استعراضاً أكثر شموالً للنظام  الحظاتمعن 

األساسي للمؤتمر بهدف تقنين التغييرات الضرورية لتثبيت نسق األسبوعين رسمياً واقتراح تحسينات 

تقديم تعديالت رسمية على النظام األساسي، إلى دورة  وتحديثات محتملة أخرى على النص. ومن الممكن

 ، في حال قرر مجلس اإلدارة ذلك.  2100مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 مشروع قرار

وبشأن  2115في ضوء المناقشة التي جرت بشأن دورة األسبوعين التجريبية في حزيران/ يونيه  .14
تطبيقها في الدورات القادمة للمؤتمر، فإّن الفريق العامل المعني بشؤون سير  لمزمعاة التحسينات الممكن

 بما يلي:أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي يوصي مجلس اإلدارة 

 أن يؤكد مدة األسبوعين فيما يتعلق بالدورات القادمة لمؤتمر العمل الدولي؛ )أ(

مفصلة بشأن الدورة الخامسة بعد المائة للمؤتمر )حزيران/  أن يطلب من المكتب إعداد خطة عمل )ب(
( 2116)آذار/ مارس  326( استنادًا إلى نسق األسبوعين، يقدمها إلى الدورة 2116يونيه 

 لمجلس اإلدارة؛

أن يطلب من المكتب إجراء عملية استعراض شاملة للنظام األساسي للمؤتمر بهدف تقديم مشروع  )ج(
)تشرين الثاني/ نوفمبر  328ام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، إلى الدورة تعديالت على النظ

2116.) 
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 الملحق 

 بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي جدول أعمال الدورة الخامسة

 البنود الدائمة 

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام -أوالً 

 ومسائل أخرى البرنامج والميزانية -ثانياً 

 المعلومات والتقارير المتعلقة بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -ثالثاً 

 البنود التي أدرجها المؤتمر أو مجلس اإلدارة في جدول األعمال

 (مناقشة عامة)العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية  -رابعاً 

 تنظيم العمالة  يةالعمل الالئق من أجل السالم واألمن ومقاومة الكوارث: مراجعة توص -خامساً 

 مناقشة مزدوجة لوضع معيار() (10)رقم  0533)االنتقال من الحرب إلى السلم(، 

 2112تقييم أثر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،  -سادساً 

 :المسائل البحرية -سابعاً 

 2110البحري، إقرار التعديالت على مدونة اتفاقية العمل  ■ 
0

 

(022)رقم  2113البحارة )مراجعة(،  هوية التعديالت على المالحق في اتفاقية وثائق ■ 
2

 

 

 

 ،2110المادة الثالثة عشرة من اتفاقية العمل البحري، في حال اعتمدت اللجنة الثالثية الخاصة المنشأة بموجب    0

 .2100التعديالت المقترحة أثناء اجتماعها في شباط/ فبراير 

ة التعديالت المقترحة فيما يتعلق بتعديل اتفاقية وثائق هوية يصيخصتفي حال اعتمدت اللجنة البحرية الثالثية ال   2

 .2100عها في شباط/ فبراير ثناء اجتماأ( 022)رقم  2113البحارة )مراجعة(، 


