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 األعمال جدول من الثاني البند

 استعراض سير أعمال االجتماعات اإلقليمية ودورها

 معلومات أساسية -أوالا 

( وثيقة 2103نوفمبر / )تشرين الثاني 623، من المكتب أن يعّد للدورة 623طلب مجلس اإلدارة في دورته  .1

سير  شؤونمل المعني بافريق العالمعلومات أساسية عن تنظيم المؤتمرات )أو االجتماعات( اإلقليمية لتمكين 

أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي من الشروع في استعراض سير أعمال االجتماعات اإلقليمية 

في سبل تحسين  بأن ينظر 2100 هيوني إلدارة في حزيران/مجلس ا إليه، تنفيذاً للوالية التي أسندها 0ودورها

ات في ضوء إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة ئيهالمهام اإلدارية لهذه ال

 2عادلة.

 االنتقال من المؤتمرات اإلقليمية  -ثانياا 
 إلى االجتماعات اإلقليمية

، 63 ةمادال بوصفه، 0913لألقاليم في دستور منظمة العمل الدولية في عام أُدرج االعتراف بالدور اإلداري  .2

 التي لم يدخل عليها أي تغيير منذ ذلك الحين. وتنص هذه المادة على ما يلي:

لمنظمة العمل الدولية أن تعقد من المؤتمرات اإلقليمية وأن تنشئ من الوكاالت اإلقليمية ما تراه مفيداً لتحقيق  -0

 نظمة ومقاصدها.أهداف الم

تخضع سلطات المؤتمرات اإلقليمية ومهامها وإجراءاتها لقواعد يضعها مجلس اإلدارة ويعرضها على  -2

 المؤتمر العام إلقرارها.

 ،0913وكان  المؤتمرات اإلقليمية التي ُعقدت قبل اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذه القواعد رسمياً في عام  .3

القواعد المتعلقة بصالحيات ند إلى قواعد يعتمدها كل مؤتمر على حدة. وُعدل  تعمل دون نظام أساسي أو تست
، عدة مرات 0913، المعتمدة في عام ومهام وإجراءات المؤتمرات اإلقليمية التي تعقدها منظمة العمل الدولية

برنامج لا، عندما قرر مجلس اإلدارة، في إطار التعديالت المدخلة على 0993وظل  حيز النفاذ حتى عام 

جدول أعمال وب، أن يستبدل المؤتمرات اإلقليمية باجتماعات إقليمية أقصر مدةً 0991-0993للفترة  ةميزانيالو
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وبموجب السلطة المخولة من مؤتمر العمل الدولي، اعتمد مجلس اإلدارة على أساس تجريبي  6.من بند واحد

  1.(0993نوفمبر / )تشرين الثاني 231دورته  ، مشفوعةً بمذكرة تمهيدية، فيقواعد االجتماعات اإلقليمية

من دستور  63إقليمية ألغراض المادة  اإلقليمية بوصفها مؤتمراتاالجتماعات  اعتبرتومنذ ذلك الحين،  .4

قواعد االجتماعات . وقد نُقح  طريقة سيرها رسمياً بموجب التعديالت المدخلة على العمل الدولية منظمة
 يدية، ونُقح  على صعيد الممارسة لتحسين سير أعمال هذه االجتماعات ودورها. أو مذكرتها التمه اإلقليمية

على أساس تجريبي في خمسة اجتماعات إقليمية ُعقدت في  0993لعام  قواعد االجتماعات اإلقليميةوطُبق   .5

ه   ذاتفي الوقوقد صيغ  هذه القواعد لتكون بسيطة قدر اإلمكان مع االحتفاظ  2110.5إلى  0991الفترة من 

أكثر و يةفي ذلك الحين تلقائ ، التي كان قواعد المؤتمرات اإلقليميةبإمكانية سد أي ثغرات قد تنشأ باإلشارة إلى 

 تفصيالً. 

واعتُمدت بعد ذلك مجموعتان من التعديالت لضمان سير االجتماعات بكفاءة أكبر، ضمن أهداف أخرى.  .6

عد الجديدة في خمسة اجتماعات إقليمية، اعتمد مجلس اإلدارة نسخة واستناداً إلى التجربة العملية في تطبيق القوا

للمؤتمر  91الدورة  ، وأّكد اعتمادها في3(2112مارس  )آذار/ 236منقحة من هذه القواعد في دورته 

وأفض  الخبرات اإلضافية المكتسبة من خمسة اجتماعات إقليمية الحقة منذ عام  1(.2112 هيوني )حزيران/

 )آذار/ 610في دورته  قواعد االجتماعات اإلقليمية، إلى أن يعتمد مجلس اإلدارة نسخة منقحة ثانية من 2112

في أيضاً نُقح  المذكرة التمهيدية و 9(.2113 هيوني للمؤتمر )حزيران/ 91الدورة  أكدتها 3(2113مارس 

 01 ( لمجلس اإلدارة.2113نوفمبر  )تشرين الثاني/ 616الدورة 

قواعد معينة في كل اجتماع من  تخصيصيةبسبب تكرار طلب استثناءات  ضروريةوكان  هذه التعديالت  .7

إقليمي. ولهذا السبب اقتُرح  عدة تعديالت لزيادة تحسين الكفاءة مع الحرص في الوق  ذاته على تعزيز مرونة 

السعي في الوق  واالجتماعات اإلقليمية. وكان هدف اإلصالحات هو الحفاظ على البساطة والمرونة  أعمال سير

  00لقواعد قدر اإلمكان.ل الطابع الشموليذاته لضمان 

 .0963ويتضمن ملحق هذه الوثيقة قائمة بالمؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية التي ُعقدت منذ عام  .8
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 والتطورات األخيرة الخصائص الرئيسية -ثالثاا 

يسلط هذا القسم الضوء على تطور القواعد واالتجاهات العامة للممارسات والمسائل المتكررة بخصوص دور  .9

وسير أعمالها، ويرمي إلى مساعدة مجلس اإلدارة  بنسقهااالجتماعات اإلقليمية وعدة جوانب تتعلق وتشكيل 

تي يود على أساسها استعراض دور االجتماعات اإلقليمية على تحديد المجاالت الرئيسية وترتيب األولويات ال

 وسير أعمالها.

 الدور والوالية

، فإن لمجلس اإلدارة سلطة تقديرية كاملة في تحديد جدول أعمال 0993بموجب القواعد المعتمدة في عام  .11

 02عني.في اإلقليم الم العمل الدولية االجتماعات اإلقليمية، التي تتألف من بند أعمال واحد يتعلق بأنشطة منظمة

تقى مل الحفاظ علىاعتماد هذه القواعد على الحاجة إلى  لمنظمة العمل الدولية، وق وقد أصّرت الهيئات المكّونة 

ال للمشاركين فرصة إيص قّدمإقليمي يتيح مناقشة أنشطة المنظمة على مستوى رفيع وبشكل مستفيض، وي

   األولوية في االجتماعات اإلقليمية لوظيفتي التجمع والتحاور. توقعاتهم وشواغلهم إلى المكتب. ومن ثم أعطي

طاولة ال، نوقش عدد من المقترحات اإلضافية المتعلقة بُنُهج جديدة، مثل تنظيم مناقشات 2112مارس / وفي آذار .11

ان ضم ، أو الحاجة إلىلشواغل إقليمية محددة بشأن مواضيع رئيسية، وإمكانية التصدي بشكل أفضل المستديرة

متابعة متسقة وأكثر تواتراً لالستنتاجات التي يعتمدها كل اجتماع إقليمي. وبخالف المؤتمرات اإلقليمية التي 

 ينبالمسائل االجتماعية والمتعلقة بالعمل، ُكرس  االجتماعات اإلقليمية المنعقدة في الفترة  عموماً  كان  تناقش

وتجسد هذا  06.وبرنامج عملها في اإلقليم المعني العمل الدولية بالكامل لمناقشة أنشطة منظمة 2110و 0991

مية ، التي تنص على أن "تتيح االجتماعات اإلقليقواعد االجتماعات اإلقليمية في النهج أيضاً في المذكرة التمهيدية

 لدولية". ا الفرصة للوفود الثالثية لكي تعبر عن آرائها بشأن برمجة وتنفيذ األنشطة اإلقليمية لمنظمة العمل

لتوفير  يةاإلقليم االجتماعات اإلقليمية األخيرة، ُعقدت مشاورات مع الهيئات المكونة الثالثية تحضيرولتحسين  .12

المناقشات حول المسائل المحددة  تمحورالمشورة بشأن محتوى تقرير المدير العام، وتمخض  المشاورات عن 

ول على بالحص ليمية للمنظمة. وأبدت الوفود اهتمامها أيضاً برمجة وتنفيذ األنشطة اإلق وليس حولفي التقرير، 

 فرصة لترويج سياساتها وتبادل اآلراء حول القضايا الراهنة وتحديد الحلول الممكنة. ويرجع هذا التطور أيضاً 

والميزانية عادة عن الدورات اإلقليمية من حيث الزمان والمكان، وإلى تنظيم  نامجإلى انفصال دورات البر

رمجة على الصعيد القطري )بما في ذلك من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر األمم المتحدة للمساعدة الب

 على الصعيد اإلقليمي.  وليساإلنمائية( 

 الروابط مع الهيئات اإلدارية األخرى لمنظمة العمل الدولية

اإلقليمية واليات إضافية من مجلس اإلدارة ومؤتمر تلقي االجتماعات ثمة توجهاً إلى تثب  التجارب األخيرة أن  .13

اإلدارية في سياق االستعراض الحالي لدور  الهيئاتهذه الروابط بين  تراعىينبغي أن  هالعمل الدولي، وأن

، وطلب 2101مارس / القرار الذي اعتمده مجلس اإلدارة في آذار ،االجتماعات اإلقليمية. ومن األمثلة على ذلك

ب أن يُدرج في برنامج عمل االجتماع اإلقليمي التالي جلسة خاصة عن تعزيز وتنفيذ "إعالن المكت من فيه

لى ع)إعالن المنشآت متعددة الجنسية( والسياسية االجتماعية"  ةالمبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسي

ي لتي تقدمها الهيئات المكونة للمنظمة فلهذه الجلسات استناداً إلى المعلومات ا اً الصعيد اإلقليمي، وأن يُعّد تقرير

اإلقليم المعني، عن طريق استبيان معّد لهذه الغاية. وخالل االجتماع اإلقليمي األمريكي الثامن عشر، الذي ُعقد 

، ُعقدت الجلسة المذكورة على شكل جلسة إعالمية على هامش العمل الرسمي لالجتماع، 2101في ليما في عام 

التقرير النهائي واالستنتاجات.  شملها، على شكل جلسة خاصة 2105جلسة في أديس أبابا عام فيما نُظم  هذه ال

 وسيُدعى مجلس اإلدارة إلى تقييم نتائج هذا النهج بعد انتهاء دورة كاملة من االجتماعات اإلقليمية.

 

 ..LILS/1267GB/ الوثيقة   02

 .GB.283/LILS/1الوثيقة    06



GB.328/WP/GBC/2 

 

GB328-WP-GBC_2_[RELOF-161006-1]-Ar.docx  4  

ار القر الدولي واليات إضافية أخرى كتلك التي أُدرج  في العمل مؤتمرنتج  عن القرارات التي اعتمدها و .14

قترح ي والذي ،(211)رقم  2105توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،  المترافق مع

"إدراج بند جديد منتظم للمناقشة، حسب مقتضى الحال، في جداول أعمال الدورات المقبلة لالجتماعات اإلقليمية 

غير ذلك من منتديات المنظمة بشأن اإلجراءات التي يتخذها المكتب والهيئات المكونة ونظمة العمل الدولية لم

لحسنة ا والممارسات لمنظمة العمل الدولية لتنفيذ التوصية، بهدف تحديث وتسهيل تقاسم المعارف والمعلومات

 01ير المنظم إلى االقتصاد المنظم".بشأن االنتقال من االقتصاد غ

ية قدماً بالعدالة االجتماع الدفعوفي حين ال توجد إشارة واضحة إلى دور االجتماعات اإلقليمية في القرار بشأن  .15

المكتب  قدمه، فإن اإلضافة إلى التقرير الذي 2103 هيوني/ الذي اعتُمد في شهر حزيران ،من خالل العمل الالئق

اماً لنتائج المناقشات المتكررة، بما في ذلك إدماجها في تشير إلى "التنفيذ المعزز واألكثر انتظ 05إلى المؤتمر

أعمال مجلس اإلدارة والمكتب، والتنسيق مع البرنامج والميزانية ووضع جدول أعمال المؤتمر وإصالح 

االجتماعات اإلقليمية". باإلضافة إلى ذلك، فإن االستخدام األمثل لالجتماعات اإلقليمية يدخل في اإلطار األوسع 

ن بأالقاضي  ،من إعالن العدالة االجتماعية ثانياً )ألف(في الجزء العمل الدولية منظمة  وّجه إلىالذي للطلب 

 .هاالخاص بالثالثي ونظام المعايير  هالميزة الفريدة المتمثلة في هيكلا تستخدم المنظمة على أفضل وجه

، 0961تابع التفاقية العمل الجبري، ال 2101الترويج لحملة التصديق على بروتوكول عام  2105وبدأ منذ عام  .16

، وينظم 2103دولة عضواً بحلول عام  51على المستوى اإلقليمي بغية التوصل إلى هدف التصديق من قبل 

 خالل افتتاح كل اجتماع إقليمي حفل رسمي للترويج للحملة. 

 شكل النتائج وطبيعتها

ي أول دورة له بعد االجتماع اإلقليمي. وقد يصدر المكتب نتائج االجتماع اإلقليمي إلى مجلس اإلدارة ف يقدم .17

مجلس اإلدارة مالحظات على النتائج ويتخذ قراراً بشأن تنفيذ اإلجراءات التي دعا إليها االجتماع ويطلب إلى 

 إجراءات أخرى على النحو المناسب. اتخاذالمكتب تقديم تقرير عن الموضوع في وق  معين أو 

قليمية عادة شكل استنتاجات أو تقارير أو قرارات متعلقة بالبند )البنود( المدرج وتتخذ مقررات االجتماعات اإل .18

، اتخذت الوثيقة 2106ومنذ انعقاد االجتماع اإلقليمي األوروبي التاسع في أوسلو في عام  03في جدول األعمال.

لثقة في : إعادة اإعالن أوسلو الختامية التي تعتمد في نهاية االجتماعات اإلقليمية شكل إعالن على النحو التالي: 
تحّول أفريقيا بفضل العمل الالئق من  :إعالن أديس أباباو( 2101) ( وإعالن ليما2106)  الوظائف والنمو

وتتخذ المقررات كلما أمكن عملياً بتوافق اآلراء، وإذا تعذر ذلك، تتخذ عادة برفع   (.2105) أجل تنمية مستدامة

  01األيدي.

( أسئلة حول محتوى االستنتاجات. والغرض 2105ماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر )وطُرح  خالل االجت .19

من االستنتاجات عرض ما توصل إليه االجتماع عامة من خالصات وتوصيات. ومن هنا، يمكن أن تتضمن 

 االستنتاجات أي نقاط يراها أعضاء لجنة الصياغة مهمة ومجدية، بغض النظر عن شكل الدورة التي نوقش 

الجتماع ل السلطة التقديريةوال تتضمن القواعد أية قيود على  فيها تلك النقاط أو نوعها )كدورات إعالمية مثالً(.

في ما يخص شكل استنتاجاته ومحتواها، لكن تساؤالت طُرح  بشأن إمكانية إدراج بيانات سياسية في 

 اضيع التي نوقش . االستنتاجات )بخصوص اإلرهاب أو العنصرية مثالً( ال ترتبط بالمو

 

قرار بشأن الجهود الرامية إلى تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، مؤتمر العمل الدولي،    01

 )ج(.2، الفقرة 2105، 011الدورة 

 ، الجزء ثانياً، باء. 2103، 015إضافة، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  -س التقرير الساد :مكتب العمل الدولي   05

 . 6، المادة االجتماعات اإلقليمية قواعد   03

 . 02من المادة  1و 6، الفقرتان قواعد االجتماعات اإلقليمية   01
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 التشكيل

تنص القواعد على أن "يتألف كل اجتماع إقليمي من مندوبين حكوميين إثنين، ومندوب عن أصحاب العمل  .21

ومندوب عن العمال لكل دولة أو أراٍض يدعوها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى إيفاد من يمثلها في 

كيل إلى تشيم"، تتضمن المذكرة التمهيدية بعض اإلشارات االجتماع". وفي حين ال تعّرف القواعد كلمة "إقل

على  دأ،من حيث المب االجتماعات اإلقليمية عملياً. ورهناً بتقدير مجلس اإلدارة، يتقرر تشكيل كل اجتماع إقليمي

 أساس الدول واألراضي )أو الدول المسؤولة عن تلك األراضي( التي تخدمها المكاتب اإلقليمية األربعة لمنظمة

العمل الدولية: المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ )بما يشمل الدول التي يغطيها المكتب اإلقليمي للدول 

 تين؛ المكتب اإلقليمي ألفريقيا؛ والمكتب اإلقليمي ألوروبا.قليمي لألمريكالعربية(؛ المكتب اإل

واتُفق على أن تكون تغطية  (2110مارس / )آذار 231واستعرض مجلس اإلدارة هذا الترتيب في دورته  .21

إلى  ةفة الصأعضاء كاملبوصفها المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة المعيار األساسي وأن تُدعى الدول األعضاء 

اجتماع إقليمي واحد فقط، إال في حالة الدول المسؤولة عن العالقات الخارجية لألراضي الواقعة في إقليم آخر. 

اإلدارة قائمة بالدول األعضاء والدول المسؤولة عن العالقات الخارجية ألراٍض  وبناًء على ذلك، أعّد مجلس

 03تابعة لها تقع في كل إقليم.

( حيث اعتُبر أن أربعة أقاليم 2112مارس  ذار/آلمجلس اإلدارة ) 236ونوقش  المسألة آلخر مرة في الدورة  .22

التقليدي المستخدم في تشكيل هذه األقاليم  برزت ألغراض المؤتمرات اإلقليمية مع مرور الوق  وأن المعيار

ة تشارك دول الّ أالمعيار من حيث المبدأ  ا. ويفترض هذةألعضاء المعنيللدول ااألربعة كان الموقع الجغرافي 

عضو إال في االجتماع اإلقليمي الذي تقع فيه، إال في حالة الدول األعضاء التي تمتد أراضيها على أكثر من 

لها  ألراٍض تابعة الدوليةإقليم جغرافي )كاالتحاد الروسي أو الواليات المتحدة(، والدول المسؤولة عن العالقات 

لسابقة ا لجمهوريات االشتراكيةعضويتها وفق ما تفضل )كحالة ا تقع في إقليم آخر، وبعض الدول التي ُحّددت

  09(.االشتراكيةانحالل اتحاد الجمهوريات السوفياتية الواقعة في آسيا الوسطى بعد 

ويمكن ضمان تمثيل األقاليم التابعة إما بوفود ثالثية منفصلة )واحد من كل إقليم تابع يقع في اإلقليم، إضافة إلى  .23

للدولة التي يتبع لها اإلقليم إذا كان  تقع في إقليم آخر( أو بوفد واحد من الدولة التي يتبع لها اإلقليم الوفد الثالثي 

يضم مستشارين من اإلقليم التابع الواقع في اإلقليم. وتنص القواعد أيضاً على إمكانية أن تتمثل الدول بواسطة 

 . وفد مراقب في اجتماع إلقليم آخر بدعوة من مجلس اإلدارة

وكان  مسألة مشاركة الدول المسؤولة عن العالقات الخارجية لألقاليم التابعة موضع تشكيك في بضع مناسبات  .24

 0932في الماضي. وعلى سبيل المثال، أُثيرت المسألة بخصوص اجتماعات آسيا والمحيط الهادئ في األعوام 

، حين 2105ُعقد في أديس أبابا في عام ، وفي االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر الذي 0991و 0939و

اعترض عدد من الحكومات على مشاركة بلدان "غير أفريقية" كأعضاء في هذا اإلقليم، وخاصة الدول المسؤولة 

عن العالقات الخارجية لألقاليم التابعة لها والواقعة في اإلقليم. وبناًء على ذلك، طلب  المجموعة األفريقية تحديث 

  21.بوصفها مسألة ملّحةوتنقيحها  ات اإلقليميةقواعد االجتماع

من القواعد على أن مجلس اإلدارة يمتلك حرية التصرف في موضوع تشكيل االجتماعات  0وتنص المادة  .25

اإلقليمية وأنه يستطيع من هذا المنطلق أن ينظر في اعتماد تدابير مؤقتة لمعالجة هذه المسألة ريثما تُعتمد قواعد 

 جديدة من القواعد لالجتماعات اإلقليمية قد تنبثق عن عملية االستعراض هذه. منقحة أو مجموعة 

 

، تُدرج الدول التالية كدول مسؤولة عن العالقات القائمة، الملحق الثالث. وفق هذه GB.280/LILS/1(.Corr)الوثيقة    03

 هولندا والمملكة المتحدة فيو فرنسا متحدة في إقليم أفريقيا؛الخارجية ألراٍض تقع في إقليم آخر: فرنسا والمملكة ال

 األمريكتين؛ فرنسا والواليات المتحدة األمريكية في آسيا والمحيط الهادئ.  

 . 01، الفقرة GB.283/LILS/1الوثيقة    09

 . 10، الفقرة GB.326/PVالوثيقة    21
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 حقوق المشاركة

أن عدد الدول التي تحضر  2103-0991لفترة لالبيانات اإلحصائية  تبيّنفي موضوع تطور الحضور،  .26

االجتماعات اإلقليمية قد ارتفع في السنوات األخيرة في جميع األقاليم تقريباً. وتراوح عدد المندوبين المعتمدين 

مندوباً في االجتماعات اإلقليمية  096و 063مندوباً في االجتماعات اإلقليمية األمريكية، وبين  025و 35بين 

مندوباً في  032و 059مندوباً في االجتماعات اإلقليمية اآلسيوية، وبين  056و 006وبين  األفريقية،

االجتماعات اإلقليمية األوروبية. وشهد عدد المندوبين المعتمدين المشاركين في اجتماعات إقليمي أفريقيا 

ثالث اإلقليمي األفريقي ال واألمريكتين فقط ارتفاعاً مطرداً، حيث بلغ عدد المندوبين المعتمدين في االجتماع

مندوباً في االجتماع اإلقليمي األمريكي الثامن عشر. أما عدد المندوبين المسجلين  025مندوباً، و 096عشر 

. وباستثناء االجتماع اإلقليمي األمريكي الثامن عشر، حيث بلغ عدد 0991فعلياً فبقي ثابتاً نسبياً منذ عام 

في االجتماعات اإلقليمية  39و 11، تراوح عدد المندوبين المسجلين بين مندوباً  003المندوبين المسجلين 

مندوباً في  013و 023وبين  مندوباً في االجتماعات اإلقليمية األفريقية، 050و 000وبين  األمريكية،

ردة في االجتماعات اإلقليمية األوروبية )انظر األشكال الوا 012و 013االجتماعات اإلقليمية اآلسيوية، وبين 

 أدناه عن معدالت المندوبين المعتمدين مقارنة بالمندوبين المسجلين(.

 عدد الدول التي تحضر االجتماعات اإلقليمية :1الشكل 

 

 المندوبون المعتمدون/المسجلون في االجتماعات اإلقليمية األفريقية :2الشكل 
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 األمريكية المندوبون المعتمدون/المسجلون في االجتماعات اإلقليمية :3الشكل 

 

 المندوبون المعتمدون/المسجلون في االجتماعات اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ  :4الشكل 
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 المندوبون المعتمدون/المسجلون في االجتماعات اإلقليمية األوروبية :5الشكل 

 

 9وارتفع  المشاركة رفيعة المستوى في جميع االجتماعات اإلقليمية تقريباً خالل الفترة قيد النظر، وذلك من  .27

في آسيا  66إلى  03في األمريكتين، ومن  29إلى  01في أفريقيا، ومن  11إلى  20في أوروبا، ومن  12إلى 

دولية، العالمية منها واإلقليمية، والمنظمات والمحيط الهادئ )انظر الشكل أدناه(. وتختلف مشاركة المنظمات ال

 06منظمة في االجتماعات اإلقليمية األوروبية، وبين  21و 3غير الحكومية اختالفاً كبيراً. وهي تتراوح بين 

منظمة في االجتماعات اإلقليمية األفريقية وبين  65و 01منظمة في االجتماعات اإلقليمية اآلسيوية، وبين  21و

 في االجتماعات اإلقليمية األمريكية. منظمة  21و 1

 عدد رؤساء الدول والوزراء الذين يحضرون االجتماعات اإلقليمية :6الشكل 
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ورغم تقصير مدة االجتماعات اإلقليمية، ظل حجم الوفود يرتفع. ونتيجة لذلك، طُرح  تساؤالت حول دور  .28

ومندوب أصحاب العمل ومندوب العمال وحقهم في اإلثنين ين الحكوميين المستشارين الذين يصاحبون المندوب  

التحدث ضمن كل وفد ثالثي. وأُثيرت مشاغل مشابهة حول حق المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير 

في التدخل أكثر من مرة خالل المناقشات، خاصة وأن هذه المناقشات لم تعد تجري وفق  ،الحكومية المدعوة

سبات افي جلسات مواضيعية. وطُرح  أيضاً تساؤالت في من بات  تجرياصلة، بل هيكل المناقشة العامة المتو

عدة حول التقيّد بقواعد مشاركة األشخاص غير المنتمين للوفود المدعوة )كالمحاورين مثالً( في المداوالت. وقد 

الواردة في ووع يكون من المهم بالتالي العمل في الوق  المناسب على مواءمة األحكام المتعلقة بهذا الموض

 لالجتماعات اإلقليمية.  المعتمدةمع الصيغة  ،القواعد

 مدة االجتماعات ووتيرتها

. وفي حين كان  المؤتمرات 0993شكل طول مدة االجتماعات اإلقليمية عنصراً رئيسياً في إصالح عام  .29

قرر في أيام لتقليص كلفتها. لكن تاإلقليمية تدوم أسبوعين، كان يُراد بداية أن تدوم االجتماعات اإلقليمية لثالثة 

 باستثناءومنذ ذلك الحين، تدوم جميع االجتماعات اإلقليمية أربعة أيام،  20زيادة المدة يوماً واحداً. 0999عام 

، بمدة 2119وفي لشبونة في عام  2115س  في عام اللذين ُعقدا في بوداب االجتماعين اإلقليميين األوروبيين

 تنص القواعد على أن لمجلس اإلدارة سلطة تحديد مدة كل اجتماع إقليمي. . وخمسة أيام لكل منهما

وتُعقد االجتماعات اإلقليمية عادة على أساس التناوب، كل سنة في إقليم من األقاليم األربعة وفقاً للترتيب التالي:  .31

ع تلف  الممارسة في بضآسيا والمحيط الهادئ )بما في ذلك الدول العربية(، األمريكتان، أفريقيا، أوروبا. واخ

مناسبات حين نُظّم  اجتماعات تفصل بينها ثالث أو خمس سنوات. وتُعقد االجتماعات اإلقليمية عامة في نهاية 

 السنة. 

 مكان انعقاد االجتماعات

، سعياً إلى تقليص الكلفة، على عقد االجتماعات اإلقليمية في المكان الذي يقع فيه المكتب 0993اتُفق في عام  .31

مجلس اإلدارة بسلطة وال يمّس هذا المبدأ الذي يرد في المذكرة التمهيدية  22قليمي لمنظمة العمل الدولية.اإل

ن انعقاد االجتماع اإلقليمي، في اتخاذ قرار بشأن مكا ،من القواعد 2-2في المادة  االمنصوص عليه التقديرية

  2111.26-0991فترة الاإلقليمية في  المجلس بحرية منذ الجولة األولى من االجتماعات اي مارسهتوال

وتمشياً مع اعتبارات التكلفة هذه، وفي معظم الحاالت التي ُعقد فيه اجتماع إقليمي خارج البلد الذي يستضيف  .32

سفر  التكاليف اإلضافية الناجمة عنأو بعض المكتب اإلقليمي المعني، قبل  حكومة البلد المضيف تغطية جميع 

 أو غير ذلك مناالجتماع نعقاد هم اليومية، وكلفة إيجار مكان اوبدالت إقامت االجتماعالموظفين العاملين في 

 سقنالمرافق. لكن كان  هناك تفاوتات كبيرة بين إقليم وآخر، في حين يمكن أن تختلف كذلك التكاليف حسب 

 االجتماع. 

مكان غير مكان وجود المكتب  ولتخطي هذه المشكلة ومشاكل أخرى قد تنجم عن عقد االجتماعات اإلقليمية في .33

على أن تضمن  2113، نّص  مراجعة قواعد االجتماعات اإلقليمية لعام العمل الدولية اإلقليمي التابع لمنظمة

الدولة العضو التي تقترح استضافة االجتماع اإلقليمي على األقل مستوى الحماية المنصوص عليه في االتفاقية 

، بما في ذلك المرفق األول الخاص بمنظمة 0911تخصصة وحصاناتها لعام الدولية المتيازات الوكاالت الم

الحكم بغية تفادي المفاوضات المطولة والحد من الخطر على امتيازات المنظمة  االعمل الدولية. وأُدرج هذ

حقيق ت وحصاناتها. لكن المكتب قضى وقتاً طويالً للتفاوض بشأن كل اتفاق الستضافة اجتماع إقليمي. وسعياً إلى

بعض  الممارسة في الفعالية والحد من المخاطر القانونية والتكاليف، قد ينظر مجلس اإلدارة، على غرار
 

 . GB.274/PFA/10/3(Rev.1) الوثيقةو GB.274/9/1(&Corr.) الوثيقة   20

 . 3، الفقرة GB.283/LILS/1الوثيقة    22

 اإلقليمية االجتماعات اُعقدت االجتماعات اإلقليمية الخمسة األولى في المدن التي تقع فيها المكاتب اإلقليمية المعنية. أم   26

 ، االجتماع اإلقليمي األمريكيبرازيلياالالحقة فعقدت في بلدان أخرى: االجتماع اإلقليمي األمريكي السادس عشر في 

، االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر في جوهانسبرغ؛ االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع نتياغوالسابع عشر في سا

 ، سقليمي األوروبي السابع في بودابعشر في بوسان، االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الخامس عشر في كيوتو؛ االجتماع اإل

 االجتماع اإلقليمي األوروبي التاسع في أوسلو.  ،االجتماع اإلقليمي األوروبي الثامن في لشبونة
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قواعد بالستضافة االجتماعات اإلقليمية يمكن إرفاقه  موحد المنظمات الدولية األخرى، في اعتماد اتفاق نموذجي/
ستضيف االجتماع اإلقليمي عقب قرار مجلس تي تالالعضو  الدولة وقعهت، ويُفترض أن االجتماعات اإلقليمية

 اإلدارة بشأن مكان االنعقاد. 

 أوراق االعتماد

تبيّن أن تقديم أوراق االعتماد والتحقق منها عملية معقدة في إطار االجتماعات اإلقليمية. وعقب محاولة لتحديد  .34

من المادة  6يوماً )الفقرة  05ص  المهلة إلى يوماً من بدء االجتماع، قُلّ  61تقديم أوراق االعتماد قبل لمهلة آخر 

من القواعد(. وتنشر قائمة أولية بالمشاركين في صيغة إلكترونية قبل أسبوع من افتتاح االجتماع. وتتاح خالل  0

االجتماع قائمتان إضافيتان: قائمة مؤقتة بأوراق اعتماد الوفود في الوق  المحدد الفتتاح االجتماع، وقائمة نهائية 

 الوفود المعتمدة في صباح اليوم األخير من االجتماع. ب

ويتأثر عمل لجنة أوراق االعتماد تأثراً كبيراً بمدة االجتماعات اإلقليمية التي هي حالياً من أربعة أيام، ال سيما  .35

ضات االعترا "0" :من القواعد والمتمثلة في تلقي وفحص 9في ما يتعلق بواليتها الرئيسية المحددة في المادة 

 ؛على تعيين الوفود باالتفاق مع المنظمات األكثر تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال في الدولة أو األراضي المعنية

، إذا سمح الوق  بذلك. وال يناقش أعضاء الوفود الثالثية وإقامتهم الشكاوى بدعوى عدم سداد نفقات سفر "2"

 مجلس اإلدارة.  يوجه إلى انتباهه االجتماع اإلقليمي تقرير لجنة أوراق االعتماد لكن

ورغم أن عدد االعتراضات والشكاوى بقي ضئيالً في الممارسة، ظل عمل اللجنة صعباً بسبب ضيق الوق   .36

، قد يُنظر في احتمال استعراض دور لجنة أوراق االعتماد الراهنوخدمات الدعم المحدودة. وفي ظل الوضع 

 وواليتها. 

 الحالي وأساليب العمل النسق

  منذ التي أُدخل ،بعض التجارب والتطورات في أساليب العمل هو ثمرةالحالي لالجتماعات اإلقليمية  النسقإن  .37

 ، وتحديداً: 2106األوروبي الذي انعقد في أوسلو في عام  ياالجتماع اإلقليم

 مبدأ عدم عقد جلسات مواضيعية بالتوازي؛  ■

قرير المدير العام وفق عدد المتحدثين المسجلين )جلستان ُخفّض عدد الجلسات العامة المخصصة لمناقشة ت ■

أو ما يعادل خمس ساعات( إلفساح المجال أمام مناقشات تفاعلية ضمن الموائد المستديرة التي يحضرها 

ضيوف رفيعو المستوى والتي تركز على أجزاء محددة من التقرير أو على مسائل تهم بشكل خاص 

 المكونة في اإلقليم؛ المجموعات الثالث من الهيئات 

التمييز الواضح بين جلسات الموائد المستديرة التي يشملها تقرير االجتماع وأي جلسة إعالمية تُعقد خارج  ■

 ساعات العمل العادية )وق  الغداء أو في المساء(؛ 

 تحضير أفضل لالجتماع من خالل إنشاء فرق مهام تحضيرية؛ ■

 نحو العمل؛ توّجهووثيقة ختامية تركز على السياسات  ■

سياسة تخفيض استهالك الورق. وفي هذا الصدد، قد يكون االجتماع اإلقليمي السادس عشر المقبل آلسيا  ■

 ،والمحيط الهادئ فرصة إلدخال تعديالت جديدة كاستخدام التطبيق الجديد للمنظمة على الهواتف المحمولة

استنتاجات االجتماع )أو الوثيقة الختامية( في جلسة ، واعتماد الدورة األخيرة للمؤتمر الذي استخدم خالل

. وسيوضع مشروع تقرير االجتماع على االنترن  بعد أسبوع من االجتماع، مشفوعاً بمهلة االختتام فقط

)تمشياً مع الممارسة الحالية المعتمدة في مشاريع محاضر أعمال محددة لتلقي التصويبات المحتملة 

 دارة(. التابعة لمجلس اإل األجزاء

 سبل المضي قدماا  -اا رابع

ات عملية استعراض دور االجتماع ترشدقد يرغب الفريق العامل في تحديد المجاالت الرئيسية التي ينبغي أن  .38

 (.2101مارس  لمجلس اإلدارة )آذار/ 629فيها الدورة  تستفيض في النظرلكي  ،أعمالهاسير اإلقليمية و
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 ملحق

 المؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية

 (6331-6396المؤتمرات اإلقليمية )

 المكان والتاريخ  الرقم اإلقليم السنة

 سانتياغو، شيلي، كانون الثاني/ يناير  0 األمريكتان 0963

0961     

0963     

 كانون األول/ ديسمبر –هافانا، كوبا، تشري الثاني/ نوفمبر   2 األمريكتان 0969

0911     

0910     

0912     

0916     

0911     

0915     

 المكسيك، نيسان/ أبريل  6 األمريكتان 0913

 تشرين الثاني/ نوفمبر –نيودلهي، الهند، تشرين األول/ أكتوبر   0 آسيا 0911

0913     

 مونتيفيديو، أوروغواي، نيسان/ أبريل  1 األمريكتان 0919

 نوارا إيليا، سري النكا، كانون الثاني/ يناير  2 آسيا 0951

0950     

 بتروبوليس، البرازيل، نيسان/ أبريل  5 األمريكتان 0952

 طوكيو، اليابان، أيلول/ سبتمبر  6 آسيا 0956

0951     

 شباط/ فبراير –جنيف، سويسرا، كانون الثاني/ يناير   0 أوروبا 0955

 هافانا، كوبا، أيلول/ سبتمبر  3 األمريكتان 0953

 نيودلهي، الهند، تشرين الثاني/ نوفمبر  1 آسيا 0951

0953     

0959     

 الغوس، نيجيريا، كانون األول/ ديسمبر  0 أفريقيا 0931

 بوينوس أيريس، األرجنتين، نيسان/ أبريل  1 األمريكتان 0930

 كانون األول/ ديسمبر –ن، استراليا، تشرين الثاني/ نوفمبر رملبو  5 آسيا 0932

0936     

 كانون األول/ ديسمبر –ثيوبيا، تشرين الثاني/ نوفمبر أديس أبابا، إ  2 أفريقيا 0931

0935     

 كندا، أيلول/ سبتمبرأوتاوا،   3 األمريكتان 0933
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 المكان والتاريخ  الرقم اإلقليم السنة

0931     

 طوكيو، اليابان، أيلول/ سبتمبر  3 آسيا 0933

 أكرا، غانا، كانون األول/ ديسمبر  6 أفريقيا 0939

 كاراكاس، جمهورية فنزويال البوليفارية، نيسان/ أبريل  9 األمريكتان 0911

 ديسمبرطهران، جمهورية إيران اإلسالمية، كانون األول/   1 آسيا 0910

0912     

 كانون األول/ ديسمبر –نيروبي، كينيا، تشرين الثاني/ نوفمبر   1 أفريقيا 0916

 كانون الثاني/ يناير 26-01جنيف، سويسرا،   2 أوروبا 0911

 مبركانون األول/ ديس –المكسيك العاصمة، المكسيك، تشرين الثاني/ نوفمبر   01 األمريكتان 0911

 كولومبو، سري النكا، تشرين األول/ أكتوبر  3 آسيا 0915

0913     

 تشرين األول/ أكتوبر –أبيدجان، كوت ديفوار، أيلول/ سبتمبر   5 أفريقيا 0911

0913     

 تشرين األول/ أكتوبر –مدلين، كولومبيا، أيلول/ سبتمبر   00 األمريكتان 0919

 أكتوبر تشرين األول/ 25-03جنيف، سويسرا،   6 أوروبا 0919

 مانيال، الفلبين، كانون األول/ ديسمبر  9 آسيا 0931

0930     

0932     

 تونس العاصمة، تونس، تشرين األول/ أكتوبر  3 أفريقيا 0936

 مونتريال، كندا، آذار/ مارس  02 األمريكتان 0931

 ندونيسيا، كانون األول/ ديسمبرجاكرتا، إ  01 آسيا 0935

0933     

 أيلول/ سبتمبر 22-05جنيف، سويسرا،   1 أوروبا 0931

 كانون األول/ ديسمبر –هراري، زمبابوي، تشرين الثاني/ نوفمبر   1 أفريقيا 0933

0939     

0991     

 بانكوك، تايلند، تشرين الثاني/ نوفمبر  00 آسيا 0990

ول/ تشرين األ –، أيلول/ سبتمبر كاراكاس، جمهورية فنزويال البوليفارية  06 األمريكتان 0992

 أكتوبر

0996     

 موريشيوس، كانون الثاني/ يناير  3 أفريقيا 0991

 أيلول/ سبتمبر 21-21وارسو، بولندا،   5 أوروبا 0995
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 حتى اليوم( –6336االجتماعات اإلقليمية )

 المكان والتاريخ  الرقم اإلقليم السنة

0993     

 كانون األول/ ديسمبر 00-9بانكوك، تايلند،   02 آسيا 0991

0993     

 غسطسآب/ أ 21-21بيرو،  ليما،  01 األمريكتان 0999

 كانون األول/ ديسمبر 00-3أبيدجان، كوت ديفوار،   9 أفريقيا 0999

 كانون األول/ ديسمبر 05-02جنيف، سويسرا،   3 أوروبا 2111

 آب/ أغسطس 60-23بانكوك، تايلند،   06 آسيا 2110

 كانون األول/ ديسمبر 06-01ليما، بيرو،   05 األمريكتان 2112

 كانون األول/ ديسمبر 5-2ثيوبيا، أبابا، إأديس   01 أفريقيا 2116

 شباط/ فبراير 03-05بودابس ، هنغاريا،   1 أوروبا 2111

 أيار/ مايو 5-2برازيليا، البرازيل،   03 األمريكتان 2113

 سبتمبرأيلول/  0 –آب/ أغسطس  29بوسان، جمهورية كوريا،   01 آسيا 2113

 نيسان/ أبريل 21-21ثيوبيا، أبابا، إأديس   00 أفريقيا 2111

2113     

 شباط/ فبراير 06-9لشبونة، البرتغال،   3 أوروبا 2119

 كانون األول/ ديسمبر 01-01سانتياغو، شيلي،   01 األمريكتان 2101

 تشرين األول/ أكتوبر 01-00جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،   02 أفريقيا 2100

 كانون األول/ ديسمبر 1-1كيوتو، اليابان،   05 آسيا 2100

2102     

 نيسان/ أبريل 00-3أوسلو، النرويج،   9 أوروبا 2106

 تشرين األول/ أكتوبر 03-06ليما، بيرو،   03 األمريكتان 2101

 كانون األول/ ديسمبر 6 –تشرين الثاني/ نوفمبر  61ثيوبيا، أبابا، إأديس   06 أفريقيا 2105

 كانون األول/ ديسمبر 9-3بالي، إندونيسيا،   03 آسيا 2103

 

 


