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 9102شباط/ فبراير  5 التاريخ:
 إنكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من األول البند

 متابعة المناقشة بشأن حماية المندوبين إلى مؤتمر 
من أصحاب عمل  واالجتماعات اإلقليمية العمل الدولي

 وعمال وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بسلطات 
 رعاياها أو ممثلين لهاالدولة التي يكونون من 

 
 غرض الوثيقة 

يعدل المرفق  ، الذيلمؤتمرامشروع قرار إلى أن تقدم إلى مجلس اإلدارة من جديد  هذه الوثيقة تهدف
ر مجلس اإلدارة في أعقاب قرا بشأن امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها، 0291اتفاقية عام باألول 

ومجلس اإلدارة مدعو إلى أن  (.9102)آذار/ مارس  335بالموافقة عليه، إلى دورته  بإحالة مسألة البت
يوافق على مشروع القرار في الملحق من أجل تقديمه إلى الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي )انظر 

 (.3مشروع القرار في الفقرة 

 

 .األهداف االستراتيجية جميعها :الهدف االستراتيجي المعني

 .إدارة المنظمة إدارة فعاّلة وناجعة االنعكاسات السياسية:

إمكانية أن يُحال إلى مؤتمر العمل الدولي مشروع قرار يُعدل المرفق األول من االتفاقية بشأن امتيازات الوكاالت  االنعكاسات القانونية:

 .المتخصصة وحصاناتها

 .ال يوجد االنعكاسات المالية:

 .تقديم مشروع القرار إلى المؤتمر من أجل اعتماد محتمل إجراء المتابعة المطلوب:

 .مكتب المستشار القانوني الوحدة مصدر الوثيقة:

 ؛GB.325/PV؛ الوثيقة GB.325/LILS/1؛ الوثيقة GB.334/PV؛ الوثيقة GB.334/LILS/1الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
 ؛ GB.332/LILS/1؛ الوثيقة GB.328/PV؛ الوثيقة GB.328/LILS/1؛ الوثيقة GB.326/PV؛ الوثيقة GB.326/LILS/1 الوثيقة
 .GB.332/PVالوثيقة 
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 معلومات أساسية

. وبحث 5102نظر مجلس اإلدارة في هذا البند من جدول األعمال في خمس دورات منذ تشرين الثاني/ نوفمبر  .1

( مشروع القرار المتعلق 5102ن الثاني/ نوفمبر يتشر –)تشرين األول/ أكتوبر  333مجلس اإلدارة في دورته 

( بالترافق مع 0431زات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها )األول من االتفاقية بشأن امتيارفق بمراجعة الم

معلومات مفّصلة عن غرض القرار واألثر المتوخى منه. وبعد أن راعى مجلس اإلدارة المعلومات المقدمة في 

راء المعرب عنها في المناقشة التي تبع  ذلك، أحال مسألة اعتماد مشروع واآل GB.334/LILS/1 الوثيقة

 0(.5104)آذار/ مارس  332من الوثيقة المذكورة إلى دورته  4القرار الوارد في الفقرة 

والمعاد  GB.334/LILS/1 ار الذي تضمنه الملحق األول من الوثيقةوعمالً بهذا القرار، يُعاد تقديم مشروع القر .2

 إيراده في الملحق بالوثيقة الراهنة دون تغيير، إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليه.

 مشروع القرار

إلى  همن أجل تقديم GB.335/LILS/1 في ملحق الوثيقة الوارد وافق مجلس اإلدارة على مشروع القرار .3
 .مؤتمر العمل الدوليالدورة المقبلة ل

 

 .54، الفقرة GB.334/LILS/PVالوثيقة    0

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646901.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_650511.pdf
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 ملحق

 اتفاقية بمشروع قرار بشأن مراجعة المرفق األول 
 ( 7491امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها )

 ، 5104إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته الثامنة بعد المائة، في حزيران/ يونيه 

المشتركون في المؤتمر وأعضاء من دستور المنظمة، يتمتع المندوبون  31إذ يالحظ أنه بموجب المادة 

 مجلس اإلدارة، بما يقتضيه استقاللهم في ممارسة وظائفهم المتصلة بالمنظمة من امتيازات وحصانات؛

وإذ يذّكر بالقرار بشأن حرية الكالم للمندوبين غير الحكوميين إلى اجتماعات منظمة العمل الدولية، الذي 

الذي شدد على األهمية األساسية بالنسبة و(، 0411اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والخمسين )

أن يتمكن مندوبو أصحاب العمل ومندوبو العمال بإلى منظمة العمل الدولية وإلى أداء عمل منظمة العمل الدولية 

إلى المؤتمر وأعضاء مجلس اإلدارة من التعبير بحرية عن آرائهم وآراء مجموعاتهم وآراء منظماتهم بشأن 

المسائل المندرجة ضمن اختصاص منظمة العمل الدولية، وأن يتمكنوا بحرية من اطالع أعضاء منظماتهم في 

 أعربوا عنها بهذه الطريقة،بلدانهم على اآلراء التي 

من دستور منظمة العمل الدولية بحيث يكون  31وإذ يؤكد من جديد األهمية التي يعلقها على تطبيق المادة 

حق مندوبي أصحاب العمل ومندوبي العمال إلى المؤتمر وأعضاء مجلس اإلدارة في التعبير عن آرائهم بحرية 

 ة العمل الدولية، حقاً محفوظاً تماماً؛بشأن المسائل المندرجة ضمن اختصاص منظم

يقرر مراجعة المرفق األول باتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها، عن طريق إدراج فقرة 

 :مكرر في المرفق المذكور، تنص على ما يلي0جديدة 

ب العمل من المادة الخامسة، يتمتع مندوبو ومستشارو أصحا 01دون المساس بالجزء   "0"-مكرر0"

من دستور منظمة  32والعمال إلى مؤتمر العمل الدولي أو إلى المؤتمرات اإلقليمية المعقودة بموجب المادة 

العمل الدولية، واألعضاء أصحاب العمل واألعضاء العمال ونواب األعضاء في مجلس اإلدارة ومناوبوهم، 

 :أو كانوا ممثلين لها بما يلي فيما يتعلق بسلطات الدولة التي يكونون من رعاياها أو يكونون

الحصانة من اإلجراءات القانونية على السواء خالل قيامهم بمهامهم أو بعد ذلك فيما يتعلق بالكلمات  )أ(

الُمتفوه بها أو المكتوبة واألفعال المؤداة بصفتهم الرسمية في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي أو المؤتمرات 

 و في اجتماعات لجانها أو لجانها الفرعية أو هيئاتها األخرى؛اإلقليمية أو مجلس اإلدارة أ

الحصانة من التوقيف أو االحتجاز الشخصيين أثناء أدائهم مهامهم في اجتماع لمؤتمر العمل الدولي أو  )ب(

مؤتمر إقليمي أو مجلس اإلدارة وخالل سفرهم إلى مكان االجتماع أو عودتهم منه، ما عدا في الحاالت 

 ثر عليهم فيها متلبسين بجرم؛التي يُع

 .اإلعفاء من أية قيود على حرية تنقلهم فيما يتعلق بمشاركتهم في االجتماع المعني )ج(

ال تمنح االمتيازات والحصانات بموجب هذه الفقرة لمنفعة شخصية لألفراد بالذات وإنما بغية الحفاظ   "5"

لعمل الدولية. وعليه، للمنظمة حق وواجب أن ترفع، عن على استقاللية ممارستهم وظائفهم فيما يتصل بمنظمة ا

طريق مؤتمر العمل الدولي أو مجلس اإلدارة حسب مقتضى الحال، الحصانة عن أي ممثل ألصحاب العمل أو 

للعمال في أي حالة ترى فيها أن من شأن الحصانة أن تعيق سير العدالة، ويمكن رفعها دون المساس بالغرض 

 ."من أجله الذي ُمنح  الحصانة

من  32يطلب من المدير العام أن يحيل إلى األمين العام لألمم المتحدة المرفق األول المنقح وفقاً للجزء 

 االتفاقية؛

يدعو الدول األعضاء األطراف في االتفاقية، إلى أن تخطر األمين العام بقبولها هذا المرفق المنقح وفقاً 

يثما ترسل هذا اإلخطار، أن تطبق قدر اإلمكان أحكامه بصيغتها (، ور0)31للمادة الحادية عشرة، الجزء 

 المعدلة؛

يدعو الدول األعضاء غير األطراف في االتفاقية إلى أن تنضم إليها، وريثما يتحقق هذا االنضمام، أن 

 .تطبق قدر اإلمكان أحكام االتفاقية والمرفق، بصيغته المعدلة، على أراضيها
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