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 مقدمـة -أوالً 

تتضمن هذه الوثيقة مقترحات بشأن هيكلية وأساليب وبرنامج عمل الدورة التاسعة بعد المائة لمؤتمر العمل  .1

، 2015، استناداً إلى الخبرة المكتسبة منذ اعتماد نسق األسبوعين للمؤتمر في عام 2020الدولي لعام 

تشرين الثاني/ نوفمبر  - )تشرين األول/ أكتوبر 337ا مجلس اإلدارة في دورته واإلرشادات التي قدمه

2019.)1 

كما قُدمت هذه المقترحات مع مراعاة جدول األعمال المتفق عليه بالنسبة للدورة التاسعة بعد المائة والذي  .2

دارة، المسائل المالية، يتضمن، باإلضافة إلى البنود الثالثة الدائمة )تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإل

(، بندين تقنيين للمناقشة العامة )انعدام المساواة وعالم ر عن تطبيق االتفاقيات والتوصياتالمعلومات والتقاري

العمل، والمهارات والتعلم المتواصل( ومناقشة متكررة بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة 

دلة، باإلضافة إلى بند يتعلق بإلغاء أو سحب عدد من معايير العمل الدولية. االجتماعية من أجل عولمة عا

. 2023-2020النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للفترة  2020باإلضافة إلى ذلك، سيُدعى المؤتمر في عام 

من  2لمؤتمر العمل الدولي )النظام األساسي(،شامل للنظام األساسي الستعراض ورهناً بالتقدم المحرز في اال

 الممكن إحالة عدد من التعديالت المدخلة على النظام األساسي لكي ينظر فيها المؤتمر ويعتمدها.

وال ترد في هذه الوثيقة إال المقترحات الجديدة وتتجلى أيضاً في الملحق األول إلى جانب التعديالت أو حاالت  .3

وقف العمل بالنظام األساسي المتفق عليها سابقاً، لتكون بمثابة أساس للقرارات التي سيتوجب على المؤتمر 

 عمل للدورة التاسعة بعد المائة للمؤتمر.  برنامجاتخاذها في جلسته االفتتاحية. ويتضمن الملحق الثاني مشروع 

 ً  الجلسة العامة  - ثانيا

 جرياً على العادة، ستتكون الجلسة العامة من أربع مراحل: .4

 المرحلة األولى: مراسم االفتتاح؛ ■

 المرحلة الثانية: مناقشة تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة؛ ■

 عالم العمل؛المرحلة الثالثة: مؤتمر قمة  ■

 عتماد تقارير اللجان وحفل االختتام.المرحلة الرابعة: ا ■

 مراسم االفتتاح

 2يُقترح اإلبقاء على بساطة مراسم االفتتاح المتبعة على مدى السنتين الماضيتين، كما يرد وصفها في الفقرتين  .5

 من الملحق األول. 3و

 جلس اإلدارة رئيس مو المدير العام تقاريرمناقشة 

الدورة التاسعة بعد المائة للمؤتمر، ستشمل تقارير المدير العام تقريراً حول موضوع العمل الالئق  خالل .6

عمال األراضي العربية  ضعوالملحق المعتاد عن  2019-2018واإلنتاجية وتقرير تنفيذ البرنامج للفترة المالية 

 . المحتلة
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ً مع التدابير المدخلة خالل دورة مئوية المؤتمر، يُقترح مواصلة تقليص بيانات ممثلي الحكومات عند  .7 وتمشيا

بيد أن إلقاء بياٍن ثاٍن مناقشة تقارير المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة، بمعدل بيان واحد عن كل دولة عضو. 

 أو ألقاه رئيس دولة أو حكومة. سيظل ممكناً إذا أُلقي نيابة عن مجموعة إقليمية من الدول

واستناداً إلى الخبرة المكتسبة خالل السنوات الماضية وبفضل إدارة الوقت على نحو أكثر صرامة، سيكون من  .8

ظهراً(  1صباحاً ولغاية الساعة  10الكافي عقد تسع جلسات عامة من ثالث ساعات في الصباح )من الساعة 

مساًء( خالل األسبوع  6:30بعد الظهر ولغاية الساعة  2:30من الساعة ومن أربع ساعات في فترة بعد الظهر )

مداخلة من دون الحاجة إلى تمديد  300األول وبداية األسبوع الثاني من المؤتمر، لالستماع إلى أكثر من 

 الوارد في الملحق الثاني. برنامج العمل المؤقتالجلسات. وترد التواريخ المقترحة في 

 لعملمؤتمر قمة عالم ا

ر، من المخطط تحديد موعد انعقاد مؤتمر قمة عالم العمل )المرحلة المؤتمسير أعمال إطار إصالح جزء من ك .9

الثالثة من الجلسة العامة( يوم الخميس من األسبوع الثاني، بعد أن تكون كافة اللجان قد اختتمت أعمالها واليوم 

جلسة العامة. ويتضمن مؤتمر قمة عالم العمل جزءاً رفيع الذي يقترح فيه المكتب نتائج اللجان العتمادها في ال

الشخصيات العامة رفيعة المستوى، ومائدة المستوى الستقبال زيارات رؤساء الدول أو الحكومات أو غيرهم من 

 مستديرة حول موضوع السياسة االجتماعية المقترح من المدير العام بالتشاور مع هيئة مكتب مجلس اإلدارة. 

، حيث ستعمل ثالث لجان تقنية ضمن مجموعات صياغة 2020إلى برنامج عمل المؤتمر في عام وبالنظر  .10

يمكن إيالء االعتبار إلى تنظيم أي موائد مستديرة مواضيعية يومي الخميس والجمعة من األسبوع األول،  مقيّدة

مين، لالستفادة من معظم تجرى عادة خالل انعقاد مؤتمر القمة إلى جانب أحداث جانبية تجرى خالل هذين اليو

 أعضاء اللجان التقنية غير المشاركين في مجموعات الصياغة. 

غير أنه من المقترح اإلبقاء على الزيارات رفيعة المستوى خالل مؤتمر قمة عالم العمل صباح يوم الخميس من  .11

 مال لجانهم. األسبوع الثاني، وهي الفترة التي يكون أعضاء اللجان التقنية قد انتهوا فيها من أع

 حفل االختتاماعتماد تقارير اللجان و

، يمكن تحديد األسبوعين األول والثاني للمؤتمر، بين ، كما هو مقترح أعالهقمة عالم العملذا تم تقسيم مؤتمر إ .12

ظهر يوم تقنية بعد ال إحدى اللجان تقرير، وواللجنة التنظيميةالمالية  اللجنةتقارير  موعد الجلسة العامة لتلقي

نتائج اللجنتين التقنيتين األخريين صباح يوم الجمعة وتقارير تقديم يمكن جدولة والخميس من األسبوع الثاني. 

 .االختتامحفل ليها يبعد ظهر يوم الجمعة، ولجنة تطبيق المعايير  أوراق االعتمادلجنة 

، عند وليةوسحب عدد من معايير العمل الدإلغاء  االقتراع بنداء األسماء فيما يتعلق باقتراحيمكن تحديد موعد و .13

 فتتاح الجلسة الصباحية في اليوم األخير من المؤتمر.ا

أثناء اعتماد تقارير اللجان في الجلسة  المدلى بهاحدود زمنية للبيانات  اعتماد الهيئات المكونةأيد العديد من و .14

ً تمشيوالعامة.  دود الزمنية التالية لحل االمتثال، يقترح 2019 إلرشادية التي أدخلت في عاممع الحدود الزمنية ا ا

ً ، بما في ذلك من خالل استخدام أجهزة إدارة الوقت نفسها المستخدمة 2020في عام   :حاليا

 ؛ثانية لكل منهما 30سبع دقائق و أولالثنين دقيقة  15 فترة قصوى من: والمقرررئيس اللجنة  ■

 ؛امفي كل لجنة: عشر دقائق لكل منهالعمال من مجموعتي أصحاب العمل ورئيس النواب  ■

 ؛قليمية: خمس دقائقاإل اتالمجموعبيانات  ■

 المندوبين: دقيقتان.فرادى بيانات  ■
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 الجلسة العامةانعقاد مكان 

، قام المكتب بحجز مركز جنيف الدولي 2020في قصر األمم في عام العامة بسبب عدم توفر قاعة الجمعية  .15

ام( تختوحفل اال ( والرابعة )اعتماد تقارير اللجاناالفتتاح مراسمالمرحلتين األولى ) ( لعقدCICGللمؤتمرات )

رح تنظيم ، يُقتالعمل. ومع ذلكعالم قمة مؤتمر ياق أي زيارة رفيعة المستوى في س باإلضافة إلى، للجلسة العامة

، من قصر األمم XX القاعة، في نفس يوم الزيارة رفيعة المستوى، خاصة إذا لم تعقد في أي من حلقات النقاش

أكثر مالءمة  اوحجمه اتصميمه أنّ  بما، مؤتمرالعية خالل دورة مئوية حيث عقدت جميع المنتديات المواضي

ً يُقترح أيضولهذا النوع من المناقشة التفاعلية.  أن تتم المرحلة الثانية من الجلسة العامة )مناقشة تقارير رئيس  ا

مركز جنيف الدولي للمؤتمرات إلى  لاتقنااللتفادي  ،قصر األمم من XX القاعةام( في مجلس اإلدارة والمدير الع

 أثناء انعقاد اللجان.

رة نظام الشا لتطبيق، بالنظر إلى التجربة غير الحاسمة حد من الوصول إلى الجلسات العامةفيما يتعلق بالو .16

ة االنضباط الذاتي في الحد من عدد المندوبين ، يُقترح ترك األمر لكل وفد لممارسالمزدوجة خالل دورة المئوية

 ثمانيةخالل حفل االفتتاح والزيارات رفيعة المستوى( إلى ما مجموعه  السيماالذين يحضرون الجلسات العامة )

سيستمر والعمال.  عنالعمل ومندوبين اثنين  أصحابعن  اثنين مندوبينو: أربعة مندوبين حكوميين مندوبين

 المخصصة لذلك عند عقد الجلساتقصر األمم  قاعاتتلك الجلسات عبر اإلنترنت وفي  أعمالالمكتب في بث 

 في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات.

 ً  اللجان التقنية للمؤتمر - ثالثا

وإحالة البند ثالثة المدرجة في جدول األعمال ال التقنيةيُقترح تشكيل لجنة مفتوحة العضوية لكل بند من البنود  .17

وفي . اللجنة التنظيمية لتنظر فيهالسابع في جدول األعمال )إلغاء وسحب عدد من معايير العمل الدولية( إلى 

خصصة تها إلى لجنة مإحالت من الممكن، النظام األساسيتعديالت على قدم مجلس اإلدارة إلى المؤتمر  حال

 قبل عرضها على الجلسة العامة العتمادها.ا التنظيمية للنظر فيه اللجنةأو إلى للنظام األساسي 

، مع مراعاة السابقة نفس الشكل العام الذي اتبعته لجان المناقشة العامة والمتكررة التقنيةيمكن أن تتبع اللجان و .18

 :تقنيةأي تعديل تقرره كل لجنة 

 ؛و يومين ونصف خالل األسبوع األولمناقشة عامة لمدة يومين أ ■

ستنتاجات اال لمجموعات صياغة( مبكرفي وقت  ةالعام المناقشة تام إذا انتهثة أييومين ونصف )أو ثال ■

 ؛المقترحة حتى يوم السبت

صباح يوم االثنين الثاني للنظر في مشروع االستنتاجات وتقديم التعديالت في  اتالمجموعاجتماعات  ■

 ؛بعد الظهرفترة 

، بما في ذلك جلسات ثاء واألربعاء من األسبوع الثانييومي الثال عامةالنظر في تلك التعديالت في لجنة  ■

 المساء المطلوبة على مدار اليومين.

وعشر دقائق قيقة للمتحدثين باسم المجموعات د 20ستخضع المناقشة العامة في اللجان لقيود زمنية متباينة )و .19

ً أيضنطبق حدود زمنية خاصة تو(. فرادى الحكوماتات اإلقليمية وخمس دقائق لللمجموع على بيانات المراقبين  ا

أو مهلة زمنية مدتها دقيقتان أو ثالث دقائق لكل مراقب.  ت مشترك لجميع بيانات المراقبينإما وق -المدعوين 

. 2019في عام  الذي جرى اختباره ضوءوالسيتم مراقبة هذه الحدود الزمنية وتطبيقها من خالل نظام الصوت و

يوم االثنين ، مساءً  6:30الساعة ما بعد إلى إطالة الجلسات  أن تتفادىلزمنية التطبيق الصارم للحدود ا ومن شأن

 والثالثاء واألربعاء من األسبوع األول.

ً و .20 ً  التقنية، سيتضمن برنامج عمل اللجان 2019لممارسة المعمول بها في عام مع ا تمشيا  ثالث جلسات افتراضيا

على أن تنتهي الجلسة المسائية عند الساعة العاشرة كحد ، وبعد الظهر ومساءً  اً صباح: خالل األسبوع الثاني

 استثنائية وتخضع لموافقة اللجنة المعنية. التي تتجاوز الساعة العاشرة مساءً يجب أن تكون الجلسات أقصى. و
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احة بين جلسات بعد الظهر ضمان مرافق الطعام المناسبة وتجنب فترات االنتظار خالل فترات الروبغية  .21

بين الساعة لجنة كل ل، لمدة نصف ساعة الثالث التقنيةبين اللجان هذه فترات الراحة  تنقسمجب أن ، يوالمساء

 الثالث: التقنيةفيما يلي جدول زمني ممكن للجان . ومساءً  7.30 الساعةو مساءً  6

 انعدام المساواة  
 وعالم العمل

 المهارات والتعلم 
 المتواصل

 الحماية االجتماعية

   حزيران/ يونيه 2الثالثاء 

 /مساءً  6الساعة  –بعد الظهر  3٫30الساعة 
 مساءً  10الساعة  –مساًء  6٫30الساعة 

X     

 6٫30الساعة  –بعد الظهر  3٫30الساعة 
 مساءً  10الساعة  –مساًء  7مساًء/ الساعة 

  X   

مساًء/  7الساعة  –بعد الظهر  3٫30الساعة 
 مساءً  10الساعة  –مساًء  7٫30الساعة 

    X 

    حزيران/ يونيه 3األربعاء 

مساًء/  6الساعة  –بعد الظهر  3٫30الساعة 
 مساءً  10الساعة  –مساًء  6٫30الساعة 

  X   

 6٫30الساعة  –بعد الظهر  3٫30الساعة 
 مساءً  10الساعة  –مساًء  7مساًء/ الساعة 

   X 

مساًء/  7الساعة  –بعد الظهر  3٫30الساعة 
 مساءً  10الساعة  –مساًء  7٫30الساعة 

X     

تعديالت االستنتاجات المقترحة  على 2019في عام  المعمول بهسيُستخدم النظام اإللكتروني لتقديم التعديالت  .22

 دقيق.تم تبسيط سير العمل لهذا التقديم، خاصة فيما يتعلق بعملية التسيوالصياغة.  فرقالصادرة عن 

في  XIXو XVIIIو XVIIالثالث )الغرف  التقنيةللجان  المخصصةالثالث  القاعاتالمساحة في  ضيقبسبب و .23

على الطاولة ومقعد آخر ، سيتم تخصيص مقعدين كحد أقصى لكل حكومة مسجلة في لجنة )واحدة (قصر األمم

دولة ، إما بجوار قليميينن للمتحدثين اإلسيتم تخصيص مقعديوبوضوح بواسطة لوحة.  ا، يشار إليهفي الخلف(

 ات.أو في الصف األول للحكوم كل واحد منهما

س اإلدارة في مجل أصالً ، يود المكتب أن يقترح اتباع الممارسة المعمول بها اناللج نتائج بإصدارفيما يتعلق و .24

سيتم ولدورة. ا خالل انعقادالوثيقة الختامية لكل لجنة هي التي ستصدر  أنّ  مما يعني، واالجتماعات اإلقليمية

ليزية والفرنسية واإلسبانية بعد أسبوع واحد من كباللغات اإلناللجان على شبكة اإلنترنت  أعمالنشر ملخص 

، وبعد ذلك بياناتهم في موعد محددعلى تصويبات  ، وسيكون بمقدور أعضاء اللجنة اقتراحدورة المؤتمرنهاية 

على ط والجلسة. وهذا من شأنه أن يزيل بعض الضغ محضر أعماليتم وضع اللمسات األخيرة وإدراجها في 

 من جانب األمانة. ةاإلضافي والساعات ليالً ويقلل من الحاجة إلى العمل  اللجان خالل المؤتمر هيئة مكتب

 ً  اللجان الدائمة للمؤتمر - رابعا

 اللجنة المالية واللجنة التنظيمية

 ، خالل األسبوع األول من المؤتمر.االقتضاءلجنة المالية جلسة أو جلستين، حسب اليمكن أن تعقد  .25

سحب عدد من  وأإلغاء  بشأن أعمالها اللجنة التنظيمية، من المتوقع أن تكمل تتم إحالة بنود إضافية إليها ما لم .26

 معايير العمل الدولية في جلسة واحدة خالل األسبوع األول من المؤتمر.

يُقترح تقديم تقاريرهما ونتائجهما إلى الجلسة العامة خالل مرحلتها ، ين بشكل أكبرإبراز عمل هاتين اللجنتبغية و .27

رئيس  تقاريرمناقشة ل المكرسةوليس خالل الجلسات العامة  (وحفل االختتامقارير اللجان الرابعة )اعتماد ت

من ة حق التصويت اضطرت اللجنة المالية إلى النظر في طلب الستعادوفي حال مجلس اإلدارة والمدير العام. 
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يكون من الضروري تقديم تقرير في وقت مبكر حتى يتمكن  عندئذٍ ، عن دفع اشتراكاتها دولة عضو متأخرة

 المؤتمر.  قرب نهاية على المضمونصويت العضو المعني من استعادة حقوق التصويت قبل إجراء أي ت

 .الثاني الترتيبات المقترحة أعاله الملحقفي الوارد العمل  برنامجيعكس مشروع و .28

 لجنة تطبيق المعايير

مزيد من التحسينات في سياق المشاورات الثالثية ال، سيستمر النظر في إدخال فيما يتعلق بلجنة تطبيق المعايير .29

في إعداد تقرير اللجنة ستستمر التغييرات و، وكذلك في اللجنة نفسها. الرسمية بشأن أساليب عمل اللجنة غير

، في حين أن التغييرات المحتملة في تحديد القائمة 2020و 2019 يبشكل حرفي، الذي تم تقديمه في عام

النهائية للحاالت وطرائق إعداد واعتماد االستنتاجات ال تزال موضوع نقاش في سياق المشاورات الثالثية 

 المذكورة.

 لجنة أوراق االعتماد

ً مقترح كانكما  .30 اضة عن التقرير الموجز االستع 2020يقترح في عام  2019،3نوفمبر تشرين الثاني/ في  ا

، بما ة على الموقع اإللكتروني للمؤتمربمعلومات محدث ،الذي قدمه رئيس مجلس اإلدارة أوراق االعتماد بشأن

سيتطلب تبسيط وفي المؤتمر. عملية التصويت صحة لفي ذلك النصاب القانوني المطلوب في أي وقت 

إلى أن يتم ، ، كما هو موضح في الملحق األولاألساسينظام ام ذات الصلة من الاألحكب وقف العملاإلجراءات 

 نظام األساسي.الشامل لل االستعراضدمجها في 

 ً  انتخابات مجلس اإلدارة - خامسا

، سات العامة واللجانالجل أعماللمؤتمر نصف يوم من ا أن يخصص المعتاد، كان من في السنوات االنتخابية .31

االنتخابية الثالث في قاعة الجمعية  الهيئاتمن هيئة كل اجتماع ل، لعقد ما يكون صباح يوم االثنين الثانيوعادة 

 األمم. قصرفي العامة 

، سيكون من يت اإللكتروني على شبكة اإلنترنتمع نظام التصو 2019بالنظر إلى التجربة اإليجابية في عام و .32

مختلفة خالل تها في مواقع االنتخابية الثالث إجراء انتخابا الهيئاتمن  هيئةلكل  2020في عام  الممكن

الدعم القانوني والتقني  وبغية ضمان. اجتماع اللجان، وليس أثناء الجلسة العامة أو وقت اجتماعاتها الصباحية

، يُقترح عقد كل منها في صباح مختلف خالل األسبوع الثاني من المؤتمر: االنتخابية الثالث للهيئاتمناسب ال

 للهيئةاألربعاء يوم العمل واالنتخابية ألصحاب  للهيئةالثالثاء ويوم  الحكومية االنتخابية للهيئةثنين االيوم 

 للعمال. االنتخابية

مؤقت  محضرالحقًا في  وتجميعها، االنتخابية المعنية الهيئةداخل  انتخابية هيئةسيتم اإلعالن عن نتائج كل و .33

 انتخابية. هيئةواحد بمجرد معرفة نتائج آخر 

على الموقع اإللكتروني للمؤتمر مذكرة  2020شرت في أوائل عام ، نُ التشاور مع المنسقين اإلقليميين بعدو .34

األعضاء  دمقاعو األعضاء األصيلينمقاعد اتباعه لضمان التوزيع اإلقليمي لتوضيحية بشأن اإلجراء الواجب 

 .1986 لعام منظمة العمل الدوليةل دستور تعدي صك، تمشياً مع االنتخابية الحكومية الهيئةفي  المناوبين

 

 .53إلى  51، الفقرات من .3/3INS//337GBالوثيقة   3
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 ً  التحضيرات والشؤون اللوجستية العامة - سادسا

 التحضيرات

على أمل  ،مشاورات بشأن تحديد موظفي المؤتمرات واللجان 2019نوفمبر تشرين الثاني/ المكتب في  استهل .35

 .2020مارس آذار/ بحلول نهاية  إعداد قائمة بأسمائهمأن يكون من الممكن 

ً وقد خطط ا .36 جنة من الثالثية إلعداد نقاط المناقشة لكل لالمكونة لعقد دورات تشاورية مع الهيئات  لمكتب أيضا

 لجنة تطبيق المعايير، إجراء مشاورات غير رسمية بشأن أساليب عمل من المقرر، كالمعتادو. التقنيةاللجان 

 لمجلس اإلدارة. لدورة الربيع

 تعليمية تتعلق بإجراءات المؤتمر.مواد إعداد وقد بدأ العمل بالفعل في  .37

 األحداث الجانبية

لفعاليات إال لالسماح عدم ، يُقترح في المستقبل األحداث الجانبية أثناء المؤتمر تسهيل اإلنفاذ الصارم للحد منبغية  .38

ً وافق عليها مجلس اإلدارة يالجانبية التي  ث يمكن ، بحيدورة المؤتمرانعقاد مارس قبل آذار/ في في دورته  مسبقا

 تخطيطها وإدماجها بشكل صحيح في األعمال التحضيرية للمؤتمر.

، وهو االحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل للمؤتمر 109نبي واحد فقط للدورة يُقترح الموافقة على حدث جاو .39

 ودة.صياغة محد فرقالثالث في  التقنيةالوقت الذي تعمل فيه اللجان هذا الحدث في يمكن جدولة واألطفال. 

 سياسة تخفيض استهالك الورق

، يعتزم المكتب تقليل عدد 2019نوفمبر تشرين الثاني/ ة في ناًء على اإلرشادات التي قدمها مجلس اإلدارب .40

صفحة  150 000 أكثر من 2019مثل في عام بشكل كبير، وهو ما النشرة اليومية و لدليل المؤتمرالمطبوعات 

على افتراض أن الغالبية العظمى من المشاركين في المؤتمر لديهم أجهزة محمولة مع سهولة ومطبوعة. 

 وتحقيقاً في المائة.  75بنسبة  ات، يمكن تخفيض المطبوعILO Eventsتطبيق الالوصول إلى موقع المؤتمر أو 

فقط عندما  النشرة اليومية أو دليل المؤتمر، ينبغي للوفود أن تطلب من أعضائها أخذ نسخ ورقية من الغايةهذه ل

ً يتعذر الوصول  ، الذي يشير إلى العمل اليومييمكن العثور على برنامج والمعلومات. هذه إلى نفس  إلكترونيا

 ILO Events تها اإللكترونية وتطبيقونسخ النشرة اليومية، في كان مختلف االجتماعات والفعالياتوقت وم

 قصر األمم وفي منظمة العمل الدولية.االجتماعات في  قاعاتلقرب من باالموجودة وعلى اللوحات اإللكترونية 

؛ ن كل مجموعة بثالث لغات لكل لجنةنسخة م 500، ُطبعت 2019فيما يتعلق بالتعديالت في اللجان، في عام و .41

، يمكن تخفيض الهيئات المكونةبعض  تكما اقترحور وحدها. صفحة للجنة وضع المعايي 360 000 وُطبعت

ن النسخ المطبوعة بشكل كبير إلى عدد قليل من النسخ التي يتم توزيعها على أمانات المجموعات والمتحدثيعدد 

 وبناًء على الطلب لكل فرد من أعضاء كل لجنة.الرسميين لكل مجموعة إقليمية 

تزال  التي المزيد من التخفيضات في استهالك الورق فيما يتعلق بالوثائق األخرى أثناء الدورة اليمكن تحقيق و .42

نسخة لكل منها  1900إلى حوالي  بما يصلالختامية ) هاوثائقأي وثائق عمل اللجان و ،شكل مطبوعبتوزع 

في  75نسخ المطبوعة بنسبة عدد ال وكما هو مقترح، من الممكن خفض(. محاضر األعمال المؤقتةلعشرات 

 . النشرة اليوميةو بدليل المؤتمرفيما يتعلق  المائة

 االتصاالت

 الموائد المستديرة، مثل األخرى المختارة وبعض الفعالياتل المكتب بث جميع الجلسات العامة يواصس .43

لنشر مقاطع فيديو  واصل جهودهيالمي لمكافحة عمل األطفال. كما سالحتفال باليوم العاالمواضيعية وفعاليات 

 .ل مع الجمهور في قصر األممالتواص جالصور على نطاق واسع على وسائل التواصل االجتماعي وتعزيز مو
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بضرورة قيام ، وفي التعليمات المقدمة في بداية كل لجنة دليل المؤتمرفي  ،المكتب الوعي يستثيرسوف و .44

ي المعبر عنها ف بالمواقفالمشاركين بمزيد من ضبط النفس في استخدام وسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق 

 .اللجنة والمفاوضات أعمالسياق 

 األمن

أن يطلب من كل مشارك تقديم  2020، يعتزم المكتب في عام طلب مكتب األمم المتحدة في جنيف بناًء على .45

سيؤدي ذلك إلى تعزيز األمن في جميع أماكن المؤتمر وصورة الستخدامها في إعداد الشارات عند التسجيل. 

دة وقت سيؤدي إلى زيا غير أّن ذلكين المسجلين في المؤتمر. وتوفير فكرة أكثر دقة عن العدد الفعلي للمشارك

جرى كما و. بموجب توكيل الشارات في الحصول على، باإلضافة إلى مرونة أقل االنتظار المحتمل للتسجيل

تسهيالت أفضل و، حيث توجد مساحة أكبر في قصر األمم Pregny، سيتم التسجيل عند بوابة 2019في عام 

 .2018التسجيل حتى عام تم كان يمن جناح منظمة العمل الدولية حيث 

 قلالن

لضمان نقل المندوبين بين منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة  2020سيتعين تقديم خدمات خاصة في عام  .46

عتبار وجلساتها العامة في اال اتلمجموعأن تأخذ جدولة اجتماعات ا وينبغي. مركز جنيف الدولي للمؤتمراتو

قيد المركز من المقرر أن يكون  هإلى أنّ  ونظراً . يهوإللي للمؤتمرات مركز جنيف الدووقت التنقل اإلضافي من 

ويومي الخميس والجمعة من األسبوع الثاني بعد أن تنتهي اللجان من قط لالفتتاح يوم االثنين األول االستخدام ف

 الحكومات ةلمجموع، يمكن عقد أول اجتماع ا. على سبيل المثال، من المتوقع أن يكون التأثير محدودً أعمالها

 أصحاب لمجموعتي بالنسبة والمركزبين القصر  التنقلوذلك للحد من  مركز جنيف الدولي للمؤتمرات،في 

 العمل والعمال.

 المشاركين فيبين قصر األمم ومحطة كورنافين للمندوبين  2019في عام  بخدمة النقلياتسيحتفظ المكتب و .47

 الصياغة. وفرقالجلسات المتأخرة للجان 

 المطاعمخدمة 

، بما وساعات عمل أكثر مرونة األطعمةسيواصل المكتب التفاوض مع مقدم الخدمة بشأن مجموعة أكبر من  .48

، مع مراعاة أن الخدمات اإلضافية غير المستخدمة ام العطل الرسميةأيذلك في عطالت نهاية األسبوع و في

، 2019في عام ول على ميزانية المؤتمر. تحمّ التي تقل عن الحد األدنى لحجم األعمال التي تم التفاوض بشأنها س

بحيث عمل اللجان  برنامج، سيتم إعداد كما ذُكر أعالهوفرنك سويسري.  10000بلغ مجموع التكلفة حوالي 

 تحدد فترات راحة منفصلة للجان التي تعمل مساًء.

 مشروع قرار

( الترتيبات 2020عد المائة )أن يقترح على المؤتمر أن ينفذ في دورته التاسعة ب مجلس اإلدارةقرر  .49
مؤتمر ل النظام األساسيأحكام ب وقف العمل، بما في ذلك GB.338/INS/2/2المنصوص عليها في الوثيقة 

 .الثانيفي الملحق  المحدد المؤقتالعمل  وبرنامجاألول في الملحق  الدولي الواردالعمل 
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 الملحق األول

 الدوليوقف العمل بأحكام النظام األساسي لمؤتمر العمل اقتراح ب
 وقرارات أخرى مقترحة بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها 

 في الجلسة االفتتاحية

 مقدمــة

1.  ً ، يجوز للمؤتمر أن يوقف العمل بأحكام النظام األساسي، في ظل ظروف األساسيمن النظام  76لمادة ل وفقا

عمد المؤتمر، لعدة سنوات في كل دورة من دوراته، إلى وقف العمل ببعض أحكام نظامه األساسي معينة. و

للتمكن من تنفيذ نموذج المناقشات وغير ذلك من الترتيبات التي اقترحها مجلس اإلدارة من أجل تحسين سير 

 أعمال المؤتمر.

ال مؤقت نُشر وقف العمل بها في محضر أعموردت األحكام المقترح وفي الدورات الخمس األخيرة للمؤتمر،  .2

 التي يقترح مجلس اإلدارةاألحكام ، ليتخذ قراراً بذلك في جلسته األولى. وتتضمن هذه الوثيقة قبل افتتاح المؤتمر

إلى الدورة التاسعة بعد المائة للمؤتمر في عام  بالنسبة وقف العمل بها 1(2020)آذار/ مارس  338في دورته 

تركيز على الموافقة على جميع اإلجراءات الرسمية الالزمة للدفع قدماً من مقترحات للتضت. كما 2020

ي تضطلع بها عادة اللجنة التنظيمية، بالمؤتمر خالل حفل افتتاحه، بما في ذلك بعض اإلجراءات الرسمية الت

المقترحات لتيسير سير أعمال تحديد الموعد النهائي لتسجيل المتحدثين في الجلسة العامة أو تقديم من قبيل 

 . ومية الدولية للمشاركة في اللجانالمؤتمر ولجانه أو توجيه الدعوات إلى المنظمات غير الحك

  بالكثير من أحكاموقف العمل اقتراح ب
 ألساسي لمؤتمر العمل الدولياالنظام 

 ((2)4المؤتمر )المادة ناقشة برنامج قرارات بشأن م

المتعلقة بالشكليات، بما في ذلك اعتماد برنامج العمل المؤقت  القراراتة العامة بعض يقترح أن تعتمد الجلس .3

( من النظام 2)4للمؤتمر ولجانه وتحديد الموعد النهائي لتسجيل المتحدثين في الجلسة العامة. وفي إطار المادة 

لسات العامة وجدول أعمالها. األساسي، من واجب اللجنة التنظيمية أن تنظم برنامج المؤتمر وتحدد مواعيد الج

( في حدود ما تمليه الضرورة للسماح باتخاذ مثل هذه القرارات مباشرة 2)4وعليه، يقترح وقف العمل بالمادة 

لتنظر في البند السابع من جدول أعمال المؤتمر تجتمع اللجنة التنظيمية والجلسة االفتتاحية للجلسة العامة.  في

 العديد من معايير العمل الدولية( أو في أي مسألة أخرى، إذا اقتضت الحاجة ذلك.)اقتراح إلغاء أو سحب 

 ((2)12تقرير المدير العام )المادة 

لكي يواصل المدير العام تقديم تقرير موضوعي إلى كل دورة من دورات المؤتمر، بما في ذلك في السنوات  .4

م أن يقدم تقريراً عن تنفيذ البرنامج، من الضروري وقف العا المديرطلب من غير المتعلقة بالميزانية عندما يُ 

( من النظام األساسي بقدر ما تقتضيه الضرورة، إلتاحة المجال لتقديم تقرير موضوعي 2)12العمل بالمادة 

 .12إلى جانب تقرير تنفيذ البرنامج، بموجب المادة 

  

 

 ..2/2INS//338GBالوثيقة   1
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 مناقشة تقارير رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
 ((6)14( والمادة 3)12)المادة 

رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام،  تقاريرمن أجل السماح لعدد أكبر من الحكومات بالمساهمة في مناقشة  .5

يُقترح خفض عدد بيانات ممثلي الحكومات إلى بيان واحد لكل دولة عضو. وعليه، يقترح وقف العمل بالمادة 

إلى المندوب الحكومي، علماً أن حق الحكومة في أخذ  باإلضافة( بحيث يسمح لوزير زائر بإلقاء الكلمة 3)12

الكلمة هو حق يمكن أن يمارسه إما مندوب أو وزير زائر. بيد أن إلقاء بياٍن ثاٍن سيظل ممكناً إذا أُلقي نيابة عن 

 مجموعة إقليمية من الدول أو ألقاه رئيس دولة أو حكومة.

 (14( و3)12( و3)2مؤتمر قمة عالم العمل )المواد 

( 6)14لمادة للسماح ألي رئيس دولة أو حكومة باإلدالء ببيانات أطول من الدقائق العشر المنصوص عليها في ا .6

 ،ألي زيارة رفيعة المستوىللخطابات المتعلقة بالحدود الزمنية  األحكامب وقف العمل، يُقترح لنظام األساسيمن ا

 (.6)14وتحقيقاً لهذا الغرض المادة 

خدامها لتشجيع المختلفة الممكنة التي سيتم است النُسق سيما ال، نقاش حلقةقترحة ألية ضوء الترتيبات المفي و .7

وقف العمل بما ، يُقترح من هذا النوعكجلسات تفاعلية  للجلسات التي يتم تنظيمهابالنسبة  ،المشاركة والنقاش

 :يلي

دخول قاعة المؤتمر ومخاطبة المؤتمر حتى يتسنى لألشخاص ديد فئات األشخاص المسموح لهم تح أ()

البارزين المدعوين بشكل خاص الذين ال ينتمون إلى إحدى فئات المشاركين في المؤتمر المدرجة في 

 ؛14والمادة ( 3)2 المادةوتحقيقاً لهذا الغرض  ،المشاركة في المناقشة النظام األساسي

 (؛3)12كل دولة عضو خالل الجلسة العامة، وتحقيقاً لهذا الغرض المادة  تقييد عدد البيانات التي تدليها )ب(

 (؛6)14تحقيقاً لهذا الغرض المادة و، للخطاباتبالوقت المحدد األحكام المتعلقة  )ج(

بغية تسهيل تبادل وجهات النظر، وتحقيقاً لهذا الغرض أحكام  للمتحدثينالترتيب الذي تُعطى فيه الكلمة  )د(

 (.2)14المادة 

 ((10( و)4( و)3)17لجنة القرارات )المواد 

( على عدم تنشيط لجنة القرارات، 2013)تشرين األول/ أكتوبر  اإلدارةلمجلس  319بعد االتفاق في الدورة  .8

علقة بأن تحال إلى لجنة القرارات أي قرارات تتصل بالمسائل بات يتعين وقف العمل بأحكام النظام األساسي المت

في السنوات غير المتعلقة بالميزانية  2006غير المشمولة ببند مدرج في جدول األعمال، كما حدث منذ عام 

من المادة  10و 4و 3عندما كانت مثل هذه القرارات مقبولة. ويقترح بناًء على ذلك وقف العمل بأحكام الفقرات 

 من النظام األساسي. 17

 ((3( و)1)23محاضر أعمال المؤتمر )المادة 

 :، أال وهي23حكام في المادة األ ببعضأعمال المؤتمر، يُقترح مواصلة وقف العمل  بمحاضرفيما يتعلق  .9

، بقدر ما تستدعيه الضرورة للسماح بأن تنشر محاضر األعمال المؤقتة لجميع اجتماعات 1الفقرة  )أ(

 الجلسة العامة بعد المؤتمر؛ 

للسماح ، فيما يتعلق بالموعد األخير لتلقي التصويبات المقترحة على محاضر األعمال المؤقتة، 3الفقرة  )ب(

 .نية ذاتها بعد المؤتمرضمن الفترة الزممعاً جميع المحاضر  باستعراض

  تحديد النصاب وتقرير موجز بشأن أوراق االعتماد
 ((2)26( و2()1)20)المادتان 

من النظام األساسي للمؤتمر، يحدد النصاب القانوني المؤقت للمؤتمر في تقرير ( 2()1)20بموجب المادة  .10

المؤتمر. ويستند ذلك  يوم من افتتاحقبل موجز لرئيس مجلس اإلدارة يصدر في صورة محضر أعمال مؤقت 

إلى عدد المندوبين المعتمدين آنذاك. وبعد ذلك، ينبغي تحديد النصاب القانوني في ظل سلطة لجنة أوراق 
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االعتماد على أساس عدد المندوبين المسجلين. غير أنه من حيث الممارسة، يقوم نظام إدارة المؤتمر بحساب 

على أساس عدد المندوبين المسجلين في المؤتمر قبل دقائق قليلة من إجراء أي النصاب القانوني وتحديده آلياً 

، يُقترح تحديد النصاب القانوني في بداية الجلسة ذلكل من لجنة أوراق االعتماد. إجراءعملية تصويت، دون أي 

المادة ب العمل وقف، وبالتالي المندوبين المسجلين، تحت سلطة رئيس مجلس اإلدارةعدد حية على أساس االفتتا

ً ثابتكون ي بما أنها تنص على أن هذا العدد( 2()1)20 تقرير الموجز. باإلضافة إلى بعد تقديم ال مؤقتبشكل  ا

التي تم إدراجها حتى اآلن في التقرير الموجز  بأوراق االعتمادلمعلومات المتعلقة ليمكن بدالً من ذلك  ،ذلك

خاصة يتم تحديثها بانتظام،  على أن، لهذا الغرض مخصصةعلى صفحة ويب أن تظهر مجلس اإلدارة لرئيس 

تنص  بما أنها( 2)26المادة ب وقف العمل، يُقترح . لذلكالمحدثةى بيانات التسجيل قبل أي تصويت، بناًء عل

الفتتاح ونشره في اليوم السابق  أوراق االعتمادبوضع تقرير موجز عن  مجلس اإلدارةعلى أن يقوم رئيس 

 .دورة المؤتمر

الحدود الزمنية إليداع االعتراضات والشكاوى لدى لجنة أوراق االعتماد 
 ()أ((3ثالثاً)26()أ( والمادة 1مكرر)26)المادة 

قترح تخفيض الحدود الزمنية إليداع توخياً لتمكين اللجنة من بحث جميع االعتراضات والشكاوى في وقتها، يُ  .11

ساعة بدءاً من  24ساعة إلى  48افتتاح المؤتمر )ومن  ساعة بدءاً من 48ساعة إلى  72االعتراضات من 

أن تسمح اللجنة باالستثناءات( وتخفيض الحدود الزمنية لتقديم الشكاوى  إمكانيةنشر قائمة منقحة للوفود( )مع 

ً  26()أ( والمادة 1) مكرر26وباإلضافة إلى وقف العمل بالمادة  من سبعة أيام إلى خمسة أيام. ()أ(، 3) ثالثا

لقدر الذي تنص فيه على حدود زمنية حالية أطول، يقتضي هذا األمر كذلك اعتماد أحكام معدلة لالستعاضة با

( فقط، فإن 2020بعد المائة للمؤتمر ) التاسعةعنها، تنص على حدود زمنية جديدة أقصر. ولمدة انعقاد الدورة 

 المقترحة بحروف بارزة(:تنص بالتالي على ما يلي )ترد التغييرات ساألحكام المعنية 

 مكرر26 المادة

 االعتراضات

 :)أ(، في الحاالت التالية2، الفقرة 5ال يقبل اعتراض بموجب المادة  .1

ساعة تبدأ في الساعة العاشرة من صباح اليوم  48إذا لم يودع االعتراض لدى األمين العام في غضون  )أ(

األول للمؤتمر، وهو التاريخ الذي تنشر فيه في محضر األعمال المؤقت، القائمة الرسمية للوفود، التي يستند 

إليها لتقديم االعتراض بدعوى وجود اسم أو وظيفة الشخص، أو عدم وجوده. وإذا كان االعتراض مقدماً 

 ساعة؛ 24نقحة، تخفض هذه المهلة الزمنية إلى باالستناد إلى قائمة م

... 

 ثالثاً 26 المادة

 الشكاوى

... 

 :تكون الشكاوى مقبولة في الحاالت التالية .3

اعتباراً من  الخامسإذا أودعت الشكوى لدى األمين العام للمؤتمر قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم  )أ(

ساعة بعد  48، تودع في مهلة 2ي حال شكوى مشار إليها في الفقرة افتتاح المؤتمر أو في فترة الحقة ف

الفعل أو اإلغفال المزعوم والذي حال دون حضور المندوب أو المستشار المعتمد، إذا رأت اللجنة أنه يتوفر 

 لها الوقت الالزم للنظر في هذه الشكوى حسب األصول؛

... 

 ((2)56تعيين ممثلي الحكومات في اللجان )المادة 

يُقترح االستمرار في اختبار نظام مبسط للتمثيل  الماضيتين للمؤتمر، الدورتينعلى غرار ما اتبع في إطار  .12

الحكومي في جميع اللجان التي ينطبق عليها القسم حاء من النظام األساسي، بحيث لن تضطر الحكومات بعد 

سيقتصر اإلجراء على اسم البلد المسجل بصفة اآلن إلى إبالغ أمانة المؤتمر بأسماء ممثليها في اللجنة، بل 
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عضو أصيل أو مناوب من مجموعة الحكومات في اللجنة. وفور استكمال إجراء التسجيل بصفة عضو في 

اللجنة، ستكون الحكومات ممثلةً تمثيالً سليماً من قبل أي مندوب أو مستشار تقدم أوراق اعتماده إلى المؤتمر. 

 ( من النظام األساسي.2)56تمر العمل بالمادة وبذلك، يقترح أن يوقف المؤ

 قرارات ومراسم إجرائية أخرى

موعد افتتاح المناقشة  :مناقشة تقارير رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
 والموعد النهائي إلعداد قائمة المتحدثين

 10الساعة عند مايو أيار/  27 ارة والمدير العام يوم األربعاءرئيس مجلس اإلد تقاريرأن تبدأ مناقشة  يُقترح .13

، في ظل الظروف بعد الظهر 1 عند الساعة مايوأيار/  29 الجمعة يومقائمة المتحدثين  وأن تُغلق اً صباح

 المعتادة.

 برنامج العمل المؤقت

المقترح التوقيت ، بما في ذلك بعد المائة للمؤتمرللدورة التاسعة  العمل المؤقت برنامجيحدد الملحق الثاني  .14

إلغاء  بنداء األسماء فيما يتعلق بمقترحالتصويت عمليات وقمة عالم العمل واللجان مؤتمر والعامة  اتللجلس

 االنتخابية الثالث. الهيئات إلى جانب، وسحبها الصكوك

الثالث على صفحة الويب  التقنيةللجنة تطبيق المعايير واللجان  مؤقتةعمل تفصيلية  برامج]سوف تتاح[  .15

المجموعات لكل  عينتها التي هيئة المكتبالعمل هذه بالتشاور مع  برامج [تم إعدادوقد ]المخصصة لكل لجنة. 

 لجنة.

 مقترحات لتيسير سير أعمال المؤتمر

 في السنوات السابقة: التنظيميةلجنة الالتالية التي حددتها  المبادئيقترح أن يؤكد المؤتمر  .16

 القانوني النصاب )أ(

، تحت المندوبين المسجلينعدد سيتم تحديد النصاب القانوني في بداية الجلسة االفتتاحية على أساس  "1"

 .ارةسلطة رئيس مجلس اإلد

، وذلك لمراعاة التسجيالت سيتم تعديل النصاب القانوني، تحت إشراف لجنة أوراق االعتمادبعد ذلك،  "2"

 .يغادرون المؤتمرالجديدة وإشعارات المغادرة من المندوبين الذين 

، حيث يتم احتساب النصاب القانوني على أساس عدد دوبين التسجيل شخصيًا فور وصولهمعلى المن "3"

 .المندوبين المسجلين

ً لتزاًما بالتواجد في جنيف شخصييعني قبول التعيين كمندوب ا "4" ، أو من خالل مستشار مخول بالعمل ا

 .مهمة في اليوم األخير عمليات تصويتث يتم إجراء ، حيديل عن أعمال المؤتمر حتى نهايتهكب

ينبغي للمندوبين الذين يضطرون رغم ذلك إلى مغادرة المؤتمر قبل انتهائه أن يبلغوا بمغادرتهم المقبلة  "5"

 لمستخدما النموذجإلى أمانة المؤتمر. كما أن 
لإلشارة إلى تاريخ المغادرة يتيح لهم أيًضا السماح   2

قد خالل النصف الثاني التي تع اتفي اجتماعات المجموعوللمستشار بالتصرف والتصويت بدالً منه. 

 .هذا النموذج وتسليمه ملءانتباه أعضاء المجموعات إلى أهمية  استرعاء، سيتم من المؤتمر

، كما عن مغادرة المندوب الحكومي اآلخر، يجوز لمندوب حكومي لبلد ما اإلبالغ باإلضافة إلى ذلك "6"

، غادرة النهائية ألعضاء مجموعاتهمالعمال إخطار الممجموعة أصحاب العمل و مجموعةيجوز ألمناء 

 بالنيابة عنهم.لتصرف ا لم يجيزوا للمستشارينالذين 

 

 .www.ilo.org/ilc/Credentialsمتاح على الموقع التالي:   2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_371633.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_371633.pdf
https://www.ilo.org/ilc/Credentials/lang--en/index.htm
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، يحق للمندوبين ويتوقع منهم ترك اللجان أثناء انعقاد اللجانبنداء األسماء تصويت عمليات العند إجراء  "7"

في اللجان للتأكد من أن  اإلعالنيتم وفي الجلسة العامة.  بمندوب مناوبللتصويت ما لم يتم استبدالهم 

تم اتخاذ الترتيبات المناسبة يو. على دراية بإجراء عمليات التصويت بنداء األسماءجميع المندوبين 

 للمندوبين الذين يحضرون اجتماعات اللجان في مبنى منظمة العمل الدولية.

 الدقة )ب(

ض النظر عن عدد األشخاص ، بغفي الموعد المحدد األعمالبدء  يتم تشجيع رؤساء اللجان بشدة على

مهم  والدقة أمر  ، ولكن بشرط أال يتم التصويت إال إذا كان النصاب القانوني موجودًا بشكل واضح. الحاضرين

 . أسبوعين إلى مع تقليص مدة المؤتمر ةخاص

 المفاوضات )ج(

، ينبغي لممثلي كل مجموعة لمستمرة في اللجان بين المندوبينتسهيل إجراء المزيد من المفاوضات ا بغية

ً ، كلما كاللمؤتمر ومع ممثل األمين العام اللجنةومقرر س أن يجتمعوا مع رئي أن يكون ، لضمان ن ذلك مستصوبا

تتمثل وظيفة هذه و. المسؤولون عن كل مجموعة على دراية تامة بآراء المندوبين في المجموعات األخرى

 قف محددة.موا اعتمادوجهات النظر قبل  لمختلفاالجتماعات غير الرسمية في إتاحة الفرص لفهم أكمل 

  مشاركة األعضاء الذين فقدوا حق التصويت في لجان المؤتمر

ثار المترتبة على تعيين ( في اآل1988مارس آذار/  –فبراير شباط/ ) 239 دورتهنظر مجلس اإلدارة في  .17

من دستور منظمة العمل الدولية،  13من المادة  4حق التصويت بموجب الفقرة فقدت دولة عضو عن ممثلين 

أنه على الرغم من أن تعيين ممثلي أصحاب العمل والعمال من  في لجان المؤتمرات. والحظ أصيلينكأعضاء 

نظاًما فعااًل بموجب الفقرة  انأصحاب العمل والعمال تدير مجموعتي، ألن آثار عملية ةله أي ليسالدولة  هذه

من  في لجنة بعينها بدالً عضاء األب نوايصوت لضمان أن  ،لمؤتمرل النظام األساسيمن  56)ب( من المادة 5

، وعليه. اتمجموعة الحكومعلى  غير أّن ذلك ال ينطبق، محرومين من حق التصويتال األصيلينعضاء األ

توزيع األصوات بين المجموعات  ، فإنّ في لجنة ما أصيلإذا تم تعيين حكومة فقدت حق التصويت كعضو 

ً الثالث يكون  ً  ،الكاملة األصيلةألن ترجيح األصوات يستند إلى العضوية  مغلوطا ال يستفيد أعضاء  وعمليا

)أ( من المادة 5الفقرة  تنص عليهاعلى التصويت من اإلمكانية التي  القادريناللجان غير  في األصيلونالحكومة 

 للتصويت بدالً منهم.مناوب لتعيين عضو  56

ً ، ة بأنهاإلدار مجلسوبناًء على ذلك، أوصى  .18 ينبغي ألعضاء المجموعة الحكومية ، المغالطاتمثل هذه ل تجنبا

الحق في التصويت في الوقت  هافي اللجان إذا لم يكن لدي أصيلةالتقدم بطلب للحصول على عضوية عدم 

ام جميع دورات المؤتمر منذ عالتي تم اإلبقاء عليها في االحترام التام لهذه الممارسة  في حالة عدموالمحدد. 

عضاء األمعامالت الترجيح في اللجان على أساس عدد  احتساب، ينبغي ، ألي سبب من األسباب1987

 الذين يحق لهم التصويت. الحكوميين

معامالت الترجيح للتصويت في اللجان ينبغي أن يستند  احتسابأن  على تأكيداليدعى المؤتمر إلى وف[ س]و .19

 لهم التصويت. يحقالذين  األصيلين يينعضاء الحكوماألإلى عدد 

 اعتماد تقارير اللجان 

قترح ويالمداوالت  موجزالتقنية إلى أعضاء هيئة مكتبها سلطة الموافقة على  اللجان، فوضت 2014منذ عام  .20

  االستمرار في هذه الممارسة. 
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 طلبات التمثيل في لجان المؤتمر المقدمة 
 من المنظمات الدولية غير الحكومية

الدولية مجلس اإلدارة بعض المنظمات  [دعا]، للمؤتمر األساسيمن النظام  2)ي( من المادة  3لفقرة ا تمشياً مع .21

على المؤتمر أن  لية للمؤتمر، على أن يكون من المفهوم أنّ ير الحكومية إلى أن تكون ممثلة في الدورة الحاغ

 عن اهتمام خاص تأعربمدرجة في جدول األعمال  اً بنودتتناول  التيفي اللجان  تشاركأن  اينظر في طلباته

 فيها. 

، قد يرغب المؤتمر في دعوة المنظمات المدرجة في ]الملحق[ النظام األساسيمن  56من المادة  9وفقاً للفقرة و .22

 .المذكورةإلى أن تكون ممثلة في اللجان 

 نظام التصويت اإللكتروني

أعضاء  تفي الجلسة العامة وانتخاباكافة عمليات التصويت اإللكتروني من حيث المبدأ ل سيتم استخدام النظام .23

النقال  الجهازللتصويت باستخدام  مخّولاإلنترنت تسمح ألي شخص  شبكةمجلس اإلدارة باستخدام منصة على 

 (.ات إلكترونية)لوح أجهزة تصويت. كما سيتم توفير به الخاص

التصويت  الذين سيجري والمسألةيتم عرض الموضوع خالل جلسة عامة،  إللكترونيالنظام استخدام اوعند  .24

بعد أن يتأكد الرئيس من إعطاء جميع المندوبين فرصة كافية لتسجيل ويعلن الرئيس بداية التصويت. و ماعليه

 يعلن الرئيس إغالق التصويت.اكز االقتراع المتاحة لهم، تصويتهم في أحد مر

باب يعلن الرئيس الوقت الذي سيتم فيه فتح  ،الجلسة العامة انعقادخارج وقت  اإللكترونيلنظام ا عند استخدام .25

 اً. في وقت يتم اإلعالن عنه مسبقالعامة . ويعلن الرئيس نتائج هذا التصويت في قاعة الجمعية وإغالقه التصويت

يتم نهائية فور تسجيل جميع األصوات وأرقام التصويت ال اإلعالن عنيتم كون التصويت برفع األيدي، ي عندما .26

 المعارضة ومجموععدد األصوات  ومجموع عدد األصوات المؤيدة مجموعنشرها الحقًا مع المؤشرات التالية: 

 .كذلك األغلبية المطلوبةالتصويت والنصاب القانوني و عن األصوات التي امتنعتعدد 

يتم عرض أرقام التصويت النهائية ، بمجرد تسجيل جميع األصوات، األسماءبنداء إجراء تصويت  في حالو .27

ومجموع عدد  المعارضةعدد األصوات ومجموع عدد األصوات المؤيدة  مجموعفوًرا مع المؤشرات التالية: 

 اً نشر هذه المؤشرات الحقوتُ . كذلك المطلوبة األغلبيةعن التصويت والنصاب القانوني و األصوات التي امتنعت

 كيفية تصويت كل منهم. توضيح، مع مع قائمة المندوبين الذين صوتوا

يتم عرض أرقام اإلدارة، بمجرد تسجيل جميع األصوات،  مجلس، مثل انتخابات في حالة االقتراع السريو .28

أي  لن يكون هناكوالنتائج مع أي معلومات ذات صلة بالتصويت.  الحقاً على أن تُنشر التصويت النهائية فوًرا 

 كيفية تصويت كل مندوب.حول إمكانية للوصول على اإلطالق إلى األصوات الفردية ولن يكون هناك أي سجل 

ً من المهم أن يكون كل مندوب قد قرر و .29 سيمارس حق التصويت  أو عضو آخر من وفدهما إذا كان هو  مسبقا

مختلفين أو من مكانين  وقتيننيابة عن مندوب في بالأكثر من صوت ب اإلدالءفي حالة ومعينة.  مسألةفي 

أو مستشار حصل على  مناوبمندوب أو مندوب  قام به، سواء مختلفين، يتم االعتراف فقط بالتصويت األول

إعالن  قبلمن الوقت المحددة إلى األمانة بما يكفي  األذونمحدد لهذا الغرض. ويجب أن تصل هذه  خطيإذن 

 حسب األصول. ام تسجيله، حتى يتافتتاح التصويت
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