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( وثيقة حددت 2017نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر تشرين األول/ ) 331مجلس اإلدارة في دورته  بحث .1

اقترحت ور. للمؤتم للنظام األساسيشامل استعراض إجراء لغرض  ات عليهاتحسينمن الممكن إدخال مجاالت 

؛ تبسيط الممارسات الحالية تقنين؛ البالية: حذف األحكام مسالكمن أربعة  نهجإجراء االستعراض باعتماد الوثيقة 

ً ة أيضاقترحت الوثيقو. للنظام األساسي ةالعام يةالعمليات وترشيد الهيكل ً  ا ، تضمنت طرائق عملية للمضي قدما

 للتعديالت المقترحة. بحث مفصلصغيرة إلجراء  تخصيصيةإنشاء مجموعة ثالثية 

، طلب مجلس اإلدارة من المدير العام إجراء من أربعة مسالكنهج الفي حين أيدت المجموعات الثالث و .2

التعديالت المقترحة على  الستعراض ،جنيف ومشاورات فيعبر البريد اإللكتروني ما بين الدورات مشاورات 

مجموعة ، كان من المتوقع تقديم آنذاك. ةضرورال ، عندتعديالت إضافية ةغة أيللمؤتمر وصيا النظام األساسي

 إلى أن   اً نظرو 2019.1مارس آذار/ من التعديالت إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها في دورته في  كاملة

ً غرقت وقتًا أكثر مما كان متوقعالمشاورات است موحد نص  سيكون من الممكن فحسب تقديم هالمكتب أن   يفيد، ا

جراء الوقت الكافي إل على أن يخَصص، (2020مارس آذار/ ) 338مجلس اإلدارة في دورته  لينظر فيه

 2تسبق ذلك.مشاورات 

، 2019وأيلول/ سبتمبر  2017انون األول/ ديسمبر التي أجريت بين ك ،بين الدوراتما المشاورات  وكان هدف .3

 على نحو ،للمؤتمر النظام األساسيالثالثية بشأن التعديالت المقترحة على  الهيئات المكونةالتماس آراء  هو

توضيح أنه لن التم وفي مجلس اإلدارة.  اتتسهيل عملية صنع القراروشفاف ومستنير وفعال، من أجل  منفتح

 لتعديالت.الكاملة لمجموعة البشأن  اً إلى أن يتخذ مجلس اإلدارة قرار في أي تعديل يبَت

مجلس اإلدارة )الرئيس في  اتعلى مجموعة الحكوم للمشاورات نماذج ةتعميم أربععلى المشاورات  وانطوت .4

 اوجهات نظرهللحصول على العمال، أمانة مجموعة أصحاب العمل و ةمجموع وأمانةن( ون اإلقليميووالمنسق

في في جنيف التي جرت  المشاورات الثالثيةجولة ب وفيما يتعلقيالت المقترحة على بعض األحكام بشأن التعد

في  الدوراتبين ما المشاورات  بشأننظر مجلس اإلدارة في التقارير المرحلية و. 2018أكتوبر تشرين األول/ 

 335( و2018نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر تشرين األول/ ) 334( و2018مارس آذار/ ) 332دوراته 

كرر أعضاء مجلس اإلدارة دعمهم لالستعراض المعمق للنظام  ،المناقشاتفترة وطوال  3(.2019مارس آذار/ )

 المشاورات ما بين الدورات بشفافية وفي الوقت المناسب. مواصلةاألساسي للمؤتمر وشجعوا المكتب على 

 :األربعة المشاوراتت من خالل نماذج االستشارات المكتوبة التي أجري ملخص عن ويرد في الجدول التالي .5

 4رقم   3رقم   2رقم   1رقم   نموذج المشاورات

كانون األول/ ديسمبر  12  تاريخ التعميم
2017 

كانون الثاني/  15  2018حزيران/ يونيه  25 
 2019يناير 

 2019آب/ أغسطس  22 

موضوع التعديالت 
 المقترحة

األحكام البالية في مختلف  
أجزاء النظام األساسي، 

الواجب حذفها أو 
مراجعتها لكي تعكس 

 الممارسات الحالية.

األحكام الواردة في الجزء  
األول من النظام األساسي 

)أحكام عامة( والجزء 
الثاني، الفرع "ألف" 

)اإلجراء المتبع في الجلسة 
 العامة للمؤتمر(.

 األحكام الواردة  
في الجزء الثاني، 

 الفرع "حاء" 
 )لجان المؤتمر(.

األحكام الواردة في الجزء  
"باء" الثاني، الفرع 

)فحص أوراق االعتماد( 
وقف والفرع "دال" )

الدول األعضاء المتأخرة 
عن دفع اشتراكاتها عن 
( ممارسة حق التصويت

والفرع "هاء" 
)اإلجراءات الخاصة 

باالتفاقيات والتوصيات( 
والفرع "زاي" )انتخابات 

 مجلس اإلدارة(.
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 4رقم   3رقم   2رقم   1رقم   نموذج المشاورات

 مجموعة أصحاب العمل  الردود المتلقاة

 مجموعة العمال

مجموعة البلدان 
الصناعية ذات االقتصاد 

 وقيالس

 الجزائر

 الجمهورية الدومينيكية

 غواتيماال

 موريشيوس

 ناميبيا

 باراغواي

 بولندا

 السويد

 زمبابوي

 مجموعة أصحاب العمل 

 مجموعة العمال

مجموعة البلدان الصناعية 
 ذات االقتصاد السوقي

 البوسنة والهرسك

 الصين

 فنلندا

مجموعة أصحاب  
 العمل

 مجموعة العمال

مجموعة البلدان 
الصناعية ذات 

 االقتصاد السوقي

 الجزائر

 شيلي

 المكسيك 

 مجموعة العمال 

مجموعة البلدان الصناعية 
 ذات االقتصاد السوقي

 شيلي

 كوبا

 المكسيك

األربعة إلى مجموعة  المشاوراتأولى للنص الموحد للتعديالت المقترحة المقدمة في نماذج مسودة  وأُرسلت .6

مقترحات عنها المجيبون و أعرب، مصحوبة بموجز لآلراء التي 2020يناير كانون الثاني/  23في  اتالحكوم

ً للمضي قدمقدمها المكتب  سبق وأن ألنها إما  المشاورات نماذجفي  تدَرجتعديالت مقترحة لم  ت. كما تضمنا

لتقديم النهائية  تغيير المهل)مثل  بالنظام األساسي وقف العمللمؤتمر من خالل دورات ل عدةفذت في نُ 

صالح اإلاقتراح  أو ألن   (ثالثاً 26مكرر و26المادتان  - أوراق االعتمادالعتراضات والشكاوى إلى لجنة ا

)تحديد النصاب القانوني المؤقت والتقرير الموجز  المعني المشاورات نموذجتعميم  المفترض تنفيذه ورد بعد

في  اتقدت مشاورات مع مجموعة الحكومعُ و((. 2) 26والمادة ( 2)( 1)20 ةالماد - عتمادأوراق اال بشأن

ً  رِسل. وأُ 2020شباط/ فبراير  21كانون الثاني/ يناير و 26  ةجموعم أمناءإلى  مشروع النص الموحد أيضا

 ذين أجريت معهم مناقشات منفصلة.لا ،العمالمجموعة أصحاب العمل و

نص موحد للتعديالت المقترحة  إلرسالالفرصة للمرة األولى من حيث أنها أتاحت  مفيدةكانت هذه المشاورات و .7

المكتب  تمكن ،الشامل. وبذلكوالتركيز على التعديالت الهامة التي تسعى إلى االستجابة ألهداف االستعراض 

ا مجموعة إليهانتباهه  استرعتالتي  المسائلوتوضيح بعض  االستعراضإحراز مزيد من التقدم في  من

، والية وتشكيل لجنة العمال )على سبيل المثالأمانة مجموعة أصحاب العمل و ةمجموع وأمانة اتالحكوم

إلى لجنة  التنظيميةلجنة ال وتغيير تسمية هيئة مكتبهلتوجيهية إلى االمؤتمر مهام نقل و لمؤتمرالتابعة لصياغة ال

، اعتُبر بشكل في الوقت نفسهو(. اتالقرار التخاذالرئيسية  الطريقة على أنهتوافق اآلراء  وتحديد الشؤون العامة

مزيد من الوقت وأنه ينبغي اتخاذ الترتيبات المناسبة لتنظيم مشاورات تقنية مفصلة الهناك حاجة إلى  عام أن  

تشرين  –أكتوبر تشرين األول/ ) 340بهدف تقديم نص نهائي للتعديالت المقترحة إلى مجلس اإلدارة في دورته 

 (.2021) 110وفي نهاية المطاف إلى المؤتمر في دورته  ،(2020نوفمبر لثاني/ ا

أن يكون ذلك في أوائل  ومن المستحسن، على األقل المفصلة التقنية، يُقترح تنظيم جولتين من المشاورات لذلك .8

سبتمبر، إذا لزم أيلول/ ، مما يسمح بعقد جولة ثالثة من المشاورات في أوائل هيونيحزيران/  مايو وأواخرأيار/ 

في  العتمادهاالمجموعة النهائية من التعديالت التي ستقدم إلى مجلس اإلدارة وإقرار  مناقشةمن أجل  ،األمر

 . (2020نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر تشرين األول/ ) 340ورته د

 قرارمشروع 

 للنظام األساسيالمشاورات المتعلقة باالستعراض الشامل  بشأنبالتقرير المرحلي  أحاط مجلس اإلدارة علما   .9
 هيونيحزيران/ المكتب تنظيم جولتين من المشاورات الثالثية على األقل بحلول نهاية  منوطلب  ،للمؤتمر
تشرين  -أكتوبر تشرين األول/ ) 340في الدورة  لينظر فيهاوإعداد مشروع نص موحد للتعديالت  2020
 (.2020نوفمبر الثاني/ 
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