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مكتب العمل الدولي    GB.307/LILS/1: الوثيقة  
307: الدورة

مجلس اإلدارة    ٢٠١٠ مارس /آذارجنيف،  

LILS لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية 

للنقاش واالسترشاد

 

 األعمال جدول من األول البند

 التدابير المتصلة بتمثيل أصحاب العمل والعمال 
 ل التصدي لالختال: في مؤتمر العمل الدولي

 ودـي ضمن الوفـالثالث

، حاالت )٢٠٠٩(استعرضت لجنة أوراق االعتماد التابعة لمؤتمر العمل الدولي، في دورتها الثامنة والتسعين  .١
وفد العمال مقارنة بعدد في الوفود التي تضمنت عددًا منخفضًا بشكل غير متناسب من المستشارين 

. المعنية ذلك بوجود قيود مفروضة حاليًا على الميزانيةوبررت الحكومات . الوفود الحكوميةفي المستشارين 
وبناًء على توصية لجنة أوراق االعتماد، طلب المؤتمر من مجلس اإلدارة أن ينظر في التدابير الممكنة 

فقد أشارت لجان أوراق : وتجدر اإلشارة إلى أّن المسألة ليست بالجديدة. ١لتحسين الوضع في هذا الصدد
 .المؤتمر إلى وفودالية طوال السنوات الخمس والثالثين الماضية إلى االختالل الثالثي في االعتماد المتتال

 .بحثهاة وقانونية لهذه المسألة حتى تتمكن اللجنة من يوالغرض من هذه الوثيقة هو توفير خلفية وقائع .٢

 متوازنةوفود ثالثية  اشتراط
 :ما يلي ذآرت لجنة أوراق االعتماد .٣

فيما بين  ًاوظاهر ًاآبير ًالاختال مثلمن الحكومات إرسال وفود إلى المؤتمر ال ت يقتضيهناك مبدأ عام ... 
على المشارآة في أعمال  مماثلةمجموعاتها الثالث، حتى تتمتع الحكومة وأصحاب العمل والعمال بقدرة 

نظمة العمل الدولية، آما يتجلى في دستور م بالذات ذلك من مبدأ الهيكل الثالثي على ويمكن أن يستدل. المؤتمر
والقرار  ،)١٩٤٤(من إعالن فيالدلفيا ) د(أوًال المؤتمر والمادة  بالوفود إلىمنه المتعلقة  ٣والسيما في المادة 

 ٢١، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في بشأن تعزيز الهيكل الثالثي في جميع أنشطة منظمة العمل الدولية
 .١٩٧١٢يونيه / حزيران

في دستور منظمة العمل الدولية على أّن المؤتمر يتألف من أربعة  ٣من المادة ) ٢(و) ١(ان وتنص الفقرت .٤
ممثلين لكل من الدول األعضاء يكون اثنان منهم مندوبين حكوميين وأحد المندوبين اآلخرين ممثًال ألصحاب 

ن المستشارين من أجل العمل والثاني ممثًال للعمال، ويجوز لكل مندوب أن يصطحب ما ال يزيد عن اثنين م
وفي حين يبدو من الواضح من صياغة النص والتاريخ التشريعي . آل بند مدرج في جدول أعمال الدورة

 

، ٢٠٠٩، جنيف، ٩٨ي، الدورة جيم، مؤتمر العمل الدول ٤رقم  محضر األعمال المؤقت: مكتب العمل الدولي   ١
  .١٢٢  الفقرة

  .المرجع نفسه   ٢
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بأّن الدول األعضاء غير ملزمة بتعيين مستشارين، إال أّن هذه األحكام تقترح توزيعًا مساويًا  ٢للفقرة 
 . بين المندوبين األربعة، عند تعيين المستشارين للمستشارين بين المجموعات الثالث أو، بشكل أآثر دقة،

بين المجموعات الثالث، حتى ولو ُعدل ذلك بالخيار " المساواة في القوة"وينطوي الهيكل الثالثي على مفهوم  .٥
صنع  في عمليةالذي يقوم به الدستور لمنح الحكومات ضعف وزن آل مجموعة من المجموعتين األخريين 

بجهد دولي "ذلك التزامًا على منظمة العمل الدولية للسعي ) ١٩٤٤(ل إعالن فيالدلفيا ويجع. النهائية القرار
متواصل متضافر يسهم فيه ممثلو العمال وأصحاب العمل، على قدم المساواة مع ممثلي الحكومات، مشترآين 

في القرار الصادر  هذا المقطع اعتمدآما )). د(الجزء أوًال ..." ( معهم في النقاش الحر والقرار الديمقراطي
مجلس  والذي دعابشأن تعزيز الهيكل الثالثي، الذي ذآرته لجنة أوراق االعتماد  ١٩٧١عن مؤتمر عام 

إلى النظر في جميع التدابير الضرورية لضمان أن يكون الهيكل الثالثي ذا فعالية "اإلدارة، ضمن جملة أمور، 
 ."مة العمل الدوليةآاملة فيما يتعلق بالمجموعة الكاملة من أنشطة منظ

ومن حيث الممارسة، تكمن الوظيفة الرئيسية للمستشارين في المشارآة في أعمال لجان المؤتمر آأعضاء  .٦
، تمشيًا مع النظام األساسي للمؤتمر ومن خالل المشارآة في اجتماعات آل مناوبينأصيلين أو أعضاء 

تعمل بالتوازي  أساسية أو خمس لجان ثالثية وبما أنه يوجد عادة أربع. اللجنة في مجموعاتالمجموعة من 
في أي دورة عادية للمؤتمر، فإّن عدد المستشارين في آل مجموعة من الوفد الثالثي يحدد إلى حد آبير قدرة 

ولهذا السبب، من . لمؤتمرل العمل الموضوعيآل مجموعة من هذه المجموعات على المشارآة بنشاط في 
، مما يجعل من العسير على في الوفود أن يؤثر على الهيكل الثالثي نفسه الجسيمشأن االختالل الثالثي 

 .الشرآاء االجتماعيين أداء دورهم الدستوري

 والية لجنة أوراق االعتماد بشأن االختالل الثالثي
ل مسألة االختالل الثالثي في تشكيل الوفود في إطار واليتها العامة المتعلقة بتشكي بحثت لجنة أوراق االعتماد .٧

، الحظت لجنة أوراق االعتماد باستمرار وجود اختالل بين عدد مستشاري آل ١٩٦٥ومنذ عام . المؤتمر
استرعاء انتباه "ومع مرور السنين، تطورت تعليقاتها من مجرد . مجموعة، في آل دورة من دورات المؤتمر
" على بذل جهود حقيقية حث الحكومات"خفض االختالل، إلى " الحكومات إلى أنه قد يكون من المرغوب به

واستنادًا إلى هذه الوالية العامة، قبلت لجنة أوراق االعتماد في دورة المؤتمر األخيرة النظر في . للقيام بذلك
 .العدد متوازنبحالة وفد غير تعلق يمن مجموعة العمال  بالغ

لسفر واإلقامة للمستشارين ال تتمتع لجنة أوراق االعتماد بوالية محددة تتعلق باالختالل في دفع نفقات او .٨
وبموجب هذا الحكم، تستمع لجنة أوراق االعتماد إلى . من النظام األساسي) ب)(١( ثالثًا ٢٦بموجب المادة 

الحكومات دفع نفقات سفر  تلزمالتي  -  من الدستور) أ)(٢(١٣الشكاوى المتعلقة بعدم امتثال دولة عضو للمادة 
أن هناك اختالًال آبيرًا وظاهرًا بين عدد المستشارين الفنيين "الشكوى  عيحيث تّد -  وإقامة وفودها الثالثية

ألصحاب العمل أو للعمال ممن غطيت نفقاتهم في الوفد المعني وعدد المستشارين الفنيين المعينين للمندوبين 
المعتمدين  وفي هذه الحاالت، ال يكمن السؤال في معرفة عدد المستشارين الفنيين ."الحكوميين في الوفد ذاته

. عن آل مجموعة، الذين دفعت الحكومة نفقاتهم المعتمدينلكل مندوب، بل يكمن في معرفة عدد المستشارين 
من خالل شكوى ناجمة معالجة جزئية الوفود  االختالالت في معالجة بعض حاالت مكنوبالتالي، في حين ي

ال  قد ن دفع النفقات، هناك حاالت أخرىبشأ ًاوظاهر ًاآبير ًالاختال عن مقولة أن هناك في الوقت نفسه
تستوفي شروط قبول شكوى ما، وباألخص الشرط الذي يستلزم أن تودع الشكوى من جانب مستشار فني 

 ).من النظام األساسي) ب)(٢( ثالثًا ٢٦المادة (معتمد معني بعدم دفع النفقات أو بالنيابة عنه 

 حصول االختالل الثالثي
توازن في عدد أعضائها بشكل عام في األرقام المتعلقة بالمندوبين الوفود تتسم بعدم وجود  الدالالت علىترد  .٩

رئيس مجلس اإلدارة عند  هيقدمتقرير موجز بشأن أوراق االعتماد،  والمستشارين المعتمدين، والمنشورة في
 العاديةدورات عدد المستشارين المعتمدين خالل ال ١ويرد في الجدول . افتتاح آل دورة من دورات المؤتمر

 .الخمس األخيرة
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  العدد اإلجمالي للمستشارين المعتمدين  :١الجدول 

 العمال  أصحاب العمل  الحكومات  الدورة

 954419520   )٢٠٠٩(الثامنة والتسعون 

 030491607 1   )٢٠٠٨(السابعة والتسعون 

 017475595 1   )٢٠٠٧(السادسة والتسعون 

 948483565   )٢٠٠٦(الخامسة والتسعون 

 001444545 1   )٢٠٠٥(الثالثة والتسعون 

الوارد في " النموذج"ويتبين من هذه األرقام أّن التشكيل الثالثي العام للمؤتمر بقي إلى حد آبير ضمن حدود  .١٠
لعمل عدد المستشارين ألصحاب ا تقريبًا مععدد المستشارين الحكوميين ، إذ يتساوى من الدستور ٣المادة 
عدد المستشارين  آان على نحو ثابت أعلى منآما يتبين أّن العدد اإلجمالي لمستشاري العمال . معًا وللعمال

 .ألصحاب العمل

، من الضروري تحديد ما الذي ُيعتبر بمثابة اختالل آبير دراسة أوفىهذه األرقام  دراسةوبغية التمكن من   .١١
نادًا إلى الحاالت التي وجدت فيها لجنة أوراق االعتماد اختالًال واست. على الهيكل الثالثي فيها لدرجة يؤثر

باللجنة إلى أن تطلب من مجلس  والتي دفعتللمؤتمر، ) ٢٠٠٩(آبيرًا وظاهرًا في الدورة الثامنة والتسعين 
هناك اختالل آبير : هي التاليةلبيان االختالل، ممكنة  صيغة، يمكن التوصل إلى ٣اإلدارة النظر في الوضع

إذا آان عدد المستشارين المعتمدين ألصحاب العمل أو للعمال أقل من ربع عدد المستشارين الحكوميين  ) ١(
إذا آان عدد  ) ٢(أو  ؛٤)شريطة أن يكون هناك ما ال يقل عن أربعة مستشارين حكوميين(المعتمدين 

قل من نصف عدد أ) صاحب عمل أو عامل(المستشارين المعتمدين ألحد المندوبين غير الحكوميين 
شريطة تعيين ما ال يقل عن مستشارين اثنين للمندوب (المستشارين المعتمدين لمندوب آخر غير حكومي 

، يكون االختالل الثالثي الكبير في الوفود قد حصل على الصيغةواستنادًا إلى هذه . ٥)السابق غير الحكومي
 .مرللمؤت األخيرة النحو التالي خالل الدورات العادية الخمس

  الوفود التي تبين اختالًال بين عدد المستشارين الحكوميين المعتمدين وعدد مستشاري   :٢الجدول 
  أصحاب العمل أو العمال أو االثنين معًا

أصحابلغير صالح  الدورة
 فقط العمل

 العماللغير صالح  
 فقط

لغير صالح أصحاب العمل 
 على السواءوالعمال 

 المجموع 

 35  12 176  )٢٠٠٩(الثامنة والتسعون 

 37  22 87  )٢٠٠٨(السابعة والتسعون 

 35  14 138  )٢٠٠٧(السادسة والتسعون 

 32  12 137  )٢٠٠٦(الخامسة والتسعون 

 37  16 174  )٢٠٠٥(الثالثة والتسعون 

 

شكوى تتعلق بوجود اختالل آبير وظاهر بين عدد المستشارين الفنيين للعمال أو المستشارين الفنيين في حال    ٣
، ٩٨جيم، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ٤رقم  محضر األعمال المؤقت(الحكوميين ممن غطت حكومة إيطاليا نفقاتهم 

، آانت األرقام العائدة إلى المستشارين المعتمدين للحكومات وللعمال على التوالي )١٠٠-٩٧، الفقرات ٢٠٠٩جنيف، 
، آانت األرقام على )١٢١-١١٨المرجع نفسه، الفقرات ( البالغ المتعلق بوفد العمال من أيرلندا ؛ وفي حالة٢:١٠

  .صفر: ٧التوالي 
يستثني الحاالت التي لم يتم فيها تعيين مستشار من جانب واحد، لكّن االختالف بين  إّن الشرط الوارد بين قوسين   ٤

  ). للحكومات، صفر ألصحاب العمل وصفر للعمال ٣مثًال، (األرقام المطلقة ال يزال صغيرًا 
، هذا البديل بما أنه لم تثر أية حاالت من التفاوت بين أصحاب العمل والعمال خالل المؤتمر في السنوات األخيرة   ٥

صاحب  -الثاني هو مجرد تكييف لصيغة الحكومة مقابل صيغة أصحاب العمل أو العمال، مع مراعاة نسبة الحكومة 
  .من الدستور ٣العامل، المتوخاة في المادة  -العمل 
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  الحكوميين  غير الوفود التي تبين اختالًال بين عدد المستشارين المعتمدين ألحد المندوبين  :٣الجدول 
  وعدد المستشارين المعتمدين للمندوب اآلخر 

 المجموع أصحاب العمللغير صالح   العماللغير صالح   الدورة

 30  921   )٢٠٠٩(الثامنة والتسعون 

 33  726   )٢٠٠٨(السابعة والتسعون 

 38  830   )٢٠٠٧(السادسة والتسعون 

 30  1218   )٢٠٠٦(الخامسة والتسعون 

 27  522   )٢٠٠٥(الثالثة والتسعون 

 نسبةاألرقام الواردة أعاله  تبينوفدًا،  ١٧٠و ١٦٦ما بين المذآورة حضر دورات المؤتمر  ونظرًا إلى أنه .١٢
المستشارين بعدد بانعدام آبير في التوازن فيما يتعلق  مجموعة، اتسمتصل إلى ُخمس عدد الوفود ت

الحكوميين، وأقل بقليل من المتوسط فيما يتعلق بالمستشارين ألصحاب غير  المستشارينالحكوميين مقابل 
غير أنه تجدر اإلشارة إلى أّن هذه األرقام ال تعكس األسباب الكامنة وراء  .العمل مقابل المستشارين للعمال

مثال، قد وعلى سبيل ال. االختالل الظاهر في وفد ما، والتي قد يكون بعضها مشروعًا أو قائمًا على حسن النية
تعّين إحدى الحكومات لنفسها، أو ألحد المندوبين غير الحكوميين أو لكليهما، عددًا مرتفعًا نسبيًا من 
المستشارين ليس من الضروري أن يحضروا جميعهم المؤتمر في الوقت نفسه، بحيث ال يتأثر التوازن 

عند تقديم أوراق االعتماد،   تكون متأآدة،وقد يعزى ذلك إلى تناوب المستشارين أو إلى أّن الحكومة ال. الثالثي
وبغية تحديد مثل هذه الحاالت، من الممكن . من هم األشخاص المعينون الذين سيتمكنون فعًال من الحضور

غير أّنه ال يمكن . المسجلينمع قائمة المندوبين والمستشارين  المعتمدينمقارنة قائمة المندوبين والمستشارين 
القائمة الثانية، إذ إّن أمانة المؤتمر ال تبّلغ على نحو منتظم بعدم حضور المستشارين أو  التعويل تمامًا على

باإلضافة إلى ذلك، تسجل البعثات الدائمة أحيانًا المستشارين بالوآالة عنهم، وهم في الحقيقة لن . مغادرتهم
 .يكونوا حاضرين أو لم يحضروا بعد

  وضعتحسين الالتدابير الممكنة الرامية إلى 
أّن نداءات لجنة أوراق االعتماد المتكررة إلى الحكومات، خالل السنوات الخمس والثالثين  بالنظر إلى .١٣

، من الممكن أن تتوخى لجنة على ما يبدو ثمارها أوجه االختالل الثالثي في الوفود لم تأِت للحد منالماضية، 
واليتها الحالية، من دون أي تعديل على النظام ، بموجب منفصلة أو مجموعة أوراق االعتماد التدابير التالية،

 :األساسي للمؤتمر

من الممكن أن تنشر لجنة أوراق االعتماد في تقاريرها المقدمة إلى المؤتمر أرقامًا تبين عدد الدول   )أ(
لجنة أوراق ل يمكنو .في عدد أعضائهاآبير  تعاني من اختالل وفودها تعتبر اللجنة أناألعضاء 
وتقدم التقارير  الشروحات التي قد ترغب الحكومات المعنية في توفيرها تأخذ في الحسبانأن  االعتماد
 .بشأنها

 األشد جسامةدًا من حاالت االختالل الثالثي وتحدد لجنة أوراق االعتماد عددًا محد من الممكن أن  )ب(
وتبّلغ هذه المعلومات إلى . وتدعو الحكومات المعنية فرديًا إلى تبيان أسباب مثل هذا االختالل في وفدها

 .أوراق االعتمادعن حد التقارير أ المؤتمر في

 ،ضوحوالوسلطة ال حيث من إلى الحكومات لجنة أوراق االعتماد التي توجهها نداءاتال توخيًا إلى تقوية  )ج(
ومن شأن مثل هذا القرار أن يطلب من . تقترح اللجنة مشروع قرار يعتمده المؤتمرمن الممكن أن 

إرسال وفود ثالثية متوازنة بشكل ب هاإلى أي حد ال تستوفي الدول األعضاء التزام أن يبحث دير العامالم
  .٦المعلومات إلى مجلس اإلدارة وأن يحيل هذه معقول إلى المؤتمر واألسباب وراء ذلك،

 

ار بشأن تعزيز القرمن  -المتعلق بالوفود غير المكتملة  - )٢( )ز(٢قد يدخل ذلك نوعًا من الرصد الشبيه بالفقرة    ٦
  .١٩٧١لعام  الهيكل الثالثي في جميع أنشطة منظمة العمل الدولية،
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نة أوراق لج لمنحيتوخى مجلس اإلدارة والمؤتمر تعديل النظام األساسي للمؤتمر  ومن الممكن أيضًا أن .١٤
في وفد  ل ثالثي آبيروجود اختال ادعاء محددة تستند إلى) اعتراضات(بالغات  بحثإضافية لاالعتماد والية 

  .من الوفود
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